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Диана СИРАКОВА
Около 50 жени във Видин се при съ

еди ни ха към на ци онал ния про тест на 
нас то ящи и бъ де щи майки, ор га ни зи
ран чрез со ци ал ни те мрежи. 

Дамите по ис ка ха дет с ки те над бав ки 
да се уве ли чат от 35 по не на 50 лв., а 
обез ще те ни ето за от г леж да не на де те 
през вто ра та го ди на от майчин с т во то 
да се из рав ни с ми ни мал на та заплата. 
Пешеходни пътеки, ху ба ви дет с ки пло

щад ки и пре мах ва не то на улич ни те ку
че та по ис ка ха още ви дин с ки те майки. 

Протестното шес т вие на майки те с 
тех ни те бе бе та тръг на от ви дин с ка та 
гим на зия „Цар Симеон Велики“ и спря 
на пло щад „Бдинци“ пред сгра да та на 
Община Видин. 

Исканията бя ха връ че ни на за мес
т никкме та по ху ма ни тар ни те дейнос
ти и со ци ал на по ли ти ка в об щи на та 
Борислава Борисова.■
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Mайкисколички
протестираха
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Елеонора ЦАНОВА
При пре го во ри те в 

Москва за но ви це ни на 
при род ния газ има ме дос
та тъч но аргументи, с ко ито 
да по ис ка ме сни жа ва не то 
им, за яви при по се ще ни ето 
си в Козлодуй ми нис тъ рът 
на икономиката, енер ге
ти ка та и ту риз ма Делян 
Добрев. 

Той ка за , че до го во ре ни те 
пре ди стойнос ти са с 11,1 
про цен та понис ки и те са 
до края на 2012а.  

В крайду нав с кия град 
ми нис тър Добрев да де 
старт на ре али за ция на 
про ек та за по доб ря ва не 
на енер гийна та ефек тив

ност на об щес т ве ни сгра ди 
в об щи на Козлодуй. Ще 
бъ дат са ни ра ни 11 об щес
т ве ни сгради, ка то пър ва та 
е коз ло дуйс ко то чи та ли ще
па мет ник “Христо Ботев”. 
Това е ед на от найста ри те 
и пред с та ви тел ни об щес
т ве ни сгради, ста на ла 
сим вол на Козлодуй още в 
зо ра та на ми на лия век.

Общата су ма  за фи нан
си ра не на проекта, оси гу ре
на от Международен фонд 
“Козлодуй”, е 4 ми ли она 
евро, от ко ито об щи на 
Козлодуй ще по лу чи 1,3 
ми ли она евро, от пус на ти по 
ини ци ати ва на ДП “РАО” и 
Ми нис тер с т во то на ико но

ми ка та и енергетиката.
Ще бъ дат из ця ло об но

ве ни с но ви про зор ци и 
врати, изо ла ция на външ ни
те сте ни, по до ве и пок ри ви 
ос вен чи та лищ на та сгра да 
в об щин с кия цен тър, ще 
кметс т ва та в Крива ба ра и 
Бутан, спор т на та за ла на 
Козлодуй и че ти ри дет с ки 
заведения, как то и дет с ки те 
гра ди ни н Бутан и Хърлец. 

За нас то ва е мно го ва жен 
мо мент, спо де ли, поз д ра вя
вай ки гос ти те и жи те ли те 
на гра да при тър жес т ве но то 
на ча ло на про ек та кме тът 
Румен Маноев. 

►на 2-а стр. 

Шанс за
работа

12 мъ же и же ни над 
50го диш на въз раст 
се обу ча ват за бол ног
ле да чи в МБАЛ „Св. 
Петка” във Видин по 
про ект на КНСБ „Шанс 
за ра бо та”. 

Обучението ще про
дъл жи 9 сед ми ци и ще 
прик лю чи през юни с 
по ла га не на из пит по 
те ория и практика. 

Курсистите са с ре
гис т ра ция в Бюрото по 
тру да по ве че от година. 

10 от тях ще бъ дат 
на ети на ра бо та във 
ви дин с ка та бол ни ца с 
6ме сеч ни тру до ви до
го во ри на пъ лен раб о
тен ден.■

Във Видин
За чет вър та по ред на 

го ди на мла деж ка та 
струк ту ра на ГЕРБ ор
га ни зи ра хи по те ра пия 
за де ца та от Ресурсен 
цен тър  Враца за под по
ма га не на ин тег ри ра но то 
обу че ние на де ца и уче
ни ци със спе ци ал ни об
ра зо ва тел ни потребности. 
Поводът за ини ци ати ва та 
е Све то вният ден за ин
фор ми ра ност за аутизма. 

Хипотерапията е ком п
лек сен и ви со ко ефек ти
вен ме тод на фи зи чес ка 
ре аби ли та ция и со ци ал на 
адап та ция на хо ра със 
спе ци ал ни потребности. 
20 де ца от Враца и ре ги
она по лу чи ха без п лат ни 
кар ти за ез да край хо тел 
„Леденика”. Традиционно 
има ше по чер п ка за 
малчуганите, мно го ра
дост и ве сел смях.■

задецата
саутизъм

Хипотерапия
В Рабиша 
пос рещ на ха 
гостиот
Сърбия  
Любомир ВЕСЕЛИНОВ 

Tе зи дни в Рабиша дойдоха 
гости от с. Миничево, Сърбия.  
Двете се ла са найго ле ми те в 
сво ите об щи ни и же ла ни ето 
на тех ни те ръ ко вод с т ва е по 
при ме ра на об щин с ки те цен т
ро ве Белоградчик и Княжевац 
да под пи шат споразумение за 
сътрудничество. 

Контактната гру па от 
Миничево бе пред с та ве
на от Владан Радовавонич 
– ко ор ди на тор за тран с
г ра нич но сът руд ни чес т
во в об щи на Княжевац, 
Славолюб Миланович – кмет 
на Миничево, Крунислав 
Йованович – кмет на с. Ново 
Корито и Раде Велинов – 
бизнесмен, бъл га рин от за
пад ни те покрайнини.

►на 2-а стр.
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►от 1-а стр. 
Чрез те зи мер ки ще бъ де удъл жен 

жи во тът на об щес т ве ни те сгради, с 
из вър ше но то са ни ра не ще се на ма лят 
с око ло сто хи ля ди ле ва раз хо ди те 
за елек т ро енер гия от об щин с ки те 
пари, ко ито мо гат да бъ дат ин вес ти
ра ни в дру ги про ек ти на общината. 
Градоначалникът за яви , че чрез до ка
за но то ве че доб ро сът руд ни чес т во и 
ини ци атив ност мо же да се пос тиг не 
на сто про цен та са ни ра не на всич
ки пуб лич ни сгра ди и да се пре ми не 
към жи лищ ния фонд. Енергията, 
ко ято се из пол з ва в те зи сгра ди, мо
же да бъ де на ма ле на на по ло ви на , 
под чер та из пъл ни тел ният ди рек тор 
на „Главболгарстрой” Калин Пашов, 
кой то обе ща то ва да ста не в срок и 
качествено.

"В но вия “про зо рец “ на 
Международен фонд “Козлодуй” 
ще има ме въз мож ност да ин вес ти
ра ме още над 50 ми ли она ев ро в 
та ки ва про ек ти в по ве че от по ло ви
на та бъл гар с ки об щи ни. С то ва ще 
по ка же м,  че на ис ти на енер гийна та 
ефек тив ност е при ори тет и има 
мно го го ля ма възвращаемост " ка
те го ри чен бе ше ми нис тъ рът на ико
но ми ка та и енергетиката, поз д ра вя
вай ки коз ло дуй ци с на ча ло то на то ва 
обновление. Поздрав към тях от п ра

ви и ев ро де пу та тът инж. Владимир 
Уручев, кой то на ре че Козлодуй 
“яд ре на та столица” и със си гур ност 
под чер та , че тук ще има пер с пек ти ви 
с ед на но ва яд ре на мощност. 

Подготовката за из г раж да не то 
на сед ми блок в Козлодуй покъс но 
пред жур на лис ти ра зяс ни ми нис тър 
Добрев. Междуведомствена група, с 
учас ти ето на мно го ин с ти ту ции, ве че 
пра ви “път на карта” как то ва ще се 
случи, ка то пър ва та стъп ка е съз да
ва не то на проектна ком па ния, из ця

ло соб с т ве ност на АЕЦ  Козлодуй. 
Следващата стъп ка е тя да прив ле че 
ин вес ти тор с ки ин те рес, след ка
то се из вър шат под гот ви тел ни те 
дейнос ти по из г раж да не то на сед ми 
блок, вклю чи тел но ли цен зи ра не на 
площадката. Компанията, соб с т ве
ност на централата, впос лед с твие ще 
тър си стра те ги чес ки ин вес ти тор за 
из г раж да не то на но вия блок. 

Според министъра атомната 
цен т ра ла ще да де първо на чал ния 
капитал, но то ва ня ма по ни ка къв 
на чин да зас т ра ши си гур нос т та 
и нейна та фи нан со ва ста бил ност. 
Ще тряб ва да се из вър вят ня кол ко 
периода  на ли цен зи ра не на пло щад
ката ,на про мя на в про ек та , за що то 
все пак та ка ва е не об хо ди ма, под чер
та Делян Добрев.■

►от 1-а стр. 
Те бя ха пос рещ на

ти и при ветс т ва ни от 
Мария Николова – 
кмет на Рабиша и ак
ти вис ти от селото. Тук 
бе и кме тът на об щи
на Белоградчик Борис 
Николов.

По вре ме на ра
бот ния обяд да ден 
от до ма ки ни те бя ха 
об съ де ни ак ту ал ни 
те ми и инициативи, по 
ко ито ръ ко вод с т ва та 
на се ла та ще ра бо тят 
за ед но в те че ние на 
годината.  

Споразумението за 
съв мес т но сът руд ни
чес т во меж ду две те 
се ла ще бъ де под пи
са но на 7 юли 2012 г. в 
Миничево.■

В Рабиша 
пос рещ на ха 
гос ти ...  

Имаме ар гу мен ти 
за по-ев тин газ

Във Видин стар ти ра бла гот во ри тел на кам па ния 
в пол за на теж ко бол ни деца. Инициативата е на 
Видинската света мит ро по лия и се пра ви с бла
гос ло ве ни ето на Негово високопреосвещенство 
мит ро по лит Дометиан. Тя ще но си име то „Добрата 
сто тин ка”, по по до бие на ини ци ати ва на бла гот во
ри те лен фонд в по мощ на де ца та в Москва. 

