ета
те кокич
► Първи по дворовете в е
цъфнаха . Предвестницит
Монтанатта обаче не
на проле е да пробиват
трябвашъй като в града
снега, т ма.
КРУМОВ
такъв ня
МКА: КРУМ
СНИ

Слово
плюс
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Абонирайте
се за

Слово плюс

за 2012 г. в клоновете на „Български пощи”
във Враца, Монтана и Видин

до 20-о число на всеки месец

Читателите ни от Враца могат да
се абонират и във фирма „Оларт”
Абонаментът в редакцията продължава

до края на всеки месец за следващите
Нашите абонати имат еднократно право
на безплатна реклама, обява или
съобщение във вестника

КАТАЛОЖЕН № 2120

СНИМКА: ИНТЕРНЕТ

12 града
казаха "не" на
шистовия газ
Мотото на протеста бе „Българин
остани и земята си защити”

Ръководството на
ТПК „Септември”
в Монтана

честити
Международната
година на
кооперациите –
2012,
на всички
свои членове с
пожелание за
здраве, щастие
и успехи!
Тошко НИКОЛОВ
председател на
ТПК „Септември”

О

бщонационален протест сре
щу използването на техноло
гията хидравличен удар (фракинг)
при проучване и добив на шистов
газ в България се проведе в събота в
12 града.
Според еколози този метод може
да доведе до трайно замърсяване
на природата в района на добива.
Протестиращите поискаха да се въ
веде мораториум.
Шествията обхванаха София,
Варна, Пловдив, Бургас, Русе,
Плевен, Велико Търново, Шумен,
Добрич, Смолян, Благоевград и
Казанлък и изкараха хиляди на

улицата. В София се събраха бли
зо 2000 души пред Народното
събрание. Те скандираха „Трайчо и
Нона, ще влезете в затвора”. Мотото
на протеста бе „Българин остани и
земята си защити”.
Един от организаторите на
протеста – Ангел Славчев от
„Гражданска инициатива за забрана
на добива на шистов газ”, обяви че
в понеделник ще се проведе извън
редно заседание на икономическата
комисия на Народното събрание,
което ще гледа доклад по темата за
шистовия газ.
Ще бъде разгледано предложе

нието за налагане на мораториум
върху проучването и добива му в
България. В сряда, по обещания на
председателя на парламента Цецка
Цачева, то ще бъде разгледано от
депутатите и в пленарна зала, като
ще бъде гласуван Закон за забрана
на добива и проучването на шистов
газ, обясни Славчев.
Управляващите са заявили още
пред представителите на граждан
ското общество, че в тяхната група
има консенсус и те ще подкрепят
мораториума, а впоследствие ще
участват в приемането на законова
забрана. ■Слово плюс

100 милиона лева европари за
социалнидейности на общините
С над 100 милиона лв. ев
ропари се финансират про
екти на общини и достав
чици на социални услуги за
осигуряване на „Социален
асистент”, „Домашен по
мощник”, „Личен асис
тент”. По тези схеми близо
25 000 самотни възрастни и
хора с увреждания от 2007
г. до сега са получили и по
лучават подкрепа, а над 500
техни близки са се върнали
на работа.

През 2011 година стар
тира схемата „Приемна
грижа”, финансирана с 1,5
млн. лв. С 16,5 млн. лв. ще
се подпомага закриването
на домовете за бебета до 3
г. в следващите 3 години.
До края на 2014 г. трябва да
се закрият поне 15 дома за
деца с физически уврежда
ния и умствени проблеми,
а те да бъдат настанени в
нови домове от семеен тип,
за което са осигурени 28

млн. лв.
Над 30 % от реално
усвоените пари по ОП
„Развитие на човешките
ресурси” са разплатени
от Агенцията за социално
подпомагане (АСП). Като
междинно звено тя отгова
ря едва за 332,4 млн. лева,
или 14 % от общия бюджет
на европрограмата от 2,4
млрд. лв.
Останалите пари се
управляват от самото

министерство, Агенцията
по заетостта и образовател
ното министерство.
Към края на ноември
разпл атените средства по
програмата са 187,4 млн.
евро, или около 375 млн. лв.
според справка за усвоява
нето им. 110 млн. лв. от тях
също са платени през АСП.
Договорните средства са за
204 млн. лв., или около 62%
от бюджета, за който отго
варя АСП. ■Слово плюс

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”
ЕНЕРГИЯ ЗА ЧИСТА ПРИРОДА
KOZLODUY NPP

Слово

делник
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Газта във Враца на ръка разстояние
На три етапа във Враца ще трябва да бъде изградена
стокилометрова газоразпределителна мрежа до 2013 година
Ели КОНСТАНТИНОВА
Газифицирането на
голяма част от областния
град вече е в ускорена фаза,
увериха ни от дружеството
„Рилагаз“ ЕАД - Враца.
Газификацията на Враца
стартира през 2009 година,
като дружеството е
получило два лиценза - за
дейността разпределение
на природния газ и за
снабдяване със синьо
гориво, концесията, която
са получили, е за 35 години.

На три етапа във
Враца ще трябва да бъде
изградена стокилометрова
газоразпределителна мрежа
до 2013 година. Първият
етап е от 30 километра,
вторият - 60 километра,
и третият - 10. Досега
са вложени 10 милиона
лева за строителство и са
изградени 40 километра
газоразпределителна
мрежа, без подземните
отклонения до
потребителите. От „Рилагаз

„ уверяват, че ако успеят
да приключат до края на
този месец планираните
дейности, то първият етап
може да бъде пуснат още в
началото на тази година.
398 лева без ДДС ще
струва на врачанските
абонати присъединяването
към мрежата. За да имат
възможността да ползват
природен газ за битови
цели, те ще трява да плащат
пределна продажна цена за
хиляда кубика природен газ

- 821.97 лева без ДДС. За
стопанските потребители,
които ползват синьото
гориво за индустриални
цели, цената за
присъединяване е 3145 лева
без ДДС, а продажната цена
за хиляда кубика - 719 лева.
1488 лева също без ДДС
струва присъединяването
към мрежата на стопански,
административни и
търговски обекти, при тях
продажната цена без ДДС е
757.44 лева.■

Благодарствен молебен за видинския
митрополит Дометиан
На 10 януари, в деня на св. Дометиан, в катедрал
ния храм „Св. вмчк Димитър Солунски” във Видин
след светлата литургия бе отслужен благодарств
 ен
молебен за здраве и духовна радост на видинския
митрополит Дометиан.
Литургията бе отслужена от архимандрит
Евтимий, а молебенът - от архимандрит Поликарп,
председател на храма. От името на митрополи
та присъстващите миряни бяха почерпени със
сладкиши.■

Фирма „Ди-Вен” ЕООД – гр. Лом
предлага пълна
гама електро
кари с товаро
подемност до
3 тона, мотокари с товароподемност до 5 тона,
платформени електрокари и влекачи с кабини и
различни надстройки върху товарната платформа
според нуждите на клиента. Фирмата разполага с
резервни части на склад, извършва поддръжка в
гаранционен и извънгаранционен срок, отдава ма
шини под наем.

Ние сме сигурна опора за Вашия бизнес.

3600 Лом, ул. „Хаджи Димитър” 64
Тел.: 0971 66170; тел./факс: 0971 66828; факс: 0971 64047;
e-mail: office@di-ven.bg; http://www.di-ven.bg

"ТРАНСКОМ СА" ООД
Транспортно и общо
машиностроене
3400 Монтана,
ж.к. „Младост” 1, бл. 24, вх. Д, ап. 9
Офис: бул. „Трети март” 84, ет. 6,
тел./факс 096/30 35 51
Производствена база:
тел. 096/30 40 20, 096/30 40 22
Управител: 0899/166771.
e-mail: transkom@bitex.bg

Канцеларски
материали.
Книги.
Офис мебели.
Компютри.
Консумативи.
Софтуер. Сервиз на техника.
Реклама и дизайн.
Доставка до клиента!

