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Българският ев ро де пу
тат от гру па та на ЕНП/ГЕРБ 
Владимир Уручев пред ло жи 27 
поп рав ки в док ла да на Romana 
Jordan Cizelj от нос но про ек та 
за Директива за уп рав ле ние на 
от ра бо те но то го ри во и ра ди о
ак тив ни те отпадъци. 

Предложението на ЕК за 
Директива пред виж да ра ди
о ак тив ни те от па дъ ци да се 
пог реб ват са мо в страната, в 
ко ято са генерирани, ка то се 
до пус ка меж ду от дел ни те стра
ни член ки да се из г раж дат об
щи хранилища, но се из к люч ва 

въз мож нос т та то ва да ста ва из вън те ри то ри ята 
на ЕС. 

В съ що то вре ме ре ди ца стра ни (вклю чи тел
но и България) имат дъл гос роч ни кон т рак ти за 
връ ща не на от ра бо те но яд ре но го ри во в дру ги 
стра ни от ЕС или из вън не го за пре ра бот ка и 
съх ра не ние на ос та ва щи те след пре ра бот ва не
то ра ди о ак тив ни от па дъ ци за срав ни тел но дъл
ги периоди. На прак ти ка то ва пра ви не въз мож
но от юри ди чес ка глед на точ ка при ло же ни ето 
на пред ло же но то от ЕК решение. 

Българският ев ро де пу тат  на ми ра ед но по
доб но ре ше ние за твър де рес т рик тив на мяр ка 
и смята, че то ще до ве де до кап су ли ра не то на 
ЕС по та зи важ на за всич ки жи те ли на пла не та
та тема. 

„Инцидентите в яд ре ни те ин с та ла ции не 
приз на ват на ци онал ни гра ни ци и бе зо пас
нос т та на по доб ни съ оръ же ния е ед нак во 
важ на и в рам ки те на ЕС и из вън него“, за яви 
Владимир Уручев по вре ме  на про тек ло то об
съж да не на док ла да във во де ща та Комисия по 
индустрия, из с лед ва ния и енергетика, на ко ято 
той е член. 

Според не го евен ту ал ни те заб ра ни тел ни 
кла узи в ди рек ти ва та за ек с порт из вън ЕС би
ха би ли в ущърб на бе зо пас но то съх ра не ние 
и тре ти ра не на яд ре ни от па дъ ци в ос та на ли те 
стра ни с яд ре ни мощ нос ти и не се впис ват в 
по ли ти ка та на ЕС за пос ти га не на мак си мал на 
бе зо пас ност в гло ба лен мащаб. 

Целта на пред ла га ни те от ев ро де пу та та поп
рав ки е по доб ни заб ра ни да отпаднат, за що то 
то ва ще поп ре чи за раз п рос т ра не ни ето на ви
со ки те ев ро пейс ки стан дар ти те за си гур ност и 
бе зо пас ност в гло ба лен план и найве че в съ
сед ни те държави, ко ито не са член ки на Съюза. 

 Евродепутатът от ЕНП/ГЕРБ ко мен ти ра  
че  опи тът на ЕС по уп рав ле ние на яд ре ни те 
от па дъ ци тряб ва да се раз п рос т ра ни и сред 
ос та на ли те  стра ни с яд ре на енергетика, а то
ва мо же да ста не са мо на ба за та на ре ал но 
сътрудничество, об мя на на тех но ло гии и съв
мес т ни решения.  

Според Владимир Уручев от па да не то на ог
ра ни че ни ето за  ек с порт из вън ЕС и учас ти ето 
в съв мес т ни про ек ти с тре ти стра ни ще поз во ли 
ед на пого ля ма ко ор ди на ция и  син х ро ни зи ра не 
на  пра ви ла та за тре ти ра не то и съх ра не ни ето 
на ра ди о ак тив ни отпадъци. Само та ка мо же да 
се га ран ти рат ед нак во при ло жи ми найви со ки 
стан дар ти за бе зо пас но то им  тре ти ра не на те
ри то ри ята на ця ла Европа. Слово плюс

Да от пад не
ог ра ни че ни ето
за ек с порт на
ра ди о ак тив ни
от па дъ ци

Владимир Уручев (ЕНПГЕРБ)  
вне се  клю чо ви из ме не ния
в про ек та за Директива за 
уп рав ле ни ето на от ра бо те но
го ри во и ра ди о ак тив ни от па дъ ци

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”
ЕНЕРГИЯ ЗА ЧИСТА ПРИРОДА
KOZLODUY NPP

За Деня на Земята

Елеонора ЦАНОВА
Два из к лю чи тел но важ

ни за хо ра та от крайду
нав с ки те об щи ни про ек
ти се бавят, по раз лич ни 
причини. Затова на род ни
ят пред с та ви тел от БСП 
Георги Божинов е по пи
тал от три бу на та ми нис
тъ ра на окол на та сре да и 
во ди те Нона Караджова. 
Той пред с та ви пред жур
на лис ти нейни те от го во
ри и сво ите коментари.

Първият въп рос е за 
за ба вя не то на ра бот ния 
про ект и до ку мен та ци
ята за ре кон с т рук ци ята на 
улич на та во доп ро род на 
мрежа, ре ха би ли та ци ята 
на съоръженията, из г раж

да не то на но ви во доп ро
во ди и но ва ка на ли за ци
он на мре жа и пре чис т ва
тел на стан ция в Оряхово 
и ре монт на во доп ро во ди
те и под мя на на ста ри те 
тръ би за вода, но ва ка на
ли за ция и пре чис т ва тел ни 
съ оръ же ния в се ло Села
новци. Срокът от 18 ме се
ца след под пис ва не то на 
до го во ра за без въз мез д на 
фи нан со ва по мощ  е из те
къл в сре да та на юли ми
на ла та година. 

По про ек та са из п ла
те ни аван со во един с т ве
но 704 892 лв. в на ча ло то 
на 2009а. В на ча ло то на 
2010та го ди на на об щи
на та е пре дос та вен про

ект за до пъл ни тел но спо
ра зу ме ние и удъл жа ва
не сро ка на до го во ра ,ко
ето тя не подписва. Не е 
пред с та ви ла и ис ка ния за 
средства, как то и доку
менти, оп рав да ва щи да де
ни те до се га па ри по про
екта. В от го во ра на ми
нис тър Караджова се каз
ва, че Оряховската об щи
на има шан са да учас т ва 
с про ек та по под гот вя на
та про це ду ра за ин вес ти
ци он ни про ек ти за се ли
ща от 2 000 до 10 000 жи
тели. Това значи, че об
щи на та ще тряб ва да вър
не взе ти те до се га па ри и 
в раз го вор с об щин с ки те 
съ вет ни ци там, ще тряб

ва да ста не ясно, къ де са 
отиш ли те, ко мен ти ра Бо
жинов. 

Той пи та с кой про ект 
ще кан ди датс т ва от но во 
Оряхово и с как ви пари? 
 В ре зул тат на те зи не
ефек тив ни взаимодейст
вия, се гу бят сред с тва и 
се пос та вя под въп рос то
зи ва жен за оря хов ча ни 
проблем, свър зан ос нов но 
със свлачищата, ко ито тук 
са опасни. 

