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Посланикът на САЩ по се ти 
АЕЦ “Козлодуй” 

Посланикът на САЩ в България Негово 
Превъзходителство Джеймс Уорлик по се ти АЕЦ 
“Козлодуй” на 28 ап рил 2011 г. Той бе прид ру жа ван 
г-н Риаз Ауан – ди рек тор на ре ги онал ния офис на 
Департамента по енер ге ти ка на САЩ, от г-жа Джанет 
Тайсън – сек ре тар по ико но ми чес ки те въпроси, и г-н 
Винсент Кампос – вто ри секретар.

По вре ме на сре ща та с ръ ко вод ния екип на 
Атом на та цен т ра ла из пъл ни тел ни ят ди рек тор на 
Дружеството Костадин Димитров за поз на де ле га ци-
ята с те ку що то със то яние на яд ре ни те мощ нос ти и с 
пер с пек ти ви те пред АЕЦ “Козлодуй”.

В рам ки те на ви зи та та пос ла ни кът на САЩ и прид-
ру жа ва щи те го ли ца по се ти ха ко манд на и ма шин на 
за ла на 440-ме га ва то ви те вто ри и тре ти блок и на 
1000-ме га ва то вия шес ти блок, как то и Хранилището 
за су хо съх ра не ние на от ра бо те но яд ре но гориво. 
Слово плюс

Крум КРУМОВ
Лекотоварен автомобил, кой то се зад виж ва от батерия, 

вмес то от гориво, пред с та ви в Монтана Индустриален 
клъс тер „Електромобили”, кой то внед ря ва елек т ро мо би
ли те у нас.

Неговият председател на клъс те ра Илия Левков 
съобщи, че пър ви те елек т ро мо би ли се дви жат в САЩ 
от 2007 година, а в Европа – от 2008 година. На Ста рия 
кон ти нент има ве че из г ра де ни над 2000 за ряд ни стан
ции за елек т ро мо би ли и техни ят брой пос то ян но расте. 
Компанията „Рено” е пус на ла на па за ра два мо де ла 
автомобили, ко ито се зад виж ват на батерия. По доб ни 
раз ра бот ки имат и дру ги во де щи про из во ди те ли на ав то
мо би ли в света.

Предимствата на елек т ро мо би ла са, че той не от де ля 
вред ни газове, ра бо ти без шум но и спес тя ва го ле ми су ми 
от смет ки те за гориво. Движението с та къв ав то мо бил е 
34 пъ ти поевтино, от кол ко то с ав то мо бил на ди зе ло во 
гориво, обя ви ха от обединението.

На цен т рал ния пло щад „Жеравица” в Монтана бе нап
ра ве на де мон с т ра ция на елек т ро мо бил, про из ве ден от 
фир ма в Лом с ба те рия от за вод “Монбат”, тран с ми сия от 
Ловеч, гу ми от Видин и т.н. Изпитателният мо дел е ма лък 
камион, кой то мо же да пре воз ва до 1 тон  то вар на раз с
то яние до 40 ки ло мет ра с ед но за реж да не на батерията. 
На съ щи я ав то мо бил мо же да се мон ти ра и помощ на 
батерия, ко ято да из дър жа до 150 ки ло мет ра пробег. 
Предстои в близ ко вре ме в Монтана да бъ де из г ра де на 
за ряд на стан ция за електромобили, обя ви ха от клъстера.

Об щи на Монтана и Индустриален клъс тер 
„Електромобили” под пи са ха спо ра зу ме ние за внед ря ва не 
на елек т ро мо би ли те в дейнос т та на общината. Очаква се 
об щи на та да за ку пи ня кол ко мал ки електромобила, ко ито 
да се из пол з ват в ко му нал но то сто пан с т во за пре воз на 
мал ки то ва ри в рам ки те на града.

Представителят на Ми нис тер с т во то на ико но ми ка та 
и енер ге ти ка та Илиян Николов, кой то при със т ва на 
демонстрацията, заяви, че дър жа ва та под к ре пя уси
ли ята на клъс тър „Електромобили” за внед ря ва не 
на елек т ро мо би ли у нас и за из г раж да не на за ряд ни 
стан ции за тях.
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Автомобил 
на ба те рии

пред с та виха
в Монтана

Кметът на Община Монтана 
Златко Живков подписа 
споразумение с “Индустриален 
клъстър “Електромобили” за 
внедряването на екологичното 
превозно средство в дейността
на общината

Де ле га ци ята се за поз на с
те ку що то със то яние на яд ре ни те 
мощ нос ти и с пер с пек ти ви те
пред АЕЦ “Козлодуй”

 На офи ци ал на прес
кон фе рен ция об

лас т ни ят уп ра ви тел 
Ивайло Петров пред с та
ви го ди шния от чет за ра
бо та та на Областна ад
ми нис т ра ция Монтана 
за из ми на ла та 2010 го
дина. Той от бе ля за сил
ни те и ус пеш ни пе ри оди 
на ад ми нис т ра ци ята за 
2010 г., при хо ди те и раз
хо ди те на институцията, 
как то и бъ де щи те пла но
ве за раз ви тие на об ласт 
Монтана. 

През из ми на ла та го ди
на в Областна ад ми нис
т ра ция Монтана са пос
тъ пи ли 3466 преписки, 
ка то от тях е ра бо те но 

по 307 жалби, 41 сиг на
ла и 12 ис ка ния по за ко
на за реп ре си ра ни те ли

ца. Прекратени 
са  всич ки граж
дан с ки догово
ри. Направени
те раз хо ди те на 
ад ми нис т ра ци
ята  за 2010 го
ди на са с 25 % 
помал ко от нап
ра ве ни те та ки ва 
за 2009 г.

Ивайло 
Петров се пох

ва ли и с под ме не на та от 
края на 2010 го ди на но

ва и мо дер на асан сьор
на уредба, ко ято об с луж
ва всич ки те 7 ета жа на 
сградата. 

11 слу жи те ли са на пус
на ли ин с ти ту ци ята през 
2010 г., а  но во наз на че
ни те са осем. 

На сре ща та бя ха ко
мен ти ра ни и ле ти ще то в 
с. Габровница, про ек тът 
за хи рур ги чес кия блок в 
Монтана, как то и по ме
ще ни ята на бив ши те ка
зар ми в об лас т ния град.

Областниятуправител
направиотчет за 2010 г.
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АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”
ЕНЕРГИЯ ЗА ЧИСТА ПРИРОДА
KOZLODUY NPP
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На 26.04.2011 г., по вре ме на ра
зуп лът ня ва не на еле мен ти от 

пър ви кон тур на спре ния за пла нов 
го ди шен ре монт 5 блок на АЕЦ “Коз
лодуй”, в 10:45 ч. е ре гис т ри ра но по
ви ша ва не на ни во то на ра ди о ак тив
ни бла го род ни га зо ве в хер ме тич на
та зо на на блока. Установе
но е, че ак тив нос т та се дъл
жи на по ви ше на кон цен т ра
ция на газ ксе нон (Хе133*). 
Преустановена е ра бо та та и 
всич ки на ми ра щи се в по ме
ще ни ето хо ра са из ве де ни и 
са пред п ри ети мер ки за нор
ма ли зи ра не на ра ди аци он на та обста
новка. Мощността на ек ви ва лент на та 
до за от га ма лъ че ние в хер ме тич на та 
зо на е дос тиг на ла стойнос ти до 10% 
от кон т рол на та граница.

Всички ра бот ни ци и специалисти, 
ко ито са пре би ва ва ли в хер ме тич на та 
зо на на 5 блок, са пре ми на ли из мер

ва не на це ло те лес на та активност, ка
то ре зул та ти те показват, че не са ре
гис т ри ра ни пре ви ше ния на до пус ти
ми те ни ва за вът реш но и външ но об
лъчване. Максималната оце не на до
за на персонала, за ет с разуплътня
ването, не пре ви ша ва 0,05 mSv при 

пред ви де ни за та зи дейност 0,5 mSv.
След нап ра вен мо ни то ринг в по

ме ще ни ята из вън хер ме тич на та зо
на е установено, че не са пре ви ше ни 
до пус ти ми те ра ди оло гич ни нива. Не 
са пре ви ше ни и до пус ти ми те ни ва за 
из х вър ля ния през вен ти ла ци он ни те 
тръ би на 5 блок. В 18 ч. на 26.04.2011 

г. ра ди аци он на та об с та нов ка в хер
ме тич на та зо на на бло ка е нормали
зирана.

Назначена е ко ми сия за ана лиз на 
събитието. Предварителната оцен ка 
по ска ла та INES е ни во „0“. Няма от к
ло не ния в ра ди аци он ния фон в ра йо

на на АЕЦ “Козлодуй”.

*Хе-133 е ра ди о ак ти
вен изо топ на инер т ния 
газ ксе нон с ато мен но
мер 54, с пе ри од на по лу раз
па да не 5,24 дни. Хе133 не 
се нат руп ва в чо веш ко то 

тяло, по ра ди това, че е га зо об ра зен 
и инертен. Извеждането му от тя
ло то на чо ве ка се осъ щес т вя ва чрез 
ес тес т ве ния про цес на дишане. Той 
има нез на чи те лен дял в об лъч ва не
то на човека. 

Отдел “Връзки с обществе-
ността” на централата

Радиационната обстановкав
херметичнатазонана5-иблокв
АЕЦ"Козлодуй"енормализирана

С. СТЕФАНОВА
Клуб “Медии”
Финансово-сто пан с ка та гим-

на зия „Васил Левски“, пред с-
тав ля ва на от Стела Борисова, 
спе че ли тре то мяс то в тре то то 
из да ние на Панорама на про фе-
си онал но то образование. Тя бе 
от ли че на в ка те го рия „Най-доб-
ра биз нес идея“. 