Монтана, ул. „Хан Аспарух” 34,
тел./факс: 096/30 19 10
книжарница;
30 11 33 – рекламен офис;
0898/92 69 69.
www.fixofficeservice.com

метът на oбщина Враца
К
инж. Николай Иванов
присъства на събрание в с.

Оходен, на което бяха обсъдени
кандидатурите за кметски
наместник на селото. Николай
Иванов запозна присъстващите
с правомощията, дадени
му съгласно чл. 44, ал.1, т.
3 от Закона за местното
самоуправление и местната
администрация, според
който кметът на общината
назначава и освобождава
от длъжност кметските
наместници и пълномощията
на кметските наместници,
одобрени с Решение №10 на
ОбС-Враца. Той представи
информация за изразходените
средства през 2011 г. - 22 445
лв., от които за издръжка на
администрацията са отишли
20 373лева, а за осветление на
улици и ремонт на уличната
мрежа - 1 672 лева.
На проведеното събрание
се представиха следните
кандидати за кметски
наместници в с.Оходен, община
Враца: Тодор Ценов Тодоров,
Мариана Петрова Иванова,
Верка Дилкова Димитрова,
Иван Василев Иванов, Гаврил
Димитров Гергов
По късно кметът на
общината посети и събрание в
село Лютаджик.■
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Лична драма

Единственият
враг на Дореми
е бил убиецът
Нора КОНСТАНТИНОВА
"Съжалявам, не мога да си простя." С тези ду
ми на видимо разкаяние и разстроен застана пред
врачанския Окръжен съд 43-годишният Пламен
Джорлев. Той е обвинен за убийство на съпруга
та си, данъчната служителка във Враца Дореми
Джорлева. На 4 януари Пламен взел, както правел
това редовно, жена си от
работа. Пред следователите
той обяснил, че я е оставил
пред аптека, той продължил
с автомобила, а тя щяла да се
прибере пеша, след като купи
лекарства. Дореми така и не
се прибрала. На другия ден
сутринта лично той отива в
полицията и обявява, че же
на му не се е прибрала цяла
нощ и потърсил съдействие.
Обявили я веднага за общо
държавно издирване. Според
директора на ОДП - Враца,
комисар Росен Иванов по
ДОРЕМИ ДЖОРЛЕВА
дирите на изчезналата жена
е бил хвърлен огромен по
лицейски ресурс. Работили са по няколко версии,
включително свързани с пряката й работа, но тя
е приемала документи на гишето в НАП - Враца,
била е една от добрите, старателни и съвестн
и
служителки. След няколко дни работа специализи
раните служби се насочват към съпруга й. Пламен и
Дореми са от едно село - Софрониево, там са учили
и израснали. Нейният баща е бил агроном и човек,
обичащ музиката. Пламен е безработен, опитвал се
е да изкара прехраната си в чужбина, върнал се и се
хващал като работник по строителни обекти.
"След разпит стигнах до извода, че единстве
ният враг, който тя е имала, е Пламен и че не е
жива", заяви окръжен прокурор Владимир Дилков.
Със съдействието на вътрешния министър Цветан
Цветанов са получили бързо разпечатка на телефон
ните разговори и достъп до детектора на лъжата в
Института по криминология - София.
Там Пламен се е провалил, а след това е направил
пълни самопризнания, като е посочил и мястото,
където е трупът на съпругата му. На другия ден е
извършен следствен експеримент и са открити ос
танките от тялото на жената в местността Дъбравата
на разклона на пътя от Враца за Вършец.
Назначеният служебен защитник, адвокат Гаврил
Павлов, прие поисканата от прокурора мярка за пос
тоянно задържане под стража на подзащитника си,
като се мотивира също, че това е в интерес на него
вата сигурност. ■

Слово

интервю
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Дилян Димитров, кмет
на община
Георги Дамяново:

Малките
общини
печелят
проекти
в трудна
конкуренция
Дилян Димитров е на 40 години. По професия е

строителен инженер. Работил е 13 години в МВР.
Изпълнявал е проекти за изграждане на пожарни
участъци и сгради на пожарните служби. От 2007
г. е избран за кмет на общината. На последните
избори спечели втори мандат
Поли ВАСИЛЕВА
- Г-н Димитров, разкажете
нещо за община Георги
Дамяново. Известно е, че е
малка община, засегната от
демографски срив. Как се
живее в нея, какво вълнува
жителите и хората, които я
управляват?
- Община Георги Дамяново е
малка, но е една от уникалните
общини в България. Намира
се на 20 км от областния
център в предбалкана от връх
Копрен до Широка планина
по долината на река Огоста.
Граничи с общините Монтана,
Берковица и Чипровци, има и
граница с република Сърбия.
Надморската и височина
е 600 метра. В един много
малък район са се събрали
накуп красива планина,
котловина, гори и долина.
От планината води началото
си река Дългоделска Огоста,
основен приток на река
Огоста. Общината е найекологично чистата територия
у нас. В радус от 20 – 30 км
около нея няма промишлени
замърсители. Планинският
терен е лесно достъпен.
В общината са включени
13 села с общо население
около 3000 души. По-големи
са Копиловци, Говежда,
Гаврил Геново и Георги
Дамяново. Само на един км от
общинския център се намира
Лопушанският манастир.

Животът в малката
община не е лесен.
Малко са работните
места,
от тази есен останахме
само с едно училище

– в село Георги Дамяново.
Возим деца от 13-те села
всеки ден в двете посоки.
Събрахме 80 деца от първи
до седми клас. Организираме
интернатни групи, но
родителите от някои села
искат децата им да се връщат
веднага след училище в
къщи. Настояват да отворим
закритите училища за тези
интернатни групи. Имаме

и проблеми със здравното
обслужване, с транспорта и
т.н.
- В училището за което
говорите, тече голям ремонт.
Стягате го за по-дълго
време.
Да, надяваме се, че някои
млади семейства ще се
върнат и ще задържим деца
от детския дом за изоставени
деца да учат при нас. До преди
две години

общината беше известна
с най-многото си детски
социални домове

При нас се отглеждаха
деца, лишени от родителски
грижи от 3 до 7 годишна
възраст и от 7 до 18 години.
Поради лошите условия един
дом закрихме, остана само
един. Затова разработихме
проект за обновление на
училището. Беше одобрен и
сега по сградата се работи
усилено. Ремонтът започнахме
през 2008 година, а срокът
за изпълнение на проекта
е 2 години. Финансирането
получаваме от оперативната
програма “Регионално
развитие”. Стойността му е
930 000 лв.
Проектът предвижда
направата на нов покрив,смяна
на дограмата, топлоизолации,
нови мазилки и настилки.
Подменят се и всички
инсталации – водна,
вентилаторна, отоплителна.
Строителните работи
продължават. Не сме имали
прекъсване – плащаме
направените разходи на
фирмата-изпълнител, след
това получаваме плащания
и възстановяваме сумите,
платени от общината.
Изпълнител на проекта е
фирма “Енергоремонтстрой”
– София.
По оперативната програма
“Регионално развитие”
– междурегионално
сътрудничество, изпълняваме
интересен проект с партньор
испанската община Вила
Марчант, област Валенсия. Тя

