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Похвално слово

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”
ЕНЕРГИЯ ЗА ЧИСТА ПРИРОДА
KOZLODUY NPP

Роман, Мизия и Криводол
са отличниците

В обявения от РИОСВ
– Враца конкурс 
“Промени облика си
за 10 дни” се включиха 
всички общини

Елеонора ЦАНОВА

На тър жес т во то в еко ин с пек ци ята 
при със т ва ха пред с та ви те ли на поч ти 
всич ки об щи ни от областта. Пред тях 
ди рек тор ка та инж. Тодорка Гергова 
обя ви ре зул та ти те от съв мес т ни те уси
лия да по чис тим и про ме ним об ли ка 
на на ши те селища. Особено вни ма ние 
по вре ме на про лет но то по чис т ва не 
бе ше от де ле но на пре мах ва не то на 
не рег ла мен ти ра ни те сметища, как ви то 
има във вся ка община, боклучарници, 
ко ито пра вим всич ки ние, из х вър ляй
ки къ де ли не не нуж ни те ни отпадъци, 
ста ри вещи, стро ител ни ма те ри али . 

(Продължава на 2-а стр.)

"Министър Симеон 
Дянков не е бла гоп ри ятен 
за ка би не та “Борисов”, 
той е найго ля ма та му за
плаха. 

Отдавна ис кам ос тав
ка та му и то със се ри оз ни 
аргументи. Не мо же са
мо да се съкращават фи
нан си и хора, да се пръс
кат па ри за глупости, а 
не да се тър сят из точ ни
ци на средства, за да се 
ре ши въп ро сът с нис ки
те доходи. Не е страш но 
да се вдиг не ми ни мал на
та заплата. 

При 240 лева ка то се 
сва лят осигуровките, тя 

сли за под пра га на бед
нос т та от 211 лева. Иска
ме та зи ми ни мал на зап
ла та да се повиши, за да 
мо же да над ми на ва по не 
с мал ко то зи праг. За съ
жа ле ние и ра бо то да те ли
те не са на ед но мнение. 
Не се оси гу ря ват па ри за 
ра бот но облекло, за из п
ла ща не на бол нич ни те и 
за за дъл жи тел ни те ме ди
цин с ки прегледи. Проб ле
ми има и с бю рок ра ци ята 
и фор мал но то от но ше ние 
на служ би те по тру до ва 
медицина."

Така др Константин 
Тренчев от го во ри на за

да де ния от жур на лис ти те 
въпрос, как син ди ка ти те 
ще ре аги рат на твър до то 
ре ше ние на фи нан со вия 
ми нис тър Симеон Дян
ков ми ни мал на та ра бот на 
зап ла та и пен си ите да не 
мър дат до 2013 година.

Образно той се изра
зи, че ми нис тъ рът е за
пъ нал кра ка и не отстъп
ва. Лидерът на “Подкре
па”, от го ва ряй ки на жур
налистите, запита, след 
ка то на ше то за ко но да тел
с т во е найбла гоп ри ят но
то и найдоброто, за що не 
е ви дял чуж дес т ран ни ин
вес ти то ри да си тро шат 

кра ка та към нас и да си 
вла гат па ри те тук. Реше
нието да се зам ра зят ми
ни мал ни те зап ла та и пен
си ите до 2013а е взе то на 
Министерски съвет, без 
раз го во ри със син ди ка ти
те и ар би тър на спо ра ще 
е премиерът.

Др Константин Трен
чев се срещна с журнали
сти в хотел “Хемус” във 
Враца на 28 април, кога
то там се проведе кръгла 
маса на тема “Подкрепа 
за достоен труд, за здра
вословни и безопасни ус
ловия на работа".

Слово плюс

Д-р Константин Тренчев:

Ис кам 
ос тав ка та 
на Дянков

Синдикалният лидер посети Враца и участва
в кръглата маса на тема “Подкрепа за достоен труд"

Димитър МАРКОВ
Сега, ко га то фут бол ни ят ни тим ста ва на 90 

години, ре ших да на пи ша ед но пох вал но сло во 
за него. Реших се, за що то ти мът ми е на сър це
то още от ран но детс т во – от времето, ко га то в 
гра да си ня мах ме стадион, а гле дах ме ма чо ве те 
на иг ри ще „Две мо ги ли”. 

Каква ра дост беше, ко га то пос т ро иха ста ди он 
„Христо Ботев”, а пък ве че не радост, а нап ра во 
еуфо рия нас та на при вли за не то ни в „А” група. 
На пър вия ни мач с „Левски” ста ди онът бе тол
ко ва препълнен, че мо жах да гле дам срещата, 
по ка те рен на ка би на та на ед на ка ми онет ка с бе
зал ко хол ни напитки. Тогава не по бе дих ме (а за
служавахме), но и ре ми то 1:1 с про чу тия сто ли
чен тим си бе ус пех за новака. 

Признавам си, след из па да не то на от бо ра 
от„А” РФГ прес та нах да хо дя на ма чо ве те му – 
прос то огор че ни ето ми бе ог ром но и не мо жех 
да го преодолея. Но ви на ги съм сле дял изя ви
те на тима, а съ що и от зи ви те за тях. Затова бе 
твър де го ля ма ра дос т та ми, ко га то пре ди две го
ди ни се за вър нах ме в про фе си онал ния футбол, 
а сега, ко га то пък сме на пра га на „А” група, при 
все ки мач на от бо ра стис кам до бол ка пал ци за 
ус пе ха му. И вяр вам в него.

Иска ми се да спо ме на ня кои фут бо лис ти на 
„Ботев”, ко ито са ос та на ли найтрай но в па мет
та ми с изя ви те си. Почвам с Каменовците Ге
орги и Петър – стъл бо ве те на отбора, а еди ни
ят от тях и изя вен голмайстор. Таран на от бо
ра бе Илия (Линко) Драгомиров. Ще спо ме на и 
един мно го кра сив и ин те ли ген тен фут бо лист – 
Стоилов, и друг един – не мно го ху бав на лице, 
но бърз ка то свет ка ви ца – Дурката бе проз ви ще
то му. Отзад ка то неп ре одо ли ма сте на пред вра
та ря бе за щит ни кът Дишовски (Дочо Каската). 
Стигнахме до вратарите. Винаги сме има ли го
ле ми вратари: Къчовски, Вълов, Йотов..., та за
то ва сто лич ни те гран до ве чес то ни ги подмам
ваха. Би би ло престъпление, ако свър ша раз
ход ка та по те ре на и не ка жа ня кол ко доб ри ду
ми за найзас лу жи лия треньор на от бо ра – Илия 
Панев (ба це Пане). Колко пъ ти ни спа ся ва ше от 
изпадане, кол ко слав ни стра ни ци за пи сах ме под 
не го во то ръководство!

Едно пох вал но сло во ня ма да е такова, ако не 
за вър ши с пожелание. Ето моето: 

Наесен в „А” и ни как во мър да не по ве че оттам!

“Ботев”-Враца 
вчера, днес
и завинаги!

Областните управители 
на Монтана и Пирот 

Ивайло Петров /вляво/ и 
Горан Стаменович подписаха 
договор за сътрудничество 
между двете гранични 
области в присъствието 
на депутата Искра 
Фидосова и кметове на 
общини от двете страни на 
границата. Основна цел на 
споразумението е разкриване 
на ГКПП между България и 
Сърбия в местността Каца 
камък, която се намира в 
Западна Стара планина между 
монтанското с. Копиловци 
и пиротското с. Йеловица. 
СНИМКА: КРУМ КРУМОВ 



2www. slovoplus. info   БРОЙ 19 (779), 12 - 18 МАЙ  2011Слово за делника
До

бр
ат

а 
но

ви
на

(Продължение от 1-а стр.)
Със съ дейс т ви ето на кмето ве

те бя ха мо би ли зи ра ни уси ли ята на 
гражданството, ули ци те и цен т рал ни те 
мес та в се ли ща та бя ха по чис те ни и 
до би ха попри вет лив вид, но все още 
на вхо да и из хо да на мно го от тях има 
стру па ни ка ма ри от сме т. 

И ако по вре ме 
на ак ция те все 
пак се премахнат, 
то в кра тък срок 
се по явя ват пак, 
на дру го мяс то и в друг вид. Шефката 
на РИОСВ призова об щи ни те да на со
чат уси ли ята си към все поза си ле ния 
кон т рол и но ви те изис к ва ния по сме
то съ би ра не то и сметоизвозването. За 
да има ус пех, дейс т ви ята им тряб ва да 
бъ дат обединени. 

В след ва щия етап ще се работи по ве
че за на ма ля ва не ко ли чес т во то и обе ма 
на би то ви те от па дъ ци пос ред с т вом 
спе ци ал ни те инсталации. Конкурсът 

бе ше обя вен не са мо за найдоб ре 
по чис те но се ли ще и община, но и за 
пос тиг на ти про ме ни към подо бър, 
уютен и кра сив вид на местата, къ де то 
живеем за ед но.