Домакин на Панорамата бе-
ше Варна. В нея взе ха учас тие 
по ве че от 300 бъ де щи спе ци-
алис ти в 13 професии. Монта-
на бе пред с та ве на от три учи-
лища. Възпитаници на ПГСАГ 
“Проф. д-р арх. Стефан Стефа-
нов” се със те за ва ха в ка те го-
ри ята  „Мазилки, шпак лов ки и 
бо я джийс ки ра бо ти“. Учени-

ци от ПГЛП се бо ри ха за наг ра-
ди в „Най-до бър фризьор и гри-
мьор“, а два от бо ра от ФСГ се 
кон ку ри ра ха в нап рав ле ни ето 
„Най- доб ра биз нес идея“. 

В със те за ни ето „Най-доб ра 
биз нес-идея“ мла ди те пред п ри-
ема чи бя ха раз п ре де ле ни по от-
бо ри на слу ча ен принцип.  По 
за да де ния ка зус „Развитие на 
зе ме де ли ето“ със те за те ли те ге-
не ри ра ха по три биз нес-идеи. 
Времето за работа, с ко ето раз-
полагаха, бе ше два часа, след 
ко ето пред с та ви ха и за щи ти ха 
са мо ед на от иде ите си. Нейни-
ят из бор обос но ва ха в про це са 
на представяне. 

Идеята, ко ято бе удос то ена с 
пър во място, се със то еше в из-

г раж да не то на мре жа от зе ме-
дел ци в ця ла та страна, ко ито 
вза им но да под по ма гат про из-
вод с т ва та си. 

Второто мяс то бе ше за ето от 
иде ята за от г леж да не на ро зи и 
про из веж да не на козметика. А 
на тре то мяс то бе ше кла си ран 
про ек т ния за ми съл за съз да ва-
не то на оран же рии за цит ру со-
ви плодове, чи ито ав то ри бя ха 
съ от бор ни ци те на Стела Бори-
сова от ФСГ „Васил Левски“ - 
Монтана.

Участниците бя ха въз наг ра-
де ни с мно го наг ра ди и по ло-
жи тел ни емоции. Те се за поз-
на ха с изя ве ни лич нос ти в об-
лас т та на пред п ри ема чес т во-
то и бизнеса, ко ито спо де ли ха 
своя опит и знания, а съ що та ка 
не спес ти ха съ ве ти за бъ де ща-
та ре али за ция на мла ди те пред-
приемачи.

за про фе си онал но 
об ра зо ва ние

Трето мяс то за ФСГ на па но ра мата

Участваха по ве че от 300 бъ де щи
спе ци алис ти в 13 про фе сии
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Нора ЦАНОВА
"Разширението и мо дер ни за ци ята на уни кал

но то га зох ра ни ли ще край Чирен не съ щес т ву ва 
ни то в пла но ве те на пра ви тел с т во то до 2013 
година, ни то в Енергийната стра те гия до 2020а. 
Неговата мо дер ни за ция и раз ши ре ние е осо бе
но на ле жа ща след пре жи ве ни те кри зи с дос тав
ка та на при ро ден газ."

Това спо де ли пред жур на лис ти де пу та тът от 
„Коалиция за България“ Георги Божинов. Той 
до пъл ни , че един с т ве но в стра те ги ята се спо ме
на ва с ня кол ко ду ми , че към 2020 го ди на ще се 
мис ли за ре али зи ра не то на то зи про ек т,  кой то е 
из гот вен пре ди две го ди ни и половина. 

В Парламентарната ко ми сия по окол на среда, 
в ко ято е и Божинов, се ко мен ти рат въпросите, 
ко ито тряб ва да се за да дат на ми нис тър Трайчо 
Трайков, кой то при по се ще ни ето си пре ди вре ме 
на га зох ра ни ли ще то ко мен ти ра сла ба та ефек
тив ност от действията, ко ито тряб ва да се пред
п ри емат там. 

Божи нов спо де ли , че са за да ли въпроса  за що 
се ба вят пре го во ри те с бан ка та, го то ва да фи
нан си ра  раз ши ре ни ето и бъ де ща та мо дер ни
за ция на чи рен с ко то га зох ра ни ли ще и за що се 
ба ви раз п ла ща не то на проекта, за да се пре ми
не побър зо към не го ва та реализация. 

"В ця ла Европа  ко мен ти ра на род ни ят пред с
та ви тел от левицата, пред вид енер гийна та не си
гур ност и енер гийна та за ви си мост на страните, 
се тър сят та ки ва из кус т ве ни ре зе рво ари  за наг
не тя ва не на си нь ото гориво, ко ето да бъ де из
пол з ва но при кри за и при вди га не на цените.  

Проектът, кой то е на стойност ня кол ко сто ти ци 
ми ли они, е го тов отдавна, има и бан ка, го то ва 
да го финансира, но дейс т ви ята на уп рав ля ва
щи те и тех ни те чи нов ни ци са муд ни", ко мен ти ра 
Георги Божинов.

Георги Божинов:

Чиренското 
хранилище
гонямав
плановете
навластта
Неговата мо дер ни за ция и 
раз ши ре ние е осо бе но 
на ле жа ща след пре жи ве ни те 
кри зи с дос тав ка та 
на при ро ден газ

Експерти от РИОСВ – 
Враца със та ви ха акт на 
кме та на Роман за неп-
ра вил на ек с п ло ата ция на 
дъж дов но от вод ни тел ната  
канализация. 

Проверката е из вър-
ше на по по да де на жал-
ба за за мър ся ва не с би то-
во-фе кал ни от пад ни во-
ди в гр. Роман. В мо мен-
та на про вер ка та на дъж-
дов но от вод ни тел на та ка-

на ли за ция в гра да се кон-
статира, че по ул. “Алеко 
Константинов” и “Л. Ка-
равелов” ка на лът е вко-
пан и пред всич ки жи-
лищ ни имо ти има из г ра-
де ни ре ви зи он ни шахти, 
къ де то са вклю че ни би то-
во-фе кал ни те от пад ни во-
ди от при ле жа щи те имо-
ти. Смесените дъж дов-
ни и би то во-фе кал ни от-
па дъч ни во ди се за ус т-

ват без пре чис т ва не в ре-
ка Топчовец. 

Дадено е пред пи са-
ние да се пре къс нат всич-
ки връзки, от веж да щи би-
то во-фе кал ни те во ди от 
жи лищ ни те имо ти от ул. 
“Ал. Константинов” и “Л. 
Каравелов” към дъж дов-
на та от вод ни тел на ка на-
ли за ция и да се из пол з ва 
са мо по предназначение. 
От об щин с ка та ад ми нис-

т ра ция ве че са взе ти мер-
ки, от нос но отс т ра ня ва не 
на нарушенията.

Актът за ус та но вя ва-
не на на ру ше ние е със та-
вен по Закона за водите. 
Предстои да се оп ре де ли 
раз ме ра му в на ка за тел-
но постановление. Спо-
ред нор ма тив на та рам ка 
гло ба та мо же да ва ри ра от 
500 до 2 000 лева.

 Слово плюс

Неп ра вил но ек с п ло атират 
ка на ли за цията в Роман

ТПК “Септември” – Монтана
произвежда:

•дюшеци,маси–холнии
кухненски,
истолове.

•Отдавапомещенияподнаем
заофисиипроизводство.

Има сво бод ни по ме ще ния
в Битов ком би нат – за офиси.

Монтана, ул. “Индустриална” 8, 
те л. /факс:
096/305 802 – гл. счетоводител
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• Пътят ще бъ де с дъл жи на 
12 км, с че ти ри ленти, с 4 кръс-
то ви ща на две ни ва

•Започва след се ло Долна 
Вереница и свър ш ва до Кам-
гарната предачница, да ле че от 
се гаш но то трасе, ко ето ста ва 
вът реш ног рад с ка ули ца

•Автомобилите ще се дви жат 
със 100 км в час

• Ще ог ра ни чи ли пъ тят бъ де-
що то раз ши ре ние на града?

•Кога ще се строи, кол ко ще 
струва? Как ще се от чуж да ват 
зе ме дел с ки те земи?

В пред хо ден брой на вес т-
ник “Слово плюс” ви за поз нах-
ме с про ек та за но ва же ле зо-
път на ли ния София – Видин, с 
чи ето ре али зи ра не се ри оз но ще 
се про ме нят ико но ми чес ки ят и 
граж дан с ки ят жи вот в Северо-
западна България.

Днес ви за поз на ва ме с про ек-
та за око лов ръс тен път на град 
Монтана, кой то в зна чи тел на 
сте пен ще бла гоп ри ятс т ва как-
то ав то мо бил ния трафик, та ка и 
пря ко раз ви ти ето на града. 

Най-нап ред ня кол ко ду ми за 
око лов ръс т ни те пътища:

Околовръстният път пред с-
тав ля ва един или се рия от свър-
за ни по меж ду си пътища, ко ито 
опас ват в пръс тен ед на на се ле-
на територия. Целта е да се ог-
ра ни чи нав ли за не то в цен т рал-
ни те град с ки час ти на тран зит-
но пре ми на ва що то (глав но теж-
котоварно) дви же ние и да се 
оси гу ри бър зо и бе зо пас но об с-
луж ва не на са ма та те ри то рия – 
вът реш но- и извънградско.

Обходите за дъл жи тел но са 
об вър за ни с ус т ройс т ве ния 
план на територията, през ко-
ято преминават, ка то тех ни чес-
ки те и тран с пор т ни те им ха рак-
те рис ти ки /ако се пра ви аналог/ 
се доб ли жа ват най-чес то до ав-
то ма гис т рал ни те пъ ти ща из вън 
на се ле ни те територии. 

