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Да отпадне
ограничението
за експорт на
радиоактивни
отпадъци
Владимир Уручев (ЕНП-ГЕРБ)
внесе ключови изменения
в проекта за Директива за
управлението на отработено
гориво и радиоактивни отпадъци
Българският евродепу
тат от групата на ЕНП/ГЕРБ
Владимир Уручев предложи 27
поправки в доклада на Romana
Jordan Cizelj относно проекта
за Директива за управление на
отработеното гориво и радио
активните отпадъци.
Предложението на ЕК за
Директива предвижда ради
оактивните отпадъци да се
погребват само в страната, в
която са генерирани, като се
допуска между отделните стра
ни членки да се изграждат об
щи хранилища, но се изключва
възможността това да става извън територията
на ЕС.
В същото време редица страни (включител
но и България) имат дългосрочни контракти за
връщане на отработено ядрено гориво в други
страни от ЕС или извън него за преработка и
съхранение на оставащите след преработване
то радиоактивни отпадъци за сравнително дъл
ги периоди. На практика това прави невъзмож
но от юридическа гледна точка приложението
на предложеното от ЕК решение.
Българският евродепутат намира едно по
добно решение за твърде рестриктивна мярка
и смята, че то ще доведе до капсулирането на
ЕС по тази важна за всички жители на планета
та тема.
„Инцидентите в ядрените инсталации не
признават национални граници и безопас
ностт
 а на подобни съоръжения е еднакво
важна и в рамките на ЕС и извън него“, заяви
Владимир Уручев по време на протеклото об
съждане на доклада във водещата Комисия по
индустрия, изследвания и енергетика, на която
той е член.
Според него евентуалните забранителни
клаузи в директивата за експорт извън ЕС би
ха били в ущърб на безопасното съхранение
и третиране на ядрени отпадъци в останалите
страни с ядрени мощности и не се вписват в
политиката на ЕС за постигане на максимална
безопасност в глобален мащаб.
Целта на предлаганите от евродепутата поп
равки е подобни забрани да отпаднат, защото
това ще попречи за разпр
 остр
 анението на ви
соките европейски стандартите за сигурност и
безопасност в глобален план и най-вече в съ
седните държави, които не са членки на Съюза.
Евродепутатът от ЕНП/ГЕРБ коментира
че опитът на ЕС по управление на ядрените
отпадъци трябва да се разпростр
 ани и сред
останалите страни с ядрена енергетика, а то
ва може да стане само на базата на реално
сътрудничество, обмяна на технологии и съв
местни решения.
Според Владимир Уручев отпадането на ог
раничението за експорт извън ЕС и участието
в съвместн
 и проекти с трети страни ще позволи
една по-голяма координация и синхронизиране
на правилата за третирането и съхранението
на радиоа
 ктивни отпадъци. Само така може да
се гарантират еднакво приложими най-високи
стандарти за безопасното им третиране на те
риторията на цяла Европа. Слово плюс
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АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”
ЕНЕРГИЯ ЗА ЧИСТА ПРИРОДА
KOZLODUY NPP

Георги Божинов:

Хаос и престъпно
забавяне на проекти
в Оряхово и Козлодуй
Елеонора ЦАНОВА

Два изключително важ
ни за хората от крайду
навск ите общини проек
ти се бавят, по различни
причини. Затова народни
ят представител от БСП
Георги Божинов е попи
тал от трибуната минис
търа на околната среда и
водите Нона Караджова.
Той предст ави пред жур
налисти нейните отгово
ри и своите коментари.
Първият въпрос е за
забавянето на работния
проект и документаци
ята за реконструкцията на
уличната водопрородна
мрежа, рехабилитацията
на съоръженията, изграж

дането на нови водопро
води и нова канализаци
онна мрежа и пречиства
телна станция в Оряхово
и ремонт на водопроводи
те и подмяна на старите
тръби за вода, нова кана
лизация и пречиствателни
съоръжения в село Села
новци. Срокът от 18 месе
ца след подписването на
договора за безвъзмездн
а
финансова помощ е изте
къл в средата на юли ми
налата година.
По проекта са изпла
тени авансово единстве
но 704 892 лв. в началото
на 2009-а. В началото на
2010-та година на общи
ната е предоставен про

ект за допълнително спо
разумение и удължава
не срока на договора,ко
ето тя не подписва. Не е
представила и искания за
средства, както и доку
менти, оправдаващи даде
ните досега пари по про
екта. В отговора на ми
нистър Караджова се каз
ва, че Оряховската общи
на има шанса да участва
с проекта по подготвяна
та процедура за инвести
ционни проекти за сели
ща от 2 000 до 10 000 жи
тели. Това значи, че об
щината ще трябва да вър
не взетите досега пари и
в разговор с общинските
съветници там, ще тряб

ва да стане ясно, къде са
отишли те, коментира Бо
жинов.
Той пита с кой проект
ще кандидатства отново
Оряхово и с какви пари?
- В резултат на тези не
ефективни взаимодейст
вия, се губят средства и
се поставя под въпрос то
зи важен за оряховчани
проблем, свързан основно
със свлачищата, които тук
са опасни.
Ще попитаме община
та, какви са причините да
не отговаря на поставени
те от министерств ото въп
роси - допълни пред жур
налистите той.
(Продължава на 2-а стр)

За Деня на Земята

10 дръвчета
посадиха във Враца
Общо 10 фиданки червен дъб бя
ха засадени в две детски заведения
в гр. Враца. Малчуганите и педаго
зите от ОДЗ “Единство Творчество
Красота” посрещнаха директора
на инспекцията с песни и готови
за работа. Екипът предварително
беше избрал местата за засаждане
на дръвчетата и бързаха да започ
нат работа. Пет групи от градината
засадиха по една фиданка, поляха
я и обещаха, че ще полагат всички
необходими грижи за нея. Оста
налите 5 дръвчета бяха засадени в
ОДЗ “Слънце”. Преди да изкопаят
дупките, малките екозащитници
направиха оборка на двора. След
това всички насадиха дръвчета, на

които сложиха по една табелка за
всяка от 5-те групи. Сред хлапетата
и от двете детски градини имаше
деца, които не засаждат за първи
път дърво и отлично знаеха какво
трябва да се направи, за да успее
да се хване и да порасне. Другите
пък вече могат да се похвалят с
това, че са допринесли за екологич
ното равновесие и са взели дейно
участие в Деня на Земята.
Припомняме, че тази година
темата на Световния ден на Земята
е „Милиард действия в зелено”.
Тази тема признава правото на
милиони индивидуални действия
и фокусира вниманието върху лич
ния принос на всеки човек в общия

ни стремеж да живеем по устойчив
начин.
Целта е да се регистрират един
милиард действия за опазване на
природата преди провеждането на
Световната среща за Земята в Рио
де Жанейро през 2012 година.
Мероприятията продължават
с обявяването на победителите в
конкурса “Промени облика си за 10
дни”. Експерти на РИОСВ – Враца
правят последни огледи на населе
ните места и комисия ще реши кои
ще бъдат първите трима, които ще
получат плакет за справилите се
най-добре с почистването и в найкратки срокове. Награждаването
ще бъде в началото на май.

