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Абонирайте се
за

Слово плюс

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

КАТАЛОЖЕН № 2120

В Монтана очакват чудеса
от Козелщанската икона
Кметът на Мездра
Иван Аспарухов
участва в заседание
на комисията
COTER при КР
Кметът на община Мездра Иван Аспарухов (BG/
ПЕС) се завърна от Брюксел, където взе участие
във форум на Комитета на регионите (КР) относно
„Региони и градове за интегрирано териториално
развитие - обща стратегическа рамка за фондовете за
политиката на сближаване, развитието на селските
райони и рибарството за периода 2014 - 2020 г.“ и в
12-ото заседание на Комисията по политика на тери
ториално сближаване (COTER).
На форума бяха дискутирани три основни теми:
многостепенно управление на фондовете на Общата
стратегическа рамка (ОСР) след 2013 г.; стратегията
„Европа 2020” и предизвикателството на интегрира
ния териториален подход; постигане на резултати:
осигуряване на съгласувани подходи. Потвърдено бе
становището,
че ОСР ще
има ключова
роля в контек
ста на пред
ложенията на
Европейската
комисия за
фондовете за
политиката на
сближаване,
развитието на
селските райо
ни и рибарст
вото за периода
след 2013 г. Тя
ще е водещият
документ, чрез
който страте
гията „Европа
2020” за
интелигентен,
устойчив и
приобщаващ
растеж ще
бъде прет
ворена в основни дейности на петте „фонда на
ОСР”: Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд, Кохезионния фонд,
Европейския земеделск и фонд за развитие на селс
ките райони и Европейския фонд за морско дело и
рибарство.
На заседанието на COTER, водено от бившия пред
седател на Комитета на регионите Мишел Делебар,
бяха приети проектостановища относно предложе
нието за регламент за европейското териториално
сътрудничество; „Градовете на бъдещето: градове,
устойчиви в екологично и социално отношение“;
предложението за регламент относно създаване на
механизъм за свързване на Европа; „Пакет за летища
та” и Общата стратегическа рамка. Документите ще
бъдат утвърдени на следващите пленарни сесии на
Комитета на регионите, които ще се състоят през юли
и октомври в белгийската столица.
Освен Аспарухов в дебатите се включи още
един представител на местната власт в България
- Владимир Кисьов (BG/ЕНП) от Столичния общин
ски съвет. Следващото заседание на Комисията по
политика на териториално сближаване е на 2 юли в
Брюксел. ■ Слово плюс

От 9 до 12 май пред Чудотворната
икона на Дева Мария Козелщанска
в храма „Св. св.Кирил и Методий”
в Монтана се поклониха стотици
вярващи.
Заедно с нея тук бяха и част от мо
щите на Св. Дасий. Тяхното присъст
вие в Монтана беше по повод храмо
вия празник на черквата.
Козелщанската икона на

Божията Майка е дарена на СвятоНиколаевския женски манастир в с.
Городок, Ровно Киево-Печерската
лавра, през януари 2000 г.
Тя е пренесена от Италия в Киев
през 18-и век от придворни на импе
ратрица Елизабет.
Първото чудо на иконата стана
ло през септември 1881 г., когато
момиче, болно от паралич, е изцерено.

Оттогава започва и продължителната
почит към тази икона, която леку
ва различни болести – душевни и
физически.
Козелщанската икона на
Богородица е известн
 а с много чудеса.
Пред нея хората най-вече се молят за
благословия на семейств ото. Тачена е
като покровителка на дома и младите
семейни двойки.■ Слово плюс

на Богородица
Във Враца

Във Видинско

Програма за интеграция
Безработицата
на малцинствата
продължава
да расте
Даниела ХИТОВА

Регионална среща за предс
тавяне на Националната стра
тегия за интеграция на ромите
в България се проведе във
Враца. Срещата бе открита от
зам.-кмета Красимир Богданов,
който подчерта, че до момента
са приети много документи за
интеграцията на малцинствата,
но е липсвала цялостна страте
гия и целенасочени действия.
„Радвам се, че българските ин
ституции най-сетне разбраха,
че проблемите са изключи
телно сериозни и не търпят
отлагане. Интеграция означава
равенств о пред закона на всич
ки български граждани” – каза
Богданов.
Инициативата е организи
рана от сдружение „Нов път”
– Хайредин и община Враца
и в нея участв аха началникът
на Регионалния инспекто

рат по образованието Галина
Евденова, кметовете на Бяла
Слатина, Криводол и Борован,
директори на училища и детс
ки градини от община Враца,
експерти от други общини от
Врачанска област и предста
вители на институт „Отворено
общество”.
Спаска Михайлова, ек
сперт в сдружението „Нов
път”, представи национал
ната стратегия. Основните
приоритети в нея са шест –
образование, здравеопазване,
жилищни условия, вър
ховенство на закона и
недискриминация, култура и
медии. В момента в общинска
та администрация във Враца се
подготвя програма за интегра
ция на малцинствата. В нея се
предвиждат конкретни мерки,
срокове за тяхната реализация
и очаквани резултати.■

Броят на безработните в област Видин се е уве
личил с 3,27 % за месец. За цялата област през
март равнището на безработица е било 20,31%.
Четири пъти над средната за страната е безра
ботицата в общините, обслужвани от Дирекция
„Бюро по труда”- Белоградчик. 43 % от хората в
трудоспособна възраст там са регистрирани на
трудовата борса. За Кула през м. март е отчетена
безработица от 29,23 %. За същия месец отчетите
за Видин сочат безработица 14,25 % - с 28 пункта
повече от предходния месец. 52 % от тях са жени.
В сравнение с предходния месец безработицата
при жените се е увеличила с 4 %.
Нараснал е и броят на обявените в бюрото сво
бодни работни места. Съотношението между тър
сене и предлагане е 5:1, докато през м. февруари
за едно обявено работно място претенции са има
ли 7 души. ■ Слово плюс
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Информационен център
“Илияна.инфо” във Видин
Ангелина ДАКОВА

На 11 май, в Деня на сла
вянските първоучители, в
Пресклуба на БТА във Видин
се проведе кръгла маса на
тема “Младежката безра
ботица”, организирана от
Областния съвет на БСП и
новооткрития офис в гра
да на евродепутката Илияна
Йотова. В дебата участваха
и представители на мла
дежките социалистически и
социалдемократически фор
мации на Сърбия и Румъния
– Радован Арежина, депутат
и председател на Общински
съвет гр.Кладово, Василе
Дорин, вицепрезидент на
Младежката организиция
на Социалдемократическата
партия в Румъния, Димитраке
Йонуц, член на постоянния
съвет на Студентската лига на
Социалдемократическата пар
тия в Румъния. Дискутирани
бяха проблемите по специ
алностт а на завършв ащите
обучението си младежи и това
как да се стимулират фирмите
да наемат млади специалисти.
40 % от младите хора във
Видин не работят и не учат,
създават се условия за пос

тоянна безработица. “Няма
политика за младите хора в
България” – заяви евродепута
тът Илияна Йотова по време
на дискусията. Видин най-ос
тро чувства проблемите на
безработицата сред младите
хора – 25 % са трайно безра
ботните младежи, останали
без работа за 12 или повече
месеци. Според представени
данни за пореден път “черна
та” статистика нарежда града
ни в челото на негативни
те класации в цяла Европа.
Данните сочат още, че видин
ските младежи са най-силно
засегнати от социалната и

икономическата криза. Само
29 % от младите хора в об
ластта имат работа, т.е. около
5700 младежи.
След приключване на фо
рума бе открит Европейски
информационен център в
областния град. Инициативата
е на евродепутата Илияна
Йотова. “Аз много се надявам,
че младите хора, даже неза
висимо от политическата им
ориентация, ще влизат в този
офис, за да видят какво се
случва в голямата Европа” –
обяви Михаил Миков. Илияна
Йотова изрази надежда, че
инфоцентърът ще се посещава

от всички граждани на Видин.
Евродепутатката подчерта
още, че една от амбициите
й е да работи много тясно с
общината. Пламен Трифонов,
председател на Общински
съвет – Видин, обяви, че се
надява Центърът да помог
не за излизане от тежкото
положение, в което се намира
нашият край.
Тържественото откриване
на Европейския инфоцентър
“Илияна.инфо” бе съпрово
дено с музикална програма в
изпълнение на танцов състав
от град Кладово и народния
ансамбъл от град Брегово.■

