Елеонора ЦАНОВА

На тържеството в екоинспекцията
присъстваха представители на почти
всички общини от областта. Пред тях
директорката инж. Тодорка Гергова
обяви резултатите от съвместните уси
лия да почистим и променим облика
на нашите селища. Особено внимание
по време на пролетното почиств ане
беше отделено на премахването на
нерегламентираните сметища, каквито
има във всяка община, боклучарници,
които правим всички ние, изхвърляй
ки къде ли не ненужните ни отпадъци,
стари вещи, строителни материали.
(Продължава на 2-а стр.)
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Похвално слово

Д-р Константин Тренчев:

“Ботев”-Враца
вчера, днес
и завинаги!

Искам
оставката
на Дянков
Синдикалният лидер посети Враца и участва
в кръглата маса на тема “Подкрепа за достоен труд"
"Министър Симеон
Дянков не е благоприятен
за кабинета “Борисов”,
той е най-голямата му за
плаха.
Отдавна искам остав
ката му и то със сериозни
аргументи. Не може са
мо да се съкращават фи
нанси и хора, да се пръс
кат пари за глупости, а
не да се търсят източни
ци на средства, за да се
реши въпросът с ниски
те доходи. Не е страшно
да се вдигне минимална
та заплата.
При 240 лева като се
свалят осигуровките, тя

слиза под прага на бед
ността от 211 лева. Иска
ме тази минимална зап
лата да се повиши, за да
може да надминава поне
с малко този праг. За съ
жаление и работодатели
те не са на едно мнение.
Не се осигуряват пари за
работно облекло, за изп
лащане на болничните и
за задължителните меди
цински прегледи. Пробле
ми има и с бюрокрацията
и формалното отношение
на службите по трудова
медицина."
Така д-р Константин
Тренчев отговори на за

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”
ЕНЕРГИЯ ЗА ЧИСТА ПРИРОДА
KOZLODUY NPP

дадения от журналистите
въпрос, как синдикатите
ще реагират на твърдото
решение на финансовия
министър Симеон Дян
ков минималната работна
заплата и пенсиите да не
мърдат до 2013 година.
Образно той се изра
зи, че министърът е за
пънал крака и не отстъп
ва. Лидерът на “Подкре
па”, отговаряйки на жур
налистите, запита, след
като нашето законодател
ство е най-благоприятно
то и най-доброто, защо не
е видял чуждестранни ин
веститори да си трошат

краката към нас и да си
влагат парите тук. Реше
нието да се замразят ми
нималните заплата и пен
сиите до 2013-а е взето на
Министерски съвет, без
разговори със синдикати
те и арбитър на спора ще
е премиерът.
Д-р 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

бластните управители
О
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

Димитър МАРКОВ
Сега, когато футболният ни тим става на 90
години, реших да напиша едно похвално слово
за него. Реших се, защото тимът ми е на сърце
то още от ранно детство – от времето, когато в
града си нямахме стадион, а гледахме мачовете
на игрище „Две могили”.
Каква радост беше, когато построиха стадион
„Христо Ботев”, а пък вече не радост, а направо
еуфория настана при влизането ни в „А” група.
На първия ни мач с „Левски” стадионът бе тол
кова препълнен, че можах да гледам срещата,
покатерен на кабината на една камионетка с бе
залкохолни напитки. Тогава не победихме (а за
служавахме), но и ремито 1:1 с прочутия столи
чен тим си бе успех за новака.
Признавам си, след изпадането на отбора
от„А” РФГ престанах да ходя на мачовете му –
просто огорчението ми бе огромно и не можех
да го преодолея. Но винаги съм следял изяви
те на тима, а също и отзивите за тях. Затова бе
твърде голяма радостта ми, когато преди две го
дини се завърнахме в професионалния футбол,
а сега, когато пък сме на прага на „А” група, при
всеки мач на отбора стискам до болка палци за
успеха му. И вярвам в него.
Иска ми се да спомена някои футболисти на
„Ботев”, които са останали най-трайно в памет
та ми с изявите си. Почвам с Каменовците Ге
орги и Петър – стълбовете на отбора, а едини
ят от тях и изявен голмайстор. Таран на отбо
ра бе Илия (Линко) Драгомиров. Ще спомена и
един много красив и интелигентен футболист –
Стоилов, и друг един – не много хубав на лице,
но бърз като светкавица – Дурката бе прозвище
то му. Отзад като непреодолима стена пред вра
таря бе защитникът Дишовски (Дочо Каската).
Стигнахме до вратарите. Винаги сме имали го
леми вратари: Къчовски, Вълов, Йотов..., та за
това столичните грандове често ни ги подмам
ваха. Би било престъпление, ако свърша раз
ходката по терена и не кажа няколко добри ду
ми за най-заслужилия треньор на отбора – Илия
Панев (баце Пане). Колко пъти ни спасяваше от
изпадане, колко славни страници записахме под
неговото ръководство!
Едно похвално слово няма да е такова, ако не
завърши с пожелание. Ето моето:
Наесен в „А” и никакво мърдане повече оттам!
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Слово за делника
Втори защитен дом в Брегово
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Лентата на новата социална придобивка по
традиция отряза стопанинът на общината,
кметът Милчо Лалов, след което бреговчани и
гости се отправиха към местния ресторантградина да отбележат и Празника на труда 1
май. СНИМКА: АВТОРЪТ