е от нашия калибър – в нея са
развити занаяти, създадени са
туристически атракции. Целта
на проекта е да разработим
туристическа стратегия,
която да даде тласък на
туризма в нашия район.
В момента разработваме
практическо ръководство
за туризъм. Предстои ни
посещение в испанската
община, където ще участваме
в обучителен семинар. В
делегацията ни от 20 души
участват както общинари,
така и представители на
неправителствени организации
и бизнеса. Стойността на този
проект е 300 000 лв. Срокът
му за изпълнение е април 2010
година.
- Към какъв вид туризъм
се насочвате?
Имаме условия за много
видове туризъм – летен, зимен,
селски, черковен, винен и т.н.
Освен природни дадености,
ние имаме интересни стари
черкви и един манастир, който
отдавна посерща посетители.
Имаме модерна винарна –
“Лопушна”, която произвежда
прочутото лопушанско
вино от грозде, отгледано в
долината на Огоста. Вече сме
изградили екопътеки до връх
“Копрен” над село Копиловци
и до живописните водопади
– Ланжин скок, Дуршин скок
и др. красиви местности.
За развитие на туризма ще
изучим и практиките на
испанската община.
- Стартирали сте и проект
за обновление на площадите
в четири села. Пред коя от
оперативните програми го
защитихте?
Обновяваме центровете
на села Копиловци, Георги
Дамяново, Говежда, Гаврил
Геново. Проектът за това
защитихме пред програмата за
развитие на селските райони.
Стойността му е 2 млн. лв.
Подменяме водопроводите,
прокарваме канализации,
сменяме плочи, бордюри,
оформяме зелени площи.

- Една сграда сте
превърнали в защитено
жилище. Как си осигурихте
средства за ремонта?
Това беше един проект,
финансиран по програмата
ФАР. Наричаше се “Нов
дом за нашите деца”, а
стойността му бе 146 000
евро. В една съществуваща
сграда създадохме много
добри условия за живот на 10
деца след 7-годишна възраст.
Твърдя, че такива условия
за деца не са създадени
другаде у нас. Самата сграда
е ремонтирана основно и е
като нова, обзавеждането е
много модерно и красиво.
Всяко дете има свой кът,
бюро, компютър и т.н. Така
задържахме тези деца при нас,
иначе те трябваше да напуснат
общината, тъй като домът, в
който бяха настанени, беше
закрит. Благодарение на тях
сега имаме пълен първи клас в
нашето училище. Спечелихме
друг подобен проект за ремонт
на дома за изоставени деца –
“Звънче” в Георги Дамяново.
- Разкажете нещо за този
социален проект.
Разработихме проекта и
потърсихме финансиране от
Финансовия меморандум на
инициативата “Европейско
икономическо пространство”,
създадена от три страни
– Исландия, Княжество
Лихтенщайн и кралство
Норвегия. Стойността му
е 363 000 евро. 85 % се
поемат от донорите, а 15 %
- от държавния бюджет. В
момента тече процедура за
избор на фирма-изпълнител.
Предвидено е саниране
на двуетажната сграда,
строена през 1970 година за
детска градина, подмяна на
отоплителната инсталация,
дограмата, външната изолация,
ремонт на санитарните
помещения, спалните и
занималните, доставка на ново
оборудване и обзавеждане
на ремонтираната сграда.
Предвидено е и изграждане на

физкултурен салон, закупуване
на автобус, с който децата от
дома, да бъдат превозвани до
други селища. В момента в
този дом са настанени 50 деца
на възраст от 3 до 7 години.
Заради ремонта, спираме за
известно време да приемаме
нови.
- Как получават одобрение
проектите на малките
общини като Георги
Дамяново? Дават ли ви
предимство?
Не, никакво предимство.
Кандидатстваме на общо
основание като всички
общини. Конкуренцията е
голяма.

Всичко зависи
от разработката
на проектите,
от умението да ги
обосновеш и защитиш

За това търсим помощта
на консултанти и експерти.
Изпълнението на проектите
се контролира много строго.
Проверки текат непрекъснато.
Особено за проекта,
финансиран от “ЕИП”.
Преди да бъде одобрен,
имахме няколко проверки от
координационните звена в
министерствата, социалните
служби и т.н. Конкурирахме
се с проекти на други общини.
Спечилиха проектите на
нашата община, на Габрово,
Костинброд. Управлението на
самите проекти също е много
сложно. То не може да става
без контакти и съдействие
от страните-донори, от
организациите, които работят
в социалната сфера и т.н.
Всичко започва с обучение
и тренинги на персонала.
В момента подготвяме линк
към страницата на общината,
в който ще публикуваме
текуща информация за хода на
работата по проекта. Искаме
да наложим прозрачност при
изразходването на средствата,
което е едно от главните
европейските изисквания.
От вестник
„Строителство имоти”
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Въпреки
Фукушима
Китай и Индия
се насочват
към атомната
енергетика
►Деца от
ромските квартали
на Монтана
„Кошарник” и
„Огоста” гостуваха
на кмета Златко
Живков и го
сурвакаха по повод
настъпващата
ромска нова година
– Василовден.
Кметът спази
ромския обичаи и
раздаде подаръци и
парички на децата.
СНИМКА: КРУМ КРУМОВ

Елма ГЛОГОВСКА
од ръководството на об
ластния управител екип
от Областна администрация
– Враца изготви 4 проекта по
приоритетна ос 1 и 2 от вто
рата покана за предложения
с междинен срок октомври
2009 г. по Програма за тран
сгранично сътрудничеств о
Румъния – България 2007-2013
г. Всички те бяха одобрени
от Съвместния направляващ
комитет, стана ясно минала
та седмица, като същите са
класирани, както следва:
По приоритетна ос 1
„Достъпност“, ключова
сфера на интервенция 1.1
„Подобряване на средствата
за трансграничен сухопътен
и речен транспорт“, Проектът
на ОА „Улесняване достъпа
до ГКПП Оряхово - Бекет чрез
изграждане на обходен път на
град Мизия и трета лента на
път ІІ-15 Мизия – Оряхово и
рехабилитация на път DJ561B,
участък ІІ в окръг Долж“ е кла
сиран на ІV място. Проектът е
на обща стойност 6505 356,56
евро и Областна администра
ция Враца е водещ партньор.
По същия приоритет 1, но
в друга сфера на интервенция
1.2 „Развитие на информа
ционните и комуникационни

П

Одобрени проекти
за сътрудничество
между Румъния
и България
мрежи и услуги в трансгра
ничната зона“, на І място от
общо 5 одобрени е класиран
проектът „Трансграничен цен
тър за информации и комуни
кации Долж - Враца“, на обща
стойност 3 280 442,62 евро.
Водещ партньор на проекта е
Окръжен съвет Долж, Румъния.
На ІV място е класиран про
ект „Комуникационна мрежа
на местната администрация в
западната част на трансгранич
ната зона CONNECT WEST“.
Проектът е на обща стойност

4 000 098,80 евро с водещ пар
тньор Национален институт
за комуникация и проучвания,
Букурещ.
По приоритетна ос 2 „Околна
среда“, ключова сфера на ин
тервенция 2.2 „Развитие на
инфраструктурата и на съвмес
тните услуги за предотвратя
ване на природни или техноло
гични бедствия, включително
и съвместни действия в извън
редни ситуации“, на І място
е класиран проект „Център
за координация и управление

Подаръци за учениците
от Белоградчик

за реагиране при бедствия в
трансграничната зона“, в кой
то Областна администрация
участва като партньор. Водещ
партньор на проекта е Окръжен
съвет - Долж, Румъния, а обща
та стойност на проекта е 5 638
008,55 евро.
Списъците с одобрените про
екти са публикувани на интер
нет страницата на Програмата
за трансгранично сътрудни
чество Румъния – България
2007-2013 г. http://www.
cbcromaniabulgaria.eu.■