Околовръстните пъ ти ща ви-
на ги са за ема ли клю чо ва ро ля 
при ус т ройс т ве но то пла ни ра-
не на го ле ми те градове, тъй ка-
то га ран ти рат бе зо пас нос т та на 
жи ве ещи те в на се ле но то мяс то 
и пре дос та вят зна чи тел ни въз-

мож нос ти за раз ви тие на ико-
но ми чес ки те ус ло вия там. 

Водещи пре дим с т ва на об-
ход ни те пъ ти ща 

са как то въз мож нос т та за 
дви же ние с по-ви со ки скорос-
ти, та ка и неп ре ки те влияния: 
на ма ля ва не на път нот ран с-
пор т ни те произшествия, на ма-
ля ва не на вред ни те въз дейс т-
вия вър ху окол на та сре да (шум, 
вред ни емисии, СО2) и др. В 
то зи сми съл об хо ди те мо гат да 
се оп ри ли чат на бариера, прег-
раж да ща гра да от външ ния 
транзит.

Скоростните град с ки ма гис т-
ра ли клас I са с неп ре къс нат ре-
жим на ав то мо бил но дви же ние 
по две от дел ни плат на за дви-
жение, ка то дос тъ път до пъ тя е 
контролиран. Пресичанията с 
всич ки ос та на ли ули ци (вклю-
чи тел но ско рос тен път от клас 
II) за дъл жи тел но се ре али зи рат 
на раз лич ни нива. Пешеходно-
то дви же ние е ограничено.

При ре али зи ра не на про ект 
за око лов ръс тен път не за ви си-
мо от кла са му е важ но да се 
оси гу ри рав но пос та вен и бе зо-
па сен дос тъп на всич ки полз-
ватели. В нор ми те са за ло же ни 
ми ни мал ни раз с то яния меж ду 
въз ли те и кръс то ви ща та 1000 
– 800 м.

Ползите за на се ле ни ето се 
из ра зя ват в на ма ля ва не на: обе-
ма на ав то мо бил но то дви же ние 
(осо бе но товарното), на зат руд-
не но то пе ше ход но и ве ло си пед-
но движение, на вред ния шум, 
за мър ся ва не на въз ду ха и др.

В случаите, ко га то на се ле ни-
те те ри то рии са малки, из г раж-
да не то на об хо ден път има по-
ско ро не га тив но ико но ми чес ко 
въздействие, тъй ка то во ди до 
от лив на он зи трафик, кой то би 
до не съл евен ту ал ни пол зи за 
населението.

Проектирането на око лов-
ръс т но то на Монтана е дву фаз-
но - пред п ро ек т ни про уч ва ния 
и тех ни чес ки проект, за срок 
от ед на година. Автор на про-
ек та е „Рутекс“. Финансира се 
по ли ния на Трансевропейската 
тран с пор т на мре жа (ТЕN-T).

По за да ние об хо дът на Мон-
тана след ва да пре ми не се ве ро-
за пад но от гра да по нов те рен 
и по се га съ щес т ву ва щия око-
лов ръс тен път по нап рав ле ни-
ето на II-81. 

Така бъ де що то стро ител с т во 
би зат во ри ло гра да от из точ на 
стра на без въз мож ност от не го-
во то раз рас т ва не в та зи посо-
ка. Примерно но во пос т ро ена та 
сгра да на „Техномаркет“ би ос-
та на ла из вън об ход ния път как-
то и дру ги та ки ва по доб ни пло-
щи.

Това каз ва инж. Веселин Ва-
силев, гла вен про ек тант на „Ру-
текс“. Ние предложихме, за да 
не се зат ва ря градът, да се раз-
ра бо ти вариант, кой то да е по-
от да ле чен от се гаш но то около-
връстно. 

То да ос та не ка то вът реш ног-
рад с ка ма гис т ра ла на Монта-
на, а но ви ят об ход да пре ми не 
през зем ли ще то на се ло Нико-
лово и да из ле зе в че ти ри лен то-
вия учас тък по нап рав ле ни ето 
за Враца.

Предпроектните про уч ва ния 
до ка за ха га ба рит Г12 на об ход-
ния път. На ек с пер тен съ вет бе-
ше ре ше но след ва ща та фа за 
да се раз ра бо ти с га ба рит Г20 
- две плат на с по две лен ти за 
дви же ние и раз де ли тел на иви-
ца 2 м.

Новият га ба рит на ло жи про-
ек ти ра не то на още един пъ тен 
въ зел при пре си ча не то с път 
III-112 за Арчар и раз ра бот ка та 
на до пъл ни тел ни схе ми на го-
ле ми те съоръжения. Така про-
ек тът за об ход на Монтана е 
с дъл жи на 12,450 км, га ба рит 
Г20 и про ек т на ско рост 100 км/
час. Предаден е окон ча тел но на 
въз ло жи те ля през ми на ла та го-
дина.

Начало на обек та е при км 
102+060 от път I-1 (Е79), след 

се ло Долна Вереница. Обхож-
дането на гра да е от североза-
падна, се вер на и из точ на посо-
ки, ка то с мал ки из к лю че ния е 
из ця ло по нов терен. Краят е 
при км 114+512. Дължината на 
тра се то е 12,450 км. Предви-
дени са че ти ри път ни възела: 
в на ча ло то и в края на обекта, 
при пре си ча не то на пъ тя за Ар-
чар и Видин и един пъ тен въ-
зел с пре си ча не то на път II-81 
за Лом. Предвиден е же ле зо пъ-
тен над лез над съ щес т ву ва ща та 
же ле зо път на ли ния Бойчинов-
ци - Монтана - Берковица. Ще 
има и нов мост с дъл жи на 80 м 
над ре ка Огоста и 4 сел с кос то-
пан с ки пре си ча ния - два под ле-
за и два надлеза, как то и мно-
жес т во мал ки съ оръ же ния - во-
достоци.

Проектантите са съ об ра зи ли 
тра се то и с на лич на та и бъ де-
ща ин же нер на ин ф рас т рук ту ра 
– пре си ча ния с во дос наб ди тел-
ни и ка на ли за ци он ни мрежи, 
въз душ ни елек т ри чес ки ли нии 
ви со ко и нис ко напрежение, га-
зопроводи. Изработен е под ро-
бен ус т ройс т вен план – пар це-
ла рен план.

Подготвени са ап ли ка ци он на-
та форма, тръж ни те документи. 
Проектът е съгласуван.

Освен осъ щес т вя ва не на про-
ек та на един етап съ щес т ву ва 
въз мож ност об хо дът да се пос т-
рои на две фази. 

Първа фа за – стро ител с т во 
от на ча ло то на обек та при км 
102+060 до път III-112 с из пол-
з ва не на ре ха би ли ти ра ния пре-
ди ня кол ко го ди ни се га шен об-
ход, за да не се на то вар ва по-
ве че нап рав ле ни ето за Арчар и 
Видин от теж ко то вар но то дви-
жение. 

Втора фа за – за вър ш ва не на 
об хо да от из точ на посока.

Големи ще бъ дат пре дим с т ва-

та на но вия око лов ръс тен път. 
Но как ви ли ще бъ дат не га тив-
ни те пос ле ди ци за град Монта-
на? Дали ав то мо би ли те прос то 
ще “за оби ко лят” гра да от да ле че 
с по-го ля ма ско рост ? Кой и за-
що ще се “от би ва” в града?

И още: ко га ще за поч не стро-
ителството? Каква е не го ва та 
цена? Как ще се от чуж да ват те-
рените, през ко ито ще ми на ва 
пътят? Възможно ли е спе ку ла-
тив но пос къп ва не и про даж ба 
на зе ме дел с ки земи? 

Ето и един от пър ви те
от зи ви в ин тер нет за проекта:
"'Криво околовръстно! От се

га се вижда, че по про ект има ме 
опа сен път. Освен то ва се удъл
жа ва двой но пътят. Още ед на 
пред пос тав ка за бър зо ка ра не с 
цел ком пен са ция на пре ка ра но
то вре ме на пътя. Има ли про ек
тан ти в та зи страна?"'

По всич ки те зи въп ро си след 
да се ин фор ми ра на се ле ни ето 
на общината, да се пре диз ви ка 
задълбочено, про дъл жи тел но и 
ши ро ко об съж да не от ек с пер ти 
и граж да ни на проекта. 

Едно та ко ва ин фор ми ра не ще 
вдъх не по-го ля ма на деж да от-
нос но раз ви ти ето на гра да и ус-
ло ви ята на жи вот за всеки, ще 
да де въз мож ност за по-бла-
гоп ри ят но въз п ри ема не на не-
га тив ни те пос ле ди ци от стро-
ител с т во то на пътя, ще спо мог-
не за из бяг ва не на недостатъ-
ците, как ви то си гур но има не 
са мо от глед на точ ка на въз ло-
жи те ли те и проектантите, а и 
от глед на точ ка на жи ве ещи те в 
Монтана.

(Използвани са пуб ли ка ции 
във вес т ник “Строителство. 
Градът”)

Материалът е пред ло жен 
от Борис БОРИСОВ с 
из вес т но ре дак ти ра не
и коментар.