Слово за делника
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Стартира изграждането на
новата клетка на депото

Във Враца

СНИМКА: АВТОРЪТ

Изпълнителният
директор на
предприятието за
управление
дейностите по
опазване на
околната среда
Галина Симеонова
и кметовете на Враца
и Мездра направиха
първата копка на
новата клетка на
регионалното депо
за твърди битови
отпадъци

Хаос и престъпно
забавяне...
(Продължение от 1-а стр.)
За Козлодуй Георги Бо
жинов е попитал екоми
нистърката, защо е спрян
проектът за пречиства
телната станция за отпад
ни води на стойност 9 085
380 лв.. Сключен е през
септември 2007г. договор
за безвъзмездна помощ
между общината и Пред
приятието за управление
дейностите по опазване
на околната среда, пари
те за началото 300 000 ле
ва са изплатени. В края на
2008-ма за същия обект
се дават допълнител
но 500 000 лв., община
та е получила средствата
и договорът е приключил.
През септемвр и следва
щата година, Козлодуй
иска дофинансиране на
обекта с 6 817 660 лв., ко
ето е вторият етап от ре
ализацията на целия про
ект. На 22 февруари тази
година получава половин
милион. Общо, през 2008ма година е отпусната це
лева субсидия от милион
и половина, а през 2010-а,
2 895 000 лв.. На 25 март
т.г. от Общината уведо
мяват министерството, че
няма предвидени средст
ва от държавния бюджет
и обектът е замразен. От
пуснатите чрез ПУДО
ОС и държавния бюджет
средст ва за пречиствател
на станция на този голям
и важен за страната град
досега са 5 195 000 лв. В
момента изграждането на
водопроводна и канали
зационна мрежа е в про
цес на оценка от експерт

на работна група в минис
терството.
Общината изпълнява
договора си по Оператив
на програма „Околна сре
да“ ,всички предвидени
дейности са реализира
ни и множеството провер
ки не са установили не
редности.
Според Георги Божи
нов, за да има усвоява
не на европейските пари,
трябва да са налице ня
колко предпоставки. Да
има добре подготвени и
съответно одобрени за
финансиране обоснова
ни и икономически ефек
тивни проекти, да бъдат
проведени законосъобраз
но процедурите да тяхно
то възлагане и строител
ните дейности да са из
вършени в срок. Т
 ой пи
та и министър Караджо
ва и останалите управля
ващи, кой ще поеме ще
тите на общините поне
сени от грешки, причине
ни от други лица и кой ще
им върне парите по ко
рекциите, които те пра
вят, и които много често
надхвърлят собст вените
им бюджети . - Корекци
ите по европейските про
екти стават по-големи от
бюджетите на общините
и те започнат да дължат
по финансовата страна на
европроектите повече, от
колкото имат в общинс
ките хазни. Божинов даде
пример със Сливен, кой
то поради действия и без
действия на управниците
е загубил 50 милиона ле
ва финансиране по ИСПА

и понеже трябва да се до
вършат разкопаните за
проектите терени, ще го
платим всички ние, от за
плати, от пенсии, бе него
вият коментар.
- Фондът който управ
ляващите замислят за та
кива случаи, е от 50 ми
лиона лева, а само Сли
вен дължи 30 милиона
лева. Това трябва да го
плати българск ият данъ
коплатец. Какви са при
чините за изоставяне на
усвояването на средства
та по програма “Околна
среда“?. Отговорът на ми
нистъра по еврофондове
те Томислав Дончев, кой
то за мен е един сериозен
човек, но умело прикри
ва драматичната ситуация
по усвояването на евро
фондовете, се допълни и
от коментара на евроко
мисар Данута Хюмлер,
която заяви: “Вие, г-н ми
нистър, знаете причини
те,но не ги казвате.” И аз
го попитах в българския
парламент и той също не
ги каза.
Според мен,в държав
ната администрация има
страх от грешки, има
мнителност, има неком
петентност и политичес
ка корист. Всичко това во
ди до пълен хаос и прес
тъпно забавяне усвоява
нето на средствата от Ев
ропейския съюз. Не смея
да попитам и за врачанс
кия воден цикъл ,нямам
обяснение защо се бави и
четири години не може да
тръгне - сподели Георги
Божинов.

Елеонора ЦАНОВА

Това е най-големият и значим екоп
роект на Община – Враца, каза при
откриването д-р Костадин Шахов. Той
благодари на Министерството на окол
ната среда и водите и на предприятието
за съдействието. Проектът за разшире
нието на сметището е включен в Наци
оналната стратегия за инфраструктура
на България и заложен в оперативния
план за изпълнение до 2015 година.
Първият етап бе изпълнен със сътруд
ничеството на Датската агенция за за
щита на околната среда.
Преди да бъде положена пър
вата копка, кметът на Мездра
Иван Аспарухов сподели пред
присъстващите, че съвместн
 ата дейност
с община Враца е добър пример за ус
пешно кооперативно съдружие и че
няма късни неща, когато те се случват.
Регионалното депо е изградено на
площ от 125 декара, клетката, която се
започва, ще бъде върху 20 декара. С
клетката и сепариращата инсталация
ще бъдат покрити всички европейски
изисквания за екологично депониране на твърдите
отпадъци.
Изпълнител на клетката е „Пътностроителна
техника“ ЕАД - София, а срокът, в който трябва да
го довършат, е 145 дни. Стойността на новата клетка
е 2 330 000 лева. Малко над два милиона ще струва
и сепариращата инсталация, която на този етап ос
тава като преходен обект за финансиране през 2012,
когато, по думите на Галина Симеонова, ще бъдат
отпуснати парите.

В Парламента
Янаки Стоилов:

Управляващите
или не разбират
от земеделие, или
не ги интересува
животът на хората от сектора
Налагат данък
върху земеделските
субсидии

„Този закон или се прави от хора,
които не знаят нищо за живота на
земеделските производители или
не ги интересува”. С тези думи на
родният представител от Коалиция
за България Янаки Стоилов изрази
възмущението си от неразбирането,
което проявяват управляващите към
проблемите на земеделците при об
съждането на промените в Закона за
данъците върху доходите на физичес
ките лица.
Повод за думите на депутата от
левицата стана проблемът с облага
нето на земеделските производители
– физически лица. Според Стоилов
няма как да се докажат нито реалните
разходи, нито реалните приходи. „Това
е една фикция, която колкото и да я
смятате, ще е далеч от действител
ността”, обърна се депутатът към мно
зинството от ГЕРБ. Според Стоилов
трябва да се облагат само юриди
ческите лица – арендаторите, които
имат хиляди декари земя, и хората,
притежаващи техника, a aко е необ
ходимо да се облагат и физическите
лица, това трябва да е само процент
от държавните доплащания. „На тях
няма какво да им се търсят приходи и
разходи. Какви отчети, какви разходи
и приходи!”, възмути се Стоилов. Той
изтъкна, че трябва да се погледне към

следващия програмен период на ЕС и
да се разбере дали България ще иска
по-добро субсидиране за земеделски
те производители. „Това е земеделски,
социален, финансов и демографски
въпрос”, добави депутатът.
Според зам.-председателя на ПГКБ
Михаил Миков, правителството си
прави тайна сметка, че от увели
чаващия се размер на субсидиите
от ЕС, отпускани за земеделските
производители, ще има индиректни
постъпления към бюджета. Той при
помни позицията на НАП, че наци
оналните и европейските плащания
под формата на помощи и субсидии
нямат характер на реализиран доход,
а предназначението им е да покрият
разходи, свързани с дейността на зе
меделските производители. „Какво ще
се получи?
Част от средствата, които ЕС дава,
индиректно ще се връщат в бюджета.
Освен това, всички знаем, че разме
рът на субсидиите за българските
земеделски производители е по-нисък
от субсидиите на другите в ЕС, което
прави нашите производители некон
курентоспособни”, заяви депутатът.
Според Миков, по средата на годината
този въпрос се поставя тихомълком и
не може данъчният закон да има об
ратно действие. С предлагания режим
на счетоводство правителството ще
продължи да тупа брашнения чувал
там, където няма нужда – при дреб
ните земеделски стопанства. Слово
плюс