Благотворителната кам па ния към ка тед рал ния 
храм „Св. Димитър Солунски” ще е постоянна. 
„Ние ис ка ме да про тег нем ръ ка към бол ни те де ца 
и де ло то да бъ де об що – на всички, ко ито жи ве
ят в то зи град” – ка за на сре ща та ар хи ман д рит 
Поликарп. 

Кметът Герго Гергов вле зе в със та ва на ко ми
си ята от осем души, ко ято ще ор га ни зи ра и ще 
от го ва ря за дейнос т та на инициативата. Нейни 
чле но ве са още ар хи ман д рит Поликарп   пред
се да тел на ка тед рал ния храм „Св. Димитър 
Солунски”, ар хи ман д рит Антим – игу мен на 
Раковишкия манастир, пас тор Павел Михайлов – 
хрис ти ян с ка цър к ва „Вяра”, Елка Георгиева – зам. 
об лас тен управител, Калин Нинов – на чал ник на 
Регионалния ин с пек то рат по образование, Роза 
Маркова – уп ра ви тел на ДСК – Видин, Цветелина 
Петрова – ди рек тор на БЧК – Видин, и Петя 
Петрова – ди рек тор на Комплекс за со ци ал ни ус
лу ги за де ца и се мейс т ва – Видин. 

Ви дин с ки ят кмет заяви, че ини ци ато ри те мо
гат да раз чи тат на пъл на та му подкрепа, как то и 
на съ дейс т вие от стра на на мес т на та власт за 
осъ щес т вя ва не на кам па ни ята и оси гу ря ва не на 
пъл на проз рач ност на нейно то про ти ча не и раз
п ре де ля не то на сред с т ва та за бол ни те деца.                                    
СНИМКА: ОБЩИНА ВИДИН

Във Видин

Кампания 
"Добрата
стотинка"

Любомир ВЕСЕЛИНОВ

Повече от убе ди тел но 
бе пред с та вя не то на 

ви нар с ки те из би от се ла та 
Рабиша и Боровица, учас т
ва ли в ІХ из ло же ние на ви
на и ра кии в град Княжевац, 
Република Сърбия. То бе 
ор га ни зи ра но от Община 
Княжевац и Сдружението 
на час т ни те про из во ди те ли 
в гра да и пре ми на под над
с лов „ПЪРВИ СИ”. Бе про
ве ден и вто ри ят „Шприцер 
фест”. Гости на съ би ти
ето бяха: кме тът на гра да 
Младен Радосавлевич, 
Милованович Милош – 
зам.ми нис тър на сел с ко
то сто пан с т во на Сърбия, 
Франц Бут – пос ла ник на 

Словения в Р. Сърбия, как
то и тър гов с ко то ата ше 
Слободан Шешун, ко ито 
при ветс т ва ха гостите.

Градоначалникът на 
Княжевац го во ри за това, 
че об щи на та тряб ва да се 
ут вър ж да ва и за нап ред ка то 
пър ва в ре ги она в сво ето 
развитие, съ що и за го ля ма
та ин вес ти ция на Словения 
в се ло Миничево, къ де то в 
рам ки те на един ме сец ще 
бъ де раз к рит цех за обув ки 
на фир ма „Пеко”, в кой то 
ще ра бо тят 100 души. Бе 
спо де ле на доб ра та новина, 
че об щи на Княжевац е за
де ли ла  от своя бю джет 300 
хил. евро, с ко ито ще бъ дат 
под по мог на ти сел с кос то

пан с ки те про из во ди те ли 
през нас то яща та година.   

В таз го диш но то 
изложение,  бя ха пред с та
ве ни 48 участници,  сред 
ко ито фир ми те  „Рубин” от 
град Крушевац с го ди шен 
обо рот от 40 млн. евро, 
„Братя Йович”, „Звонко 
Урошевич”, фир ми от 
об щи на Пирот и други. 
Впечатляващо бе пред с та
вя не то на ви нар с ки те из би 
от Рабиша и Максима, ко
ито зас лу жи ха 13 отличия.

Винарска из ба „Магура” 
Рабиша, спе че ли два злат ни 
медала, за ви но „Сувиньон 
блан” х „Шардоне” и  ра кия 
„Магурска” – специална. 
Сребърните от ли чия бя ха 

за ра ки ите „Магурска те
ме ну га”

и ”Белоградчишки ска
ли” и ви на та – „Врачански 
мис кет” 2011, „Шардоне” 
– 2010, „Мерло” ре зер
ва  2009, „Гъмза” – 2009 
и „Каберне” и „Мерло” – 
2009.

Винарска из ба Боровица 
бе от ли че на със зла тен 
ме дал за ви но „Максима
Правит се лек шън”2009, и 
сре бър ни ме да ли за ви на та 
„Сенсум”2007,„Максима 
юби лей но”2010 и 
Боровица„Каберне”2009.  

При го лям ин те рес 
се про ве де и вто ри ят 
„Шприцер фест” и кон
кур са за нап ра ва та на един 
ли тър шпри цер за време, 
ка то за шпри це ра бе из пол з
ва но до маш но бя ло ви но на 
Звонко Урошевич. Бе нап
ра вен и найго лям шпри цер 
от 31 литра. 

С осо бен  ин те рес пре
ми на и кон кур сът за ско
рос т но из пи ва не на един 
ли тър шпри цер при мъ же те 
и 600 гра ма п ри жените. 
Победители ста на ха Деян 
Паунович от  гру па та на 
„Бекрие” – Подгорац  с 
вре ме 28 се кун ди и Ивана 
Йованович  с вре ме 23 се
кун ди от Крушевац.

Ръководствата на ви
нар с ки те из би от Рабиша 
и Боровица ус та но ви ха 
кон такт с фир ма „Рубин”и 
по лу чи ха по ка на за по
се ще ние  в Крушевац и 
съв мес т на реклама, Татяна 
Иванова от ръ ко вод с т во то 
на пче лар с ко то дру жес т
во в Белоградчик, ко ето 
съ що  бе пред с та ве но в 
изложението, ус та но ви 
кон такт с ко ле ги те си от 
Княжевац.■

Златнимедализа
нашивинаривСърбия
Убедително пред с та вя не на ви нар с ки те из би от Белоградчишко 
на ІХ из ло же ние на ви на и ра кии в Княжевац
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Диана СИРАКОВА
400 000 лева са оси гу ре

ни от Оперативна прог ра ма 
"Регионално раз ви тие" за 
енер гий но об но вя ва не на 
мно го фа мил ни жи лищ ни 
сгра ди в град Видин. 

Средствата са по про ект 
„Енергийно об но вя ва не на 
бъл гар с ки те до мо ве”, кой
то стар ти ра от 1 юли 2012 
г. в 36 гра да в страната. 
Продължителността на про
ек та е три години, а об щи ят 
раз мер на без въз мез д на та 
фи нан со ва по мощ въз ли за 
на 50 млн. лв. 

Със сред с т ва по про ек та 
ще бъ дат пок ри ти на пъл но 
раз хо ди те за тех ни чес ко то 
об с лед ва не и ус лу ги те на 
про ек т ния мениджър. 

50 % от раз хо ди те за 
проектиране, оцен ка та на 
съответствието, стро ител
номон таж ни те дейнос ти и 
надзора, как то и разходите, 
свър за ни с въ веж да не то на 
обек та в ек с п ло ата ция и 
на ба вя не то на не об хо ди ми
те разрешителни, от но во ще 
бъ дат пок ри ти от проекта. 
Собствениците на жи ли
ща та ще тряб ва да зап ла тят 

ос та на ли те 50 % по тях. 
Предвижда се 

Областният ин фор ма ци
онен цен тър да про ве де две 
ин фор ма ци он ни сре щи за 
по пу ля ри зи ра не и ра зяс ня
ва не на въз мож нос ти те по 
проекта. 

Формулярите за учас тие 
в про ек та ще се при емат от 
1 юли. 

При лип са на дос та тъ
чен ин те рес от стра на на 
собствениците, сред с т ва та 
пред ви де ни за град Видин 
ще бъ дат пре на со че ни към 
дру ги райони.■

400000лв.заобновяване 
на ви дин с ки те па нел ки
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ОбщинаЧипровци
управляваевропейски
средстваза над 
2 млн. лв. от 
опе ра тив ни те прог ра ми
Общината ре али зи ра два про ек та по 
Оперативна прог ра ма „Развитие на 
чо веш ки те ре сур си”, два по „Регионално 
раз ви тие” и един по „Околна сре да”

Реално из п ла те ни те 
сред с т ва са 315 261,78 лв. 
Неправителствените ор га
ни за ции и час т ни ят сек тор в 
гра да все още не са учас т ва
ли с про ек ти по опе ра тив ни

те програми, но раз чи тат на нав ре мен на и точ на 
ин фор ма ция от Областен ин фор ма ци онен цен тър 
– Монтана, за да се въз пол з ват мак си мал но от 
възможностите, ко ито пре дос та вят ев ро пейс ки те 
фон до ве у нас.

Найно ви ят про ект на об щи на та е за мал ко над 1 
млн. лв. по опе ра тив на прог ра ма „Регионално раз
ви тие”. По не го до края на та зи го ди на тряб ва да 
бъ дат из г ра де ни ин ф рас т рук тур ни съ оръ же ния за 
пре дот в ра тя ва не на на вод не ни ята в Чипровци.  

Представителите на об щин с ка та ад ми нис т ра ция 
и неп ра ви тел с т ве ни те ор га ни за ции бя ха за поз на ти 
с от во ре ни те схе ми, на со че ни към об щи ни те по ОП 
„Административен ка па ци тет” (ОПАК), как то и  с 
възможностите, ко ито се пре дос та вят за обу че ние 
на за ети ли ца от фир ми и за обу че ние и оси гу ря
ва не на стаж за безработни, ре гис т ри ра ни в ди рек
ци ите „Бюро по тру да”, по Оперативна прог ра ма 
„Развитие на чо веш ки те ре сур си” (ОП РЧР). 

Заместниккме тът на об щи на та Елена Илиева 
про яви ин терес към но ви те въз мож нос ти за съз да
ва не или раз ши ря ва не на ус лу га та „до ма шен со ци
ален пат ро наж”, за ко ято мо же да се кан ди датс т ва 
с про ек т но пред ло же ние по схе ма та „Помощ в до
ма” по ОП РЧР. Предоставянето на мо дер ни со ци
ал ни ус лу ги е един от при ори те ти те на Чипровци, 
до пъл ни Елена Илиева. 

Областен ин фор ма ци онен цен тър – гр. 
Монтана, е съз да ден по про ект по Оперативна 
прог ра ма „Техническа по мощ”, съ фи нан си ра на от 
Европейския съ юз чрез Европейския фонд за ре
ги онал но развитие. Стойността на про ек та е 
372 350 лв., ка то из пъл не ни ето му ще про дъл жи 
до сре да та на  2014 година.

