
п
лю

сСлово
19 - 25 ЯНУАРИ 2012, ЦЕНА 0,30 ЛВ. 

ГОДИНА XVII, БРОЙ 2 (813  ) ISSN 1310 - 9693e-mail: slovoplyus@abv.bg, slovoplus@yahoo.com
www.slovoplus.info

седмичник за общините
и кметствата

Абонирайте 
се за 

Слово плюс
за 2012 г. в кло но ве те на „Български по щи” 

във Враца, Монтана и Видин 
до 20-о чис ло на все ки месец

Чи та те лите ни от Враца мо гат да
 се або ни рат и във фир ма „Оларт”

Абонаментът в ре дак ци ята про дъл жа ва 
до края на все ки ме сец за следващите

Нашите або на ти имат ед нок рат но пра во
 на без п лат на реклама, обя ва или 

съ об ще ние във вестника

КАТАЛОЖЕН № 2120

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”
ЕНЕРГИЯ ЗА  ЧИСТА ПРИРОДА
KOZLODUY NPP

► Първите кокичета 

цъфнаха по дворовете в 

Монтана. Предвестниците 

на пролетта обаче не 

трябваше да пробиват 

снега, тъй като в града 

такъв няма.
СНИМКА: КРУМ КРУМОВ

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”

С над 100 ми ли она лв. ев
ро па ри се фи нан си рат про
ек ти на об щи ни и дос тав
чи ци на со ци ал ни ус лу ги за 
оси гу ря ва не на „Социален 
асис тент”, „Домашен по
мощ ник”, „Личен асис
тент”. По те зи схе ми бли зо 
25 000 са мот ни въз рас т ни и 
хо ра с ув реж да ния от 2007 
г. до се га са по лу чи ли и по
лу ча ват подкрепа, а над 500 
тех ни близ ки са се вър на ли 
на работа.

През 2011 го ди на стар
ти ра схе ма та „Приемна 
гри жа”, фи нан си ра на с 1,5 
млн. лв. С 16,5 млн. лв. ще 
се под по ма га зак ри ва не то 
на до мо ве те за бе бе та до 3 
г. в след ва щи те 3 години. 
До края на 2014 г. тряб ва да 
се зак ри ят по не 15 до ма за 
де ца с фи зи чес ки ув реж да
ния и ум с т ве ни проблеми, 
а те да бъ дат нас та не ни в 
но ви домове от се ме ен тип, 
за ко ето са оси гу ре ни 28 

млн. лв.
Над 30 % от ре ал но 

ус во ени те па ри по ОП 
„Развитие на чо веш ки те 
ре сур си” са раз п ла те ни 
от Агенцията за со ци ал но 
подпомагане (АСП). Като 
меж дин но зве но тя от го ва
ря ед ва за 332,4 млн. лева, 
или 14 % от об щия бю джет 
на ев роп рог ра ма та от 2,4 
млрд. лв. 

Останалите па ри се 
уп рав ля ват от са мо то 

министерство, Агенцията 
по за етос т та и об ра зо ва тел
но то министерство.

Към края на но ем в ри 
раз п ла те ни те сред с т ва по 
прог ра ма та са 187,4 млн. 
евро, или око ло 375 млн. лв. 
спо ред справ ка за ус во ява
не то им. 110 млн. лв. от тях 
съ що са пла те ни през АСП. 
Договорните сред с т ва са за 
204 млн. лв., или око ло 62% 
от бюджета, за кой то от го
ва ря АСП. ■Слово плюс

Общонационален про тест сре
щу из пол з ва не то на тех но ло

ги ята хид рав ли чен удар (фракинг) 
при про уч ва не и до бив на шис тов 
газ в България се про ве де в съ бо та в 
12 града. 

Според еко ло зи то зи ме тод мо же 
да до ве де до трай но за мър ся ва не 
на при ро да та в ра йо на на добива. 
Протестиращите по ис ка ха да се въ
ве де мораториум.

