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Крум КРУМОВ
Лекотоварен автомобил, който се задвижва от батерия,
вместо от гориво, представи в Монтана Индустриален
клъстер „Електромобили”, който внедрява електромоби
лите у нас.
Неговият председател на клъстера Илия Левков
съобщи, че първите електромобили се движат в САЩ
от 2007 година, а в Европа – от 2008 година. На Стария
континент има вече изградени над 2000 зарядни стан
ции за електромобили и техният брой постоянно расте.
Компанията „Рено” е пуснала на пазара два модела
автомобили, които се задвижват на батерия. Подобни
разработки имат и други водещи производители на авто
мобили в света.
Предимствата на електромобила са, че той не отделя
вредни газове, работи безшумно и спестява големи суми
от сметките за гориво. Движението с такъв автомобил е
3-4 пъти по-евтино, отколкото с автомобил на дизелово
гориво, обявиха от обединението.
На централния площад „Жеравица” в Монтана бе нап
равена демонстрация на електромобил, произведен от
фирма в Лом с батерия от завод “Монбат”, трансмисия от
Ловеч, гуми от Видин и т.н. Изпитателният модел е малък
камион, който може да превозва до 1 тон товар на разс
тояние до 40 километра с едно зареждане на батерията.
На същия автомобил може да се монтира и по-мощна
батерия, която да издържа до 150 километра пробег.
Предстои в близко време в Монтана да бъде изгр
 адена
зарядна станция за електромобили, обявиха от клъстера.
Община Монтана и Индустриален клъстер
„Електромобили” подписаха споразумение за внедряване
на електромобилите в дейността на общината. Очаква се
общината да закупи няколко малки електромобила, които
да се използват в комуналното стопанство за превоз на
малки товари в рамките на града.
Представителят на Министерството на икономиката
и енергетиката Илиян Николов, който присъства на
демонстрацията, заяви, че държавата подкр
 епя уси
лията на клъстър „Електромобили” за внедряване
на електромобили у нас и за изграждане на зарядни
станции за тях.

Посланикът на САЩ посети
АЕЦ “Козлодуй”
Делегацията се запозна с
текущото състояние на ядрените
мощности и с перспективите
пред АЕЦ “Козлодуй”
Посланикът на САЩ в България Негово
Превъзходителство Джеймс Уорлик посети АЕЦ
“Козлодуй” на 28 април 2011 г. Той бе придружаван
г-н Риаз Ауан – директор на регионалния офис на
Департамента по енергетика на САЩ, от г-жа Джанет
Тайсън – секретар по икономическите въпроси, и г-н
Винсент Кампос – втори секретар.
По време на срещата с ръководния екип на
Атомната централа изпълнителният директор на
Дружеството Костадин Димитров запозна делегаци
ята с текущото състояние на ядрените мощности и с
перспективите пред АЕЦ “Козлодуй”.
В рамките на визитата посланикът на САЩ и прид
ружаващите го лица посетиха командна и машинна
зала на 440-мегаватовите втори и трети блок и на
1000-мегаватовия шести блок, както и Хранилището
за сухо съхранение на отработено ядрено гориво.
Слово плюс

Ивайло Петров предста
ви годишния отчет за ра
ботата на Областна ад
министрация Монтана
за изминалата 2010 го
дина. Той отбеляза сил
ните и успешни периоди
на администрацията за
2010 г., приходите и раз
ходите на институцията,
както и бъдещите плано
ве за развитие на област
Монтана.
През изминалата годи
на в Областна админис
трация Монтана са пос
тъпили 3466 преписки,
като от тях е работено

направи отчет за 2010 г.
ца. Прекратени
са всички граж
дански догово
ри. Направени
те разходите на
администр
 аци
ята за 2010 го
дина са с 25 %
по-малко от нап
равените такива
за 2009 г.
Ивайло
Петров се пох
вали и с подменената от
края на 2010 година но
ИВАЙЛО ПЕТРОВ

Област Монтана

а официална прес
Н
конференция об
Областният управител
ластният управител

по 307 жалби, 41 сигна
ла и 12 искания по зако
на за репресираните ли

ва и модерна асансьор
на уредба, която обслуж
ва всичките 7 етажа на
сградата.
11 служители са напус
нали институцията през
2010 г., а новоназначе
ните са осем.
На срещата бяха ко
ментирани и летището в
с. Габровница, проектът
за хирургическия блок в
Монтана, както и поме
щенията на бившите ка
зарми в областния град.

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”
ЕНЕРГИЯ ЗА ЧИСТА ПРИРОДА
KOZLODUY NPP

Слово за делника
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Трето място за ФСГ на панорамата
за професионално
образование

СНИМКА: АВТОРЪТ

Най-добрата бизнес идея

Участваха повече от 300 бъдещи
специалисти в 13 професии

граждането на мрежа от земе
делци в цялата страна, които
взаимно да подпомагат произ
водств ата си.
ци от ПГЛП се бориха за награ
С. СТЕФАНОВА
Второто място беше заето от
ди в „Най-добър фризьор и гри- идеята за отглеждане на рози и
Клуб “Медии”
Финансово-стопанската гим мьор“, а два отбора от ФСГ се
произвеждане на козметика. А
конкурираха в направлението
назия „Васил Левски“, предс
на трето място беше класиран
„Най- добра бизнес идея“.
тавлявана от Стела Борисова,
проектн
 ия замисъл за създава
В състезанието „Най-добра
спечели трето място в третото
нето на оранжерии за цитрусо
издание на Панорама на профе бизнес-идея“ младите предпри ви плодове, чиито автори бяха
сионалното образование. Тя бе емачи бяха разпределени по от съотборниците на Стела Бориотличена в категория „Най-доб бори на случаен принцип. По
сова от ФСГ „Васил Левски“ зададения казус „Развитие на
ра бизнес идея“.
Монтана.
земеделието“ състезателите ге
Домакин на Панорамата бе
Участниците бяха възнагра
нерираха по три бизнес-идеи.
ше Варна. В нея взеха участие
дени с много награди и поло
Времето за работа, с което раз- жителни емоции. Те се запоз
повече от 300 бъдещи специ
полагаха, беше два часа, след
алисти в 13 професии. Монтанаха с изявени личности в об
което представиха и защитиха
на бе представена от три училастт а на предприемачеств о
лища. Възпитаници на ПГСАГ само една от идеите си. Нейни- то и бизнеса, които споделиха
“Проф. д-р арх. Стефан Стефа- ят избор обосноваха в процеса своя опит и знания, а също така
на представяне.
не спестиха съвети за бъдеща
нов” се състезаваха в катего
Идеята, която бе удостоена с та реализация на младите предрията „Мазилки, шпакловки и
първо място, се състоеше в из приемачи.
бояджийски работи“. Учени-

Неправилно експлоатират
канализацията в Роман
Експерти от РИОСВ –
Враца съставиха акт на
кмета на Роман за неп
равилна експлоатация на
дъждовно отводнителната
канализация.
Проверката е извър
шена по подадена жал
ба за замърсяване с бито
во-фекални отпадни во
ди в гр. Роман. В момен
та на проверката на дъж
довно отводнителната ка

нализация в града се констатира, че по ул. “Алеко
Константинов” и “Л. Каравелов” каналът е вко
пан и пред всички жи
лищни имоти има изгра
дени ревизионни шахти,
където са включени бито
во-фекалните отпадни во
ди от прилежащите имоти. Смесените дъждов
ни и битово-фекални от
падъчни води се зауст

а 26.04.2011 г., по време на ра
Н
зуплътняване на елементи от
първи контур на спрения за планов