Елеонора ЦАНОВА
оловината кабинет
застана в пещерата
Леденика до подземното
езерце с име “Чистилище
то”, за да слушат уникал
ния концерт на квартета от
Врачанск ата филхармония
с диригент Димитър Панов
и Епархийския хор, ръко
воден от епископ Киприян.
Министрите дойдоха на
1 май, Деня на труда във
Враца, по покана на де
путата от ГЕРБ Николай
Коцев. Вицепремиерът
Цветан Цветанов, минис
трите Нона Караджова,
Мирослав Найденов, Тотю
Младенов, Свилен Нейков,
Аню Ангелов, Томислав
Дончев и Вежди Рашидов,
определиха това гостува
не в града под Околчица
като неформална среща
по проблемите на Севе
розапада. Към тях се при
съедини и евродепутатът
Владимир Уручев, облас
тният управител Пепа
Владимирова и кметът д-р

П

СНИМКА: ЕЛЕНА ПЕТРОВА

Добрата новина

Диана СИРАКОВА

Защитено жилище „Надеж
да” откриха в Община Брего
во навръх 1 май. Жилището е
по спечелен проект по Опера
тивна програма за развитие на
човешките ресурси, разработен
от местен екип на стойност 136
хил. лв. Новата социална при
добивка се намира в къща, об
щинска собственост, предоста
вена за ползване с решение на
Общинския съвет. Новооткрита
та придобивка ще се ползва от 6
човека, 3-ма от които ще прис
тигнат от дома в с. Балей. Това
са самотни възрастни хора.

Трима щатни служители ще
обслужват живеещите в „На
дежда”. Останалият персонал
от специалисти ще работи на
граждански договор. Според
изискванията на ЕС това ще бъ
дат трудотерапевти, рехабили
татори и кинезитерапевти.
Защитено жилище „Надежда”
е още една крачка напред в со
циалната политика, която е при
оритетна за община Брегово.
Към момента от социалния пат
ронаж се грижат ежедневно за
над 1700 души, на територията
на общината е и един от най-го
лемите социални домове в Се

верозападна България – домът в
с. Куделин; тук е и домът за въз
растни хора с физически увре
ждания в с. Балей; защитеното
жилище в Куделин.
Общината работи успешно и
по проектите за личен асистент
и домашен помощник, по наци
оналната програма „От подпо
магане към осигуряване на за
етост” и по европейската прог
рама за развитие на човешки
те ресурси. Предстои разформи
роването на дома в Балей в два
центъра за настаняване от семе
ен тип, в които ще живеят по 15
души.