Слово за обществото
В Мездра

Изоставени
деца похапнаха
пилешки
бутчета
по безопасност на храни
те. Той бе в Мездра заед
но със социалния минис
Част от заловените на
тър Тотю Младенов, кой
17 март тази година на
то дари част от конфис
Пловдивск ото тържище
куваното месо на Дома за
нелегални пилешки бут
деца и юноши с уврежда
чета, внесени без регис
ния. В този дом са наста
трация, бяха дарени на
малчуганите от мездр енс нени 66 възпитаници от 3
кия Дом за деца с увреж до 25 години. Преди две
дания. Контролните орга години тук беше изграде
ни са конфискували бли но първото във Врачанско
защитено жилище, което
зо петнадесет тона и по
ловина пилешко, идващо сега обитават шест деца.
Ивайло Иванов, шеф на
от Холандия. След про
верка във фирмата произ Агенцията по заетостта,
който също беше в екипа
водител и изследвания в
лаборатории у нас се ока на социалния министър,
зало, че бутчетата са под поясни, че програмата за
ходящи за консумация, те извеждането на тези деца,
е в ход. Това трябва да
не са били размразявани
стане в 24 социални дома
и са със запазени вкусо
в България. На общините
ви качества. Социалното
министерство е взело ре е предоставено да преце
нят какви са потребнос
шение да ги дари на 262
тите им от този вид соци
социални дома за деца и
ални услуги и да канди
възрастни в страната. 16
датстват за финансиране
000 обитатели в тези ин
на проектите си по евро
ституции ще получат от
пейските програми за ре
холандската вкусотия.
- Решихме вместо да ги гионално развитие и раз
изгаряме, както направих витие на селските райони.
С европарите те могат да
ме преди време с хиля
ди яйца, след като се убе изгр адят жилища от се
дихме, че не са били раз меен тип и защитени жи
лища. Във Врачанска об
мразявани и са напълно
ласт ще бъдат построени
годни, а показателите са
седем такива нови жили
в норма, да ги предоста
ща, от които две от семе
вим на домовете - заяви
Тенчо Тенев, директор на ен тип и едно защитено
ще са в Мездра.
Българската асоциация
Ели
КОНСТАНТИНОВА

В
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продължилото над два часа
обществено обсъждане на
доклада за оценка за въздейст
вие върху околната среда /ОВОС/
на проекта Георгиев е посочил, че
идейният проект не е в интерес на
населението на общината. По ду
мите му трасето ще минава през
вилна зона, която ще бъде полу
унищожена при строителство
то, а след това трасето ще трябва
да премине през обработваемите
площи на селата Трудовец и Но
вачене и ще засегне двете вилни
зони до тях.
Георгиев е
предложил ал
тернативен ва
риант за жп
трасето – при
яз. “Бебреш”,
което ще позво
ли Ботевград да
има жп гара, от
далечена от жи
лищните квар
тали, и съкра
щаване на тра
сето с 20 км,
като това ще намали и броя на
необходимите тунели – от осем
на два. Ако районът обаче е в
НАТУРА зона, този вариант е не
приложим.
Предложението на проектанти
те е: “Предлагаме трасето да за
почва от гара Столник, всъщност
то е вързано с гара София чрез
жп възела в София. От гара Стол
ник пресича Стара планина меж
ду Ботевградския проход и Вити
ня. Там има 8,200 км тунел, след
който е гара Рибни вир. Трасето
продължава под виадукта Бебреш
на магистралата, след което с ту
нел и с мост минава покрай язо
вира, на една по-висока кота от
стария път Ботевград – София.
След това се насочва към магис
тралата, на едно достатъчно го
лямо разстояние през високата
част на планината и минава също
под магистралата, вдясно от нея,

следват два тунела и един малък
мост, излиза се над вилната зона,
след което се връща обратно под
магистралата откъм страната на
Ботевград, продължава към Тру
довец, паралелно с магистрала
та, заобикаля селото от северо
изток и продължава към Скраве
на. Всъщност целта е Люти дол.
Преди Люти дол има още един
тунел 7,300 км. До него е втора
та технологична гара, след кое
то трасето минава директно за
Руска Бяла във връзка с Мездра,
Враца, Монтана, Медковец и Ви
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зи за животни, за селскостопан
ски машини, за преминаване на
автомобили и хора. Това всич
ко ще се съгласува къде точно да
бъде изпълнено. Ние сме още във
фаза идеен проект и всичко, кое
то е свързано с екологията в ра
йона, ще го изпълним. При по
добни проекти има унищожаване
на земя, но ще се опитаме да ми
нимизираме това въздействие в
рамките на следващата фаза.
Гара Ботевград ще се нами
ра под вилна зона Трудовец на 7
км от града, което позволява по-

И Ботевград е против
трасето на новата жп
линия Видин – София
Кметът на Ботевград Георги Георгиев отхвърля
сегашния вариант на проекта в частта му,
която засяга територията на общината
дин. Пътуването до Видин със
стандартните влакове ще бъде
около 2,20 часа, пътуването Со
фия – Ботевград ще бъде за помалко от 20-25 минути, зависи от
това дали ще бъде бърз или път
нически лак”, обясни проектан
тът Валентин Михайловски и до
пълни: “Не считам за основател
ни опасенията, че вилните зони в
Трудовец, Скравена и Ботевград
ще бъдат унищожени при прокар
ването на жп линията. Напротив,
вилните зони ще бъдат обслужва
ни. В проекта са предвидени съ
оръжения на различни нива, кои
то ще защитят зоните от шума.
Предвидени са подлези и надле

голяма пропускливост на влако
ве в денонощието. Имало е вари
ант гарата да бъде на едно по-ни
ско ниво, по-близо до града. Тази
възможност не е отпаднала на сто
процента, каза проектантът.
Идейният проект за модернизи
ране на жп линията Видин – Со
фия е изготвен от испански, ав
стрийски и български проектан
ти. Възложители са Министер
ството на транспорта и НК “Же
лезопътна инфраструктура”. Об
щата дължина на проектното тра
се е 222,5км, а прогнозната стой
ност на проекта – 2,68 млрд. евро.
От в. “Шанс Ботевград”,
бр. 6/20.03.2011 г.

Великденски концерт в Монтана
концерт на мес
С
тни самодейни
състави и духова му

зика в Монтана бе
отбелязан големият
християнски празник
Великден. Хиляди хора
се стекоха пред храма
„Свети свети Кирил и
Методий”, за да гле
дат изпълненията на
танцьорите, а след
това да влязат в чер
квата и да запалят
свещ.
СНИМКИ: КРУМ КРУМОВ

“Овергаз” участва в изграждане
на спортни площадки в Монтана
На 11 април 2011 г. в VI
Основно училище „Лю
бен Каравелов” в Монта
на започна „Училищна
та кампания” на “Овер
газ”, която ще продължи
до края на месец май.
В инициативата учас
тват родителите на уче
ниците, класните ръково
дители и настоятелства
та на основните училища
в Бургас „Петко Р. Сла

вейков”, в Пазарджик –
„Климент Охридски”, в
Монтана – „Св. св. Кирил
и Методий”и „Любен Ка
равелов” и Велико Търно
во – „Димитър Благоев” и
„П.Р. Славейков”.
По време на кампани
ята ще се набавят средст
ва за обновяване на учи
лищните дворове.
“Овергаз” ще удвои су
мата, която родителите и

училищните настоятелс
тва ще съберат, за да по
чне изграждането на но
ви спортн
 и площадки за
децата. Специалисти от
компанията запознават
учениците от трети и чет
върти клас с характерис
тиките и начините за до
бив на различните видове
горива, както и с еколо
гичните ефекти от тяхно
то използване.