Близо 7 млн. лв. за община Вършец
от оперативните програми
С пет проекта за 6
981 618 лв. от Структурните
и Кохезионния фондове
Община Вършец се нарежда
на трето място в областта по
усвоени средства. Преди нея
са само Монтана и Лом. Найактивен е частният сектор,
следван от общината и учили
ще „Иван Вазов”. Това стана
ясно по време на организи
раната от Областния инфор
мационен център в Монтана
информационна среща в гр.
Вършец за популяризиране на
политиката на сближаване на
ЕС в България.
С проект на община
Вършец по оперативна прог
рама „Околна среда” за 5
707 900 лв. ще бъде изгра
дена съвременна и модерна
пречиствателна станция за
отпадъчни води. Станцията
ще пречиств а отпадните води
на 10 хил. души и в нея ще се
използва биологичен и меха

ничен метод за пречистване.
Участниците в срещата –
общинска администрация,
неправителствени
организации, частен сектор,
бяха запознати с оперативна
програма „Развитие на човеш
ките ресурси”. По нея актуал
ни в момента са схемите:
●„Помощ в дома” за съз
даване или доразвиване на
услугата домашен социален
патронаж;
● „Квалификационни услу
ги и насърчаване на заетост
та”, която дава възможност за
придобиване или разширяване
на професионалната квали
фикация (до трета степен) и

осигуряване на производствен
стаж (до 3 месеца) за безра
ботни лица, регистрирани в
„Бюро по труда”;
●„Квалификационни услуги
и обучение на заети лица”, ко
ято цели развитие, подобрява
не или обновяване на профе
сионалните компетентности
на заетите в предприятията,
необходими за бъдещото раз
витие на фирмите;
● „Образователна интег
рация на децата и учениците
от етническите малцинства”,
която цели засилване на мо
тивацията за включване в
образователния процес, дава
равен достъп до образование

и подпомага допълнителните
занимания на децата, чийто
майчин език не е българският.
Областен информаци
онен център – Монтана е
част от мрежата от 27 об
ластни информационни цен
търа за популяризиране на
Кохезионната политика на
Европейския съюз в България
и предоставя информационни,
комуникационни, логис
тични и експертни услуги.
Центърът е създаден по про
ект по Оперативна програма
„Техническа помощ”, съфи
нансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд
за регионално развитие. ■

Кажете истината!
Чия е отговорността?
Въпреки многократните сигнали от общински съвет
ници и медии, че във Враца се депонират софийски
отпадъци, гражданите бяха заблуждавани, че подобно
нещо няма. Истината, скривана в последната година и
половина, обаче лъсна с цялата си грозота.
Във фирма „Екобулсорт”, подразделение на близ
ката до правителството „Екобулпак”, избухна пожар в
сряда около 17. 00 часа, който обгази в продължение
на две денонощия Враца и близките села. Впослед
ствие се установи, че в площадката на фирмата се
извозва и съхранява част от софийския боклук.
Въпреки липсата на точна информация има или ня
ма замърсяване на въздуха с вредни емисии, очевид
но е задимяването в целия град и неприятната задуш
лива миризма. Това предизвика адекватната реакция
на общината: да се свика кризисен щаб; независимо
от липсата на точни данни от лабораторните анали
зи - да се освободят учениците от учебни занятия на 4
май и да се приберат по домовете си; да се осигурят
водоноски и фадроми за гасенето.
Остава въпросът за отговорността.
След като общината не е издавала разрешение за
изграждане на площадка за депониране на отпадъци,
на какво основание РИОСВ е дало възможност на
„Екобулсорт” да извършва съответната дейност?
След като в редица селища на страната не позволи
ха да се депонират софийските боклуци, Враца ли се
оказа най-удобното място? Защо предишният кметски
екип укриваше информация и непрекъснато отговаря
ше на поставяните въпроси, че във Враца не се скла
дират отпадъците на София?
Време е някой да понесе отговорност, или за поре
ден път органите на централната власт и медиите ще
се окажат гостоприемен партньор на управляващите?
Общински комитет на ВМРО, Враца
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ДО
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Уважаеми господин Борисов,
Общественият комитет „За достойно бъдеще на
Враца” заявява, че гражданите на Враца бяха под
ложени на недопустимо обгазяваване от тлеещия
четири денонощия пожар на площадката на фир
ма „Екобулсорт“ ЕАД, започнал след 17:00 ч. на
02.05.2012 г.
На 03.05.2012 г. част от учебните заведения не
проведоха занятия. На 04.05.2012 г. обгазяването
също бе факт! Въпреки уверенията за загасяването
на пожара! Със заповед на кмета учебните занятия
на територията на гр. Враца бяха прекратени на
04.05.2012 г.
Настояваме да проверите фактите и да дадете
ясен и конкретен отговор на следените въпроси:
1. Кой, кога и защо е дал разрешение на фирма
„Екобулсорт“ ЕАД за съхранение на отпадъците на
София на площадка във Враца?;
2. Чия е собствеността на площадката и защо
тази площадка е до жилищни сгради, а не на мини
мум 3000 м отстояние, каквито са изискванията?;
3. Защо няма водоизточник на площадката?;
4. Защо полицейските органи са арестували и
глобили четирима младежи, отишли на мястото на
пожара към 23:00 ч. на 02.05.2012 г.?;
5. Наистина ли сa измервани и обявявани
коректно всички отделяни при горене на плас
тмасови отпадъци вредни вещества. Отчетени
ли са диоксини и фурани, причиняващи
онкозаболавания?;
6. Адекватни ли са направените препоръки от Об
ластната администрация към гражданите за дейст
вия при пожар и последвалото обгазяване?;
7. Подписал ли е Тотю Младенов като бивш кмет
на Враца, а сега настоящ министър във Вашия
кабинет, документ за съхраняване на софийския
боклук?
Гражданите на Враца очакват от Вас да понесе
те своята отговорност, защото Вие като бивш кмет
на София и като настоящ министър-председател
не разрешихте проблема с боклука на София!
Проблем, прехвърлен сега на гражданите на Враца,
подложени на жестоко обгазяване!
Настояваме да потърсите отговорност от винов
ните за недопустимото безобразие - съхраняване на
столичния боклук във Враца, без никакво разреше
ние от оторизираните служби в Община Враца!
Очакваме налагането на най-тежките предвидени
в закона санкции на виновните за предизвиканото
обгазяване на Враца в продължение на 4 деноно
щия като следствие от безотговорно нарушаване на
най-елементарните изисквания за противопожарна
безопасност от фирма „Екобулсорт“ ЕАД.
Гражданите на Враца имат право на коректна и
ясна информация по случая с депонирането на от
падъци във Враца без разрешение, както и за пос
ледвалото обгазяване от 2 до 5 май!
Пожарът и обгазяването са основание да по
искаме отговор от Вас като български минис
тър-председател и по други същностни въпроси
за бъдещето на Враца:
1. Защо единствено околовръстният път на Враца
е проектиран само с две ленти, а навсякъде по тра
сето на Е -79, в другите областни градове, околов
ръстните пътища са с 4 ленти?;
2. Защо се закрива единственото в
Северозападна България военно поделение,
наследник на ШПЗО „Гоце Делчев”, на славни
те 35-и пехотен Врачански полк и на 6-и Бдински
полк, участвали във всички войни за национално
обединение?;
3. Защо единствено в отсечката Враца – Криводол
на високоскоростната жп линия София – Видин ще
се използва старото трасе, а Враца трябва да се
раздели с 4-метрова нова „Берлинска стена”, вмес
то жп линията да се вкопае в траншея, каквото е
желанието на врачани?
Господин Борисов, врачани не са втора ка
тегория хора! Колко средства се опитва да
спести правителството на наш гръб? Това ли
иска Вашето правителство? Да живеем в со
фийски боклук, да сме обгазявани с канцерогенни
вещества, да сме разделени на северна и южна
Враца, да няма военно поделение, осигуряващо
националната ни сигурност и защита при бедст 
вия и аварии и единствено Враца да е с двулен
тов околовръстен път, за да се създава „тапа” при
пресичането на главен път Е-79 с пътя за ферибот
„Оряхово? Защо?
Враца има право на развитие, а врачани на
достойно бъдеще! Мълчанието Ви не работи
във Ваша и на правителството на ГЕРБ полза!
Обществен комитет
„За достойно бъдеще на Враца”
За Гражданско движение „ДНЕС” –
Враца
За Инициативен комитет
за защита на поделение 52380
За Дамски клуб „Вратица”
За Инициативен комитет „Римекс”
За Национално движение
„ Достойни за България”-Враца
За Съюз на патриотичните си
ли”Защита”
За ВМРО – Българско
национално движение – Враца
За Политическа партия „Атака” – Враца