Ще по пи та ме община
та, как ви са при чи ни те да 
не от го ва ря на пос та ве ни
те от ми нис тер с т во то въп
ро си  до пъл ни пред жур
на лис ти те той.
(Продължава на 2-а стр)

Георги Божинов:

Хаосипрестъпно
забавяненапроекти
вОряховоиКозлодуй

Общо 10 фи дан ки чер вен дъб бя
ха за са де ни в две дет с ки за ве де ния 
в гр. Враца. Малчуганите и пе да го
зи те от ОДЗ “Единство Творчество 
Красота” пос рещ на ха директора 
на инспекцията с пес ни и го то ви 
за работа. Екипът пред ва ри тел но 
бе ше из б рал мес та та за за саж да не 
на дръв че та та и бър за ха да за поч
нат работа. Пет гру пи от гра ди на та 
за са ди ха по ед на фиданка, по ля ха 
я и обещаха, че ще по ла гат всич ки 
не об хо ди ми гри жи за нея. Оста
налите 5 дръв че та бя ха за са де ни в 
ОДЗ “Слънце”. Преди да из ко па ят 
дупките, мал ки те еко за щит ни ци 
нап ра ви ха обор ка на двора. След 
то ва всич ки на са ди ха дръвчета, на 

ко ито сло жи ха по ед на та бел ка за 
вся ка от 5те групи. Сред хла пе та та 
и от две те дет с ки гра ди ни има ше 
деца, ко ито не за саж дат за пър ви 
път дър во и от лич но зна еха как во 
тряб ва да се направи, за да ус пее 
да се хва не и да порасне. Другите 
пък ве че мо гат да се пох ва лят с 
това, че са доп ри нес ли за еко ло гич
но то рав но ве сие и са взе ли дей но 
учас тие 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 про дъл жа ват 
с обя вя ва не то на по бе ди те ли те в 
кон кур са “Промени об ли ка си за 10 
дни”. Ек с пер ти на РИОСВ – Враца 
пра вят пос лед ни ог ле ди на на се ле
ни те мес та и ко ми сия ще ре ши кои 
ще бъ дат пър ви те трима, ко ито ще 
по лу чат пла кет за спра ви ли те се 
найдоб ре с по чис т ва не то и в най
крат ки срокове. Награждаването 
ще бъ де в на ча ло то на май. 

посадихавъвВраца
10дръвчета
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(Продължение от 1-а стр.)
За Козлодуй Георги Бо

жинов е по пи тал екоми
нистърката, за що е спрян 
про ек тът за пре чис т ва
тел на та стан ция за от пад
ни во ди на стойност 9 085 
380 лв.. Сключен е през 
сеп тем в ри 2007г. до го вор 
за без въз мез д на по мощ 
меж ду об щи на та и Пред
приятието за уп рав ле ние 
дейнос ти те по опаз ва не 
на окол на та среда, па ри
те за на ча ло то 300 000 ле
ва са изплатени. В края на 
2008ма за съ щия обект 
се да ват до пъл ни тел
но 500 000 лв., об щи на
та е по лу чи ла сред с т ва та 
и до го во рът е приключил. 
През сеп тем в ри след ва
ща та година, Козлодуй 
ис ка до фи нан си ра не на 
обек та с 6 817 660 лв., ко
ето е вто ри ят етап от ре
али за ци ята на це лия про
ект. На 22 фев ру ари та зи 
го ди на по лу ча ва по ло вин 
милион. Общо, през 2008
ма го ди на е от пус на та це
ле ва суб си дия от ми ли он 
и половина, а през 2010а, 
2 895 000 лв.. На 25 март 
т.г.  от Общината уве до
мя ват министерството, че 
ня ма пред ви де ни сред с т
ва от дър жав ния бю джет 
и обек тът е замразен. От
пуснатите чрез ПУДО
ОС и дър жав ния бю джет 
сред с т ва за пре чис т ва тел
на стан ция на то зи го лям 
и ва жен за стра на та град 
до се га са 5 195 000 лв. В 
мо мен та из г раж да не то на 
во доп ро вод на и ка на ли
за ци он на мре жа е в про
цес на оцен ка от ек с пер т

на ра бот на гру па в минис
терството.

Общината из пъл ня ва 
до го во ра си по Оператив
на прог ра ма „Околна сре
да“ ,всич ки пред ви де ни 
дейнос ти са ре али зи ра
ни и мно жес т во то про вер
ки не са ус та но ви ли не
редности. 

Според Георги Божи
нов, за да има ус во ява
не на ев ро пейс ки те пари, 
тряб ва да са на ли це ня
кол ко предпоставки. Да 
има доб ре под гот ве ни и 
съ от вет но одоб ре ни за 
фи нан си ра не обос но ва
ни и ико но ми чес ки ефек
тив ни проекти, да бъ дат 
про ве де ни за ко но съ об раз
но про це ду ри те да тях но
то въз ла га не и стро ител
ни те дейнос ти да са из
вър ше ни в сро к.  Той пи
та и ми нис тър Караджо
ва и ос та на ли те управля
ващи, кой ще по еме ще
ти те на об щи ни те по не
се ни от грешки, при чи не
ни от дру ги ли ца и кой ще 
им вър не па ри те по ко
рекциите, ко ито те пра
вят, и ко ито мно го чес то 
надхвър лят соб с т ве ни те 
им бю дже ти .  Корекци
ите по ев ро пейс ки те про
ек ти ста ват пого леми от 
бю дже ти те на об щи ни те 
и те за поч нат да дъл жат 
по фи нан со ва та стра на на 
ев роп ро ек ти те повече, от
кол ко то имат в об щин с
ки те хазни. Божинов да де 
при мер със Сливен, кой
то по ра ди дейс т вия и без
дейс т вия на уп рав ни ци те 
е за гу бил 50 ми ли она ле
ва фи нан си ра не по ИСПА 

и по не же тряб ва да се до
вър шат раз ко па ни те за 
про ек тите терени, ще го 
пла тим всич ки ние, от за
плати, от пен си и , бе не го
ви ят коментар.

 Фондът кой то уп рав
ля ва щи те за мис лят за та
ки ва слу чаи, е от 50 ми
ли она лева, а са мо Сли
вен дъл жи 30 ми ли она 
лева. Това тряб ва да го 
пла ти бъл гар с ки ят данъ
коплатец. Какви са при
чи ни те за изос та вя не на 
ус во ява не то на сред с т ва
та по прог ра ма “Околна 
среда“?. Отговорът на ми
нис тъ ра по ев ро фон до ве
те Томислав Дончев, кой
то за мен е един се ри озен 
човек, но  уме ло прик ри
ва дра ма тич на та си ту ация 
по ус во ява не то на евро
фондовете, се до пъл ни и 
от ко мен та ра на ев ро ко
ми сар Данута Хюмлер, 
ко ято за яви: “Вие, гн ми
нис тър, зна ете при чи ни
те ,но не ги каз ва те.” И аз 
го по пи тах в бъл гар с кия 
пар ла мент и той съ що не 
ги каза. 

Според мен,в дър жав
на та ад ми нис т ра ция има 
страх от грешки, има 
мнителност, има не ком
пе тент ност и по ли ти чес
ка корист. Всичко тов а во
ди до пъ лен ха ос и прес
тъп но за ба вя не ус во ява
не то на сред с т ва та от Ев
ропейския съюз. Не смея 
да по пи там и за вра чан с
кия во ден ци къл ,ня мам 
обяс не ние за що се ба ви и 
че ти ри го ди ни не мо же да 
тръг не  спо де ли  Георги 
Божинов.

Хаосипрестъпно
забавяне...

Елеонора ЦАНОВА
Това е найго ле ми ят и зна чим екоп

ро ект на Община – Враца, ка за при 
от к ри ва не то др Костадин Шахов. Той 
бла го да ри на Министерството на окол
на та сре да и во ди те и на пред п ри яти ето 
за съдействието. Проектът за раз ши ре
ни ето на сме ти ще то е вклю чен в На ци
онал на та стра те гия за ин ф рас т рук ту ра 
на България и за ло жен в опе ра тив ния 
план за из пъл не ние до 2015 година. 
Първият етап бе из пъл нен със сът руд
ни чес т во то на Датската аген ция за за
щи та на окол на та среда.

Преди да бъ де по ло же на пър
ва та копка, кме тът на Мездра 
Иван Аспарухов спо де ли пред 
присъстващите, че съв мес т на та дейност 
с об щи на Враца е до бър при мер за ус
пеш но ко опе ра тив но съд ру жие и че 
ня ма къс ни неща, ко га то те се случват.

Регионалното де по е из г ра де но на 
площ от 125 декара, клет ката, ко ято се 
започва, ще бъ де вър ху 20 декара. С 
клет ката и се па ри ра ща та инсталация 
ще бъ дат пок ри ти всич ки ев ро пейс ки 

изис к ва ния за еко ло гич но де по ни ра не на твър ди те 
отпадъци. 