Слово за празника
Христос воскресе!
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Великденски благослов

Уважаеми
съграждани,
поздравявам ви
по случай хубавия
християнски
празник Великден!
Бъдете благословени
за вашата
всеотдайност,
с която отстоявате българския
дух
и традиции!
Нека светлината на празника
изпълни с доброта душите ви!
Бъдете живи и здрави!

Георги ПЕНКОВ
кмет на Община Оряхово

Христос
възкресе!
Уважаеми граждани и гости на град Враца,
Поздравявам ви с най-светлия християнски
празник Възкресение Христово!
На Великден всички ние, изричайки съкровената молитва за
здраве и спасение, търсим божието благословение за себе
и най-обичните си хора.
Нека съхраним в себе си вярата в чудото на Възкресението,
нека запазим добротата и стремежът към разбирателство.
Скъпи съграждани,
Приемете моите най-искрени пожелания за здраве и
благополучие, за радост и обич, които да огряват вашите
сърца и домове!
Христос Воскресе!
Кмет на Община Враца д-р Костадин ШАХОВ

Честито
Възкресение
Христово!

На гражданите на община
Берковица желаем здраве
и спокойно бъдеще!
Вярвам, че пътят ни ще бъде осве
тен от вярата в доброто, която ще
внесе хармония в душите ни и спо
койствие в мислите ни!

инж. Милчо Доцов, кмет
Евгени Иванов,
председател на ОбС

Ръководството на РИОСВ - Монтана

честити Великден
на своите служители,
колеги и на всички
природозащитни!
Нека със светлия хрис
тиянски празник и ние
възкръснем за по-добри
дни!

Христос воскресе!
Христос воскресе!
“Джет такси” и Джет СОД”

поздравят своите
служители, клиенти и
приятели със светлите
Великденски празници!
Желаем ви здраве,
човешко щастие и подобри дни!

Петко Енчевски

Фирма “Ворошилов” – Монтана
честити Великден на
своите служители, клиенти
и съграждани!
На всички вас
пожелавам много усмивки,
много Христова светлина в
сърцата и душите и с нови
пориви, с нови копнежи да
работим за още по-големи
успехи!

Честито Възкресение!
Лучия ДОНЧЕВА

Великденско (пасхално) послание
до боголюбивите свещенослужители
и до всички православни християни
от Врачанска епархия
Боголюбиви братя и сестр
 и епархиоти, чеда на БПЦ
„Христос възкръсна, както беше казал” /Мат. 28:6/
В историята на човечеството отлетяха множество стоти
ца години от онзи свят и свещен миг, в който Божественото Откровение се сля с реалността и се съсреточи на Голгота в мъченическа жертва за спасение на земните хора
в небесно блаженство и вечен живот.
Християнската вяра се основава върху Христовото възкресение. Без него не може да има християнство. Възкресението на Иисус Христос е истински триумф на живота.
То е залог за нашето собствено възкресение и за унасле
дяване на вечен живот в Царството небесно след Второто пришествие на Сина Божий. Защото, както пише св.
ап. Павел „ Христос възкръсна от мъртви и за умрелите
стана начатък... Начатък е възкръсналият Христос; после,
при Неговото идване, ще възкръснат ония, които са Христови”! / I Кор. 15 : 20, 23 /.
Възкресението Христово съдържа и изразява надежда
та на всички християни за възкресение и вечно пребъдва
не на непресъхващата благодат Божия, която преизпълва
като живоносен поток ония, които следват пътищата Му.
В този светъл, възвишен и най – красив празник Христовите последователи получават най – силното и ярко дока
зателств
 о за истинността на тази свята вяра. Възкръсналият Спасител е крайъгълният камък на издигната от Самия Него Църква в нейното земно и небесно измерение.
Онези от нас, които вървят по неговите стъпки, съставля
ват останалите градивни елементи на величавото Божие
домостроителство, имащо за крайна цел спасението на
всички люде. Затова и Христос свидетелствува за Себе си
: „Аз съм възкресението и животът; който вярва в Мене, и
да умре, ще оживее” /Йоан 11:25/.
Христос възкресе! Неговия мрачен гроб в подножието
на Голгота се превърна в люлка на ново раждане и духов
но извисяване. Краят на Неговия земен път наложи нача
лото на Вечността. Светът след онази ранна неделна ут
рин край Йерусалим, в която мироносците откриха праз
ния гроб на своя Божествен Учител, вече не бе същият.
Нещо ново се роди – и на небето и на земята – и вярата, надеждата и любовта в своето възраждащо единст
во прегърнаха планетата и осветиха тясната пътека към
спасение за благодатен живот в Господа!
С възкресението Си Господ Иисус Христос остана веко
вечно жив призив към всички да имаме помежду си еван
гелск
 о – братска обич и всечовешка доброта за насле
дие на Господните благодатни двори!
Със сърдечни чувства и архиерейско – пастирска обич,
възторжено поздравявам всички благоверни християни и
епархиоти от нашата духовна област – Врачанска епар
хия – с Великденския спасителен възгл
 ас „Христос възкресе!” Днес и завинаги – наистина възкресе!
С обич във Възкръсналия Христос,
Врачански митрополит Калиник

Слово за празника

www. slovoplus. info БРОЙ 17 (777), 28 АПРИЛ - 4 МАЙ 2011

5

атаки, челичните характери дори
за провал - и ето ти ги симптомите
вътрешните си съсипни до
стават неустойчиви, по-възрастните
и причините за самоубийствени
църквата" може да бъде редактиран
Из новините на Вести. бг
българи са преуморени от
или свръхагресивни поведенчески
по стотици начини и да бъде
жестове, и ето ти я нелепостта, която зададен и извън празника, и извън
Празничните дни на Възкресението безсмислие, по-младите - напълно
объркани от липса на същностни
лети със сто и шейсет километра
мястото.
сякаш придойдоха с обратен знак,
ценности.
в час право през правила, норми,
Например: защо крадеш капаците
или пък ние преобърнахме смисъла
Но и изброеното дотук не ми се
електрически стълбове, хора.
на шахтите, щом твоето дете или
на възторга и стъписването пред
струва достатъчно за разгърналите
В двора на църквата, където
възрастният ти съсед например,
чудото в голямо великденско
могат да паднат и да се
“разпищолване” на ниски
пребият там?
страсти. Не очаквам, че
Защо вземаш пътните
българите, по-скоро атеисти
знаци, та нали може да
или езичници, ще се обземат от
предизвикаш катастрофа?
християнско смирение и вяра
Защо си минал по витошката
веднъж-два пъти годишно, но
пътека от Бистрица към
е удивителна и бесовщината,
Железница и вандалски
която масово покосява в
си разрушил всички пейки
почивните дни.
и беседки, съградени от
Можем да я проумеем
Явят
ли
се
почивни
дни
накуп,
повечето
българи
загубват
всеотдайни планинари?
и обясним донейде със
Повече от ясно е, че в
социалната несигурност,
представа какво да правят със себе си и затова се “разпи
каквито и недалновидни
крайното обедняване и острата
щолват”, и разбесняват, сякаш загубили и последния здрав политики да виним днешното
политическа неврастения
правителство, то не е длъжно
преди изборите. Седмици
смисъл. Така беше и този път по Великден...
да поеме отговорността
наред общественото съзнание
се пиянства и безчинства:
бях заедно със семейството си,
за всички горчиви въпроси и за
е тероризирано от денонощното
несъмнено най-трагичен е случаят
присъстваха и шумни, купонджийски цялостната морална разпасаност
констативно говорене за растящите
в Симеоновград, който буквално
предизвикателни във възгласите и
днес.
цени и спекулата и е облъчвано
зачерни не само семействата на
просташкото си поведение групички.
Дано, като начало, всеки опита да
със забележителни партийножертвите, но и целия смисъл на
Никакъв респект от мястото или
започне от себе си: и един градивен
политически нанависти.
живота и празника.
общността, от пламъчетата на
отговор е успех - в първия работен
Безсмислени агресии
Повече от ясно е - у всекиго се е
свещите или духовното сияние на
ден след празниците.
и вандализъм ни заливат
натрупала
песнопенията.
Автор: М. Иванова ,
Душевността на хората, с други
критична маса неудовлетвореност,
Въпроси с неясен отговор
Редактор: А. Андреев
думи, поддава на яростните външни
насъбрало се е непоносимо усещане
Въпросът: "защо си домъкнал
“В София крадат капаци
на шахти и пътни знаци”.