Околовръстният път на Монтана,
про ект от бъ де ще то 

Проектирането на  око лов ръс т но то 
шосе на Монтана е
дву фаз но  пред п ро ек т ни
про уч ва ния и тех ни чес ки проект, 
за срок от ед на година.  Автор на
про ек та е „Рутекс“. Финансира се 
по ли ния на Трансевропейската
тран с пор т на мре жа (ТЕNT)

Нора КОНСТАТИНОВА

Като си ня ма ме море, пла ни
на та ни е нис ка и сняг не се 

задържа, та ня ма ме и писти, а 
Балканът е без во де н,  ще тряб ва 
да тър сим и да раз ви ва ме ал тер
на ти вен ту ри зъ м,  за нас то ва е 
кул тур ноисторическият, твър ди 
на род ни ят  пред с та ви тел от ГЕРБ 
Николай Коцев. В по чивн и те дни, 
за ед но с ар хе оло га Нарцис Торбов 
от Регионалния ис то ри чес ки музей, 
те са оби ко ли ли из вес т ни те и по
мал ко из вес т ни те места, къ де то 
ар хе оло зи те да за поч нат раз коп ки 
през лятото. Надеждата е в ед на 
от го ле ми те мо ги ли край Криводол, 
чи ето точ но мяс то пред ме ди ите 
Коцев не каза, за що то то бър зо 

щя ло да стиг не до има ня ри те и 
мо ги ла та да бъ де раз ко па на без 
пари, но и ограбена. Коцев смя та , 
че то ва е и найго ля ма та мо ги ла в 
то зи край, че тя е девствена, сиреч 
не до кос ва на от ме та ло тър сач или 
кир ка и има го лям шанс в нея да 
бъ дат от к ри ти дан ни за жи во та на 
тра кийс ко то пле ме три ба ли , на се
ля ва ло на ши те земи. 

Негова сме ла хипотеза, спо де
ле на пред жур на лис ти те е, че 

тук мо же да се от к рие и дво ре цът 
на трибалите. Предстои ус та но
вя ва не соб с т ве нос т та на земите, 
вър ху ко ито е мо ги ла та, по лу ча ва не 
на раз ре ше ние за разкопаване и 
на би ра не на не об хо ди ми те око ло 
80 000 лев а за са ми те раз коп ки 
и евен ту ал но то кон сер ви ра не на 
обекта, кой то все още е не поз нат и 
не из вес тен, но на не го се въз ла га 
мно го за в бъдеще. Стига до ка то се 
съ бе рат парите, тър шу ва щи те из 

це лия Северозапад тър са чи на под
зем ни цен ни неща, да не я по ду шат 
и разкрият.

И до ка то ня кои ще ко па ят мо ги
ли те из Врачанско, ка то из ход от 
кри за та за региона, бай Тошо от 
Челопек, кой то де се ти на го ди ни 
под ми на ва ше нас лед с т ве но то си 
ло зе два де ка ра на баир, до ка то то 
се заду ши в бу рени и трева, е ре
шил найпос ле да се  взе ме в ръ це и 
с тях да пип не мотиката. 

А по при зи ва на пре ми ера е раз
ко пал де се ти на квад ра та от спе че
на та ка то гли на зе мя и си е за са дил 
картофи. 

Сега си се ди на при пе к,  че 
то ло зе то е на ви со ко, и си пие 
ракийката, ча кай ки кар то фа да ста
не за ядене.

Щеразвивамекултурно-
историческитуризъм
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Поли ВАСИЛЕВА
- Г-н Замфиров, кме-

товете сега отчитат из-
вършеното през манда-
та си. Критерий за до-
бра работа става изпъл-
нението на инфраструк-
турни проекти. Какви 
бяха реализирани в Чи-
провци?

- Когато ме избраха за 
кмет през 2007 г., не сва-
рих нито един проект в 
изпълнение или в готов-
ност за това. С моя екип 
започнахме отначало. Раз-
работихме и представи-
хме за одобрение някол-
ко проекта - инфраструк-
турни и социални. Тези, 
които вече завършихме и 
които в момента изпълня-
ваме, са на обща стойност 
18 млн. лв. Но имаме и 
разработени и чакаме от-
варяне на нови мерки по 
оперативните програми, 
за да ги представим. Тях-
ната стойност е 26 млн. 
лв. Имаме голям проект 
за подмяна на вътрешна-
та водопроводна мрежа и 
на довеждащия водопро-
вод, изграждане на кана-
лизация, строителство на 
пречиствателна станция 
за отпадни води с капаци-
тет 3000 жители. Ще кан-
дидатстваме по още неот-
ворената мярка за селища 
с население от 2 до 10 хи-
ляди души.

- Общината се „про-
чу“ с получени, но вър-
нати след това средства 
за изграждане на път 
между Чипровци и Ко-
пиловци. Как се стигна 
до това?

- Това е станало при 
моите предшественици. 
Били са отпуснати сред-
ства за изграждане на 
планински път между Чи-
провци и село Копило-

вци. Дължината му е само 
6.5 км, но той създава 
нова връзка между двете 
селища. При това е пано-
рамен път, може да се из-
ползва за целите на тури-
зма. Ако го имаше, деца-
та от село Копиловци ня-
маше да бъдат превозвани 
до училището в село Ге-
орги Дамяново, а до Чи-
провци. Пътуването им 
щеше да трае само 10 ми-
нути. Но общинските съ-
ветници са решили да не 
се изгражда този път, а да 
се обновят улици. Смяна 
на предназначението на 
средства обаче не се до-
пуска. И парите са били 
върнати обратно.

- Докъде сте стигнали 
с проекта за укрепва-
не на свлачището в Чи-
провци?

- За този проект дъл-
ги години не са били оси-
гурявани средства. А той 
е много важен, защо-
то свлачището се акти-
визира при всеки по-си-
лен дъжд. Намира се на 
склона вляво при влизане 
в града. Засяга една чет-
върт от територията на 
Чипровци. Дължината му 
е над 1 км, дълбочина-
та на приплъзването - 25 
м. Като завалят дъждо-
ве, само за месец земя-
та се свлича с 60 см. Из-
мерваме движението му 
по мястото на електри-
ческите стълбове. Едва 
през миналата година от 
МРРБ ни отпуснаха 

60 000 лв. за проекти-
ране. Обявихме общест-

вената поръчка, спечели 
една фирма, но друга об-
жалва. Сега чакаме реше-
ние на съда и работата по 
свлачището фактически 
спря. Щом проектът е го-
тов, ще кандидатстваме за 
средства и се надявам да 
ги получим от Междуве-
домствената комисия по 
бедствия и аварии. 

- Чипровци може да 
спечели европейски 
средства чрез Програ-
мата за развитие на сел-

ските райони. Използва-
те ли тази възможност?

- Разбира се. Имаме 
представен проект, който 
е в последен етап на одо-
брение. Той предвижда 
подмяна на водопровод-
ната мрежа в селата Пре-
вала, Железна, Мартино-
во и Горна Ковачица. В 
момента изпълняваме го-
лям проект за изгражда-
не на спортен комплекс. 
Той включва рехабилита-
ция на стадиона, изграж-
дане на два басейна - еди-
ният за деца, многофунк-
ционално игрище, сгра-
ди за тренировки и обу-
чения на спортисти. Вече 
сме маркирали трасета 
за планинско колоездене 
и от две години при нас 
се провеждат такива със-
тезания. Но искаме да си 
построим база, която да 
привлича за лагери и под-
готовка състезатели и от-
бори от различни спор-
тове. Чипровци има пре-
красни природни усло-
вия и ние искаме да ги из-
ползваме, освен за раз-
витието на туризъм, и за 
спортни нужди.

- Разбра се, че общи-
ната има идеен проект 
за превръщане на града 
в зимен ски център. Ра-
ботите ли по него?

- Чипровци има пре-
красни дадености за това. 
Не става въпрос за стро-
еж на голям комплекс, 
а за малък, но удобен и 
предпочитан не само зи-

мен, а и целогодишен 
спортен комплекс. Ние 
имаме почти готови пис-
ти за спускания. Имаме и 
много къщи за гости, така 
че не е нужно да се стро-
ят хотели и заведения. Но 
Чипровци има един голям 
проблем - 

утвърдена невярна кар-
та 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 изготве-
на набързо, за възстано-
вяване на собствеността. 
Преписка за изработва-
не на нова отлежава при 
предишните две прави-
телства. В момента се мъ-
чим да я придвижим при 
сегашното, но още не сме 
успели. Редът е министъ-
рът на земеделието да из-
даде заповед за ново зас-
немане на топографски-
те елементи. След което 
може да се направи вяр-
ната карта.

- За изградена вече 
подпорна стена в село 
Мартиново се търси от-
говорност от вашия 
предшественик Иван 
Марков. За какво става 
въпрос?

- През 2006 г. в село 
Мартиново е била изгра-
дена защитна стена за 
предпазване на един път 
и на няколко къщи от раз-
ливи на река Мартинов-

ска. Няколко години пре-
ди това е имало такива 
разливи, които за хората 
са били много страшни. 
Затова тогавашната коми-
сия по бедствия и аварии 
е отпуснала 

186 000 лв. за изграж-
дане на предпазно съо-
ръжение. Стена, дълга 80 
метра, която да пази къ-
щите от наводнения. Но 
през миналата година 
тя се е пропукала, вода-
та е подкопала основите 
й. Хора от селото още по 
време на строежа са сиг-
нализирали за лошо из-
пълнение. 

Имало е проверка, но тя 
не е установила нищо не-
редно. Фирмата изпълни-
тел, която не е местна, е 
била избрана от тогаваш-
ното министерство на из-
вънредните ситуации. 
Сега се оказва, че стена-
та не е 80, а 60 метра. Из-
градена е некачествено. 
По случая е сезирана про-
куратурата и е започнало 
разследване.

- Ще се кандидатирате 
ли за нов мандат?

- Още не съм обявил. 
Всеки човек иска да про-
дължи нещо, което е запо-
чнал. Знам със сигурност, 
че на следващия екип ще 
му бъде много по-лесно. 
Защото ще свари готови 
проекти, които ще изпъл-
нява. Аз трябваше да за-
почна отначало. 

От в. “Строителство 
имоти”

Захарин Замфиров:

В Чипровци 
имаме готови 
проекти за
26 млн. лева
Общината иска от трето правителство
нова карта на имотите 
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Чипровци разполага с природни 
дадености за развиване на ту-
ризъм и спорт. СНИМКА: АВТОРЪТ

Кметът на Чипровци Захарин Замфиров уп-
равлява общината от 2007 г. 

