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Във Враца Във Видинско

От 9 до 12 май пред Чудотворната 
ико на на Дева Мария Козелщанска 
в хра ма „Св. св.Ки рил и Методий” 
в Монтана се пок ло ни ха сто ти ци 
вярващи. 

Заедно с нея тук бя ха и част от мо
щи те на Св. Дасий. Тяхното при със т
вие в Монтана бе ше по по вод хра мо
вия праз ник на черквата.

Козелщанската ико на на 

Божията Майка е да ре на на Свято
Николаевския жен с ки ма нас тир в с. 
Городок, Ровно КиевоПечерската 
лавра, през яну ари 2000 г. 

Тя е пре не се на от Италия в Киев 
през 18и век от прид вор ни на им пе
рат ри ца Елизабет. 

Първото чу до на ико на та ста на
ло през сеп тем в ри 1881 г., ко га то 
момиче, бол но от паралич, е изцерено. 

Оттогава за поч ва и про дъл жи тел на та 
по чит към та зи икона, ко ято ле ку
ва раз лич ни бо лес ти – ду шев ни и 
физически. 

Козелщанската ико на на 
Богородица е из вес т на с мно го чудеса. 
Пред нея хо ра та найве че се мо лят за 
бла гос ло вия на се мейс т во то . Тачена е 
като пок ро ви тел ка на до ма и мла ди те 
се мей ни двойки.■ Слово плюс

Кметът на Мездра
Иван Аспарухов 
участва в за се да ние
на коми си ята 
COTER при КР

Кметът на об щи на Мездра Иван Аспарухов (BG/
ПЕС) се за вър на от Брюксел, къ де то взе учас тие 
във фо рум на Комитета на ре ги они те (КР) от нос но 
„Региони и гра до ве за ин тег ри ра но те ри то ри ал но 
раз ви тие  об ща стра те ги чес ка рам ка за фон до ве те за 
по ли ти ка та на сближаване, раз ви ти ето на сел с ки те 
ра йо ни и ри бар с т во то за пе ри ода 2014  2020 г.“ и в 
12ото за се да ние на Комисията по по ли ти ка на те ри
то ри ал но сбли жа ва не (COTER). 

На фо ру ма бя ха дис ку ти ра ни три ос нов ни теми: 
мно гос те пен но уп рав ле ние на фон до ве те на Общата 
стра те ги чес ка рам ка (ОСР) след 2013 г.; стра те ги ята 
„Европа 2020” и пре диз ви ка тел с т во то на ин тег ри ра
ния те ри то ри ален подход; пос ти га не на резултати: 
оси гу ря ва не на съг ла су ва ни подходи. Потвърдено бе 

становището, 
че ОСР ще 
има клю чо ва 
ро ля в кон тек
с та на пред
ло же ни ята на 
Европейската 
ко ми сия за 
фон до ве те за 
по ли ти ка та на 
сближаване, 
раз ви ти ето на 
сел с ки те ра йо
ни и ри бар с т
во то за пе ри ода 
след 2013 г. Тя 
ще е во де щи ят 
документ, чрез 
кой то стра те
ги ята „Европа 
2020” за 
интелигентен, 
ус тойчив и 
при об ща ващ 
рас теж ще 
бъ де прет

во ре на в ос нов ни дейнос ти на пет те „фон да на 
ОСР”: Европейския фонд за ре ги онал но развитие, 
Европейския со ци ален фонд, Кохезионния фонд, 
Европейския зе ме дел с ки фонд за раз ви тие на сел с
ки те ра йо ни и Европейския фонд за мор с ко де ло и 
рибарство. 

На за се да ни ето на COTER, во де но от бив шия пред
се да тел на Комитета на ре ги они те Мишел Делебар, 
бя ха при ети про ек тос та но ви ща от нос но пред ло же
ни ето за рег ла мент за ев ро пейс ко то те ри то ри ал но 
сътрудничество; „Градовете на бъдещето: градове, 
ус тойчи ви в еко ло гич но и со ци ал но от но ше ние“; 
пред ло же ни ето за рег ла мент от нос но съз да ва не на 
ме ха ни зъм за свър з ва не на Европа; „Пакет за ле ти ща
та” и Общата стра те ги чес ка рамка. Документите ще 
бъ дат ут вър де ни на след ва щи те пле нар ни се сии на 
Комитета на регионите, ко ито ще се със то ят през юли 
и ок том в ри в бел гийс ка та столица. 

Освен Аспарухов в де ба ти те се вклю чи още 
един пред с та ви тел на мес т на та власт в България 
 Владимир Кисьов (BG/ЕНП) от Столичния об щин
с ки съвет. Следващото за се да ние на Комисията по 
по ли ти ка на те ри то ри ал но сбли жа ва не е на 2 юли в 
Брюксел. ■ Слово плюс

В Монтана очакват чу де са 
от Козелщанската ико на

на Богородица

Даниела ХИТОВА
Регионална сре ща за пред с

та вя не на Националната стра
те гия за ин тег ра ция на ро ми те 
в България се про ве де във 
Враца. Срещата бе от к ри та от 
зам.кме та Красимир Богданов, 
кой то подчерта, че до мо мен та 
са при ети мно го документи за 
ин тег ра ци ята на малцинствата, 
но е лип с ва ла ця лос т на стра те
гия и це ле на со че ни действия. 
„Радвам се, че бъл гар с ки те ин
с ти ту ции найсет не разбраха, 
че проб ле ми те са из к лю чи
тел но се ри оз ни и не тър пят 
отлагане. Интеграция оз на ча ва 
ра вен с т во пред за ко на на всич
ки бъл гар с ки граж да ни” – ка за 
Богданов. 

Инициативата е ор га ни зи
ра на от сдру же ние „Нов път” 
– Хайредин и община Враца 
и в нея учас т ва ха на чал ни кът 
на Регионалния ин с пек то

рат по об ра зо ва ни ето Галина 
Евденова, кме то ве те на Бяла 
Слатина, Криводол и Борован, 
ди рек то ри на учи ли ща и дет с
ки гра ди ни от об щи на Враца, 
ек с пер ти от дру ги об щи ни от 
Вра чан с ка об ласт и пред с та
ви те ли на ин с ти тут „Отворено 
об щес т во”. 

Спаска Михайлова, ек
с перт в сдру же ни ето „Нов 
път”, пред с та ви на ци онал
на та стратегия. Основните 
при ори те ти в нея са шест – 
образование, здравеопазване, 
жи лищ ни условия, вър
хо вен с т во на за ко на и 
недискриминация, кул ту ра и 
медии. В мо мен та в об щин с ка
та ад ми нис т ра ция във Враца се 
под гот вя прог ра ма за ин тег ра
ция на малцинствата. В нея се 
пред виж дат кон к рет ни мерки, 
сро ко ве за тях на та ре али за ция 
и очак ва ни резултати.■

Прог ра ма за ин тег ра ция
на мал цин с т ва та Безработицата 

про дъл жа ва 
да рас те

Броят на без ра бот ни те в об ласт Видин се е уве
ли чил с 3,27 %  за месец. За ця ла та об ласт през 
март рав ни ще то на без ра бо ти ца е би ло 20,31%. 
Четири пъ ти над сред на та за стра на та е без ра
бо ти ца та в общините, об с луж ва ни от Дирекция 
„Бюро по тру да” Белоградчик. 43 % от хо ра та в 
тру дос по соб на въз раст там са ре гис т ри ра ни на 
тру до ва та борса. За Кула през м. март е от че те на 
без ра бо ти ца от 29,23 %. За съ щия ме сец от че ти те 
за Видин со чат без ра бо ти ца 14,25 %  с 28 пун к та 
по ве че от пред ход ния месец. 52 % от тях са жени. 
В срав не ние с пред ход ния ме сец без ра бо ти ца та 
при же ни те се е уве ли чи ла с 4 %. 

Нараснал е и бро ят на обя ве ни те в бю ро то сво
бод ни ра бот ни места. Съотношението меж ду тър
се не и пред ла га не е 5:1, до ка то през м. фев ру ари 
за ед но обя ве но ра бот но мяс то пре тен ции са има
ли 7 души. ■ Слово плюс
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С пет про ек та за 6 
981 618 лв. от Структурните 
и Кохезионния фон до ве 
Община Вършец се на реж да 
на тре то мяс то в об лас т та по 
ус во ени средства. Преди нея 
са са мо Монтана и Лом. Най
ак ти вен е час т ни ят сектор, 
след ван от об щи на та и учи ли
ще „Иван Вазов”. Това ста на 
яс но по вре ме на ор га ни зи
ра на та от Областния ин фор
ма ци онен цен тър в Монтана 
ин фор ма ци он на сре ща в гр. 
Вършец за по пу ля ри зи ра не на 
по ли ти ка та на сбли жа ва не на 
ЕС в България.

С про ект на об щи на 
Вършец по опе ра тив на прог
ра ма „Околна сре да” за 5 
707 900  лв. ще бъ де из г ра
де на съв ре мен на и мо дер на 
пре чис т ва тел на стан ция за 
от па дъч ни води. Станцията 
ще пре чис т ва от пад ни те во ди 
на 10 хил. ду ши и в нея ще се 
из пол з ва би оло ги чен и ме ха

ни чен ме тод за пречистване.
Участниците в сре ща та – 

об щин с ка администрация, 
неп ра ви тел с т ве ни 
организации, час тен сектор, 
бя ха за поз на ти с опе ра тив на 
прог ра ма „Развитие на чо веш
ки те ре сур си”. По нея ак ту ал
ни в мо мен та са схемите: 

●„Помощ в до ма” за съз
да ва не или до раз ви ва не на 
ус лу га та до ма шен со ци ален 
патронаж;

● „Квалификационни ус лу
ги и на сър ча ва не на за етос т
та”, ко ято да ва въз мож ност за 
при до би ва не или раз ши ря ва не 
на про фе си онал на та ква ли
фи ка ция (до тре та степен) и 

оси гу ря ва не на про из вод с т вен 
стаж (до 3 месеца) за без ра
бот ни лица, ре гис т ри ра ни в 
„Бюро по тру да”;

●„Квалификационни ус лу ги 
и обу че ние на за ети ли ца”, ко
ято це ли развитие, по доб ря ва
не или об но вя ва не на про фе
си онал ни те ком пе тент нос ти 
на за ети те в предприятията, 
не об хо ди ми за бъ де що то раз
ви тие на фирмите;

● „Образователна ин тег
ра ция на де ца та и уче ни ци те 
от ет ни чес ки те мал цин с тва”, 
ко ято це ли за сил ва не на мо
ти ва ци ята за включ ва не в 
об ра зо ва тел ния процес, да ва 
ра вен дос тъп до об ра зо ва ние 

и под по ма га до пъл ни тел ни те 
зани ма ния на децата, чий то 
майчин език не е българският.