Шествията об х ва на ха София, 
Варна, Пловдив, Бургас, Русе, 
Плевен, Велико Търново, Шумен, 
Добрич, Смолян, Благоевград и 
Казанлък и из ка ра ха хи ля ди на 

улицата. В София се съб ра ха бли
зо 2000 ду ши пред Народното 
събрание. Те скан ди ра ха „Трайчо и 
Нона, ще вле зе те в зат во ра”. Мотото 
на про тес та бе „Българин ос та ни и 
зе мя та си за щи ти”.

Един от ор га ни за то ри те на 
про тес та – Ангел Славчев от 
„Гражданска ини ци ати ва за заб ра на 
на до би ва на шис тов газ”, обя ви че 
в по не дел ник ще се про ве де из вън
ред но за се да ние на ико но ми чес ка та 
ко ми сия на Народното събрание, 
ко ето ще гле да док лад по те ма та за 
шис то вия газ. 

Ще бъ де раз г ле да но пред ло же

ни ето за на ла га не на мо ра то ри ум 
вър ху про уч ва не то и до би ва му в 
България. В сряда, по обе ща ния на 
пред се да те ля на пар ла мен та Цецка 
Цачева, то ще бъ де раз г ле да но от 
де пу та ти те и в пле нар на зала, ка то 
ще бъ де гла су ван Закон за заб ра на 
на до би ва и про уч ва не то на шис тов 
газ, обяс ни Славчев.

Управляващите са за яви ли още 
пред пред с та ви те ли те на граж дан
с ко то общество, че в тях на та гру па 
има кон сен сус и те ще под к ре пят 
мораториума, а впос лед с т вие ще 
учас т ват в при ема не то на за ко но ва 
забрана. ■Слово плюс

Мотото на про тес та бе „Българин 
ос та ни и зе мя та си за щи ти”

12 гра да 
казаха "не" на
шис то вия газ
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100 милиона лева ев ро па ри за 
со ци ал ни  дейнос ти на об щи ни те



На 10 януари, в де ня на св. Дометиан, в ка тед рал
ния храм „Св. вмчк Димитър Солунски” във Видин 
след свет ла та ли тур гия бе от с лу жен бла го дар с т вен 
мо ле бен за здра ве и ду хов на ра дост на ви дин с кия 
ми тро по лит Дометиан. 

Литургията бе от с лу же на от ар химан д рит 
Евтимий, а мо ле бе нът  от ар хи ман д рит Поликарп, 
пред се да тел на храма. От име то на мит ро по ли
та при със т ва щи те ми ря ни бя ха по чер пе ни със 
сладкиши.■
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Кметът на oбщина Враца 
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.■

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 – рек ла мен офис; 
0898/92 69 69. 
www.fixofficeservice.com

"ТРАНСКОМ СА" ООД
Транспортно и об що

ма ши нос т ро ене

3400 Монтана, 
ж.к. „Младост” 1, бл. 24, вх. Д, ап. 9
Офис: бул. „Трети март” 84, ет. 6, 
те л. /факс 096/30 35 51

Производствена база: 
тел. 096/30 40 20, 096/30 40 22

Управител: 0899/166771.
email: transkom@bitex.bg

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.■

Газта във Враца - 
на ръка разстояние

На три етапа във Враца ще трябва да бъде изградена 
стокилометрова газоразпределителна мрежа до 2013 година

Фирма „Ди-Вен” ЕООД – гр. Лом 
пред ла га пъл на 
га ма елек т ро
ка ри с то ва ро
по дем ност до 

3 тона, мо то ка ри с то ва ро по дем ност до 5 тона, 
плат фор ме ни елек т ро ка ри и вле ка чи с ка би ни и 
раз лич ни над с т рой ки вър ху то вар на та плат фор ма 
спо ред нуж ди те на клиента. Фирмата раз по ла га с 
ре зер в ни час ти на склад, из вър ш ва под дръж ка в 
га ран ци онен и из вън га ран ци онен срок, от да ва ма
ши ни под наем.