Преди това като армейски офицер е завеж-
дал автотранспорта на закрита вече воен-
на част. По професия е инженер по двигатели 
с вътрешно горене. Роден е в Чипровци. В ис-
торическото градче е преминало и детство-
то му. Познава хората и проблемите им.
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На 14 ап рил в Центъра за обу че ние на мес т ни те вла-
сти, с. Гергини, се про ве де за се да ние на Управителния 
съ вет на НСОРБ. Участваха 13 от не го ви те членове, как-
то и кме то ве те на об щи ни те Бойница, Трявна, Габрово и 
Дряново. Основна те ма на за се да ни ето бя ха пред с то ящи 
нор ма тив ни промени, за ся га щи ин те ре си те на общините:

1. Проект на МИЕТ за нов за кон за ту риз ма
НСОРБ въз ра зя ва ка те го рич но сре щу регламенти, 

вли за щи в про ти во ре чие с ос нов ни прин ци пи на мес т-
но то самоуправление:

• пред ви де но то цен т ра ли зи ра не на 30% от при хо ди те 
от ту рис ти чес ки данък, с ко ито да се фи нан си рат но ви 
дър жав ни структури;

• пред ло же ни ето за за дъл жи тел но член с т во на об щи ни-
те в ор га ни за ции за уп рав ле ние на ту рис ти чес ки райони.

Същия ден по зи ци ята на НСОРБ бе ше пред с та ве на 
пред ръ ко вод с т во то на МИЕТ от Румен Рашев – член на 
УС и кмет на об щи на Велико Търново. В рам ки те на ини-
ци ира на от ми нис тер с т во то сре ща с кме то ве на об щи ни 
д-р Рашев ар гу мен ти ра въз ра же ни ята на НСОРБ и бе ше 
под к ре пен от всич ки при със т ва щи пред с та ви те ли на мес-
т ни те власти.

2. Проект на ЗИД на Закона за об щес т ве ни те по ръч ки
Управителният съ вет счита, че пред ви де ни те про ме-

ни ще об лек чат про це са на въз ла га не и ще по доб рят из-
пъл не ни ето на ев ро пейс ки те проекти.

3. Проект на Закона за ве те ри нар но ме ди цин с ка та 
дейност

В при ета та по зи ция ка те го рич но се въз ра зя ва въз ла га-
не то на кме то ве те на об щи ни и на кметс т ва на фи нан со во 
не оси гу ре ни и нес войс т ве ни дейнос ти (нап ри мер из да ва-
не на сви де тел с т ва за соб с т ве ност за но во ро де ни живот-
ни, сключ ва не на до го во ри с ве те ри нар ни ле ка ри и т.н.).

Становището е пуб ли ку ва но на ин тер нет стра ни ца-
та на НСОРБ.

4. Проект на Концепция за нов Закон за пре ду чи-
лищ но то и учи лищ но то об ра зо ва ние

УС из ра зя ва сво ята тре во га от пре неб рег ва не то на 
мно гок рат но пос та вя ни от об щи ни те проблеми. Пред-
ложената Концепция не про ме ня съ щес т ве но ро ля та на 
об щи ни те и мес т ни те об щ нос ти в уп рав ле ни ето на об-
ра зо ва тел на та система. НСОРБ ще нас то ява за измене-
ния, пос ти га щи ре ал на де цен т ра ли за ция на уп рав ле ни-
ето и финансирането; ефек ти вен ба ланс в правомощията, 
включ ва не в об ра зо ва тел на та сис те ма на въз пи та ни ето на 
де ца та в дет с ки те гра ди ни и ра вен дос тъп до ка чес т ве но 
об ра зо ва ние на вся ко дете.

5. Предложение на Министерството на кул ту ра та за ос-
во бож да ва не от так са “би то ви от па дъ ци” на ар хе оло ги чес-
ки обекти, ко ито не се из пол з ват или по се ща ват от турис-
ти. УС пре по ръч ва на об щи ни те с ар хе оло ги чес ки нед ви-
жи ми кул тур ни цен нос ти на сво ите те ри то рии да ана ли-
зи рат все ки кон к ре тен слу чай и да пре це нят да ли да ос во-
бо дят из ця ло или час тич но Министерство на кул ту ра та от 
зап ла ща не на так са “би то ви от па дъ ци”.

„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.

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 

изградените вече мрежи на бившата 
Държавна сигурност и останалите 
тайни служби на комунистическия 
режим. Техните пипала 
проникнаха във високите етажи на 
изпълнителната и съдебната власт. 
Тези времена оставиха след себе си 
над 150 неразкрити или ненаказани 
и до днес поръчкови убийства. 
Това не бива да се забравя и да 
се превръща в тема табу в едно 
гражданско общество.

През последните две години 
в България действително се 
наблюдават и някои важни 
положителни промени. Появиха 
се множество групи от млади 
и енергични хора в защита на 
природата и срещу посегателствата 
спрямо околната среда. Много от 
добре образованите в чужбина 
млади българки и българи се 
завръщат в родината си по-често 
от преди, носейки със себе си 
идеи за промяна на статуквото, 
но стъпките към изграждане на 
гражданско общество в България от 
западноевропейски тип са все още 
твърде бавни и колебливи.

Дискутираният напоследък 
въпрос дали българският съд 
третира по различен начин 
делата на богатите и на бедните, 
аз бих свел до дилемата дали 
правосъдието в страната дели 
своите клиенти на обикновени 
граждани и на недосегаеми. 
Фактите от българската 
действителност говорят в подкрепа 
на подобно раздвоение, защото 

хора, които многократно нарушават 
закона, получават или оправдателни 
присъди, или изобщо не стигат до 
съд.

Български "специалитети"
Макар че корупцията е явление, 

което е разпространено по цял 
свят, това с нищо не оправдава 
присъствието й в България. 
Въпросът е дали и доколко 
нейните правосъдна система и 
законодателство са в състояние да 
редуцират това социално зло.

Не всичко, което не върви 
в правосъдието, се дължи на 
рушветчийството. Понякога 
става дума за страх, но ако съдът, 
прокурорите или разследващите 
полицаи се страхуват да осъдят 
престъпниците, то тогава имаме 
работа с голяма структурна грешка 
в организацията на работата в 
правосъдието, както и с липса 
на основополагаща система от 
ценности.

Проблемът се репродуцира 
не само в наказателните, но и 
в гражданските дела. А когато 
и делата на чуждестранните 
инвеститори се решават „по 
втория начин”, тогава проблемите 
за страната се превръщат в 
дългосрочни. За съжаление в 
България продължаваме да се 
сблъскваме със случаи, от които 
направо ни се изправят косите”, 
заяви в заключение Матиас 
Хьопфнер.

С германския посланик 
разговаря Николай Цеков►
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Българите: капсулирани, 
обезверени, отчаяни
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:

От НСОРБ
Управителниятсъвет
сетревожиот
пла ни ра ни дейс т вия в
пос oка цен т ра ли за ция

МАТИАС ХЬОПФНЕР

Младежите от БСП по ве до ха ми тин га 
от пло щад Батенберг към Борисовата 

градина. Те из диг на ха го лям тран с па рант с 
над пис „Работа! Хляб! Демокрация!” Младите 
хо ра по ис ка ха ос тав ка та на пра ви тел с т во то 
и скандираха: „Победа! БСП”. Веднага след 
младежите, с ши ро ка крач ка ги пос лед ва
ха пред се да те лят на БСП Сергей Станишев, 
Румен Овчаров, Корнелия Нинова и Илияна 
Йотова. 

Протестиращите над 15 000 раз вя ва ха чер ве
ни зна ме на и  но се ха тран с па ран ти с надписи: „ 
Достоен труд за дос то ен жи вот”, ”Стига зап ла хи 
и на саж да не на страх”, „Искаме да спре ха осът 
в ро ди на та и безумието, на ре че но уп рав ле ние 
на ГЕРБ”, „100 ми ли она за образование, не за 
под с луш ва не”. 

Духовият ор кес тър от Перник  пов ди га ше 
то ну са на  протестиращите.  Сред тях, ос вен 
чле но ве и сим па ти зан ти на БСП, има ше и мно
го граждани, не до вол ни от уп рав ле ни ето на 
ГЕРБ. Протестното шес т вие ув ле че и слу чай ни 
минувачи, ко ито под к ре пя ха про тес ти ра щи те 
с въз г ла си „Оставка!” Докато ми на ва ха пок рай 
пар ла мен та хо ра та скандираха: „Бойко да си 
хо ди”. 

Шествието бе ше на ис ти на вну ши тел но  до
ка то пър ви те ко ло ни стиг на ха СУ ”Св.Климент 
Охридски”, пос лед ни те бя ха още на площада. 
Пред Ректората про тес ти ра щи те спон тан но 
за поч на ха да скандират: „Искаме да учим”. 
Един мла деж от чел на та ко ло на се провикна: 
„При кое уп рав ле ние жи ве ех ме подобре?” 
Отговориха му: „При БСП!” След то ва проз ву ча
ха възгласите: „Бойко да си хо ди”, Дянков да си 
хо ди” и „Цецо да си хо ди”. 

В Борисовата гра ди на Сергей Станишев бе 
пос рещ нат от хи ля ди чле но ве и симпатизанти, 
ко ито му чес ти ти ха как то празника, та ка и раж
да не то на пър во род на та дъ ще ря Дария.

15 хи ля ди гнев ни
про тес ти ра щи 
в София на 1 май 
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►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

Д-р Даниела 
Стоянова
oбщопрактикуващ 
лекар,
специалист  по
Обща медицина
Всеки работен ден
от 8,00 до
13,00 часа.