Областен ин фор ма ци
онен цен тър – Монтана е 
част от мре жа та от 27 об
лас т ни ин фор ма ци он ни цен
тъ ра за по пу ля ри зи ра не на 
Кохезионната по ли ти ка на 
Европейския съ юз в България 
и пре дос та вя информационни, 
комуникационни, ло гис
тич ни и ек с пер т ни услуги. 
Центърът е съз да ден по про
ект по Оперативна прог ра ма 
„Техническа по мощ”, съ фи
нан си ра на от Европейския 
съ юз чрез Европейския фонд 
за ре ги онал но развитие. ■

ДО
МИНИСТЪРПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Уважаеми господин Борисов,
Общественият ко ми тет „За дос той но бъ де ще на 

Враца” заявява, че граж да ни те на Враца бя ха под
ло же ни на не до пус ти мо об га зя ва ва не от тле ещия 
четири денонощия по жар на пло щад ка та на фир
ма „Екобулсорт“ ЕАД, за поч нал след  17:00 ч. на 
02.05.2012 г.

На 03.05.2012 г. част от учеб ни те за ве де ния не 
про ве до ха занятия. На 04.05.2012 г. об га зя ва не то 
съ що бе факт!  Въпреки уве ре ни ята за за га ся ва не то 
на пожара! Със за по вед на кме та учеб ни те за ня тия  
на те ри то ри ята на гр. Враца бя ха прек ра те ни на 
04.05.2012 г.

Настояваме да  про ве ри те фак ти те и да да де те 
ясен и кон к ре тен от го вор на сле де ни те въпроси:

1. Кой, ко га и за що е дал раз ре ше ние на фир ма 
„Екобулсорт“ ЕАД за съх ра не ние на от па дъ ци те на 
София  на пло щад ка във Враца?;

2. Чия е соб с т ве нос т та на пло щад ка та и за що 
та зи пло щад ка е  до жи лищ ни сгради, а не на ми ни
мум 3000 м отстояние, как ви то са изискванията?;

3. Защо ня ма во до из точ ник на площадката?;
4. Защо по ли цейс ки те ор га ни са арес ту ва ли  и 

гло би ли че ти ри ма  младежи, отиш ли на мяс то то на 
по жа ра към 23:00 ч. на 02.05.2012 г.?;

5. Наистина ли сa из мер ва ни и обя вя ва ни 
коректно всички от де ля ни при го ре не на плас
т ма со ви от па дъ ци вред ни вещества. Отчетени 
ли са ди ок си ни и фурани, при чи ня ва щи 
онкозаболавания?;

6. Адекватни ли са нап ра ве ни те пре по ръ ки от Об
лас т на та ад ми нис т ра ция  към граж да ни те за дейс т
вия при по жар и пос лед ва ло то обгазяване?;

7. Подписал ли е Тотю Младенов ка то бивш кмет 
на Враца, а се га нас то ящ ми нис тър във Вашия 
кабинет,  до ку мент за съх ра ня ва не на со фийс кия 
боклук?

Гражданите на Враца очак ват от Вас да по не се
те сво ята отговорност, за що то Вие ка то бивш кмет 
на София и ка то нас то ящ ми нис търпред се да тел 
не раз ре ших те проб ле ма с бок лу ка на София! 
Проблем, прех вър лен се га на граж да ни те на Враца, 
под ло же ни на жес то ко  обгазяване!

Настояваме да по тър си те от го вор ност от ви нов
ни те за не до пус ти мо то бе зоб ра зие  съх ра ня ва не на 
сто лич ния бок лук във Враца, без ни ка кво раз ре ше
ние от ото ри зи ра ни те служ би в Община Враца!

Очакваме на ла га не то на найтеж ки те пред ви де ни 
в за ко на сан к ции на ви нов ни те за пре диз ви ка но то 
об га зя ва не на Враца в про дъл же ние на 4 де но но
щия ка то след с т вие от бе зот го вор но на ру ша ва не на 
найеле мен тар ни те изис к ва ния за про ти во по жар на 
бе зо пасност от фир ма „Екобулсорт“ ЕАД.

Гражданите на Враца имат пра во на ко рек т на и 
яс на ин фор ма ция по слу чая с де по ни ра не то на от
па дъ ци във Враца без разрешение, как то и за пос
лед ва ло то об га зя ва не от 2 до 5 май! 

Пожарът и об га зя ва не то са ос но ва ние да по
ис ка ме от го вор от Вас ка то бъл гар с ки ми нис
търпред се да тел и по дру ги същ нос т ни въп ро си 
за бъ де ще то на Враца:

1. Защо един с т ве но око лов ръс т ни ят път на Враца 
е про ек ти ран са мо с две ленти, а нав ся къ де по тра
се то на  Е 79,  в дру ги те об лас т ни градове, око лов
ръс т ни те пъ ти ща са с 4 ленти?;

2. Защо се зак ри ва един с т ве но то в 
Северозападна България во ен но поделение, 
нас лед ник на ШПЗО „Гоце Делчев”, на слав ни
те 35и пе хо тен Врачански полк и на 6и Бдински 
полк, учас т ва ли във всич ки вой ни за на ци онал но 
обединение?; 

3. Защо един с т ве но в от сеч ка та Враца – Криводол 
на ви со кос ко рос т на та жп ли ния София – Видин ще 
се из пол з ва ста ро то трасе, а Враца тряб ва да се 
раз де ли с 4мет ро ва но ва „Берлинска сте на”, вмес
то жп ли ни ята да се вко пае в траншея, как во то е 
же ла ни ето на врачани?

Господин Борисов, вра ча ни не са вто ра ка
те го рия хора! Колко сред с т ва се опит ва да 
спес ти пра ви тел с т во то на наш гръб? Това ли 
ис ка Вашето правителство? Да жи ве ем в со
фийс ки боклук, да сме об га зя ва ни с кан церо ген ни 
вещества, да сме раз де ле ни на се вер на и юж на 
Враца, да ня ма во ен но поделение, оси гу ря ва що 
на ци онал на та ни си гур ност и за щи та при бед с т
вия и ава рии и един с т ве но Враца да е с дву лен
тов око лов ръс тен път, за да се съз да ва „та па” при 
пре си ча не то на гла вен път Е79 с пъ тя за фе ри бот 
„Оряхово?  Защо? 

Враца има пра во на развитие, а вра ча ни на 
дос той но бъдеще!  Мълчанието Ви не ра бо ти 
във Ваша и на пра ви тел с т во то на ГЕРБ полза!

Обществен ко ми тет 
„За дос той но бъ де ще на Враца”
За Гражданско дви же ние „ДНЕС” – 
Враца 
За Инициативен ко ми тет
за за щи та на по де ле ние 52380
За Дамски клуб „Вратица” 
За Инициативен ко ми тет „Римекс” 
За Национално дви же ние
„ Достойни за България”Враца
За Съюз на пат ри отич ни те си
ли”Защита”
За ВМРО – Българско
на ци онал но дви же ние – Враца
За Политическа пар тия „Атака” – Враца

Ангелина ДАКОВА
На 11 май, в Деня на сла

вян с ки те първоучители, в 
Пресклуба на БТА във Видин 
се про ве де кръг ла ма са на 
те ма “Младежката без ра
бо ти ца”, ор га ни зи ра на от 
Областния съ вет на БСП и 
но во от к ри тия офис в гра
да на ев ро де пут ка та Илияна 
Йотова. В де ба та учас т ва ха 
и пред с та ви те ли на мла
деж ки те со ци алис ти чес ки и 
со ци ал де мок ра ти чес ки фор
ма ции на Сърбия и Румъния 
– Радован Арежина, де пу тат 
и пред се да тел на Общински 
съ вет гр.Кладово, Василе 
Дорин, ви цеп ре зи дент на 
Младежката ор га ни зи ция 
на Социалдемократическата 
пар тия в Румъния, Димитраке 
Йонуц, член на пос то ян ния 
съ вет на Студентската ли га на 
Социалдемократическата пар
тия в Румъния. Дискутирани 
бя ха проб ле ми те по спе ци
ал нос т та на за вър ш ва щи те 
обу че ни ето си мла де жи и то ва 
как да се сти му ли рат фир ми те 
да на емат мла ди специалисти. 
40 % от мла ди те хо ра във 
Видин не ра бо тят и не учат, 
съз да ват се ус ло вия за пос

то ян на безработица. “Няма 
по ли ти ка за мла ди те хо ра в 
България” – за яви ев ро де пу та
тът Илияна Йотова по вре ме 
на дискусията. Видин найос
т ро чув с т ва проб ле ми те на 
без ра бо ти ца та сред мла ди те 
хо ра – 25 % са трай но без ра
бот ни те младежи, ос та на ли 
без ра бо та за 12 или по ве че 
месеци. Според пред с та ве ни 
дан ни за по ре ден път “чер на
та” ста тис ти ка на реж да гра да 
ни в че ло то на не га тив ни
те кла са ции в ця ла Европа. 
Данните со чат още, че ви дин
с ки те мла де жи са найсил но 
за сег на ти от со ци ал на та и 

ико но ми чес ка та криза. Само 
29 % от мла ди те хо ра в об
лас т та имат работа, т.е. око ло 
5700 младежи.