Община Роман та зи го ди на се ока за 
с найдоб ри показатели, пос тиг на ти по 
вре ме на ак ци ята за поч ис т ва не . 

П ри емай ки наградата, кме тът 
Красимир Петков за яви , че уси ли ята 
им все така ще бъ дат на со че ни към 
пос ти га не то на не що още подоб ро, 
с ко ето да из п ре вар ват и в бъ де ще 
дру ги те вра чан с ки об щи ни .  На вто
ро мяс то е об щи на Мизия, а на тре
то об щи на Криводол. Кметът инж. 
Николай Иванов при зо ва ин с пек ци ята 
за съ дейс т вие при обу че ни ето на наз
на ча ва ни те по раз л ични те со ци ал

ни прог ра ми хо ра ка то хигиенисти, 
еколози, озеленители, за да мо гат те да 
изпълняват и кон т рол ни фун к ции спря
мо на ру ши те ли те на ре да и чис то та та .  
инж. Николай Ива нов под чер та , че 
кме то ве те са дос та чес то сан к ци они
ра ни от еко ин с пек то ри те и за то ва се га 
от ли чи ето, ко ето по лу ча ва об щи на та, е 

мно го ценно. 
В раз го во ра с 

ръ ко вод с т во то 
на РИОСВ бе
ше пов диг нат и 

проб ле мът за рег ла мен ти ра не то в об
щи ни те на терените, къ де то ще бъ де 
съсредоточено, спо ред про ме ни те в 
закона, съ би ра не то на чер ни и цвет ни 
ме та ли, как то и за за ко но во то раз ре ше
ние за до бив на инер т ни ма те ри али в 
мал ки количества за нуж ди те на са ми
те общини.

Комисията на РИОСВ установи, че 
целогодишно чисти са крайдунавските 
общини Козлодуй и Оряхово.

Роман, Мизия и ...

В рам ки те на го диш ния пла нов ре монт на пе ти 
блок на АЕЦ “Козлодуй”, за поч нал на 24 април, 
ка то част от пред ви де ни те дейности, е из вър шен 
кон т рол на за щит ни те тръ би (чохли) на ор га ни
те за ре гу ли ра не на Системата за уп рав ле ние и 
за щи та на блока. Контролът, нап ра вен пос ред
с т вом вих ро во то ков и ул т раз ву ков метод, по ка
за на ли чие на ин ди ка ции за ме ха нич ни де фек ти 
(пукнатини) в 37 от тръбите.

На ос но ва та на те зи ре зул та ти е взе то ре ше
ние за под мя на на пъл ния ком п лект от 61 броя 
за щит ни тръби. Изпълнението на под мя на та е 
пред ви де но в обе ма ре монт ни дейнос ти на пе
ти блок и ня ма да се от ра зи на пла ни ра на та про
дъл жи тел ност на прес тоя на бло ка – до на ча ло то 
на м. юни. Всички ос та на ли ре монт ни дейности, 
мо дер ни за ции и про фи лак ти ка на обо руд ва не то 
се из вър ш ват по график.

Другият 1000ме га ва тов блок на АЕЦ “Козло
дуй” – шести, ра бо ти със 100% на то вар ва не на 
мощността, съобщиха от отдел “Връзки с об
щественостт”. Слово плюс

Подменя се пълният 
комплект от защитни 
тръби на пети блок

В АЕЦ Козлодуй

Диана СИРАКОВА
Защитено жи ли ще „Надеж

да” от к ри ха в Община Брего
во  нав ръх 1 май. Жилището е 
по спе че лен про ект по Опера
тивна прог ра ма за раз ви тие на 
чо веш ки те ресурси, раз ра бо тен 
от мес тен екип на стойност 136 
хил. лв. Новата со ци ал на при
до бив ка се на ми ра в къща, об
щин с ка собственост, пре дос та
ве на за пол з ва не с ре ше ние на 
Об щин с кия съвет. Новооткрита
та при до бив ка ще се пол з ва от 6 
човека, 3ма от ко ито ще прис
тиг нат от до ма в с. Балей. Това 
са са мот ни въз рас т ни хора.  

Трима щат ни слу жи те ли ще 
об с луж ват жи ве ещи те в „На
дежда”. Останалият пер со нал 
от спе ци алис ти ще ра бо ти на 
граж дан с ки договор. Според 
изис к ва ни ята на ЕС то ва ще бъ
дат трудотерапевти, ре ха би ли
тато ри и кинезитерапевти. 

Защитено жи ли ще „Надежда” 
е още ед на крач ка нап ред в со
ци ал на та политика, ко ято е при
ори тет на за об щи на Брегово. 
Към мо мен та от со ци ал ния пат
ро наж се гри жат ежед нев но за 
над 1700 души, на те ри то ри ята 
на об щи на та е и един от найго
ле ми те со ци ал ни до мо ве в Се

верозападна България – до мът в 
с. Куделин; тук е и до мът за въз
рас т ни хо ра с фи зи чес ки увре
ж да ния в с. Балей; за щи те но то 
жи ли ще в Куделин. 

Общината ра бо ти ус пеш но и 
по про ек ти те за ли чен асис тент 
и до ма шен помощник, по на ци
онал на та прог ра ма „От под по
ма га не към оси гу ря ва не на за
етост” и по ев ропейс ка та прог
ра ма за раз ви тие на чо веш ки
те ресурси. Предстои раз фор ми
ро ва не то на до ма в Балей в два 
цен тъ ра за нас та ня ва не от се ме
ен тип, в ко ито ще жи ве ят по 15 
души.

Лентата на но ва та со ци ал на при до бив ка по 
тра ди ция от ря за сто па ни нът на общината, 
кме тът Милчо Лалов, след ко ето бре гов ча ни и 
гос ти се от п ра ви ха към мес т ния рес то рант-
гра ди на да от бе ле жат и Празника на тру да 1 
май. СНИМКА: АВТОРЪТ

Елеонора ЦАНОВА

По ло ви на та ка би нет 
зас та на в пе ще ра та 

Леденика до под зем но то 
езер це с име “Чистилище
то”, за да слу шат уни кал
ния кон церт на квар те та от 
Вра чан с ка та фил хар мо ния 
с ди ри гент Димитър Панов 
и Епархийския хор, ръ ко
во ден от епис коп Киприян.

Министрите дойдо ха на 
1 май, Де ня на тру да във 
Враца, по по ка на на де
пу та та от ГЕРБ Николай 
Коцев. Вицепремиерът 
Цветан Цветанов, ми нис
т ри те Нона Караджова, 
Мирослав Найденов, Тотю 
Младенов, Свилен Нейков, 
Аню Ангелов, Томислав 
Дончев и Вежди Рашидов, 
оп ре де ли ха то ва гос ту ва
не в гра да под Околчица 
ка то не фор мал на сре ща 
по проб ле ми те на Севе
розапада. Към тях се при
съ еди ни и ев ро де пу та тът 
Владимир Уручев, об лас
т ни ят уп ра ви тел Пепа 
Владимирова и кме тът др 

Костадин Шахов. На вхо да 
на ед на от найкра си ви те 
бъл гар с ки пе ще ри до ма ки
ни те бя ха пос та ви ли 2 ку
тии,  а де пу та тът Николай 
Коцев при ка ни гос ти те да 
да дат сво ята леп та за из г
раж да не то на па мет ник на 
вра чан с кия об щес т ве ник и 
прос ве ти тел Васил Кънчов 
и за до вър ш ва не на хра ма 
„Свети Мина“ в кв. „Дъб
ника“. Всички ми нис т ри 
пус на ха  кой столевки, 
кой петдесетолевки, след 
лич ния при мер на вра чан
с кия депутат.

В под зем ната за ла с 
дър жав ни те мъ же с лу ша
ха по пу ляр на кла си чес ка 
му зи ка и ста ри сла вян с ки 
пес но пе ни я . П ре ди да по
емат към обяда, пред вхо да 
на рес то ран та ми нис т ри те 
нап ра ви ха сво е об ра зен, 
от чет за то ва , как во ще 
пред п ри емат по от но ше
ние на раз ра бот ва ща та се 
Програма за Северозапа
да. Аграрният ми нис тър 
Мирослав Найденов, ка то 
врачанин, бе най го лям 
оп ти мис т,  че очак ва ре
ал ни ре зул та ти от та зи 

сре ща, ко ито да из т ри ят 
при ла га тел но то „северо
западнала“ от то зи кра сив 
край. Заедно с ше фа на 
ДФ „Земеделие“ те ра бо
тят по кон к рет ни мер ки за 
вра чан с ко то земеделие. 

Министърът на спор та 
Свилен Нейков, кой то бе 
във Враца и за да ува жи 
90го диш ни на та на слав
ния вра чан с ки тим „Ботев, 
кой то след 26го диш но 
пре къс ва не от но во е ус т
ре мен към елит на та фут
бол на гру па,  ка за , че до 
23 ме се ца тук ще бъ де 

из г ра де на но ва пло щад ка 
за ма сов спорт, ще се ре
мон ти ра и осветлението, 
пейки те и окол нос ти те на 
стадиона, ще се по мог не и 
за но во елек т рон но табло. 