Слово

във фокус

решение на местния
С
парламент общинск а
земеделска земя във Видин

И

собствения глас и отстояването
на личния избор плащахме
с чувство за вина,

вменено ни от властв ащите
еднодневки. Понякога и поскъпо...
А днес? Нима в минутите, от
редени за мълчание и размисъл,
не никне в душите ни пагубният
плевел на страха и отчаянието?
Нима не се превръщаме в бал
кански римляни, които прек
рояват древните максими по своя
мода, за да ги крещят от някой ъгъл:
“Кафе и зрелища!”;
“Правата са си ваши! Вземете
си ги,... ако ви стиска.”;
“Портмонето над всичко!”;
“Всеки да се пази и да подози
ра всеки!”;
“В краен случай изяждай дори
приятелите!”.
“Забавлението е новата
религия!”
“Предателството и лицемери
ето са необходимите рожби на
епохата!”
Мнозина се опитват да ни
шашнат със своите полити
чески и икономически пиру
ети и флиртове, премерили до
йота наглия си демократичен
маркетинг. Продават ни евтини
духовни имитации, опаковани в
поцинковано безразличие. В пар
ламента и във властовите пирамиди
“неопреторианците” по партийному
си просъскват често съвета:
“Ако искаш да се издигнеш
над другите, отрежи главите на
околните!”
И си точат лактите, подко
вават обувките си с изпитан,
рафиниран, циничен непукизъм.
Пресметливо и назидател
но клатят глави на младите, че
трябва да почакат да им дой
де времето, защото бъдещето
е тяхно, но не и настоящето.
А ние, средното изгубено
поколение, бавно потъваме като
камък към дъното, докато ни из
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съвет след писмено искане
на фирмата в края на януари
т.г.
Писмото е подписано
от двамата изпълнителни
директори, единият от ко
ито е и общински съветник.
Според представителите на
„Видахим”, промяната в пред
назначението и ползването
на местността, няма да нару
ши екологичното равновесие. ■Слово
плюс

Дадоха земеделска
земя за сметище

става сметище на „Видахим”.
150 дка в местността
Кърлизит” ще се превърне
в сметище за сгуроотвал.
Видинският общински съвет
пренебрегна разпоредбите
на чл.8 ал. 4 от Закона за
Общинската собст веност и
взе решение да предостави собствен
терен на „Видахим” за изграждане не

не от вчера, и не до утре
все някой ще гледа недо
верчиво в онази неуловима
точка, в която се стопяват ятата
на годините. Подире им ще ос
тават въпросите, които изострят в
резец нашата зряща и несговорчива
същност.
Кой съм аз?
Или какво?
А ти?
Не дръзвам да те нарека приятелю,
защото тази дума е изхабена и оръфа
на до почти пълна безполезност.
От хората, които се вричаха във
вечна преданост към ближния, докато
в ръкава си нервно и гузно опип
ваха “скрития коз” на клеветата,
а зад гърба си твърде често дър
жаха и ножа. По библейски преце
дент може би ще се срещнем точно
с теб, но не ще се познаем. Наивни
и амбициозни търсачи на естес
твена справедливост, залутани
в нови съдбовни лабиринти. Без
изход! Нека преди изгрева на поредна
та демагогия да помислим!
Нима животът ни сега, когато
рекохме “най-после”, не се про
пуква до основи?
До вчера бяхме опаковани в парад
ните “костюми” от правила и догми.
Закопчани почти смъртоносно
“догоре”, сиреч хванати здраво
за гърлото. Такива бяха нашите
български “моделиери” - мислехме,
радвахме се, обичахме, тъгувахме,
пишехме и пътувахме според укази и
постановления. Извисяването на
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депо. Решението е в разрез и с разпо
редбите на Закона за устройство на
територията, според който се забра

нява промяна на устр
 ойствена зона
за озеленяване в друго.
Решението е прието от Общинския

Поне докато
и другите ни се
притекат
на помощ
Мартен КАЛЕЕВ

тича естественият гаранционен
срок на живота.
Нашенските
пишмандемократи, сложили на
гол тумбак чифте вратовръзки,
овреме се усещат къде му е цаката
на успеха. Бързат да се разграни
чат от такива като нас. Дори ни
презират тайно, но не и полека!
Отричат и авторите, и главните
герои на компроматите. Често
анатемосват историците. Освен,
ако изследователите на истори
ята дебело не подчертават почти
божествените им добродетели и
пълната липса на прегрешения и
пороци. Подсмиват ни се с нагли
лица, потупват се по закръгле
ните задничета и се надяват със
случайно подхвърлени залци да
усмирят куркащите трудовопроле
тарски и интелигентск и кореми. Знаят,
че точно гладните и несъвършените
създаваха народните благини, които
пак отидоха не къде да е, а при избра
ниците на същия този народ. И отпи
ват за наше здраве отлежало със
запазена марка.
По-добре е, че нито четат, нито
разбират поетите. Не проумяват
разните му там философии и
стихоплетства. Разберат ли ги ще ги разстрелят!
Нали

все някой трябва да стои на
спирките и да гледа
профучаващите луксозни
коли, докато му пробутват
реклама

за комфортно пътуване до за
шеметяваща дестинация. Или
в ушите му да отеква послед
ният писък на най-новия модел
суперавтомобил, докато чака
разхлопания и прашен “дили
жанс” от центъра до провинци
ята на града, наречен с поредната
“Младост” или “Надежда”. Вечер
по телевизията да се утешава
с блудкави екшъни или саги, с
конкурсите за мис монокини, на
които традиционните прелести
на жените трогват мнозина, но
задоволяват... малцина! Те са нови
ят ред!Нека още сега, от днес и
нататък да е ясно - кой на кого
и защо ще целува ръка! И кой
и как ще се моли - да го поща
ди геноцидът, наречен преход към
демокрацията!...
Политическият диктат е заменен с
икономически.
Страницата е нова и е от най-нова
та ни история, на чийто гръб май
е написано: “Бърлогите сменят сво
ите обитатели! Големите изяж
дат малките! Назад към природа

та на ...хищниците!”
Само ние се досещаме, че
техният страх за опазване на
зализаното си и въздухарско
самолюбие нараства, вече става
по-голямо от нашето отчаяние!
А ние с теб?
Едва ли ще попаднем в тяхна
та елитна ловна дружинка. Едва
ли ще разказваме на разкошни
блондинки в джакузита напуд
рени истории, докато глезено си
допушваме пурите. Утопично
се надяваме, че няма да изчезне
онзи тип българин, който все остава
незабелязан в сянката на безименно
то си значимо дело, докато другите
се боричкат, за да заемат постове,
многократно надхвърлящи ръста
им. Че няма да търсим гроб за
своето мълчание. Че в мислите ни
няма да съскат закани за омразите и
униженията, дарени ни от знай
ни и незнайни имперски доносници,
професионални комбинатори, духов
ни сатрапи и хамелеони, зализани
лакейчици.
А бихме могли да им върнем дъл
жимото двойно, нали?
Въпросите ще тегнат не са
мо днес над главите ни. И ед
ва ли още утре ще ни изцери
прозрението, че пластмасовият со
циализъм не ни нахрани, както и
прехвалената демокрация? Нали
вече и тя има българско гражданство?
Защо тогава онази, оттатък евро
пейския и американск ия параван,
по-съвършената, пак съблазни толкова
мозъци? С какво примами жените и
дъщерите ни, за да ги продаде на
ленивия чужденец като евтин сувенир
срещу скука... по цената на черния
пипер? Апропо,