Ангелина ДАКОВА   
Тру до лю би во то се мейс т во 

на Станко Кръстев и при яте
ли от пен си онер с кия клуб 
“Белият Дунав” във Видин 
от бе ля за ха не го ва та 90го
диш ни на с ува же ние за дъл
гия му жи тейс ки и тру дов 
път ка то майс тор строител. 
Поздравителен ад рес към 
рож дени ка бе под не сен и 
от кме та на об щи на Видин 
Герго Гергов.

Като „пре лю дия” към 
офи ци ал но то чес т ва не на 
го диш ни на та на ви дин ча
ни на Станко Кръстев той 

стъ пи на найго ле мия стро еж 
в жи во та си – Дунав мост 
ВидинКалафат. С ви ди мо 
за до вол с т во рож де ни кът 
раз г ле да стро ежа на дъл гия 
поч ти два ки ло мет ра мост, по 
кой то меч тае да пре ми не до 
от с рещ ния бряг, ко га то бъ де 
готов.

Работил цял жи вот ка то 
стро ител на ре ги онал ни и 
на ци онал ни обекти, Станко 
Кръстев с гор дост про из
на ся име то на „Видахим” 
Видин, телефонния за вод 
в Белоградчик, по чив на та 
стан ция на жур на лис ти те в 

Банкя, ци мен то вия за вод в 
Темелково и др.

Той с ин те рес наб лю да ва
ше ма ща би те на стро ител ни
те дейнос ти по из г раж да не то 
на моста, ра бо та та на кра но
ви те инсталации, но осо бе но 
бе ше впе чат лен от пи ло ти те 

под че ти ри те стъл ба в пла
ва тел ния учас тък на Дунав, 
из ле ти на дъл бо чи на до 80 
метра.

Строителните дейнос ти 
в мо мен та са със ре до то че
ни вър ху из г раж да не то на 
връх на та кон с т рук ция на 

жп ес та ка да та и под с тъ пи те 
към мос та и до из г раж да не 
на връх на та кон с т рук ция 
на път но то и же ле зо път но 
съоръжение. Продължава 
мон та жът на за щит ни те еле
мен ти при стъл бо ве те в пла
ва тел ния учас тък на реката, 

ка то досе га са го то ви 47 
от об що 76. След още ед на 
двой ка сег мен ти ще за вър ши 
и мон та жът на сег мен ти те 
от връх на та кон с т рук ция на 
мос та при стълб РВ10 – вто
ри я от об що четири. 

Изпълнението на стро
ител ни те дейнос ти по мос та 
в края на март е 73%, а на 
при ле жа ща та ин ф рас т рук ту
ра – 89%.  На стро ител ни те 
пло щад ки ра бо тят об що 942 
души, вклю чи тел но фир ми те
подизпълнители. 83% от за
ети те ра бот ни ци са българи, 
а 17%  чужденци.■

90-годишенстроителвидяДунав
мост2навръхрождениясиден

►Солени глоби
    за видинчани 
С но вия про ект за на

ред ба на об щи на Видин 
та ва нът на сан к ци ите 
спря мо на ру ши те ли
те – ед но лич ни тър гов
ци и юри ди чес ки лица, 
се уве ли ча ва от 500 на 
50 000 лв. Горният праг 
на гло би те за граж да ни
те се уве ли ча ва 25 пъ ти 
и от 200 лв. те ста ват 
5000 лв. Всеки, кой то 
пос та ви афиш, пла кат 
или нек ро лог на заб ра
не но мяс то ще от не се 
гло ба от 100 лева. От 
сто тач ка ще тръг ва и 
сан к ци ята за тези, ко
ито си из ми ят ко ла та на 
улицата, пред бло ка или 
пък са пус на ли до би че
то си да па се в зе ле ни те 
площи. Новата на ред ба 
се на ла га за ра ди про ме
ни в законодателството. 
Проектът е пуб лич но 
обя вен за мне ния и 
предложения. 

► По-високи цени
     на такситата
И във Видин це ни те на 

так си мет ро ви те ус лу ги 
скочиха. Вместо до се гаш
ни те 2 лв. „от точ ка до 
точ ка”, ви дин ча ни ве че 
пла щат 2,50.  

Цената на ки ло ме тър 
е вдиг на та с 25%, ко ето 
означава, че вмес то по 
0,60 лв., се га кли ен ти те 
зап ла щат по 75 сто тин ки 
за километър. 

От бран ша обяс ня ват 
по ви ше ни ето с пос къп ва
не то на горивата, пови со
ки те це ни те на зас т ра хов
ки те и так си те за преглед. 

Засе га ви дин ча ни не са 
се от ка за ли да пол з ват 
жъл ти те возила, ко ито на 
прак ти ка за мес т ват лип
са та на град с ки тран с порт 
в града. 

►Повече при хо ди в
   мес т на та хаз на
Общата сума, съб ра на 

за пър ви те три ме се ца 
на го ди на та е 1 728 083 
лв., съ об ща ват от от
дел „Местни да нъ ци и 
так си” в Община Видин. 
Разликата е по ве че от 
500 000 лв. в срав не ние 
със съ щия пе ри од на ми
на ла та година. 

Пови со ка е съ би ра
емос т та от да нък сгра ди 
 с 50%, а та зи от па тент
ния да нък е ско чи ла с 
31%. Приходите от да нък 
МПС за пър во то три ме
се чие на го ди на та са над 
300 000 лв., ко ето по каз ва 
40% по ви ше ние спря
мо пър во то три ме се чие 
на 2011 г. Повече па ри 
са влез ли за так са смет, 
как то и за ту рис ти чес ки 
данък.■

Жителите на Дунавци, 
Видинско ве че си имат свой 
пазар. 

На 22 ап рил  Томина 
неделя, кме тът на град че
то Димо Скорчев и за м.
к ме тът на Община Видин 
Борислава Борисова тър
жес т ве но пре ря за ха лен та та 
на тър гов с ка та придобивка. 
На 8те маси, раз по ло же
ни в цен т рал на та част на 
Дунавци, тър гов ци те бя ха 
из нес ли и пър ва та сто ка – 
зайци, пло до ве и зеленчуци, 
ръч но пле те ни па зар с ки и 

ри бар с ки мрежи. Не лип с
ва ха и тра ди ци он ни те сер
гии с ла ком с т ва и иг рач ки 
за децата. 

Събитието за поч на ра
но сут рин та с праз нич на 
ли тур гия в мес т ния храм 
„Рождество на Пресвета 
Богородица”, от с лу же на от 
Велички епис коп Сионий и 
ду хов ни ци от Ви дин с ка та 
епархия, след ко ето ду
нав ча ни се от п ра ви ха към 
центъра, къ де то ще е но ви
ят пазар. 

След во дос ве та и кон

цер т на та прог ра ма на са
мо дейци те от чи та ли ще 
„Светлина” граж да ни те и 
гос ти те на гра да по хап на ха 
от спе ци ал но под го твения 
за слу чая праз ни чен курбан. 

Търговската площ на 
но во от к ри тия па зар включ
ва осем тър гов с ки маси, на 
ко ито мес т ни те жи те ли ще 
пред ла гат соб с т ве на зе ме
дел с ка продукция. 

Таксата за па зар с ка ма са 
ще е двой но понис ка от 
та зи на ви дин с кия пазар.■ 
Слово плюс

Ирен ТОКИНА
От 16 до 22 април т. г. във всич ки дър жа ви  член ки 

на ев ро пейс ка та мре жа TISPOL, е из вър шен кон т рол 
по спаз ва не на раз ре ше на та мак си мал на ско рост за 
движение. 243 на ру ше ния на ско рос т та са ус та но ве

ни в об ласт Монтана. 
153 са за се че ни от 
камери, а ос та на ли те 
90 – от радари.

Нарушенията на 
раз ре ше на та ско рост 
са найсе ри оз на та 
при чи на за теж ки път
нотран с пор т ни про из
шес т вия и смърт. 

През 2011 г. в стра на та са ре гис т ри ра ни 6639 теж
ки ПТП, при ко ито са за ги на ли 657 и са ра не ни 8301 
граждани. 35% от всич ки ПТП са поради пре ви ше на и 
не съ об ра зе на скорост. По то зи по ка за тел дан ни те за 
България са над сред но то ни во в срав не ние с другите 
дър жа ви  от Европейския съюз, къ де то бро ят на за ги
на ли те при ПТП поради не съ об ра зе на или пре ви ше на 
ско рост е 30% от об щия брой на за ги на ли те при ПТП.

243нарушения 
при ак ция на 
ТИСПОЛ в 
област Монтана

ГрадДунавци 
се сдо би с па зар
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1. Възложител: Община Брусарци, обл. Монтана,
 ул.”Георги Димитров” №85, телефон: 09783/2211, 
факс 2911, e mail: brusartsi@data.bg и 
brusartsi adm@abv.bg
2. Предмет на конкурса: Възлагане на об щес т вен пре воз на 

път ни ци по ав то бус ни ли нии Брусарци-Буковец-Брусарци, 
Брусарци – Одоровци и Брусарци-Киселево-Василовци-
Брусарци, при след ни те ут вър де ни марш рут ни разписания:

● БрусарциСмирненскиБуковецСмирненскиБрусарци, с 
час на тръг ва не от гр.Бру сар ци 10,10. Линията ще се из пъл ня ва 
понеделник, вторник, сряда, четвъртък,  петък, съ бо та и неделя.

● БрусарциСмирненскиБуковецОдоровциБуковецСмирненски
Брусарци, с ча со ве на тръг ва не от гр.Бру сар ци 06,15; 17,05. 
Линията ще се из пъл ня ва понеделник, вторник, сряда, чет вър тък и 
петък.

 ● БрусарциДъбова ма ха лаКиселевоДъбова ма ха лаКняжева 
ма ха лаКрива ба раДондуковоВасиловци–ДондуковоКрива ба
раБрусарци, с ча со ве на тръг ва не от гр.Бру сар ци 06,15; 17,05. 
Линията ще се из пъл ня ва понеделник, вторник, сряда, чет вър тък и 
петък.

3. Срок и мяс то за из пъл не ние на превозите: Срок 5 /пет/ 
години, счи та но от да та та на сключ ва не на до го во ра за въз ла га не на 
об щес т ве ния пре воз на път ни ци с Община Брусарци. 
Място  рег ла мен ти ра ни те и въз ло же ни марш ру ти на съ от вет на та 
линия.