Набира пациенти.
Тел. за контакти: 
096 389 346

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

ПК “Наркооп” – 
Монтана

Нашият хляб е от натурални суровини
без консерванти и генномодифицирани 

организми (ГМО)!

Пазарувайте здравословния хляб 
от магазините на “Наркооп” и 

Централния гастроном в Монтана.

Д-р Светлана Вълева
кардиолог

Договор с РЗОК.
Работно време:
понеделник  8.00 – 16.00 ч.; 
вторник  10.00 – 18.00 ч.; 
четвъртък  8.00 – 14.00 ч.
Монтана, Поликлиниката,
кабинет 206, ет. 2.
Тел. 096/389 335
        0887/899 166

Д-р Сергей 
Славков

хирург 

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

тел. 0888/690088

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

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

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

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

За консултации 
и въпроси  по 
всякакъв вид 

кожни заболявания 
търсете

д-р Пламен
Узунов

на телефони: 
096 389 309,
0882/008 112

или в 
поликлиниката
в Монтана, 
етаж 4, 
кабинет 406 
от 14,30 до 
16,30 часа
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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

Клиентите на “Овергаз” спес ти ха на ат мос фе ра
та 194 хи ля ди то на вред ни и пар ни ко ви еми сии през 
пър ви те 3 ме се ца на 2011 година. Над 10 хи ля ди 
то на помал ко са вред ни те га зо ве и пра хо ви те час
тици, а 184 хи ля ди то на помал ко е въг ле род ни ят 
ди ок сид – найраз п рос т ра не ни ят пар ни ков газ.

Количеството спес те ни вред ни и пар ни ко ви еми
сии за съ щия пе ри од на ми на ла та го ди на е 185 хи
ля ди тона, ко ето пра ви ръст от око ло 5%. Найосе
за ема про мя на в ка чес т во то на въз ду ха има в райо
ните, къ де то до ма кин с т ва та за ме ни ха нафтата, дър
ва та и въг ли ща та с газ и ин дус т ри ята пре ми на към 
синьо то гориво.

Клиентите на „Овергаз Изток” и „Софиягаз” спес
ти ха наймно го еми сии на ат мос фе ра та – по 59 хи
ля ди тона. Следват ги га зи фи ци ра ни те жи те ли и ин
дус т ри ята в Северна България – 44 хи ля ди тона, в 
Западна – 19 и в Южна България – 13 хи ля ди тона. 

От 2000 г. до мо мен та газификацията, из вър ше на 
от “Овергаз”, спес ти бли зо 2,8 ми ли она то на еми сии 
на ат мос фе ра та – въг ле ро ден ок сид и диоксид, сер
ни и азот ни оксиди, лет ли ви ве щес т ва и прах.

ОБЯВЛЕНИЕ
Община Монтана съ об ща ва на всич ки 

за ин те ре со ва ни лица, че със за по вед № 
РД184 от 15.04.2011 год. 
на Областен уп ра ви тел на 
об ласт Монтана е одоб рен 
пла нът на но во об ра зу ва ни
те имо ти и ре гис тъ ра към 
не го за зе ме дел с ки те земи, 
пре дос та ве ни за пол з ва не 
на граж да ни въз ос но ва на 
ак то ве по §4 от ЗСПЗЗ в мес-
т нос т та Бърдото, Конички 
дол- зем ли ще то на с.Дол на 
Вереница, об щи на Монтана, 
и са из ло же ни в стая 104 на 
общината. 

Жалби сре щу одоб ре ния план на но во
об ра зу ва ни те имо ти мо гат да се по да ват 
от за ин те ре су ва ни те ли ца чрез об лас т ния 
уп ра ви тел пред Административния съд-
Монтана в 14-дне вен срок, счи та но от 
29.04.2011 г. 

За справ ки по из ло же ния план е не об хо
ди мо да се но сят документите, удос то ве ря
ва щи пра во то на пол з ва не или ре ше ни ята 
на по зем ле на ко ми сия за приз на то пра во 
на собственост.

За  справ ки : тел.394253 – об щин с ка ад
ми нис т ра ция  гр.Монтана.

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.

ОБЩИНА  МОНТАНА
3400 Монтана, ул.”Извора”1, тел:(096) 

394 208, факс: 300401, 
е-mail: mayor@montana.bg

Близо 200 хи л. то на 
по-мал ковредниемисии
ватмосфератаот
началотона2011-а

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

Търгът ще се про ве де на 20.05.2011 г. 
от 11.00 ч. в сгра да та на об щи на Монтана.

Тръжните кни жа се по лу ча ват в стая 
506, а се зап ла щат в ТБ”Алианц Бълга
рия”  биз нес цен тър Монтана по I��N ��I��N �� ����
88�UIN76618472700003, код за пла ща не  
44 70 00, до края на ра бот ния ден, пред
шес т ващ търга. 

Депозитът се вна ся в ”Общинска 
бан ка” АД  клон Монтана по I��N ��I��N �� ����
82SOM�91303347342102, �IC – SOM� 
��SF до края на ра бот ния ден, пред
шес т ващ търга.

Молби за до пус ка не до учас тие в тър

га се при емат в стая 506, до края на ра
бот ния ден пред шес т ващ търга.

Оглед на обек та се оси гу ря ва от Ди
рекция “ОС” при об щи на Монтана, след 
пред с та вя не на до ку мент за за ку пе ни 
тръж ни книжа.

Повторен търг при нес пе че лен от 
пър вия търг обект, ще се про ве де на 
27.05.2011 г. от 11.00 ч. на съ що то място, 
ка то сро кът на всич ки не об хо ди ми за 
учас тие до ку мен ти е кра ят на ра бот
ния ден, пред шес т ващ търга.

За справки:  тел.096 / 394 221  и  
394 222.

№ Наименование Площ
кв.м.

Начална
тръжна
цена/лв.

Депозит
/лв.

Ценана
тръжни

документи
/лв.

1 Имот№144023
вземлище
с.Д-рЙосифово,
общинаМонтана,
местността
”Заешкополе”.
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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 20годишно 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.

Трансграничните общини Вършец и Сокобаня 
продължават добросъседските си отношения и 
през 2011 година чрез реализиране на съвместни 
дейности.

Сокобаня е найпопулярният 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 почесто 
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 майсториготвачи;

• 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.

ОБЩИНА  ВЪРШЕЦ
3540 гр.Вършец, бул.България 10, 

обл. Монтана
Тел: 09527/ 2222;  факс: 09527/ 2323

www.varshets.bg
email :  admin_varshetz @ mail.bg

“ДнинаСокобаня
(Сърбия)въвВършец”
от4.05. до 7.05.2011г.

IV национален преглед 
наученическитедухови
оркестри“Вършец 2011”

По по вод 120 го ди ни от 
рож де ни ето на изследо-
вателя, историка, офи це-
ра от Първата све тов на 
война, учителя, писате-
ля, фолк ло рис та Димитър 
Осинин, Националният 
во ен но ис то ри чес ки му-
зей, Националният ли те-
ра ту рен му зей и Държав-
на аген ция „Архиви”съз-
да до ха до ку мен тал на из-
лож ба “Мъдростта на 
един ве ко вен дъб”, по каз-
вай ки от сво ите фон до-
ве го ля мо то бо гатс т во от 
съх ра не ни ар хив ни мате-
риали, ве щи и кни ги на 
тво ре ца-изследовател.

Експозицията ще по се-
ти ня кол ко гра да в стра-
ната, свър за ни с жи во та 
на Осинин.

Във Вършец тя бе от-
к ри та на 3 май 2011 г. в 
Общинския музей.

Изложбата е пред с та-
ве на ка то раз каз на са-
мия Осинин и в не го при-
със т ва бъл гар с ка та зе мя 
с щед ра та й хубост, ду-
хов на та кра со та и нрав с-
т ве ност на нейни те хора, 
бал кан с ка та ведрина, род-
на та му къща. Подчерта-
но е, че той пръв, за ед но 
с Павел Делирадев, ус та-
но вя ва пъ тя на Ботевата 
че та от Козлодуй до Вра-
чанския балкан и ръ ко во-
ди пос та вя не то на 54 ка-
мен ни зна ка по него. По-
казана е и осъ щес т ве на та 
му идея за 13-том но то из-
да ние на Българското на-
род но творчество, как то 

и при но сът му за въз раж-
да не на на род ни те съ бо ри 
и надпявания. Акцент на 
из лож ба та е ро ля та му в 
под го тов ка та и осъ щес т-
вя ва не то на об щес т ве но то 
приз на ние на хайдутство-
то. Той е ви на ги там, къ-
де то има не до из ка за на ду-
ма в историята, не до пи са-
на страница, по тъ ва ща в 
заб ра ва на род на гордост.

Освен ка то об щес т ве ник 
Осинин е по ка зан и ка то 
ав тор как то на сбир ки на 
свои сти хо ве и на на род-
ни песни, та ка и на твор-
би, по яви ли се в ре зул-
тат на из с ле до ва тел с ка-
та му дейност на приро-
дозащитник, на пъ ту ва ни-
ята му из ця ла та страна, 
на граж дан с ка та му по-
зиция. 

Открояват се кни ги-
те му “Там, де то шу ми 
Бързия”, “Морски вет ри-
ла”, “По хайдуш ки сбо-
ри ща”, “Каменна при каз-
ка”, “През ти ха бе ла Ду-
нава” и други, ко ито во-
дят към дъл бо ки те из во-
ри на бъл гар с кия дух и 
към ко ре ни те на бъл гар с-
ко то родолюбие. Същест-
вено мяс то за ема сът руд-
ни чес т во то му в бъл гар-
с кия пе чат с ли те ра тур ни 
и кул тур ни статии, есе-
та, ре цен зии на книги. Ус-
поредно с то ва са по ка за-
ни и мно жес т во не пуб ли-
ку ва ни не го ви ръкописи: 
“Спомени за Първата све-
тов на вой на”, “Дойрански 
днев ник”, “В стра на та на 

Съветите”, ог ром ни ят му 
все още неп ро учен архив. 
Световната кла си ка при-
със т ва с пре во ди те му на 
сти хо ве и книги: “Фауст”, 
І ч. от Гьоте, “Германия” 
и “Книга на пес ни те” от 
Хайне, “Дванайсетте” на 
Александър Блок, “Благо-
датта на зе мя та” и пр.