Министри слушаха
класика в Леденика

е оптимист, че това ще се
случи скоро. Във Враца
ще бъде разкрит и шести
ят в страната Център за
обучение и квалификация
на кадри, защото, както
Младенов подчерта, това
е много важно при очаква
ния подем в икономиката.
Че Северозападна Бълга
рия е в неблагоприятна
И направиха своеобразен „пионерски“ отчет под лекия дъждец за това, ситуация се съгласи и ми
тър Томислав Дончев,
какво ще предприемат по отношение на Програмата за Северозапада нис
който акцентира върху два
важни пункта - транспор
В подземната зала с
среща, които да изтрият
изгр адена нова площадка
Костадин Шахов. На входа
тната свързаност на Севе
държавните мъже слуша
прилагателното „северо
за масов спорт, ще се ре
на една от най-красивите
розапада и възможността
западнала“ от този красив монтира и осветлението,
български пещери домаки ха популярна класическа
за по-добро отваряне към
край. Заедно с шефа на
пейките и околностите на
ните бяха поставили 2 ку музика и стари славянски
стадиона, ще се помогне и съседните страни тук, как
тии, а депутатът Николай песнопения. Преди да по ДФ „Земеделие“ те рабо
Коцев прикани гостите да емат към обяда, пред входа тят по конкретни мерки за за ново електронно табло. то и на повишаване квали
фикацията на кадрите.
Нона Караджова, даде
на ресторанта министрите врачанското земеделие.
дадат своята лепта за изг
Новината, че на 1 май
надежда, че лелеяният от
Министърът на спорта
раждането на паметник на направиха своеобразен,
корабът „Дръзки“ вече е
години проект за сигурно
Свилен Нейков, който бе
врачанския общественик и отчет за това, какво ще
в района на Средиземно
водоснабдяване на града
във Враца и за да уважи
просветител Васил Кънчов предпр иемат по отноше
море, където по решение
може и да се случи. За
90-годишнината на слав
и за довършв ане на храма ние на разработващата се
на ООН изпълнява охра
ния врачански тим „Ботев, т.нар. „воден цикъл“ са
„Свети Мина“ в кв. „Дъб Програма за Северозапа
нителни мисия, съобщи
осигурени 120 млн. лв. и
да. Аграрният министър
който след 26-годишно
ника“. Всички министри
военният министър Аню
след направените уточ
Мирослав Найденов, като прекъсване отново е уст
пуснаха - кой столевки,
Ангелов. Вицепремиерът
нения и корекции в доку
врачанин, бе най- голям
ремен към елитната фут
кой петдесетолевки, след
Цветанов, след като под
ментацията проектът ще
болна група, каза, че до
личния пример на врачан оптимист,че очаква ре
робно разказа за полицейс
тръгне.
ални резултати от тази
2-3 месеца тук ще бъде
ския депутат.
ката акция през нощта,
Блага вест за врачани
подчерта, че 120 млн. лв.,
съобщи и министър Тотю
три пъти повече от общин
Младенов. Според него
фактът, че вече има добли ския бюджет, ще постъпят
жаване на становищата на във Враца и те трябва да
синдикати и работодатели бъдат усвоени така, че да
по въпроса за минимална доведат до по-добра перс
пектива за региона.
та работна заплата, като
"Искам артистите да
част от големите работо
са щастливи, а не да пог
дателски организации са
ребваме театрите. Искам
се съгласили с исканията
салоните да са пълни и е
на синдикатите. Остава
въпросът за уточняване на факт, че в София за теат
ралните постановки биле
срока, откога това да ста
ти почти няма.
не, като той лично смята,
Няма промяна в мнени
че вдигането на ниските
заплати и пенсии трябва
ето ми, че „Радецки“ не
да стартира от тази година. трябва да плава" - отсече
С министър Дянков сме в
с пура в ръка на път към
един екип, заяви министър ресторанта министър Веж
Младенов и подчерта, че
ди Рашидов.

В АЕЦ Козлодуй

(Продължение от 1-а стр.)
Със съдействието на кметове
те бяха мобилизирани усилията на
гражданството, улиците и централните
места в селищата бяха почистени и
добиха по-приветлив вид, но все още
на входа и изхода на много от тях има
струпани камари от смет.
И ако по време
на акция те все
пак се премахнат,
то в кратък срок
се появяват пак,
на друго място и в друг вид. Шефката
на РИОСВ призова общините да насо
чат усилията си към все по-засиления
контрол и новите изисквания по сме
тосъбирането и сметоизвозването. За
да има успех, действията им трябва да
бъдат обединени.
В следващия етап ще се работи пове
че за намаляване количеството и обема
на битовите отпадъци посредств ом
специалните инсталации. Конкурсът

беше обявен не само за най-добре
почистено селище и община, но и за
постигнати промени към по-добър,
уютен и красив вид на местата, където
живеем заедно.
Община Роман тази година се оказа
с най-добри показатели, постигнати по
време на акцията за почиств ане.

ни програми хора като хигиенисти,
еколози, озеленители, за да могат те да
изпълняват и контролни функции спря
мо нарушителите на реда и чистотата.
инж. Николай Иванов подчерта, че
кметовете са доста често санкциони
рани от екоинспекторите и затова сега
отличието, което получава общината, е
много ценно.
В разговора с
ръководството
на РИОСВ бе
ше повдигнат и
проблемът за регламентирането в об
щините на терените, където ще бъде
съсредоточено, според промените в
закона, събирането на черни и цветни
метали, както и за законовото разреше
ние за добив на инертн и материали в
малки количества за нуждите на сами
те общини.
Комисията на РИОСВ установи, че
целогодишно чисти са крайдунавските
общини Козлодуй и Оряхово.

Роман, Мизия и ...
Приемайки наградата, кметът
Красимир Петков заяви, че усилията
им все така ще бъдат насочени към
постигането на нещо още по-добро,
с което да изпреварват и в бъдеще
другите врачански общини. На вто
ро място е община Мизия, а на тре
то община Криводол. Кметът инж.
Николай Иванов призова инспекцията
за съдейств ие при обучението на наз
начаваните по различните социал

Подменя се пълният
комплект от защитни
тръби на пети блок
В рамките на годишния планов ремонт на пети
блок на АЕЦ “Козлодуй”, започнал на 24 април,
като част от предвидените дейности, е извършен
контрол на защитните тръби (чохли) на органи
те за регулиране на Системата за управление и
защита на блока. Контролът, направен посред
ством вихровотоков и ултразвуков метод, пока
за наличие на индикации за механични дефекти
(пукнатини) в 37 от тръбите.
На основата на тези резултати е взето реше
ние за подмяна на пълния компл
 ект от 61 броя
защитни тръби. Изпълнението на подмяната е
предвидено в обема ремонтни дейности на пе
ти блок и няма да се отрази на планираната про
дължителност на престоя на блока – до началото
на м. юни. Всички останали ремонтни дейности,
модернизации и профилактика на оборудването
се извършват по график.
Другият 1000-мегаватов блок на АЕЦ “Козло
дуй” – шести, работи със 100% натоварване на
мощността, съобщиха от отдел “Връзки с об
щественостт”. Слово плюс