4. Изисквания към кандидатите:
●  Да са фи зи чес ки или юри ди чес ки лица, ре гис т ри ра ни ка то 

търговци, ко ито при те жа ват ва ли ден ли ценз за из вър ш ва не на 
пре воз на път ни ци на те ри то ри ята на Република България или 
ли ценз на Общността;

●  Да при те жа ват автобуси, от го ва ря щи на изис к ва ни ята на чл. 
37 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за ус ло ви ята и ре да за ут
вър ж да ва не на тран с пор т ни схе ми и за осъ щес т вя ва не на об щес
т ве ни пре во зи на път ни ци с ав то бу си и ле ки автомобили, ка то 
учас т ват ми ни мум с един ос но вен ав то бус за из вър ш ва не на 
раз пи са ни ето и ед на резерва.

● да са фи нан со во ста бил ни по сми съ ла на чл.4, т.3 от Наредба 
№33/03.11.1999 г. на МТИТС, удос то ве ре но с пред с та ве на да нъч
на дек ла ра ция за пред ход на та 2011 г. с по ло жи те лен фи нан сов 
резултат; 

● да не са обя ве ни в не със то ятел ност или да не са в про из вод
с т во за обя вя ва не в несъстоятелност; 

● да не са осъж да ни за банкрут;
● да не се на ми рат в ликвидация;
● да не са ли ше ни от пра во то да уп раж ня ват тър гов с ка 

дейност; 
● да ня мат па рич ни за дъл же ния към Община Брусарци, удос

то ве ре но с до ку мент, из да ден от Отдел „Местни да нъ ци и так си” 
гр.Брусарци; 

● да са пред с та ви ли изис к ва ни те документи, съг лас но кон кур с
на та документация.

4.1. Не се до пус ка до учас тие кан ди дат с не ре дов ни документи, 
как то и пред с та вя не на та ки ва до пъл ни тел но след от ва ря не то на 
пликовете;

4.2. Не се до пус кат до учас тие кан ди дат или лица, ко ито не са 
оси гу ри ли не об хо ди мия брой пре воз ни средства, вклю чи тел но 
и резервни, за из вър ш ва не на обя ве ния превоз, / ми ни мум ед но 
пре воз но средство, ка то за дъл жи тел но е пред с та вя не то на пре
воз но то средство, с ко ето ще се из вър ш ва пре во за пред ко ми си
ята за из вър ш ва не ог лед и точ ку ва не на офер т ни те предложения.

4.3. Представените пре воз ни сред с т ва да са ми на ли пе ри оди
чен прег лед за тех ни чес ка изправност, съг лас но Закона за дви же
ние по пътищата.

5. Критерии за оцен ка и кла си ра не на пред ло же ни ята  съг лас
но методиката, ут вър де на от Общински съ вет – Брусарци:

5.1.Екологичност на пре воз ни те сред с т вана лич ност на еко ло
ги чен дви га тел

1.1 Отговаря на изис к ва ни ята по EURO V  12 точ ки
1.2 Отговаря на изис к ва ни ята по EURO IV  10 т.
1.3 Отговаря на изис к ва ни ята по EURO III  8 т.
1.4 Отговаря на изис к ва ни ята по EURO  II  6 т.
1.5 Отговаря на изис к ва ни ята по EURO I   4 т.
1.6 Липсва удос то ве ре ние за съ от ветс т вие с път но пре воз но сред

с т во  от одоб рен тип  0 т.
Начин на оце ня ва не – Оценява се ос нов ни ят пред ло жен от 

кан ди да та автобус, с кой то ще се из пъл ня ва ли ни ята ,въз ос но ва 
на пред с та вен до ку мент за съ от ветс т ви ето на дви га те ля към съ
от вет ния стандарт. Това са до ка за тел с т ве ни до ку мен ти от за во да 
производител, удос то ве ре ние от офи ци ален вно си тел за България на 
фир ма та про из во ди тел или  с от мет ка в бъл гар с кия та ло н.В сич ки до
ку мен ти на чужд език се пред с та вят с ле га ли зи ран пре вод на бъл гар
с ки език. В случай, че за ав то бу са не се пред с та ви до ку мент за съ от
ветс т вие към да ден стан дарт или той ня ма та къв се оце ня ва с 0 т.

5.2. Допълнителни ус лу ги в пре воз ни те сред с т ва
2.1 За на ли чие на кли ма тик  3 т.
2.2 За на ли чие на ви део  2 т.
2.3 За на ли чие на ми ни–бар  1 т. 
Начин на оце ня ва не – Оценява се ос нов ни ят пред ло жен от кан ди

да та ав то бус,с кой то ще се из пъл ня ва ли ни ята ,ка то до пъл ни тел ни те 
ус лу ги се по соч ват чрез декларация.

5.3.Цени и со ци ал ни об лек че ния
5.3.1.1 Найнис ка сред на це на на би ле ти те  9 т.
5.3.1.2 За вто ро мяс то     6 т.
5.3.1.3 За тре то мяс то     3 т.
5.3.1.4 За след ва що мяс то    0 т.
Начин на оце ня ва не – Всеки учас т ник пред ла га са мо ед на це

на на би ле ти те чрез при ло жен към до ку мен та ци ята за учас тие 
ценоразпис.

Цените на би ле ти те да са за спирките, вклю че ни в марш рут но то 
разписание.

5.3.2.1 Найдъл га ва лид ност на пред ло же на та це на на билетите, 
не за ви си мо от по ви ша ва не це ни те на го ри ва та и др.              9 т.

5.3.2.2 За вто ро мяс то  6 т.
5.3.2.3 За тре то мяс то  3 т.
5.3.2.4 За след ва що мяс то 0 т.
Начин на оце ня ва не – в це но раз пи са все ки учас т ник пред ла га 

срок на за паз ва не на це на та на билетите, не за ви си мо от по ви ша ва
не то на це ни те на го ри ва та и др.

5.3.3.1 Найго лям брой со ци ал ни об лек че ния  9 т.
5.3.3.2 За вто ро мяс то     6 т.
5.3.3.3 За тре то мяс то     3 т.
5.3.3.4 За след ва що мяс то    0 т.
Начин на оце ня ва не –  Оценяват се пред ло же ни те со ци ал ни об

лек че ния са мо за пъ ту ва щи те по линията.
5.4. Оборудване на пре воз ни те сред с т ва за пре воз на труд но под

виж ни ли ца
5.4.1 Оборудван  5 т.
5.4.2 Необорудван  0 т.    
Начин на оце ня ва не – Оценява се ос нов ни ят пред ло жен от кан ди

да та ав то бус,с кой то ще се из пъл ня ва ли ни ята по до ку мен ти – кар та 
за до пъл ни те лен прег лед на ав то бус за пре воз на път ни ци

5.5. Възраст на ав то бу си те 
5.5.1 Нови    15 т.
5.5.2 За вся ка го ди на по ед на точ ка помал ко   

   5.5.3 На и над 15 го ди ни  0 т.
Начин на оце ня ва не  Оценява се ос нов ни ят пред ло жен от 

кан ди да та ав то бус,с кой то ще се из пъл ня ва ли ни ята по до ку мен
ти – сви де тел с т во за ре гис т ра ци я . За но ви се счи тат ав то бу си те с 
ре гис т ра ция – 2011 г.

6. Поредността в кла си ра не то е на ба за ком п лек с на та оцен ка на 
вся ко предложение, ка то на пър во мяс то се кла си ра пред ло же ни
ето на то зи кандидат, кой то е с найго лям общ брой точки.

7. Всяко пред ло же ние тряб ва да се пред с та ви лич но от кан ди да
та или от оп ре де лен от не го пред с та ви тел в за пе ча тан неп роз ра
чен плик.

8. Цена на кон кур с на та до ку мен та ция за учас тие в раз мер на 
50,00 /петдесет/ лева.

9. Изисквания за качество: Автобусите да са в със то яние и вид, 
оси гу ря ващ ком форт и си гур ност при из пъл не ние на превозите, да 
се оси гу рят доб ри хи ги ен ни ус ло вия за пъ ту ва не и се спаз ват всич
ки спе ци фич ни нор ма тив ни ак то ве и нор ми за ка чес т ве но тран с
пор т но обслужване. 
10. Необходими до ку мен ти 

   за учас тие в кон кур с на та процедура:
10.1. Заявление за учас тие в кон курс за въз ла га не на об щес т вен 

пре воз на път ни ци  по образец, под пи са но от кандидата;
10.2. Валидно удос то ве ре ние за ак ту ал но със то яние на кан ди да

та или удос то ве ре ние от тър гов с ки регистър. – ори ги нал или за ве
ре но с „ВЯРНО С ОРИГИНАЛА” от кан ди да та /копие/.

10.3. Копие от ва ли ден ли ценз за из вър ш ва не на об щес т вен пре
воз на пътници, из да ден в съ от ветс т вие с ЗАП, за ве ре но с „ВЯРНО 
С ОРИГИНАЛА” от участника.

10.4. Копие от ре гис т ра ци он ни те та ло ни на всич ки автобуси, 
вклю че ни в лиценза, с ко ито се учас т ва в кон кур са  за ве ре ни с 
„ВЯРНО С ОРИГИНАЛА” от участника.

10.5. Копие на Данъчна дек ла ра ция от пред ход на та 2011 го
ди на с по ло жи те лен фи нан сов ре зул тат  за ве ре на с „ВЯРНО С 
ОРИГИНАЛА” от участника.

10.6. Удостоверение, из да де но от Отдел „Местни да нъ ци и так
си” за лип са на за дъл же ния към Община Брусарци – ори ги нал или 
ко пие за ве ре но с „ВЯРНО С ОРИГИНАЛА” от участника.

10.7.  Копие от Удостоверенията за тран с пор т на год ност и про то
ко ли те за прег лед на МПС, за ве ре ни с „ВЯРНО С ОРИГИНАЛА” от 
участника.

10.8.  Копие от до ку мен та за из вър шен тех ни чес ки преглед, за ве
ре но с „ВЯРНО С ОРИГИНАЛА” от участника.

10.9. Копие от зас т ра хо ва тел ни те по ли ци „Гражданска от го вор
ност” и „Злополука на път ни ци те” или „Гражданска от го вор ност на 
пре воз ва ча”, за ве ре ни с „ВЯРНО С ОРИГИНАЛА” от участника.

10.10 Декларация по об ра зец 1;
10.11. Декларация по об ра зец 2;
10.12. Конкурсна офер та по об ра зец с це но во пред ло же ние – за

дъл жи тел но е да бъ де под пи са на от ли це то пред с тав ля ващ учас т
ни ка в кон кур с на та про це ду ра или не гов пъл но мощ ник с но та ри ал
но за ве ре но пълномощно, ко ето се при ла га в пли ка с кон кур с на та 
документация.