годишен ремонт 5 блок на АЕЦ “Коз
лодуй”, в 10:45 ч. е регистрирано по
вишаване на нивото на радиоактив
ни благородни газове в херметична
та зона на блока. Установе
но е, че активността се дъл
жи на повишена концентра
ция на газ ксенон (Хе-133*).
Преустановена е работата и
всички намиращи се в поме
щението хора са изведени и
са предприети мерки за нор
мализиране на радиационната обста
новка. Мощността на еквивалентната
доза от гама лъчение в херметичната
зона е достигнала стойности до 10%
от контролната граница.
Всички работници и специалисти,
които са пребивавали в херметичната
зона на 5 блок, са преминали измер

ват без пречистване в ре
ка Топчовец.
Дадено е предписа
ние да се прекъснат всич
ки връзки, отвеждащи би
тово-фекалните води от
жилищните имоти от ул.
“Ал. Константинов” и “Л.
Каравелов” към дъждов
ната отводнителна кана
лизация и да се използв а
само по предназначение.
От общинск ата админис

ване на целотелесната активност, ка
то резултатите показват, че не са ре
гистрирани превишения на допусти
мите нива за вътрешно и външно об
лъчване. Максималната оценена до
за на персонала, зает с разуплътня
ването, не превишава 0,05 mSv при

трация вече са взети мерки, относно отстраняване
на нарушенията.
Актът за установява
не на нарушение е съста
вен по Закона за водите.
Предстои да се определи
размера му в наказател
но постановление. Според нормативната рамка
глобата може да варира от
500 до 2 000 лева.
Слово плюс

г. радиационната обстановка в хер
метичната зона на блока е нормали
зирана.
Назначена е комисия за анализ на
събитието. Предварителната оценка
по скалата INES е ниво „0“. Няма отк
лонения в радиационния фон в райо
на на АЕЦ “Козлодуй”.

Радиационната обстановка в *Хе-133 е радиоакти
изотоп на инертния
херметичната зона на 5-и блок в вен
газ ксенон с атомен но
54, с период на полураз
АЕЦ "Козлодуй" е нормализирана мер
падане 5,24 дни. Хе-133 не
предвидени за тази дейност 0,5 mSv.
След направен мониторинг в по
мещенията извън херметичната зо
на е установено, че не са превишени
допустимите радиологични нива. Не
са превишени и допустимите нива за
изхвърляния през вентилационните
тръби на 5 блок. В 18 ч. на 26.04.2011

ТПК “Септември” – Монтана
произвежда:
• дюшеци, маси – холни и
кухненски,
и столове.
• Отдава помещения под наем
за офиси и производство.

Има свободни помещения
в Битов комбинат – за офиси.

Монтана, ул. “Индустриална” 8,
тел./факс:
096/305 802 – гл. счетоводител

се натрупва в човешкото
тяло, поради това, че е газообразен
и инертен. Извеждането му от тя
лото на човека се осъществява чрез
естествения процес на дишане. Той
има незначителен дял в облъчване
то на човека.

Отдел “Връзки с обществеността” на централата

Георги Божинов:

Чиренското
хранилище
го няма в
плановете
на властта
Неговата модернизация и
разширение е особено
належаща след преживените
кризи с доставката
на природен газ
Нора ЦАНОВА
"Разширението и модернизацията на уникал
ното газохранилище край Чирен не съществува
нито в плановете на правителството до 2013
година, нито в Енергийната стратегия до 2020-а.
Неговата модернизация и разширение е особе
но належаща след преживените кризи с достав
ката на природен газ."
Това сподели пред журналисти депутатът от
„Коалиция за България“ Георги Божинов. Той
допълни, че единствено в стратегията се споме
нава с няколко думи, че към 2020 година ще се
мисли за реализирането на този проект,който е
изготвен преди две години и половина.
В Парламентарната комисия по околна среда,
в която е и Божинов, се коментират въпросите,
които трябва да се зададат на министър Трайчо
Трайков, който при посещението си преди време
на газохранилището коментира слабата ефек
тивност от действията, които трябва да се пред
приемат там.
Божинов сподели, че са задали въпроса защо
се бавят преговорите с банката, готова да фи
нансира разширението и бъдещата модерни
зация на чиренското газохранилище и защо се
бави разпл
 ащането на проекта, за да се преми
не по-бързо към неговата реализация. "В цяла Европа - коментира народният предс
тавител от левицата, предвид енергийната неси
гурност и енергийната зависимост на страните,
се търсят такива изкуствени резервоари за наг
нетяване на синьото гориво, което да бъде из
ползвано при криза и при вдигане на цените.
Проектът, който е на стойност няколко стотици
милиони, е готов отдавна, има и банка, готова
да го финансира, но действията на управлява
щите и техните чиновници са мудни", коментира
Георги Божинов.

Слово за делника
Нора КОНСТАТИНОВА

К

ато си нямаме море, плани
ната ни е ниска и сняг не се
задържа, та нямаме и писти, а
Балканът е безводен,ще трябва
да търсим и да развиваме алтер
нативен туризъм,за нас това е
културно-историческият, твърди
народният представител от ГЕРБ
Николай Коцев. В почивните дни,
заедно с археолога Нарцис Торбов
от Регионалния исторически музей,
те са обиколили известните и помалко известните места, където
археолозите да започнат разкопки
през лятото. Надеждата е в една
от големите могили край Криводол,
чието точно място пред медиите
Коцев не каза, защото то бързо
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Ще развиваме културноисторически туризъм
щяло да стигне до иманярите и
могилата да бъде разкопана без
пари, но и ограбена. Коцев смята,
че това е и най-голямата могила в
този край, че тя е девствена, сиреч
недокосвана от металотърсач или
кирка и има голям шанс в нея да
бъдат откр
 ити данни за живота на
тракийското племе трибали, насе
лявало нашите земи.
егова смела хипотеза, споде
лена пред журналистите е, че

Н

тук може да се откр
 ие и дворецът
на трибалите. Предстои устано
вяване собствеността на земите,
върху които е могилата, получаване
на разрешение за разкопаване и
набиране на необходимите около
80 000 лева за самите разкопки
и евентуалното консервиране на
обекта, който все още е непознат и
неизвестен, но на него се възлага
много за в бъдеще. Стига докато се
съберат парите, тършуващите из

3

целия Северозапад търсачи на под
земни ценни неща, да не я подушат
и разкрият.
И докато някои ще копаят моги
лите из Врачанско, като изход от
кризата за региона, бай Тошо от
Челопек, който десетина години
подминаваше наследственото си
лозе два декара на баир, докато то
се задуши в бурени и трева, е ре
шил най-после да севземе в ръце и
с тях да пипне мотиката.
А по призива на премиера е раз
копал десетина квадрата от спече
ната като глина земя и си е засадил
картофи.
Сега си седи на припек, че
то лозето е на високо, и си пие
ракийката, чакайки картофа да ста
не за ядене.

Околовръстният път на Монтана,
проект от бъдещето
Проектирането на околовръстн
 ото
шосе на Монтана е
двуфазно - предпроектни
проучвания и технически проект,
за срок от една година. Автор на
проекта е „Рутекс“. Финансира се
по линия на Трансевропейската
трансп
 ортна мрежа (ТЕN-T)
• Пътят ще бъде с дължина
12 км, с четири ленти, с 4 кръс
товища на две нива
• Започва след село Долна
Вереница и свършва до Камгарната предачница, далече от
сегашното трасе, което става
вътрешноградска улица
• Автомобилите ще се движат
със 100 км в час
• Ще ограничи ли пътят бъде
щото разширение на града?
• Кога ще се строи, колко ще
струва? Как ще се отчуждават
земеделските земи?
В предходен брой на вест
ник “Слово плюс” ви запознах
ме с проекта за нова железо
пътна линия София – Видин, с
чието реализиране сериозно ще
се променят икономическият и
гражданск ият живот в Северозападна България.
Днес ви запознаваме с проек
та за околовръстен път на град
Монтана, който в значителна
степен ще благоприятства как
то автомобилния трафик, така и
пряко развитието на града.
Най-напред няколко думи за
околовръстните пътища:
Околовръстният път предс
тавлява един или серия от свър
зани помежду си пътища, които
опасват в пръстен една населе
на територия. Целта е да се ог
раничи навлизането в централ
ните градск и части на транзит
но преминаващото (главно тежкотоварно) движение и да се
осигури бързо и безопасно обс
лужване на самата територия –
вътрешно- и извънградско.
Обходите задължително са
обвързани с устройствения
план на територията, през ко
ято преминават, като техничес
ките и транспортн
 ите им харак
теристики /ако се прави аналог/
се доближават най-често до ав
томагистралните пътища извън
населените територии.
Околовръстните пътища ви
наги са заемали ключова роля
при устройственото планира
не на големите градове, тъй ка
то гарантират безопасността на
живеещите в населеното място
и предоставят значителни въз