Изпълнител на клет ка та е „Пътностроителна 
техника“ ЕАД  София, а срокът, в кой то тряб ва да 
го довършат, е 145 дни. Стойността на но ва та клет ка 
е 2 330 000 лева. Малко над два ми ли она ще стру ва 
и се па ри ра ща та инсталация, ко ято на то зи етап ос
та ва ка то пре хо ден обект за фи нан си ра не през 2012, 
когато, по ду ми те на Галина Симеонова, ще бъ дат 
от пус на ти парите.Въ

в 
В

ра
ца

В Парламента

Стартираизгражданетона
новатаклетканадепото

Из пълнителният
ди рек тор на 
предприятието за
уп рав ле ние 
дейнос ти те по
опаз ва не на 
окол на та сре да 
Галина Симеонова
и кме то ве те на Враца 
и Мездра нап ра ви ха 
първа та коп ка на 
но ва та клет ка на 
регионалното де по
за твър ди би то ви 
отпадъци

Налагат данък
върху земеделските 
субсидии

„Този за кон или се пра ви от хора, 
ко ито не зна ят ни що за жи во та на 
зе ме дел с ки те про из во ди те ли или 
не ги ин те ре су ва”. С те зи ду ми на
род ни ят пред с та ви тел от Коалиция 
за България Янаки Стоилов из ра зи 
въз му ще ни ето си от неразбирането, 
ко ето про явя ват уп рав ля ва щи те към 
проб ле ми те на зе ме дел ци те при об
съж да не то на про ме ни те в Закона за 
да нъ ци те вър ху до хо ди те на фи зи чес
ки те лица. 

Повод за ду ми те на де пу та та от 
ле ви ца та  ста на проб ле мът с об ла га
не то на зе ме дел с ки те про из во ди те ли 
– фи зи чес ки лица. Според Стоилов 
ня ма как да се до ка жат ни то ре ал ни те 
разходи, ни то ре ал ни те приходи. „Това 
е ед на фикция, ко ято кол ко то и да я 
смятате, ще е да леч от дейс т ви тел
нос т та”, обър на се де пу та тът към мно
зин с т во то от ГЕРБ. Според Стоилов 
тряб ва да се об ла гат са мо юри ди
чес ки те ли ца – арендаторите, ко ито 
имат хи ля ди де ка ри земя, и хората, 
при те жа ва щи техника, a aко е не об
хо ди мо да се об ла гат и фи зи чес ки те 
лица, то ва тряб ва да е са мо про цент 
от дър жав ни те доплащания. „На тях 
ня ма как во да им се тър сят при хо ди и 
разходи. Какви отчети, как ви раз хо ди 
и приходи!”, въз му ти се Стоилов. Той 
изтъкна, че тряб ва да се пог лед не към 

след ва щия прог ра мен пе ри од на ЕС и 
да се раз бе ре да ли България ще ис ка 
подоб ро суб си ди ра не за зе ме дел с ки
те производители. „Това е земеделски, 
социален, фи нан сов и де мог раф с ки 
въп рос”, до ба ви депутатът.  

Според зам.пред се да те ля на ПГКБ 
Михаил Миков, пра ви тел с т во то си 
пра ви тай на сметка, че от уве ли
ча ва щия се раз мер на суб си ди ите 
от ЕС, от пус ка ни за зе ме дел с ки те 
производители, ще има ин ди рек т ни 
пос тъп ле ния към бюджета. Той при
пом ни по зи ци ята на НАП, че на ци
онал ни те и ев ро пейс ки те пла ща ния 
под фор ма та на по мо щи и суб си дии 
ня мат ха рак тер на ре али зи ран доход, 
а пред наз на че ни ето им е да пок ри ят 
разходи, свър за ни с дейнос т та на зе
ме дел с ки те производители.  „Какво ще 
се получи? 

Част от средствата, ко ито ЕС дава, 
ин ди рек т но ще се връ щат в бюджета. 
Освен това, всич ки знаем, че раз ме
рът на суб си ди ите за бъл гар с ки те 
зе ме дел с ки про из во ди те ли е пони сък 
от суб си ди ите на дру ги те в ЕС, ко ето 
пра ви на ши те про из во ди те ли не кон
ку рен тос по соб ни”, за яви депутатът. 
Според Миков, по сре да та на го ди на та 
то зи въп рос се пос та вя ти хо мъл ком и 
не мо же да нъч ни ят за кон да има об
рат но действие. С пред ла га ния ре жим 
на сче то вод с т во пра ви тел с т во то ще 
про дъл жи да ту па браш не ния чу вал 
там, къ де то ня ма нуж да – при дреб
ни те зе ме дел с ки стопанства.  Слово 
плюс

Янаки Стоилов: 

Управляващите
или не раз би рат
от земеделие, или
не ги ин те ре су ва
животът на хо ра та от сек то ра
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Ели 
КОНСТАНТИНОВА
Част от за ло ве ни те на 

17 март та зи го ди на на 
Плов див с ко то тър жи ще 
не ле гал ни пи леш ки бут
чета, вне се ни без регис
трация, бя ха да ре ни на 
мал чу га ни те от мез д рен с
кия Дом за де ца с увреж
дания. Контролните ор га
ни са кон фис ку ва ли бли
зо пет на де сет то на и по
ло ви на пилешко, ид ва що 
от Холандия. След про
вер ка във фир ма та про из
во ди тел и из с лед ва ния в 
ла бо ра то рии у нас се ока
зало, че бут че та та са под
хо дя щи за консумация, те 
не са би ли раз м ра зя ва ни 
и са със за па зе ни вку со
ви качества. Социалното 
ми нис тер с т во е взе ло ре
ше ние да ги да ри на 262 
со ци ал ни до ма за де ца и 
въз рас т ни в страната. 16 
000 оби та те ли в те зи ин
с ти ту ции ще по лу чат  от 
хо лан д с ка та вкусотия.

 Решихме вмес то да ги 
изгаряме, как то нап ра вих
ме  пре ди вре ме с хи ля
ди яйца, след ка то се убе
дихме, че не са би ли раз
м ра зя ва ни и са на пъл но 
годни, а по ка за те ли те са 
в норма, да ги пре дос та
вим на до мо ве те  за яви 
Тенчо Тенев, ди рек тор на 
Българската асо ци ация 

по бе зо пас ност на храни
те. Той бе в Мездра за ед
но със со ци ал ния ми нис
тър Тотю Младенов, кой
то  да ри част от кон фис
ку ва но то ме со на Дома за 
де ца и юно ши с ув реж да
ния. В то зи дом са нас та
не ни 66 въз пи та ни ци от 3 
до 25 години. Преди две 
го ди ни тук бе ше из г ра де
но пър во то във Врачанско 
за щи те но жилище, ко ето 
се га оби та ват шест деца.

Ивайло Иванов, шеф на 
Агенцията по заетостта, 
кой то съ що бе ше в еки па 
на со ци ал ния министър, 
поясни, че прог ра ма та за 
из веж да не то на те зи деца, 
е в ход. Това тряб ва да 
ста не в 24 со ци ал ни до ма 
в България. На об щи ни те 
е пре дос та ве но да пре це
нят как ви са пот реб нос
ти те им от то зи вид со ци
ал ни ус лу ги и да кан ди
датс т ват за фи нан си ра не 
на про ек ти те си по ев ро
пейс ки те прог ра ми за ре
ги онал но раз ви тие и раз
ви тие на сел с ки те райони. 
С ев ро па ри те те мо гат да 
из г ра дят жи ли ща от се
ме ен тип и за щи те ни жи
лища. Във Врачанска об
ласт ще бъ дат пос т ро ени 
се дем та ки ва но ви жили
ща, от ко ито две от се ме
ен тип и ед но за щи те но 
ще са в Мездра.

В Мездра

Изоставени
деца похапнаха 
пилешки
бут че та

В 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 повисока 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

дин. Пътуването до Видин със 
стандартните влакове ще бъде 
около 2,20 часа, пътуването Со
фия – Ботевград ще бъде за по
малко от 2025 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

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

голяма пропускливост на влако
ве в денонощието. Имало е вари
ант гарата да бъде на едно пони
ско ниво, поблизо 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.