10.13. Копие от до ку мен та за пла те на кон кур с на документация, 
за ве рен с „ВЯРНО С ОРИГИНАЛА” от участника.

11. Допуска се не об хо ди ми те до ку мен ти и за яв ле ни ето за учас
тие да бъ дат под пи са ни от пъл но мощ ник с но та ри ал но за ве ре но 
пълномощно, в ко ето е не об хо ди мо да са из б ро ени изрично пра ва
та за под пис ва не на не об хо ди ми те до ку мен ти и пра во то да учас т ва 
в кон кур с на та процедура.

11.1. Задължително се при ла га ори ги нал на пъл но мощ но то в за
пе ча та ни я плик с документите. 

12. Крайният срок за при ема не на пред ло же ни ята за участие, 
оком п лек то ва ни с изис ку еми те документи, е до 16.00 ча са на 
28.05.2012 г. в ад ми нис т ра тив ни я цен тър за об с луж ва не на кли
ен ти на Община Брусарци, ул. ”Георги Димитров” № 85, ка то до
ку мен та ци ята се за ку пу ва от ка са та на Община Брусарци и е на 
стойност – 50,00 лева.

13. Конкурсът ще се про ве де на 29.05.2012 г. в Заседателната 
за ла в сгра да та на Община Брусарци от 14,00 ч.

14. При не явя ва не на кан ди дат или при явя ва не са мо на един 
кандидат, кой то не от го ва ря на пред ва ри тел но обя ве ни те условия, 
нас роч вам вто ра да та на кон кур са 08.06.2012 г. на съ що то място, 
ус ло вия и час.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯБРУСАРЦИ

Община Брусарци, обл. Монтана, ул.”Георги Димитров” № 85, 
на ос но ва ние чл.20 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за ус ло ви ята и ре да за ут вър ж да ва не на тран с пор т ни 
схе ми и за осъ щес т вя ва не на об щес т ве ни пре во зи на път ни ци с автобуси, Решение №49 на Общински съ вет 
гр. Брусарци, при ето с Протокол №7 от 28.03.2012 г. и Решение №56/Протокол №9 от 25.04.2012 г. на ОбС гр. 

Брусарци, Заповед №РД653/08.05.2012  г. на Кмета на Община Брусарци

Открива кон курс за въз ла га не на об щес т вен пре воз на път ни ци 

До
Постоянната ко ми сия
по еко ло гия към
41-ото НС ,
Областния уп ра ви тел
на Област Враца, 
Кмета на
Община Враца, 
Всички ме дии 
в град  Враца 

ПРОТЕСТНА
ДЕКЛАРАЦИЯ

От гру па та 
об щин с ки съ вет ни ци

на БСП  ВРАЦА
 
Уважаеми господа,
Преди 34 го ди ни на пло щад
ка та на бив ше пред п ри ятие 
„Вторични су ро ви ни” – Враца 
е за поч на ло  скла ди ра не на 
ба ли отпадъци, ко ито ид ват  
от София  и са  из пол з ва ни  
за го ре не при про из вод с т во то 
на ци мент в за вод „Холсим” 
край се ло Бели из вор . 
Същото ста ва без да се знае 
от об щес т ве нос т та и съ от вет
ни те институции. Така съз
да де но то вре мен но де по се 
на ми ра в ре гу ла ци ята на гра
да в про ти во ре чие на всич ки 
за ко но ви изисквания.
На 3 май в съ що то де по из
бух ва по жар и в про дъл же
ние на три дни в гра да бе ше 
ог ра ни че но из ли за не то на 
граж да ни те от до мо ве те си, а 
кме тът на об щи на та на ре ди 
зат ва ря не на училищата, за 
да се пре дот в ра тят вред ни
те пос ле ди ци за здра ве то на 
децата.  
Групата об щин с ки съ вет ни
ци от БСП нас то ява ме да се 
изясни:
● Кой и при как ви ус ло вия 
раз ре ши из га ря не то на от
па дъ ци на те ри то ри ята на 
общината, в  не пос ред с т ве на  
бли зост  с 80 000я  град?
● Кой раз ре ши съз да ва не то 
на  де по за от па дъ ци в  ра йо
на на гра да без ре ше ние на 
Общинския съ вет  Враца и 
ос та на ли те институции?
● Настояваме да се по тър си 
от го вор ност на  виновните. 
●  Започна ли раз с лед ва не и 
ако не  защо?
● Държим да се ана ли зи ра 
със та вът на скла ди ра ни те 
отпадъци, за ко ито има ме 
съмнение, че в тях има и  ме
ди цин с ки та ки ва .
● Молим за от го вор ос вен 
пред Народното съб ра ние 
и пред об щес т ве нос т та на 
Враца от:
 Министър Нона  Караджова 
 Министър Тотю Младенов 
– кмет по времето, ко га то се 
съз да ва то ва сметище.
 От Прокуратурата, за из вър
ше но то прес тъп ле ние спря мо 
окол на та сре да и здра ве то на 
гражданите.
   

Председател 
на гру па та съ вет ни ци:

Васил ДРАГАНОВ

Уважаеми съграждани, 

Приемете ис к ре ни те ми 
поз д ра ви по по вод 

9 май – Ден на Европа
и праз ник на
европейските 
общности!
С ак та на обединение на

ци ите от Ев ро пейс кия съ юз 
ста на ха оли цет во ре ние на 
ми ра  и просперитета, на 
га ран ти на бла го по лу чи ето 
и си гур нос т та на сво ите 
граждани. 

В то зи тър жес т вен ден 
не ка си по же ла ем да бъ
дем амбициозни, посмели, 
посо ли дар ни и поедин ни 
заедно, за да га ран ти ра
ме дос тойно то мяс то на 
България в Обединена 
Европа!
Честит празник!

инж. Николай ИВАНОВ
кмет на oбщина Враца
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Бях командирован в 
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 касиер
домакинът 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 
касиердомакинът 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 поточно 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 

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 

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 

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 

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 
помалко 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.

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...■

Великден
сРадичков

Документален разказ 
от Павел Джоков

Калина ТОДОРОВА

Свети Георги е найпо чи
та ни ят све тец от на ро да 

ни. Навярно защото, спо ред 
ре ди ца изследователи, той 
онас ле дя ва чер ти на оби ча
ни по на ши те зе ми ези чес ки 
божества: гръ мо вер же ца 
Зевс, Тракийския конник, 
Дионисий, Перун, Тангра. 
Култът към не го обе ди ня ва 
об ред и, свър за ни с растежа, 
здравето, пло до ро ди ето и 
брака. В на род на та пред с
та ва све те цът е не по бе дим 
юнакзме ебо рец на бял кон, 
със злат ни дрехи. Той уби
ва „су ра ла мя с три гла ви” и 
по ти чат три те ми тич ни ре
ки на плодородието: мляко, 
ви но и жито, ос во бож да ва 
“три син джи ра ро би”; сли за в 
“дол но по ле” при све ти Петър 
и “от к люч ва” Черно мо ре и 
“бял Дунав”, та ро са и дъжд 
да окъ пят нивите, за да са 
пъл ни хам ба ри те и чес ти ти 
стопаните. Покровител е на 
зе ме дел ци те и пас ти ри те  от 
“убав ден  Гергьовден” за
поч ва но ва та аг рар на година. 
Покровител е на воините, 

сме ли те и сърцатите.
На Гергьовден праз ну ват 

всички, но ов ча ри те са на 
осо бе на почит. Голяма част 
от об ре ди те са свър за ни със 
стадата: из веж да не на ста до то 
на паша; до ене то и под сир ва
не то на млякото; об ред но то 
им вкусване, след ка то бъ дат 
прекадени; зах ран ва не на 
ов це те и ов ча ря с об ре ден 
хляб. Найча ка ни от всич ки 
в се мейс т во то са тра ди ци он
ни те прак ти ки око ло жер т
ва та  агнето, ко ето се  ко ли в 
чест на све те цапок ро ви тел 
на стадата. 

Спо ред на род на та вяра на 
този ден во да та и билките 
имат ма ги чес ка сила. Това е в 
ос но ва та на обредите за про
гон ва не на не чис ти те сили. 
Такива са хо де не то в го ра та 
за гергевка, лапад, млеч ка и 
дру ги “чуд ни” треви, об ред
но то ки че не с венци, об ред но
то ки че не на пор ти и вра ти с 
клон ки от плод ни и “здра ви” 
дръв че та или дру ги билки, 
къ па не то при из г рев слън це в 
роса, съ би ра не то и су ше не то 
на ле ко ви ти билки, по ли ва не
то с от ва ри от тях. Извършват 
се пре ди всич ко от мла ди те 
 момите, ергените, децата. 
Но на мно го мес та и повъз
рас т ни же ни съ би рат билки, а 
бол ни те се по ли ват с от ва ри и 
се къ пят в роса за изцеление. 

Пре ди из г рев слънце мо ми 
и ергени, пък и деца, хо дят 
в го ра та за лапад, гер гев ка и 
цветя. Връщат се бо си „по ро
са – за здра ве”. От до не се ни

те цве тя мо ми те пра вят кит ки 
и ви ят венци. Найху ба ви те 
се пос та вят на гла ва та на чер
но ок мо мък и чер но ока мома, 
за да са вак ли агън ца та и да 
са по рав но  мъж ки и женски. 
На пор ти те пос та вят бу ко ви 
и кру шо ви клони, с та ки ва 
кло ни ук ра ся ват и ко ша ри те  
то ва са “здра ви” дър ве та – да 
но сят здра ве на стадото. В 
Крушовица на пър ва та обяг
не на ов ца пос та вят ве нец от 
къпина, за да е дъл га млеч на
та струя, от гер гьов ка  да е 
гъс та вълната, от здра вец  да 
е здра во агнето.

Венчето за аг не то мо ми те 
из п ли тат от гер гев ка с чер вен 
конец, но на мно го мес та в 
не го впли тат и дру ги цветя, 
билки, здра вец или цъф на ли 
клон ки от „ро до ви ти” дър ве
та или храсти: дюла, къпина. 
С „ма гич ни” тре ви или клон
ки от “здра ви” и „ро до ви ти” 
дър ве та се об кич ват пор ти те 
на до мо ве те и дворовете, 
ов чар с ка та кошара: в Хърлец 
и Софрониево с млеч ка  „за 
да са млеч ни ов це те”, в Люти 
дол  със здравец, в Криводол 
– с клон ки от глог и круша, в 
Зверино  с клон ки от “ро до
ви ти” дървета, в Крушовица 
 с бу ко ви и кру шо ви клонки. 