След прик люч ва не на фо
ру ма бе от к рит Европейски 
ин фор ма ци онен цен тър в 
об лас т ния град. Инициативата 
е на ев ро де пу та та Илияна 
Йотова. “Аз мно го се надявам, 
че мла ди те хора, да же не за
ви си мо от по ли ти чес ка та им 
ориентация, ще вли зат в то зи 
офис, за да ви дят как во се 
случ ва в го ля ма та Европа” – 
обя ви Михаил Миков. Илияна 
Йотова из ра зи надежда, че 
инфоцен тъ рът ще се по се ща ва 

от всич ки граж да ни на Видин. 
Евродепутатката под чер та 
още, че ед на от ам би ци ите 
й е да ра бо ти мно го тяс но с 
общината. Пламен Трифонов, 
пред се да тел на Общински 
съ вет – Видин, обяви, че се 
на дя ва Центърът да по мог
не за из ли за не от теж ко то 
положение, в ко ето се на ми ра 
на ши ят край.

Тържественото от к ри ва не 
на Европейския ин фоцен тър 
“Илияна.инфо” бе съп ро во
де но с му зи кал на прог ра ма в 
из пъл не ние на тан цов със тав 
от град Кладово и на род ния 
ан сам бъл от град Брегово.■

Ин фор ма ци онен цен тър 
“Илияна.инфо” във Видин

Близо 7 млн. лв. за община Вършец 
от опе ра тив ни те прог ра ми

Кажете истината! 
Чия е отговорността?

Въпреки мно гок рат ни те сиг на ли от об щин с ки съ вет
ни ци и медии, че във Враца се де по ни рат со фийс ки 
отпадъци, граж да ни те бя ха заблуждавани, че по доб но 
не що няма. Истината, скри ва на в пос лед на та го ди на и 
по ло ви на, оба че лъс на с ця ла та си грозота. 

Във фир ма „Екобулсорт”, по драз де ле ние на близ
ка та до пра ви тел с т во то „Екобулпак”, из бух на по жар в 
сря да око ло 17. 00 часа, ко йто об га зи в про дъл же ние 
на две де но но щия Враца и близ ки те села. Впос лед
с т вие се установи, че в пло щад ка та на  фир ма та се 
из воз ва и съх ра ня ва част от со фийс кия боклук.

Въпреки лип са та на точ на информация има или ня
ма за мър ся ва не на въз ду ха с вред ни емисии, оче вид
но е за ди мя ва не то в це лия град и неп ри ят на та за душ
ли ва миризма. Това пре диз ви ка адек ват на та ре ак ция 
на общината: да се сви ка кри зи сен щаб; не за ви си мо 
от лип са та на точ ни дан ни от ла бо ра тор ни те ана ли
зи  да се ос во бо дят уче ни ци те от учеб ни за ня тия на 4 
май и да се при бе рат по до мо ве те си; да се оси гу рят 
во до нос ки и фад ро ми за гасенето.

Остава въп ро сът за отговорността. 
След ка то об щи на та не е из да ва ла раз ре ше ние за 

из г раж да не на пло щад ка за де по ни ра не на отпадъци, 
на как во ос но ва ние РИОСВ е да ло въз мож ност на 
„Екобулсорт” да из вър ш ва съ от вет на та дейност?  
След ка то в ре ди ца се ли ща на стра на та не поз во ли
ха да се де по ни рат со фийс ки те боклуци, Враца ли се 
ока за найудоб но то място? Защо пре диш ният кмет с ки 
екип ук ри ва ше ин фор ма ция и неп ре къс на то от го ва ря
ше на пос та вя ни те въпроси, че във Враца не се скла
ди рат от па дъ ци те на София? 

Време е ня кой да по не се отговорност, или за по ре
ден път ор га ни те на цен т рал на та  власт и медиите ще 
се ока жат гос топ ри емен пар т ньор на управляващите?

Общински ко ми тет на ВМРО, Враца
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И не от вчера, и не до ут ре 
все ня кой ще гле да не до
вер чи во в она зи не уло ви ма 

точка, в ко ято се сто пя ват ята та 
на годините. Подире им ще ос
та ват въпросите, ко ито изос т рят в 
ре зец на ша та зря ща и нес го вор чи ва 
същност. 

Кой съм аз? 
Или какво?
А ти? 
Не дръз вам да те на ре ка приятелю, 

за що то та зи ду ма е из ха бе на и оръ фа
на до поч ти пъл на безполезност. 
От хората, ко ито се ври ча ха във 
веч на пре да ност към ближния, до ка то 
в ръ ка ва си нер в но и гуз но опип
ва ха “скри тия коз” на клеветата, 
а зад гър ба си твър де чес то дър
жа ха и ножа. По биб лейс ки пре це
дент мо же би ще се срещ нем точ но 
с теб, но не ще се познаем. Наивни 
и ам би ци оз ни тър са чи на ес тес
т ве на справедливост, за лу та ни 
в но ви съд бов ни лабиринти. Без 
изход! Нека пре ди из г ре ва на по ред на
та де ма го гия да помислим! 

Нима жи во тът ни сега, ко га то 
ре кох ме “найпос ле”, не се про
пук ва до основи?

До вче ра бях ме опа ко ва ни в па рад
ни те “кос тю ми” от пра ви ла и догми. 
Закопчани поч ти смър то нос но 
“до го ре”, си реч хва на ти здра во 
за гърлото. Такива бя ха на ши те 
бъл гар с ки “мо де ли ери”   мислехме, 
рад вах ме се, обичахме, тъгувахме, 
пи шех ме и пъ ту вах ме спо ред ука зи и 
постановления. Извисяването на 

соб с т ве ния глас и отс то ява не то
на лич ния из бор п ла щах ме
с чув с т во за вина,

вме не но ни от влас т ва щи те 
еднодневки. Понякога и по
скъпо...

А днес? Нима в минутите, от
ре де ни за мъл ча ние и размисъл, 
не ник не в ду ши те ни па губ ни ят 
пле вел на стра ха и отчаянието? 
Нима не се прев ръ ща ме в бал
кан с ки римляни, ко ито прек
ро яват древ ни те мак си ми по своя 
мода, за да ги кре щят от ня кой ъгъл:     

“Кафе и зрелища!”;
“Правата са си ваши! Вземете 

си ги,... ако ви стиска.”;
“Портмонето над всичко!”;
“Всеки да се па зи и да по до зи

ра всеки!”;
“В кра ен слу чай изяж дай до ри 

приятелите!”. 
“Забавлението е но ва та 

религия!”
“Предателството и ли це ме ри

ето са не об хо ди ми те рож би на 
епохата!”

Мнозина се опит ват да ни 
шаш нат със сво ите по ли ти
чес ки и ико но ми чес ки пи ру
ети и флиртове, пре ме ри ли до 
йо та наг лия си де мок ра ти чен 
маркетинг. Продават ни ев ти ни 
ду хов ни имитации, опа ко ва ни в 
по цин ко ва но безразличие. В пар
ла мен та и във влас то ви те пи ра ми ди 
“не оп ре то ри ан ци те” по пар тийно му 
си про със к ват чес то съвета: 

“Ако ис каш да се из диг неш 
над другите, от ре жи гла ви те на 
околните!”

И си то чат лактите, под ко
ва ват обув ки те си с изпитан, 
рафиниран, ци ни чен непукизъм. 

Пресметливо и на зи да тел
но кла тят гла ви на младите, че 
тряб ва да по ча кат да им дой
де времето, за що то бъ де ще то 
е тяхно, но не и настоящето. 
А ние, сред но то из гу бе но 
поколение, бав но по тъ ва ме ка то 
ка мък към  дъното, до ка то ни из

ти ча ес тес т ве ни ят га ран ци онен 
срок на живота.        

Нашенските 
пишмандемократи, сло жи ли на 
гол тум бак чиф те вратовръзки, 
ов ре ме се усе щат къ де му е ца ка та 
на успеха. Бързат да се раз г ра ни
чат от та ки ва ка то нас. Дори ни 
пре зи рат тайно, но не и полека! 
Отричат и авторите, и глав ни те 
ге рои на компроматите. Често 
ана те мос ват историците. Освен, 
ако из с ле до ва те ли те на ис то ри
ята де бе ло не под чер та ват поч ти 
бо жес т ве ни те им доб ро де те ли и 
пъл на та лип са на прег ре ше ния и 
пороци. Подсмиват ни се с наг ли 
лица, по туп ват се по зак ръг ле
ни те зад ни че та и се на дя ват със 
слу чай но под х вър ле ни зал ци да 
ус ми рят кур ка щи те тру до воп ро ле
тар с ки и ин те ли ген т с ки кореми. Знаят, 
че точ но глад ни те и не съ вър ше ни те 
съз да ва ха на род ни те благини, ко ито 
пак оти до ха не къ де да е, а при из б ра
ни ци те на съ щия то зи народ.  И от пи
ват за на ше здра ве от ле жа ло със 
за па зе на марка. 

Подоб ре е, че ни то четат, ни то 
раз би рат поетите. Не про умя ват 
раз ни те му там фи ло со фии и 
стихоплетства. Разберат ли ги  
ще ги разстрелят!

Нали 
все ня кой тряб ва да стои на
спир ки те и да гле да 
про фу ча ва щи те лук соз ни
коли, до ка то му про бут ват
рек ла ма 

за ком фор т но пъ ту ва не до за
ше ме тя ва ща дестинация. Или 
в уши те му да отек ва пос лед
ни ят пи сък на найно вия мо дел 
суперавтомобил, до ка то ча ка 
раз х ло па ния и пра шен “ди ли
жанс” от цен тъ ра до про вин ци
ята на града, на ре чен с по ред на та 
“Младост” или “Надежда”. Вечер 
по те ле ви зи ята да се уте ша ва 
с блуд ка ви ек шъ ни или саги, с 
кон кур си те за мис монокини, на 
ко ито тра ди ци он ни те пре лес ти 
на же ни те трог ват мнозина, но 
задоволяват... малцина! Те са но ви
ят ре д!  Не ка още сега, от днес и 
на та тък да е яс но  кой на ко го 
и за що ще це лу ва ръка! И кой 
и как ще се мо ли  да го по ща
ди геноцидът, на ре чен пре ход към 
демокрацията!... 