можности за развитие на ико
номическите условия там.
Водещи предимства на об
ходните пътища
са както възможността за
движение с по-високи скорости, така и непреките влияния:
намаляване на пътнотранс
портните произшествия, нама
ляване на вредните въздейст
вия върху околната среда (шум,
вредни емисии, СО2) и др. В
този смисъл обходите могат да
се оприличат на бариера, прег
раждаща града от външния
транзит.
Скоростните градски магист
рали клас I са с непрекъснат ре
жим на автомобилно движение
по две отделни платна за движение, като достъпът до пътя е
контролиран. Пресичанията с
всички останали улици (вклю
чително скоростен път от клас
II) задължително се реализират
на различни нива. Пешеходното движение е ограничено.
При реализиране на проект
за околовръстен път независи
мо от класа му е важно да се
осигури равнопоставен и безо
пасен достъп на всички ползватели. В нормите са заложени
минимални разст ояния между
възлите и кръстовищата 1000
– 800 м.
Ползите за населението се
изразяват в намаляване на: обе
ма на автомобилното движение
(особено товарното), на затруд
неното пешеходно и велосипед
но движение, на вредния шум,
замърсяване на въздуха и др.
В случаите, когато населени
те територии са малки, изграж
дането на обходен път има поскоро негативно икономическо
въздействие, тъй като води до
отлив на онзи трафик, който би
донесъл евентуални ползи за
населението.
Проектирането на околов
ръстното на Монтана е двуфаз
но - предпроектни проучвания
и технически проект, за срок
от една година. Автор на про
екта е „Рутекс“. Финансира се
по линия на Трансевропейската
транспортна мрежа (ТЕN-T).

По задание обходът на Монтана следва да премине северо
западно от града по нов терен
и по сега съществ уващия око
ловръстен път по направлени
ето на II-81.
Така бъдещото строителство
би затворило града от източна
страна без възможност от него
вото разрастване в тази посока. Примерно новопостроената
сграда на „Техномаркет“ би ос
танала извън обходния път как
то и други такива подобни площи.
Това казва инж. Веселин Василев, главен проектант на „Рутекс“. Ние предложихме, за да
не се затваря градът, да се раз
работи вариант, който да е поотдалечен от сегашното околовръстно.
То да остане като вътрешног
радска магистрала на Монтана, а новият обход да премине
през землището на село Николово и да излезе в четириленто
вия участък по направлението
за Враца.
Предпроектните проучвания
доказаха габарит Г12 на обход
ния път. На експертен съвет бе
ше решено следващата фаза
да се разработи с габарит Г20
- две платна с по две ленти за
движение и разделителна иви
ца 2 м.
Новият габарит наложи про
ектирането на още един пътен
възел при пресичането с път
III-112 за Арчар и разработката
на допълнителни схеми на го
лемите съоръжения. Така про
ектът за обход на Монтана е
с дължина 12,450 км, габарит
Г20 и проектна скорост 100 км/
час. Предаден е окончателно на
възложителя през миналата година.
Начало на обекта е при км
102+060 от път I-1 (Е79), след

село Долна Вереница. Обхождането на града е от северозападна, северна и източна посоки, като с малки изключения е
изцяло по нов терен. Краят е
при км 114+512. Дължината на
трасето е 12,450 км. Предвидени са четири пътни възела:
в началото и в края на обекта,
при пресичането на пътя за Арчар и Видин и един пътен въ
зел с пресичането на път II-81
за Лом. Предвиден е железопъ
тен надлез над съществуващата
железопътна линия Бойчиновци - Монтана - Берковица. Ще
има и нов мост с дължина 80 м
над река Огоста и 4 селскосто
пански пресичания - два подле
за и два надлеза, както и мно
жество малки съоръжения - водостоци.
Проектантите са съобразили
трасето и с наличната и бъде
ща инженерна инфраструктура
– пресичания с водоснабдител
ни и канализационни мрежи,
въздушни електрически линии
високо и ниско напрежение, газопроводи. Изработен е подро
бен устройствен план – парце
ларен план.
Подготвени са апликационна
та форма, тръжните документи.
Проектът е съгласуван.
Освен осъществяване на про
екта на един етап съществува
възможност обходът да се пост
рои на две фази.
Първа фаза – строителств о
от началото на обекта при км
102+060 до път III-112 с изпол
зване на рехабилитирания пре
ди няколко години сегашен обход, за да не се натоварва по
вече направлението за Арчар и
Видин от тежкотоварното движение.
Втора фаза – завършв ане на
обхода от източна посока.
Големи ще бъдат предимств а

та на новия околовръстен път.
Но какви ли ще бъдат негатив
ните последици за град Монтана? Дали автомобилите просто
ще “заобиколят” града отдалече
с по-голяма скорост ? Кой и за
що ще се “отбива” в града?
И още: кога ще започне строителството? Каква е неговата
цена? Как ще се отчуждават терените, през които ще минава
пътят? Възможно ли е спекула
тивно поскъпване и продажба
на земеделски земи?

Ето и един от първите
отзиви в интернет за проекта:

"'Криво околовръстно! От се
га се вижда, че по проект имаме
опасен път. Освен това се удъл
жава двойно пътят. Още една
предпоставка за бързо каране с
цел компенсация на прекарано
то време на пътя. Има ли проек
танти в тази страна?"'
По всички тези въпроси след
да се информира населението
на общината, да се предизвика
задълбочено, продължително и
широко обсъждане от експерти
и граждани на проекта.
Едно такова информиране ще
вдъхне по-голяма надежда от
носно развитието на града и ус
ловията на живот за всеки, ще
даде възможност за по-бла
гоприятно възприемане на не
гативните последици от стро
ителството на пътя, ще спомог
не за избягване на недостатъците, каквито сигурно има не
само от гледна точка на възло
жителите и проектантите, а и
от гледна точка на живеещите в
Монтана.
(Използвани са публикации
във вестник “Строителство.
Градът”)
Материалът е предложен
от Борис БОРИСОВ с
известн
 о редактиране
и коментар.