Освен хо де не то в го ра та за 
лапад, гер гев ка и цветя, ра но 
в зори, при из г рев слън це на 
Гергьовден се из вър ш ват още 
два обичая: къ па не то в ро са и 
бра не то на билки. Смята се, 
че ро са та на то зи ден съ дър
жа осо бе на ма ги чес ка сила. 

Така е и с билките. В мно го 
се ла хората се къ пят в роса. В 
Крива ба ра все ки ба ща ра но 
сут рин от веж да сво ите мом
чен ца на полето, “съб ли ча ги 
го ли и ги хвър ля и вър га ля” 
в рос ни те ниви. Момите пък 
съ би рат в па нич ка ро са и с 
нея се ми ят   да са здра ви и 
хубави. Във Фурен при из г
рев слън це го ли се вър га лят в 
ро са та на ове се на ни ва „за от 
шуга, за от крас та”.

Иван Глога, про чу ти ят 
ле чи тел от Еница, „уни що жи
тел на плъ те ни ци и бо лес ти”, 
сре щу Гергьовден, Великден 
и Спасовден “по ли вал” за 
здраве. Наследниците му си 
спом нят ед на не го ва пре
по ръ ка за съ би ра не на бил
ки – на Гергьовден, „кой то 
е ме рак лия”, на ми ра по ля на 
с раз цъф на ли треви, ля га по 
корем, с раз пе ре ни ръ це и ги 
омачква. След то ва ги обира, 
суши, ва ри и се полива. 

На мно го мес та же ни те 
бе рат билки, до ка то са още 
рос ни и ги су шат за раз лич
ни ле ко ве през годината, 
вярвайки, че наб ра ни на то зи 
ден, те са осо бе но лековити. 

Друго вяр ва не е (Баурене, 
Ракево, Горно Пещене), че 
на Гергьовден за пръв път се 
къ пе меч ка та след зим ния сън 
и щом „раз т ръ си ру но у во да
та”, тя ве че е „доб ра” и хо
ра та съ що мо гат да се къпят. 
До то зи ден не се поз во ля ва 
къ па не то в реката. А на праз
ни ка да се окъ пеш  „здрав ше 
си, си лен ше си”. ■

НаГергьовден
"пороса-заздраве"

Лилия Апостолова (6 г.) от Севлиево и Маша Павкович (8 г.) 
от Белград (Сърбия) са по бе ди те ли в пър ва въз рас то ва гру па 
в таз го диш но то из да ние на Меж ду на род ния кон курс за дет с ка 
ри сун ка “Тъпан бие, хо ро се вие”. Във вто ра гру па призьо ри са 
Светослава Димитрова (13 г.) от Кюстендил и Руслан Смирнов 
(13 г.) от Одеса (Украйна). Техни под г лас ни ци 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 наг ра да при мал ки те учас
т ни ци си по де лят Ирена Бозова (10 г.) от Асеновград и Митко 
Бузов (8 г.) от София, а при го ле ми те  Айджял Шериф (12 
г.) от Севлиево, и Уляна Мошлецка (14 г.) от Луцк (Украйна). 
Поощрения бя ха при съ де ни на 53 деца. Сред тях е и Калина 
Караян  внуч ка та на зна ме ни тия ди ри гент Херберт фон Караян. 
Отличените мла ди твор ци ще по лу чат наг ра ди те си при от к ри
ва не то на праз ни ци те на ду хо ви те ор кес т ри “Дико Илиев” на 
16 май. На съ щия ден ще бъ де от к ри та и из лож ба с найху ба
ви те дет с ки творби. Те ще бъ дат под ре де ни в за ла „Кутловица” 
в Монтана. Грамота за найдоб ро ком п лек с но пред с та вя не бе 
при съ де на на 18 учи ли ща и арт шко ли от Сърбия, Индонезия, 
Украйна, Индия, Иран и България. 

Близо 2400 творби от 21 държави, прис тиг на ха в Монтана 
та зи година. За пръв път в със те за нието се вклю чи ха де ца от 
Албания, Иран, Испания, Китай, Латвия и Португалия. Темата 
вдъх но ви мла ди ху дож ни ци от 88 на се ле ни мес та в България. 

Рисунките в кон кур са “Тъпан бие, хо ро се вие” оце ни 5член
но жури. Негов пред се да тел бе доц. др Бисера Вълева – пре по
да ва тел в „ Св. Климент Охридски” и Националната ху до жес т ве
на академия. Заедно с нея ра бо ти ха артпе да го зи те от Монтана 
Рени Петрова, Сияна Миланова, Петър Григоров и ху дож ни кът 
Николай Пенков – уред ник в га ле рия „Кирил Петров”.

Подробна ин фор ма ция за кон кур са е пуб ли ку ва на на сай та 
на Дико Илиевите праз ни ци и на сай та на община Монтана. ■ 
Слово плюс

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



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

10 - 16 май 2012 г.

►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

6    БРОЙ 17 (828), 10 - 16 МАЙ 2012 Г.Слово спектър

10 ч  * Св. ап. Симон 
Зилот (Кананит). 
Възстановяване на 
Българската пат ри ар шия

11 п Св. рав но апос тол
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, 
из би ти в ма нас ти ра „Св. 
Сава“

12май
в Монтана

"Дапочистим
България"

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 Тмаркет.

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.

„Моетомалко
слънчице” 

е по ред ни ят 
фо то кон курс на 
Младежкия дом
За пе та по ред на го ди на Младежкият дом ор га

ни зи ра фо то кон курс за лю би тел с ка снимка. 
Той е на те ма „Моето мал ко слън чи це” и е пос

ве тен на 1 юни – Деня детето. 
Целта му е да про во ки ра кре атив нос т та на 

родители, баби, дядовци, братя, сестри, роднини, 
при яте ли да по ка жат ин те рес ни мо мен ти от еж ед
не ви ето на  де ца  до 5 години. 

Всеки учас т ник има пра во да се вклю чи във фо
то кон кур са 

са мо с ед на сним ка – ди ги тал на или 
на хар ти ен но си тел (фор мат 15 x 21 см)
Дигиталните сним ки да се из п ра щат по елек т ро

нен път ка то при ка че ни файло ве във 
фор мат JPEG на e-mail: omd_fotokonkurs@abv.bg,
а сним ки те на хар ти ен но си тел да бъ дат 
пред с та ве ни на мяс то в Общински мла деж ки
дом или да се из п ра тят по по ща та на адрес:
3400 Монтана, бул. „Трети март” 98
Крайният срок за из п ра ща не на сним ки те е 27 

май 2012 г. Професионално жу ри ще оце ни и 
оп ре де ли победителите, как то и сним ки те ко ито 
ще бъ дат вклю че ни в изложба, ор га ни зи ра на от 
Младежкия дом. Резултатите от кон кур са ще бъ
дат обя ве ни на 29.05.2012 г., а от к ри ва не то на 
из лож ба та ще бъ де на 1.06.2012 г. от 11.30 часа. 
На от к ри ва не то й ще бъ дат връ че ни наг ра ди те 
на победителите. Подробности и ста ту тът на  фо
то кон кур са „Моето мал ко слън чи це” мо гат да се 
ви дят на сай та на Младежкия дом   www.omd
montana.dir.bg.

Добридолският ма
нас тир е свя то 

място, ко ето ми ря ни
те от Ружинци и Лом 
почитат. На Томина 
не де ля е праз ни кът на 
манастира, кой то съб ра 
сто ти ци вярващи. 

И та зи го ди на дойдо
ха мно го хо ра с на
деж да та за здра ве и 
благополучие. 

Игуменът на ма нас
ти ра дя до Борис гос ти 
ми ря ни те с аг неш ки 
курбан. Повече от 100 
ду ши бя ха гос ти те му. 
Манастирът по лу чи да
ре ние от биз нес ме на 
Велизар Стефанов – ви
со коп ро хо дим джип, 
ку пил го е за игу ме на 
– ар хи ман д рит Борис, 

да се прид виж ва с не го през зимата. Видинският 
мит ро по лит Дометиан ос ве ти автомобила, с кой то 
Борис ще пъ ту ва и до ма нас ти ра в Брусарци, на 
кой то съ що е игумен. 

На праз ни ка дойдо ха и кме то ве те на Лом и 
Брусарци – Иво Иванов и Наташа Димитрова.

Добридолският ма нас тир е прив ле ка те лен и с 
въл шеб на та вода, ко ято бли ка от аязмото. 

До въл шеб ни я из вор има ма лък параклис, на ре
чен на св. Козма и Дамян, въз с та но вен и от во рен 
денонощно. Водата ле ку ва пер де и астигматизъм. 
Интересна е ис то ри ята на ма нас ти ра и цър к ва та 
„Св. Троица”. 

В ма нас ти ра са ре мон ти ра ни стаи за нощувки, 
ко ето е възможност свя то то мяс то да се пре вър не 
в дес ти на ция на пок лон ни чес ки туризъм, спо де ля 
игу ме нът Борис. Манастирът мо же да пос рещ не 
45 души. ■ Слово плюс    СНИМКИ: ЕЛЕНА ПЕТРОВА 

Празникът на 
Добридолския ма нас тир 
съб ра сто ти ци вяр ва щи 

Вече са оп ре де ле ни 13 за мър се ни 
терена, ко ито ще бъ дат почиствани. 

Във Враца  връх Околчица, ра йо нът при 
яз. «Дъбника», при про хо да Вратцата, 
ко ри то то на р. Лева, мес т нос т та след ул. 
«Доспат «(«Орехите»), те ре нът меж ду 
ул. «Вежен» и ул. «Огоста», ул. «Иван 
Тричков» и ул. «Райня Княгиня» и вход но
из ход ни ма гис т ра ли на града. В квар тал 
„Бистрец” ще се чис ти р. Рула (су хо то 
дере), в с. Чирен  след кръс то пъ тя за с. 
Лиляче и в ра йо на на ас фал то ва та база, 
в с.  Лиляче  в на ча ло то на на се ле но то 
място, до сто пан с кия двор, а съ що те ре
нът при Божият мост, в с. Девене  вход
ноиз ход ни улици, и дет с ка та гра ди на в с. 
Три кладенци.

На те ре ни те в ра йо на на гра да ще има 
слу жи те ли на общината, ко ито ще раз да
ват на доб ро вол ци те чу ва ли и ръкавици. 
Кметовете и кмет с ки те на мес т ни ци на 

се ла та от ре ги она и квар та ли те на Враца 
ще по лу чат те зи по мощ ни ма те ри али 
предварително. “Екопак” е пар т ньор в 
кампанията, за то ва част от чу ва ли те ще 
бъ дат в жълт цвят и са за раз дел но съ би
ра не на от па дъ ци от плас т ма са и метал.