Нона Караджова, да де 
надежда, че ле ле яни ят от 
го ди ни про ект за си гур но 
во дос наб дя ва не на града 
мо же и да се случи. За 
т.нар. „во ден цикъл“ са 
оси гу ре ни 120 млн. лв. и 
след нап ра ве ни те уточ
не ния и ко рек ции в доку
ментацията про ек тът ще 
тръг не. 

Блага вест за вра ча ни 
съ об щи и ми нис тър Тотю 
Младенов. Според него 
фак тъ т,  че ве че има доб ли
жа ва не на ста но ви ща та на 
син ди ка ти и ра бо то да те ли 
по въп ро са за ми ни мал на
та ра бот на заплата, ка то 
част от го ле ми те ра бо то
да тел с ки ор га ни за ции са 
се съг ла си ли с ис ка ни ята 
на син ди ка ти те. Остава 
въп ро сът за уточ ня ва не на 
сро ка, от ко га то ва да ста
не, ка то той лич но смя та , 
че вди га не то на нис ки те 
зап ла ти и пен сии тряб ва 
да стар ти ра от та зи година. 
С ми нис тър Дянков сме в 
един екип, за яви ми нис тър 
Младенов и под чер та, че 

е оп ти мист, че то ва ще се 
слу чи скоро. Във Враца 
ще бъ де раз к рит и шес ти
ят в стра на та Център за 
обу че ние и ква ли фи ка ция 
на кадри, защото, как то 
Младенов подчерта, то ва 
е мно го важ но при очак ва
ния по дем в ико но ми ка та . 
Че Северозападна Бълга
рия е в неб ла гоп ри ят на 
си ту ация  се съг ла си и ми
нис тър Томислав Дончев, 
кой то ак цен ти ра вър ху два 
важ ни пун к та  тран с пор
т на та свър за ност на Севе
розапада и въз мож нос т та 
за подоб ро от ва ря не към 
съ сед ни те стра ни тук, как
то и на по ви ша ва не ква ли
фи ка ци ята на кадрите. 

Новината, че на 1 май 
ко ра бът „Дръзки“ ве че е 
в ра йо на на Средиземно 
море, къ де то по ре ше ние 
на ООН из пъл ня ва ох ра
ни тел ни ми сия, съ об щи 
во ен ни ят ми нис тър Аню 
Ангелов. Вицепремиерът 
Цветанов, след ка то под
роб но раз ка за за по ли цейс
ката ак ция през нощта, 
под чер та , че 120 млн. лв., 
три пъ ти по ве че от об щин
с кия бю джет, ще пос тъ пят 
във Враца и те тряб ва да 
бъ дат ус во ени та ка , че да 
до ве дат до подоб ра пер с
пек ти ва за региона. 

"Искам ар тис ти те да 
са щас т ли ви, а не да пог
реб ва ме театрите. Искам 
са ло ни те да са пъл ни и е 
факт, че в София за те ат
рал ни те пос та нов ки би ле
ти поч ти няма. 

Няма про мя на в мне ни
ето ми, че „Радецки“ не 
тряб ва да плава"  от се че 
с пу ра в ръ ка на път към 
рес то ран та ми нис тър Веж
ди Рашидов.

Втори за щи те н дом в Брегово
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Министри слу ша ха 
кла си ка в Леденика
И нап ра ви ха сво е об ра зен „пионерски“ от чет под ле кия дъждец за то ва , 
как во ще пред п ри емат по от но ше ние на Програмата за Северозапада



На 28 ап рил Дет с ко
то театрално учи

ли ще при Дома на енер
ге ти ка към АЕЦ “Коз
лодуй” пред с та ви ко ме
дийния му зи ка лен спек
та къл “Приключения 
опас ни с ге рои слад ког
лас ни” по текст на Не” по текст на Не
дялко Йорданов и му зи
ка на Хайгашот Агасян. 
Оригиналната сце ног
ра фия бе де ло на Иван 

Иванов, а ре жисьор на 
пи еса та бе ак т ри са та 
Малинка Ганчева, пре по
да ва тел в училището.

За вто ра по ред на го
ди на на сце на та се изя
ви ха мал ки те ак тьо ри 
Истилияна Илиева, На
талия Крисенко, Алек
сандрина Албеева, Да
вид Дамянов, Радина 
Павлова и Шайяна Стеф
чова. Редом с тях иг ра ха 

и де бю тан ти те Мирела 
Ивайлова, Теодора По
пова, Мелиса Патрашко
ва, Цветелина Ванчева, 
Ралица Стайкова и Цве
томир Ценов. Пред пре
пъл не на та за ла да ро ви
ти те въз пи та ни ци на Те
атралното училище, на 
въз раст от 6 до 18 годи
ни, раз ка за ха със сти
хове, пес ни и тан ци за
бав на та ис то рия за це на

та на при ятел с т во то и на 
успеха, за веч ния сблъ
сък меж ду пос ред с т ве
нос т та и таланта. 

Възторжените ап ло
дис мен ти бя ха по ред
но то доказателство, че 
сце нич но то из кус т во има 
бъ де ще в гра да – то про
дъл жа ва да прив ли ча и 
из г раж да из пъл ни те ли и 
зри те ли сред де ца та на 
Козлодуй. В 
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й

Нов спектакъл 
на Детското
театрално училище в 
Дома на енергетика Цветно

БРОЙ 4 (6), ГОДИНА II
12  18 МАЙ 2011

®

младежки страници
на  “СЛОВО плюс”

Надя ГЕТОВА
В про дъл же ние на 3 дни Враца бе  до ма кин на 

Международния фолк ло рен фес ти вал „Врачанска про лет”. 
Шестото му из да ние бе ше от к ри то офи ци ал но от кме та на 

Враца др Костадин Шахов, който в об ръ ще ни ето си 
към учас т ни ци те го нарече  праз ник на тан ца и пе
сента.

Концертът съб ра пуб ли ка та око ло им п ро ви зи ра на
та сце на на от к ри то пред сградата на община Вра
ца, къ де то се пред с та ви ха всич ки състави. Подготве
на бе ше и спе ци ал на дъска, на ко ято все ки от учас т
ни ци те ос та ви сво ето послание. Първата фес ти вал на
та ве чер про дъл жи с ку кер с ки игри, ко ито бя ха пред
с та ве ни на дру га от к ри та сце на – гра дин ка та зад па
мет ни ка на Христо Ботев. Кулминация оба че бе
ше уни ка лен нес ти нар с ки танц, из пъл нен от ба ща и 
син. Михаил и Иван Георгиеви от се ло Българи съб ра
ха бур ни те ап ло дис мен ти на пуб ли ка та от стра на та и 
чуж би на с тан ца си вър ху го ре ща та жарава.

Във вто рия фес ти ва лен ден учас т ни ци те нап ра ви ха 
га лакон церт в за ла та на чи та ли ще „Развитие”.

Третия ден мла де жи те от об що 21 бъл гар с ки и 
чуж дес т ран ни със та ви пос ве ти ха на сре щи с вра ча
ни и гостите. В пъс т ро де фи ле по пе ше ход на та зо на 
от пл. „Македония” до пл. „Христо Ботев” те по ка за
ха на ми ну ва чите сво ето настроение, пъс т ри те си на
ци онал ни носии, тан ци и песни. Шествайки жиз не ра
дос т но под зву ци те на музиката, стиг на ха до две те 
сце ни на от к ри то  пред Драматичнокук ле ния те атър 
и в гра дин ка та пред Пощенската палата.

В тазгодишното из да ние на „Врачанска про лет” 
учас т ва ха 6 състава по ве че от ми на ла та го ди на , ин
дивидуалните учас т ни ци бяха с 266 по ве че от 2004 
г., ко га то е пос та ве но на ча ло то ка то про дъл же ние 
на Международния фолк ло рен фес ти вал  “Софийска 
про лет” с по мощ та на Фондация “Европа”. Настоящо
то из да ние се фи нан си ра из ця ло от община Враца 
и е са мос то ятел на кул тур на изява. В 5те кон цер та 
през 3те фес ти вал ни дни из кус т во то си по ка за ха  из
пъл ни те ли от 13 на се ле ни мес та в страната, сред ко
ито Карлово, Благоевград, Вършец, Правец, Козло
дуй, Ябланица, Разградска об щи на и София – област. 
Врачани се пред с та ви ха с по пу ляр ни те си тан цо ви 
фор ма ции – „Вратица”, „Хемус”, „Радост” и „Магнифи
ка”. Фолклорната гру па при чи та ли ще то в Паволче 
и триг ла сен жен с ки хор от Згориград по ка за ха пред 
пуб ли ка ти пич ния за вра чан с кия край фолклор.