Слово за делника
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Захарин Замфиров:

В Чипровци
имаме готови
проекти за
26 млн. лева

Кметове

Общината иска от трето правителство
нова карта на имотите

Поли ВАСИЛЕВА

- Г-н Замфиров, кметовете сега отчитат извършеното през мандата си. Критерий за добра работа става изпълнението на инфраструктурни проекти. Какви
бяха реализирани в Чипровци?
- Когато ме избраха за
кмет през 2007 г., не сварих нито един проект в
изпълнение или в готовност за това. С моя екип
започнахме отначало. Разработихме и представихме за одобрение няколко проекта - инфраструктурни и социални. Тези,
които вече завършихме и
които в момента изпълняваме, са на обща стойност
18 млн. лв. Но имаме и
разработени и чакаме отваряне на нови мерки по
оперативните програми,
за да ги представим. Тяхната стойност е 26 млн.
лв. Имаме голям проект
за подмяна на вътрешната водопроводна мрежа и
на довеждащия водопровод, изграждане на канализация, строителство на
пречиствателна станция
за отпадни води с капацитет 3000 жители. Ще кандидатстваме по още неотворената мярка за селища
с население от 2 до 10 хиляди души.
- Общината се „прочу“ с получени, но върнати след това средства
за изграждане на път
между Чипровци и Копиловци. Как се стигна
до това?
- Това е станало при
моите предшественици.
Били са отпуснати средства за изграждане на
планински път между Чипровци и село Копило-

ските райони. Използвате ли тази възможност?
- Разбира се. Имаме
представен проект, който
е в последен етап на одобрение. Той предвижда
подмяна на водопроводната мрежа в селата Превала, Железна, Мартиново и Горна Ковачица. В
момента изпълняваме голям проект за изграждане на спортен комплекс.
Той включва рехабилитация на стадиона, изграждане на два басейна - единият за деца, многофункционално игрище, сгради за тренировки и обучения на спортисти. Вече
сме маркирали трасета
за планинско колоездене
и от две години при нас
Кметът на Чипровци Захарин Замфиров управлява общината от 2007 г.
се провеждат такива съсПреди това като армейски офицер е завежтезания. Но искаме да си
дал автотранспорта на закрита вече военпостроим база, която да
на част. По професия е инженер по двигатели
привлича за лагери и подс вътрешно горене. Роден е в Чипровци. В исготовка състезатели и отторическото градче е преминало и детствобори от различни спорто му. Познава хората и проблемите им.
тове. Чипровци има прекрасни природни условци. Дължината му е само вената поръчка, спечели
вия и ние искаме да ги из6.5 км, но той създава
една фирма, но друга об- ползваме, освен за разнова връзка между двете
жалва. Сега чакаме реше- витието на туризъм, и за
селища. При това е пано- ние на съда и работата по спортни нужди.
рамен път, може да се из- свлачището фактически
- Разбра се, че общиползва за целите на тури- спря. Щом проектът е го- ната има идеен проект
зма. Ако го имаше, деца- тов, ще кандидатстваме за за превръщане на града
та от село Копиловци ня- средства и се надявам да
в зимен ски център. Рамаше да бъдат превозвани ги получим от Междуве- ботите ли по него?
домствената комисия по
до училището в село Ге- Чипровци има пребедствия и аварии.
орги Дамяново, а до Чикрасни дадености за това.
- Чипровци може да
провци. Пътуването им
Не става въпрос за строщеше да трае само 10 ми- спечели европейски
еж на голям комплекс,
нути. Но общинските съ- средства чрез Програа за малък, но удобен и
ветници са решили да не мата за развитие на сел- предпочитан не само зисе изгражда този път, а да
се обновят улици. Смяна
на предназначението на
средства обаче не се допуска. И парите са били
върнати обратно.
- Докъде сте стигнали
с проекта за укрепване на свлачището в Чипровци?
- За този проект дълги години не са били осигурявани средства. А той
е много важен, защото свлачището се активизира при всеки по-силен дъжд. Намира се на
склона вляво при влизане
в града. Засяга една четвърт от територията на
Чипровци. Дължината му
е над 1 км, дълбочината на приплъзването - 25
м. Като завалят дъждове, само за месец земята се свлича с 60 см. Измерваме движението му
по мястото на електрическите стълбове. Едва
през миналата година от
МРРБ ни отпуснаха
60 000 лв. за проектиране. Обявихме общест-

мен, а и целогодишен
спортен комплекс. Ние
имаме почти готови писти за спускания. Имаме и
много къщи за гости, така
че не е нужно да се строят хотели и заведения. Но
Чипровци има един голям
проблем утвърдена невярна карта на имотите. Нищо не
може да се предприеме,
защото по тази карта на
мястото, на което трябва
да има строеж например,
има несъществуващ имот.
Всичко в нея е тотално
объркано. Била е изготвена набързо, за възстановяване на собствеността.
Преписка за изработване на нова отлежава при
предишните две правителства. В момента се мъчим да я придвижим при
сегашното, но още не сме
успели. Редът е министърът на земеделието да издаде заповед за ново заснемане на топографските елементи. След което
може да се направи вярната карта.
- За изградена вече
подпорна стена в село
Мартиново се търси отговорност от вашия
предшественик Иван
Марков. За какво става
въпрос?
- През 2006 г. в село
Мартиново е била изградена защитна стена за
предпазване на един път
и на няколко къщи от разливи на река Мартинов-

ска. Няколко години преди това е имало такива
разливи, които за хората
са били много страшни.
Затова тогавашната комисия по бедствия и аварии
е отпуснала
186 000 лв. за изграждане на предпазно съоръжение. Стена, дълга 80
метра, която да пази къщите от наводнения. Но
през миналата година
тя се е пропукала, водата е подкопала основите
й. Хора от селото още по
време на строежа са сигнализирали за лошо изпълнение.
Имало е проверка, но тя
не е установила нищо нередно. Фирмата изпълнител, която не е местна, е
била избрана от тогавашното министерство на извънредните ситуации.
Сега се оказва, че стената не е 80, а 60 метра. Изградена е некачествено.
По случая е сезирана прокуратурата и е започнало
разследване.
- Ще се кандидатирате
ли за нов мандат?
- Още не съм обявил.
Всеки човек иска да продължи нещо, което е започнал. Знам със сигурност,
че на следващия екип ще
му бъде много по-лесно.
Защото ще свари готови
проекти, които ще изпълнява. Аз трябваше да започна отначало.

От в. “Строителство
имоти”

Чипровци разполага с природни
дадености за развиване на туризъм и спорт. СНИМКА: АВТОРЪТ

Слово за управлението
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Българите: капсулирани, Управителният
съвет
се тревожи от
планирани действия в
обезверени, отчаяни
посoка централизация
От НСОРБ

Българите са общество, което не се
доверява на държавата си. Вследствие
на това хората се капсулират в своята си
среда. Чувството за солидарност
е вече почти на изчезване,
разочарованието взима връх…
Това заяви в интервю за Дойче Веле
германският посланик в София Матиас
Хьопфнер. Ето какво каза още дипломатът:
„По мое мнение българското
общество може да се определи
по схемата на американския
изследовател Франсис Фукуяма
като общество с ниска степен
на доверие към правителството,
държавата и нейните институции.
Бих казал дори, че в случая
с България става въпрос за
особено ниско ниво на доверие.
Резултат от всичко това е
капсулирането на хората в
тяхната семейна и приятелска
среда, отказът им да заемат
активни граждански позиции
и да участват в обществени
инициативи. В крайна сметка
се стига до силно отслабване на
чувството за солидарност между
самите граждани, чието доверие
към държавата е изместено от
разочарование.

►ПРОЧЕТОХМЕ ЗА ВАС В DEUTSCHE WELLE

Пипалата на грозното минало

Подобни нагласи в
демократичния свят водят
и до постоянно променливо
поведение на избирателите.
Дългият преход към демокрация
и пазарно стопанство разклати
още повече устоите за създаване
на силно гражданско общество
в България. В началото на този
преход всички станахме свидетели
на разграбването на държавната
и общинската собственост
посредством олигархични схеми,
насилие и криминални похвати.
Създаването на новия
икономически и политически елит
до голяма степен се случи върху