Освен ве че оп ре де ле ни те места, граж
да ни те и фирмите, ко ито имат идея да 
по чис тят друг терен, мо гат да го нап ра
вят и да по ис кат съ дейс т вие от Община 
Враца, ка то пред ва ри тел но за явят в ад
ми нис т ра ци ята оп ре де ле ното от тях мяс
то и броя на учас т ни ци те в почистването. 
Това мо же да ста не чрез обаж да не на 

те ле фо ни те на ня кои от ко ор ди на то ри те 
по кам па ни ята:

Ирена Статкова (0882-217-622), 
Мария Тодорова (0887-900-357) или
Милевка Петрова (0887-474-925).  
За се ла та от го вор ни ци за кам па ни ята 

са кме то ве те и кмет с ки те наместници.
На 12 май в об щин с ка та ад ми нис т ра

ция ще бъ де от во рен “зе лен те ле фон” с 
но мер 092/623000, на кой то граж да ни те 
ще мо гат да звънят, за да по ис кат тран
с порт за съб ра ни те от тях от па дъ ци при 
почистването.

Във всич ки на се ле ни мес та от об щи

на та съб ра ни те от па дъ ци по вре ме на 
кам па ни ята тряб ва да се съ би рат до най
близ ки те кон тейне ри за би то ва смет или 
до пло щад ки те за раз дел но съ би ра не 
на отпадъци. За терените, ко ито са из
вън на се ле ни те места, смет та тряб ва да 
се съ би ра на ед но място, от къ де то след 
края на по чис т ва не то ще бъ де извозена.

По по вод кам па ни ята “Да по чис тим 
България за един ден” вра чан с ко то де по 
ще от во ри вра ти за без п лат но де по ни
ра не за три дни – 12, 13 и 14 май. В те зи 
дни граж да ни те ще мо гат да из воз ват там 
не опас ни би то ви отпадъци. 

Приканваме всич ки жи те ли на об щи на
Враца да се вклю чат в кампанията!
Нека за ед но нап ра вим на ша та об щи на
по-чисто, по-уют но и по-кра си во мяс то
за живеене!

И Враца се включ ва в кам па ни ята
“ДапочистимБългариязаединден”

Цветина Цветелинова Цолова 
от Първо 
ОУ “Св.
Св. Кирил и 
Методий” в 
Монтана е 
сред
членовете на
клуба по 
спор т ни 
тан ци “Елит
Тим”  Видин, 
с пред с та ви
тел с т во чи та
ли ще “Разум 
1883 г.” към 
Обединената 
шко ла по 
из кус т ва 
“Добри 
Христов” със 
стар ши 
треньор 
Александър 
Стефанов.
Клубът 
има много 
интерес ни 
изяви,
а в момента
под гот вя и 
учас тие
в кон церт, 
който
ще се състои
в края на май
и на ча ло то 
на юни, за 
да пред с та ви 
уме ни ята на 
своите
въз пи та ни ци.

Представяме ви
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▲Дирекция на Природен парк “Врачански балкан” и ОУ “Васил Кънчов” с. 
Моравица ор га ни зи ра ха съв мес т на ини ци ати ва по слу чай Де ня на Земята. 
Експерти от Дирекцията и Природозащитен цен тър “Натура” нап ра ви ха ин те
рак тив на презентация, чрез ко ято уче ни ци те на учи ха ин те рес ни и лю бо пит
ни фак ти за зас т ра ше ни те ви до ве рас те ния и жи вот ни на те ри то ри ята на 
парка. Освен сним ко вия ма те ри ал де ца та има ха въз мож ност да ви дят и ре ален 
ма кет на бе лог лав ле шо яд  найго ля ма та птица, за ко ято в мо мен та се по ла
гат уси лия за зав ръ ща не то й в природата. В края на ини ци ати ва та ек с пер ти
те от Дирекция на ПП “Врачански балкан” по да ри ха пос тер за би ораз но об ра зи
ето на те ри то ри ята на пар ка как то и рек лам ни су ве ни ри на вся ко дете.

От 28 ап рил до 1 май се 
про ве де Алпиниада край гр. 
Враца. При със т ва ха по ве че от 
200 алпинисти от България, 
Македония, Сърбия, Франция 
и Турция, от ко ито над 100 
(45 свръзки) учас т ва ха в 
състезанието.   Найго ля мо 
при със т вие има ха клу бо
ве те „Академик” – Русе, 
"Железник" – Ст. Загора, 
"Варнаклайминг" Варна  и 
СК "Диамант" Карлово. 
Състезанието про те че в 
3днев но катерене, ка то бя ха 
пре ми на ти над 70 маршрута. 
Тази го ди на бе ше нап ра ве но 
и пре ми ер но из кач ва не по 2 
но ви маршрута. 

Първо мяс то спе че ли ха 
Григор Вътев и Милен Марков 
от алпийс ки клуб "Железник", 
вто ро и тре то мяс то спе че ли ха 
"Варнаклайнинг" и клуб към 
НСА. При със т ва ха ал пи нис
ти те Петко Тотев и Николай 
Петков. Алпиниадата се 
ор га ни зи ра от клуб по ек с т
рем ни спор то ве "Вратица" с 
под к ре па та на община Враца, 
Дирекция на ПП "Врачански 
бал кан", ППС и спор т ни 
фирми. ■ Слово плюс

200алпинисти 
се състезаваха
край Враца

Кме тът на Видин връ чи 
поз д ра ви тел ни ад ре си и по да
ръ ци на Тамара Панталеева и 
Цветелина Цветанова, ко ито 
за во юва ха злат ни ме да ли на 
Европейското пър вен с т во по 
сам бо през април, та зи го ди на 
в Букурещ, Румъния. И две те 
със те за тел ки са от ви дин с кия 
спор тен клуб „Борба, сам бо 
и джу до”. „Поздравявам ви 
найис к ре но с пос тиг на та та 
победа. Спечелвайки тит ла та 
„ев ро пейс ки шам пи он”, вие 
за щи та ва те дос той но име то 
на България и Видин. Искам 
да ви по же лая та зи тит ла да 
бъ де са мо част от бъ де щи те 
ви спор т ни победи!” – пи
ше в поз д ра ви тел ния адрес. 
От име то на Цветелина 

Цветанова поз д рав ле ни ето 
прие треньо рът на клу ба 
Пламен Петров.

Поздравителни ад ре си и 
по да ръ ци за две те ев ро пейс
ки шам пи он ки има ше и от 
пред се да те ля на ОбС – Видин 
Пламен Трифонов.

 Тамара Панталеева е 
ре пуб ли кан с ки шам пи он 
по сам бо в три те въз рас
то ви гру пи – ка де ти до 18 
години, де вой ки до 20 го ди
ни и жени. 

Тя е брон зов ме да
лист от Европейското и 
Световното пър вен с т во 
по сам бо за ка де ти през 
2011 г.

Цветелина Цветанова 

пе че ли тит ла та на 
Републиканското пър вен с
т во за ка де ти през ми на
ла та година. 

След то ва пре тър пя ва 
теж ка фрак ту ра и въп
ре ки теж ка та ситуация, 
ста ва све то вен шам пи
он във въз рас то ва гру па 
до 18 го ди ни през 2011 г. 
Цветелина е вклю че на и 
в ог ра ни че ния със тав на 
на ци онал ния от бор по 
джудо, къ де то има пър во 
и тре то мяс то от тур ни
ра за ев ро пейс ка та купа. 

Това й да ва пра во да бъ
де в схе ма та на пред с то
ящо то Европейско пър вен
с т во по джудо.■

Наградизаевропейскишампионки
посамбо

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. ■

Турнирпоканадскаборба

вБелоградчик

Приятели
веселяци
Дора МАНЧЕВА
Имаме си в квар та ла ед на пре ка уличка, жиз не

новаж на и все киму, кой то я пол з ва, потребна. От 
зо ри до мрак по нея вър вят вся как ви во зи ла – ле ки 
коли, джипове, ко ли с дърва, ка ру ца с кон че чатпат, 
как то е пот реб но и ня коя ли ней ка с док тор вътре, по
мощ на ня кой да отдаде. Наймно го са хората, ко ито 
отда ле че ид ват и вър вей ки по нея, пра вят връз ка с 
града. Хора много, чо ве ци малко. Едни ар ни (добри, 
слънчеви), а дру ги  сърдити, намръщени. Често ми
на ват и ле ко пийна ли с ла зур на усмивка. В ра йо на 
има и за ве де ния. Пък по ня кое вре ме мо же и ку че да 
пролае. 

Някога има ше ге рои на труда, се га има ге рои – 
приятели, веселяци, ко ито ви на ги ги виж да ме, ко га то 
ми на ва ме по та зи улица. Те от ся дат пре дим но на 
еди ния тротоар, а на дру гия се дви жат с пе сен на ус
та мал чу га ни те от близ ка та дет с ка градина, когато ги 
отвежда на раз ход ка – бъ де ще то на България. 

Един от тия ге рои е Джорето. Купи си ши шен це с 
винце, хем си почива, бав но от пи ва от не го и ти хо 
си пее пес ня та “Седнало е Джоре Дос, сед на ло е 
Джоре...” Луд не луд, то ва е положението. Абе, тоя 
при ятел ПероПиперо де  ли се подена, що ни ка къв 
го нема? Той е по ра бо тя га от мене. Дал не е проп
ра вил фи ти рии те и поч нал ка то ни що лу ка да сади, 
що за пи пе ро е още рано. Той пък оби ча да пее 
“Дилмано Дилберо”, отде ка му из ле зе и прякорът. Те 
ти го и Перо пристига, цъф нал  незавързал. Абеее, 
що се забави? Ша ти кажа: Има ед на ра дос т на 
новина! Нал знаеш, че нав ся къ де си пея оная мой та 
за “пи пе ро” и не щеш ли, ме зас лу ша ла ед на мацка, 
ко ято и два ма та ни познава, както си ми на ва ла и се 
спря ла до ог ра да та ни и ме привика. Абе, Перо, що 
ревеш? Казах й, че пея, а не рева. Тя взе, че ми да де 
па ри и рече: „С тия па ри иде те с Джорето и си ку пе
те хляб и боб! Като се на еде те и нас пи те, то га ва си 
пей те ваш те пес ни у дома! Що глад на меч ка хо ро не 
иг рае...” 