Любомир ВЕСЕЛИНОВ
метът на община Белоградчик
Борис Николов раздаде 460
броя коледни пакета на най-малки
те възпитаници от учебните заведе
ния в Община Белоградчик – ОДЗ
„Иглика”, начално училище „В.
Левски”, основно училище „Васил
Априлов” - с. Рабиша, ДДЛРГ
„Надежда” и „Преходно жилище”.
Представителите на Дома за деца,
лишени от родителска грижа, учи
лището в Рабиша и детската гради
на показаха пред гостите и своите
коледни тържества, а в програма
та на последните две институции
участва и Дядо Коледа.
Кметът Николов пожела на деца
та здраве, успех в учението, много
радостни и щастливи мигове в жи
вота им и много обич и топлина в
техните семейства в тези толкова
дългоочаквани празнични дни!
Коледните пакети бяха осигуре
ни от фирма „Чарли–2000” ЕООД
– Видин на преференциална цена.■

К

СНИМКА: АВТОРЪТ

Мариана АНГЕЛОВА
Към протакане договора с
„Россатомстрой” за АЕЦ „Белене”
като аргумент много наскоро се
прибави и изявлението на Ангела
Меркел, че Германия възнамерява
ла да се откаже от атомната енерге
тика – позиция, охотно изтъквана от
някои наши политици русофоби. Но
какво е положението в самата Азия
и по-специално в две от държавите
с огромна икономическа тежест –
Китай и Индия?
През 2020 година Китай възна
мерява да увеличи инсталираните
сега 15 гигавата (GW) атомни мощ
ности на 60 GW (равностойността
на 58 френски атомни централи),
а в 2030-а да скочи до 200 GW.
Катастрофата във Фукушима ус
кори работата по преминаване от
реактори „Генерация-2” към такива
„Генерация-3”.
Именно на тази вторите залага
китайската програма. Компаниите
China National Nuclear Corporation /
CNNC/ и China Guandong National
Power Corporation /CGNPC/ са ус
воили изцяло производството и
монтажа на реактори „Г-2”. CNNC е
оптимизирала американо-японски
модел, за който придобила интелек
туална собственост. CNNC си сът
рудничи с французите и от 1990 г.
съвместно с тях въвежда мощности
900 мегавата /MW/.
Двете компании предлагат за из
нос технология и реактори „Г-2”,
но планират да преминат на „Г-3”.
CNNC ще строи новия реактор на
Уестингхаус от 1000 МW, внасяйки
в него подобрения; проучва и наймалките реактори „Г-3” с мощност
600 МW.
Погледите на китайското атомно
машиностроене са отпр
 авени към
пазарите на ЮАР. CNNC заедно с
френски компании решава въпро
са за атомното гориво: Трактебел,
филиал на GDF Snez, ще построи
за целта фабрика. Според неотдав
нашна информация CNNC разпо
лага с пилотна инсталация за пов
торно използване на отработеното
ядрено гориво.
Следващото стъпало е
„Генерация-4”. При нея се изпол
зва енергията на бързи неутрони.
Китайците са експериментирали
успешно прототип от този вид, но
производството на реактори „Г-4”
в голям мащаб се очаква към 2040
година.
Индия, изключително амбици
озна в добива на чистата и евтина
атомна енергия, следва Китай. Тя
не разполага със залежи на уран
и разработва революционна тех
нология на основата на торий – по
количеството му страната заема
първо място в света. Индийската
програма за атомна енергетика, вкл.
с торий, започва през 1950 година,
но е стигнала само до ураниеви ре
актори „Г-2”, и то с мощности 5 GW.
Над тях „Г-2”, както и „Г-3” и „Г-4”, са
бъдещи етапи. Относно „Г-2” Индия
работи с „Россатом”, а относно „Г3” – с френската Areva. Страната
плаща по-скъпо . със закъснение
от 12 години – за наложеното й в
1974 г. международно ембарго вър
ху опитите в областта на атомна
та енергетика. Чрез коопериране
с Areva и нейния филиал Ura Min,
компания с достъп до уранови на
ходища в Южна Африка, Индия се
надява да преодолее изоставането.
Каквито и трудности да срещнат
Китай и Индия, те вече прерисуват
световната енергийна карта в полза
на атома.
(По материали от чуждия печат)
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164 години от рождението на Христо Ботев

ОБЩИНА Вълчедръм
ОБЛАСТ МОНТАНА
п.к.36 50 гр.Вълчедръм, ул.”България” №18-20
тел. 09744/ 34-44, факс –34-06; email: vdrmkmet@yahoo.com

ОБЯВА
Община Вълчедръм, ул.”България” 18-20, обл. Монтана, на основание
чл. 17 от Наредба № 2 от 15.03.2002 год.на МТС Решение № 15 от прото
кол № 4/16.12.2011 год. на Общински съвет Вълчедръм, обл. Монтана, и
Заповед № 23/12.01.2012 год. на кмета на Община Вълчедръм откр
 ива кон
курс за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от
Областната транспортна схема от квотата на Община Вълчедръм.

Предмет на конкурса:
Извършване превоз на пътници по маршрутни разписания на авто
бусни линии, съгласно Приложение № 1 от конкурсната документация.
Всеки кандидат може да кандидатств
 а за неограничен брой марш
рутни групи линии.
Срок за изпълнение на превозите – 5 години от датата на подписва
не на договора.

Изисквания към кандидатите за участие в конкурса:
В конкурса могат да участват физически и юридически лица, регис
трирани като търговци по смисъла на Търговския закон и пререгист
рирани в Търговския регистър, ако първоначалната им регистрация не
е в него, които отговарят на изискв
 анията на Закона за автомобилни
превози, Наредби № 2/15.03.2002 г. и № 33 от 03.11.1999 г., изм. и доп.,
бр. 13 от 11.02.2011 на МТС и на конкурсната документация, и предста
вят документи за това.
Кандидатите трябва да разполагат с необходимия брой автобуси за
обслужване на автобусните линии.
За всяка група линии кандидатите имат право да представят само
по едно предложение. Предложението трябва да съдържа всички доку
менти и изискв
 ания, посочени в конкурсната документация.
Всяко предложение трябва да се представи лично или от упълномо
щено лице в запечатан непрозрачен плик.
Документацията за участие се закупува от ст. № 2 на общинска ад
министрация на цена 20 лева.
Предложенията за участие в конкурса се приемат до 16.00 часа на
30-ия /тридесетия/ ден от деня, следващ датата на публикуване на обя
вата в центр
 ален ежедневник
Предложенията се отварят от Комисията, назначена със Заповед на
кмета на 31-ия /тридесет и първия/ ден от деня, последващ датата на
публикуване на обявата в централен ежедневник от 14.00 ч. в Зала №
2 на Общинска администрация.