На 14 април в Центъра за обучение на местните власти, с. Гергини, се проведе заседание на Управителния
съвет на НСОРБ. Участваха 13 от неговите членове, как
то и кметовете на общините Бойница, Трявна, Габрово и
Дряново. Основна тема на заседанието бяха предстоящи
нормативни промени, засягащи интересите на общините:
1. Проект на МИЕТ за нов закон за туризма
НСОРБ възразява категорично срещу регламенти,
влизащи в противоречие с основни принципи на мест
ното самоуправление:
• предвиденото централизиране на 30% от приходите
от туристически данък, с които да се финансират нови
държавни структури;
• предложението за задължително членст во на общини
МАТИАС ХЬОПФНЕР
те в организации за управление на туристически райони.
Същия ден позицията на НСОРБ беше представена
изградените вече мрежи на бившата хора, които многократно нарушават
Държавна сигурност и останалите
закона, получават или оправдателни пред ръководств ото на МИЕТ от Румен Рашев – член на
УС и кмет на община Велико Търново. В рамките на ини
тайни служби на комунистическия присъди, или изобщо не стигат до
циирана от министерств ото среща с кметове на общини
режим. Техните пипала
съд.
д-р Рашев аргументира възраженията на НСОРБ и беше
проникнаха във високите етажи на
Български "специалитети"
подкрепен от всички присъств ащи предст авители на мес
изпълнителната и съдебната власт.
Макар че корупцията е явление,
тните власти.
Тези времена оставиха след себе си което е разпространено по цял
2. Проект на ЗИД на Закона за обществ ените поръчки
над 150 неразкрити или ненаказани свят, това с нищо не оправдава
Управителният съвет счита, че предвидените проме
и до днес поръчкови убийства.
присъствието й в България.
ни ще облекчат процеса на възлагане и ще подобрят из
Това не бива да се забравя и да
Въпросът е дали и доколко
пълнението на европейските проекти.
се превръща в тема табу в едно
нейните правосъдна система и
3. Проект на Закона за ветеринарномедицинск ата
гражданско общество.
законодателство са в състояние да
дейност
През последните две години
редуцират това социално зло.
В приетата позиция категорично се възразява възлага
в България действително се
Не всичко, което не върви
нето на кметовете на общини и на кметства на финансово
наблюдават и някои важни
в правосъдието, се дължи на
неосигурени и несвойств ени дейности (например издава
положителни промени. Появиха
рушветчийството. Понякога
не на свидетелства за собств еност за новородени животсе множество групи от млади
става дума за страх, но ако съдът,
ни, сключване на договори с ветеринарни лекари и т.н.).
и енергични хора в защита на
прокурорите или разследващите
Становището е публикувано на интернет страница
природата и срещу посегателствата полицаи се страхуват да осъдят
та на НСОРБ.
спрямо околната среда. Много от
престъпниците, то тогава имаме
4. Проект на Концепция за нов Закон за предучи
добре образованите в чужбина
работа с голяма структурна грешка
лищното и училищното образование
млади българки и българи се
в организацията на работата в
УС изразява своята тревога от пренебрегването на
завръщат в родината си по-често
правосъдието, както и с липса
многократно поставяни от общините проблеми. Предот преди, носейки със себе си
на основополагаща система от
ложената Концепция не променя съществено ролята на
идеи за промяна на статуквото,
ценности.
общините и местните общности в управлението на об
но стъпките към изграждане на
Проблемът се репродуцира
разователната система. НСОРБ ще настоява за изменегражданско общество в България от не само в наказателните, но и
ния, постигащи реална децентрализация на управлени
западноевропейски тип са все още
в гражданските дела. А когато
ето и финансирането; ефективен баланс в правомощията,
твърде бавни и колебливи.
и делата на чуждестранните
включване в образователната система на възпитанието на
Дискутираният напоследък
инвеститори се решават „по
децата в детските градини и равен достъп до качествено
въпрос дали българският съд
втория начин”, тогава проблемите
образование на всяко дете.
третира по различен начин
за страната се превръщат в
5. Предложение на Министерството на културата за ос
делата на богатите и на бедните,
дългосрочни. За съжаление в
вобождаване от такса “битови отпадъци” на археологичес
аз бих свел до дилемата дали
България продължаваме да се
ки обекти, които не се използв ат или посещават от турисправосъдието в страната дели
сблъскваме със случаи, от които
ти. УС препоръчва на общините с археологически недви
своите клиенти на обикновени
направо ни се изправят косите”,
жими културни ценности на своите територии да анали
граждани и на недосегаеми.
заяви в заключение Матиас
зират всеки конкретен случай и да преценят дали да осво
Фактите от българската
Хьопфнер.
бодят изцяло или частично Министерство на културата от
действителност говорят в подкрепа
С германския посланик
заплащане на такса “битови отпадъци”.
разговаря Николай Цеков
на подобно раздвоение, защото

ладежите от БСП поведоха митинга
М
от площад Батенберг към Борисовата
градина. Те издигнаха голям транспарант с

надпис „Работа! Хляб! Демокрация!” Младите
хора поискаха оставката на правителството
и скандираха: „Победа! БСП”. Веднага след
младежите, с широка крачка ги последва
ха председателят на БСП Сергей Станишев,
Румен Овчаров, Корнелия Нинова и Илияна
Йотова.
Протестиращите над 15 000 развяваха черве
ни знамена и носеха транспаранти с надписи: „
Достоен труд за достоен живот”, ”Стига заплахи
и насаждане на страх”, „Искаме да спре хаосът
в родината и безумието, наречено управление
на ГЕРБ”, „100 милиона за образование, не за
подслушване”.
Духовият оркестър от Перник повдигаше
тонуса на протестиращите. Сред тях, освен
членове и симпатизанти на БСП, имаше и мно
го граждани, недоволни от управлението на
ГЕРБ. Протестното шествие увлече и случайни
минувачи, които подкр
 епяха протестиращите
с възгласи „Оставка!” Докато минаваха покрай
парламента хората скандираха: „Бойко да си
ходи”.
Шествието беше наистина внушително - до
като първите колони стигнаха СУ ”Св.Климент
Охридски”, последните бяха още на площада.
Пред Ректората протестиращите спонтанно
започнаха да скандират: „Искаме да учим”.
Един младеж от челната колона се провикна:
„При кое управление живеехме по-добре?”
Отговориха му: „При БСП!” След това прозвуча
ха възгласите: „Бойко да си ходи”, Дянков да си
ходи” и „Цецо да си ходи”.
В Борисовата градина Сергей Станишев бе
посрещнат от хиляди членове и симпатизанти,
които му честитиха както празника, така и раж
дането на първородната дъщеря Дария.

15 хиляди гневни
протестиращи
в София на 1 май

Слово справочник
►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

5 - 11 май 2011
ч 5 Св. мчца
Ирина (Отдание на
преполовение)
п 6 Св. вмчк Георги
Победоносец. Св. прав.
Иов многострадални
(Гергьовден)
с 7 Св. мчк Акакий
н 8 † Неделя
след Пасха на св.
Мироносици. Св. ап.
и ев. Йоан Богослов.
Преп. Арсений Велики.
п 9 * Св. прор. Исаия.
Св. мчк Христофор.
Пренасяне мощите
на св. Николай
Мирликийски
чудотворец
в 10 * Св. ап. Симон
Зилот. Възстановяване
на Българската
Патриаршия
с 11 Св.
равноапостолни
Методий и Кирил. Св.
свщмчк Мокий
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ОБЩИНА МОНТАНА
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.69, АЛ.1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ,
УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО
О Б Я В Я В А
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА
НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

№
1

Наименование

Имот №144023
в землище
с. Д-р Йосифово,
община Монтана,
местността
”Заешко поле”.

Площ
кв.м.

Начална
тръжна
цена / лв.

Депозит
/ лв.

  64 300

   6 430

Цена на
тръжни
документи
/ лв.

  
236 425

Търгът ще се проведе на 20.05.2011 г.
от 11.00 ч. в сградата на община Монтана.
Тръжните книжа се получават в стая
506, а се заплащат в ТБ”Алианц Бълга
рия” - бизнесцентър Монтана по ��������
IBAN����
BG
���
88BUIN76618472700003, код за плащане
44 70 00, до края на работния ден, пред
шестващ търга.
Депозитът се внася в ”Общинска
банка” АД - клон Монтана по ��������
IBAN����
BG
���
82SOMB91303347342102, BIC – SOMB
BGSF до края на работния ден, пред
шестващ търга.
Молби за допускане до участие в тър

   50

га се приемат в стая 506, до края на ра
ботния ден предшестващ търга.
Оглед на обекта се осигурява от Ди
рекция “ОС” при община Монтана, след
представяне на документ за закупени
тръжни книжа.
Повторен търг при неспечелен от
първия търг обект, ще се проведе на
27.05.2011 г. от 11.00 ч. на същото място,
като срокът на всички необходими за
участие документи е краят на работ
ния ден, предшестващ търга.
За справки: тел.096 / 394 221 и
394 222.