Нов спектакъл
на Детското
театрално училище в
Дома на енергетика

Цветно
®

младежки страници
на “СЛОВО плюс”
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В Козлодуй

Н

а 28 април Детско
то театрално учи
лище при Дома на енер
гетика към АЕЦ “Коз
лодуй” представи коме
дийния музикален спек
такъл “Приключения
опасни с герои сладког
ласни�����������������
” по текст на Не
дялко Йорданов и музи
ка на Хайгашот Агасян.
Оригиналната сценог
рафия бе дело на Иван

Иванов, а режисьор на
пиесата бе актрисата
Малинка Ганчева, препо
давател в училището.
За втора поредна го
дина на сцената се изя
виха малките актьори
Истилияна Илиева, На
талия Крисенко, Алек
сандрина Албеева, Да
вид Дамянов, Радина
Павлова и Шайяна Стеф
чова. Редом с тях играха

и дебютантите Мирела
Ивайлова, Теодора По
пова, Мелиса Патрашко
ва, Цветелина Ванчева,
Ралица Стайкова и Цве
томир Ценов. Пред пре
пълнената зала дарови
тите възпитаници на Те
атралното училище, на
възраст от 6 до 18 годи
ни, разказаха със сти
хове, песни и танци за
бавната история за цена

Фолклорната група при читалището в Паволче и тригласен женски хор от
Згориград (горе) показаха пред публика типичния за врачанския край фолклор.
Сред чуждестранните състави бяха и традиционните участници от побра
тимения на Враца град Суми (на снимката долу).

та на приятелството и на
успеха, за вечния сблъ
сък между посредстве
ността и таланта.
Възторжените апло
дисменти бяха поред
ното доказателство, че
сценичното изкуство има
бъдеще в града – то про
дължава да привлича и
изгражда изпълнители и
зрители сред децата на
Козлодуй.

Празник
на танца
и песента

Над 500 участници от Украйна,
Беларус, Гърция и България
показаха народни обичаи,
пяха и танцуваха на
международния фолклорен
фестивал „Врачанска пролет”

Надя ГЕТОВА
В продължение на 3 дни Враца бедомакин на
Международния фолклорен фестивал „Врачанска пролет”.
Шестото му издание беше открито официално от кмета на
Враца д-р Костадин Шахов, който в обръщението си
Кметът д-р Костадин Шахов
към участниците го нарече празник на танца и пе
обяви фестивала за празник на
сента.
танца и песента.
Концертът събра публиката около импровизирана
СНИМКИ: АРХИВ
та сцена на открито пред сградата на община Вра
ца, където се представиха всички състави. Подготве
на беше и специална дъска, на която всеки от участ
ниците остави своето послание. Първата фестивална
та вечер продължи с кукерски игри, които бяха пред
ставени на друга открита сцена – градинката зад па
метника на Христо Ботев. Кулминация обаче бе
ше уникален нестинарски танц, изпълнен от баща и
син. Михаил и Иван Георгиеви от село Българи събра
ха бурните аплодисменти на публиката от страната и
чужбина с танца си върху горещата жарава.
Във втория фестивален ден участниците направиха
гала-концерт в залата на читалище „Развитие”.
Третия ден младежите от общо 21 български и
чуждестранни състави посветиха на срещи с врача
ни и гостите. В пъстро дефиле по пешеходната зона
от пл. „Македония” до пл. „Христо Ботев” те показа
ха на минувачите своето настроение, пъстрите си на
ционални носии, танци и песни. Шествайки жизнера
достно под звуците на музиката, стигнаха до двете
сцени на открито - пред Драматично-кукления театър
и в градинката пред Пощенската палата.
В тазгодишното издание на „Врачанска пролет”
участв аха 6 състава повече от миналата година , ин
дивидуалните участници бяха с 266 повече от 2004
г., когато е поставено началото като продължение
на Международния фолклорен фестивал “Софийска
пролет” с помощта на Фондация “Европа”. Настоящо
то издание се финансира изцяло от община Враца
и е самостоятелна културна изява. В 5-те концерта
през 3-те фестивални дни изкуството си показаха из
пълнители от 13 населени места в страната, сред ко
ито Карлово, Благоевград, Вършец, Правец, Козло
дуй, Ябланица, Разградска община и София – област.
Врачани се представиха с популярните си танцови
формации – „Вратица”, „Хемус”, „Радост” и „Магнифи
ка”. Фолклорната група при читалището в Паволче
и тригласен женски хор от Згориград показаха пред
публика типичния за врачанския край фолклор.
Сред чуждестранните състави впечатляваха тради
ционните участници от побратимения на Враца град
Суми /Украйна/ и от Солун /Гърция/. За първи път от
създаването на фестивала в него се включиха и тан
цьори от гр. Втебск /Беларус/.
Популярността на Международния младежки фес
тивал „Врачанска пролет” расте, смятат организато
рите, които очакват в следващото му издание през
2012 година броят на участв ащите състави да про
дължи да се увеличава.