След ня кол ко дни дой де и пролетта, не ка все ки го с 
доб ро спо хо ди и да но зло то да леч прогони. Нека ста
нем подоб ри, та и Бог да ни благослови! Пролетно 
настроение, здра ве и жи вот на всич ки да си 
пожелаем. Радостни и щас т ли ви, Перо и Джорето на 
при ятел ка та си бла го да ри ли и тръг на ли за магазина.
За доб ро та та и при ятел с т во то це на няма!■

Пишат ни от Враца
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23ото из да ние на Националния фес ти вал 
на мал ки те те ат рал ни фор ми във Враца ще 
пре вър не гра да в кул тур на сто ли ца на 
Балканите меж ду 16 и 22 май

Найста ри ят те ат ра лен фест в България 
ще да де въз мож нос ти на 3 сце ни да се изя
вят 18 пос та нов ки, 10 от ко ито бъл гар с ки и 
8 чуждестранни. Международната прог ра ма 
от но во ще пре ми не под еги да та на Нова ев
ро пейс ка те ат рал на асо ци ация /NETA/.

Селекционерът на ос нов на та прог ра ма 
проф. Ромео Попилиев и дра ма тур гът на 
ДКТ – Враца Веселина Гюлева пред с та ви ха 
пред ме ди ите ос нов ни те ак цен ти от се лек ти
ра ни те пиеси.

Тричленно жу ри в със тав проф. Кристина 
Тошева и чле но ве Кремена Бабачева и Явор 
Койнаков ще оце ня ват съб ра ни те от се лек
ци оне ра 10 род ни постановки.

Освен 8те бъл гар с ки заглавия в ос нов
на та прог ра ма има две от до ма ки ни те на 
фес ти ва ла – Драматичнокук лен те атър – 
Враца, как то и още 8 заглавия, се лек ти ра ни 
от Благой Стефановски, пре зи дент на Нова 
ев ро пейс ка те ат рал на асо циа ция /NETA/. 
Веселина Гюлева от че те при със т ви ето на 
та зи ор га ни за ция на вра чан с кия фес ти вал 
ка то се ри оз но приз на ние за успехите, ко ито 

той има и зад граница: „NETA за вто ра по
ред на го ди на учас т ва със своя се лек ция и 
пред с та вя не тук. Което по каз ва по ня ка къв 
начин, че проб ле мът не е са мо български, 
а че све тов ни ят те атър оце ля ва чрез сво ите 
ка мер ни форми. В смисъл, че при тях има 
въз мож ност за търсене, за ек с пе ри мент и 
откривателства.

Селекционерът проф. Ромео Попилиев 
призна, че е тър сил ба ланс меж ду спек так
ли от со фийс ки и про вин ци ал ни трупи, за 
да мо же на вра чан с ка сце на да се ви ди най
доб ро то в театъра, пра ве но през пос лед на та 
година:

„Аз съм при вър же ник на раз но об ра зен 
те ат ра лен афиш, в кой то все ки – и зрител, 
и те ат ра лен кри тик мо же да на ме ри онова, 
ко ето му до па да ка то театър. Повечето от 
се лек ти ра ни те твор би имат наг ра ди „Икари” 
и но ми на ции за „Аскеер”.

Международната прог ра ма е съб ра ла най
доб ро то от те ат рал ни те фор ми на Балканите, 
ка то свои пред с та ви те ли има Румъния – те
атър „Ал Давила” Питещ, Русия – чрез 

тру па та от Махачкала от да ле чен Дагестан, 
Македонският те атър от Скопие по каз ва 
своя копро дук ция със Стокхолм /Швеция/, 
има яр ки твор би от Крагуевац /Сърбия/, 
Любляна /Словения/, Прищина /Косово/, 
Сараево /Босна и Херцеговина/ и Битоля /
Македония/.

Фестивалът се фи нан си ра от об щи на 

Враца, Ми нис тер с т во то на културата, соб
с т ве ни сред с т ва и спонсорства. Наградите 
са в ка те го ри ите режисура, сценография, за 
глав на мъж ка и жен с ка роля. Наградният 
фонд е 6000 лева. Откриването на фес ти ва ла 
е на 16 май от 17 часа, а зак ри ва не то – след 
по лу нощ на 22 май или поско ро в пър ви те 
ча со ве на 23 май. ■ Слово плюс

Фестивалнамалките
театралниформи

въвВраца
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Даниела ХИТОВА
С пе сента „Една бъл

гар с ка ро за” Враца 
пос рещ на над 600те 
учас т ни ци в Седмия 
Международен фолк
ло рен фес ти вал 
„Врачанска про лет”.  В 
трид нев ния праз ник на 
на род на та пе сен и танц 
се вклю чиха 21 пев чес
ки и тан цо ви фор ма ции 
от стра на та и чужбина. 
Сред тях и със та ви от 
че ти ри те поб ра ти ме
ни на Враца гра до ве 
Бор – Сърбия, Кичево 
– Македония, Крайова 
– Румъния и Суми – 
Украйна. 

“Днес, в Световния 
ден на поб ра ти ме ни те 
градове, Враца ще бъ де 
още поожи ве на и по
пъстра! Нашите скъ пи 
гости, за ед но с фолк лор
ни те със та ви от гра да 
ни, ще му да дат но во 
лице, но во нас т ро ение и 
жизненост!  Фолклорът е 
не за ме ни ма част от кул
ту ра та на все ки на род 
и за ед но с то ва – ед на 

прек рас на ви зит ка за 
та лан та и цен нос ти те 
на народите. Ние це
ним как то ста ро дав ни те 
фолк лор ни традиции, 
та ка и новото, ко ето на
ши те съв ре мен ни ци из
г раж дат вър ху нас ле де
ни те цен нос ти и ос та вят 
за бъ де щи те поколения!” 
– ка за в сло во то си при 
от к ри ва не то на фес ти ва
ла кме тът на Враца инж. 
Николай Иванов. 

На раз лич ни сце ни в 
гра да и в се ла та Чирен 
и Згориград, своя та лант 
по ка заха и из пъл ни те ли 
от Ябланица, Мездра, 
София, Лом, Монтана, 
Обзор, Вършец, с. 
Чавдар и от всич ки 
фолк лор ни със та ви в об
щи на тадомакин.

Първите два кон цер та 
бя ха в с. Чирен  гос
ту ва ха със та ви те от 
Румъния и Македония, а 
в Згориград – от Сърбия 
и Украйна.

В гра дин ка та пред 
Централната по ща във 
Враца бе кон цер тът на 

открито. В не го учас
тва ха фолк лор на та 
гру па „Мария Танас” 
– Румъния, Весела 
Асенова, ко ято е уче
нич ка на на род на та 
пе ви ца Бинка Добрева, 
дет с ки те тан цо ви със
та ви „Средногорско ве
се лие” от со фийс ко то с.  
Чавдар и „Радост” към 
Центъра за ра бо та с де
ца – Враца, а съ що дет с
ка та тан цо ва шко ла към 
Читалище „Развитие”  
 Враца.

Галакон цер тът на 
всич ки учас т ни ци във 
фес ти ва ла бе на 30 
април. В бо га та та па
лит ра от нас т ро ения се 
до ба ви и гръц ки ню ан с, 
ч рез учас ти ето на тан цо
ва та фор ма ция на по пу
ляр ния тан цьор Памбос. 

На 1 май от пло щад 
„Македония” във Враца 
тръг на тра ди ци он но то 
де фи ле на учас т ни
ци те във фолк лор ния 
фестивал, ко ето за вър
ши на пло щад „Христо 
Ботев”.■

Враца пос рещ на над 
600певциитанцьори
отпетстрани

През есента на 2011 г. се на вър ши ха 
120 го ди ни от пос т ро ява не то сгра

да та на Общински дра ма ти чен те атър – 
Видин.

Поради лип са на сред с т ва та зи го диш ни
на не бе ше отбелязана, 
но за всич ки нас, ак
тьо ри те и хората, ко ито 
оби чат те атъ ра, тя е 
важ на и ценна. 

Затова и с мал ко 
за къс не ние ще от бе
ле жим го диш ни ната с 
по ре ди ца от събития. 
Първото от ко ито е обя
вя ва не то на град с ки кон курс за на пис ва не 
на идея за събитие, свър за но със 120го
диш ни на та на на шия театър. В кон кур са 
мо гат да учас т ват всички, ня ма въз рас то ви 
или как ви то и да е други ограничения.

Срокът за пре да ва не на пис ме но из ло
же на та идея е до края на м. май 2012 г.

Не са не об хо ди ми дру ги документи 
ос вен три те име на на участника, те
ле фон и елек т ро нен ад рес за контакт. 
Презентациите ще бъ дат раз г ле да ни от 
спе ци ал но жу ри и ре зул та ти те ще бъ дат 

обя ве ни в на ча ло то на 
м. сеп тем в ри т. г.

Първите три от ли че
ни ще бъ дат наградени, 
съответно:

● първа наг ра да –  2 
би ле та за пред с тав ле
ние по из бор на Народен 
те атър „Ив.Вазов”, съ от
вет но с път ни те разходи.

● втора и трета наг ра да  с го ди
шен або на мент за пред с тав ле ни ята на 
Общински драматичен те атър – Видин.

Идеята, ко ято ще бъ де осъ щес т ве на за 
от бе ляз ва не то на го диш ни на та, ще по лу чи 
спе ци ал на наг ра да на жу ри то и по чет на 
грамота.■

КОНКУРС
120 г. Видински 

драматичен 
те атър

Общински дра ма ти чен 
те атър „Вида” пред с та ви 
пре ми ера на спек та къ
ла „Приказка за тик ва та” 
от Панчо Панчев – Дядо 
Пънч. 

В не го се раз каз ва ве се
ла та ис то рия на не кол ци
на мързеливи, работливи, 
глупави, ум ни и вся как ви 
дру ги хо ра от ед но из мис

ле но се ло и един из мис лен 
дворец. 

“Моята ко ме дия е гри жа 
за доб ро то ви настроение, 
ма кар че в нея са скри ти и 
са ти рич ни стрели, от п ра ве
ни към онези, ко ито ги зас
лу жа ват” – каз ва авторът. 

След пре ми ера та Дядо 
Пънч раз да де свои твор
би с ав тог ра фи на де ца та 

от ре дак ци он ния клуб 
„Пчелица” с ръ ко во ди тел 
Сашка Радуканова от СОУ 
„П.Р. Славейков”. 

Книжките „Приказки на 
един за лък”, „Гатанки по 
но ти”, „Гатанки с та лант” и 
„Приказки с лъ жи” са за
ку пе ни от oбщина Видин 
и драматичния театър. ■ 
Слово плюс

Арт седмица

По да риха книжкиотПанчо
Панчев на ви дин с ки де ца