Разглеждането и оценяването на предложенията
става по следните критерии:
● възраст на автобусите;
● предлаганата цена до крайния пункт;
● срок на запазване на цената;
● екологичност на превозните средства (документ);
● оборудване на превозните средств
 а с устройства за труднопод
вижни граждани;
● допълнителни услуги, утвърдени с Решение № 15 от протокол №
4/16.12.2011 г. на Общински съвет Вълчедръм, обл. Монтана, и методи
ка посочена в конкурсната документация.
Общата оценка на кандидата се получава като сума от отделните
критерии. При получаване на равен брой точки по отделна линия на погорна позиция се класира кандидатът, получил повече точки по крите
рия предлагана цена, ако и по този показател се получават равен брой
точки, на по-горна позиция се класира участн
 икът, предложил по-дълъг
срок за запазване на цената.
Допълнителна информация на тел. 09744/2290 или в стая №2 на
Община Вълчедръм

Най-вълнуващият
празник в с. Осен
По случай 164 години
от рождението на Христо
Ботев в село Осен се състоя
вълнуващо тържество.
Всяка година на 6 януари
това е най-големият
празник за селото, свързан
с рождението на поета
и революционера. Това
за хората от това малко
българско селце е истинска
гордост, истинско знамение,
невероятен паметен факт.
Да е люлка на най-великия
българин, да е неговото
начало наистина има за
какво да се говори с найпатриотични слова.
За тържеството бяха
дошли председателят
на Общинския съвет
в Криводол Юрий
Кацарски, зам.-кметът на
Община Криводол Диана
Милетиева, поетът Цветан
Илиев, инженер Иван
Борисов, бивш областен
управител на Монтанска
област. Тържеството бе
ръководено от Христина
Борисова, главен
библиотекар при читалище
„Никола Й. Вапцаров” в
Криводол. Отец Цветан
отслужи водосвет и поръси
присъстващите със светена
вода, като произнесе и

най-благородни думи за
великия Ботев и за здравето
на всички. Певческа
женска група изпълни
възрожденски и Ботеви
песни. Слово за Ботев
произнесе председателят
на Общинския съвет
Юрий Кацарски. За
Ботев и неговото родно
място говори и госпожа
Милетиева.
Поетът Цветан Илиев
прочете най-новото си
стихотворение, посветено
на Осен – „6 януари 2012
година”. Той съобщи
на присъстващите за
премиерата на второто
издание на книгата
„Загадката Осен – родното
село на Христо Ботев”,
която ще се състои на
30 януари от 17,30 часа
в „Старинният файтон”
(къщата на Димитър
Благоев на ул. „Лайош
Кошут” в София). Той
покани осенчани да
присъстват на вълнуващата
вечер, която ще бъде
посветена на село Осен.
Поетът сподели и с кмета
на селото Лиляна Петрова
идеята да се напише
и издаде стихосбирка
за Осен, която да се

Цветан ИЛИЕВ

6 януари 2012 г.
В задочен спор „Загадката...”
обори
лъжите до безумие съвсем.
В България високо се говори
за Осен –
своя роден Витлеем.
И разните пророци – оракули,
преди не спрели даже да
крещят,
позорния си час дочакали,
опрени до стена, сега мълчат.
Не кой да е – България приема,
че в Осен Христо Ботев е роден
и е готова даже с „анатема”
да бъде всеки званец заклеймен.
И нека не звучи като теория,
но истината ще се предаде
в наследство като живата
история
и всеки българин да я чете.
О, води ни желаната пътека
към Осен по родолюбив закон,
защото той е българската
Мека
за гордост, вяра, обич и
поклон!...

подарява на всички гости,
които идват в Осен, за
да поднесат венци пред
паметника на Ботев,
каквито бяха поднесени от
името на Общинския съвет
и Общината в Криводол.
Стихотворението на
Цветан Илиев поместваме
отделно.
Въпреки кризата всички
бяха поканени на чаша вино
и на скромна шведска маса.
■ Слово плюс

Съобщение

На 30 януари от 17,30 ч. в „Старинният файтон” в
София (къщата на Димитър Благоев, ул. „Лайош Кошут)
ще се състои премиера на второто разширено издание
на „Загадката Осен – родното село на Христо Ботев”
от Цветан Илиев. Книгата ще бъде представена от
литературния критик Петко Тотев. Рецитал на актрисата
Джуни Александрова. Поканват се да присъстват всички
съпричастни към версията за село Осен.

Учениците от СИП
„Театрално сту
дио” при II СОУ „Н.
Вапцаров”, Монтана
представиха пър
вата за тази годи
на пиеса. Децата
изпълниха песни,
стихове и танци,
а Хитър Петър за
даде остроумни
гатанки и закачки.
Директорката на учи
лището Елка Илчева
поздр
 ави малките
артисти за прек
расното изпълнение,
подари им топка и на
всяко дете програма.
От своя страна роди
телите бяха подгот
вили богата почерпка
за всички.

Шоу на
първокласници
в Монтана

Иван БАРЗИН /п/
кмет на община Вълчедръм

ТЕКСТ И СНИМКА:
ТЕМЕНУЖКА ЦВЕТКОВА

DANI CAR SERVICE

Диагностика и
ремонт на
двигатели и
ходова част
Монтана, ул. „В. Търново” 78, тел. 0887/90 99 74

И&И ДИЗАЙН

●Дизайн и печат на билбордове,
табели, светещи реклами,
обемни букви, тотеми, пана от
винил, надписи от PVC фолио и др.
●Широкоформатен печат
Монтана, бул. „Ал. Стамболийски” 11,
GSM 0888 396 775, e-mail: iidesign@abv.bg

■ Системи
за сигурност
■ Техническа
охрана на
обекти с
автопатрулни
сили
■ Физическа
охрана

Доверете ни се

Монтана,
бул. „Трети март” 74, офис 1
096/ 303 599, 0886/036 990,
0889/200 711, 0889/200 727
sot.3s.montana@abv.bg

Слово

спектър

►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

19 - 25 януари 2012
ч 19 януари Преп.
Макарий Египетски. Св.
Марк, еп. Ефески
п 20 януари * Преп.
Евтимий Вилики. Св.
Евтимий, патриарх
Търновски
с 21 януари Преп.
Максим Изповедник.
Св.мчк Неофит.
н 22 януари † Неделя
13 след Неделя подир
Въздвижение – на
Йерихонския слепец.
Св. ап. Тимотей. Прпмчк
Анастасий Перски.
Св. свщмчк Петър, еп.
Български. Св. мчк Сионий
Български
п 23 януари Св. свщмчк
Климент, еп. Анкирски. Св.
мчк Агатангел. Св. Павлин,
еп. Нолански.
в 24 януари Преп. Ксения
Римлянка. Преп. Филон, еп.
Колпастийски.
с 25 януари Св.
Григорий Богослов, архиеп.
Константинополски.

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

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

ЕТ “МАРИУС-Пламен Марков-Ваня Емилова”
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КАРТЕКС
Автомобилни
технологични системи
Калин Кирилов
ТАХОГРАФИ, ТЕРМОГРАФИ И
СКОРОСТООГРАНИЧИТЕЛИ
Монтаж, оторизиран сервиз,
легализация
Механична обработка на метали и неметали
Телефони: 0877/598 046; 0887/598 046
www.cartecs.eu

„Ася Рапонска - 2011” ООД

Магазин за риба
на Общинския пазар в Монтана
●Рибни изкушения
●Скумрия на скара
●Винаги пресни и вкусни пържени:
уклей, шаран, пъстърва, цаца, хек,
картофи.

За предварителна заявка: тел.
0886/059 200

„Кирил Рапонски”
– 2006” ЕООД
Магазин за риба

на Общинския пазар в Монтана

●Прясна риба:
сом, шаран, бял амур.
Собствено производство, с гарантирано
качество. От язовир: с. Студено буче,
с. Д-р Йосифово, с. Септемврийци.

●Замразена риба:
хек, цаца, скумрия.