►ПРОЧЕТОХМЕ ЗА ВАС В DEUTSCHE WELLE

Възкръсналият вандализъм
в дните на Възкресението

Тематичен урок

“Да научим
повече за земята”

Народно читалище „Н. Й. Вапцаров-1924” в град
Криводол и читалищната библиотека за поредна
година участв
 аха в националния маратон на
четенето, под мотото „Походът на книгите”
Галя МАРКОВА

В маратона се вклю
чиха кметът на община
та инж. Николай Иванов,
Илия Перчинков – пред
седател на Общинския
съвет, Анелия Николо
ва – секретар на община
та, Боян Илиев – секре
тар на читалището, слу
жители от общинската ад
министрация, ученици
от СОУ „Св. св. Кирил и
Методий”. Малки и голе
ми се потопиха в чудния
свят на книгите и четоха
на глас текст ове от люби
ми произведения, остави
ли трайни следи в духов
ната ни култура.

Учениците от четвърти
клас пък станаха библи
отекари за един ден, обс
лужваха читатели и се за
познаха с подреждането
на библиотечния фонд.
Проведен бе и темати
чен урок по екология „Да
научим повече за Земя
та, за да запазим себе си”
с лектор Катрин Цолова.
Открита бе съвместна из
ложба от табла и рисунки
на обучаващите се в курс
по екология по програ
ма за преквалификация на
регистрирани безработни
и ученици от училищата
и детските градини в об
щината.
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Походът на книгите

Организирано бе и гру
пово посещение на уче
ници от първи и втори
клас в библиотеката.
В читалището бе орга
низиран и конкурс за найвкусни и интересни идеи
за сандв ичи „Цар Кули
нар”. В него участв аха
ученици от втори до сед
ми клас.
В рамките на тези ме
роприятия, свързани с
„Походът на книгите”, ар
тисти от Врачанския дра
матичен театър предс
тавиха театралната пос
тановка „Рейс” по Ста
нислав Стратиев в салона
на местното читалище.

СНИМКА: АВТОРЪТ

Радка Любомирова

Участници в конкурса за най-вкусни
сандвичи „Цар Кулинар”. СНИМКА: АВТОРЪТ

►ВАЖНО

П

ри избиране на тел. 112 от погранични
райони е необходимо мобилният апа
рат да е настроен на оператора, на когото
сме абонат.
Напомняме ви, че при избиране на тел.
112 в пограничните райони е възможно да
попаднете в център за обслужване на спеш
ни повиквания в съседна държава. Това се
дължи на факта, че в някои погранични ра
йони сигналите на мобилните оператори
от съседните държави са по-силни от тези

в България. Същият проблем е възмож
но да възникне и от съседна държава към
България.
За да избегнем този проблем и да попад
нем в България, е необходимо да настроим
ръчно (не на автоматичен избор) мобилния
си апарат на мрежата на телекомуникацион
ния оператор, на който сме абонат.
Това ще гарантира, че при избиране на
телефон 112 сигналът ще бъде пренесен до
очаквания център за спешни повиквания.

Във връзка с националната кампа
ния „Маратон на четенето”, Детският
отдел на библиотеката при читали
ще „Развитие” във Враца съвместн
о
с учениците от IV-б клас на НУ „Св.
С. Врачански” с класен ръководител
Весела Вълчева проведоха среща с
журналистката от Дарик Радио – Галя
Василева.. Тя ги запозна с професията
на журналиста, със средствата, които
един журналист използва при ежед
невната си работа, показа им видеома
териали от събития и ангажименти,
отразени от нея. Любознателните чет
въртокласници зададоха много въпроси
на които журналистката отговори тол
кова интересно и изчерпателно, че си
спечели последователи журналисти и
бъдещи спортисти, на които да отразя
ва постиженията. Дългият и труден път
от началното училище до действащия
журналист бе извървян за 40 минути /
един учебен час/, но той остави следа в
съзнанието на учениците и със сигур
ност поне няколко си казаха: „Аз искам

да стана журналист.”
„Твой приятел вечен, весел
Патиланчо“ беше мотото, под ко
ето се проведе поредният читателски
маратон от Националната кампания
„Походът на книгите“ в III-д клас на
НУ „Св. С Врачански“ с класен ръко
водител Румяна Петкова, организиран
от Детски отдел на библиотеката при
читалище „Развитие“. Маратонът има
ше състезателен характер, излъчиха се
6 ученика, които ще получат грамоти
от библиотеката за най-изразител
но четене. Това са: Милица Христова
Дойновска; Габриела Венелинова
Войнова; Мирела Евгениева Илиева;
стилиян Димитров Димитров; Теодора
Жан Жаклинова; Цветослав Николаев
Гърков. Следващата среща между учас
тниците и организаторите, запланувана
за месец май, ще продължи темата, но
вече с главни герои самите деца. Те ще
разкажат свои патилански истории, ко
ито ще намерят място в книжки - лично
творчество, подготвени от учениците и
издадени от тях.

Слово справочник
►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

28 април - 4 май 2011
ч 28 * Светли
четвъртък. Свв. апп.
от 70-те: Иасон и
Сосипатър.
п 29 * Светли петък.
Живоприемни
източник на Пресвета
Богородица
с 30 * Светла събота.
Св. ап. Яков Зеведеев.
Св. Донат, еп. Еврийски
н 1 † Неделя след
Пасха – Томина.
Св. прор. Иеремия.
Прпмчк Акакий Серски.
Св. Тамара царица
Грузинска.
п 2 * Св. благоверен и
равноап. цар Борис, в
кръщение -Михаил
в 3 Св. мчци Тимотей
и Мавра. Преп. Петър
чудотворец, еп.
Аргоски
с 4 Св. прпмчца
Пелагия. Св. свщмчк
Еразъм, еп. Формийски

►КАМПАНИЯ НА МВР

зползването на обе
И
зопасителни колани
е ВАЖНО за намаляване

броя на загиналите и ране
ните при пътнотранспортни
произшествия.
Във всички страни, член
ки на ЕС, законът изиск
ва задължително ползване
на обезопасителните кола
ни от водачите и пътници
те в автомобилите, на
всички седалки, при
всички пътувания в на
селени места и извън
тях.
Изследвания на Ев
ропейския съвет за бе
зопасност на транс
порта показват, че вся
ка година в Европа
благодарение използ
ването на обезопаси
телни колани се спа
сяват от смърт над 11
500 души.
Проучвания на Минис
терство на транспорта във
Великобритания
показ
ват, че от 565 души, заги
нали при пътни катастро

Продажба на
окачени тавани,
гипсокартон,
вата, скрепителни
елементи
Монтана,
ул. “Индустриална” 27(до “Ахат”)

Тел. 0878/32 30 69; 0878/40 55 57

ПК “Наркооп” –
Монтана
Нашият хляб е от натурални суровини
без консерванти и генномодифицирани
организми (ГМО)!