Със ста ра тел но из ди ре-
ния и гриж ли во под ре-
ден до ку мен та лен ве ще-
ви ек с по зи ци онен ма те-
ри ал е по ка зан един де ен 
и ос мис лен де вет де сет го-
ди шен живот. Живот, съ-
пътс т ван със страст при 
от к ри ва не то на ре лик ви те 
на България; с вълнение, 
вър вей ки по дра ма тич ни-
те пъ ти ща на нейна та ис-
тория, с удивление, ко га-
то е зас та вал пред бо гатс-
т ва та на бъл гар с кия на ро-
ден гении.

Своя раз каз в из лож ба та 
Димитър Осинин за вър ш-
ва така: 

„Аз бих ис кал да спо де
ля след ни те свои по уки 
от живота: найце ле съ
об ра зен жи вот е скром
ният, уме ре но за до во лен 
и бли зък до природата. 
Отбягвай разкоша: той 
е преч ка за напредъка. Не 
тру пай из лиш ни ма те ри
ал ни блага. 

Гьоте ху ба во е казал: 
„Тежи имотът, кой то в 
ра бо та не вли за.“ Стре
ми се към ду хов ни инте
реси: те един с т ве ни из
ди гат чо ве ка над живот
ното. Това раз б рах от 
дъл гия си жи вот – и с не
го се раз де лям с теб, не
поз нат читателю.”

Автори на 
из лож ба та са: 
д-р Стефанка 

Кръстева (НВИМ), 
Румяна Пенчева 

(НЛМ), Давид Нинов 
(НВИМ), Лили Цветко-

ва (ДА”Архиви), 
Димитър Стойчев 

(ДА „Архиви”)

Изложба 
„Мъдростта
на един
ве ко вен дъб”

120 години от рождението на Димитър Осинин

Ели 
КОНСТАНТИНОВА

Ми нис тър-пред се да те лят Бой-
ко Борисов уме ло из бег на на ци-
онал ни те ме дии и вра чан с ки те 
репортери и фотографи. 

След цял ден тичане, те раз-
браха, че премиерът ня ма да 
дой де ни то на от к ри ва не то на 
офи са на ГЕРБ в Мездра, ни то 
ще слу ша Вивалди в пе ще ра та 
Леденика. 

Пропусна и обя да в рес то ран-
та на Николай Коцев до пеще-
рата. 

На деж да та да го попитаме да-
ли е вяр но ка за но то пред Сашо 
Йовков по на ци онал на та теле-
визия, че ще се кан ди да ти ра за 
пре зи дент, не се сбъдна. 

Всъщност, при зив пар ти ите да 
из диг нат сво ите ли де ри за пре-
зи дент, за да има ис тин с ка ли-
дер с ка бит ка от п ра ви си ни ят 
кан ди дат Румен Христов в не де-
ля сут рин та и пер со нал но по ка-
ни Борисов и Станишев. 

Ме ди ите ос та на ха из лъ га ни и 

с под ви ти ка ме ри и мик ро фо ни в 
ран ния следобед, ко га то пре ми-
ерът тряб ва ше да учас т ва в под-
на ся нето на вен ци пред па мет-
ни ка на Христо Ботев.  

Тържеството бе по слу чай 
слав на та 90-та го диш ни на на 
фут бол ния клуб “Ботев” - Враца, 
кой то пра ви ве че ус пе шен пас 
към елит на та фут бол на група. 

Заредени, как то про фе си ята 
изисква, дъл го пре ди на ча ло-
то на ма ча меж ду ве те ра ни те от 
сто ли ца та, чи ито ка пи тан е Бо-
рисов, и ве те ра ни те от вра чан-
с ки отбор, жур на лис ти те об са-
ди ха вра ти те на стадиона в оч-
акване. 

Но там бя ха разбутани от ох-
ра на та на премиера, а са ми ят 
той ги под ми на без вни ма ни е . 
 Об ле че спортен еки п и се хвър ли 
в ярос т на изявя на те ре на. 

Мачът за вър ши с по бе да на со-
фийс ки я отбор. Негов треньор, 

как то стана известно, е самият  
ми нис тъ р на фи нан си те Симе-
он Дянков. 

Столичният отбор получи се-
риозна подкрепа и от по ло ви на-
та кабинет, из си пал се на трибу-
ната. 

В края на второто по лув ре-
ме  сред от ча яли те се жур на лис-
ти плъз на слу х,  че ми нис тър-
пред се да те ля все пак ще направи 
изяв ле ние. 

Но това не се случи. Борисов 
от ка за от го во ри на въп ро си из-
вън спор та и не спирайки да вър-
ви сподели кол ко но ви  и об но-
ве ни ста ди они ще има ме та зи го-
дина.

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.

БойкоБорисовигра мач
във Врацана1май

Премиерът под ми на журналистите
и се хвър ли в бит ка за топ ка та

ДИМИТЪР ОСИНИН
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Елеонора ЦАНОВА
Ожесточен спор се раз-

вих ри във Враца по по вод 
ве че едногодишната, че и 
повече, са га по прак ти чес-
ко то уни що жа ва не на пър-
вия в но во ос во бо де на Бъл-
гария па мет ник на ве лик 
българин, из диг нат от бъл-
гарите.

Тържественото от к ри ва-
не на пър вия Ботев па мет-
ник ста ва на 27 май в да-
леч на та 1890 година. Сред-
ствата са да ре ни от приз-
на тел ни те ве че сво бод-
ни българи, а паметникът, 
със скул п ту ра та на Вой-
водата, чеш ма та с че ти ри-
те брон зо ви лъв с ки гла ви и 
че ти ри те плочи, с из пи са-
ни име на та на Ботевите по-
борници, е де ло на нем с-
кия скул п тор Густав Евар-
лайн и е от лят в Германия. 
За не го во то от к ри ва не в 
гра да под Околчица прис-
ти гат княз Фердинанд, то-
га ваш ни ят ми нис тър-пред-
се да тел Стамболов, при със-
т ват майка та на Ботев ба ба 
Иванка, не го ва та съп ру га и 
дъщеря.

Първият па мет ник се из-
ди га на ед но имен ния пло-
щад „Христо Ботев“ в цен-
тъ ра на града. На 2 юни 
1964 го ди на на пло ща да се 
из ви ся ва но ви ят ве ли чес т-
вен па мет ник на Ботев, де-
ло на скул п то ра Владимир 
Гиновски, кой то ста ва ем-
б ле ма на Враца. Скромни-
ят  пър ви па мет ник е де-
мон ти ран през 1955 годи-
на, след дъл го вре ме на ми-
тар с т ва не  от но во е из ва ден 
и въздигнат, но на пло щад 
„Руски“.

Общинският съ вет във 
Враца взе ма две реше-
ния, ед но то от 1990 година, 
а дру го то през 2010-а, да 
се тър си но во под хо дя що 

мяс то на пър вия паметник, 
из диг нат в България в чест 
на на ци она лен ге ний и ге-
рой. В из пъл не ние на вто-
ро то ре ше ние през ми на ла-
та го ди на кме тът раз по реж-
да при би ра не то на брон зо-
ва та фи гу ра в Регионалния 
ис то ри чес ки музей, къ де-
то тя се прев ръ ща в му зе ен 
експонат, дос тъ пен са мо за 
по се ти те ли те на музея. На 
практика, разполовен, па-
мет ни кът гу би сво ята цен-
ност, а и значение. Поради 
лип са та на сред с т ва и ло-
шо то вре ме постаментът, 
те жащ ня кол ко тона, ос та-
ва да стър чи нас ред мал кия 
стра ни чен площад.

Инициативен ко ми тет във 
Враца, пре дим но от жур-
налисти, по де иде ята за съ-
би ра не то в не го ва та ця лост 
на раз пи ле ния па мет ник 
на Войводата и пос та вя не-
то му на под хо дя що място, 
за да мо же да се по чув с т ва 
той и от врачани, и от гос-
ти те на града. И тук се по-
лу чи сблъсъкът. Според ре-
ше ни ето на общинарите, 
ко ето кме тът е за дъл жен да 
изпълни, па мет ни кът тряб-
ва да се пре мес ти и пос та-
ви в му зея или око ло него. 
Определеното за то ва мяс-
то, ед на ис тин с ка дуп ка до 
вра ти те на му зейна та сгра-
да, ка те го рич но е не под хо-
дя що и не да ва ви ди мост 
на пър вия Ботев паметник, 
той стои за бу тан и сгу шен  
встра ни от пог ле ди те на хо-
рата. Инициативният ко ми-
тет пред ла га да бъ де пос та-
вен пак в бли зост до музея, 
а по вре ме на дис ку си ята се 
по со чи ха още две-три под-
хо дя щи за то ва мес та в гра-
да, но да бъ де въз с та но вен 
в ори ги нал ния си вид, да се 
нап ра ви опит да се въз с та-
но вят от к рад на ти те ме тал-

ни де тай ли по него. Място-
то обаче, твър дят журнали-
стите, тряб ва да бъ де под-
ходящо, видимо. 