нагъцкани в ленива праворазда
вателна система.
Все ще се намери кой да им
дръпне спусъка - администрации да
искаш на днешно време! Пък и ло
битата си имат своите сметки. Те хич
не се впечатляват, че ще последва
някоя одумка повече, измисле
на от тая калпава и вироглава
интелигенция.
На нея пък кой да й вярва, кой
да я чуе. Българската култура ве
че не се създава в киностудии,
издателства, ателиета, кон
цертни зали, училища, ака
демии или пр. (изключенията
доказват правилото!), а в лук
созни кабинети. Из тях се раз
хождат едни разярени и нагли
секретарки, едни хетери с едва
покрити венерини хълмове, ко
ито ...
А, да, за интелигенцията иде
ше реч... Покани я на чашка лук
созно питие и обилен обяд, след
което пишещите “лесно кандис
ват” да съставят рекламни деви
зи на фирми, шикозни дипляни
с малоумни текстове. Артистите
играят в прескъпи рекламни ви
деоклипове за луксозни тоалетни
чинии. Художниците като луди
зографисват запазени марки по
витрините. Учителите пътуват - кога
цената на слугите навсякъде
до Сръбско, кога до Турско, кога
по света не е висока!
до Маджарско за пазарно закърп
Как ще се отървем от всички
ване на семейния бюджет. Тях по
онези, които до вчера бяха зачис
пътуванията им ще ги познаете!
лени към решаващото мнозинс
Докторите пък си сменят дип
тво на моделиерите, глашатаите,
ломите срещу свидетелств а за екс
перукерите, фанфаристите, сервитьо трасенси - хем не е ясно какво
рите на обетования двор, а днес дис
лекуват, хем с врачка трябва да
танцирано се излежават в благоуст ги откриеш къде са и как да им
роените си палати. Снимат се за поискаш помощ.
единия гол популизъм с гладните,
Никой не може да ни обяс
бездомните, интелектуалците,
ни как нацията ни се превръща
наивните? И знаят - след като се
в съставна част от световния
раздели “баницата” на властта, и ико слугинаж. Знаем, че в голе
номическата хич няма да ги затрудни. мия въртоп мътилката ще вземе
Разпредели парламентарните
жертви. Но спорът дали днес
скамейки и министерствата, дру започва от вчера, от днес, от утре
гото се дели съвсем точно и крат или от вдругиден, не ни утешава.
но от само себе си.
Доказателствата, че частник не е
За масовия притежател на соб
“мръсна дума”, че той е исто
ствен глас и позиция има из
рически шанс и много би искал
мислени сигурни оръжия
да го няма правилото “И добре да
- закони, постановления, укази,
работиш, фалираш!”, би трябвало
правилници, наредби, програми, да са доказателства на оцеляването.

Ще се справи ли селянинът със зе
мята си, ралото ще се превърне ли и в
негово разпятие? Да вярваме ли,
че щом всички ни искат доброто,
“после” ще ни го дадат? Ще се вър
нат ли онези, които не изтърпяха
да бродят сред непогребаните
величия от мавзолеите, сред разро
вените гробове на “другите българи”,
сред натрошените петолъчки и неп
ретопените бронзови статуи, сред
хората с прясно боядисани биогра
фии в червено, синьо, жълто или в
друг нюанс, сред навалицата от
безработни около чиновническо
бюро, до което те допускат като
пореден номер?
Дано!
Хаосът бил част от световното
движение и от него трябва
ло да се възроди светът. И ние
се движим в него, търсим но
вия Мойсей и вярната посока.
Надяваме се да не се превърнем
в храна за ближния до вчера.
И се кръстим за новата си орис
и зашита. В душите прецъфтяват
пламъците, запалени от надеж
дите и младостта. Нека не бързаме
да ги отписваме. Нищо, че про
тестът разкъсва телата и душите
ни. И ги изпепелява, а календа
рът на егенето неумолимо сменя
своята дата.
Нека с нещо бъдем нужни на
идещите след нас. За тях споме
ните ще се вият като струйка сълзот
ворен дим. Дано повярват, че сме
горели, че сме имали хъс да бъдем
хора! Без тази вяра и нашите дока
зателст ва душите на потомците ще
раснат недъгави, недъгава ще е и
плътта им.
Не са нужни планини от злато
и сребро, нито опияняващата слава,
отредена за “всемогъщи” или “безс
мъртни”. Достатъчно е върху дланите
си да съберем златния прашец на
мъдростта и разума, оставени от
прадедите ни. Да опазим духа
им, пребродил вековете. И

всеки сам да може да
претегля своето “за” и
“против”. Нека за новото и
доброто между нас направим
мостове, с темели в
собствените ни нерви.
Болките си струват цената!

Но никаква прошка за онези,
които с победни наздравици за
едно с шампанското биха изпили
и смеха на децата ни. А после биха
измили ръцете си с майчините сълзи
и биха пречиств али душите си с оп
равдателни речи, че нещо му имало на
...времето.
Предадем ли се на алчността
и лицемерието, които днес хич не са
случайност, то нищо чудно на
кръстопътя, на който сме застана
ли с отворени обятия към света, да
ни отнесат гибелни течения. Тогава
оцелелите може би ще срещнат някоя
мъничка експресна обява в евро
пейските и световните вестници:
“Разпродава се изгодно българско
достойнство! Може и на части!”
А победителите, т. е. оцелелите,
не ги съдят, не ги делят на добри
и лоши. Времето не познава об
ратен ход и живот на кредит!
А ние с теб, приятелю?
Ние през нощта ще стискаме
зъби и ще подпираме небето с
думи. За да не падне върху света
и да го погуби! А през деня, до
сещаш се, нали? Пък дано не ни
разстрелят!
Поне докато и други ни се при
текат на помощ!■

Слово

празник

Уважаеми учители и
дейци на културата и науката,
Приемете моите сърдеч
ни поздравления по повод
празника на българск
 ата
просвета и култура и на
славянската писменост.
Това е ден, който всеки
свързва с образованието,
науката, творчеството.
Празник на духовностт а и
стремежа към знание. Ден,
в който всеки от нас отпр
 а
вя благодарност към своите
учители, към творците, към
хората, които съхраняват
родното слово и богатство
то на българската култура
и ги предават на бъдещите
поколения.
На 24 май имаме основа
ние да изпитваме гордост
от своето културно-истори
ческо наследство и осъзна
ваме необходимостта да
ценим и пазим духовна си
идентичност.
Желая ви здраве, любов към
словото и знанието, твор
ческо озарение и професи
онално удовлетворение!
Честит празник!
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Честит 24 май!
В чест на празника на бра
тята Кирил и Методий, на
славянската писменост
и култура пожелавам
на всички учители, чита
лищни дейци, деятели
на културата, на всички
граждани бодро песенно
настроение, ползотворен
творчески труд, за да бъде
нашият град все така духов
но огнище, чийто пламък
все повече ще се разгаря
за творчески дела, с които
Монтана се е гордяла и ще
се гордее!
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инж. Иво ИВАНОВ
председател на ОбС – Монтана

Герго ГЕРГОВ
кмет на Община Видин

На учителите,
които отварят очите и души
те ни за знанието, на учени
ците – нашата надежда, на
хората на духа, които по
читат уникалния български
празник –
Честит 24 май!

Анатоли ПЪРВАНОВ
кмет на Община Чипровци

Община Мездра
Честити 24 май – Деня на
българск
 ата просвета и
култура и на славянск
 а
та писменост, на своите
съграждани, учители,
ученици, дейци на култу
рата и образованието в
общината с пожелание за
крепко здраве, бодрост и
дълголетие, вяра в духовни
те ценности и много праз
нично настроение!
Иван АСПАРУХОВ
кмет на Община Мездра

Уважаеми учители и читалищни
дейци, хора на просветното дело,
поздравявам ви с най-светлия,
най-съкровения български празник
– 24 май – символ на достойнство,
традиция и духовност!
Обръщам се към всички вас,
за да изразя своята почит
и признателност към все
отдайния ви труд, към важ
ността и отговорностт а на
мисията, която изпълнявате.
За прекрасния празник ви
желая здраве, неуморно
покоряване върховете на
знанието, много предизвика
телства и бъдещи успехи!
инж. Дилян ДИМИТРОВ
кмет на Община Георги
Дамяново

24 май
Уважаеми учители и
дейци на културата от
община Медковец,
поздравявам ви с
празника на българската
просвета и култура и
на славянската
писменост – 24 май!

На вас, продължителите на
делото на светите братя
Кирил и Методий, изказвам
най-искрената си благодар
ност за неуморния и всеот
даен труд и ви пожелавам
здраве и дръзновение за
още по-големи успехи в бла
городното дело!

инж. Венцислав ЕВГЕНИЕВ
кмет на Община Медковец

Да е чест
ит денят,
който се
помн и и п
очита
от всички
българи –
24 май!
Нека
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На всички жители от нашата
община честитя Деня на бра
тята Кирил и Методий с найдълбоко вълнение и поже
лавам на всички да живеем,
да работим, да мечтаем с
тяхната духовна светлина и
с нея да вървим към още подобър и щастлив живот.
Носете факела на българското
слово, за да не пресъхне
вековният стремеж за просвета,
наука и култура!
Николай ГЕРГОВ
кмет на Община Грамада

Скъпи учители,
ученици и дейци
на културата
и изкуствата
в община Ружинци,
По случай най-светлия бъл
гарски празник - 24 май
– Ден на българската прос
вета и култура и на славян
ската писменост, най-сър
дечно ви поздравявам.!
Продължавайте напред без
колебание. С непрекъснат
творчески заряд поддър
жайте буден духа ни!
Венцислав ВАНКОВ
кмет на Община Ружинци

Уважаеми съграждани,
скъпи дейци на просвет
ното и културното дело,
учители и ученици, поздра
вявам ви по повод 24 май!
Нека съхраним през ве
ковете националната си
самобитност, традициите
и вярата на българина и
отбележим празника на
българската просвета и
култура и на славянската
писменост със самочувс
твието на модерни евро
пейски граждани!