Политическият дик тат е за ме нен с 
икономически.

Страницата е но ва и е от найно ва
та ни история, на чий то гръб май 
е написано: “Бърлогите сме нят сво
ите обитатели!   Големите изяж
дат малките! Назад към при ро да

та на ...хищниците!”
Само ние се досещаме, че 

тех ни ят страх за опаз ва не на 
за ли за но то си и въз ду хар с ко 
са мо лю бие нараства, ве че ста ва 
пого ля мо от на ше то отчаяние! 

А ние с теб? 
Едва ли ще по пад нем в тях на

та елит на лов на дружинка. Едва 
ли  ще раз каз ва ме на раз кош ни 
блон дин ки в джа ку зи та на пуд
ре ни истории, до ка то гле зе но си 
до пуш ва ме пурите. Утопично 
се надяваме, че ня ма да из чез не 
он зи тип българин, кой то все ос та ва 
не за бе ля зан в сян ка та на бе зи мен но
то си зна чи мо дело, до ка то дру ги те 
се боричкат, за да за емат постове, 
мно гок рат но над х вър ля щи ръс та 
им. Че ня ма да тър сим гроб за 
сво ето мълчание. Че в мис ли те ни 
ня ма да със кат за ка ни за ом ра зи те и 
униженията, да ре ни ни от знай
ни и нез най ни им пер с ки доносници, 
про фе си онал ни комбинатори, ду хов
ни сат ра пи и хамелеони, за ли за ни 
лакейчици. 

А бих ме мог ли да им вър нем дъл
жи мо то двойно, нали? 

Въпросите ще тег нат не са
мо днес над гла ви те ни. И ед
ва ли още ут ре ще ни из це ри 
прозрението, че плас т ма со ви ят со
ци али зъм не ни нахрани, как то и 
прех ва ле на та демокрация? Нали 
ве че и тя има бъл гар с ко гражданство? 
Защо то га ва онази, от та тък ев ро
пейс кия и аме ри кан с кия параван, 
посъвършената, пак съб лаз ни тол ко ва 
мозъци? С как во при ма ми же ни те и 
дъ ще ри те ни, за да ги про да де на 
ле ни вия чуж де нец ка то ев тин су ве нир 
сре щу скука... по це на та на чер ния 
пипер? Апропо, 

це на та на слу ги те нав ся къ де
по све та не е висока! 
Как ще се отър вем от всич ки 

онези, ко ито до вче ра бя ха за чис
ле ни към ре ша ва що то мно зин с
т во на моделиерите, глашатаите, 
перукерите, фанфаристите, сер витьо
ри те на обе то ва ния двор, а днес дис
тан ци ра но се из ле жа ват в бла го ус т
ро ени те си палати. Снимат се за 
еди ния гол по пу ли зъм с гладните, 
бездомните, интелектуалците, 
наивните? И зна ят  след ка то се 
раз де ли  “ба ни ца та” на властта, и ико
но ми чес ка та хич ня ма да ги затрудни. 
Разпредели пар ла мен тар ни те 
ска мей ки и министерствата, дру
го то се де ли съв сем точ но и крат
но от са мо се бе си. 

За ма со вия при те жа тел на соб
с т вен глас и по зи ция има из
мис ле ни си гур ни оръ жия 
 закони, постановления, укази, 
правилници, наредби, програми, 

на гъц ка ни в ле ни ва пра во раз да
ва тел на система. 

Все ще се на ме ри кой да им 
дръп не спу съ ка  ад ми нис т ра ции да 
ис каш на днеш но време! Пък и ло
би та та си имат сво ите сметки. Те хич 
не се впечатляват, че ще пос лед ва 
ня коя одум ка повече, из мис ле
на от тая кал па ва и ви рог ла ва 
интелигенция. 

На нея пък кой да й вярва, кой 
да я чуе. Бъл гар с ка та кул ту ра ве
че не се съз да ва в киностудии, 
издателства, ателиета, кон
цер т ни зали, училища, ака
де мии или пр. (из к лю че ни ята 
до каз ват правилото!), а в лук
соз ни кабинети. Из тях се раз
хож дат ед ни ра зя ре ни и наг ли 
секретарки, ед ни хе те ри с ед ва 
пок ри ти ве не ри ни хълмове, ко
ито ... 

А, да, за ин те ли ген ци ята иде
ше реч... Покани я на чаш ка лук
соз но пи тие и оби лен обяд, след 
ко ето пи ше щи те “лес но кан дис
ват” да със та вят рек лам ни де ви
зи на фирми, ши коз ни дип ля ни 
с ма ло ум ни текстове. Артистите 
иг ра ят в прес къ пи рек лам ни ви
де ок ли по ве за лук соз ни то алет ни 
чинии. Художниците ка то лу ди 
зог ра фис ват за па зе ни мар ки по 
витрините. Учителите пъ ту ват  ко га 
до Сръбско, ко га до Турско, ко га 
до Маджарско за па зар но за кър п
ва не на се мейния бюджет. Тях по 
пъ ту ва ни ята им ще ги познаете! 
Докторите пък си сме нят дип
ло ми те сре щу сви де тел с т ва за ек с
т ра сен си  хем не е яс но как во 
лекуват, хем с врач ка тряб ва да 
ги от к ри еш къ де са и как да им 
по ис каш помощ.      

Никой не мо же да ни обяс
ни как на ци ята ни се прев ръ ща 
в със тав на част от све тов ния 
слугинаж.  Знаем, че в го ле
мия вър топ мъ тил ка та ще взе ме 
жертви. Но спо рът да ли днес 
за поч ва от вчера, от днес, от ут ре 
или от вдругиден, не ни утешава. 
Доказателствата, че час т ник не е 
“мръс на ду ма”, че той е ис то
ри чес ки шанс и мно го би ис кал 
да го ня ма пра ви ло то “И доб ре да 
работиш, фалираш!”, би тряб ва ло 
да са до ка за тел с т ва на оцеляването. 

Ще се спра ви ли се ля ни нът със зе
мя та си, ра ло то ще се пре вър не ли и в 
не го во разпятие? Да вяр ва ме ли, 
че щом всич ки ни ис кат доброто, 
“пос ле” ще ни го дадат? Ще се вър
нат ли онези, ко ито не из тър пя ха 
да бро дят сред не пог ре ба ни те 
ве ли чия от мавзолеите, сред раз ро
ве ни те гро бо ве на “дру ги те бъл га ри”, 
сред нат ро ше ни те пе то лъч ки и неп
ре то пе ни те брон зо ви статуи, сред 
хо ра та с пряс но бо яди са ни би ог ра
фии в червено, синьо, жъл то или  в 
друг нюанс, сред на ва ли ца та от 
без ра бот ни око ло чи нов ни чес ко 
бюро, до ко ето те до пус кат ка то 
по ре ден номер? 

Дано!
Хаосът бил част от све тов но то 

дви же ние и от не го тряб ва
ло да се въз ро ди светът. И ние 
се дви жим в него, тър сим но
вия Мойсей и вяр на та посока. 
Надяваме се да не се пре вър нем 
в хра на за ближ ния до вчера. 
И се кръс тим за но ва та си орис 
и зашита. В ду ши те пре цъф тя ват 
пламъците, за па ле ни от на деж
ди те и младостта. Нека не бър за ме 
да ги отписваме. Нищо, че про
тес тът раз къс ва те ла та и ду ши те 
ни. И ги изпепелява, а ка лен да
рът на еге не то не умо ли мо сме ня 
сво ята дата. 

Нека с не що бъ дем нуж ни на 
иде щи те след нас. За тях спо ме
ни те ще се ви ят ка то струй ка съл зот
во рен дим. Дано повярват, че сме 
горели, че сме има ли хъс да бъ дем 
хора! Без та зи вя ра и на ши те до ка
за тел с т ва ду ши те на по том ци те ще 
рас нат недъгави, не дъ га ва ще е и 
плът та им. 

Не са нуж ни пла ни ни от зла то 
и сребро, ни то опи яня ва ща та слава, 
от ре де на за “все мо гъ щи” или  “без с
мър т ни”. Достатъчно е вър ху дла ни те 
си да съ бе рем  злат ния пра шец на 
мъд рос т та и разума, ос та ве ни от 
пра де ди те ни. Да опа зим ду ха 
им, преб ро дил вековете. И 

все ки сам да мо же да 
пре тег ля сво ето “за” и 
“про тив”. Нека за но во то и
 доб ро то меж ду нас нап ра вим
 мостове, с те ме ли в 
соб с т ве ни те ни нерви. 
 Болките си стру ват цената! 
Но ни как ва прош ка за онези, 

ко ито с по бед ни наз д ра ви ци за
ед но с шам пан с ко то би ха из пи ли 
и сме ха на де ца та ни. А пос ле би ха 
из ми ли ръ це те си с майчи ни те съл зи 
и би ха пре чис т ва ли ду ши те си с оп
рав да тел ни речи, че не що му има ло на 
...времето. 

Предадем ли се на ал ч нос т та 
и лицемерието, ко ито днес хич не са 
случайност, то ни що чуд но на 
кръстопътя, на кой то сме зас та на
ли с от во ре ни обя тия към света, да 
ни от не сат ги бел ни течения. Тогава 
оце ле ли те мо же би ще срещ нат ня коя 
мъ нич ка ек с п рес на обя ва в ев ро
пейс ки те и све тов ни те вестници: 
“Разпродава се из год но бъл гар с ко 
достойнство! Може и на части!” 
А победителите, т. е. оцелелите, 
не ги съдят, не ги де лят на доб ри 
и лоши. Времето не поз на ва об
ра тен ход и жи вот на кредит!

А ние с теб, приятелю? 
Ние през нощ та ще стис ка ме 

зъ би и ще под пи ра ме не бе то с 
думи. За да не пад не вър ху све та 
и да го погуби! А през деня, до
се щаш се, нали? Пък да но не ни 
разстрелят!