Сред чуж дес т ран ни те със та ви впе чат ля ва ха тра ди
ци он ни те учас т ни ци от поб ра ти ме ния на Враца град 
Суми /Украйна/ и от Солун /Гърция/. За пър ви път от 
съз да ва не то на фес ти ва ла в не го се вклю чи ха и тан
цьо ри от гр. Втебск  /Беларус/.

Популярността на Международния мла деж ки фес
ти вал „Врачанска про лет” расте, смя тат организато
рите, ко ито очак ват в след ва що то му из да ние през 
2012 го ди на бро ят на учас т ва щи те със та ви да про
дъл жи да се увеличава.

Празник 
на танца
и песента
Над 500 учас т ни ци от Украйна, 
Беларус, Гърция и България 
по ка за ха народни оби чаи, 
пя ха и танцуваха на 
международния фолк ло рен 
фес ти вал „Врачанска про лет”

Фолклорната гру па при чи та ли ще то в Паволче и триг ла сен жен с ки хор от 
Згориград (горе) по ка за ха пред пуб ли ка ти пич ния за вра чан с кия край фолклор.

Сред чуж дес т ран ни те със та ви бяха и тра ди ци он ни те учас т ни ци от поб ра-
ти ме ния на Враца град Суми (на снимката долу).

Кметът д-р Костадин Шахов 
обяви фестивала за празник на 
танца и песента. 

СНИМКИ: АРХИВ



- Вие сте завършили “Харвард”. 
Какво е впечатлението ви за 
американската образователна 
система?

 Мисля, че университетското 
образование в Америка е 
невероятно. То може да не помага 
на американците да знаят, но ги учи 
да мислят. И ако един американец 
не може да ти каже къде е България, 
това не значи, че е тъп. Поскоро 
неговото образование е насочено в 
друга насока. В “Харвард” се научих 
да мисля повече, отколкото 12те 
години, прекарани в българската 
образователна система.

- Как решихте да кандидатствате 
за този университет?

 Преди това мога да кажа, че съм 
била привилегирована, защото имах 
семейство, което държеше много на 
образованието. Бях приета в основно 
училище, което силно ме подготви, 
след това бях приета в Американския 
колеж в София. Никой от семейството 
ми не си е представял, че ще отида в 
САЩ. Поскоро в американския колеж 
ни насочиха, и аз не съм мислила за 
учене в “Харвард” много насериозно, 
но се подготвих внимателно за 
изпитите. След като ме приеха, реших 
да се възползвам.

- След завършването на подобен 
университет може би веднага 
сте усетили интерес от страна на 
различни компании?

 Всички се стремят да започнат 
работа на престижни места, в големи 
корпорации. Дори човек да няма 
нагласа да работи в корпорации, 
този натиск го кара, за да се докаже 
на самия себе си. И аз по същия 
начин постъпих, борих се доста, 
кандидатствах в големи компании. 
Аз започнах работа в международна 
консултантска компания, в 
брюкселския им офис. Занимавах се с 
консултиране на компании, работила 
съм с фармацевтични компании, 
телекомуникационни компании, 
основно със стратегически проекти, 
визиращи развитието им  къде да 
инвестират, какъв план на действие да 
предприемат.

- И после решихте да се върнете в 
България? Как се случи това?

 Работата беше много интензивна 
и много неща научих, но осъзнах, че 
не съм достатъчно удовлетворена. 
Тя не беше толкова интересна, 
колкото очаквах и не виждах по
глобален смисъл от нея. Основната 
цел беше да се повиши печалбата 
на тези компании, но за мен това не 
беше удовлетворяващо. Исках да се 
занимавам с 

нещо, което да помогне на повече
хора да бъдат по-успешни
и по-щастливи
В същото време получих 

предложение от Фондация “Америка 
за България” . Открихме се взаимно.
Аз от няколко години се занимавам 
с доброволчески инициативи. И в 
процес на разговори ме поканиха да 
стартирам “Заедно в час”.

- А как събрахте екипа?
 Tърсейки по различни канали 

успешни, млади талантливи хора. 
Всъщност целта не беше да 
бъдат млади, но така се стекоха 
обстоятелства. Средната възраст е 
28 г., 9 човека сме. Един от хората е 
от международната мрежа, другите 
сме завършили в чужбина: “Харвард”, 
“Йейл”. Някои са завършили Софийския 
университет.С доста разнообразен опит 
сме, както в корпоративния свят, така и 
в неправителствения сектор.

- Много ли са хората, които са 
решили да се върнат като вас?

 Виждам доста хора, които 
чрез нашата програма решават 
да се върнат в България, което 
ме обнадеждава. Това показва, че 
колкото и да сме скептични, хората не 
само излизат навън. Може би трябва  

да дадем смисъл на тяхното връщане. 
И мисля, че все повече се увеличават 
хората, за които не е достатъчно самите 
те да се развиват, важно е и тяхното 
обкръжение и тяхното общество да се 
развиват.

- Има ли кандидати по програмата?
 Имахме 400 кандидатури. 

Възнамеряваме да наемем около 35 
учителя. Така че има висок интерес и 
селективност.

- В кои области на България ще 
бъдат обучавани учители?

 Търсихме доказателства за това, 
че има сериозна нужда от услугите ни. 
В момента 

имаме подадени заявки от училища
от областите Монтана, Враца, 

София, Пазарджик, Пловдив и Стара 
Загора.

- Какво мислите за това, че 
учителският труд не е сред най-
високо платените у нас?

 Ако професията не е уважавана 
и не е добре платена, няма как да 
очакваме найкачествените хора да 
бъдат привличани. Днес виждаме, 
че за много хора учителството е 
едва ли не последната възможност. 
Трябва от една страна да подбираме 
внимателно учителите, но и да 
заплащаме техния труд, както 
подобава. Аз се надявам, че при 
сътрудничество с Министерството 
на образованието, това ще се случи. 
Не можем да осигурим повишение на 
заплатите, но можем да покажем, че 
това е важно.

- Към какво е насочен проектът 
“Заедно в час” – към децата, 
учителите?

 Целта е да улесни достъпа до 
качествено образование в България, 
като подготви млади и талантливи 
специалисти, българи, които имат 
желание да станат учители. Те трябва да 
имат желание да работят с деца, които 
често не постигат очакваното в училище, 
не защото са глупави и не могат. 

Тези деца трябва да получават
достатъчно подкрепа, 

да имат мотивация и вяра, че могат да 
успяват.

Учителят, който успява да постигне 
високи резултати с деца, идващи от 

трудно обкръжение, е лидер. 
В рамките на 2 години осигуряваме 

обучение и квалификацията “учител”, 
за да бъдат кандидатите възможно 
найдобри професионалисти и лидери. 
Сътрудничим си със Софийския 
университет, който помага да адаптираме 
международно утвърден подход 
за подготовка на учители, наречен 
“Преподавай като лидер”.  

Затова не привличаме хора с 
педагогическа правоспособност, а по
скоро хора, за които има възможност да 
се развият професионално и да бъдат 
част от тази промяна за подобро за 
децата.

- Децата, с които тези учители 
ще се занимават, от обикновени 
масови училища ли са? 
Задължително ли е да има нисък 
среден успех в тези училища, за да 
са част от проекта?

 Те са в традиционни държавни 
училища. Приоритет на организацията 
е да се насочва към училища, които 
не показват достатъчно добър успех 
или има тенденция от отпадане. 
Честно казано във всяко българско 
училище има деца, които не са 
мотивирани, които не се справят 
достатъчно добре, на които не се 
обръща допълнително внимание да 
могат да успяват. Вече сме получили 
от училища в страната 

над 60 заявки за учители 
от ”Заедно в час”
Приоритетно изпращаме кадри 

там, където явно има нужда от 
допълнителна подкрепа. Знаем, че в 
т. нар. поелитни училища повечето 
деца са достатъчно мотивирани, 
вярват в себе си, готови са да отидат 
в университет.  Докато в много други 
училища децата са поставени в това, 
което наричаме

 “капан на ниските очаквания”. 
Те се срещат с липса на ангажимент 

и мотивация от техните родители и 
учителите. Подава им се рамка, от 
която не могат да излязат. 

Има международни проучвания, 
които показват, че ако учителя не 
излезе и не каже: “Ти можеш много 
повече!”, ти наистина не можеш 
повече.