ИБотевградепротив
трасетонановатажп
линияВидин–София

Кметът на Ботевград Георги Георгиев отхвърля 
сегашния вариант на проекта в частта му,
която засяга територията на общината

На 11 ап рил 2011 г. в VI 
Основно учи ли ще „Лю
бен Каравелов” в Монта
на за поч на „Училищна
та кам па ния” на “Овер
газ”, ко ято ще про дъл жи 
до края на ме сец май.

В ини ци ати ва та учас
т ват ро ди те ли те на уче
ниците, клас ни те ръ ко во
ди те ли и нас то ятел с т ва
та на ос нов ни те учи ли ща 
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 вре ме на кам па ни
ята ще се на ба вят сред с т
ва за об но вя ва не на учи
лищ ни те дворове.

“Овергаз” ще уд вои су
мата, ко ято ро ди те ли те и 

учи лищ ните нас то ятел с
т ва ще съберат, за да по
чне из г ра ждането на но
ви спор т ни пло щад ки за 
децата. Специалисти от 
ком па ни ята за поз нават 
уче ни ци те от тре ти и чет
вър ти клас с ха рак те рис
ти ки те и на чи ни те за до
бив на раз лич ни те ви до ве 
горива, как то и с еко ло
гич ни те ефек ти от тях но
то използване.

“Овергаз” участва в изграждане
на спортни площадки в Монтана

С кон церт на мес
т ни са мо дей ни 

със та ви и ду хо ва му
зи ка в Монтана бе 
от бе ля зан го ле ми ят 
хрис ти ян с ки праз ник 
Великден. Хиляди хо ра 
се сте ко ха пред хра ма 
„Свети све ти Кирил и 
Методий”, за да гле
дат из пъл не ни ята на 
танцьорите, а след 
то ва да вля зат в чер
к ва та и да за па лят 
свещ. 
СНИМКИ: КРУМ КРУМОВ

ВеликденскиконцертвМонтана
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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

Боголюбиви бра тя и сес т ри епархиоти, че да на БПЦ 
„Христос възкръсна, как то бе ше ка зал” /Мат. 28:6/

В ис то ри ята на чо ве чес т во то от ле тя ха мно жес т во сто ти-
ца го ди ни от он зи свят и све щен миг, в кой то Божествено-
то Откровение се сля с ре ал нос т та и се със ре то чи на Гол-
гота в мъ че ни чес ка жер т ва за спа се ние на зем ни те хо ра 
в не бес но бла жен с т во и ве чен живот.

Християнската вя ра се ос но ва ва вър ху Христовото въз-
кресение. Без не го не мо же да има християнство. Възкре-
сението на Иисус Христос е ис тин с ки три умф на живота. 
То е за лог за на ше то соб с т ве но въз к ре се ние и за унас ле-
дя ва не на ве чен жи вот в Царството не бес но след Второ-
то при шес т вие на Сина Божий. Защото, как то пи ше св. 
ап. Павел „ Христос въз к ръс на от мър т ви и за ум ре ли те 
ста на начатък... Начатък е въз к ръс на ли ят Христос; после, 
при Неговото идване, ще въз к ръс нат ония, ко ито са Хри-
стови”! / I Кор. 15 : 20, 23 /.

Възкресението Христово съ дър жа и из ра зя ва на деж да-
та на всич ки хрис ти яни за въз к ре се ние и веч но пре бъд ва-
не на неп ре съх ва ща та бла го дат Божия, ко ято пре из пъл ва 
ка то жи во но сен по ток ония, ко ито след ват пъ ти ща та Му. 
В то зи светъл, въз ви шен и най – кра сив праз ник Христови-
те пос ле до ва те ли по лу ча ват най – сил но то и яр ко до ка-
за тел с т во за ис тин нос т та на та зи свя та вяра. Възкръсна-
лият Спасител е кра йъ гъл ни ят ка мък на из диг на та от Са-
мия Него Църква в нейно то зем но и не бес но измерение. 
Онези от нас, ко ито вър вят по не го ви те стъпки, със тав ля-
ват ос та на ли те гра див ни еле мен ти на ве ли ча во то Божие 
домостроителство, има що за край на цел спа се ни ето на 
всич ки люде. Затова и Христос сви де тел с т ву ва за Себе си 
: „Аз съм въз к ре се ни ето и животът; кой то вяр ва в Мене, и 
да умре, ще ожи вее” /Йоан 11:25/.

Христос възкресе! Неговия мра чен гроб в под но жи ето 
на Голгота се пре вър на в люл ка на но во раж да не и ду хов-
но извисяване. Краят на Неговия зе мен път на ло жи на ча-
ло то на Вечността. Светът след она зи ран на не дел на ут-
рин край Йерусалим, в ко ято ми ро нос ци те от к ри ха праз-
ния гроб на своя Божествен Учител, ве че не бе същият. 
Нещо но во се ро ди – и на не бе то и на зе мя та – и вяра-
та, на деж да та и лю бов та в сво ето въз раж да що един с т-
во пре гър на ха пла не та та и ос ве ти ха тяс на та пъ те ка към 
спа се ние за бла го да тен жи вот в Господа!

С въз к ре се ни ето Си Господ Иисус Христос ос та на ве ко-
веч но жив при зив към всич ки да има ме по меж ду си еван-
гел с ко – брат с ка обич и все чо веш ка доб ро та за нас ле-
дие на Господните бла го дат ни двори!

Със сър деч ни чув с т ва и ар хи ерейс ко – пас тир с ка обич, 
въз тор же но поз д ра вя вам всич ки бла го вер ни хрис ти яни и 
епар хи оти от на ша та ду хов на об ласт – Врачанска епар-
хия – с Великденския спа си те лен въз г лас „Христос възкре-
се!” Днес и за ви на ги – на ис ти на възкресе!

С обич във Възкръсналия Христос,
Врачански митрополит  Калиник

Великденски благослов

Великденско (пасхално) пос ла ние 
до бо го лю би ви те све ще нос лу жи те ли 
и до всич ки пра вос лав ни хрис ти яни 
от Врачанска епар хия

Христос
възкресе!

Христос воскресе!
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

Фирма “Ворошилов” – Монтана
чес ти ти Великден на
сво ите служители, кли ен ти 
и съграждани!
На всич ки вас 
по же ла вам мно го усмивки, 
мно го Христова свет ли на в 
сър ца та и ду ши те и с но ви 
пориви, с но ви коп не жи да 
ра бо тим за още по-го ле ми 
успехи!
Честито Възкресение!
Лучия ДОНЧЕВА

Честито 
Възкресение 
Христово!
На граж да ни те на об щи на 
Берковица же ла ем здра ве
и спо кой но бъдеще! 
Вярвам, че пъ тят ни ще бъ де ос ве
тен от вя ра та в доброто, ко ято ще 
вне се хар мо ния в ду ши те ни и спо
койс т вие в мис ли те ни!

инж. Милчо Доцов, кмет
Евгени Иванов, 

пред се да тел на ОбС

Ръководството на РИОСВ - Монтана

чес ти ти Великден
на сво ите служители, 
ко ле ги и на всички 
природозащитни!
Нека със свет лия хрис-
ти ян с ки праз ник и ние 
въз к ръс нем за по-доб ри 
дни!

Христос воскресе!

Христос воскресе!
“Джет так си” и Джет СОД” 

поз д ра вят сво ите 
служители, кли ен ти и 
при яте ли със свет ли те 
Великденски празници!
Желаем ви здраве, 
чо веш ко щас тие и по-
доб ри дни!

Петко Енчевски
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“В София крадат капаци
на шахти и пътни знаци”. 
Из новините на Вести. бг

Празничните дни на Възкресението 
сякаш придойдоха с обратен знак, 
или пък ние преобърнахме смисъла 
на възторга и стъписването пред 
чудото в голямо великденско 
“разпищолване” на ниски 
страсти. Не очаквам, че 
българите, поскоро атеисти 
или езичници, ще се обземат от 
християнско смирение и вяра 
веднъждва пъти годишно, но 
е удивителна и бесовщината, 
която масово покосява в 
почивните дни.