Пазарувайте здравословния хляб
от магазините на “Наркооп” и
Централния гастроном в Монтана.

прегледи и
операции
Монтана, МЦ
“Деница” ООД,
210 кабинет,

тел. 0888/690088

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

фи, 300 е могло да оце
леят, ако са били поста
вили предпазните колани.
В Швеция, където коланите
се ползват от 92 % от граж
даните, 40 % от загиналите
в момента на катастрофата
са били без поставен пред
пазен колан.
За съжаление, въпреки
разпоредбите на Закона за

дотвратени за една година
около 300 смъртни случаи
при тежки катастрофи.
Преобладаващата част
от водачите и пътниците,
които пренебрегват колани
те и не използват обезопа
сителни системи за превоз
ване на малки деца, просто
не са осведомени за пред
пазващия им ефект. За тях
е достатъчно, че кола
нът им създава чувс
тво на дискомфорт и
използват всяка въз
можност да хитруват
и не го използват, с из
ключение на случаи
те, когато са пред ре
ална “заплаха” да бъ
дат спрени за провер
ка от полицейски слу
жители.
50 лв. глоба и отне
мане на 8 контролни
точки от талона на во
дача е санкцията за нару
шителите на това изискване
на Закона за движение по
пътищата. За неизползване
на обезопасителните систе
ми за превозване на деца
до 14-годишна възраст в ав
томобили глобата е 50 лв.
Целта на кампанията
“Коланите спасяват живот! Запази детето си” е
за едногодишен период да
се постигне използване на
коланите от 90% от водачи
те и пътниците на предните
седалки; 50% - от пътници
те на задни седалки и 50 %
- използване на обезопаси
телни системи при превоз
ване на деца. Инициативи
те и засиленият контрол от
страна на полицията по из
ползване на тези предпаз
ни средства ще продъл
жат - без да е обявен кра
ен срок.

“Коланите
спасяват
живот!
Запази
детето си!”

“Еко Картон” ЕООД

Д-р Сергей
Славков
хирург
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движението по пътищата,
тези предпазни средства, с
минимални изключения, не
се използват от пътуващи
те на задните седалки в ав
томобилите, в резултат на
което ежедневно загиват и
биват тежко ранявани хора
без обезопасителни колани.
В това отношение прак
тиката в страната коренно
се различава от тази в раз
витите европейски държа
ви, където обезопасител
ните колани се ползват от
близо 95 % от пътуващите
на предни седалки в авто
мобилите и от 85 % на зад
ните седалки.
Ако всички водачи и път
ници в автомобилите в
България поставят при вся
ко пътуване обезопасител
ни колани и превозват деца
с обезопасителни столчета
и седалки, ще бъдат пре

Д-р Светлана Вълева
кардиолог

Договор с РЗОК.
Работно време:
понеделник 8.00 – 16.00 ч.;
вторник 10.00 – 18.00 ч.;
четвъртък 8.00 – 14.00 ч.
Монтана, Поликлиниката,
кабинет 206, ет. 2.

За консултации
и въпроси по
всякакъв вид
кожни заболявания
търсете

Тел. 096/389 335
0887/899 166

ТПК “Напред” – Враца
гр. Враца, ул. Антим I” № 2
Продава следните
търговски обекти:
1. Фурна - с. Челопек
2. Казан - с. Челопек
3. Търговска сграда - с. Бели извор
4. Търговска сграда - с. Лиляче
5. Дворно място – фурна - с. Лиляче
6. Кафе-аперитив - с. Лиляче
7. Хранително-вкусов комбинат с. Мраморен
8. Фурна - с. Голямо Пещене
9. Пивница - с. Голямо Пещене
10. Кафе-аперитив - с. Горно Пещене
11. Фурна - с. Тишевица
12. Казан - с. Вировско
13. Текстилен магазин - с. Вировско
14. Бозоварна - с. Вировско
15. Кланица - с. Чирен
16. Ресторант - с. Чирен
17. Супермаркет
в кв. “Иван Кинов”- Враца

Телефони за контакти:
092/ 66-51-65;
0887/ 761 468,
0887/ 764 719.

д-р Пламен
Узунов
на телефони:
096 389 309,
0882/008 112
или в
поликлиниката
в Монтана,
етаж 4,
кабинет 406

от 14,30 до
16,30 часа
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Програма
ХХХVIII празници на културата
“Мездра – май” 2011 година
5 май (четвъртък)
17.00 ч. – Откриване на фото изложба на Мария
Цолова - Фоайе на ОбА
6 май (петък)
9.00 ч. – Тържествена литургия в храм „Св. Георги
Победоносец”
17.30 ч. – Ретроспективна изложба, посветена
на 80-годишнината от рождението на Върбан
Бояджийски.- Дом на железничаря
19.30 ч. – Тържествен концерт
с участието на Поли Паскова
- Площад „България”
7 - 8 май (събота и неделя)
10.00 ч. – І кръг от Държавния шампионат по
автомоделизъм – радиоуправляеми модели
- Спортна площадка на ПГ по МСС
9 май (понеделник)
10.00 ч. – Полагане на венци и цветя на паметника
на загиналите във войните и отбелязване на 66
години от победата над хитлерофашизма и края на
Втората световна война.
10 май (вторник)
17.00 ч. – Представяне на книгата „Магарешки
времена”на Георги Апостолов - р-нт „Родина”
11 май (сряда)
10.00 ч. – Патронен празник на ОУ „Св.Св. Кирил и
Методий”
- Дом на железничаря
12 май (четвъртък)
10.00 ч. – „Малката Баба Яга” - Детско
представление на Драматично куклен театър –
Враца
- Дом на железничаря
19.00 ч. – „Рейс” - Представление за възрастни
на Драматично куклен театър – Враца - Дом на
железничаря
13 и 14 май (петък и събота)
20.00 ч. – “Мездра рок-фест” - Площад „България”
14 май ( събота)
10.00 ч. – Градско първенство по
художествена гимнастика за деца, Девойки
младша възраст и Девойки старша възраст.
- Физкултурен салон на ОУ „Хр.Ботев”
16 май (понеделник)
18.00 ч. – „Стъпки в пясъка” – Български игрален
филм – гост Иван Бърнев - Дом на железничаря
17 май (вторник)
10.00 ч. – Смесена лекоатлетическа
щафета за детските градини
- Алея на кестените
17.30 ч. – Концерт на възпитаници от Детски
комплекс
- Дом на железничаря
18 май (сряда)
17.30 ч. – Концерт на групи за стари градски песни
от Мездра и Монтана - Дом на железничаря
19 май (четвъртък)
19.00 ч. – “Магията на оперетата”- концерт
на Врачанска филхармония. - Дом на железничаря
20 май (петък)
17.00 ч. – Майски краеведски четения
- СОУ”Иван Вазов”
18.00 ч. – Концерт на Вокална група „55 310”
- Площад „България”
21 май(събота)
20.00 ч. – Празник на с. Моравица
23 май (понеделник)
17.30 ч. – Закриване на Футболен турнир на
малки вратички за фирмени, квартални и селски
отбори.					
- Спортна площадка на СОУ „Ив. Вазов”
24 май (вторник)
10.00 ч. – Детско утро. Обявяване
на награди на деца с постижения
- Площад „България”
11.30 ч. – Среща на Общинското ръководство с
дейци на просветата и културата
29 май (неделя)
10.00 ч. – Национален фолклорен събор “ Де е
българското “ - комплекс “ Дядо Йоцо “ с. Очин дол

“Бетон-Монтана” ООД

Монтана, ул. “Индустриална” 12 (в двора на ДИПА), тел. 0888/965 584

Слово спектър
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75 г. читалище в с. Слана Бара,
Видинско
Диана СИРАКОВА