С диплома 
от “Харвард”
-  в училище
в Бусманци

Невена БОРИСОВА

Евгения Пеева е завършила 
Американския колеж в София и 
прочутия университет “Харвард” 
в САЩ. Дипломата от него 
осигурява високоплатена и 
престижна работа. Евгения 
работила няколко години 
в голяма международна 
компания, но се върнала в 
България да става …учител. 
Не, поточно тя е ръководител 
на проекта “Заедно в час“, по 
който млади специалисти като 
нея, завършили университети 
по света или у нас, се обучават 
и стават учители за 2 години 
в “изоставащи” училища в 
България. Целта е  по този 
начин да се “инжектира” 
образованието със свежа 
кръв от квалифицирани хора. 
Както е известно средната 
възраст на учителите в 
България е висока (едва 3,4% 
са под 30 години, а 0,5% – под 
25 години), а учителската 
професия се маргинализира 
поради ниско заплащане. 
Програмата “Заедно в час”, 
осигурява за тия две години 
на младите учители жилище в 
съответния град в страната, и 
допълнително заплащане за 
извънкласни занимания. Иначе 
те получават заплата като 
учители в държавните училища. 
Няколко българи с дипломи 
от престижни университети 
по света започват тази година 
да учителстват в училища в 
провинцията.
България показва рязко 
снижаване на резултатите по 
математика при международни 
оценявания TIMSS и PISA. 
Българските ученици се 
нареждат след тези от Сърбия, 
Турция, Румъния и далеч след 
тези от Унгария. Помалко 
от половината 15годишни 
ученици в България успяват 
да достигнат определения 
от Организацията за 
икономическо сътрудничество 
и развитие (ОИСР) критичен 
праг на грамотност при четене и 
математически способности
Тези 2 години учителстване на 
младите хора, са своеобразна 
служба на родината, след 
което те могат да се хвърлят 
да правят кариера в областите, 
в които са завършили. 
Проучвания на Запад сочат, 
че от нивото и качествата на 
учителите зависи дори съдбата 
на учениците им. При добър 
учител, средното заплащане 
на учениците му в следващите 
20 години от живота им е по
високо, показват изследвания в 
САЩ (виж повече тук).
Партньори на програмата 
“Заедно в час”, на която 
е ръководител Евгения, 
са топ университетите на 
САЩ “Харвард”, “Принстън”, 
“Станфорд” и “Колумбия”. 
Но тя не се отнася само до 
завършилите в Америка. 
Всякакви млади хора, 
завършили и в България, 
могат да се включат в проекта 
“Заедно в час”.

От www.e-vestnik
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Децата са в “капана 
на ниските очаквания”, 
казва ръководителката 
на програмата
“Заедно в час”

Евгения Пеева:

Без промяна 
България
ще изостава



От www.e-vestnik
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Екипът на “Заедно в час”. 
СНИМКИ: САЙТ НА ПРОГРАМАТА

- На какво се дължи липсата на 
поощряване, на внимание към 
учениците, на мотивация?

 Ако питате учителите, ще ви кажат, 
че мотивацията на децата с всяка 
година е пониска, че стават все по
мързеливи и незаинтересовани, това 
найчесто чуваме. Според мен не е 
така. Ако това е нашето убеждение, 
накъде сме тръгнали като общество, 
като народ? 

Вярвам, че всеки човек има
желание да се развива,

да успява и да бъде става щастлив, 
защото, ако не се развива, няма как 
да бъде щастлив. И тук е ключова 
ролята на училището, наред със 
семейството, разбира се. Но е вярно, 
че много родители попадат в тежка 
ситуация, в която повече се грижат 
да осигуряват насъщното, отколкото 
имат възможност да подкрепят децата 
да се развиват и да бъдат успешни 
в обществото. Затова учителят е 
основният фактор.

- “Заедно в час” е част от 
международната мрежа “Тeach for 
all”. Какво представлява тя и как се 
създава у нас?

 В България тя започва да действа 
официално преди три години, 2007 
година, благодарение на постарите 
партньори в мрежата  американската 
организация “Teach for America” 
с британската “Teach first UK”. В 
Америка преди 20 години се създава 
идеята, че талантливите хора 
трябва да влязат в училищата, за да 
помогнат на децата с найограничени 
шансове в живота. След като моделът 
работи 20 години, днес има хиляди 
млади специалисти, завършили 
университети като “Харвард”, 
“Принстън”, “Йейл”. С времето и 
двете организации получават все 
повече запитвания има ли начин 
да споделят опита си, да създадат 
такива организации в други страни. 
Затова изпълнителните им директори 
решават да създадат международна 
организация. Нови организации 
могат да станат партньори при 
няколко условия. Първото е да 
се прави селекция на талантливи 
специалисти от много сфери, да се 
работи на места, където има най
голямо въздействие, където децата 
не получават равни възможности за 
образование. Трето  да сформират 
общност, която да работи за 

елиминиране на неравенството
при достъпа до качествено
образование
Четвъртото изискване е и да сме 

независими, да имаме източник на 
финансова подкрепа.

- Откъде идва финансовата 
подкрепа за проекта?

 Във всяка държава е различно. 
При нас фондация “Америка за 
България” е основният донор. По 
тяхна инициатива имахме възможност 
да създадем тази организация. 
Надяваме се да привлечем подкрепа 
и от корпоративни партньори и от 
администрацията в един момент. Във 
Великобритания например повече 
от финансирането на организацията 
идва от правителството, което 

страшно подкрепя тази инициатива. 
Те дори изискват тя да се уголемява 
все повече.

- Кои проблеми в образованието 
бихте посочили като основни?

 Помалко от две трети от децата 
завършват гимназиалното си 
образование. 

Над 30 % от населението ни
се готви единствено за
нискоквалифициран труд
Това означава, че продължаваме 

да бъдем последни в ЕС по 
квалификация на работната сила. 
Не полагаме достатъчно грижи. Как 
очакваме нашата икономика да се 
развива?

- У нас се говори много за 
възможността да се осигури 
интеграцията на ромите чрез 
образование. Има ли подобна 
насоченост вашият проект?

 Стараем се училищата, в които 
работим, да са от смесени общности. 
Смятаме, че когато учениците от 
различни общности са заедно, 
виждат, че всяко дете може да успее, 
независимо къде е родено и какви са 
родителите му и че това ще спомогне 
за интеграцията му.

- Повечето хора смятат, че 
политическите обещание не се 
изпълняват. Какви са признаците, 
че предстои промяна, започната 
от сегашното образователно 
министерство?

 Ами първият е, че в момента 
се работи по новия закон, за който 
се търси доста широк обществен 
консенсус, министерството се 
старае да получи обратна връзка. 
Вторият знак е, че виждаме нови 
модели, приемственост и желание за 
подкрепа. 

Нашата система има доста
бюрократични, регулаторни грешки
Предизвикателството е как да 

бъдат елиминирани найбързо. 
Има административни изисквания, 
които не помагат за повишаване на 
качеството на работата в училището 
и не гарантират, че образованието 
ще е качествено за всички. Често 
инспектирането следи формални 
критерии, а не дали учителите 
са ангажирани, дали учениците 
напредват от  А до точка Б…

- А защо толкова дълго време не 
е имало промяна по отношение на 
това?

 Не мисля, че мога да ви отговоря 
на този въпрос. Ако можех…
(усмихва се). Честно казано, още не 
виждам достатъчно ангажираност 
от страна на цялото общество по 
проблемите за образованието. Не 
може ние да очакваме, че нещо ще се 
промени, ако хората не се променят, 
а те са променят вследствие на 
образованието. Те стават подобри, 
поспособни, когато образованието 
работи в тяхна подкрепа, а днес това 
не го виждаме. Самата аз си задавам 
въпроса и защо медии и обществени 
личности не обръщат внимание на 
образованието. Ако не направим 
промяна бързо, и съществена, мисля 
че още дълго време страната ни ще 
бъде на задна позиция. 

Яна АНГЕЛОВА
Клуб “Медии” към 
ОДК “Ние, враб че та та”

На ци онал ният кон курс на те ма 
„България  ис то рия и ду хов ност” бе  
ор га ни зи ран от ре ги онал на биб ли
оте ка “Проф. Беню Цонев” – Ловеч. 

Събитието е част от тра ди ци он на та 
кампания, пос ве те на на ап рил  ме
се ца на кни га та и четенето. В не го 
се вклю чи ха 60 учас т ни ци от 37 на
се ле ни места. Петя, ко ято е ед на от 
найак тив ни те ав тор ки в гру па та по 
жур на лис ти ка към ОДК “Ние, враб
че та та”, се от ли чи с есе то си за Дико 
Илиев. 

Дванадесетокласничката от ПМГ 
„Св. Климент Охридски” – Монтана, 
признава, че иде ята да пи ше за ком
по зи то ра й е под с ка за на от Нели 
Василева  лек тор на клуб ”Медии”. 
Тя ни пре по ръ ча да пи шем за лич
нос ти от на шия край и покон к рет но 
за Дико Илиев, Йордан Радичков, 
Петър Богдан, Кирил Петров, ка то 
подчерта, че аз имам лич на при чи на 
да из бе ра точ но Дико Илиев” – спо
де ля Петя, ко ято жи вее в съ щия 
блок, в кой то ком по зи то рът е пре ка
рал пос лед ни те си години. 