Цветно

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, по-точно 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. По-малко
от половината 15-годишни
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 повисоко, 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”.
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От www.e-vestnik
Децата са в “капана
на ниските очаквания”,
казва ръководителката
на програмата
“Заедно в час”
- 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. По-скоро
неговото образование е насочено в
друга насока. В “Харвард” се научих
да мисля повече, отколкото 12-те
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. По-скоро 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 поглобален 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
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Евгения Пеева:

Без промяна
България
ще изостава

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 найвисоко платените у нас?
- Ако професията не е уважавана
нещо, което да помогне на повече
и
не
е добре платена, няма как да
хора да бъдат по-успешни
очакваме най-качествените хора да
и по-щастливи
бъдат привличани. Днес виждаме,
В същото време получих
че за много хора учителството е
предложение от Фондация “Америка
едва ли не последната възможност.
за България” . Открихме се взаимно.
Трябва от една страна да подбираме
Аз от няколко години се занимавам
внимателно учителите, но и да
с доброволчески инициативи. И в
заплащаме техния труд, както
процес на разговори ме поканиха да
подобава. Аз се надявам, че при
стартирам “Заедно в час”.
сътрудничество с Министерството
- А как събрахте екипа?
на образованието, това ще се случи.
- Tърсейки по различни канали
Не можем да осигурим повишение на
успешни, млади талантливи хора.
заплатите, но можем да покажем, че
Всъщност целта не беше да
това е важно.
бъдат млади, но така се стекоха
- Към какво е насочен проектът
обстоятелства. Средната възраст е
“Заедно в час” – към децата,
28 г., 9 човека сме. Един от хората е
учителите?
от международната мрежа, другите
- Целта е да улесни достъпа до
сме завършили в чужбина: “Харвард”,
качествено образование в България,
“Йейл”. Някои са завършили Софийския като подготви млади и талантливи
университет.С доста разнообразен опит специалисти, българи, които имат
сме, както в корпоративния свят, така и желание да станат учители. Те трябва да
в неправителствения сектор.
имат желание да работят с деца, които
- Много ли са хората, които са
често не постигат очакваното в училище,
решили да се върнат като вас?
не защото са глупави и не могат.
- Виждам доста хора, които
Тези деца трябва да получават
чрез нашата програма решават
достатъчно подкрепа,
да се върнат в България, което
да имат мотивация и вяра, че могат да
ме обнадеждава. Това показва, че
успяват.
колкото и да сме скептични, хората не
Учителят, който успява да постигне
само излизат навън. Може би трябва
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
най-добри 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 поскоро хора, за които има възможност да
се развият професионално и да бъдат
част от тази промяна за по-добро 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. по-елитни 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.

Цветно
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Конкурси, отличия

Петя Иванова от
клуб “Медии” спечели
първа награда с
есе за Дико Илиев

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 по-ниска, че стават все помързеливи и незаинтересовани, това
най-често 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 по-старите
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 най-ограничени
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 найголямо 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?
- По-малко 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 най-бързо.
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 по-добри,
по-способни, 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, врабчетата”
Националният конкурс на тема
„България - история и духовност” бе
организиран от регионална библи
отека “Проф. Беню Цонев” – Ловеч.
Събитието е част от традиционната
кампания, посветена на април - ме
сеца на книгата и четенето. В него
се включиха 60 участници от 37 на
селени места. Петя, която е една от
най-активните авторки в групата по
журналистика към ОДК “Ние, враб
четата”, се отличи с есето си за Дико
Илиев.
Дванадесетокласничката от ПМГ
„Св. Климент Охридски” – Монтана,
признава, че идеята да пише за ком
позитора й е подсказана от Нели
Василева - лектор на клуб ”Медии”.
Тя ни препоръча да пишем за лич
ности от нашия край и по-конкретно
за Дико Илиев, Йордан Радичков,
Петър Богдан, Кирил Петров, като
подчерта, че аз имам лична причина
да избера точно Дико Илиев” – спо
деля Петя, която живее в същия
блок, в който композиторът е прека
рал последните си години.
“Седя в тихата си стая и пиша,
вдъхновена от човек, с когото сме
живели под един и същи покрив, но
в различни времена. Чувствам та
ланта му, пропит в стените на нашия
общ дом. Не го познавам лично, но
чрез творчеството му се докосвам до
неговата светла личност. Чувствам
силна връзка помежду ни. Ние сме