Ние сме си гур на опо ра 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

Единственият 
враг на Дореми 
е бил убиецът

Нора КОНСТАНТИНОВА
"Съжалявам, не мо га да си прос тя." С те зи ду

ми на ви ди мо раз ка яние и раз с т ро ен зас та на пред 
вра чан с кия Окръжен съд 43го диш ни ят Пламен 
Джорлев. Той е об ви нен  за убийс т во на съп ру га
та си, да нъч на та слу жи тел ка във Враца Дореми 
Джорлева. На 4 яну ари Пламен взел, как то пра вел 
то ва редовно, же на си от 
работа. Пред сле до ва те ли те 
той обяснил, че я е ос та вил 
пред аптека, той про дъл жил 
с автомобила, а тя щя ла да се 
при бе ре пеша, след ка то ку пи 
лекарства. Дореми та ка и не 
се прибрала. На дру гия ден 
сут рин та лич но той оти ва в 
по ли ци ята и обявява, че же
на му не се е приб ра ла ця ла 
нощ и по тър сил съдействие. 
Обявили я вед на га за об що
дър жав но издирване. Според 
ди рек то ра на ОДП  Враца, 
ко ми сар Росен Иванов по 
ди ри те на из чез на ла та же на 
е бил хвър лен ог ро мен по
ли цейс ки ресурс. Работили са по ня кол ко версии, 
вклю чи тел но свър за ни с пря ка та й работа, но тя 
е при ема ла до ку мен ти на ги ше то в НАП  Враца, 
би ла е ед на от добрите, ста ра тел ни и съ вес т ни 
служителки. След ня кол ко дни ра бо та спе ци али зи
ра ни те служби се на соч ват към съп ру га й. Пламен и 
Дореми са от ед но се ло  Софрониево, там са учи ли 
и израснали. Нейни ят ба ща е бил аг ро ном и човек, 
оби чащ музиката. Пламен е безработен, опит вал се 
е да из ка ра прех ра на та си в чужбина, вър нал се и се 
хва щал ка то ра бот ник по стро ител ни обекти.

"След раз пит стиг нах до извода, че един с т ве
ни ят враг, кой то тя е имала, е Пламен и че не е 
жива", за яви ок ръ жен про ку рор Владимир Дилков. 
Със съ дейс т ви ето на вът реш ния ми нис тър Цветан 
Цветанов са по лу чи ли бър зо раз пе чат ка на те ле фон
ни те раз го во ри и дос тъп до де тек то ра на лъ жа та в 
Института по кри ми но ло гия  София. 

Там Пламен се е провалил, а след то ва е нап ра вил 
пъл ни самопризнания, ка то е по со чил и мястото, 
къ де то е тру път на съпругата му. На дру гия ден е 
из вър шен след с т вен ек с пе ри мент и са от к ри ти ос
тан ки те от тя ло то на же на та в местността Дъбравата 
на раз к ло на на пъ тя от Враца за Вършец.

Назначеният слу же бен защитник, ад во кат Гаврил 
Павлов, прие по ис ка на та от про ку ро ра мяр ка за пос
то ян но за дър жа не под стра жа на под за щит ни ка си, 
ка то се мо ти ви ра също, че то ва е в ин те рес на не го
ва та сигурност. ■

Лична драма

ДОРЕМИ ДЖОРЛЕВА

Благодарствен мо ле бен за ви дин с кия 
мит ро по лит Дометиан 
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Дилян Димитров, кмет 
на община 
Георги Дамяново:

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 най
екологично 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. Поголеми 
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 13те 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 
фирматаизпълнител, 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 7годишна 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 фирмаизпълнител. 
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 странитедонори, 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” 

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
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Въпреки
Фукушима
Китай и Индия
се на соч ват
към атом на та
енер ге ти ка

Мариана АНГЕЛОВА
Към про та ка не до го во ра с 

„Россатомстрой” за АЕЦ „Белене” 
ка то ар гу мент мно го нас ко ро се 
при ба ви и изяв ле ни ето на Ангела 
Меркел, че Германия въз на ме ря ва
ла да се от ка же от атом на та енер ге
ти ка – позиция, охот но из тък ва на от 
ня кои на ши по ли ти ци русофоби. Но 
как во е по ло же ни ето в са ма та Азия 
и поспе ци ал но в две от дър жа ви те 
с ог ром на ико но ми чес ка те жест – 
Китай и Индия? 