“Седя в ти ха та си стая и пиша, 
вдъх но ве на от човек, с ко го то сме 
жи ве ли под един и съ щи покрив, но 
в раз лич ни времена. Чувствам та
лан та му, про пит в сте ни те на на шия 
общ дом. Не го поз на вам лично, но 
чрез твор чес т во то му се до кос вам до 
не го ва та свет ла личност. Чувствам 
сил на връз ка по меж ду ни. Ние сме 

бъл га ри пре ди всичко, гор ди със сво
ята са мо бит на кул ту ра и бо га ти със 
сво ите таланти. Стаята мълчи, ала от 
ули ца та до чу вам ме ло ди ята на ед но 
от не го ви те хора.” – пи ше в есе то си 
Петя. Към лич ни те си преживявания, 
свър за ни с Дико Илиев, тя при ба вя и 
зна ния за би ог ра фи ята му и за при
но са му към му зи кал на та кул ту ра на 
България.

Това е тре та та на ци онал на 
награда, ко ято пе че ли Петя Иванова 
от клуб “Медии”. Тя бе от ли че на през 
фев ру ари в кон кур са “Любовта в 
нас” – Варна, а през март в кон кур са 
“Facebook – да бъ деш или да спо де
ляш” – Пловдив.

Есето на Петя Иванова от кон кур са 
“България – ис то рия и ду хов ност” ще 
бъ де пуб ли ку ва но и в бло га на клуб 
“Медии”: www.clubmedia.dir.bg

Петя Иванова от 
клуб “Медии” спе че ли 
първа награда с 
есе за Дико Илиев

Нели ВАСИЛЕВА

Той бе ор га ни зи ран от Европейския 
ко леж по ико но ми ка и уп рав ле ние 
в Пловдив по по вод 10го диш ни на та 
от съз да ва не то му. Петя и Габи по
лу чи ха по ощ ри тел ни награди. Това 
им да ва пра во да бъ дат при ети в 1 
от 5 те ак ре ди ти ра ни спе ци ал нос ти 
в учеб но то за ве де ние без да пла
щат се мес т ри ал на такса. Габриела 
Кардашлиева от 12 г клас на ПМГ 
“Св. Кл. Охридски” ве че е за пи са
на в меч та на та от нея спе ци ал ност 
“Мениджмънт на ту рис ти чес ки те ус
лу ги”. Целта на Петя Иванова от клуб 
"Медии" оба че е Факултетът по жур
на лис ти ка и ма со ви ко му ни ка ции на 
СУ “Св. Кл. Охридски”. 

“Журито бе зат руд не но да из бе
ре найдобрите, тъй ка то есе та та 
на мла ди те хо ра от ця ла България 
се от ли ча ва ха с из к лю чи тел но 
твор чес ко мис ле не и про во ка
тив ност към фе но ме на на 21 век 
– Facebook”  ка за при наг раж да ва
не то доц. др Живко Иванов, де кан 
на Филологическия фа кул тет в ПУ 
«Паисий Хилендарски». Той бе  пред

се да тел на комисия, оце ни ла есе та та 
на бли зо 90 мо ми че та и мом че та от 
ця ла та страна, ко ито се бо ри ха за ат
рак тив ни те наг ра ди – таблет, лап топ 
и ди ги та лен фотоапарат. 

На це ре мо ния в Палата 7 на 
Пловдивския па на ир бя ха връ че ни 
наг ра ди те на по бе ди те ли те. На пър
во мяс то е кла си ра на из к лю чи тел но 
та лан т ли вата два на де се ток лас нич
ка от Русе  Дамяна Радионова, 
по бе ди тел ка в мно го ли те ра тур ни 
състезания. Втората наг ра да е при
съ де на на аби ту ри ен т ка та Велина 
Попова от Велико Търново, а тре
та та – на сту ден та от София Иван 
Бакалов. 14 дру ги пре тен ден ти по лу
ча ват гра мо ти за от лич но пред с та вя
не и без п лат но обу че ние през пър ва
та го ди на в Европейския колеж. 

Конкурси, отличия

Победители в кон кур са 
за есе "Facebook – да
бъ деш или да спо де ляш"
Габриела Кардашлиева 
и Петя Иванова са сред 
по бе ди те ли те в
на ци онал ния кон курс
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Галя МАРКОВА
Изложбата от дет с ки ри сун ки бе под ре

де на във фо айе то на Общинската адми
нистрация. 

В над п ре ва ра та се вклю чи ха уче ни ци 
от СОУ „Св. св. Кирил и Методий” – Кри
водол, НУ „Васил Левски” – с. Пудрия, и 
Прогимназия „Св. св. Кирил и Методий” – 
с. Краводер. В ри сун ки те мла ди те твор ци 
са изоб ра зи ли сво ите поз на ния за бед
ствията, спо со би те за самозащита, вза
имо по мощ и по мощ от спе ци али зи ра ни 

еки пи при бед с т ве ни ситуации.
Комисия, с пред се да тел Маргарита 

Стамболийска – сек ре тар на мес т на та ко
ми сия за бор ба сре щу про ти во об щес т ве
ни те про яви на ма ло лет ни те и непълно
летните, оп ре де ли по три ри сун ки от вся
ка въз рас то ва група, ко ито ще учас т ват в 
об лас т ния конкурс.

В пър ва та въз рас то ва гру па /от 6 до 9 г./ 
на пър во мяс то бе кла си ра на ри сун ка та 
на Иглика Ангелова – на чал но то учи ли ще 
в с. Пудрия, на вто ро мяс то – Дияна Евге

ниева – от гр. Криводол, и на тре то мяс то 
– Кристиян Евгениев – от гр. Криводол.

Във вто ра та въз рас то ва гру па /от 10 до 
14 г./ пър во мяс то – Нанси Димитрова, 
вто ро – Ралица Георгиева, и на тре то мяс
то – Мариела Димитрова от учи ли ще то в 
с. Краводер. 

Поощрителни наг ра ди по лу чи ха Златко 
Томов  с. Пудрия, Георги Георгиев и Фер
до Фердов от Криводол.

Класираните учас т ни ци по лу чи ха гра
мо ти и награди, оси гу ре ни от общината.

Кметът на общината 
инж. Николай Иванов 
връ чи наг ра ди те 
на кла си ра ни те 
учас т ни ци в об щин с кия 
кръг на кон кур са 
за дет с ка ри сун ка 
„Мисия спа си тел”В 

К
ри

во
до

л

В Монтана

„Мисия спа си тел”

Мариета НАЙДЕНОВА
PR на Общински мла деж ки дом
Тази го ди на той е под над с лов “Ев

ропейски марш ру ти” и е пос ве тен на  
9 май – Ден на Европа. Фотография
та на Галяна Торбова се от к рои сред  
бли зо 40 снимки, из п ра те ни за учас
тие в твор чес ко то със те за ние от раз
лич ни краи ща на страната. Втората 
наг ра да бе при съ де на на Мариана Цо
лова, а на тре та по зи ция ос та на сним
ка та на Гергана Петкова.

Поощрителни наг ра ди бя ха при съ
де ни на Лия Шкрибайло, Галина Грозе
ва и Тодор Русинов. Тази го ди на ос вен 
ху до жес т ве но то ниво, ори ги нал ност 
на иде ята и нес тан дар т на глед на точ
ка, жу ри то взе пред вид и  ко мен тар
ния текст за снимката, съ дър жащ ин
фор ма ция за зас не тия обект, пре чу пе
на през ин ди ви ду ал ни те пре жи вя ва
ния на автора.  

Професионалният фо тог раф Савет
ка Димитрова – уп ра ви тел на фир

ма “Съни ко лор“, ог ла ви журито, оце
ня ва ло снимките, по лу че ни на елек т
рон ния ад рес на Младежкия дом. За
едно с нея твор чес ки те им дос тойн с
т ва ана ли зи ра ха Любомир Мечков и 
Камелия Александрова – уп ра ви тел 
на об щин с ко то ра дио “Канал М”. На
ред с наг ра де ни те фотографии, жу ри
то ре ши и всич ки ос та на ли сним ки, за
ед но с от ли че ни те, да  бъ дат аран жи
ра ни във фотоизложба. Тя ще бъ де от
к ри та на 9 май в 11.00 ч. във фо айе то 
на Младежкия дом. Там ще бъ дат връ
че ни и наг ра ди те на по бе ди те ли те в 
конкурса.

И та зи го ди на фо тосту дио “Съни ко
лор” ко пи ра без въз мез д но снимките, 
ко ито ще учас т ват във фотоизложба
та. Медийни пар т ньо ри на Младежкия 
дом са вес т ни ци те „Монт прес” и “Сло
во плюс”, КТВ „Монт 7”, ра дио “Берк” и 
“Канал М” и сайто ве те www.montana
dnes.com, www.kulturninovini.info , 
www.novinitem.com.

Приключи фо то кон кур сът 
на Младежкия дом
Галяна Торбова бе кла си ра на на пър во мяс то в 
кон кур са за лю би тел с ка снимка, ор га ни зи ран 
от Общински мла деж ки дом – Монтана

Областният етап на уче ни чес ко
то със те за ние „Защита при бедствия, 
аварии, ка тас т ро фи и по жа ри” за об
ласт Монтана, се про ве де на 29 ап рил 
2011 г. в Учебния цен тър на ОУ ПБЗН 
към ГД ПБЗН  МВР в Монтана.