Симеон ШАРАБАНСКИ
кмет на Община Кнежа

Слово

празник

Община Вълчедръм
поздр авява всички хора,
свързани с културата и
просветата на общината,
с най-българския праз
ник – 24 май!
Нека от вашия полезен и
възвишен труд се роди бъ
дещото достойно и умно
поколение, с което да се
гордее родна България!
Честит празник!

Иван БАРЗИН
кмет на Община Вълчедръм

В

годините на студентств
 ото
ми, когато изучавах и ста
робългарска граматика, ме
е спохождала мисълта за значени
ето на буквените наименования. В
учебника си по старобългарски език
проф. Кирил Мирчев пише, че гръц
ката азбука начева с буквата АЛЕФ
(Алфа), което означава търси.
Навярно това ме накара да търся
значение в наименованията на бъл
гарските Кирило-Методиеви букви.
Всяка една от тях си има име, както
всяка личност, както всеки човеш
ки индивид. Но ако при хората ин
дивидите често се сливат в тълпа
(множество), то защо буквите са
подредени от създателя си точно в
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Община Брусарци
честити 24 май – Деня
на българската
просвета и култура, и на
славянската писменост,
на учителите, учениците и
дейците на културата!
Бъдете горди със своята
мисия да дарявате знания и
красота!
Наташа ДИМИТРОВА
кмет на Община Брусарци

интерпретация.
Ето защо прилагам този тълковен
речник на буквените наименования
в тяхната последователност, за да
се разбере, че нищо не е нагласено,
нито предумишлено направено.
АЗЪ
- Аз,личност
БУКИ
- буква, писмен знак
на звук от човешката реч
ВЕДИ
- знание, познание
ГЛАГОЛИ - говори, казва
ДОБРО
- богатство, имане
ЕСТ
- е (спомагателен
глагол)
ЗЕЛО
- много,
продължително
ЗЕМЛЯ
- земята
(в смисъл света)

Честит празник!
Скъпи съграждани,
в чест на 24 май –
Деня на братята
Кирил и Методий,
на славянската
писменост и култура,
ви пожелавам с химна
„Върви, народе
възродени”
да крачите с
бодра стъпка, с
много вяра и надежда,
да бъдете духовно
извисени хора,
с които да се гордее
любимият ни град.
Нека животът ви да е
изпълнен с творчески дела
и успехи, с извисеност на
духа и много благородство
в сърцата, за да продължим
делото на светите братя!
Златко ЖИВКОВ
кмет на Община Монтана

Уважаеми учители,
Уважаеми просветни
и културни дейци,
Приемете моите
поздрави по повод
24 май - Деня на
българската просвета
и култура, и на
славянската писменост!

24 май е празник, какъвто
нямат другите народи по
света – празник на духовно
то извисяване, на стремежа
към усъвършенств ане чрез
науката и културата.
Буквите, създадени от Кирил
и Методий, защитата
на правото на всеки
народ да слави Бога
на своя език, са от
историческа значимост.
На този ден се
прекланяме пред
тяхното делo високохуманно,
всеславянско, отдадено на
великата общочовешка идея
за равенств о на
всички в духовната област.
Честит празник!

инж. Николай ИВАНОВ
кмет на Община Враца

Разгаданата
криптограма
на азбуката ни
Тихомир ЙОРДАНОВ
този ред?
Какво пречи, примерно, техният
строй да започва с буквата „Р”, или
пък „Ж”? Днес никой не би приел та
кова подреждане може би по навик,
или пък защото така е бил научаван.
Ще ви спестя моите филологически
терзания и ще премина направо към
същината.
АЗЪ
БУКИ
ВЕДИ
ГЛАГОЛ …и т.н.
Така се редят една подир друга
българските букви. Този ред не е
случаен. В такава последователност
те изказват мисъл, заклинателна и
поучителна.
Мисля, че този ред представля
ва една криптограма. Превеждайки
всяко наименование на съвременен
наш език, тълкувайки го, аз спа
зих същия ред, но в едно смислено
изречение, което всъщност се оказа
поетично слово, химн на буквите, на
четмото и на писмото, дадено ни от
светите братя Кирил и Методий. Ето
какво се получи.
Аз на буквите зная езика.
Богатство вековечно са те в света.
И понеже, както людете мислят,
наш е обичаят ръцете ни
трайността им да подхранват
(запазват)
и, според поуката, заклевайки се
отначало,
мързела да прогонват.
(Заб. Под мързел или ленивост
разбирай умствената, подсказано
от образа ЧРЪВ – черво, търбух,
затлъстяване, а под трайност на
буквите – записването им).
Навярно някой ще рече, че това
е една произволна нагласа, за да
се получи преднамерено търсената

ЖИВИТЕ

- живеене, живот,
съществувание
ИЖЕ
- понеже (грам.
Съюз за причинна връзка)
КАКО
- както (грам. съюз)
ЛЮДИ
- люде, човеци
МИСЛИТЕ - мисъл,разум,
проумяване
НАШ
- наш, свой
(притежателно местоимение)
ПОКОН
- начало
РЪЦИ
- ръце (в преносен
смисъл - власт, сила)
ОУКЪ
- учене, поука
ТВРЬДЪ
- крепост, якост,
трайност,
затвърдяване (записване)
ФЕРТ
- скръстване на ръцете
пред гърдите за клетва
ХЕР
- торба за зоб,
хранене
ОТЪ
- от (предлог със
значение на тръгване
от нещо, начало)
ЦИ
- прогонване
ЧР(Ъ?)В
- черво, търбух (
поради липса стб
„двойно е” е
заместено с Ъ)
Спирам дотук със старобългарс
ките наименования на буквите.
С тези обяснения аз исках да за
щитя моя поетичен превод на бук
вените наименования в българската
азбука. И веднага пред мен излиза
въпрос за авторството на този химн.
Знае се, че глаголическата азбу
ка е Кирило-Методиева, а кирил
ската е неин опростен, достъпен
вариант, създаден от Свети Климент
Охридски.
Допускам, че тъкмо той е авторът
и на този възвишен химн и навярно
първо българско стихотворение.■

Скъпи съграждани,
учители, дейци на
културата,
24 май – Денят на
славянската писменост
и българската просвета и
култура, е един от
най- светлите и почитани
български празници.
Това е денят, който
всеки от нас свързва с
образованието, науката,
творчеството, съзиданието,
духовността.
Това е денят, който
всеки българин отправя
благодарност към своите
учители, към творците, към
хората на духа.
Пожелавам ви много
здраве, лично и семейно
щастие, професионални
успехи и все така достойно
и по възрожденски да
съхранявате българщината
и националните ни
традиции!
Честит празник!
инж. Иван ЛАЗАРОВ
кмет на Община Вършец

Да е честит денят,
който се помни и почита
от всички българи
– 24 май!
Нека бъде благословен
вашият благороден и по
лезен труд, дейци на обра
зованието и радетели на
културата!
На всички пожелавам здра
ве и успехи!

Иван КАМЕНОВ
кмет на Община Макреш

Община Ново село
и кметът Георги Стоенелов
поздравяват с 24 май –
Деня на българската прос
вета и култура и на славян
ската писменост, всички
културни и просветни
дейци, педагози и ученици!

Желаем ви здраве и
творческо дръзновение!
Георги СТОЕНЕЛОВ
кмет на община Ново село
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Слово

спектър

Д-р Даниела
Стоянова
oбщопрактикуващ лекар,
специалист по
обща медицина

Всеки работен ден

от 8,00 до
13,00 часа

Набира
пациенти
Тел. за контакти:

096 389 346
“АПОЛОН-21” ООД,
Монтана

ул. “Цар БорисIII” № 11

Поликлиника,
кабинет 106

►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

24 - 30 май 2012 г.
24 ч Възнесение
Господне. Ден на
Българската просвета и
култура и на славянск ата
писменост (Молебен)
25 п * 3-то намиране чес
тната глава на св. Йоан
Кръстител
26 с * Свв. апп. Карп и
Алфей от 70-те. Св. мчк
Георги Софийски, Найнови (11534) Св. свщмчк
Терапонтий.
27 н † Неделя след Пасха
– на св. Отци от Първия
вселенски събор. Св. мчк
Терапонтий Софийски.
28 п Преп. Никита,
еп. Халкидонски. Преп.
Софроний Български
(Отдание на Неделя на
Самарянката)
29 в Св. прпмчца
Теодосия. Св. Лука
изповедник, архиеп.
Симферополски.
30 с Преп. Исакий
Далматски. Св. Емилия
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В АЕЦ "Козлодуй"