Можем да я проумеем 
и обясним донейде със 
социалната несигурност, 
крайното обедняване и острата 
политическа неврастения 
преди изборите. Седмици 
наред общественото съзнание 
е тероризирано от денонощното 
констативно говорене за растящите 
цени и спекулата и е облъчвано 
със забележителни партийно
политически нанависти.

Безсмислени агресии 
и вандализъм ни заливат
Душевността на хората, с други 

думи, поддава на яростните външни 

атаки, челичните характери дори 
стават неустойчиви, повъзрастните 
българи са преуморени от 
безсмислие, помладите  напълно 
объркани от липса на същностни 
ценности.

Но и изброеното дотук не ми се 
струва достатъчно за разгърналите 

се пиянства и безчинства: 
несъмнено найтрагичен е случаят 
в Симеоновград, който буквално 
зачерни не само семействата на 
жертвите, но и целия смисъл на 
живота и празника. 

Повече от ясно е  у всекиго се е 
натрупала 

критична маса неудовлетвореност, 
насъбрало се е непоносимо усещане 

за провал  и ето ти ги симптомите 
и причините за самоубийствени 
или свръхагресивни поведенчески 
жестове, и ето ти я нелепостта, която 
лети със сто и шейсет километра 
в час право през правила, норми, 
електрически стълбове, хора.

В двора на църквата, където 

бях заедно със семейството си, 
присъстваха и шумни, купонджийски 
предизвикателни във възгласите и 
просташкото си поведение групички. 
Никакъв респект от мястото или 
общността, от пламъчетата на 
свещите или духовното сияние на 
песнопенията.

Въпроси с неясен отговор
Въпросът: "защо си домъкнал 

вътрешните си съсипни до 
църквата" може да бъде редактиран 
по стотици начини и да бъде 
зададен и извън празника, и извън 
мястото. 

Например: защо крадеш капаците 
на шахтите, щом твоето дете или 
възрастният ти съсед например, 

могат да паднат и да се 
пребият там?

Защо вземаш пътните 
знаци, та нали може да 
предизвикаш катастрофа? 
Защо си минал по витошката  
пътека от Бистрица към 
Железница и вандалски 
си разрушил всички пейки 
и беседки, съградени от 

всеотдайни планинари? 
Повече от ясно е, че в 

каквито и недалновидни 
политики да виним днешното 
правителство, то не е длъжно 
да поеме отговорността 

за всички горчиви въпроси и за 
цялостната морална разпасаност 
днес. 

Дано, като начало, всеки опита да 
започне от себе си:  и един градивен 
отговор е успех  в първия работен 
ден след празниците.

Автор: М. Иванова , 
Редактор: А. Андреев

Възкръсналиятвандализъм
вднитенаВъзкресението

Явят ли се почивни дни накуп, повечето българи загубват 
представа какво да правят със себе си и затова се “разпи
щолват”, и разбесняват, сякаш загубили и последния здрав 
смисъл. Така беше и този път по Великден...

►
ПР

ОЧ
ЕТ

ОХ
МЕ

 ЗА
 ВА

С В
 DE

UT
SC

HE
 W

ELL
E

►
ВА

ЖН
О

Походът на книгите

Радка Любомирова
Във връз ка с на ци онал на та кам па

ния „Маратон на че те не то”, Детският 
от дел на биб ли оте ка та при чи та ли
ще „Развитие” във Враца съв мес т но 
с уче ни ци те от IVб клас на НУ „Св. 
С. Врачански” с кла сен ръ ко во ди тел 
Весела Вълчева про ве до ха сре ща с 
жур на лис т ка та от Дарик Радио – Галя 
Василева.. Тя ги за поз на с про фе си ята 
на журналиста, със средствата, ко ито 
един жур на лист из пол з ва при ежед
нев на та си работа, по ка за им ви де ома
те ри али от съ би тия и ангажименти, 
от ра зе ни от нея. Любознателните чет
вър ток лас ни ци за да до ха мно го въп ро си 
на ко ито жур на лис т ка та от го во ри тол
ко ва ин те рес но и изчерпателно, че си 
спе че ли пос ле до ва те ли жур на лис ти и 
бъ де щи спортисти, на ко ито да от ра зя
ва постиженията. Дългият и тру ден път 
от на чал но то учи ли ще до дейс т ва щия 
жур на лист бе из вър вян за 40 ми ну ти /
един уче бен час/, но той ос та ви сле да в 
съз на ни ето на уче ни ци те и със си гур
ност по не ня кол ко си казаха: „Аз ис кам 

да ста на журналист.”
„Твой при ятел вечен, ве сел 

Патиланчо“ бе ше мотото, под ко
ето се про ве де по ред ни ят чи та тел с ки 
ма ра тон от На ци онал на та кам па ния 
„Походът на книгите“ в IIIд клас на 
НУ „Св. С Врачански“ с кла сен ръ ко
во ди тел Румяна Петкова, ор га ни зи ран 
от Детски от дел на биб ли оте ка та при 
чи та ли ще „Развитие“. Маратонът има
ше със те за те лен характер, из лъ чи ха се 
6 ученика, ко ито ще по лу чат гра мо ти 
от биб ли оте ка та за найиз ра зи тел
но четене. Това са: Милица Христова 
Дойновска; Габриела Венелинова 
Войнова; Мирела Евгениева Илиева; 
сти ли ян Димитров Димитров; Теодора 
Жан Жаклинова; Цветослав Николаев 
Гърков. Следващата сре ща меж ду учас
т ни ци те и организаторите, зап ла ну ва на 
за ме сец май, ще про дъл жи темата, но 
ве че с глав ни ге рои са ми те деца. Те ще 
раз ка жат свои па ти лан с ки истории, ко
ито ще на ме рят мяс то в  книж ки  лич но 
творчество, под гот ве ни от уче ни ци те и 
из да де ни от тях.

Читателски

маратон

въвВраца

Тематичен урок

Галя МАРКОВА
В ма ра то на се вклю

чи ха кме тът на об щи на
та инж. Николай Иванов, 
Илия Перчинков – пред
се да тел на Общинския 
съвет, Анелия Николо
ва – сек ре тар на община
та, Боян Илиев – сек ре
тар на читалището, слу
жи те ли от об щин с ка та ад
министрация, уче ни ци 
от СОУ „Св. св. Кирил и 
Методий”. Малки и го ле
ми се по то пи ха в чуд ния 
свят на кни ги те и че то ха 
на глас тек с то ве от лю би
ми произведения, ос та ви
ли трай ни сле ди в ду хов
на та ни култура. 

Учениците от чет вър ти 
клас пък ста на ха биб ли
оте ка ри за един ден, об с
луж ва ха чи та те ли и се за
поз на ха с под реж да не то 
на биб ли отеч ния фонд.

Проведен бе и те ма ти
чен урок по еко ло гия „Да 
на учим по ве че за Земя
та, за да за па зим се бе си” 
с лек тор Катрин Цолова. 
Открита бе съв мес т на из
лож ба от таб ла и ри сун ки 
на обу ча ва щи те се в курс 
по еко ло гия по прог ра
ма за прек ва ли фи ка ция на 
ре гис т ри ра ни без ра бот ни 
и  уче ни ци от учи ли ща та 
и дет с ки те гра ди ни  в об
щината. 

Организирано бе и гру
по во по се ще ние на уче
ни ци от пър ви и вто ри 
клас в библиотеката.

В чи та ли ще то бе ор га
ни зи ран и кон курс за най
вкус ни и ин те рес ни идеи 
за сан д ви чи „Цар Кули
нар”. В не го учас т ва ха 
уче ни ци от вто ри до сед
ми клас.

В рам ки те на те зи ме
роприятия, свър за ни с 
„Походът на кни ги те”, ар
тис ти от Врачанския дра
ма ти чен те атър пред с
та ви ха те ат рал на та пос
та нов ка „Рейс” по Ста
нислав Стратиев в са ло на 
на мес т но то читалище.