Поне до ка то и дру ги ни се при
те кат на помощ!■

Поне докато 
и другите ни се 
притекат 
на помощ

Мартен КАЛЕЕВ

С ре ше ние на мес т ния 
пар ла мент об щин с ка 

зе ме дел с ка зе мя във Видин 
ста ва сме ти ще на „Видахим”. 

150 дка в мес т нос т та 
Кърлизит” ще се пре вър не 
в сме ти ще за сгуроотвал. 
Видинският об щин с ки съ вет 
пре неб рег на раз по ред би те 
на чл.8 ал. 4 от Закона за 
Общинската соб с т ве ност и 
взе ре ше ние да пре дос та ви соб с т вен 
те рен на „Видахим” за из г раж да не не 

депо. Решението е в раз рез и с раз по
ред би те на Закона за ус тро йс т во на 
територията, спо ред кой то се заб ра

ня ва про мя на на ус т ройс т ве на зо на 
за озе ле ня ва не в друго. 

Решението е при ето от Общинския 

съ вет след пис ме но ис ка не 
на фир ма та в края на яну ари 
т.г. 

Писмото е под пи са но 
от два ма та из пъл ни тел ни 
директори, еди ни ят от ко
ито е и об щин с ки съветник. 
Според пред с та ви те ли те на 
„Видахим”, про мя на та в пред
наз на че ни ето и пол з ва не то 
на местността, ня ма да на ру

ши еко ло гич но то равновесие. ■Слово 
плюс

Дадоха земеделска 
земя за сметище
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Честит Ден

на славянската 

писменост!

24 май

На всич ки жи те ли от на ша та 
об щи на чес ти тя Деня на бра-
тя та Кирил и Методий с най-
дъл бо ко въл не ние и по же-
ла вам на всич ки да живеем, 
да работим, да меч та ем с 
тях на та ду хов на свет ли на и 
с нея да вър вим към още по-
до бър и щас т лив живот.

Носете фа ке ла на бъл гар с ко то 
слово, за да не пре съх не 
ве ков ни ят стре меж за просвета, 
на ука и култура!

Николай ГЕРГОВ
кмет на Община Грамада

Уважаеми съграждани, 
скъ пи дей ци на прос вет-
но то и кул тур но то дело, 
учи те ли и ученици, поз д ра-
вя вам ви по по вод 24 май!
Нека съх ра ним през ве-
ко ве те на ци онал на та си 
самобитност, тра ди ци ите 
и вя ра та на бъл га ри на и 
от бе ле жим праз ни ка на 
бъл гар с ка та прос ве та и 
кул ту ра и на сла вян с ка та 
пис ме ност със са мо чув с-
т ви ето на мо дер ни ев ро-
пейс ки граждани!

Симеон ШАРАБАНСКИ
кмет на Община Кнежа

Скъпи учители, 
уче ни ци и дей ци 
на кул ту ра та
и из кус т ва та 
в об щи на Ружинци,

По слу чай най-свет лия бъл-
гар с ки праз ник - 24 май 
– Ден на бъл гар с ка та прос-
ве та и кул ту ра и на сла вян-
с ка та писменост, най-сър-
деч но ви поздравявам.!
Продължавайте нап ред без 
колебание. С неп ре къс нат 
твор чес ки за ряд под дър-
жай те бу ден ду ха ни!

Венцислав ВАНКОВ
кмет на Община Ружинци

Община Мездра
Честити 24 май – Деня на 
бъл гар с ка та прос ве та и 
кул ту ра и на сла вян с ка-
та писменост, на сво ите 
съграждани, учители, 
ученици, дей ци на кул ту-
ра та и об ра зо ва ни ето в 
об щи на та с по же ла ние за 
креп ко здраве, бод рост и 
дълголетие, вя ра в ду хов ни-
те цен нос ти и мно го праз-
нич но настроение!

Иван АСПАРУХОВ
кмет на Община Мездра

Уважаеми учи те ли и 
дей ци на кул ту ра та от 
об щи на Медковец, 
поз д ра вя вам ви с 
праз ни ка на бъл гар с ка та 
прос ве та и кул ту ра и 
на сла вян с ка та 
пис ме ност – 24 май!
На вас, про дъл жи те ли те на 
де ло то на све ти те бра тя 
Кирил и Методий, из каз вам 
най-ис к ре на та си бла го дар-
ност за не умор ния и все от-
да ен труд и ви по же ла вам 
здра ве и дръз но ве ние за 
още по-го ле ми ус пе хи в бла-
го род но то дело!

инж. Венцислав ЕВГЕНИЕВ
кмет на Община Медковец

Да е чес тит денят, кой то се пом ни и по чи та от всич ки бъл га ри – 24 май!Нека бъ де бла гос ло вен ва-
ши ят бла го ро ден и по ле зен 
труд, дей ци на об ра зо ва ни-
ето и ра де те ли на културата. 
Нека оза ре ни те дет с ки ли ца 
бъ дат пъ те во ден знак във ва-
ша та бла го род на професия!
Честит празник!

Петър ДАНЧЕВ
кмет на Община Криводол

Уважаеми учи те ли и 
дей ци на кул ту ра та и науката,
Приемете мо ите сър деч-
ни поз д рав ле ния по по вод 
праз ни ка на бъл гар с ка та 
прос ве та и кул ту ра и на 
сла вян с ка та писменост.
Това е ден, кой то все ки 
свър з ва с образованието, 
науката, творчеството. 
Празник на ду хов нос т та и 
стре ме жа към знание. Ден, 
в кой то все ки от нас от п ра-
вя бла го дар ност към сво ите 
учители, към творците, към 
хората, ко ито съх ра ня ват 
род но то сло во и бо гатс т во-
то на бъл гар с ка та кул ту ра 
и ги пре да ват на бъ де щи те 
поколения. 
На 24 май има ме ос но ва-
ние да из пит ва ме  гор дост 
от сво ето кул тур но-ис то ри-
чес ко нас лед с т во и осъз на-
ва ме не об хо ди мос т та да 
це ним и па зим ду хов на си 
идентичност.
Желая ви здраве, лю бов към 
сло во то и знанието, твор-
чес ко оза ре ние и про фе си-
онал но удовлетворение!
Честит празник!

Герго ГЕРГОВ
кмет на Община Видин

Честит 24 май!
В чест на праз ни ка на бра-
тя та Кирил и Методий, на 
сла вян с ка та пис ме ност 
и кул ту ра по же ла вам 
на всич ки учители, чи та-
лищ ни дейци, де яте ли 
на културата, на всич ки 
граж да ни бод ро пе сен но 
настроение, пол зот во рен 
твор чес ки труд, за да бъ де 
на ши ят град все та ка ду хов-
но огнище, чий то пла мък 
все по ве че ще се раз га ря 
за твор чес ки дела, с ко ито 
Монтана се е гор дя ла и ще 
се гордее!

инж. Иво ИВАНОВ
пред се да тел на ОбС – Монтана

На учителите, 
ко ито от ва рят очи те и ду ши-
те ни за знанието, на уче ни-
ци те – на ша та надежда, на 
хо ра та на духа, ко ито по-
чи тат уни кал ния бъл гар с ки 
праз ник – 
Честит 24 май!

Анатоли ПЪРВАНОВ
кмет на Община Чипровци

Уважаеми учи те ли и чи та лищ ни 
дейци, хо ра на прос вет но то дело, 
поз д ра вя вам ви с най-светлия, 
най-сък ро ве ния бъл гар с ки праз ник 
– 24 май – сим вол на достойнство, 
тра ди ция и духовност!

Обръщам се към всич ки вас, 
за да из ра зя сво ята по чит 
и приз на тел ност към все-
от дайния ви труд, към важ-
нос т та и от го вор нос т та на 
мисията, ко ято изпълнявате. 
За прек рас ния праз ник ви 
же лая здраве, не умор но 
по ко ря ва не вър хо ве те на 
знанието, мно го пре диз ви ка-
тел с т ва и бъ де щи успехи!

инж. Дилян ДИМИТРОВ
кмет на Община Георги 

Дамяново



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
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В го ди ни те на сту ден тс т во то 
ми, ко га то изу ча вах и ста
ро бъл гар с ка граматика, ме 

е спо хож да ла ми съл та за зна че ни
ето на бук ве ни те наименования. В 
учеб ни ка си по ста ро бъл гар с ки език 
проф. Кирил Мирчев пише, че гръц
ка та аз бу ка на че ва с бук ва та АЛЕФ 
(Алфа), ко ето оз на ча ва търси.

Навярно то ва ме на ка ра да тър ся 
зна че ние в на име но ва ни ята на бъл
гар с ки те КирилоМетодиеви букви. 
Всяка ед на от тях си има име, как то 
вся ка личност, как то все ки чо веш
ки индивид. Но ако при хо ра та ин
ди ви ди те чес то се сли ват в тъл па 
(множество), то за що бук ви те са 
под ре де ни от съз да те ля си точ но в 

то зи ред?
Какво пречи, примерно, тех ни ят 

строй да за поч ва с бук ва та „Р”, или 
пък „Ж”? Днес ни кой не би при ел та
ко ва под реж да не мо же би по навик, 
или пък за що то та ка е бил научаван. 
Ще ви спес тя мо ите фи ло ло ги чес ки 
тер за ния и ще пре ми на нап ра во към 
същината.

АЗЪ
БУКИ
ВЕДИ
ГЛАГОЛ …и т.н.
Така се ре дят ед на по дир дру га 

бъл гар с ки те букви. Този ред не е 
случаен. В та ка ва пос ле до ва тел ност  
те из каз ват мисъл, зак ли на тел на и 
поучителна. 

Мисля, че то зи ред пред с тав ля
ва ед на криптограма. Превеждайки 
вся ко на име но ва ние на съв ре ме нен 
наш език, тъл ку вай ки го, аз спа
зих съ щия ред, но в ед но смис ле но 
изречение, ко ето всъщ ност се ока за 
по етич но слово, химн на буквите, на 
чет мо то и на писмото, да де но ни от 
све ти те бра тя Кирил и Методий. Ето 
как во се получи.