Металът на подгревателите на
пети енергоблок е качествен
Завърши допълнителното обследване на метала на основните
носещи елементи на конструкцията на подгр
 евателите високо налягане*
на пети енергоблок в АЕЦ “Козлодуй”
Обследването бе из
пълнено в рамките на
продължаващия и в мо
мента планов годишен
ремонт на блока от екс
перти от Изпитвателен
център „Диагностика и
контрол” към атомната
централа, сертифициран
от Изпълнителна агенция
„Българска служба за акре
дитация” за извършв
 ане на
безразрушителен контрол.
По време на контрола
присъств
 аха представи
тели на производителя
на оборудването – ОАО
Машиностроителен завод
“ЗиО-Подолск”, и на конс
трукторската организация
ОАО “Инжиниринговая
компания “ЗИОМАР”,
Русия.
Дейностите бяха реали
зирани в съответствие с
изискв
 анията на “Програма
за обследване състояни

ето на подгреватели ви
соко налягане на блокове
5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй”,
разработена от Институтa
по металознание, съоръ
жения и технологии при
Българската академия на
науките. Използваните
методи на контрол са мета
лографски анализ, спектра
лен анализ, ултразвукова
дебелометрия и измерване
на твърдост.
Изследвани бяха водните
камери, тръбните дъски и
корпусите на подгреватели
високо налягане, които са
монтирани на пети блок.
В резултат на извър
шения контрол беше
установено, че стоманата
на тръбните дъски и на
корпуса отговаря на стома
на – марка 22К (въглеродна
конструкционна стомана), и
съответства на проектната,
както и че дебелината на

Проект

метала на обследвани
те елементи отговаря на
заложените.
Припомняме, че в края
на м. февруари т. г. в
АЕЦ „Козлодуй” бе полу
чено официално изяв
ление от компанията
ОАО “Атомэнергомаш”, в
състава на която влиза
Машиностроителен за
вод “ЗиО-Подолск”, след
изказани в медийното
пространство съмнения за
качеств
 ото на продукцията
на завода. Резултатите от
редовните и организирани
те допълнителни експер
тизи и проверки показват,
че металът, използващ се
при изпълнението на по
ръчката за АЕЦ “Козлодуй”,
съответства на всички не
обходими изискв
 ания за
качество. ■
* Подгревателите висо

ко налягане бяха подмене
ни на 1000-мегаватовите
блокове на атомната
централа по време на пла
новите годишни ремонти
през октомври 2010 г. на 6
блок и през май 2011 г. на
5 блок.
Подгревателите високо
налягане нямат отноше
ние към ядрената и ради
ационната безопасност.
Те са част от технологич
ната схема на II-ри контур
(нерадиоактивната част
на централата), като
ефектът от тяхната
работа се изразява в по
вишаване на коефициен
та на полезно действие.
Технологичната схема поз
волява блоковете да рабо
тят с изключени подгр
 е
ватели високо налягане,
което ще доведе само до
понижаване на електри
ческата мощност.

В Северозападния регион
Над 3 млрд. лв. за проектите
по Оперативна
програма „Транспорт”

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
ИНВЕСТИЦИИ В ХОРАТА

Чиста енергия за
един устойчив свят
Професионална гимназия по строителство, архитектура и
геодезия „Проф. арх. Стефан Стефанов” – Монтана е бене
фициент по проект BG05PO001-7.0.01-0106 – C0001/02.04.2012
г. „Чиста енергия за един устойчив свят”, финансиран от
Европейски социален фонд 2007 – 2013 чрез Оперативна прог
рама „Развитие на човешките ресурси”

Центърът за
обслужване в
Белоградчик е обновен

В Белоградчик отвори врати обновеният Център
за административно обслужване на населението.
Промяната е видима - нов интериор след ремонта
на помещенията, ново оборудване, симпатични
млади хора в подходящо униформено облекло
и най-вече нова роля на центъра. Това ще
рече, че конкретно се променя характерът на
предлаганите услуги, свързани с гражданското
състояние, по линия на служба „ТСУ”, както и
местни данъци и такси. За в бъдеще те ще се
предоставят само и единствено в центъра. Ще се
прекрати неудобството на хората да се разкарват
по стаите и отделните етажи на общинска
администрация. Помислено е и за улеснението
на възрастните хора и тези в неравностойно
положение.■

Проектът е с продължителност 15 месеца и има за цел
да допринесе за създаване на мрежи, транснационал
ни партньорства, обмен на знания и въвеждане на добри
практики и иновации от европейските страни при професи
оналното обучение, да предаде натрупания опит в обуче
нието на монтажници на слънчеви топлинни инсталации от
водещи испанск и експерти.
Партньор на ПГСАГ - Монтана по настоящия проект е
Фондация „Център за проучване на енергийните ресур
си и потреблението на енергия”, гр. Сарагоса, Испания.
Фондацията е една от най-големите енергийни компании в
света. Тя заема водещи позиции в областта на енергийна
та ефективност и енергията от възобновяеми източници,
в която област главно е насочен настоящият проект.
Основните й сфери на дейност са свързани с проучване,
разработване и интегриране на иновативни технологии за
т.нар. „зелена енергия”, както и изготвяне на специализира
на литература и провеждане на професионални семинари,
конференции и обучения на специалисти за оптимизиране
на енергийната ефективност.
Дейностите в проекта са в пряка връзка със схема
та за предоставяне на безвъзмездн
 а финансова помощ
„Без граници – компонент 1”. Използвайки опита на ис
панския партньор, ПГСАГ ще разработи учебна програ
ма по специалност - „Монтажник на слънчеви топлинни
инст алации”, ще разработи и отпечати учебно помагало
по специалността, ще осигури възможност провеждане
на пилотно обучение на специалисти по специалност
„Монтажник на слънчеви топлинни инсталации”, на лица
занимаващи се с монтаж и поддържане на съоръжения за
слънчеви топлинни инсталации, заети в малки и средни
предприятия.
Възобновяемите енергийни източници и в частн
 ост слън
чевата топлинна енергия са ключови за намаляване на
дела на енергията от конвенционални източници във все
по - нарастващото общо потребление на енергия през ид
ващите години, което е индикатор за успешното реализира
не на проекта.
На 29 май 2012 година ПГСАГ организира „Кръгла маса”,
на която ще бъде представен проекта, неговите цели, зада
чи и дейности, ще се проведе дискусия по проблеми, свър
зани с използването на енергията от ВЕИ (Възобновяеми
енергийни източници) в Северозападна България.
“Тази статия е създадена с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието
на статията се носи от Професионална гимназия по
строителство, архитектура и геодезия „Проф. арх.Сте
фан Стефанов”- Монтана и при никакви обстоятелства
не може да се приема, че тази статия отразява официал
ното становище на Европейския съюз или Министерство
на труда и социалната политика.”

Заместник областният управител на област Видин
Любомир Низамов взе участие в семинар за напредъка
на проектите по Оперативна програма „Транспорт” в
Северозападна България. Форумът бе организиран
от Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията.
При откриването на семинара инж. Галина
Василева, директор на дирекция „Координация на
програми и проекти” в Министерство на транспорта,
информационните технологии и съобще-нията съобщи,
че Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 е
най-голямата сред седемте оперативни програми
в България с бюджет от 2 млрд. евро. Стойността
на проектите по Оперативна програма „Транспорт”
в Северозападния регион, които се подготвят за
реализация са за над 3 милиарда лева.
Модернизацията на участъка от пътя Враца–Мездра–
Ботевград ще започне до пролетта на 2013 година.
За 33-километровия участък стойността е около 166
милиона лева.
Национална компания „Железопътна
инфраструктура” представи и най-мащабния
железопътен проект, който се подготвя в България.
Това е трасето Видин–София. Направлението Мездра–
Видин ще бъде разделено на пет участъка, с обща
прогнозна стойност около 2,5 милиарда лв. Очаква се
строителството да започне в началото на 2014 година.
Експертите от Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията обърнаха
внимание и на проекта за речна информационна
система в българската част на р. Дунав (БУЛРИС),
който е в процес на изграждане. Неговата стойност
е над 35 милиона лева. През месец октомври 2011
година стартира първата фаза – изграждането на
основната инфраструктура. Втората фаза предвижда
създаване на нов речен информационен център в град
Русе. Срокът на изпълнение е до 01.05.2014 г.
На семинара присъстваха представители на
Управляващия орган на оперативната програма, на
Министерство на транспорта, информационните
технологии и съобщенията, Ивайло Петров – областен
управител на област Монтана, Борис Николов – кмет
на община Белоградчик, и предс-тавители на различни
държавни и местни институции. ■ Слово плюс
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Във Видин

Благотворителен футболен мач
в математическата гимназия
В зала „Фестивална“ се състоя бла
готворителна футболна среща, орга
низирана от Природо-математическата
гимназия „Екзарх Антим I“ в рамките
на програмата по случай 40-годишния
юбилей на учебното заведение. В дву
бой влязоха отборите на бившите и нас
тоящите възпитаници на гимназията.
Видинският кмет Герго Гергов се със
тезава под № 9. На терена той показа
добра игра, дух за победа и позитив
но настроение. Негови съотборници
бяха заместник-кметът на общината
Добромир Дилов и председателят на
Общинския съвет Пламен Трифонов.
Участие в играта взеха инженери,
лекари, учители и бизнесмени, за
вършили своето средно образование
между 1974 и 2006 година. В отбора
на настоящите се включиха момчета
от десети, единадесети и дванадесети
клас. Треньори на футболната среща на
малки вратички бяха Борислав Казашки
(на настоящите) и Иван Перчински (на
бившите).