“Данаучим
повечезаземята”
Народно чи та ли ще „Н. Й. Вапцаров1924”  в град  
Криводол и чи та лищ на та биб ли оте ка за по ред на
го ди на учас т ва ха в националния ма ра тон на 
четенето, под мо то то „Походът на кни ги те”

Участници в кон курса за найвкус ни 
сан д ви чи „Цар Кулинар”. СНИМКА: АВТОРЪТ

СНИМКА: АВТОРЪТ

При из би ра не на тел. 112 от пог ра нич ни 
ра йо ни е не об хо ди мо мо бил ни ят апа

рат да е нас т ро ен на оператора, на ко го то 
сме або нат.

Напомняме ви, че при из би ра не на те л. 
112 в пог ра нич ни те ра йо ни е въз мож но да 
по пад нете в цен тър за об с луж ва не на спеш
ни по вик ва ния в съ сед на държава. Това се 
дъл жи на факта, че в ня кои пог ра нич ни ра
йо ни сиг на ли те на мо бил ни те опе ра то ри 
от съ сед ните дър жа ви са посил ни от те зи 

в България. Същият проб лем е въз мож
но да въз ник не и от съ сед на дър жа ва към 
България.

За да из бег нем то зи проб лем и да по пад
нем в България, е не об хо ди мо да нас т ро им 
ръч но (не на ав то ма ти чен избор) мо бил ния 
си апа рат на мре жа та на те ле ко му ни ка ци он
ния оператор, на кой то сме абонат. 

Това ще гарантира, че при из би ра не на 
те ле фон 112 сиг на лът ще бъ де пре не сен до 
очак ва ния цен тър за спеш ни по вик ва ния.
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►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР ►КАМПАНИЯ НА МВР

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

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.

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.
Тел. 096/389 335
        0887/899 166

Д-р Сергей 
Славков

хирург 

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

тел. 0888/690088

“Еко Картон” ЕООД
Продажба на 
окачени тавани, 
гипсокартон, 
вата, скрепителни 
елементи

Монтана,
ул. “Индустриална” 27(до “Ахат”)
Тел. 0878/32 30 69; 0878/40 55 57

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

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/ 665165; 
0887/ 761 468, 
0887/ 764 719.

6www. slovoplus. info   БРОЙ 17 (777), 28 АПРИЛ - 4 МАЙ  2011Слово справочник

За консултации 
и въпроси  по 
всякакъв вид 

кожни заболявания 
търсете

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

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 80годишнината 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  рнт „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 рокфест”  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

Използването на обе
зо па си тел ни ко ла ни  

е ВАЖНО за на ма ля ва не 
броя на за ги на ли те и ра не
ни те при път нот ран с пор т ни 
произшествия.  

Във всич ки страни, член
ки на ЕС, за ко нът изис к
ва за дъл жи тел но пол з ва не 
на обе зо па си тел ни те ко ла
ни от во да чи те и път ни ци
те в автомобилите, на 
всич ки седалки, при 
всич ки пъ ту ва ния в на
се ле ни мес та и из вън 
тях.

Изследвания на Ев
ропейския съ вет за бе
зо пас ност  на тран с
пор та показват, че вся
ка го ди на в Европа 
бла го да ре ние из пол з
ва не то на обе зо па си
тел ни ко ла ни се спа
ся ват от смърт над 11 
500 души.

Проучвания на Минис
терство на тран с пор та във 
Великобритания показ
ват, че от 565 души, за ги
на ли при  път ни катастро

фи, 300 е мог ло да оце
леят, ако са би ли пос та
ви ли пред паз ни те ко ла ни. 
В Швеция, къ де то  ко ла ни те 
се пол з ват  от 92 % от граж
даните, 40 % от за ги на ли те 
в мо мен та на ка тас т ро фа та 
са би ли без пос та вен пред
па зен колан.

За съжаление, въп ре ки 
раз по ред би те на Закона за 

дви же ни ето по пътищата, 
те зи пред паз ни средства, с 
ми ни мал ни изключения, не 
се из пол з ват от пъ ту ва щи
те на зад ни те се дал ки в ав
томобилите, в ре зул тат на 
ко ето ежед нев но за ги ват и 
би ват теж ко  ра ня ва ни хора 
без обезопасителни колани. 

В то ва от но ше ние прак
ти ка та в стра на та ко рен но 
се раз ли ча ва от та зи в раз
ви ти те ев ро пейс ки държа
ви, къ де то обе зо па си тел
ни те ко ла ни се пол з ват от 
бли зо 95 % от пъ ту ва щи те 
на пред ни се дал ки в ав то
мо би ли те  и от 85 % на зад
ни те седалки.

Ако всич ки во да чи и път
ни ци в ав то мо би ли те в 
България пос та вят при вся
ко пъ ту ва не обе зо па си тел
ни ко ла ни и пре воз ват де ца 
с обе зо па си тел ни стол че та  
и седалки, ще бъ дат пре

дот в ра те ни за ед на го ди на 
око ло 300 смър т ни слу чаи 
при теж ки  катастрофи.

Преобладаващата част 
от во да чи те и пътниците, 
ко ито пре неб рег ват ко ла ни
те и не из пол з ват обе зо па
си тел ни сис те ми за пре воз
ва не на мал ки деца, прос то 
не са ос ве до ме ни за пред
паз ва щия  им ефект. За тях 

е достатъчно, че ко ла
нът им съз да ва чув с
т во на дис ком форт и 
из пол з ват вся ка въз
мож ност да хит ру ват 
и не го използват, с из
к лю че ние на случаи
те, ко га то са пред ре
ал на “зап ла ха” да бъ
дат спре ни за про вер
ка от по ли цейс ки слу
жители.

50 лв. гло ба и от не
ма не на 8 кон т рол ни 
точ ки от та ло на на во

да ча е сан к ци ята за на ру
ши те ли те на то ва изис к ва не 
на Закона за дви же ние по 
пътищата. За не из пол з ва не 
на обе зо па си тел ни те сис те
ми за пре воз ва не на де ца 
до 14го диш на въз раст в ав
то мо би ли гло ба та е 50 лв. 

Целта на кам па ни ята 
“Коланите спа ся ват жи-
вот! Запази де те то си” е 
за ед но го ди шен пе ри од  да 
се пос тиг не из пол з ва не на 
ко ла ни те от 90% от во да чи
те и път ни ци те на пред ни те 
седалки; 50%  от път ни ци
те на зад ни се дал ки и 50 %  
 из пол з ва не на обе зо па си
тел ни сис те ми при пре воз
ва не на деца.  Инициативи
те и за си ле ни ят кон т рол  от 
стра на на по ли ци ята по из
пол з ва не на те зи пред паз
ни сред с т ва ще про дъл
жат   без да е обя вен кра
ен срок.

“Коланите 
спа ся ват 
живот! 
Запази 
де те то си!” 

ч 28 * Светли 
четвъртък. Свв. апп. 
от 70те: 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
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Диана СИРАКОВА
75 го ди ни от съз да ва не

то на чи та ли ще „Съгласие 
– 1936 г.” от бе ля за ха в се
ло Слана Бара на 9 ап рил 
т.г. В кра тък док лад сек
ре тарбиб ли оте ка рят Рил
ка Иванова об ри су ва ис
то ри ята и дейнос т та на 
чи та ли ще то от съз да ва не
то му до на ши дни. В кон
цер т на та програма, под
гот ве на за слу чая са мо
дейци те пред с та ви ха оби
чая „Лазарки”, а тан цо ви
ят със тав  част от ре пер
то ара си. С осо бен ин те
рес пуб ли ка та пос рещ на 
из пъл не ни ето на слож но
то „Граовско хо ро”, как
то и по пу ляр но то „Дунав
ско”, в ко ето се вклю чи ха 
и наймал ки те самодей
ци. За сво ите съ се ля ни пя 
и мес т ни ят из пъл ни тел на 
на род ни пес ни Димитър 
Костадинов. Прозвучаха 
сти хот во ре ни ята „Чита
лище” и „Към тан цьо ри
те”, пи са ни за чи та лищ
ния жи вот от ба ба Надка 
Александрова, ко ято бе и 
из пъл ни тел ка та на глав
на та ро ля в оби чая „Ла
зарки”.