На пър во мяс то се кла си ра от бо рът 
на І ос нов но учи ли ще ”Св.св. Кирил и 
Методий”, гр. Монтана. Второ мяс то 
за еха уче ни ци те от СОУ „Васил Лев
ски”, град Бойчиновци. Възпитаниците 
на ОУ „Васил Левски”  с. Смолянов
ци, об щи на Монтана, се кла си ра ха на 
тре то място. 

Всички учас т ни ци по ка за ха мно го 
доб ра под го тов ка и по лу чи ха гра мо ти 
и наг ра ди от инж. Венцислав Райков 
– на чал ник на ОУ „Пожарна бе зо пас
ност и за щи та на на се ле ни ето”  Мон
тана. Тази го ди на в над п ре ва ра та се 
вклю чи ха 7 отбора.

Състезанието е отборно, ка то все ки 
от бор се със тои от че ти ри ма със те за
те ли от 78 клас. 

Целта на със те за ни ето бе да се про
ве рят зна ни ята и уме ни ята на уче ни
ци те за то ва как да дейс т ват при бед

ствия, аварии, ка тас т ро фи и пожари, 
да се въз пи та у тях чув с т во за вза
имо по мощ и да ус во ят уме ния за ра
бо та в екип при въз ник ва не на кри зис
ни ситуации.

Проверени са те оре тич ни те зна ния 
на под рас т ва щи те чрез ре ша ва не на 
тест, включ ващ въп ро си за при род ни
те бедствия, про миш ле ни аварии, ка
тастрофи, ин ди ви ду ал ни и ко лек тив
ни сред с т ва за за щи та и дейс т вия при 
пожар.

При спор т ни те иг ри са оце не ни уме
нията, бър зи на та и ре ак ци ите на под
рас т ва щи те за дейс т вия при земетре
сение, на вод не ние и хер ме ти зи ра не 
на вра ти и про зор ци при ра ди аци он на 
авария. Учениците де мон с т ри ра ха как 
се из пол з ват и ин ди ви ду ал ни те сред
с т ва за защита, пос та вя ха граж дан с
ки про ти во газ и па муч номар ле на пре
връзка.          

Класираният на пър во мяс то от бор 
на І ос нов но учи ли ще ”Св.св. Кирил и 
Методий”  Монтана, ще учас т ва в ре
пуб ли кан с ко то състезание, ко ето ще 
се про ве де в пе ри ода 1820 май 2011.

Със те за ние „Защита
при бедствия и аварии”

Участници в уче ни чес ко то 

със те за ние „Защита при бед-

ствия, аварии, ка тас т ро фи и 

по жа ри” СНИМКИ: АРХИВ

Фотографията на
Галяна Торбова, която
спечели първа награда.
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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

“АПОЛОН21” 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

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.
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ТПК “Септември” – Монтана
произвежда:

• дюшеци, ма си – хол ни и 
кухненски,
и столове. 

• Отдава по ме ще ния под на ем
за офи си и производство. 

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

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

Община Вълчедръм изпълни проект “Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционен проект 

„Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на  
водоснабдителна мрежа и изграждане на канализа
ционна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни 
води – гр. Вълчедръм””.

Проектът е разработен във връзка с оперативна 
програма “Околна среда 2007–2013 г.”, съфинанси
рана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие и Кохезионния фонд и ще спо
собства за реализацията на нейната главна страте
гическа цел, а именно „Подобряване, запазване и 
възстановяване на естествената околна сре-
да и развитие на екологичната инфраструк-
тура”. 

Този проект  допринася също и за изпълнение
то на основната  цел на приоритетна ос 1: „Подо
бряване и развитие на инфраструктурата за пи
тейни и отпадъчни води в населени места с над 
2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., 
попадащи в градски агломерационни ареали” - 
опазване и подобряване на екологичното със-
тояние на водите в страната. 

Реализирането на проекта бе осъществено с 
финансовата подкрепа на Оперативна програ
ма “Околна среда  20072013 г.”  и  е важна и полез
на местна инвестиция на стойност 1 071 116,00  лева. 
Източници на финансиране по проекта са:

• Кохезионен Фонд  856 892,80лева – 80%
• Национално съфинансиране  214 223,20 лв. – 

20%. 
Постигната е общата цел на проектното пред-

ложение: 
Осъществяването на ефективна и качествена под

готовка на инвестиционен проект „Доизграждане, ре-
конструкция и рехабилитация на водоснабдителна 
мрежа и изграждане на канализационна мрежа и пре-

чиствателна станция за отпадъчни води – гр. Въл-
чедръм”, с оглед одобрението на горепосоченото про
ектно предложение за финансиране в рамките на 
Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна 
среда 20072013 г.”. 

Постигнати са и специфичнте  цели на проекта:
• Осигуряване на разработването на подробно, пъл

но и качествено предпроектно проучване, включител
но пълен анализ „ползиразходи”, в пълно съответ
ствие с изискванията на Европейската Комисия и из
искванията за кандидатстване по Приоритетна ос 1 на 
Оперативна програма „Околна среда 20072013 г.”;

• Осигуряване на разработване на подробно, пъл

но и качествено прединвестиционно проучване, в съ
ответствие с изискванията на Наредба № 4 от 21 ай 
2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционни
те проекти към Закона за устройство на територията;

• Осигуряване на разработване на качествени иде
ен и работен проект по отношение на Доизграждане, 
реконструкция и рехабилитация на водоснабдител
на мрежа и изграждане на канализационна мрежа и 
пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Въл
чедръм, в съответствие с изискванията на Наредба № 
4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на ин
вестиционните проекти към Закона за устройство на 

територията, с който са проектирани Пречиствател
на станция за отпадни води, 37 км  реконструиране/
подмяна на водоснабдителна мрежа,  70 км канализа
ционна мрежа, 19 км  нова водоснабдителна мрежа;

• Осигуряване на качественото попълване на фор
муляр за кандидатстване за инвестиционния проект 
по Приоритетна ос 1 на оперативна програма „Околна 
среда 20072013 г.”, в съответствие с изискванията на 
управляващия орган на програмата;

• Осигуряване на качественото разработване на до
кументацията за възлагане на обществени поръчки за 
дейностите, предвидени в рамките на инвестицион
ния проект;

•Осигуряване на качествена и навременна под
готовка на други изискуеми документи с оглед 
кандидатстването на инвестиционния проект за 
финансиране по Приоритетна ос 1 на Оперативна 
програма „Околна среда 20072013 г.”;

• Укрепване на административния капацитет 
на община Вълчедръм за подготовка и изпълне
ние на проекти в сектор „околна среда”, както и 
на други проекти, съфинансирани със средства 
от структурните фондове и Кохезионния фонд на 
Европейския съюз;

• Популяризиране на финансовата подкрепа от 
Европейския съюз в рамките на община Вълчедръм, 
чрез провеждане на дейности за информация и пуб
личност.

“Проектът “Техническа помощ за подготовка на 
инвестиционен проект „Доизграждане, реконструк-
ция и рехабилитация на  водоснабдителна мрежа и 
изграждане на канализационна мрежа и пречиства-
телна станция за отпадъчни води – гр. Вълчедръм”” 
е разработен във връзка с оперативна програма 
“Околна среда 2007–2013 г.”, съфинансирана от Ев-
ропейския съюз чрез Европейския фонд за регионал-
но развитие и Кохезионния фонд”.

Община Вълчедръм 
изпълни проект
по Оперативна програма 
“Околна среда 2007 – 2013”

ч 12 Св. Епифаний, 
еп. Кипърски. Св. 
Герман, пат ри арх 
Константинополски 
(Отдание на Пасха)

п 13 Св. мчца Гликерия 
Девица. Св. мчк 
Лаодикий

с 14 Св. мчк Исидор. 
Св. мчк Йоан Български

н 15 † Неделя 
след Пасха – на 
Разслабления. Преп. 
Пахомий Велики. Св. 
Ахилий, еп. Ларийски.

п 16 Преп. Теодор 
Освещени. Св. преп. 
птци, из би ти в ма нас ти
ра Св. Сава

в 17 * Св. ап. 
Андроник. Св. мчк. 
Николай Софийски.

с 18 * Преполовете 
на Петдесетница. Св. 
мчци Теодот Анкирски и 
свв. 7 девици. Свв. мчци 
Петър, Дионисий и др.



Литературен салон
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Проф. Орлин
ЗАГОРОВ
Досега съм чел са мо 

по езия от др Румяна Рад
нева. В спе ци ал на ста тия 
по со чих дос тойн с т ва та 
на нейно то по ети чес ко 
творчество. Найсил но 
бях впе чат лен от нейно
то уме ние да про ник ва в 
дъл бо чи на та на чо веш ки
те изживявания, по ро де ни 
от пос то ян но то при със
т вие на неп ре ход ни чув
с т ва ка то любовта, доб
ро та та и всеотдайността. 