Г

рупа врачански
творци от Секция
“Хумористи” към Клуб
на дейците на култура
та във Враца участва в
заключителния етап на
Националния конкурс за ху
мор и сатира 2012 в Кубрат.
Веско Лазаров, Цветан
Дочев, Огнян Пищиков,
Валентина Панова и Иван
Христов представиха свои
творби пред участниците
в заключителния етап на
фестивала.
Един от акцентите му
тази година е изложбата на
врачанск
 ия художник - ка
рикатурист Иван Христов.
Зографинът от Бистрец
беше подредил десетки
нарисувани кратуни, като

Спонсори на събитието бяха Община
Видин, фирма КИТ, издателска къща
„Анубис“, „Ай ти Консултинг”, предс
тавители на бизнес институции и други
организации.
Мачът се игра в подкрепа на ученик
от гимназията, който страда от тежко
заболяване.
„Нашата цел е да покажем на деца
та си какви могат да станат един ден
и да помогнем в името на една добра
кауза“ – каза директорът на Природоматематическата гимназия Румяна
Петрова. Тя посочи играчите от отбора
на „бившите“ като един добър пример
за подражание.
За доброто настроение на публика
та се погрижиха мажоретките от ПМГ
„Екзарх Антим I“ и коментаторите
Христо Рашков от Нова Телевизия и
Краси Каменов от Радио Гама.
Нетрадиционният двубой завърши 6:6
и всички състезатели получиха грамоти
и снимки за добро представяне и атрак
тивна игра на терена. ■ Слово плюс

СНИМКА: АРХИВ

Врачански
хумористи на
фестивал в Кубрат
върху някои от тях беше
изписал девиза на конкурса
в Кубрат “Вместо да умрем
от глад, нека да умрем от
смях”.
Иван Христов подари
една кратуна на кмета на
Кубрат Ремзи Халилов,
който всяка година удос
тоява със специално вни
мание врачанската група
хумористи, които участв ат
в проявата.
Врачани имаха официал

на среща с клуба на хумо
риста “Жарава” – Кубрат /
основен инициатор и орга
низатор на конкурса/ и осъ
ществиха множеств о кон
такти с творци от Бургас,
Исперих и други градове.
В шестото издание на
конкурса участваха близо
200 хумористи от страната,
обединени от мисълта, че
“Живот без хумор е като
ядене без сол”. ■ Слово
плюс

Празник на
спорта в Лом

В с. Антимово, община Видин

П

СНИМКА: ОБЩИНА ВИДИН

Международнен фолклорен
фестивал "Гергьовден – 2012 г."

зическо възпитание с важна
мисия - да се положи начало
то на спорта в страната ни.
В рамките на деня се про
веде турнир по шахмат и
работна среща по проблеми
те на спорта. Материалната
база и липсата на достатъчно
треньори бяха основните
теми на дискусията, в ко
ято взеха участие общин
ски съветници, кметски
екип, бивши и настоящи
спортисти, НПО, треньори,
представители на различни
те спортни клубове. Двата
проекта, по ремонта на спор
тната площадка в центъра
на града, финансиран по
програма за трансгранично

Слово

сътрудничество България –
Сърбия, и проект за ремонт
на плувния басейн в Първо
основно училище, ще напра
вят необходимото за подоб
ряване на материалната база
за активен спорт. На срещата
се роди идеята Обществен
фонд - Лом да учреди сти
пендия на името на Луи
Айер за студенти от НСА
– треньорски профил, които
да продължат спортната си
кариера в Лом.
В края на деня в дарител
ската сметка на Обществен
фонд - Лом се събраха 1097
лв. от граждани и фирми в
подкрепа на ломските деца
спортисти. ■ Слово плюс

плюс

В село Антимово се проведе третото издание
на фолклорния фестивал. Гости на събитието
бяха кметът на община Видин Герго Гергов,
народните представители Владимир Тошев и
Любомила Станиславова, областният управител
на Видин инж. Цветан Асенов, председател на
общинския съвет Пламен Трифонов, както и
кметове на сръбски и румънски села.
„Радвам се, че днес съм гост в това прекрасно
село. Сигурен съм, че българският фолклор и
традиции ще продължат да се развиват и ще ги
запазим в съзнанието и сърцата си. На този хубав
ден искам да ви пожелая здраве, любов към
народното творчество и много празници като този”
– каза Герго Гергов и откри фолклорния фестивал.
Празникът започна със заупокойна молитва
в двора на антимовската църква в памет на
загиналите през войните и поднасяне на цветя
пред техните паметници. След това из улиците на
селото тръгна парадно шествие.
Във фестивала участваха общо единадесет
състава - осем от Община Видин, един от с.
Чупрене и два от Община Калафат. ■Слово
плюс

овече от 250 момичета
и момчета от всички
училища на града, както и
от селата Сталийска махала
и Ковачица, взеха участие в
благотворителен крос, ор
ганизиран от oбщина Лом,
Обществен фонд, Лом и ини
циативна група „Поломие”
в рамките на Деня на пре
дизвикателств ото и Ден на
спортиста.
Празникът започна с отда
ване почит пред барелефа на
родоначалника, с чието име
се свързв а началото на бъл
гарския спорт - швейцареца
Луй Айер, пристигнал заедно
със свои колеги на 17 май
1894 г. като учител по фи

www. slovoplus. info
e-mails: slovoplyus@abv.bg,
slovoplus@yahoo.com
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XXXIX Майски
дни на културата
в Мездра
Мирослав ГЕТОВ
С концерт на народната
певица Радостина Паньова
навръх Деня на Мездра – 6
май (Гергьовден), офици
ално бяха открити XXXIX
празници на културата
„Мездра – май’2012”. В
словото си при откриване
то кметът Иван Аспарухов
благодари на дарителите
за построяването на ено
рийския храм „Св. Георги
Победоносец”, чийто 80-го
дишен юбилей се чества та
зи пролет, между които сем.
Балабанови, х. Тошо Ганов
и др. Думи на благодарност
бяха отправени и към го
лемия български художник

Т

проф. Дечко Узунов, който
навремето рисува иконите в
мездренск ата черква.
По-сетне общинската съ
ветничка Виктория Данкова
огласи решението на
Общинския съвет за удосто
яването на треньора по лека
атлетика м. с. Георги Митев
със званието „Почетен граж
данин на гр. Мездра” за при
нос в развитието на спорта в
общината, след което кметът
Аспарухов връчи отличието
на 65-годишния специалист.
Благодарение на него през
последните три десетилетия
стотици млади хора обикна
ха „Царицата на спортове
те”, а десетки от тях станаха

рудно си вярвах, че ще го
склоня, но вече трети път
ме викаха в съвета заради
него. Владо Чолака. Видели го
нашия в алеята на първенците
и хоп, избрали го в актива на
профсъюзите. И сега за заседания
да съм го осигурявал. Щели да
ме накажат даже. И вчера пак не
ходил. Днес го викали отново, но
един дявол знае дали ще се смисли
и да отиде, както му е редът. Та
затова съм тръгнал по жегата.
В стопанския двор по това време
беше тихо. Горещината на летния
ден бе събрала краварите под
черничевата сянка до пожарния
водоем. Хората плискаха морните
си чела с хладка вода от чешмата
и чакаха беларусите да доставят
фуража, за да пълнят яслите за
вечерното доене. Само Владо беше
останал в родилното. Отваряше
врати и прозорци за хладовина на
кравите. Като ме видя, усети за
какво съм дошъл, кимна с глава
мълчаливо и ме подмина.
- Ей, ей! Къде заминаваш? –
подвикнах му аз. – Не се ли сещаш,
че за теб съм дошъл?
- За какво? – отвърна ми той
небрежно. – Пак ли за там?
- Иди бе, човече, иди – започнах
да го агитирам любезно, чудех се
откъде да го подхвана. – Поне на
това съвещание иди. Нови работи
ще чуеш, решения се вземат, ще
разбереш какво искат големите
отгоре...
Говоря си аз и чакам отговор
да чуя, а Владо с кофата разнася
фуражни смески в яслите, смята си
нещо наум, спира ту при тая крава,
ту при оная, оглежда им виметата.
А аз подвиквам подире му по десет
пъти, като на глух.