През 2020 го ди на Китай въз на
ме ря ва да уве ли чи ин с та ли ра ни те 
се га 15 ги га ва та (GW) атом ни мощ
нос ти на 60 GW (рав нос тойнос т та 
на 58 френ с ки атом ни централи), 
а в 2030а да ско чи до 200 GW. 
Катастрофата във Фукушима ус
ко ри ра бо та та по пре ми на ва не от 
ре ак то ри „Генерация2” към та ки ва 
„Генерация3”. 

Именно на та зи вто ри те за ла га 
ки тайс ка та програма. Компаниите 
China National Nuclear Corporation /
CNNC/ и China Guandong National 
Power Corporation /CGNPC/ са ус
во или из ця ло про из вод с т во то и 
мон та жа на ре ак то ри „Г2”. CNNC е 
оп ти ми зи ра ла аме ри ка нояпон с ки 
модел, за кой то при до би ла ин те лек
ту ал на собственост. CNNC си сът
руд ни чи с фран цу зи те и от 1990 г. 
съв мес т но с тях въ веж да мощ нос ти 
900 ме га ва та /MW/. 

Двете ком па нии пред ла гат за из
нос тех но ло гия и ре ак то ри „Г2”, 
но пла ни рат да пре ми нат на „Г3”. 
CNNC ще строи но вия ре ак тор на 
Уестингхаус от 1000 МW, вна сяй ки 
в не го подобрения; про уч ва и най
мал ки те ре ак то ри „Г3” с мощ ност 
600 МW. 

Погледите на ки тайс ко то атом но 
ма ши нос т ро ене са от п ра ве ни към 
па за ри те на ЮАР. CNNC за ед но с 
френ с ки ком па нии ре ша ва въп ро
са за атом но то гориво: Трактебел, 
фи ли ал на GDF Snez, ще пос т рои 
за цел та фабрика. Според не от дав
наш на ин фор ма ция CNNC раз по
ла га с пи лот на ин с та ла ция за пов
тор но из пол з ва не на от ра бо те но то 
яд ре но гориво.

Следващото стъ па ло е 
„Генерация4”. При нея се из пол
з ва енер ги ята на бър зи неутрони. 
Китайците са ек с пе ри мен ти ра ли 
ус пеш но про то тип от то зи вид, но 
про из вод с т во то на ре ак то ри „Г4” 
в го лям ма щаб се очак ва към 2040 
година.

Индия, из к лю чи тел но ам би ци
оз на в до би ва на чис та та и ев ти на 
атом на енергия, след ва Китай. Тя 
не раз по ла га със за ле жи на уран 
и раз ра бот ва ре во лю ци он на тех
но ло гия на ос но ва та на то рий – по 
ко ли чес т во то му стра на та за ема 
пър во мяс то в света. Индийската 
прог ра ма за атом на енергетика, вкл. 
с торий, за поч ва през 1950 година, 
но е стиг на ла са мо до ура ни еви ре
ак то ри „Г2”, и то с мощ нос ти 5 GW. 
Над тях „Г2”, как то и „Г3” и „Г4”, са 
бъ де щи етапи. Относно „Г2” Индия 
ра бо ти с „Россатом”, а от нос но „Г
3” – с френ с ка та Areva. Страната 
пла ща поскъ по . със за къс не ние 
от 12 го ди ни – за на ло же но то й в 
1974 г. меж ду на род но ем бар го вър
ху опи ти те в  об лас т та на атом на
та енергетика. Чрез ко опе ри ра не 
с Areva и нейния фи ли ал Ura Min, 
ком па ния с дос тъп до ура но ви на
хо ди ща в Южна Африка, Индия се 
на дя ва да пре одо лее изоставането.

Каквито и труд нос ти да срещ нат 
Китай и Индия, те ве че пре ри су ват 
све тов на та енер гий на кар та в пол за 
на атома.