“Еко Картон” ЕООД
Продажба на
окачени тавани,
гипсокартон,
вата, скрепителни
елементи
Тел. 0878/32 30 69; 0878/40 55 57

Нашият хляб е от натурални суровини
без консерванти и генномодифицирани
организми (ГМО)!

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

Д-р Сергей
Славков
хирург

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

тел. 0888/690088

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

Всеки работен ден
от 8,00 до
13,00 часа.

Набира пациенти.
Тел. за контакти:
096 389 346

“АПОЛОН-21” ООД,
Монтана
ул. “Цар БорисIII” № 11
Поликлиника,
кабинет 106

ОБЩИНА МОНТАНА

3400 Монтана, ул.”Извора”1, тел:(096)
394 208, факс: 300401,
е-mail: mayor@montana.bg

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Монтана съобщава на всички
заинтересовани лица, че със заповед №
РД-18-4 от 15.04.2011 год.
на Областен управител на
област Монтана е одобрен
планът на новообразувани
те имоти и регистъра към
него за земеделските земи,
предоставени за ползване
на граждани въз основа на
актове по §4 от ЗСПЗЗ в мес
тността Бърдото, Конички
дол- землището на с.Долна
Вереница, община Монтана,
и са изложени в стая 104 на
общината.
Жалби срещу одобрения план на ново
образуваните имоти могат да се подават
от заинтересуваните лица чрез областния
управител пред Административния съдМонтана в 14-дневен срок, считано от
29.04.2011 г.
За справки по изложения план е необхо
димо да се носят документите, удостоверя
ващи правото на ползване или решенията
на поземлена комисия за признато право
на собственост.
За справки : тел.394253 – общинска ад
министр
 ация - гр.Монтана.

Близо 200 хил. тона
по-малко вредни емисии
в атмосферата от
началото на 2011-а

Монтана,
ул. “Индустриална” 27(до “Ахат”)

ПК “Наркооп” –
Монтана

6

Д-р Светлана Вълева
кардиолог

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

За консултации
и въпроси по
всякакъв вид
кожни заболявания
търсете

Тел. 096/389 335
0887/899 166

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

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

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

от 14,30 до
16,30 часа

Клиентите на “Овергаз” спестиха на атмосфера
та 194 хиляди тона вредни и парникови емисии през
първите 3 месеца на 2011 година. Над 10 хиляди
тона по-малко са вредните газове и праховите час
тици, а 184 хиляди тона по-малко е въглеродният
диоксид – най-разпр
 остраненият парников газ.
Количеството спестени вредни и парникови еми
сии за същия период на миналата година е 185 хи
ляди тона, което прави ръст от около 5%. Най-осе
заема промяна в качеството на въздуха има в райо
ните, където домакинствата замениха нафтата, дър
вата и въглищата с газ и индустрията премина към
синьото гориво.
Клиентите на „Овергаз Изток” и „Софиягаз” спес
тиха най-много емисии на атмосферата – по 59 хи
ляди тона. Следват ги газифицираните жители и ин
дустрията в Северна България – 44 хиляди тона, в
Западна – 19 и в Южна България – 13 хиляди тона.
От 2000 г. до момента газификацията, извършена
от “Овергаз”, спести близо 2,8 милиона тона емисии
на атмосферата – въглероден оксид и диоксид, сер
ни и азотни оксиди, летливи вещества и прах.

ПРОТОКОЛ
ЗАД “ВИКТОРИЯ”

обявява следните бланки под строг отчет
и каско на МПС за невалидни:

№ 155099024533; № 155099024782 - 155099024786 – 5 бр.;
№ 155084020307 – 155084020325 – 19 бр.; № 155099024857;
№ 155099024726; 155099008828; № 155099024670;
№ 155099008081; № 1550840255 – 1550840259 – 5 бр.;
№ 155084020473 – 155084020475 – 3 бр.; № 155099008934;
№ 155099008526; № 0016995 – Каско на МПС.

“Бетон-Монтана” ООД

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

Слово спектър
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120 години от рождението на Димитър Осинин

Изложба
„Мъдростта
на един
вековен дъб”
По повод 120 години от
рождението на изследователя, историка, офице
ра от Първата световна
война, учителя, писателя, фолклориста Димитър
Осинин, Националният
военноисторически музей, Националният лите
ратурен музей и Държавна агенция „Архиви”съз
дадоха документална из
ложба “Мъдростта на
един вековен дъб”, показ
вайки от своите фондо
ве голямото богатств о от
съхранени архивни материали, вещи и книги на
твореца-изследовател.
Експозицията ще посе
ти няколко града в страната, свързани с живота
на Осинин.
Във Вършец тя бе от
крита на 3 май 2011 г. в
Общинския музей.
Изложбата е предста
вена като разказ на са
мия Осинин и в него при
съства българската земя
с щедрата й хубост, ду
ховната красота и нравс
твеност на нейните хора,
балканск ата ведрина, род
ната му къща. Подчертано е, че той пръв, заедно
с Павел Делирадев, уста
новява пътя на Ботевата
чета от Козлодуй до Врачанския балкан и ръково
ди поставянето на 54 ка
менни знака по него. Показана е и осъществената
му идея за 13-томното из
дание на Българското на
родно творчество, както

и приносът му за възраж
дане на народните събори
и надпявания. Акцент на
изложбата е ролята му в
подготовката и осъщест
вяването на общественото
признание на хайдутството. Той е винаги там, къ
дето има недоизказана ду
ма в историята, недописа
на страница, потъваща в
забрава народна гордост.
Освен като общественик
Осинин е показан и като
автор както на сбирки на
свои стихове и на народ
ни песни, така и на творби, появили се в резул
тат на изследователска
та му дейност на природозащитник, на пътувани
ята му из цялата страна,
на гражданската му позиция.
Открояват се книги
те му “Там, дето шуми
Бързия”, “Морски ветри
ла”, “По хайдушки сбо
рища”, “Каменна приказ
ка”, “През тиха бела Дунава” и други, които во
дят към дълбоките изво
ри на българския дух и
към корените на българс
кото родолюбие. Съществено място заема сътруд
ничеството му в българ
ския печат с литературни
и културни статии, есета, рецензии на книги. Успоредно с това са показа
ни и множество непубли
кувани негови ръкописи:
“Спомени за Първата све
товна война”, “Дойрански
дневник”, “В страната на

Министър-председателят Бойко Борисов умело избегна наци
оналните медии и врачанските
репортери и фотографи.
След цял ден тичане, те разбраха, че премиерът няма да
дойде нито на откриването на
офиса на ГЕРБ в Мездра, нито
ще слуша Вивалди в пещерата
Леденика.
Пропусна и обяда в ресторан
та на Николай Коцев до пещерата.
Надеждата да го попитаме да
ли е вярно казаното пред Сашо
Йовков по националната телевизия, че ще се кандидатира за
президент, не се сбъдна.
Всъщност, призив партиите да
издигнат своите лидери за пре
зидент, за да има истинска ли
дерска битка отправи синият
кандидат Румен Христов в неде
ля сутринта и персонално пока
ни Борисов и Станишев.
Медиите останаха излъгани и