“МОНТКОМЕРС” ООД
► Работно облекло,

■ Внос на ел.уреди и бяла техника
втора употреба от Германия
Магазин в Монтана:
бул. “Трети март” 91, тел. 0887/17 94 94

■ Превоз на пътници до Германия
■ Поръчки за автомобили
■ Транспорт с платформа
Монтана, 0887/17 94 94; 0888/32 35 63

СД “ДАНИМИЛА”

Монтана, ул. “Индустриална”48,
тел. 0898/223 500; e-mail: danimila_plast@abv.bg

Резултати
от акция на
ТИСПОЛ

2,17% от проверените водачи в об
ласт Монтана шофират след употре
ба на алкохол, показват резултатите
от 7-дневната акция на европейската
мрежа на пътна полиция ТИСПОЛ
692 водачи на моторни превозни средства са
проверени в областта през 7-дневна акция на
територията на страните-членки на европейска
та мрежа на пътна полиция TISPOL. Проверките
са извършени в дните от 12.12. до 18.12.2011 г.,
като акцентът е бил върху залавяне на водачи,
употребили алкохол. При операцията са уста
новени 15 нарушения, свързани с употребата
на алкохол, и 13 – със задължителната застр
 а
ховка „Гражданска отговорност”. Проверките са
извършени в сутрешните и вечерните часове по
метода за “широкообхватен контрол” на основни
трасета с интензивно движение, позволяващи
извършването на проверка на голям брой авто
мобили едновременно, както и в малките насе
лени места.
Пътна полиция предупреждава водачите, че
по време на празници нараства и употребата
на алкохол. Повечето от водачите не осъз
нават риска, който поемат, и сядат зад вола
на и управляват МПС в нетрезво състояние.
Употребата на алкохол е една от главните при
чини във всички държави в Европа за настъпва
нето на тежки ПТП с голям брой убити и ранени.
В много от държавите-членки на европейската
мрежа на пътна полиция TISPOL борбата сре
щу водачите, употребили алкохол, е изведена
приоритетно в дейността по контрол на пътното
движение, като се прилага принципът на нулева
толерантност спрямо тези шофьори. ■

"Ставен" АД
купува земеделска земя.
Високи цени! Плащане веднага!
0888/68 68 68; 0892/49 22 92; 0879/45 49 44;
0885/30 24 22; 0897/83 08 73; 0884/98 99 15.
Офис: Враца,
ул. „Христо Ботев” № 43 – срещу ДСК.

ремъци, лагери, гуми,
семеринги, греси,
полиетилен, маркучи,
карбид, сезал,
гвоздеи, лични
предпазни средства

Монтана,
ул.“Индустриална” 27,
тел. 096/300 778; 0894/60 88 40

Магазини КООП

“Заедно на пазар”

Георги Георгиев

PVC и алуминиева дограма, окачени тавани,
гипс-картон, топлоизолация, фаянс и
теракота. Ремонт на покриви. Блиндирани
и МДФ врати. Боядисване, огради и
довършителни дейности

6

120 години пазаруваме
с доверие!
Продавам двуетажна къща в центъра на Монтана с
дворно място 270 кв. м, печена тухла, гредоред и
плоча, кубатура 120 кв. м, разгъната площ 55 кв. м.
Цена по договаряне.
ДАВАМ под наем нов апартамент 100 кв. м., наем
200 лв. Тел. 096/323035; GSM 0894/472624.

Иван Атанасов
управител

гр. Берковица, обл. Монтана
тел./факс 0953/88 360, GSM 0888/351 157
e-mail:ivasberk@abv.bg
ДАВАМ стая под наем,
удобна за квартира и
за офис, в БЦ „Огоста”
– Монтана.
Тел. 0899/655604

ПРОДАВАМ къща
с дворно място
520 кв. м в
Монтана.
Тел. 0886/273042

Ветеринарен кабинет

д-р Станислав
Якимов

●рентген, ехограф,
биохимичен анализ,
подстригване и
електрохирургия
Зоомагазин

● храни и аксесоари за

кучета, котки, гризачи

Монтана, ул. „Парта”
8; тел. 0888/54 3 011

Давам под наем оборудван магазин със санитарен
възел в идеален център на Монтана, с
магазинерка с опит и сигурни клиенти.

Тел. 0988/66 20 75

Слово

спектър
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Нова наредба за финансиране
на спорта в община Враца

Блага АТАНАСОВА
ожденият ден
на Регионално
краеведско дружест
во – Враца, съвпада с
празника на българските
студенти – 8 декември.
На тази дата преди две
години (2009) бе възста
новена организираната
краеведска дейност, пре
късната за дълъг период
от време, в град Враца.
Тридесет ентусиазирани
изследователи на исто
рията на родния край от
Врачанска област стана
ха член-учредители на
дружеството, клон към
Съюза на краеведите в
България.
Въпреки все още
„младата” ни възраст,
ентусиазмът, с кой
то започнахме своята
дейност и това, което
постигнахме, ни отре
ди достойно място сред
учредените в периода
1990-2008 г. краеведс
ки дружества от цялата
страна. Това бе
ше отбелязано и
на провелия се
на 7 и 8 октомври
2011 г. във Велико
Търново Шести
конгрес на Съюза
на краеведите в
България.
Каква е нашата
равносметка за тези две
години?
Освен организаци
онното укрепване (ве
че имаме 40 членове),
през м. април 2010 г.
и 2011 г. проведохме
Първите и Вторите са
мостоятелни краеведски
четения, в които бяха
представени общо 27
краеведски проучвания.
Голям успех за нас беше
съставянето на сборни
ка от Първите четения,
издаден с финансовата
подкр
 епа на Община
Враца и Общински фонд
„ Култура” към ОбС
- Враца. В процес на
подготовка е и сборни
кът от Вторите четения,
за издаването на който
се надявам да наме
рим средства, колкото и
трудно да е това в днеш
но време.
На Шестата, Седмата
и Осмата регионална
краеведска конферен
ция “Миналото на род
ния край – послание към
бъдещето”, организира
на от отдел “Краезнание”
на Регионална биб

Р

за финансиране на спортни
те клубове на територията
на община Враца за 2012 г.,
която предвижда нов ред в
предоставянето на средства
и завишава с около 10 000
лв. размера на финансова
та субсидия, осигурявана
до този момент от Община
Враца.
До момента общата пред
видена сума за спортните
клубове беше 123 288 лв.,
като в това число се включ
ваше и обезпечаването на
Общинската програма на
спортно-туристическите
лиотека “Хр. Ботев”
участваха със свои ма
териали 23 членове на
дружеството. На послед
ната конференция (2011)
освен представените
7 разработки на наши
представители, учас
тва и Огнян Пищиков
(консултант на уче
ническа експедиция)
и Мария Божковска
– ръководител на уче
ническо поселищно
проучване.
В навечерието на
3 март, националния
празник на България, в
СОУ „Христо Ботев” гр.
Враца се състоя учре
дително събрание на
секция „Млад краевед”
към Регионално кра
еведско дружество –
Враца. Съорганизатори
на събитието бяха
Регионална библи
отека „Христо Ботев”,
Териториален държа
вен архив, Регионален
исторически музей и 7

прояви. Наредбата е пре
доставена на спортните
клубове. До 10 януари
2012 г. те ще имат възмож
ност да внесат промени и
предложения.
Пак до тази дата е и
срокът за подаване на до
кументи за финансиране.
Комисията по спорт и тури
зъм ще разгледа предложе
нията и ще внесе Наредбата
за одобрение от Общински
съвет – Враца, съобщиха
от отдел „Връзки с общес
твеността” на общината.■
Слово плюс
ло Зверино” на Ивана
Захариева (2011). Под
печат е и „Бистрешки ма
настир „Св. Иван Рилски
– Пусти (Касинец)“ с
автори Пламен Иванов,
Калина Тодорова и
Весела Пелова.
През 2010 г. и 2011 г.
излязоха от печат кни
ги на нашите членове
Ивайло Никодимов,
Огнян Пищиков, Цветана
Евгениева, Ивана
Захариева и Илия
Борисов с приносен ха
рактер към историята на
нашия край.
Първото самостоятел
но издание на дружес
твото е приложението
„Празничен благослов” в
4 страници във в. „Враца
днес”, съставено изця
ло от Калина Тодорова
и Весела Пелова. До
сега са излезли четири
самостоятелни подлис
тника за Коледните и
Новогодишни празници,
за Великденските