Гост на праз ни ка на 
сла но бар ча ни бе зам. кме
тът на Община Видин Бо
рислав Ванков. Той  връ
чи на изя ве ни те бив
ши и нас то ящи чи та лищ
ни дей ци но во из да де ни ят 
по идея на об щи на та по
ети чен сбор ник на 18де
сет те ви дин с ки по ете си 
„Нежни гла со ве”. Поздра
вителни ад ре си за слу чая 
из п ра ти ха кме тът на Об
щината – Румен Видов и 
РЕКИЦ – Видин.

Читалище „Съгласие” 
е ос но ва но на 12.01.1936 
г. от мес т ния учи тел Ла
зар Петков. Първите кни
ги, пре дим но от бъл гар
с ки автори, са за ку пе
ни със средствата, съб ра
ни то га ва от ко ле ду ва не
то в селото. Правят се ве
черинки, пред с та вят се 
пи еси от ре во лю ци он но
то ни минало. Дейността 
на чи та ли ще то оба че се 
раз рас т ва след 9.09.1944 
г. и найве че  след 1954
та, ко га то на чал но то учи
ли ще в се ло то пре рас т ва 
в ос нов но  до 7ми кла с. 
Биб ли отеч ни ят фонд дос
ти га 9000 тома. През 69

та се сфор ми ра  жен с ка 
пев чес ка група, наб ро ява
ла око ло 50 жени. Група
та пе че ли зла тен ме дал от 
VII Републикански фес ти
вал на ху до жес т ве на та са
модейност, а со лис т ка та 
Теменужка Велчева е от
ли че на със сре бърен ме
дал за из пъл не ни ето си на 

фес ти ва ла в Копривщица. 
По съ що то вре ме ак тив на 
дейност раз ви ват те ат ра
лен колектив, гру па за ху
до жес т ве но сло во и със
тав за пре съз да ва не на 
мес т ни об ре ди и обичаи. 
Това про дъл жа ва до 1990 
година, след което, как то 
на по ве че то мес та в стра

ната, чи та лищ на та дей
ност из па да в колапс. 

Читалище „Съгла
сие” под но вя ва ак тив на
та си дейност в на ча ло
то на 2010та с но вос фор
ми ра ния фолк ло рен тан
цов състав. Първата изя
ва на със та ва е по слу чай 
Международния ден на 

же на та – 8ми март. След
ват учас тия на фес ти ва ли
те във Видин, Антимово 
и Извор. От Копривщи
ца сла но бар с ки те тан цьо
ри се зав ръ щат със зла тен 
ме дал и грамота. Пред
седател на чи та ли ще то е 
кме тът на се ло то – Про
лет Димитрова. 

75г.читалищевс.СланаБара,
Видинско

СНИМКА: АВТОРЪТ

Доц. д-р 
Златка ПЕТРОВА
Бодра, енергична, целеу

стремена, упорита, нес ло ми
ма пред трудностите, взис ка
тел на към се бе си, ко ле ги те 
и сту ден ти те – те зи и мно го 
дру ги ка чес т ва я пре вър на ха 
във во де ща пре по да ва тел ка в 
на ци она лен мащаб, не са мо в 
Педагогическия ин с ти тут на 
Враца. Защото тя ос та ви при
мер на ученно ва тор в те ори
ята и ме то ди ка та на пре ду чи
лищ но то възпитание. 

Доцент док тор Екатерина 
Христова из вър вя един не
лек път, из пъл нен с нап ре же
ние труд и ос та ви след се бе 
си свет ла следа. 

В съз на ни ето на хи ля ди 
ней ни въз пи та ни ци – сту ден
ти и учители, на мно го ко ле
ги тя е не ос по рим авторитет. 
Защото за пал ва ше с оп ти миз
ма си и уме еше да ув ли ча и 
дру ги те след се бе си, до та
ка ва степен, че се пре вър на в 
ме ри ло за напредък, целена
соченост, взис ка тел ност и по
стижения. Тя ста на ета лон за 
всеотдайност, гри жов ност  и 
не умо рен труд – всич ко то ва 
бе ше пос ве те но на найбла го
род но то де ло – лич нос т но то 
фор ми ра не на сту ден ти и де
ца в пре ду чи лищ на възраст.

Врачани тряб ва да се гор
де ят и за пом нят та зи за бе ле
жи тел на личност!

В пъ тя си през го ди ни те 
доц. Христова вър вя ентуси
азирано, ок ри ля на от меч та
та да се самоусъвършенства, 
за да бъ де полезна, да бъ де 
при мер за учи те ли те в про
фе си онал на та им ре али за ция 
. Тя уме еше да мо би ли зи ра за 
дейност , мо ти ви ра ше да се 
отс то яват но вос ти те и да се 
въз пи та ва и обу ча ва мла до то 
по ко ле ние в де мок ра ти чен и 
ху ма нис ти чен дух. 

Творческият на учен под
ход на доц. Христова е за бе
ле жи те лен – сме ло мо же да 
се оп ре де ли ка то целеустре
мено, ам би ци оз но тър се не и 

на ми ра не на найефек тив ни 
ме то ди и прин ци пи за ак ти
ви зи ра не на физ кул тур на та 
дейност сред децата. 

Творческото й де ло е свър
за но не са мо с пря ка та й ан га
жи ра ност в под го тов ка и усъ
вър шен с т ва не на учителите, 
но и с це ле на со че но раз ви тие 
на мал ко то дете. И в то ва се 
про явя ва не са мо лю бов та и 
все от дайнос т та в професия
та, но и поши ро ки ят възглед, 
посил ни ят усет, оп ти мис
тич ни ят под ход за раз ви ва
щи те про це си и прог нос тич
но то про ник ва не в тях.

За децата, за мо дер но то им 
фи зи чес ко и ум с т ве но раз
витие, за нрав с т ве но то и ес
те ти чес ко из г раж да не тя не
умор но ек с пе ри мен ти ра ше 
сво ите но ва тор с ки виждания.    
Затова бе ше ви на ги ак ту ал на 
– твор чес ки те й тър се ния на
ме ри ха из раз в те оре ти чен и 
прак ти чес ки ас пект    ре али
зи ра ни в ме то ди чес ки шко
ли с по каз ни занятия, си ту
ации в ця ла България, в лек
ции и доклади, из на ся ни в на
ци онал ни и ев ро пейс ки кон
ференции, в дискусии, фору

ми, семинари, кръг ли ма си и 
други.

Доказателство за ши ро та
та и мно го об х ват нос т та на 
на уч ни те изя ви на доц. Хри
стова са мно жес т во то /над 60/ 
ста тии в спе ци али зи ра ни из
дания, учебници, учеб ни по
магала, съ ав тор с т во в учеб ни 
програми, кни ги за учители
те. Ценни по мощ ни ци на сту
ден ти те са уни вер си тет с кия 
учеб ник по „Теория и ме то
ди ка на фи зи чес ко то въз пи
та ние” /1992 г./ , две кни ги с 
под виж ни иг ри и други.

Огромната  й пе да го ги чес
ка дейност се раз г ръ ща ше в 
две направления: 

• да се усъ вър шен с т ва 
учеб новъз пи та тел ни ят про
цес при сту ден ти и учители;

• да се раз ви ва и усъ вър
шен с т ва дет с ка та личност.

Плодовете на нейния бла
го ро ден труд се про явя ва ха 
в изя ви те на ба зо ви учи те ли 
с на ци онал на известност, ди
ректори, инспектори. 

Нейните сту ден ти ста на
ха во де щи учи те ли в София 
и ця ла Северозападна Бъл
гария.

В пре ду чи лищ на та об щ
ност те зи ус пе хи се про явя ва
ха в оне зи пи онер с ки години, 
ко га то се проп ра вя ше пътят, 
ко га то се тър се ха найефек
тив ни те ме то ди и фор ми за 
фи зи чес ко то и ду хов но раз
ви тие на мла до то поколение.

В края на своя жи вот доц. 
Христова ос та на съп ри час
т на на учеб ни те проблеми. 
Разстройваха я не ус пе хи те в 
об ра зо ва тел на та система. Тя 
не по на ся ше пре неб ре жи
тел но от но ше ние към фи зи
чес ко то ук реп ва не на децата, 

към включ ва не то им в спор
т на дейност. Защото имен но 
та ка ук реп ват во ле ви те про
це си и се из г раж да лич нос т
та на подрастващите. 