българи преди всичко, горди със сво
ята самобитна култура и богати със
своите таланти. Стаята мълчи, ала от
улицата дочувам мелодията на едно
от неговите хора.” – пише в есето си
Петя. Към личните си преживявания,
свързани с Дико Илиев, тя прибавя и
знания за биографията му и за при
носа му към музикалната култура на
България.
Това е третата национална
награда, която печели Петя Иванова
от клуб “Медии”. Тя бе отличена през
февруари в конкурса “Любовта в
нас” – Варна, а през март в конкурса
“Facebook – да бъдеш или да споде
ляш” – Пловдив.
Есето на Петя Иванова от конкурса
“България – история и духовност” ще
бъде публикувано и в блога на клуб
“Медии”: www.club-media.dir.bg

Победители в конкурса
за есе "Facebook – да
бъдеш или да споделяш"
Габриела Кардашлиева
и Петя Иванова са сред
победителите в
националния конкурс
Нели ВАСИЛЕВА
Той бе организиран от Европейския
колеж по икономика и управление
в Пловдив по повод 10-годишнината
от създаването му. Петя и Габи по
лучиха поощрителни награди. Това
им дава право да бъдат приети в 1
от 5-те акредитирани специалности
в учебното заведение без да пла
щат семестриална такса. Габриела
Кардашлиева от 12 г клас на ПМГ
“Св. Кл. Охридски” вече е записа
на в мечтаната от нея специалност
“Мениджмънт на туристическите ус
луги”. Целта на Петя Иванова от клуб
"Медии" обаче е Факултетът по жур
налистика и масови комуникации на
СУ “Св. Кл. Охридски”.
“Журито бе затруднено да избе
ре най-добрите, тъй като есетата
на младите хора от цяла България
се отличаваха с изключително
творческо мислене и провока
тивност към феномена на 21 век
– Facebook” - каза при награждава
нето доц. д-р Живко Иванов, декан
на Филологическия факултет в ПУ
«Паисий Хилендарски». Той бе пред

седател на комисия, оценила есетата
на близо 90 момичета и момчета от
цялата страна, които се бориха за ат
рактивните награди – таблет, лаптоп
и дигитален фотоапарат.
На церемония в Палата 7 на
Пловдивския панаир бяха връчени
наградите на победителите. На пър
во място е класирана изключително
талантливата дванадесетокласнич
ка от Русе - Дамяна Радионова,
победителка в много литературни
състезания. Втората награда е при
съдена на абитуриентката Велина
Попова от Велико Търново, а тре
тата – на студента от София Иван
Бакалов. 14 други претенденти полу
чават грамоти за отлично представя
не и безплатно обучение през първа
та година в Европейския колеж.
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В Криводол

„Мисия спасител”
Кметът на общината
инж. Николай Иванов
връчи наградите
на класираните
участници в общинския
кръг на конкурса
за детска рисунка
„Мисия спасител”

В Монтана

Галя МАРКОВА
Изложбата от детски рисунки бе подре
дена във фоайето на Общинската адми
нистрация.
В надпреварата се включиха ученици
от СОУ „Св. св. Кирил и Методий” – Кри
водол, НУ „Васил Левски” – с. Пудрия, и
Прогимназия „Св. св. Кирил и Методий” –
с. Краводер. В рисунките младите творци
са изобразили своите познания за бед
ствията, способите за самозащита, вза
имопомощ и помощ от специализирани
Фото
Галянаграфията
спече Торбова, кна
ли пър
ва нагоято
рада.

Приключи фотоконкурсът
на Младежкия дом
Галяна Торбова бе класирана на първо място в
конкурса за любителска снимка, организиран
от Общински младежки дом – Монтана
Мариета НАЙДЕНОВА
PR на Общински младежки дом
Тази година той е под надслов “Ев
ропейски маршрути” и е посветен на
9 май – Ден на Европа. Фотография
та на Галяна Торбова се открои сред
близо 40 снимки, изпратени за учас
тие в творческото състезание от раз
лични краища на страната. Втората
награда бе присъдена на Мариана Цо
лова, а на трета позиция остана сним
ката на Гергана Петкова.
Поощрителни награди бяха присъ
дени на Лия Шкрибайло, Галина Грозе
ва и Тодор Русинов. Тази година освен
художественото ниво, оригиналност
на идеята и нестандартн
 а гледна точ
ка, журито взе предвид и коментар
ния текст за снимката, съдържащ ин
формация за заснетия обект, пречупе
на през индивидуалните преживява
ния на автора.
Професионалният фотограф Савет
ка Димитрова – управител на фир

ма “Съни колор“, оглави журито, оце
нявало снимките, получени на елект
ронния адрес на Младежкия дом. За
едно с нея творческите им достойнс
тва анализираха Любомир Мечков и
Камелия Александрова – управител
на общинското радио “Канал М”. На
ред с наградените фотографии, жури
то реши и всички останали снимки, за
едно с отличените, да бъдат аранжи
рани във фотоизложба. Тя ще бъде от
крита на 9 май в 11.00 ч. във фоайето
на Младежкия дом. Там ще бъдат връ
чени и наградите на победителите в
конкурса.
И тази година фото-студио “Съни ко
лор” копира безвъзмездно снимките,
които ще участват във фотоизложба
та. Медийни партньори на Младежкия
дом са вестниците „Монт прес” и “Сло
во плюс”, КТВ „Монт 7”, радио “Берк” и
“Канал М” и сайтовете www.montanadnes.com, www.kulturni-novini.info ,
www.novinitem.com.