75 години от създаване
то на читалище „Съгласие
– 1936 г.” отбелязаха в се
ло Слана Бара на 9 април
т.г. В кратък доклад сек
ретар-библиотекарят Рил
ка Иванова обрисува ис
торията и дейността на
читалището от създаване
то му до наши дни. В кон
цертната програма, под
готвена за случая само
дейците представиха оби
чая „Лазарки”, а танцови
ят състав - част от репер
тоара си. С особен инте
рес публиката посрещна
изпълнението на сложно
то „Граовско хоро”, как
то и популярното „Дунав
ско”, в което се включиха
и най-малките самодей
ци. За своите съселяни пя
и местният изпълнител на
народни песни Димитър
Костадинов. Прозвучаха
стихотворенията „Чита
лище” и „Към танцьори
те”, писани за читалищ
ния живот от баба Надка
Александрова, която бе и
изпълнителката на глав
ната роля в обичая „Ла
зарки”.
Доц. д-р
Златка ПЕТРОВА

Бодра, енергична, целеу
стремена, упорита, несломи
ма пред трудностите, взиска
телна към себе си, колегите
и студентите – тези и много
други качества я превърнаха
във водеща преподавателка в
национален мащаб, не само в
Педагогическия институт на
Враца. Защото тя остави при
мер на учен-новатор в теори
ята и методиката на предучи
лищното възпитание.
Доцент доктор Екатерина
Христова извървя един не
лек път, изпълнен с напреже
ние труд и остави след себе
си светла следа.
В съзнанието на хиляди
нейни възпитаници – студен
ти и учители, на много коле
ги тя е неоспорим авторитет.
Защото запалваше с оптимиз
ма си и умееше да увлича и
другите след себе си, до та
кава степен, че се превърна в
мерило за напредък, целена
соченост, взискателност и по
стижения. Тя стана еталон за
всеотдайност, грижовност и
неуморен труд – всичко това
беше посветено на най-благо
родното дело – личностното
формиране на студенти и де
ца в предучилищна възраст.
Врачани трябва да се гор
деят и запомнят тази забеле
жителна личност!
В пътя си през годините
доц. Христова вървя ентуси
азирано, окриляна от мечта
та да се самоусъвършенства,
за да бъде полезна, да бъде
пример за учителите в про
фесионалната им реализация
. Тя умееше да мобилизира за
дейност , мотивираше да се
отстояват новостите и да се
възпитава и обучава младото
поколение в демократичен и
хуманистичен дух.
Творческият научен под
ход на доц. Христова е забе
лежителен – смело може да
се определи като целеустре
мено, амбициозно търсене и

Гост на празника на
сланобарчани бе зам. кме
тът на Община Видин Бо
рислав Ванков. Той връ
чи на изявените бив
ши и настоящи читалищ
ни дейци новоиздаденият
по идея на общината по
етичен сборник на 18-де
сетте видински поетеси
„Нежни гласове”. Поздра
вителни адреси за случая
изпр атиха кметът на Об
щината – Румен Видов и
РЕКИЦ – Видин.
Читалище „Съгласие”
е основано на 12.01.1936
г. от местния учител Ла
зар Петков. Първите кни
ги, предимно от българ
ски автори, са закупе
ни със средствата, събра
ни тогава от коледуване
то в селото. Правят се ве
черинки, представят се
пиеси от революционно
то ни минало. Дейността
на читалището обаче се
разраства след 9.09.1944
г. и най-вече - след 1954та, когато началното учи
лище в селото прераства
в основно - до 7-ми клас.
Библиотечният фонд дос
тига 9000 тома. През 69-

СНИМКА: АВТОРЪТ

та се сформира женска
певческа група, наброява
ла около 50 жени. Група
та печели златен медал от
VII Републикански фести
вал на художествената са
модейност, а солистката
Теменужка Велчева е от
личена със сребърен ме
дал за изпълнението си на

фестивала в Копривщица.
По същото време активна
дейност развиват театра
лен колектив, група за ху
дожествено слово и със
тав за пресъздаване на
местни обреди и обичаи.
Това продължава до 1990
година, след което, както
на повечето места в стра

ната, читалищната дей
ност изпада в колапс.
Читалище „Съгла
сие” подновява активна
та си дейност в начало
то на 2010-та с новосфор
мирания фолклорен тан
цов състав. Първата изя
ва на състава е по случай
Международния ден на

жената – 8-ми март. След
ват участия на фестивали
те във Видин, Антимово
и Извор. От Копривщи
ца сланобарските танцьо
ри се завръщат със златен
медал и грамота. Пред
седател на читалището е
кметът на селото – Про
лет Димитрова.

In memoriam

Спомен за неповторимата
доц. Екатерина Христовa

намиране на най-ефективни
методи и принципи за акти
визиране на физкултурната
дейност сред децата.
Творческото й дело е свър
зано не само с пряката й анга
жираност в подготовка и усъ
вършенств ане на учителите,
но и с целенасочено развитие
на малкото дете. И в това се
проявява не само любовта и
всеотдайността в професия
та, но и по-широкият възглед,
по-силният усет, оптимис
тичният подход за развива
щите процеси и прогностич
ното проникване в тях.
За децата, за модерното им
физическо и умствено раз
витие, за нравств еното и ес
тетическо изграждане тя не
уморно експериментираше
своите новаторски виждания.
Затова беше винаги актуална
– творческите й търсения на
мериха израз в теоретичен и
практически аспект - реали
зирани в методически шко
ли с показни занятия, ситу
ации в цяла България, в лек
ции и доклади, изнасяни в на
ционални и европейски кон
ференции, в дискусии, фору

ми, семинари, кръгли маси и
други.
Доказателство за широта
та и многообхв атностт а на
научните изяви на доц. Хри
стова са множеството /над 60/
статии в специализирани из
дания, учебници, учебни по
магала, съавторство в учебни
програми, книги за учители
те. Ценни помощници на сту
дентите са университетск ия
учебник по „Теория и мето
дика на физическото възпи
тание” /1992 г./ , две книги с
подвижни игри и други.
Огромната й педагогичес
ка дейност се разгръщаше в
две направления:
• да се усъвършенства
учебно-възпитателният про
цес при студенти и учители;
• да се развива и усъвър
шенст ва детската личност.
Плодовете на нейния бла
городен труд се проявяваха
в изявите на базови учители
с национална известност, ди
ректори, инспектори.
Нейните студенти стана
ха водещи учители в София
и цяла Северозападна Бъл
гария.
В предучилищната общ
ност тези успехи се проявява
ха в онези пионерски години,
когато се проправяше пътят,
когато се търсеха най-ефек
тивните методи и форми за
физическото и духовно раз
витие на младото поколение.
В края на своя живот доц.
Христова остана съпричас
тна на учебните проблеми.
Разстройваха я неуспехите в
образователната система. Тя
не понасяше пренебрежи
телно отношение към физи
ческото укрепване на децата,

към включването им в спор
тна дейност. Защото именно
така укрепват волевите про
цеси и се изгражда личност
та на подрастващите.
Особена чувствителност
показваше към принизяване
то на достигнати научни по
зиции, към нарушаването на
педагогическата етика и есте
тика.
И днес са актуални нейни
те научни трудове и постиже
ния. Години наред доц. Хри
стова се стремеше да форми
ра добре подготвени, отго
ворни учители. В това отно
шение нейната взискателност
и последователност е непо
дражаема.
Нейната пълноценна на
учна и преподавателска дей
ност я направи изключител
но ценна личност – способ
на да създава от студентите
и учителите личности, които
са компетентни, талантливи
и новаторск и устремени. За
щото тя самата бе неоспорим
талант!
На 15 април се навърш
ва половин година, откакто
доц. д-р Екатерина Христова
си отиде.
Заедно с болката по един
прекъснат пълноценен и ос
мислен живот на нас остава
споменът за неповторимата
доц. Екатерина Христова. Ос
тава ни да сведем чело пред
примера на Човека и Педаго
га, на Приятеля и Колегата от
гр. Враца. Остава ни и вяра
та, че водещата научна мисъл
в предучилищната общн ост
няма да угасне, че нейните
студенти, учители и препода
ватели ще продължат достой
но благородното й дело.