Особена чув с т ви тел ност 
по каз ва ше към при ни зя ва не
то на дос тиг на ти на уч ни по
зиции, към на ру ша ва не то на 
пе да го ги чес ка та ети ка и есте
тика.

И днес са ак ту ал ни нейни
те на уч ни тру до ве и постиже
ния. Години на ред доц. Хри
стова се стре ме ше да фор ми
ра доб ре подготвени, от го
вор ни учители. В то ва от но
ше ние нейна та взис ка тел ност 
и пос ле до ва тел ност е непо
дражаема.

Нейната пъл но цен на на
уч на и пре по да ва тел с ка дей
ност я нап ра ви из к лю чи тел
но цен на лич ност – спо соб
на да съз да ва от сту ден ти те 
и учи те ли те личности, ко ито 
са компетентни, та лан т ли ви 
и но ва тор с ки устремени. За
щото тя са ма та бе не ос по рим 
талант!

На 15 ап рил се на вър ш
ва по ло вин година, от как то 
доц. др Екатерина Христова 
си отиде.

Заедно с бол ка та по един 
пре къс нат пъл но це нен и ос
мис лен жи вот на нас ос та ва 
спо ме нът за не пов то ри ма та 
доц. Екатерина Христова. Ос
тава ни да све дем че ло пред 
при ме ра на Човека и Педаго
га, на Приятеля и Колегата от 
гр. Враца. Остава ни и вяра
та, че во де ща та на уч на ми съл 
в пре ду чи лищ на та об щ ност 
ня ма да угасне, че нейни те 
студенти, учи те ли и пре по да
ва те ли ще про дъл жат дос той
но бла го род но то й дело.

In memoriam

Спомен за неповторимата 
доц. Екатерина Христовa

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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ТПК “Септември” – Монтана
произвежда:

• дюшеци, ма си – хол ни и кухненски,
и столове. 
• Отдава по ме ще ния под на ем за офи
си и производство. 
Има сво бод ни по ме ще ния
в Битов ком би нат – за офиси.
Монтана, ул. “Индустриална” 8, те л. /факс 
096/305 802 – гл. счетоводител.

Цветан ИЛИЕВ
Сред кни жов ния бум, 

къ де то на ред с бис т ра та 
кни жов на ре ка на пи ра и 
от п ри ще ни ят сив поток, 
кни га та на Славко Гри
горов “Иконата на све
та Богородица Чипров
ска” е ка то ед но кит но 
цвете, от ко ето из лъч ва 
мно го светлина, до ко ето 
щом се докоснем, усе ща
ме как се ус ко ря ва топ
ли ят ри тъм на сър це то 
ни, за що то се до кос ва ме 
до све ти ня с нейни те чу
дотворства, го ре ща бъл
гар с ка история, по то ци 
про ля та кръв от тур с ки
те поробители, мо ре от 
сълзи, “пла че щи дър ве
та”, орисия, по доб на на 
Батак…

Славко Григоров поч
ти с ръ ка ка то на Хилен
дарския мо нах въз к ре ся
ва история, легенди, чу
деса, свър за ни с чу дот
вор на та Чипровска ико
на. Авторът споделя, че 
до ка то е пи сал книгата, 
ико на та е би ла в съ ни
ща та му, виж дал я в цър
к ви и манастири, в хра
ма на сво ето род но се ло 
“Свети Никола”. Тя да
ти ра от 1366 г. и се прев
ръ ща в пъ те вод на звез да 

за Чипровския край. По
вече от три ве ка Кипро
вец, в за къ та ни те паз ви 
на Западна Стара плани
на, ста ва мо щен цен тър 
на просвета, кул ту ра и 
занаяти. И с пра во е на
ре че но “Цветето на Бъл
гария”. След по ту ша ва
не на Чипровското въс та
ние през 1688 г. иконата, 
за ед но с мал ци на та оце
лели, има не за вид на съд
ба. През 1751 г. тя из га
ря за ед но със сво ята оби
тел “АлбаЮлия”. Но… 
са мо физически. Тя ос
та ва в ду ши те и сър ца
та на хората. През 1938 г. 
е въз с та но ве на и се пре
да ва ка то ща фе та на по
томците.

Не са мо е препоръчи
телно, но считаме, че е и 
за дъл жи тел но да се про
че те то ва “кни жов но цве
те”. Чудото и ре ал но то в 
не го въз дейс т ват непов
торимо. Вълнуващи са 
ре до ве те за из тъ ка ва не то 
на ико на та на гоб лен от 
Сийка Тачева, за по да ря

ва не то й на папата, за из
тъ ка ни те мо лит ве ни ки
лимчета, пред ко ито тур
с ки те войни ци са па да ли 
на колене, за чип ров с кия 
ма нас тир “Св. Иван Рил
ски”, кой то по ве че от хи
ля да го ди ни стои на ска
ла та на жи во пис на кли
сура, ка то се явя ва па зи
тел на бъл гар с кия дух, 
за ис то ри чес кия хълм с 
хра ма “Света Богороди
ца” и още мно го зна чи ми 
ис то ри чес ки факти, име
на, местности, ле ген ди и 
съ би тия от Чипровци и 
це лия то зи край.

Книгата е бо га та и със 
сним ков ма те ри ал – в 
чер но и цветно. От ко ри
ца та се из лъч ва ма ги чес
ки ят пла мък на Богоро
дица с Младенеца, Йор
дан Радичков це лу ва ръ
ка на папата, сним ка на 
доц. др Иван Гаврилов, 
кой то пра ви да ре ния на 
ма нас ти ри и цър к ви с 
икони, ав тор на ко ито е 
Пламена Лесидренска от 
Троян, на кме та на Об

щина Чипровци Люсиен 
Симеонов с иконата, на 
цър к ва та “Свето Възне
сение” и цър к ва та “Света 
Неделя” в Батак, на ико
ни те в Рилския, Бачков
ския и Троянския мана
стир. 

Снимки са по мес те
ни и за въз раж да не то на 
гр. Чипровци, кой то от
но во мо же да се каже, че 
е “Цветето на България”, 
ка къв то е бил в да леч
но то минало, цен тър на 
прос ве та и култура.

Книгата на Славко 
Григоров е един дос то ен 
скро мен кни жен па мет
ник на Чипровския ге
ро ичен край с не го ва та 
слав на и тра гич на ис то
рия и ед на яр ка ви зит ка 
за чу дот вор на та Чипров
ска икона.

Пожелавам на ав то
ра но ви твор чес ки тър
се ния в ис то ри ята на Чи
провския край, за що то 
са мо на пи са но то ос та ва 
във вре ме то и за поколе
нията.

Книгакатокитноцвете

Пети енергоблок 
на АЕЦ “Козлодуй” 

е спрян за 
годишен планов 

ремонт 
На 24 ап рил 2011 г., в 02 ч. и 32 мин., 

1000ме га ва то ви ят пе ти енер гоб лок на 
АЕЦ “Козлодуй” бе спрян за пла нов го ди
шен ремонт. 

Спирането на бло ка е в съ от ветс т вие 
със съг ла су ва ния с “Електроенергиен сис
те мен опе ра тор” ЕАД гра фик за ра бо та на 
бло ко ве те на атом на та елек т ро цен т ра ла 
през годината.

В рам ки те на пла но вия прес той ще бъ
дат из вър ше ни пред ви де ни те ре монт ни 
дейности, мо дер ни за ции и про фи лак ти ка 
на оборудването. Реакторът ще бъ де пре
за ре ден със све жо яд ре но го ри во за след
ва ща та го рив на кампания. 

Планирано е ре мон тът на пе ти блок да 
прик лю чи в на ча ло то на м. юни.

Другият 1000ме га ва тов блок на АЕЦ 
“Козлодуй” – шести, ра бо ти със 100% на
то вар ва не на мощността.

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!

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 най-
сърдечно и да си пожелаем честен, 
благороден и творчески труд! На 
упорита работа за реализиране на 
нашите мечти за достоен и спокоен 
човешки живот!
Валери ДИМИТРОВ, 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 

“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

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

Честит 1 май 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