ДИМИТЪР ОСИНИН

Съветите”, огромният му
все още непроучен архив.
Световната класика при
съства с преводите му на
стихове и книги: “Фауст”,
І ч. от Гьоте, “Германия”
и “Книга на песните” от
Хайне, “Дванайсетте” на
Александър Блок, “Благодатта на земята” и пр.
Със старателно издире
ния и грижливо подре
ден документален веще
ви експозиционен мате
риал е показан един деен
и осмислен деветдесетго
дишен живот. Живот, съ
пътстван със страст при
откр иването на реликвите
на България; с вълнение,
вървейки по драматични
те пътища на нейната история, с удивление, кога
то е заставал пред богатс
твата на българския наро
ден гении.
Своя разказ в изложбата
Димитър Осинин завърш
ва така:

„Аз бих искал да споде
ля следните свои поуки
от живота: най-целесъ
образен живот е скром
ният, умерено задоволен
и близък до природата.
Отбягвай разкоша: той
е пречка за напредъка. Не
трупай излишни матери
ални блага.
Гьоте хубаво е казал:
„Тежи имотът, който в
работа не влиза.“ Стре
ми се към духовни инте
реси: те единст
 вени из
дигат човека над живот
ното. Това разбрах от
дългия си живот – и с не
го се разделям с теб, не
познат читателю.”
Автори на
изложбата са:

д-р Стефанка
Кръстева (НВИМ),
Румяна Пенчева
(НЛМ), Давид Нинов
(НВИМ), Лили Цветкова (ДА”Архиви),
Димитър Стойчев
(ДА „Архиви”)

Премиерът подмина журналистите
и се хвърли в битка за топката
с подвити камери и микрофони в
ранния следобед, когато преми
ерът трябваше да участва в под
насянето на венци пред памет
ника на Христо Ботев.
Тържеството бе по случай
славната 90-та годишнина на
футболния клуб “Ботев” - Враца,
който прави вече успешен пас
към елитната футболна група.
Заредени, както професията
изисква, дълго преди начало
то на мача между ветераните от
столицата, чиито капитан е Борисов, и ветераните от врачан
ски отбор, журналистите обса
диха вратите на стадиона в очакване.
Но там бяха разбутани от ох
раната на премиера, а самият
той ги подмина без внимание.
Облече спортен екип и се хвърли
в яростна изявя на терена.
Мачът завърши с победа на со
фийския отбор. Негов треньор,

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

3540 гр.Вършец, бул.България 10,
обл. Монтана
Тел: 09527/ 22-22; факс: 09527/ 23-23
www.varshets.bg
e-mail : admin_varshetz @ mail.bg

“Дни на Сокобаня
(Сърбия) във Вършец”
от 4.05. до 7.05.2011г.

Бойко Борисов игра мач
във Враца на 1 май
Ели
КОНСТАНТИНОВА
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както стана известно, е самият
министър на финансите Симеон Дянков.
Столичният отбор получи сериозна подкрепа и от половина
та кабинет, изсипал се на трибуната.
В края на второто полувре
месред отчаялите се журналис
ти плъзна слух,че министърпредседателя все пак ще направи
изявление.
Но това не се случи. Борисов
отказа отговори на въпроси из
вън спорта и не спирайки да върви сподели колко нови и обно
вени стадиони ще имаме тази година.
Бележка на редакцията:
В следващия брой ще публику
ваме текст за първомайското
посещение на министри на кон
цертa в пещерата Леденика
във Враца и за срещата им с
журналистите.

Трансграничните общини Вършец и Сокобаня
продължават добросъседските си отношения и
през 2011 година чрез реализиране на съвместни
дейности.
Сокобаня е най-популярният курорт в Източна
Сърбия. Попада в гранична територия и природните
и културни дадености са напълно идентични с
тези на Вършец – минерална вода, планини и
надморска височина, градска баня, голям парк и
градска централна улица с чинари. Двете общини
имат и сходни проблеми и подобни стратегии
за развитие. В последните години все по-често
организират събития на културен обмен, участват
в разработването и реализирането на различни
проекти.
Вършец ще бъде домакин на „Дните на Сокобаня”
, които ще продължат от 4 до 7 май и в тях ще
бъдат включени:
• 04.05. – 07.05.2011 г. - За пръв път във Вършец
– „Фестивал на сръбската скара”, в който ще вземат
участие 10 сръбски майстори-готвачи;
• 06.05.2011 г. от 18.00 часа, пред НЧ ”Хр. Ботев”
– Концерт на фолклорен състав от гр.Сокобаня,
Република Сърбия;
• 06.05.2011 г. от 20.00 часа, пред НЧ ”Хр. Ботев”
– Концерт на Бобан Здравкович.

IV национален преглед
на ученическите духови
оркестри “Вършец 2011”
За четвърти пореден път Вършец ще бъде домакин
на Национален преглед на ученическите духови
оркестри, който ще се проведе на 07.05.2011 г. на
естрадата пред Народно читалище „Христо Ботев”.
През миналата година традицията бе възстановена
след повече от 20-годишно прекъсване.
Тази година участие в прегледа са заявили над 130
състезатели, някои от ученическите духови оркестри
ще бъдат придружени от мажоретни състави.
Целта на прегледа е популяризиране и творческа
изява на ученици от І до ХІІ клас, занимаващи се с
музикално изкуство в областта на духовата музика,
приобщаване на младото поколение към българската
култура и стимулиране извънкласната дейност на
училищата.
Програмата на прегледа включва дефиле по
централната градска улица на град Вършец и
конкурсна част според регламент на организаторите.
На заелите първите три места ще бъдат връчени
парични награди и дипломи, а на всички останали
оркестри – грамоти за участие.

ПРОГРАМА:
7 май

• 10.30 ч. Дефиле на ученически духови оркестри
и мажоретни състави по централната градска улица
до НЧ „Хр. Ботев”;
• 11.00 ч. – Откриване на прегледа и конкурсна
програма пред НЧ „Хр. Ботев”;
• 13.30 ч. - Награждаване на победителите.

Слово
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Слово земляци

Във Враца

Елеонора ЦАНОВА

Ожесточен спор се раз
вихри във Враца по повод
вече едногодишната, че и
повече, сага по практичес
кото унищожаване на пър
вия в новоосвободена България паметник на велик
българин, издигнат от българите.
Тържественото открива
не на първия Ботев памет
ник става на 27 май в да
лечната 1890 година. Средствата са дарени от приз
нателните вече свобод
ни българи, а паметникът,
със скулпт урата на Войводата, чешмата с четири
те бронзови лъвски глави и
четирите плочи, с изписа
ни имената на Ботевите поборници, е дело на немс
кия скулпт ор Густав Еварлайн и е отлят в Германия.
За неговото откр иване в
града под Околчица прис
тигат княз Фердинанд, то
гавашният министър-пред
седател Стамболов, присъс
тват майката на Ботев баба
Иванка, неговата съпруга и
дъщеря.
Първият паметник се из
дига на едноименния пло
щад „Христо Ботев“ в цен
търа на града. На 2 юни
1964 година на площада се
извисява новият величест
вен паметник на Ботев, де
ло на скулптора Владимир
Гиновски, който става ем
блема на Враца. Скромният първи паметник е де
монтиран през 1955 година, след дълго време на ми
тарстване отново е изваден
и въздигнат, но на площад
„Руски“.
Общинският съвет във
Враца взема две решения, едното от 1990 година,
а другото през 2010-а, да
се търси ново подходящо
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Соломоновско
решение за

паметника
на Ботев

Ищван Дуньов - унгарски
герой с чипровски корени
Д-р Радко Ханджиев

На няколко преки от
центъра на Будапеща, не
далеч от гара „Нюгати“,
се намира ул. „Ищван Дуньов“. От мраморната пло
ча до ъгъла с бул. „Ваци“ научаваме, че Дуньов
е командвал полк в репуб
ликанската армия на Лайош Кошут, по-късно во
юва за освобождението на
Италия под знамето на Гарибалди. Всяка година на
15 март - годишнината на
Унгарската революция от
1848-1849 г. - децата от
кварталното училище по
лагат свежи цветя пред па
метната плоча.
Дуньов е банатски българин. Роден е през 1816
г. в с. Винга, област Банат, в българск о католичес
ко семейство. Кръщелното му име е Стефан. Както
и повечето банатск и българи, Дуньови са потомци на
борчески род от Чипровци,
намерил убежище в унгар
ските земи след разгро
ма на въстанието от 1688
г. През първата половина
на ХIХ век Винга е голя
мо и проспериращо сели
ще с будно население, за
нимаващо се предимно със
земеделие и занаяти. След
завършв ане на училище,
Стефан записва правни на
уки и през 1843 г. става