„Будител”, кн. 2 /2010 г.
В националната кра
еведска конференция
„Приносът на българ
ските чорбаджии през
Възраждането”, прове
дена на 24 март 2011 г.
в гр. Габрово, Весела
Пелова представи те
мата „От чорбаджи
Димитраки [Хаджитошев]
до Хаджи Димитър –
един нетрадиционен
образ на бореца за сво
бода и независимост,
възпят в народна песен:
Исторически контрапунк
ти на някои традиционни
представи за образа на
българските чорбаджии“.
В електронния сайт на
Регионална библиотека
“Христо Ботев” има уеб
стр
 аница Регионално
краеведско дружество,
в която се отразяват
не само съвместн
 ите
ни дейности, но и наши
самостоятелни изяви,
както и линк към сайта
ни. Информация за дру
жеството има и във
„VISIT VRATZA” в
„Бизнес указател”
(Организации) и
информационна
та агенция Враца
плюс, където има
самостоятелна руб
рика „Краезнание”.
За популяризи
ране дейността на кра
еведск ото ни дружество
на 14 юли 2011 г. беше
пуснат в Интернет на
шият самостоятелен
уеб сайт на адрес http://
kraevedivr.alle.bg/, из
работен и администри
ран от ръководството
на дружеството, което
ни нареди сред малкото
краеведски организа
ции в страната, които
имат собствен такъв. За
тези шест месеца той
е посетен 4860 пъти от
общо 2280 посетители.
Посетете го и вие, има
какво да видите и да
научите!
През тези две го
дини под наше мето
дическо ръководст во
бяха учредени кра
еведск и дружеств
а
в градовете Мездра
(21.10.2010) и Бяла
Слатина (10.02.2011),
които осъществ
 яват ве
че свои самостоятелни
инициативи. Работим
в сътрудничеств
ос
регионалните дружес
тва в Северозападна
България.■

Принос към
краезнанието
училища от града. Със
задоволство трябва да
отбележа, че на Осмата
краеведска конференция
много добре се предста
виха младите краеведи
от клуба с ръководите
ли Иванка Анастасова,
Зоя Йончева, Галина
Миткова, Даниела
Велчовска, Ели
Николова, Малина
Тодорова, Цеца
Василева и Мая Антова
и консултантите Огнян
Пищиков, Мария
Божковска, Нарцис
Торбов.
Издателската дейност
на краеведското дружес
тво решихме да обеди
ним в поредицата „От
Дунав до Балкана”. В
нея ще излизат сборни
ците с материали от че
тенията и самостоятелни
книги със собствен ISBN
на онези наши членове,
които желаят това. Вече
са факт първите две
книги от тази пореди
ца – “Шарената река на
времето” на Цветана
Евгениева и “Църквите
и паметниците на се

празници, Никулден,
Игнажден, Коледа и
Светите места (църкв
 и
те и манастирите във
Врачанско).
Като самосто
ятелно издание из
лезе „Околчица:
Литературно-худо
жествен алманах:
Библиографски прег
лед 1980-2010” с ав
тори Калина Тодорова
и Блага Атанасова,
изработен съвместно
с Регионална библиоте
ка „Христо Ботев” във
връзка с честване на 30
години от излизането на
алманаха.
Калина Тодорова учас
тва в XXI-те краеведс
ки четения в Монтана
(2010) и организираната
през 2011 г. от БАН на
ционална научна конфе
ренция “Монтана – мост
на цивилизации”, където
представи краеведското
си проучване „Пазители
на храма” за камен
но-пластичната украса
на храма в с. Живовци.
Същият материал бе
ше публикуван в сп.

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО
ХРИСТОВО!
ЗДРАВА И ПОЛЗОТВОРНА
НОВА ГОДИНА!
С Коледа ви поздравяваме,
благост и вяра щедро даряваме!
През Новата 2012 година от сърце желаем празници щастливи
и много делници красиви!
Здравето да е отлично,
късмет - за всекиго логично!
Да преборим кризата тежка,
да излезем от таз въртележка!
С оптимизъм дръзко напред,
с воля и кураж към просперитет!
ХII. 2011 г.
Народно читалище „Фар 1930“ - с. Паволче

Слово

плюс

Заместник-кметът по
образование и култура
Красимир Богданов прове
де среща с предст авители
на спортните клубове, на
която присъстваха пред
седателят на Комисията
по спорт и туризъм към
Общински съвет – Враца
Ангел Иванов и гл. експерт
към Министерството на
физическото възпитание и
спорта за Северозападна
България Росица
Стаменова. Целта на сре
щата беше представяне на
създадената нова Наредба
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На самотната гара

В

крайградския квартал на
Адъпазаръ Гьочмен Евлери в къс
ния следобед, в кафене „Демироглу”,
разговаряха Стефан, шофьорът на бъл
гарския камион, превозващ стока за
Анкара, съселянинът му от България,
Али, преселил се тук през петдесета
година, и кафеджията Шефкет.
Преди месец, навръх Гергьовден,
Стефан се видя пак тук с Али. Тогава
той му заръча като дойде в Турция, да
му донесе шише с вода от Огоста и
пръст от гроба на най-малката му сестра
Ханифе, която наричаше още Пеперуда.
Та Стефан изпълни заръката му.
Кафеджията Шефкет се радваше на
срещата им, но се учудваше на странния
армаган, който Стефан бе донесъл.
- Пеперудата е наймалката ми сестра – за
почна разказа си Али.
– Бяхме пет деца в се
мейството на беден сел
ски ковач. Четири по
коси туберкулозата. По
волята на Всевишния
Разказ
оцелях само аз. Вече
съм прехвърлил осемде Анатолий
сетте и докога ще съм на ПЕТРОВ
тази земя – не знам, но
още ми е мъчно за Пеперудата. Тя беше
умно и красиво момиче. Когато учеше в
трето отделение, по нашия край настъпи
незапомнена от старите хора суша. Поп
Сиренарски отслужи два молебена за
дъжд, но така и не заваля. По желание
на съселяните ни сестра ми Ханифе ста
на пеперуда, за да изпълни този древен
обичай по българските земи за дъжд.
Окичена цялата с бъзе, тя танцуваше от
къща в къща боса и пееше: „Дай Боже
дъжд, да се роди ръж”...
Жените я заливаха с вода от кладенци
те и я даряваха... И след един ден заваля
силен пороен дъжд. Тогава селяните я
нарекоха Ханифе Пеперудата.
Малко преди да започне новата учебна
година, момичето се разболя...
Тук Али прекъсна разказа си, отвори
шишето с вода от Огоста и намокри очи
те си.
По река Сакария задуха вятър. Някъде
откъм горното й течение се появи ято
гълъби, покръжи в небето и кацна на
покрива на кафенето. Али продължи:
- Кому каквото е писано... Здравето на
сестра ми се влоши. Хората от селото
ни помагаха, но за туберкулозата тога
ва нямаше цяр, пък и беше времето на
Втората световна война.
През ноември, когато паднаха мъглите,
нямахме газ за лампата и баща ми отва
ряше вратата на печката, за да осветява
леглото на болната ми сестра. Недалеч
от селото ни, на река Огоста, беше
Йордановата воденица. Там работеше
бай Петър, добър приятел на баща ми.
Една вечер с баща ми отидохме при
него, за да му поискаме малко газ за
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лампата. Той ни напълни едно голямо
шише с газ и каза на баща ми: „Вземи,
Османе, и дано момичето да оздр авее час
по-скоро!” Нека Господ да даде вечен по
кой на душата му! Добър човек беше!
Запалихме лампата в стаята, а
Пеперудата се оживи, отвори красивите
си детски очи и като протегна бледите
си ръце към светлината, каза: „О, татко,
колко е светло! Утре ще има празник!...”
И на разсъмване издъхна. Беше на десет
години.
Даскал Филип събра пари от роди
телите на децата и в село Кунино един
каменоделец й направи надгр обна плоча.
И издълба на нея пеперуда с разперени
криле...
- Личи ли още пеперудата на плочата,