Аз на бук ви те зная езика.
Богатство ве ко веч но са те в света.
И понеже, как то лю де те мислят,
наш е оби ча ят ръ це те ни
трайнос т та им да под х ран ват
(запазват)
и, спо ред поуката, зак ле вай ки се 
отначало,
мър зе ла да прогонват.
 (Заб. Под мър зел или ле ни вост 

раз би рай умствената, под с ка за но 
от об ра за ЧРЪВ – черво, търбух, 
затлъстяване, а под трайност на 
бук ви те – за пис ва не то им).

Навярно ня кой ще рече, че то ва 
е ед на про из вол на нагласа, за да 
се по лу чи пред на ме ре но тър се на та 

интерпретация. 
Ето за що при ла гам то зи тъл ко вен 

реч ник на бук ве ни те на име но ва ния 
в тях на та последователност, за да 
се разбере, че ни що не е нагласено, 
ни то пре ду миш ле но  направено.

АЗЪ               Аз,личност
БУКИ            буква, пис мен знак
                на звук от чо веш ка та реч
ВЕДИ            знание, поз на ние
ГЛАГОЛИ      говори, каз ва
ДОБРО         богатство, има не
ЕСТ               е (спо ма га те лен
                       глагол)
ЗЕЛО             много, 
                        про дъл жи тел но
ЗЕМЛЯ          зе мя та 
                       (в сми съл света)

ЖИВИТЕ       живеене, живот, 
                        съ щес т ву ва ние
ИЖЕ              по не же (грам. 
               Съюз за при чин на връзка)
КАКО            как то (грам. съюз)
ЛЮДИ          люде, чо ве ци
МИСЛИТЕ    мисъл,разум, 
                       про умя ва не
НАШ             наш, свой 
          (при те жа тел но местоимение)
ПОКОН        на ча ло
РЪЦИ           ръ це (в пре но сен 
                       сми съл  власт, сила)
ОУКЪ           учене, по ука
ТВРЬДЪ       крепост, якост,  
                      трайност, 
               зат вър дя ва не (записване)
ФЕРТ            скръс т ва не на ръ це те 
                    пред гър ди те за клет ва
ХЕР             тор ба за зоб, 
                      хра не не
ОТЪ              от (пред лог със 
                       зна че ние на тръг ва не 
                      от нещо, начало)
ЦИ                про гон ва не
ЧР(Ъ?)В       черво, тър бух (
                      по ра ди лип са стб
                      „двой но е” е
                      за мес те но с Ъ)
Спирам до тук със ста ро бъл гар с

ки те на име но ва ния на буквите.
С те зи обяс не ния аз ис ках да за

щи тя моя по ети чен пре вод на бук
ве ни те на име но ва ния в бъл гар с ка та 
азбука. И вед на га пред мен из ли за 
въп рос за ав тор с т во то на то зи химн. 

Знае се, че гла го ли чес ка та аз бу
ка е КирилоМетодиева, а ки рил
с ка та е не ин опростен, дос тъ пен 
вариант, съз да ден от Свети Климент 
Охридски. 

Допускам, че тък мо той е ав то рът 
и на то зи въз ви шен химн и на вяр но 
пър во бъл гар с ко стихотворение.■

Разгаданата 
крип тог ра ма 
на аз бу ка та ни

Тихомир ЙОРДАНОВ

Община Брусарци 
чес ти ти 24 май – Деня 
на бъл гар с ка та 
прос ве та и кул ту ра, и на 
сла вян с ка та писменост, 
на учителите, уче ни ци те и 
дейци те на културата!
Бъдете гор ди със сво ята 
ми сия да да ря ва те зна ния и 
красота!

Наташа ДИМИТРОВА
кмет на Община Брусарци

Честит празник!
Скъпи съграждани, 
в чест на 24 май – 
Деня на бра тя та 
Кирил и Методий, 
на сла вян с ка та 
пис ме ност и култура,
ви по же ла вам с хим на 
„Върви, на ро де
въз ро де ни” 
да кра чи те с 
бод ра стъпка, с 
мно го вя ра и надежда, 
да бъ де те ду хов но 
извисени хора, 
с ко ито да се гор дее
лю би ми ят ни град. 
Нека жи во тът ви да е 
из пъл нен с твор чес ки де ла 
и успехи, с из ви се ност на 
ду ха и мно го бла го род с т во 
в сърцата, за да про дъл жим 
де ло то на светите братя!

Златко ЖИВКОВ
кмет на Община Монтана

Уважаеми учители, 
Уважаеми прос вет ни
и кул тур ни дейци,  
Приемете мо ите 
поз д ра ви по по вод 
24 май - Деня на 
бъл гар с ка та прос ве та
и кул ту ра, и на 
сла вян с ка та писменост!
24 май е празник, ка къв то 
ня мат дру ги те на ро ди по 
све та – праз ник на ду хов но-
то извисяване, на стре ме жа 
към усъ вър шен с т ва не чрез 
на ука та и културата. 
Буквите, съз да де ни от Кирил 
и Методий, за щи та та 
на пра во то на все ки 
на род да сла ви Бога 
на своя език, са от 
ис то ри чес ка значимост. 
На то зи ден се 
прек ла ня ме пред 
тях но то де лo високохуманно, 
всеславянско, от да де но на 
ве ли ка та об що чо веш ка идея 
за ра вен с т во на 
всич ки в ду хов на та област.
Честит празник! 

инж. Николай ИВАНОВ 
кмет на Община Враца

Община Вълчедръм
поз д ра вя ва всич ки хора, 
свър за ни с кул ту ра та и 
прос ве та та на общината, 
с най-бъл гар с кия праз-
ник – 24 май!
Нека от ва шия по ле зен и 
въз ви шен труд се ро ди бъ-
де що то дос той но и ум но 
поколение, с ко ето да се 
гор дее род на България!
Честит празник!

Иван БАРЗИН
кмет на Община Вълчедръм

Да е чес тит денят, 
кой то се пом ни и по чи та 
от всич ки бъл га ри 
– 24 май!
Нека бъ де бла гос ло вен 
ва ши ят бла го ро ден и по-
ле зен труд, дей ци на об ра-
зо ва ни ето и ра де те ли на 
културата!
На всич ки по же ла вам здра-
ве и успехи!

Иван КАМЕНОВ
кмет на Община Макреш

Община Ново се ло 
и кме тът Георги Стоенелов 

поз д ра вя ват с 24 май – 
Деня на бъл гар с ка та прос-
ве та и кул ту ра и на сла вян-
с ка та писменост, всич ки 
кул тур ни и прос вет ни 
дейци, пе да го зи и ученици!

Желаем ви здра ве и 
твор чес ко дръзновение!

Георги СТОЕНЕЛОВ
кмет на об щи на Ново се ло



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

24 - 30 май 2012 г.
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В АЕЦ "Козлодуй"

Проект В Северозападния регион

Обследването бе из
пъл не но в рам ки те на 
про дъл жа ва щия и в мо
мен та пла нов го ди шен 
ре монт на бло ка от ек с
пер ти от Изпитвателен 
цен тър „Диагностика и 
кон т рол” към атом на та 
централа, сер ти фи ци ран 
от Изпълнителна аген ция 
„Българска служ ба за ак ре
ди та ция” за из вър ш ва не на 
без раз ру ши те лен контрол. 
По вре ме на кон т ро ла 
при със т ва ха пред с та ви
те ли на про из во ди те ля 
на обо руд ва не то – ОАО 
Машиностроителен за вод 
“ЗиОПодолск”, и на кон с
т рук тор с ка та ор га ни за ция 
ОАО “Инжиниринговая 
ком па ния “ЗИОМАР”, 
Русия.

Дейностите бя ха ре али
зи ра ни в съ от ветс т вие с 
изис к ва ни ята на “Програма 
за об с лед ва не със то яни

ето на под г ре ва те ли ви
со ко на ля га не на бло ко ве 
5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй”, 
раз ра бо те на от Институтa 
по металознание, съ оръ
же ния и тех но ло гии при 
Българската ака де мия на 
науките. Използваните 
ме то ди на кон т рол са ме та
лог раф с ки анализ, спек т ра
лен анализ, ул т раз ву ко ва 
де бе ло мет рия и из мер ва не 
на твърдост. 

Изследвани бя ха вод ни те 
камери, тръб ни те дъс ки и 
кор пу си те на под г ре ва те ли 
ви со ко налягане, ко ито са 
мон ти ра ни на пе ти блок.

В ре зул тат на из вър
ше ния кон т рол бе ше 
установено, че сто ма на та 
на тръб ни те дъс ки и на 
кор пу са от го ва ря на сто ма
на – мар ка 22К (въг ле род на 
кон с т рук ци он на стомана), и 
съ от ветс т ва на проектната, 
как то и че де бе ли на та на 

ме та ла на об с лед ва ни
те еле мен ти от го ва ря на 
заложените. 

Припомняме, че в края 
на м. фев ру ари т. г. в 
АЕЦ „Козлодуй” бе по лу
че но офи ци ал но изяв
ле ние от ком па ни ята 
ОАО “Атомэнергомаш”, в 
със та ва на ко ято вли за 
Машиностроителен за
вод “ЗиОПодолск”, след 
из ка за ни в ме дийно то 
прос т ран с т во съм не ния за 
ка чес т во то на про дук ци ята 
на завода. Резултатите от 
ре дов ни те и ор га ни зи ра ни
те до пъл ни тел ни ек с пер
ти зи и про вер ки показват, 
че металът, из пол з ващ се 
при из пъл не ни ето на по
ръч ка та за АЕЦ “Козлодуй”, 
съ от ветс т ва на всич ки не
об хо ди ми изис к ва ния за 
качество. ■

* Подгревателите ви со

ко на ля га не бя ха под ме не
ни на 1000ме га ва то ви те 
бло ко ве на атом на та 
цен т ра ла по вре ме на пла
но ви те го диш ни ре мон ти 
през ок том в ри 2010 г. на 6 
блок и през май 2011 г. на 
5 блок. 