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

Монтана 3400,
ул. “Св. Климент Охридски” 16, офис 1.
Тел./факс 096/305011; 0889/940120
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Слово за културата
Цветан ИЛИЕВ

Сред книжовния бум,
където наред с бистрата
книжовна река напира и
отприщеният сив поток,
книгата на Славко Гри
горов “Иконата на све
та Богородица Чипров
ска” е като едно китно
цвете, от което излъчва
много светлина, до което
щом се докоснем, усеща
ме как се ускорява топ
лият ритъм на сърцето
ни, защото се докосваме
до светиня с нейните чу
дотворства, гореща бъл
гарска история, потоци
пролята кръв от турски
те поробители, море от
сълзи, “плачещи дърве
та”, орисия, подобна на
Батак…
Славко Григоров поч
ти с ръка като на Хилен
дарския монах възкреся
ва история, легенди, чу
деса, свързани с чудот
ворната Чипровска ико
на. Авторът споделя, че
докато е писал книгата,
иконата е била в съни
щата му, виждал я в цър
кви и манастири, в хра
ма на своето родно село
“Свети Никола”. Тя да
тира от 1366 г. и се прев
ръща в пътеводна звезда
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Книга като китно цвете
за Чипровския край. По
вече от три века Кипро
вец, в закътаните пазви
на Западна Стара плани
на, става мощен център
на просвета, култура и
занаяти. И с право е на
речено “Цветето на Бъл
гария”. След потушава
не на Чипровското въста
ние през 1688 г. иконата,
заедно с малцината оце
лели, има незавидна съд
ба. През 1751 г. тя изга
ря заедно със своята оби
тел “Алба-Юлия”. Но…
само физически. Тя ос
тава в душите и сърца
та на хората. През 1938 г.
е възстановена и се пре
дава като щафета на по
томците.
Не само е препоръчи
телно, но считаме, че е и
задължително да се про
чете това “книжовно цве
те”. Чудото и реалното в
него въздействат непов
торимо. Вълнуващи са
редовете за изтъкаването
на иконата на гоблен от
Сийка Тачева, за подаря

Честит 1 май

ването й на папата, за из
тъканите молитвени ки
лимчета, пред които тур
ските войници са падали
на колене, за чипровския
манастир “Св. Иван Рил
ски”, който повече от хи
ляда години стои на ска
лата на живописна кли
сура, като се явява пази
тел на българския дух,
за историческия хълм с
храма “Света Богороди
ца” и още много значими
исторически факти, име
на, местности, легенди и
събития от Чипровци и
целия този край.
Книгата е богата и със
снимков материал – в
черно и цветно. От кори
цата се излъчва магичес
кият пламък на Богоро
дица с Младенеца, Йор
дан Радичков целува ръ
ка на папата, снимка на
доц. д-р Иван Гаврилов,
който прави дарения на
манастири и църкв и с
икони, автор на които е
Пламена Лесидренска от
Троян, на кмета на Об

щина Чипровци Люсиен
Симеонов с иконата, на
църкв ата “Свето Възне
сение” и църквата “Света
Неделя” в Батак, на ико
ните в Рилския, Бачков
ския и Троянския мана
стир.
Снимки са поместе
ни и за възраждането на
гр. Чипровци, който от
ново може да се каже, че
е “Цветето на България”,
какъвто е бил в далеч
ното минало, център на
просвета и култура.
Книгата на Славко
Григоров е един достоен
скромен книжен памет
ник на Чипровския ге
роичен край с неговата
славна и трагична исто
рия и една ярка визитка
за чудотворната Чипров
ска икона.
Пожелавам на авто
ра нови творчески тър
сения в историята на Чи
провския край, защото
само написаното остава
във времето и за поколе
нията.

Ръководството на
фирма “Симекс” – гр. Криводол
честити Празника на труда, като
пожелава на работниците и
служителите много здраве, радост
в семейството, вяра и кураж, за да
може трудът да ни донесе онова, за
което се борим и мечтаем!
Симо АНГЕЛОВ, управител

ЕТ “Нешо Миранов” – Бяла Слатина
честити Празника на труда 1
май, като пожелава от сърце на
работниците и служителите много
радост в семейството и нови трудови
успехи за просперитета на фирмата!
Нешо МИРАНОВ, президент

Дирекция “Полиция” – Монтана
Първи май – празникът на труда, е
добър повод да се поздравим найсърдечно и да си пожелаем честен,
благороден и творчески труд! На
упорита работа за реализиране на
нашите мечти за достоен и спокоен
човешки живот!

“Общински пазар” – Монтана
От сърце честитя Празника на труда
Първи май на всички наши служители
и многобройните ни клиенти! На
упорит труд във всички сфери на
живота, за да пожънем ония плодове,
с които нашият живот ще е още
по-весел, още по-добър и богат!
Замфир ЗАМФИРОВ, управител

Валери ДИМИТРОВ, директор

Ръководството на
Застрахователно дружество
“Виктория” – Монтана
Скъпи колеги и клиенти, пак е Първи
май – Празникът на труда. Прекрасен
повод да си пожелаем да бъдем
още по-упорити, още по-вдъхновени
в нашата работа, за да постигнем
мечтаните резултати!

Честит празник!
Фирма “Май” – Монтана
Поздравявам най-сърдечно всички
работници и служители с Празника
на труда Първи май!
Нека с това празнично чувство
работим за нашия просперитет
– надежда за достоен и щастлив
живот. Само с нашия упорит труд,
с нашата любов ще постигнем
ония трудови успехи, с които ще се
гордеем и за които мечтаем!
Цветан ЦВЕТКОВ, изп. директор

Бюро по труда – Монтана
честити 1 май – Празника на
труда, на своите служители и
колеги. Нека трудът ни да бъде
творчески, ползотворен и да носи
много удовлетворение. Затова
бъдете здрави, много щастливи в
семейството и в личния живот.
Светлана УЗУНОВА, директор

ТПК “Септември” – Монтана
произвежда:

• дюшеци, маси – холни и кухненски,
и столове.
• Отдава помещения под наем за офи
си и производство.
Има свободни помещения
в Битов комбинат – за офиси.
Монтана, ул. “Индустриална” 8, тел./факс
096/305 802 – гл. счетоводител.

Пети енергоблок
на АЕЦ “Козлодуй”
е спрян за
годишен планов
ремонт
На 24 април 2011 г., в 02 ч. и 32 мин.,
1000-мегаватовият пети енергоблок на
АЕЦ “Козлодуй” бе спрян за планов годи
шен ремонт.
Спирането на блока е в съответствие
със съгласувания с “Електроенергиен сис
темен оператор” ЕАД график за работа на
блоковете на атомната електр
 оцентрала
през годината.
В рамките на плановия престой ще бъ
дат извършени предвидените ремонтни
дейности, модернизации и профилактика
на оборудването. Реакторът ще бъде пре
зареден със свежо ядрено гориво за след
ващата горивна кампания.
Планирано е ремонтът на пети блок да
приключи в началото на м. юни.
Другият 1000-мегаватов блок на АЕЦ
“Козлодуй” – шести, работи със 100% на
товарване на мощността.