(По ма те ри али от чуж дия печат)

Елма ГЛОГОВСКА

Под ръ ко вод с т во то на об
лас т ния уп ра ви тел екип 

от Областна ад ми нис т ра ция 
– Враца из гот ви 4 про ек та по 
при ори тет на ос 1 и 2 от вто
ра та по ка на за пред ло же ния 
с меж ди нен срок ок том в ри 
2009 г. по Програма за тран
с г ра нич но сът руд ни чес т во 
Румъния – България 20072013 
г. Всички те бя ха одоб ре ни 
от Съвместния нап рав ля ващ 
комитет, ста на яс но ми на ла
та седмица, ка то съ щи те са 
класирани, как то следва:

По при ори тет на ос 1 
„Достъпност“, клю чо ва 
сфе ра на ин тер вен ция 1.1 
„Подобряване на сред с т ва та 
за тран с г ра ни чен су хо пъ тен 
и ре чен транспорт“, Проектът 
на ОА „Улесняване дос тъ па 
до ГКПП Оряхово  Бекет чрез 
из г раж да не на об хо ден път на 
град Мизия и тре та лен та на 
път ІІ15 Мизия – Оряхово и 
ре ха би ли та ция на път DJ561B, 
учас тък ІІ в ок ръг Долж“ е кла
си ран на ІV място. Проектът е 
на об ща стойност 6505 356,56 
ев ро и Областна ад ми нис т ра
ция Враца е во дещ партньор. 

По съ щия при ори тет 1, но 
в дру га сфе ра на ин тер вен ция 
1.2 „Развитие на ин фор ма
ци он ни те и ко му ни ка ци он ни 

мре жи и ус лу ги в тран с г ра
нич на та зона“, на І мяс то от 
об що 5 одоб ре ни е кла си ран 
про ек тът „Трансграничен цен
тър за ин фор ма ции и ко му ни
ка ции Долж  Враца“, на об ща 
стойност 3 280 442,62 евро. 
Водещ пар т ньор на про ек та е 
Окръжен съ вет Долж, Румъния. 
На ІV мяс то е кла си ран про
ект „Комуникационна мре жа 
на мес т на та ад ми нис т ра ция в 
за пад на та част на тран с г ра нич
на та зо на CONNECT WEST“. 
Проектът е на об ща стойност 

4 000 098,80 ев ро с во дещ пар
т ньор Национален ин с ти тут 
за ко му ни ка ция и проучвания, 
Букурещ. 

По при ори тет на ос 2 „Околна 
среда“, клю чо ва сфе ра на ин
тер вен ция 2.2 „Развитие на 
ин ф рас т рук ту ра та и на съв мес
т ни те ус лу ги за пре дот в ра тя
ва не на при род ни или тех но ло
гич ни бедствия, вклю чи тел но 
и съв мес т ни дейс т вия в из вън
ред ни ситуации“, на І мяс то 
е кла си ран про ект „Център 
за ко ор ди на ция и уп рав ле ние 

за ре аги ра не при бед с т вия в 
тран с г ра нич на та зо на“, в кой
то Областна ад ми нис т ра ция 
учас т ва ка то партньор. Водещ 
пар т ньор на про ек та е Окръжен 
съ вет  Долж, Румъния, а об ща
та стойност на про ек та е 5 638 
008,55 евро.

Списъците с одоб ре ни те про
ек ти са пуб ли ку ва ни на ин тер
нет стра ни ца та на Програмата 
за тран с г ра нич но сът руд ни
чес т во Румъния – България 
20072013 г. http://www.
cbcromaniabulgaria.eu.■

Одоб ре ни про ек ти 
за сът руд ни чес т во
между Румъния
и България

Любомир ВЕСЕЛИНОВ

Кметът на об щи на Белоградчик 
Борис Николов  раз да де 460 

броя ко лед ни па ке та на наймал ки
те въз пи та ни ци от учеб ни те за ве де
ния в Община Белоградчик – ОДЗ 
„Иглика”, начално учи ли ще „В. 
Левски”, основно учи ли ще „Васил 
Априлов”  с. Рабиша, ДДЛРГ 
„Надежда” и  „Преходно жи ли ще”. 
Представителите на Дома за де ца, 
ли ше ни от ро ди тел с ка грижа, учи
ли ще то в Рабиша и дет с ка та гра ди
на по ка за ха пред гос ти те и сво ите 
коледни тържества, а в прог ра ма
та на пос лед ни те две ин с ти ту ции 
учас т ва и Дядо Коледа.  