Подгревателите ви со ко 
на ля га не ня мат от но ше
ние към яд ре на та и ра ди
аци он на та безопасност. 
Те са част от тех но ло гич
на та схе ма на IIри кон тур 
(не ра ди о ак тив на та част 
на централата), ка то 
ефек тът от тях на та 
ра бо та се из ра зя ва в по
ви ша ва не на ко ефи ци ен
та на по лез но действие. 
Технологичната схе ма поз
во ля ва бло ко ве те да ра бо
тят с из к лю че ни под г ре
ва те ли ви со ко налягане, 
ко ето ще до ве де са мо до 
по ни жа ва не на елек т ри
чес ка та мощност.

Металът на подгревателите на 
пети енергоблок е качествен

Завърши до пъл ни тел но то об с лед ва не на ме та ла на ос нов ни те 
но се щи еле мен ти на кон с т рук ци ята на под г ре ва те ли те ви со ко налягане* 
на пе ти енер гоб лок в АЕЦ “Козлодуй”

24 ч Възнесение 
Господне. Ден на 
Българската прос ве та и 
кул ту ра и на сла вян с ка та 
пис ме ност (Молебен) 

25 п * 3то на ми ра не чес
т на та гла ва на св. Йоан 
Кръстител 

26 с * Свв. апп. Карп и 
Алфей от 70те. Св. мчк 
Георги Софийски, Най
но ви (11534) Св. свщмчк 
Терапонтий.  

27 н † Неделя след Пасха 
– на св. Отци от Първия 
все лен с ки 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

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 найвече 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.■

Професионална гим на зия по строителство, ар хи тек ту ра и 
ге оде зия  „Проф. арх. Стефан Стефанов” – Монтана е бе не
фи ци ент по про ект  BG05PO0017.0.010106 – C0001/02.04.2012 
г. „Чиста енер гия за един ус тойчив свят”, фи нан си ран от 
Европейски со ци ален фонд 2007 – 2013 чрез Оперативна прог
ра ма „Развитие на чо веш ки те ре сур си”

 
Проектът е с про дъл жи тел ност 15 ме се ца и има за цел 

да доп ри не се за съз да ва не на мрежи, транс на ци онал
ни партньорства, об мен на зна ния и въ веж да не на доб ри 
прак ти ки и ино ва ции от ев ро пейс ки те стра ни при про фе си
онал но то обучение, да пре да де нат ру па ния опит в обу че
ни ето на мон таж ни ци на слън че ви топ лин ни ин с та ла ции от 
во де щи ис пан с ки експерти.

Партньор на ПГСАГ  Монтана по нас то ящия про ект е 
Фондация „Център за про уч ва не на енер гийни те ре сур
си и пот реб ле ни ето на енер гия”, гр. Сарагоса, Испания. 
Фондацията е ед на от найго ле ми те енер гий ни ком па нии в 
света. Тя за ема во де щи по зи ции в об лас т та на енер гийна
та ефек тив ност и енер ги ята от въ зоб но вя еми източници, 
в ко ято об ласт глав но е на со чен нас то ящи ят проект. 
Основните й сфе ри на дейност са свър за ни с проучване, 
раз ра бот ва не и ин тег ри ра не на ино ва тив ни тех но ло гии за 
т.нар. „зе ле на енер гия”, как то и из гот вя не на спе ци али зи ра
на ли те ра ту ра и про веж да не на про фе си онал ни семинари, 
кон фе рен ции и обу че ния на спе ци алис ти за оп ти ми зи ра не 
на енер гийна та ефективност.

Дейностите в про ек та са в пря ка връз ка със схе ма
та за пре дос та вя не на без въз мез д на фи нан со ва по мощ 
„Без гра ни ци – ком по нент 1”. Използвайки опи та на ис
пан с кия партньор, ПГСАГ ще раз ра бо ти учеб на прог ра
ма по спе ци ал ност  „Монтажник на слън че ви топ лин ни 
ин с та ла ции”, ще раз ра бо ти и от пе ча ти учеб но по ма га ло 
по специалността, ще оси гу ри въз мож ност про веж да не 
на пи лот но обу че ние на спе ци алис ти  по спе ци ал ност 
„Монтажник на слън че ви топ лин ни ин с та ла ции”,  на ли ца 
за ни ма ва щи се с мон таж и под дър жа не на съ оръ же ния за 
слън че ви топ лин ни инсталации, за ети в мал ки и сред ни 
предприятия. 

Възобновяемите енер гий ни из точ ни ци и в час т ност слън
че ва та топ лин на енер гия са клю чо ви за на ма ля ва не на 
де ла на енер ги ята от кон вен ци онал ни из точ ни ци във все 
по  на рас т ва що то об що пот реб ле ние на енер гия през ид
ва щи те години, ко ето е ин ди ка тор за ус пеш но то ре али зи ра
не на проекта.

На 29 май 2012 го ди на ПГСАГ ор га ни зи ра „Кръгла ма са”, 
на ко ято ще бъ де пред с та вен проекта, не го ви те цели, за да
чи и дейности, ще се про ве де дис ку сия по проблеми, свър
за ни с из пол з ва не то на енер ги ята от ВЕИ (Възобновяеми 
енер гий ни източници) в Северозападна България.

“Тази ста тия е съз да де на с фи нан со ва та под к ре па на 
Оперативна прог ра ма „Развитие на чо веш ки те ре сур си”, 
съ фи нан си ра на от Европейския съ юз чрез Европейския 
со ци ален фонд. Цялата от го вор ност за съ дър жа ни ето 
на ста ти ята се но си от Професионална гим на зия по 
строителство, ар хи тек ту ра и ге оде зия „Проф. ар х.С те
фан Стефанов” Монтана и при ни как ви об с то ятел с т ва 
не мо же да се приема, че та зи ста тия от ра зя ва офи ци ал
но то ста но ви ще на Европейския съ юз или Министерство 
на тру да и со ци ал на та политика.”

Чиста енергия за
един устойчив свят

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 съобщенията съобщи, 
че Оперативна програма „Транспорт” 20072013 е 
найголямата 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 33километровия участък стойността е около 166 
милиона лева.

Национална компания „Железопътна 
инфраструктура” представи и наймащабния 
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 представители на различни 
държавни и местни институции. ■ Слово плюс

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

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД

ИНВЕСТИЦИИ В ХОРАТА



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

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

slovoplus@yahoo.com

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”

Председател
на кооперация
“Журналист”
и гл. редактор:

Параскева Маркова 
тел. 0876 307 732
         0876 537 952

●Печатница Враца● ЕООД

Монтана, ул. “Пейо Яворов” 1, Бизнесцентър “Огоста”

Екип Враца 
ул.“Цв. Кръстенякова” 13 
ОКС, 3000, п.к. 140, 
тел.: 092 665 400; 
          0897 658 888
Екип Монтана
3400, п.к. 133,  
ул. “Пейо Яворов” 1,
бизнесцентър “Огоста”,
ет.4, тел. 0876 537952

Екип Видин                                   
3700, ОКС, ул.”Г. Божинов” 1
тел.: 0889 399 349
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3400 Монтана
дом. адрес: ул. „Н.Рилски” № 8
тел. 096/310 554
сл. адрес: ул.”Цар Борис III” №11
тел. 096/306 644, GSM 0886/193 837

В за ла „Фестивална“ се със тоя бла
гот во ри тел на фут бол на среща, ор га
ни зи ра на от Природома те ма ти чес ка та 
гим на зия „Екзарх Антим I“ в рам ки те 
на прог ра ма та по слу чай 40го диш ния 
юби лей на учеб но то заведение. В дву
бой вля зо ха от бо ри те на бив ши те и нас
то ящи те въз пи та ни ци на гимназията.

Видинският кмет Герго Гергов се със
те за ва под № 9. На те ре на той по ка за 
доб ра игра, дух за по бе да и по зи тив
но настроение. Негови съ от бор ни ци 
бя ха за мес т никкме тът на об щи на та 
Добромир Дилов и пред се да те лят на 
Общинския съ вет Пламен Трифонов. 
Участие в иг ра та взе ха инженери, 
лекари, учи те ли и бизнесмени, за
вър ши ли сво ето сред но об ра зо ва ние 
меж ду 1974 и 2006 година. В от бо ра 
на нас то ящи те се вклю чи ха мом че та 
от десети, еди на де се ти и два на де се ти 
клас. Треньори на фут бол на та сре ща на 
мал ки вра тич ки бя ха Борислав Казашки 
(на настоящите) и Иван Перчински (на 
бившите).

Спонсори на съ би ти ето бя ха Община 
Видин, фирма КИТ, издателска къ ща 
„Анубис“, „Ай ти Консултинг”, пред с
та ви те ли на биз нес ин с ти ту ции и дру ги 
организации.

Мачът се иг ра в под к ре па на уче ник 
от гимназията, кой то стра да от теж ко 
заболяване.

 „Нашата цел е да по ка жем на де ца
та си как ви мо гат да ста нат един ден 
и да по мог нем в име то на ед на доб ра 
ка уза“ – ка за ди рек то рът на Природо
ма те ма ти чес ка та гим на зия Румяна 
Петрова. Тя по со чи иг ра чи те от от бо ра 
на „бив ши те“ ка то един до бър при мер 
за подражание.

За доб ро то нас т ро ение на пуб ли ка
та се пог ри жи ха ма жо рет ки те от ПМГ 
„Екзарх Антим I“ и ко мен та то ри те 
Христо Рашков от Нова Телевизия и 
Краси Каменов от Радио Гама.

Нетрадиционният дву бой за вър ши 6:6 
и всич ки със те за те ли по лу чи ха гра мо ти 
и сним ки за доб ро пред с та вя не и ат рак
тив на иг ра на терена. ■ Слово плюсВъ

в 
Ви

ди
н

В с. Антимово, община Видин

Бла гот во ри те лен фут бо лен мач 
в математическата гимназия

СНИМКА: АРХИВ

СНИМКА: ОБЩИНА ВИДИН

Международнен фолклорен 
фестивал "Гергьовден – 2012 г."