екипи при бедствени ситуации.
Комисия, с председател Маргарита
Стамболийска – секретар на местната ко
мисия за борба срещу противообществ е
ните прояви на малолетните и непълно
летните, определи по три рисунки от вся
ка възрастова група, които ще участват в
областния конкурс.
В първата възрастова група /от 6 до 9 г./
на първо място бе класирана рисунката
на Иглика Ангелова – началното училище
в с. Пудрия, на второ място – Дияна Евге

ниева – от гр. Криводол, и на трето място
– Кристиян Евгениев – от гр. Криводол.
Във втората възрастова група /от 10 до
14 г./ първо място – Нанси Димитрова,
второ – Ралица Георгиева, и на трето мяс
то – Мариела Димитрова от училището в
с. Краводер.
Поощрителни награди получиха Златко
Томов - с. Пудрия, Георги Георгиев и Фер
до Фердов от Криводол.
Класираните участници получиха гра
моти и награди, осигурени от общината.

Състезание „Защита
при бедствия и аварии”
Областният етап на ученическо
то състезание „Защита при бедствия,
аварии, катастрофи и пожари” за об
ласт Монтана, се проведе на 29 април
2011 г. в Учебния център на ОУ ПБЗН
към ГД ПБЗН - МВР в Монтана.
На първо място се класира отборът
на І основно училище ”Св.св. Кирил и
Методий”, гр. Монтана. Второ място
заеха учениците от СОУ „Васил Лев
ски”, град Бойчиновци. Възпитаниците
на ОУ „Васил Левски” - с. Смолянов
ци, община Монтана, се класираха на
трето място.
Всички участници показаха много
добра подготовка и получиха грамоти
и награди от инж. Венцислав Райков
– началник на ОУ „Пожарна безопас
ност и защита на населението” - Мон
тана. Тази година в надпреварата се
включиха 7 отбора.
Състезанието е отборно, като всеки
отбор се състои от четирима състеза
тели от 7-8 клас.
Целта на състезанието бе да се про
верят знанията и уменията на учени
ците за това как да действат при бед

ствия, аварии, катастрофи и пожари,
да се възпита у тях чувство за вза
имопомощ и да усвоят умения за ра
бота в екип при възникване на кризис
ни ситуации.
Проверени са теоретичните знания
на подрастващите чрез решаване на
тест, включващ въпроси за природни
те бедствия, промишлени аварии, ка
тастрофи, индивидуални и колектив
ни средства за защита и действия при
пожар.
При спортните игри са оценени уме
нията, бързината и реакциите на под
растващите за действия при земетре
сение, наводнение и херметизиране
на врати и прозорци при радиационна
авария. Учениците демонстрираха как
се използват и индивидуалните сред
ства за защита, поставяха гражданс
ки противогаз и памучно-марлена пре
връзка.
Класираният на първо място отбор
на І основно училище ”Св.св. Кирил и
Методий” - Монтана, ще участва в ре
публиканското състезание, което ще
се проведе в периода 18-20 май 2011.
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Слово справочник
►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

12 - 18 май 2011
ч 12 Св. Епифаний,
еп. Кипърски. Св.
Герман, патриарх
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, избити в манасти
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.

бщина Вълчедръм изпълни проект “Техническа
О
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.”, съ-финанси
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 среда и развитие на екологичната инфраструктура”.
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 състояние на водите в страната.
Реализирането на проекта бе осъществено с
финансовата подкрепа на Оперативна програ
ма “Околна среда 2007-2013 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 предложение:
Осъществяването на ефективна и качествена под
готовка на инвестиционен проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна
мрежа и изграждане на канализационна мрежа и пре-

Продажба на
окачени тавани,
гипсокартон,
вата, скрепителни
елементи
Монтана,
ул. “Индустриална” 27(до “Ахат”)

Тел. 0878/32 30 69; 0878/40 55 57

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.

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

тел. 0888/690088

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

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

Набира пациенти.
Тел. за контакти:
096 389 346

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

чиствателна станция за отпадъчни води – гр. Вълчедръм”, с оглед одобрението на горепосоченото про
ектно предложение за финансиране в рамките на
Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна
среда 2007-2013 г.”.
Постигнати са и специфичнте цели на проекта:
• Осигуряване на разработването на подробно, пъл
но и качествено предпроектно проучване, включител
но пълен анализ „ползи-разходи”, в пълно съответ
ствие с изискванията на Европейската Комисия и из
искванията за кандидатстване по Приоритетна ос 1 на
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”;
• Осигуряване на разработване на подробно, пъл
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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 2007-2013 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 2007-2013 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, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа и
изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Вълчедръм””
е разработен във връзка с оперативна програма
“Околна среда 2007–2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд”.