За ар бит ри в спо ра меж-
ду две те стра ни кме тът на 
Враца д-р Костадин Ша-
хов пре ди праз ни ци те по ка-
ни ис тин с ка теж ка ар ти ле-
рия - до цент Емил Мирчев 
от ръ ко вод с т во то на Съюза 
на бъл гар с ки те ху дож ни ци 
и Цветана Кьосева, зам.-ди-
рек тор на Националния ис-
то ри чес ки музей. На сре-
ща та от Инициативния ко-
ми тет от но во настояха, че 
пър ви ят па мет ник на Ботев 
тряб ва да си ос та не памет-
ник, а не зат во рен в прос-
т ран с т во то му зе ен ек с по-
нат с номер, ка то пред ло жи-
ха но ви места, на ко ито той 
би сто ял доб ре и на ис ти-
на би имал но во сим во лич-
но звучене, а и да се виж да 
и да не бъ де за бу тан в ня коя 
край на градинка, или приб-
ран в му зей на зала. Спорът 
да ли то зи па мет ник има ху-
до жес т ве ни качества, да ли 
тряб ва да е му зе ен ек с по-
нат или светиня, ис то ри чес-
ки знак на по чит от бъл га-
ри те към ве ли кия българин, 
след ка то Отечеството от-
х вър ля робството, про дъл-
жи дълго. 

Решението на кме та Ша-
хов бе на ис ти на соломонов-
ско. Тъй ка то е за дъл жен да 
из пъл ни ре ше ни ето на об-
щин с кия съвет, той прос-
то спи ра до тук пре мес т ва-
не то на постамента, а фи-
гу ра та ос та ва в музея, засе-
га. След ка то се взе ме от но-
во мне ни ето на ек с пер ти и 
се по тър си на ис ти на дос-
той но мяс то от архитекти, 
скул п то ри и му зей ни ек с-
пер ти  за пър вия па мет ник 
на Войводата, той ще бъ де 
възстановен.

Соломоновско 
ре ше ние за

па мет ни ка
на Ботев

Д-р Радко Ханджиев 
На ня кол ко пре ки от 

цен тъ ра на Будапеща, не-
да леч от га ра „Нюгати“, 
се на ми ра ул. „Ищван Ду-
ньов“. От мра мор на та пло-
ча до ъгъ ла с бул. „Ва-
ци“ научаваме, че Дуньов 
е ко ман д вал полк в ре пуб-
ли кан с ка та ар мия на Ла-
йош Кошут, по-къс но во-
юва за ос во бож де ни ето на 
Италия под зна ме то на Га-
рибалди. Всяка го ди на на 
15 март - го диш ни на та на 
Унгарската ре во лю ция от 
1848-1849 г. - де ца та от 
квар тал но то учи ли ще по-
ла гат све жи цве тя пред па-
мет на та плоча.

Дуньов е ба нат с ки бъл-
гарин. Роден е през 1816 
г. в с. Винга, об ласт Ба-
нат, в бъл гар с ко ка то ли чес-
ко семейство. Кръщелно-
то му име е Стефан. Както 
и по ве че то ба нат с ки бълга-
ри, Дуньови са по том ци на 
бор чес ки род от Чипровци, 
на ме рил убе жи ще в ун гар-
с ки те зе ми след раз г ро-
ма на въс та ни ето от 1688 
г. През пър ва та по ло ви на 
на ХIХ век Винга е го ля-
мо и прос пе ри ра що се ли-
ще с буд но население, за-
ни ма ва що се пре дим но със 
зе ме де лие и занаяти. След 
за вър ш ва не на училище, 
Стефан за пис ва прав ни на-
уки и през 1843 г. ста ва 

пра вос по со бен ад во кат в 
близ кия град Арад. 

40-те го ди ни на ХIХ век 
бе ле жат на ча ло то на нов 
ре во лю ци онен подем. Не 
са заб ра ве ни иде ите на Ве-
ликата френ с ка револю-
ция. Младите пред с та ви те-
ли на ун гар с ка та ин те ли-
ген ция чер пят вдъх но ве ние 
имен но от то зи подем, тър-
сят пъ ти ща за ос во бож де-
ние от аб со лю тиз ма на Ви-
ена. Един от те зи „млади“ 
е Лайош Кошут, пре вър нал 
се в зна ме но сец и вожд на 
ун гар с ка та революция. 

Младият ад во кат от 
Арад е зап ле нен от иде ите 
на Кошут, ома ян е от по-
ези ята на Петьофи и ко га-
то през про лет та на 1848 
г. ре во лю ци он на та въл-
на за ли ва Европа и дос ти-
га Унгария, той се включ-
ва в ре ги онал ния ко ми тет 
на град Арад. Така Дуньов 
свър з ва за ви на ги съд ба та 
си с бор ба та за сво бо да и 
чо веш ки правдини. 

През сеп тем в ри 1848 г. 
нап ре же ни ето меж ду Вие-
на и Пеща нараства, кон т-
ра ре во лю ци ята за тя га об-
ръ ча око ло об х ва на ти те от 
ре во лю ци онен по дем ун-
гар с ки земи. Унгарските 

пат ри оти съз да ват „Коми-
тет за на ци онал на отбра-
на“, кой то от то зи мо мент 
ста ва пъл нов лас тен ръ ко-
во ди тел на бор ба та за ун-
гар с ка независимост. Ищ-
ван Дуньов се за пис ва в 
хон ве да - ре дов на та ун гар-
с ка ар мия - за ед но с ня кол-
ко де сет ки бъл га ри от Ба-
нат, един от ко ито е по-
мал ки ят му брат Йожеф. 
Отначало Ищван е с чин 
ка пи тан и е на то ва рен да 
ор га ни зи ра от б ра на та на 
град Арад. Показва блес-
тя щи ор га ни за ци он ни спо-
собности. Неговата храб-
рост и го тов ност за са мо-
жер т ва не вед наж въ оду ше-
вя ват бойците, за ко ето по-
лу ча ва поз д рав ле ния лич-
но от Кошут и е про из ве-
ден в чин полковник. Ищ-
ван Дуньов е пър ви ят бъл-
гар с ки пол ков ник в но ва-
та ис то рия

През ля то то на 1849 г. 
час т та на Дуньов се сра жа-
ва в Трансилвания. Сили-
те оба че са не рав нос той-
ни и пол кът е при ну ден да 
капитулира. Дуньов е осъ-
ден на смърт чрез обесва-
не. Световното об щес т ве-
но мне ние оба че нас тойчи-
во се зас тъп ва за съд ба та 

на ун гар с ки те пат ри оти и 
под то зи на тиск при съ да та 
му е за ме не на с 10 г. строг 
тъм ни чен затвор. Незави-
симо че част от при съ да-
та си из ле жа ва в еди ноч-
ка в най-стра хо ви та та ав-
с т рийс ка тъм ни ца „Кьо-
ниггрец“, Дуньов не гу би 
при със т вие на духа, че те 
кни ги по сто пан с ки науки, 
во ен на стратегия, изу ча ва 
чуж ди езици.

През 1857 г. е ос во бо-
ден и ин тер ни ран в Пе-
ща. Но през 1859 г. из бух-
ва Италианско-ав с т рийс ка-
та вой на и де сет ки ун гар ци 
се сти чат под зна ме то на 
Джузепе Гарибалди. Сред 
тях са Ищван Дуньов и  по-
мал кия му брат Йожеф. В 
нап рег на ти те бо еве при ре-
ка Волтурно пол кът на Ду-
ньов се бие храб ро и ус пя-
ва да обър не хо да на бит-
ката. Славата на по бе да-
та при Волтурно бър зо се 
раз на ся из страната. Име-
то на ге роя - пол ков ник Ду-
ньов - ста ва из вес т но по 
ця ла Италия. Той е поз д ра-
вен лич но от Гарибалди, а 
по бе до нос ни ят полк е на-
ре чен на не го во то име. На-
граден е и с най-ви со ки те 
ита ли ан с ки во ен ни и граж-

дан с ки отличия, вклю чи-
тел но Савойският во енен 
ор ден за зас лу ги и Рицар-
ския кръст на ор де на на 
Св. Мавриций и Лазар. 

Ищван Дуньов от каз ва 
да се  вър не в Унгария. До 
края на жи во та си ос та ва 
ве рен на идеите на Кошут 
и Гарибалди, учас т ва в ра-
бо та та на зад г ра нич ния ун-
гар с ки ди рек то рат със се-
да ли ще Торонто (Канада). 
Занимава се с научна, пуб-
ли цис тич на и пре во да чес ка 
дейност по прав ни и сто-
пан с ки проблеми. Автор е 
на мно гоб рой ни ста тии и 
кни ги по ико но ми чес ки и 
по ли ти чес ки въпроси. 

Ищван Дуньов не заб ра-
вя бъл гар с ки те си корени. 

В пис мо от 1884 г. до Жолт 
Ормош - ок ръ жен уп ра ви-
тел на Темешвар, Дуньов 
раз каз ва за дет с ки те си го-
ди ни във Винга, ко га то го-
во рел са мо на бъл гар с ки и 
за ба ща си, кой то ос вен бъл-
гарски, по наз найвал сла бо 
ма джар с ки и влаш ки език. 

Ищван Дуньов уми-
ра на 73-го диш на въз раст 
през 1889 г. в град Пистоя, 
Италия. Пог ре бан е с во-
ен ни почести. При вес т та 
за смъртта му унгарс ки ят 
в.„Фьовароши лапок“ пи-
ше: „Почина един от най-
храб ри те бой ци от ос во-
бо ди тел на та 1848-1849 го-
дина“.

Публикуваме със 
сък ра ще ния 
от в. “Дума”

Ищван Дуньов - ун гар с ки
герой с чипровски корени

Той е ба нат с ки бъл га рин от по том ци на
бор чес ки род, кръ щел но то му име е Стефан 

Ищван Дуньов (вляво) 
за ед но с ита ли ан с кия 
пол ков ник Акиле Майокив.
СНИМКА: АРХИВ