шампиони на България.
По време на своя двуча
сов спектакъл Радостина
Паньова изпълни букет
от емблематични народ
ни песни от Пиринска
Македония, които бяха
посрещнати възторжено
от мездренската публика и
най-вече от децата. Мнозина
от зрителите, дошли на
концерта, се хванаха на
хорото, което се изви до къс
на доба на градския площад
„България”.
Празниците „Мездра –
май” ще продължат до 24
май, като афишът им включ
ва над 20 културни, спортни
и обществени прояви.■
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Любомир ВЕСЕЛИНОВ
На централния площад в града
белоградчичани отбелязаха 9
май – Деня на победата и Деня
на Европа. Кметът Борис Николов
поздрави множеството от хора и
най-вече 7-те ветерани от войната
от общо 15-те в рамките на общи
ната, доживели тазгодишната зна
менателна дата на великата победа
над хитлерофашизма и 67 години
от края на Втората световна война.
И добави: „Сега ние отдаваме на
шата заслужена почит и всеобщо
уважение към вас – ветераните от
войната. Това е така, защото знаем,
че без Деня на победата нямаше да
можем да изградим модерна и съв
ременна обединена Европа.
Вие се борихте за добрите дни
на децата си, за добруването на
Родината си и сте първопроходци на
тази идея!...” С едноминутно мълча
ние бе почетена паметта на героите,
загинали във войните.
Денят на Европа е повод за праз
нични изяви в много европейски
столици и по-големите градове на
тези държави.
А това е още един начин хората
от различни нации да се чувств
 ат
обединени европейци. Една мал
ка община, каквато е Белоградчик,

Радостта
на Чолака
Разказ от Петър ДОНЕВСКИ
- Кажи ми де! – препречи пътя
му и го стрелнах със свити вежди.
– Нали вчера беше почивка, защо
не ходи?
- Чух, де! Чух! Не ме смятай
за толкова глух – отвърна ми той
безразлично, направи завой и пак
отиде до яслите в другия край на
обора.
Ядосах се и тръгнах след него.
Малко оставаше да ме хванат
щуравите. Идеше ми да грабна
кофата из ръцете му и да я хвърля
през отворения прозорец, а него да
го хвана за ушите и да ги изтегля
като на дете.
- Знаеш ли какво нещо е да си
делегат? Доверие. На конференция
те викат. Що за човек си ти? В
града ще отидеш, хората дават
обяд, предметни награди,
магазините ще обиколиш. С хора
ще се срещнеш. Нищо няма да
загубиш.
- Добре, де, добре – повтаряше
неговото си той. – И други са ми го
казвали това. То – добре е да отида,
но как да го направя? Ти знаеш
ли, че днес чакам да ми се отели
юница?
- Не те питам за това бе, Чолаче!

Кажи ми днеска ще отидеш ли?
Поне днес?
- Бе то добре бе, началство,
добре е. Да съм отишъл и вчера,
па да ида и днеска. Но, разбираш
ли ме сега? На много заседания
може да си ходил, с много хора да
си се срещал, ама знаеш ли как се
къса пъп на теле? Как то започва
да диша, от вимето на кравата
започва да тече мляко, това е
живот. Пък и ти си ни казвал: „На
малкото дете се дава мляко, старият
човек го питат ще хапне ли малко
мляко. Животът започва с мляко и
завършва с мляко. Не е ли така?
- Да, така е. Признавам твойта
философия, изглежда е истина,
че животът започва и завършва
с мляко, но остави тия работи,
нали си има доктор и зоотехник.
Те знаят какво трябва. Ти като ми
заприказваш за тия телета, цяла
седмица ще мине. Добичар си,
така е.
- И две седмици може да
минат, важно е да ме чуеш, да
премислиш, па после ми се сърди,
карай ми се колкото щеш...
- Дадено тогава – отвърнах
с тежка въздишка. – Казвай си

активно работи по проекти по опе
ративните програми: „Регионално
развитие”, „Развитие на човешки
те ресурси”, „Околна среда” и по
програма „Развитие на селск ите
райони”, която също се финанси
ра с европейски средства. А всичко
това способст ва за разкриването
на нови работни места от страна на
общината, проблем, изключително
важен за всяко едно семейство в на
шата община.
С обръщение към участн
 иците в
празника се обърна подполковник
Милчо Манолов – председател на
Съюза на ветераните от войната
и председател на Съюза на офи
церите и сержантите от резерва и
запаса.
Тържеството продължи с културна
програма, в която участваха ученици
от СОУ ”Хр. Ботев”, Начално учили
ще „В. Левски” и школа по народни
танци при Детски комплекс.
По време на тържеств
 ения обяд,
даден на ветераните, ръководств
 ото
на общината пое ангажимент и тази
година да осигури безплатно по че
тири кубика дърва на всеки от тях,
както и да търси възможности за
осигуряване на финансови средства
за доизграждане на паметника на
загиналите във войните.■

болката, слушам.
- Не мога бе, началство, не
мога – говореше с молещи се очи
Чолака. – Опитвал съм се, ала без
кравите не мога. Нито ден. Заловя
се за нещо в почивните дни, а
все си мисля за кравите. Как ли
ще ги нареди сменният? Струва
ми се, че гладуват, жадуват. А
някоя и мастит може да хване. –
Чолака спря пред мене фронтално,
потърси моя поглед и започна
да ми разказва как вчера му се
отелила най-млечната крава.
- Отбих се за малко в родилното
снощи. Гледам, жива душа няма.
- Как няма? Нали има
дежурство, нощен пазач?
- Няма, няма. Нито нощният,
нито пазачът. А ей оная, крайната
крава... тъпче на едно място,
неспокойна, ляга, става, върти
се... Даже прослузила. Ха замини
животното, де! Та тая крава –
продължи Чолака, бършейки
ръце в синята си престилка, - тя
е славата на фермата. Много е
млечна, а и масленост млякото й
има. Ама пусти късмет, три години
все мъжки телета ражда. Ама,
викам си: ще, ще, ще има и женско
и юница от нея ще гледам. Тичам
веднага за ветеринарния, намерих
и зоотехника. После дойдоха и
други хора. Ама като тръгнало
телето, леле-мале, само с единия
крак напред, другият се подвил и
препречил през таза. Аде де... Как
си я представяш тая работа?
- Е, и друг път са се телили
такива...
- Ти слушай, слушай, не бързай
толкова – избърса потта от челото
си Владо и продължи с ръце да
описва положението на телето,
като прибута с крак към яслата

разпиляната люцерна. – Натам
вече много зор видяхме. Кравата
легна и не ще да стане. Пък
доктора клека, става, бърка и
бута телето. Върна го обратно в
утробата на майката и лека-полека
намести крачетата и главицата.
Вклини ги в таза... Майстор си е
човекът, и зоотехникът. Разбират си
от работата. Какво нещо е науката!
- Е, щом това е станало...
- Абе станало, станало... Не
е лесна работа бе, човек. И аз
така си мислех, ама телето беше
едро, да му се не види и работата.
Изкуствено ги осеменяват. Какви
са тия бици, та еднородни телета
се раждат? То си беше май умряло.
Два часа докторът и зоотехникът,
па и ние се въртяхме около тях,
докато се оправи. Търкам го аз
после със слама, търкам и гледам,
гледам... женско, женско! Първом
изтръпнах, а после радост напълни
душата ми. „Ей, ей, хора, женско
теле! Женско теле! От най-млечната
крава. Роди се.
- Добре де, добре, на цяло село
си го разказвал. Разбирам те вече,
така е.
Чолака си замълча, усмивката
му слезе от лицето, помисли си
нещо и отново ме погледна в
очите:
- Абе, началство, разбрах
колко си ме разбрал. Ама, моля
ти се, пални си москвича и на
съвещанието в града иди ти
наместо мене. И на часа да си там.
Пък аз... – После махна с ръка и
отмина. Взе отново желязната вила,
намуши голям навиляк люцерна
и започна да я разнася по яслите.
Две крави след него пристъпиха
по хранителната пътека и лакомо
наведоха глави над сочната трева...■