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

“Еко Картон” ЕООД

Д-р Сергей
Славков
хирург
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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

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

Има свободни помещения
в Битов комбинат – за офиси.

Монтана, ул. “Индустриална” 8,
тел./факс:
096/305 802 – гл. счетоводител
Д-р Светлана Вълева
кардиолог

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

За консултации
и въпроси по
всякакъв вид
кожни заболявания
търсете

Тел. 096/389 335
0887/899 166

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

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

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

от 14,30 до
16,30 часа

ПРОТОКОЛ
ЗАД “ВИКТОРИЯ”

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

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

“Бетон-Монтана” ООД

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

Слово култура
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мъжете: „По-добре да
гледам куче…”, отколкото
мъж, присъда, която по
своята същност противо
речи на отворената ù за
ласка душа..
Така пред погледа ни се
изправя образът на ре
алния живот, в който се
преплитат близки и да
лечни съдби, пречупвай
ки се по причудлив начин
в душевните терзания на
всеки герой.
Във втората новела „С
много обич” читателят
е впечатлен от силата на
добротата и взаимната
лите на Боряна се редуват любов между учителката
Новата книга на
картини от радостни
Петя и нейната, останала
пре
ж
и
в
я
в
а
н
ия
от
щас
т

отрано без майка ученич
д-р Румяна Радева
ливи мигове в живота ù
ка Нина. От друга страна
"С много обич"
с Тони, с дъщерята Диди с трогателна нежност е
пресъздадено раждането
и мигове на горест, разо
включва две новели
на любовта между бащата
чарование и безмълвна
Анастас Раднев и Петя,
болка. Те вървят редом с
със силен
която открай време играе
нея
ка
т
о
сен
к
и
и
из
п
ъл
в
ат
Д-Р РУМЯНА РАДНЕВА
лиричен заряд
ролята на истинска май
душата ù. Най-светлият
образ открай докрай оста ка в живота на малката
Нина.
В първата новела, озаг която носи върху раме
ва внукът ù Александър.
Сега съм отново дълбоко
Проф. Орлин
Удивително е описана и
ла
в
е
н
а
„По-доб
р
е
ку
ч
е…”
не
т
е
си
ця
л
а
т
а
те
ж
ест
на
Той
се
прев
р
ъ
щ
а
в
сми
с
ъл
ЗАГОРОВ
развълнуван от дълбокия
картината, в която глутни
авторката разгръща по
сюжетната натовареност. на живота ù. В хода на
Досега съм чел само
психологизъм, с който
вествованието си в някол С нея е нейната домаш
сюжетната линия присъс цата вълци ги преследва
поезия от д-р Румяна Рад тя анализира съкрове
ко пласта, които се разг
на любимка Шери. Тя
тва още един образ – този в заледената мрачна гора
нева. В специална статия ни пориви на човешката
ръщат върху ограничено
по време на напрегнатото
негласно участва в пото
на пияния пътник, който
посочих достойнствата
душа. В новата си книга
пространство – трамвай
ка на мислите на своята
допълва много детайли в пътуване към болницата,
на нейното поетическо
"С много обич", в която
в движение. Като прос
за да бъде изпреварена
стопанка и се превръща в повествованието.
творчество. Най-силно
ни предлага две новели,
транствено ограничение
надвисналата над Нина
неразделна част от нейно
Неговото натрапчиво
бях впечатлен от нейно
талантливото перо на
смърт.
то всекидневие. Чрез нея вклиняване в това пъту
то умение да прониква в
авторката ни се предст авя на фабулата, в образа
И в двете новели Румя
тя оценява състоянията на ване, което по-скоро има
дълбочината на човешки в нова светлина. По жан на трамвая всъщност се
разкр ива един устойчив
на Раднева ни се предста
човешкия дух – от пълно метафорично значение
те изживявания, породени ровата си определеност
вя като талантлив писател
от постоянното присъс
безразличие през разд
за фабулата на новелата,
тя е повествование, изгра елемент от всекидневно
и изтънчен психолог,
твие на непреходни чув
дено върху особеностите то битие на съвременния разнение до агресивно
в крайна сметка я при
човек в големия град.
ства като любовта, доб
който е достигнал висока
нахвърляне върху невин нуждава да произнесе
на прозата, но със силен
Това е пътят на Боряна,
ротата и всеотдайността. лиричен заряд.
ното животинче. В мис
най-тежката присъда над творческа зрялост.

Литературен салон

Повествование
с дълбок
психологизъм

Атолът Бикини

Долината Оаксака в Мексико

Нови 21 обекта
в „Наследството
на човечеството”
Н

еотдавна 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 най-емблематич
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, най-малкия 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 645-те праисторически
гравюри в долините Коа и Сиера
Верде /Португалия и Испания/
ни пренасят 22 000-10 000 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 по-късно 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 11-те 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
културно-исторически 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.
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