Сега съм от но во дъл бо ко 
раз въл ну ван от дъл бо кия 
психологизъм, с кой то 
тя ана ли зи ра сък ро ве
ни по ри ви на чо веш ка та 
душа. В но ва та си книга 
"С много обич", в ко ято 
ни пред ла га две новели, 
та лан т ли во то пе ро на 
ав тор ка та ни се пред с та вя 
в но ва светлина. По жан
ро ва та си оп ре де ле ност 
тя е повествование, из г ра
де но вър ху осо бе нос ти те 
на прозата, но със си лен 
ли ри чен заряд.

В пър ва та новела, озаг
ла ве на „Подоб ре ку че…” 
ав тор ка та раз г ръ ща по
вес т во ва ни ето си в ня кол
ко пласта, ко ито се раз г
ръ щат вър ху ог ра ни че но 
прос т ран с т во – трам вай 
в движение. Като прос
т ран с т ве но ог ра ни че ние 
на фабулата, в об ра за 
на трам вая всъщ ност се 
раз к ри ва един ус тойчив 
еле мент от все кид нев но
то би тие на съв ре мен ния 
чо век в го ле мия град. 
Това е пъ тят на Боряна, 

ко ято но си вър ху ра ме
не те си ця ла та те жест на 
сю жет на та натовареност. 
С нея е нейна та до маш
на лю бим ка Шери. Тя 
нег лас но учас т ва в по то
ка на мис ли те на сво ята 
сто пан ка и се прев ръ ща в 
не раз дел на част от нейно
то всекидневие. Чрез нея 
тя оце ня ва със то яни ята на 
чо веш кия дух – от пъл но 
без раз ли чие през раз д
раз не ние до аг ре сив но 
нах вър ля не вър ху не вин
но то животинче. В мис

ли те на Боряна се ре ду ват 
кар ти ни от ра дос т ни 
пре жи вя ва ния от щас т
ли ви ми го ве в жи во та ù 
с Тони, с дъ ще ря та Диди 
и ми го ве на горест, ра зо
ча ро ва ние и без мъл в на 
болка. Те вър вят ре дом с 
нея ка то сен ки и из пъл ват 
ду ша та ù. Найсвет ли ят 
об раз от к рай док рай ос та
ва вну кът ù Александър. 
Той се прев ръ ща в сми съл 
на живота ù. В хо да на 
сю жет на та ли ния при със
т ва още един об раз – то зи 
на пи яния пътник, кой то 
до пъл ва мно го де тай ли в 
повествованието. 

Неговото нат рап чи во 
вкли ня ва не  в то ва пъту
ване, ко ето поско ро има 
ме та фо рич но зна че ние 
за фа бу ла та на новелата, 
в край на смет ка я при
нуж да ва да про из не се 
найтеж ка та при съ да над 

мъжете: „Подоб ре да 
гле дам ку че…”, от кол ко то 
мъж, присъда, ко ято по 
сво ята същ ност про ти во
ре чи на от во ре ната ù за 
лас ка душа..

Така пред пог ле да ни се 
из п ра вя об разът на ре
ал ния живот, в кой то се 
преп ли тат близ ки и да
леч ни съдби, пре чуп вай
ки се по при чуд лив на чин 
в  ду шев ни те тер за ния на 
все ки герой. 

Във втората новела „С 
мно го обич” чи та те лят 
е впе чат лен от си ла та на 
доб ро та та и вза им на та 
лю бов меж ду учи тел ка та 
Петя и нейната, ос та на ла 
от ра но без май ка уче нич
ка Нина. От дру га стра на 
с тро га тел на неж ност е 
пре съз да де но раж да не то 
на лю бов та меж ду ба ща та 
Анастас Раднев и Петя, 
ко ято от к рай вре ме иг рае 
ро ля та на ис тин с ка май
ка в жи во та на мал ка та 
Нина. 

Удивително е опи са на и 
картината, в ко ято глут ни
ца та въл ци ги прес лед ва 
в за ле де ната мрачна го ра 
по вре ме на нап рег на то то 
пъ ту ва не към болницата, 
за да бъ де из п ре ва ре на 
над вис на ла та над Нина 
смърт.

И в две те но ве ли Румя
на Раднева ни се пред с та
вя ка то та лан т лив пи са тел 
и из тън чен психолог, 
кой то е дос тиг нал ви со ка 
твор чес ка зрялост.

Повествование
с дъл бок 
пси хо ло ги зъм

Новата книга на 
др Румяна Радева 
"С много обич"
включва две новели 
със силен
лиричен зарядД-Р РУМЯНА РАДНЕВА

Неотдавна на последната си 
сесия в Бразилия ЮНЕСКО 

притури към престижната листа 
“Наследство на човечеството” още 
21 обекта. Те обхващат 15 културни 
и исторически забележителности, 
5 уникални природни дадености, 
едно съчетание на естествени ха
рактеристики с прастари митоло
гии и 8 разширения на вече утвър
дените защитени зони. 

Новите „членове” на разпръс
натите из цялото земно кълбо, 
спадащи към найемблематич
ните, са: атолът Бикини, Пътят 
на среброто и Праисторическите 
пещери в долината Оаксака, 
Мексико; храмови ансамбли в 
Иран и Саудитска Арабия; пла
нината Дансиа и геоложки фор
мации в Китай, имперска столица 
във Виетнам. Фигурират места в 
Индия, Таджикистан, Австралия, 
Южна Корея, Русия, невероятният 
о. Реюнион.  Включените архипе
лази в Тихия океан излъчват ехото 
от неустоимата сила на тамошната 
екзотика, привлякла през 19 в. 
европейците Луис Стивънсън, май
стор на приключенския роман, и 
живописеца Пол Гоген. 

Почетена е и Европа със: ста
ринния град Алби Франция, 
миньорско селище в Норвегия, 
църкви, изписани по византийски 
канон, Молдова, скални рисунки в 
Португалия и Испания, красивия 
град Грац, Австрия, планината Сан 
Джорджио, Италия и т.н. Струва 

си да отбележим, че Алби /югоза
падна Франция/, внушително съ
средоточие на църкви, става епис
копално седалище след победата 
на албигойците  праволинейни 
католици, над катарите, приемници 
на идеите на нашите богомили, 
изгонени от българските преде
ли като вредна за Православието 
секта. Някои от тях достигнали 
до Западна Европа. Автори на 
съвременни изследвания смятат 
последователите на  поп Богомил, 
приятел и съмишленик на Боян 
Магесника, наймалкия син на цар 
Симеон, за предтечи на Ренесанса 
и споменават гр. Алби в опосред
ствена връзка с нашата история.

Новите вписвания в „Наследство 
на човечеството” предлагат обога
тяващо пътешествие из миналото 
на Земята и нейното наследство; 
те са и своеобразни жалони за 
повратните моменти в това мина
ло. Така 645те праисторически 
гравюри в долините Коа и Сиера 
Верде /Португалия и Испания/ 
ни пренасят 22 00010 000 годи
ни преди Христа, когато човекът 
изпитал вътрешна необходимост 
за първите си артистични изяви. 
Площадът “Сан Франсиско” в гр. 
Сан Кристобал, североизточна 
Бразилия, близо до мястото, къде
то в 1500 г. португалецът Педро 
Алварес Кабрал стъпил на новоот
критата земя, смайва с прелестта 
на построените век покъсно 3 
църкви и 2 манастира. Повлияни от 

европейската архитектура, те дали 
началото на оригиналния стил „ла
тиноамерикански барок”…

Листата на ЮНЕСКО от 2010 г. 
се простря и на стотици километри 
северно от Полярния кръг като 
номинира резервата Путорана в 
Сибир. 

В актуализирания списък 
ЮНЕСКО личат и 2 обекта  мо
рален укор към човешкия род. 
Единият са 11те запазени за
твори /от хилядите/ в някогашна 
Австралия. Другата мрачна сян
ка идва от атола Бикини. След 
Втората световна война и в  нача
лото на „студената”, между 1946 
и 1958, САЩ изпробват тук раз
новидности на атомната бомба и 
първата водородна /1952/. 

Нашата страна е упомената в таз 
годишния списък на ЮНЕСКО с 
разширението на вписания през 
1983 г. Национален парк Пирин, 
оценен заради езерата, водопадите 
и боровите си гори. В допълнител
ната площ влизат планински маси
ви, високи над 2000 м. С настояща
та промяна НП Пирин ще обхваща 
над 140 000 хектара.

Приносът на България към све
товната култура и природна съкро
вищница е признат в лицето на 7 
културноисторически паметника 
и 2 екосистеми: Боянската църква, 
Мадарския конник, скалните ри
сунки до с. Иваново, Казанлъшката 
гробница, Несебър и др., както и 
резервата Сребърна и НП Пирин.

Боянската черква е включена в списъка на 
Световното културно наследство на UNESCO. 

Нови 21 обекта 
в „Наследството
на човечеството”

Долината Оаксака в МексикоАтолът Бикини