Група вра чан с ки 
твор ци от Секция 

“Хумористи” към Клуб 
на дейци те на кул ту ра
та във Враца учас т ва в 
зак лю чи тел ния етап на 
Националния кон курс за ху
мор и са ти ра 2012 в Кубрат.

Веско Лазаров, Цветан 
Дочев, Огнян Пищиков, 
Валентина Панова и Иван 
Христов пред с та ви ха свои 
твор би пред учас т ни ци те 
в зак лю чи тел ния етап на 
фестивала. 

Един от ак цен ти те му 
та зи го ди на е из лож ба та на 
вра чан с кия ху дож ник  ка
ри ка ту рист Иван Христов. 
Зографинът от Бистрец 
бе ше под ре дил де сет ки 
на ри су ва ни кратуни, ка то 

вър ху ня кои от тях бе ше 
из пи сал де ви за на кон кур са 
в Кубрат “Вместо да ум рем 
от глад, не ка да ум рем от 
смях”.

Иван Христов по да ри 
ед на кра ту на на кме та на 
Кубрат Ремзи Халилов, 
кой то вся ка го ди на удос
то ява със спе ци ал но вни
ма ние вра чан с ка та гру па 
хумористи, ко ито учас т ват 
в проявата. 

Врачани има ха офи ци ал

на сре ща с клу ба на ху мо
рис та “Жарава” – Кубрат /
ос но вен ини ци атор и ор га
ни за тор на конкурса/ и осъ
щес т ви ха мно жес т во кон
так ти с твор ци от Бургас, 
Исперих и дру ги градове.

В шес то то из да ние на 
кон кур са учас т ва ха бли зо 
200 ху мо рис ти от страната, 
обе ди не ни от мисълта, че 
“Живот без ху мор е ка то 
яде не без сол”. ■ Слово 
плюс

Повече от 250 мо ми че та 
и мом че та от всич ки 

учи ли ща на града, как то и 
от се ла та Сталийска ма ха ла 
и Ковачица, взе ха учас тие в 
бла гот во ри те лен крос, ор
га ни зи ран от oбщина Лом, 
Обществен фонд, Лом и ини
ци атив на гру па „Поломие” 
в рам ки те на Деня на пре
диз ви ка тел с т во то и Ден на 
спортиста.

Празникът за поч на с от да
ва не по чит пред ба ре ле фа на 
родоначалника, с чи ето име 
се свър з ва на ча ло то на бъл
гар с кия спорт  швейца ре ца 
Луй Айер, прис тиг нал за ед но 
със свои ко ле ги на 17 май 
1894 г. ка то учи тел по фи

зи чес ко въз пи та ние с важ на 
ми сия  да се по ло жи на ча ло
то на спор та в стра на та ни.

В рам ки те на де ня се про
ве де тур нир по шах мат и 
ра бот на сре ща по проб ле ми
те на спорта. Материалната 
ба за и лип са та на дос та тъч но 
треньо ри бя ха ос нов ни те 
те ми на дискусията, в ко
ято взе ха учас тие об щин
с ки съветници, кмет с ки 
екип, бив ши и нас то ящи 
спортисти, НПО, треньори, 
пред с та ви те ли на раз лич ни
те спор т ни клубове. Двата 
проекта, по ре мон та на спор
т на та пло щад ка в цен тъ ра 
на града, фи нан си ран по 
прог ра ма за тран с г ра нич но 

сът руд ни чес т во България – 
Сърбия, и про ект за ре монт 
на плув ния ба сейн в Първо 
ос нов но училище, ще нап ра
вят не об хо ди мо то за по доб
ря ва не на ма те ри ал на та ба за 
за ак ти вен спорт. На сре ща та 
се ро ди иде ята Обществен 
фонд  Лом да уч ре ди сти
пен дия на име то на Луи 
Айер за сту ден ти от НСА 
– треньор с ки профил, ко ито 
да про дъл жат спор т на та си 
ка ри ера в Лом.

В края на де ня в да ри тел
с ка та смет ка на Обществен 
фонд  Лом се съб ра ха 1097 
лв. от граж да ни и фир ми в 
под к ре па на лом с ки те де ца 
спортисти. ■ Слово плюс

Врачански 
ху мо рис ти на 
фес ти вал в Кубрат

Празник на 
спор та в Лом
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Трудно 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. 

 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 

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 наймлечната 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, лелемале, 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 лекаполека 
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 наймлечната 
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...■

Радостта
на Чолака

Разказ от Петър ДОНЕВСКИ

Мирослав ГЕТОВ
С кон церт на на род ната 

пе ви ца Радостина Паньова 
нав ръх Деня на Мездра – 6 
май (Гергьовден), офи ци
ал но бя ха от к ри ти XXXIX 
праз ни ци на кул ту ра та 
„Мездра – май’2012”. В 
сло во то си при от к ри ва не
то кме тът Иван Аспарухов 
бла го да ри на да ри те ли те 
за пос т ро ява не то на ено
рийс кия храм „Св. Георги 
Победоносец”, чий то 80го
ди шен юби лей се чес т ва та
зи пролет, меж ду ко ито сем. 
Балабанови, х. Тошо Ганов 
и др. Думи на бла го дар ност 
бя ха от п ра ве ни и към го
ле мия бъл гар с ки ху дож ник 

проф. Дечко Узунов, кой то 
нав ре ме то ри су ва ико ни те в 
мез д рен с ка та черква.

Посет не об щин с ка та съ
вет нич ка Виктория Данкова 
ог ла си ре ше ни ето на 
Общинския съ вет за удос то
ява не то на треньо ра по ле ка 
ат ле ти ка м. с. Георги Митев 
със зва ни ето „Почетен граж
да нин на гр. Мездра” за при
нос в раз ви ти ето на спор та в 
общината, след ко ето кме тът 
Аспарухов връ чи от ли чи ето 
на 65го диш ния специалист. 
Благодарение на не го през 
пос лед ни те три де се ти ле тия 
сто ти ци мла ди хо ра обик на
ха „Царицата на спор то ве
те”, а де сет ки от тях ста на ха 

шам пи они на България.
По вре ме на своя дву ча

сов спек та къл Радостина 
Паньова из пъл ни бу кет 
от ем б ле ма тич ни на род
ни пес ни от Пиринска 
Македония, ко ито бя ха 
пос рещ на ти въз тор же но 
от мез д рен с ка та пуб ли ка и 
найве че от децата. Мнозина 
от зрителите, дош ли на 
концерта, се хва на ха на 
хорото, ко ето се из ви до къс
на до ба на град с кия пло щад 
„България”.

Празниците „Мездра – 
май” ще про дъл жат до 24 
май, ка то афи шът им включ
ва над 20 културни, спор т ни 
и об щес т ве ни прояви.■

Любомир ВЕСЕЛИНОВ
На цен т рал ния пло щад в града 

бе лог рад чи ча ни от бе ля за ха 9 
май – Деня на по бе да та и Деня 
на Европа. Кметът Борис Николов 
поз д ра ви мно жес т во то от хо ра  и 
найве че 7те ве те ра ни от война та 
от об що 15те в рам ки те на об щи
на та, до жи ве ли таз го диш на та зна
ме на тел на да та на ве ли ка та по бе да 
над хитлерофашизма и 67 го ди ни 
от края на Втората све тов на война. 
И добави: „Сега ние от да ва ме на
ша та зас лу же на по чит и все об що 
ува же ние към вас – ве те ра ни те от 
войната. Това е така, за що то знаем, 
че без Деня на победата ня ма ше да 
мо жем да из г ра дим мо дер на и съв
ре мен на обе ди не на Европа. 

Вие се бо рих те за доб ри те дни 
на де ца та си, за доб ру ва не то на 
Родината си и сте пър воп ро ход ци на 
та зи идея!...” С ед но ми нут но мъл ча
ние бе по че те на па мет та на героите, 
за ги на ли във войните.

Денят на Европа е по вод за праз
нич ни изя ви в мно го ев ро пейс ки 
сто ли ци и пого ле ми те гра до ве на 
те зи държави. 

А то ва е още един начин хо ра та 
от раз лич ни на ции да се чув с т ват 
обе ди не ни европейци. Ед на мал
ка община, как ва то е Белоградчик, 

ак тив но ра бо ти по про ек ти по опе
ра тив ни те програми: „Регионално 
раз ви тие”, „Развитие на чо веш ки
те ре сур си”, „Околна сре да” и по 
прог ра ма „Развитие на сел с ки те 
ра йо ни”, ко ято съ що се фи нан си
ра с ев ро пейс ки средства. А всич ко 
то ва спо соб с т ва за раз к ри ва не то 
на но ви ра бот ни мес та от стра на на 
общината, проблем, из к лю чи тел но 
ва жен за вся ко ед но се мейс т во в на
ша та община.

С обръщение към учас т ни ци те в 
праз ни ка се обър на под пол ков ник 
Милчо Манолов – пред се да тел на 
Съюза на ве те ра ни те от война та 
и пред се да тел на Съюза на офи
це ри те и сер жан ти те от ре зер ва и 
запаса.

Тържеството про дъл жи с кул тур на 
програма, в ко ято учас т ва ха уче ни ци 
от СОУ ”Хр. Ботев”, Начално учи ли
ще „В. Левски” и шко ла по на род ни 
тан ци при Детски комплекс.

По вре ме на тър жес т ве ния обяд, 
да ден на ветераните, ръ ко вод с т во то 
на об щи на та пое ан га жи мен т и та зи 
го ди на да оси гу ри без п лат но по че
ти ри ку би ка дър ва на все ки от тях, 
как то и да тър си въз мож нос ти за 
оси гу ря ва не на фи нан со ви сред с т ва  
за до из г раж да не на па мет ни ка на 
за ги на ли те във войните.■

Двоен празник 

в Белоградчик

XXXIX Майски
дни на кул ту ра та 
в Мездра