място на първия паметник,
издигнат в България в чест
на национален гений и герой. В изпълнение на вто
рото решение през минала
та година кметът разпореж
да прибирането на бронзо
вата фигура в Регионалния
исторически музей, къде
то тя се превръща в музеен
експонат, достъпен само за
посетителите на музея. На
практика, разполовен, па
метникът губи своята ценност, а и значение. Поради
липсата на средства и ло
шото време постаментът,
тежащ няколко тона, оста
ва да стърчи насред малкия
страничен площад.
Инициативен комитет във
Враца, предимно от журналисти, поде идеята за съ
бирането в неговата цялост
на разпиления паметник
на Войводата и поставяне
то му на подходящо място,
за да може да се почувства
той и от врачани, и от гос
тите на града. И тук се по
лучи сблъсъкът. Според ре
шението на общинарите,
което кметът е задължен да
изпълни, паметникът тряб
ва да се премести и поста
ви в музея или около него.
Определеното за това място, една истинска дупка до
вратите на музейната сграда, категорично е неподхо
дящо и не дава видимост
на първия Ботев паметник,
той стои забутан и сгушен
встрани от погледите на хората. Инициативният коми
тет предлага да бъде поста
вен пак в близост до музея,
а по време на дискусията се
посочиха още две-три под
ходящи за това места в града, но да бъде възстановен
в оригиналния си вид, да се
направи опит да се възста
новят откраднатите метал
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ни детайли по него. Мястото обаче, твърдят журналистите, трябва да бъде подходящо, видимо.
За арбитри в спора меж
ду двете страни кметът на
Враца д-р Костадин Шахов преди празниците пока
ни истинска тежка артиле
рия - доцент Емил Мирчев
от ръководството на Съюза
на българските художници
и Цветана Кьосева, зам.-ди
ректор на Националния ис
торически музей. На сре
щата от Инициативния ко
митет отново настояха, че
първият паметник на Ботев
трябва да си остане паметник, а не затворен в прос
транств ото музеен експо
нат с номер, като предложи
ха нови места, на които той
би стоял добре и наисти
на би имал ново символич
но звучене, а и да се вижда
и да не бъде забутан в някоя
крайна градинка, или приб
ран в музейна зала. Спорът
дали този паметник има ху
дожеств ени качества, дали
трябва да е музеен експо
нат или светиня, историчес
ки знак на почит от бълга
рите към великия българин,
след като Отечеството от
хвърля робството, продъл
жи дълго.
Решението на кмета Шахов бе наистина соломоновско. Тъй като е задължен да
изпълни решението на об
щинския съвет, той прос
то спира дотук преместв а
нето на постамента, а фи
гурата остава в музея, засега. След като се вземе отно
во мнението на експерти и
се потърси наистина дос
тойно място от архитекти,
скулптори и музейни екс
перти за първия паметник
на Войводата, той ще бъде
възстановен.

Ищван Дуньов (вляво)
заедно с италианския
полковник Акиле Майокив.
СНИМКА: АРХИВ

Той е банатски българин от потомци на
борчески род, кръщелното му име е Стефан
правоспособен адвокат в
близкия град Арад.
40-те години на ХIХ век
бележат началото на нов
революционен подем. Не
са забравени идеите на Великата френск а революция. Младите представите
ли на унгарската интели
генция черпят вдъхновение
именно от този подем, тър
сят пътища за освобожде
ние от абсолютизма на Виена. Един от тези „млади“
е Лайош Кошут, превърнал
се в знаменосец и вожд на
унгарската революция.
Младият адвокат от
Арад е запленен от идеите
на Кошут, омаян е от по
езията на Петьофи и кога
то през пролетта на 1848
г. революционната въл
на залива Европа и дости
га Унгария, той се включ
ва в регионалния комитет
на град Арад. Така Дуньов
свързва завинаги съдбата
си с борбата за свобода и
човешки правдини.
През септември 1848 г.
напрежението между Виена и Пеща нараства, конт
рареволюцията затяга об
ръча около обхванатите от
революционен подем ун
гарски земи. Унгарските

патриоти създават „Комитет за национална отбрана“, който от този момент
става пълновластен ръко
водител на борбата за ун
гарска независимост. Ищван Дуньов се записва в
хонведа - редовната унгар
ска армия - заедно с някол
ко десетки българи от Банат, един от които е помалкият му брат Йожеф.
Отначало Ищван е с чин
капитан и е натоварен да
организира отбраната на
град Арад. Показва блес
тящи организационни способности. Неговата храб
рост и готовност за само
жертва неведнаж въодуше
вяват бойците, за което по
лучава поздравления лич
но от Кошут и е произве
ден в чин полковник. Ищван Дуньов е първият бъл
гарски полковник в нова
та история
През лятото на 1849 г.
частта на Дуньов се сража
ва в Трансилвания. Силите обаче са неравностой
ни и полкът е принуден да
капитулира. Дуньов е осъ
ден на смърт чрез обесване. Световното обществе
но мнение обаче настойчи
во се застъпва за съдбата

на унгарските патриоти и
под този натиск присъдата
му е заменена с 10 г. строг
тъмничен затвор. Независимо че част от присъда
та си излежава в единоч
ка в най-страховитата ав
стрийска тъмница „Кьониггрец“, Дуньов не губи
присъствие на духа, чете
книги по стопански науки,
военна стратегия, изучава
чужди езици.
През 1857 г. е освобо
ден и интерниран в Пеща. Но през 1859 г. избух
ва Италианско-австрийска
та война и десетки унгарци
се стичат под знамето на
Джузепе Гарибалди. Сред
тях са Ищван Дуньов и помалкия му брат Йожеф. В
напрегнатите боеве при ре
ка Волтурно полкът на Дуньов се бие храбро и успя
ва да обърне хода на битката. Славата на победа
та при Волтурно бързо се
разнася из страната. Името на героя - полковник Дуньов - става известно по
цяла Италия. Той е поздра
вен лично от Гарибалди, а
победоносният полк е на
речен на неговото име. Награден е и с най-високите
италиански военни и граж

данск и отличия, включи
телно Савойският военен
орден за заслуги и Рицарския кръст на ордена на
Св. Мавриций и Лазар.
Ищван Дуньов отказва
да се в ърне в Унгария. До
края на живота си остава
верен на идеите на Кошут
и Гарибалди, участв а в ра
ботата на задграничния ун
гарски директорат със се
далище Торонто (Канада).
Занимава се с научна, пуб
лицистична и преводаческа
дейност по правни и сто
панск и проблеми. Автор е
на многобройни статии и
книги по икономически и
политически въпроси.
Ищван Дуньов не забра
вя българските си корени.

В писмо от 1884 г. до Жолт
Ормош - окръжен управи
тел на Темешвар, Дуньов
разказва за детските си го
дини във Винга, когато го
ворел само на български и
за баща си, който освен български, поназнайвал слабо
маджарски и влашки език.
Ищван Дуньов уми
ра на 73-годишна възраст
през 1889 г. в град Пистоя,
Италия. Погребан е с во
енни почести. При вестта
за смъртта му унгарският
в.„Фьовароши лапок“ пише: „Почина един от найхрабрите бойци от осво
бодителната 1848-1849 година“.
Публикуваме със
съкращения
от в. “Дума”