Пеперудата

с Лъчезар
Лазаров
и приятели
Валентина
БОБОЙЧЕВА
Този ден слънцето пак
ни усмихна, като че ли
предусещайки празни
ка – срещата на поезията
и нейните приятели. Не
случайно избрана дата – 16
декември – през 1894 годи
на в Бяла Слатина е роден
Николай Хрелков. И тази
вечер е и едно напомняне,
памет – за лирика с лесно
наранима душа, за нашия
съгражданин. За да четем,
да се питаме и отговаряме,
просто за да споделяме
– поезия, сега – с името
Лъчезар Лазаров и новата
му книга „Животът е са
мотна гара”.
Защото Поезията не
е гръмки думи, тя не е
декларация, нито матема
тика…
Поезията не е точ
ност и не се измерва с
константи. Тя е символи,
алегория, болка, и още
– тъга, сподавеност,
недоизказаност, притаеност,
премълчаност – там някъде,
в междуредията.
Тя е ъгъл, кръстопът, но и
– слънце и сянка, и – завет
и ветрове, облаци и буря,
изгрев, но и залез…
И най-вече поезията е
любов, но – тиха, трудна,
разбираща и усещаща се от
само себе си, далеч от ус
ловности и определености,
не – след „защото”, а
– „просто така”… И ако
в думите съзрем „гняв”,
„злоба”, „лошотия”, „зли
на”и „омраза”, нека бъдем
сигурни, че това са бук
вени означения отново на
Любовта. Това е поезията
на Лъчезар Лазаров – добре
познат в малкия град, „сред
равнината безразлична”.
Роден е в Бяла
Слатина. Завършил е
“Българска филология” и
„Журналистика”.
Работил е като жур
налист във вестниците
„Белослатински глас”,
„Отечествен зов”, «Стара
Загора». Носител е на наг
радата за поезия „Веселин
Ханчев” и на други награди
за поезия и публицистика.
Първата му книга „Насън
или наяве” излиза през 2003
година, а „Покоят ме трево
жи” – през 2007 година. И

сега той ни радва, натъжава,
замисля и усмихва с тре
тата си поетична книга
„Животът е самотна га
ра…”, поднася ни душата
си „наивна и тревожна”,
която „високо в синьото
кръжи”. Посреща ни на
своята гара – с перони и
болка, влакове и тъга, и път,
защото него „покоят го
тревожи”.
Тези му тревоги, тре
пет за път, гари и влако
ве са започнали преди
много години, когато в
Професионалната аг
ротехническа гимназия
„Н.Й.Вапцаров” по по
летата в ученическата
си тетрадка редял стихо
ве – разказа, не без малко
гордост, открилата вероятно
първо таланта му, негова
та учителка по литература,
Василка Цачева – извес
тна със своите познания,
принципност и строгост и
добре позната на поколения
ученици.
И младият по дух
Богдан Дянков – ръково
дител на певческата група
„Ехо от младостта” към
Пенсионерския клуб, позд
рави поета.
За премиерата на книгата,
с най-добри и приятелски
пожелания, от София прис
тигна и Дамян Францов.
Още топли думи и чув
ства - и от Красимира
Милчева, журналист,
филолог, учител, поет, която
за минути сътвори и своя
поздрав в рими.
Към нейните думи се
присъедини и Цветан
Диковски – също участ
ник в Литературния клуб
„Китка”.
Тръгвайки от „самотна
та гара”, „перона”, „заб
равения коловоз” с Лъчезар
Лазаров преминаваме през
града, спомените, болки
те и тъгите, но виждаме
и „птиците, накацали по
клона”, „слънцето на хо
ризонта” и „светещата
като огън роса”. За да ни
увери Поетът, че „случайни
гари няма”, че има надежда
– „има още милиард години
до свършека на света.”
И пак се убеждаваме,
че следвайки неговия глас
трябва да четем и мълчани
ето му – „Нали мълчанието

е злато?
А думите са само дим,
от който ни боли
душата…”
За да стигнем до „…там,
където свършва равнина
та”, при „гарата, наречена
Голгота” и до най-рад
ващите го и вярващи им
надежди – „Внучките” и
„Внуците”. Какъв по-добър
финал на една книга!? След
„изтръгнатото от корен
дърво” да дочакаш и видиш
своето продължение – на
кръвта, на пъпната връв
и на Любовта! Дай Боже
всекиму! Това, и още, че
трябва да се чувства успял
и щастлив – има вече три
книги, има ученици в създа
дения и ръководен от него
самодеен театър…, и те
го уважават и обичат, каза
госпожа Събка Николова –
дългогодишен преподавател
и експерт по литература.
А те са тук – ученици,
колеги от ПАГ „Н. Й.
Вапцаров” и от другите
училища, приятели… Тук е
и инж. Харалампи Петков –
председател на Общинския
съвет, добър знак за отно
шението към културата.
„Аз се гордея с него,
не само защото ми е брат
и го обичам, а и защото
той доказва, че Северо
западна България не е
северозападнала, щом пи
ше такива стихове” – каза
Виолета Григорова.
Много ъгли, самота,
озлобление и затвореност
има в повечето творби.
Лъчезар е възпитал
или просто се е родил
с развития си слух да
чува песента на света,
онези светли мелодии
на надеждата, напиращи
през адския шум, през
крясъците на безпътния
свят. Това е песента, която
идва от други светове, която
всъщност е скрита в самите
нас, но ние нарочно сме й
обърнали гръб.
След „Равнината”,
която ти е обич и болка,
завършваш с най-скъпото за
теб – внучките и внуците.
Можем само да добавим:
„Благодарим за топлото
посрещане на твоята „са
мотна гара”, Лъчезаре!
Бъди честит с новата си
поетична книга!”■

Стефане? – запита Али.
- Личи, дядо Али, личи и надписът под
нея: „Тук почива Ханифе Пеперудата.”
Ятото гълъби се вдигна от покрива на
кафенето и полетя надолу по течението
на Сакария.
- Вижте как се премята онзи гълъб! –
извика кафеджията.
- Танцува във въздуха – каза Али, - та
ка танцуват и пеперудите сред цветята,
но живеят кратко.
Разделиха се мълчаливо. Стефан тръг
на към камиона, за да продължи към
Анкара, а старият Али, клатушкайки се
по тротоара, пое към дома си. В дясната
ръка носеше шишето с вода от Огоста, а
с лявата, до сърцето си, притискаше тор
бичката с пръст, в която бяха спомените
за родното място и за любимата му сест
ра Ханифе Пеперудата.
Кафеджията Шефкет гледаше след тях,
поклащаше глава и опрял се на вратата,
дълго остана замислен.■

Компютърна зала в
с. Войводино по проект
"Глобални библиотеки"
◄ По покана на
кметския на
местник на с.
Войводово Марина
Ненова ръководс
твото на ПП ГЕРБ
- Мизия взе учас
тие в откриване
то на компютърна
зала. Събитието
се състоя на
25.12.2011 г. по
проект „Глобални
библиотеки”.
Организационният
секретар на мес
тната структура
на ГЕРБ Николай
Тодоров поднесе
подарък за ново
откритата зала
и поздрави всички
гости по случай
новата придобивка
на с. Войводово.
СНИМКА: АРХИВ