Кметът Николов по же ла на де ца
та здраве, ус пех в учението, мно го 
ра дос т ни и щас т ли ви ми го ве в жи
во та им и мно го обич и топ ли на в 
тех ни те се мейс т ва в те зи тол ко ва 
дъл го очак ва ни праз нич ни дни! 

Коледните па ке ти бя ха оси гу ре
ни от фир ма „Чарли–2000” ЕООД 
– Видин на пре фе рен ци ал на цена.■

СНИМКА: АВТОРЪТ

Подаръци за уче ни ци те 
от Бе лог рад чик 

►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



DANI CAR SERVICE
Диагностика и 
ре монт на 
дви га те ли и 
хо до ва част

Монтана, ул. „В. Търново” 78, тел. 0887/90 99 74

■ Системи 
    за сигурност
■ Техническа
    ох ра на на
    обек ти с
    ав то пат рул ни
    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

И&И ДИЗАЙН
●Дизайн и пе чат на билбордове, 
табели, све те щи реклами, 
обем ни букви, тотеми, па на от 
винил, над пи си от PVC фо лио и др.
●Широкоформатен пе чат

Монтана, бул. „Ал. Стамболийски” 11, 
GSM 0888 396 775, e-mail: iidesign@abv.bg
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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” 1820, обл. Монтана, на ос но ва ние 

чл. 17 от Наредба № 2 от 15.03.2002 го д.  на МТС Решение № 15 от про то
кол № 4/16.12.2011 год. на Общински съ вет  Вълчедръм, обл. Монтана, и 
Заповед № 23/12.01.2012 год. на кмета на Община Вълчедръм от к ри ва кон
курс за въз ла га не на об щес т вен пре воз на път ни ци по ав то бус ни ли нии от 
Об лас т ната тран с пор т на схе ма от кво та та на Община Вълчедръм.

Предмет на кон кур са:
Извършване пре воз на път ни ци по марш рут ни раз пи са ния на ав то

бус ни линии, съг лас но Приложение № 1 от кон кур с на та документация.
Всеки кан ди дат мо же да кан ди датс т ва за не ог ра ни чен брой марш

рут ни гру пи линии.
Срок за из пъл не ние на пре во зи те – 5 го ди ни от да та та на под пис ва

не на договора. 

Изисквания към кан ди да ти те за учас тие в кон кур са:
В кон кур са мо гат да учас т ват фи зи чес ки и юри ди чес ки ли ца, ре гис

т ри ра ни ка то тър гов ци по сми съ ла на Търговския за кон  и пре ре гис т
ри ра ни в Търговския регистър, ако пър во на чал на та им ре гис т ра ция не 
е в него, ко ито от го ва рят на изис к ва ни ята на Закона за ав то мо бил ни 
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 кон кур с на та документация, и пред с та
вят до ку мен ти за това.

Кандидатите тряб ва да раз по ла гат с не об хо ди мия брой ав то бу си за 
об с луж ва не на ав то бус ни те линии.

За вся ка гру па ли нии кан ди да ти те имат пра во да пред с та вят са мо 
по ед но предложение. Предложението тряб ва да съ дър жа всич ки до ку
мен ти и изис к ва ния, по со че ни в кон кур с на та документация.

Всяко пред ло же ние тряб ва да се пред с та ви лич но или от упъл но мо
ще но ли це в за пе ча тан неп роз ра чен плик.

Документацията за учас тие се за ку пу ва от ст. № 2 на об щин с ка ад
ми нис т ра ция  на це на 20  лева.

Предложенията за учас тие в кон кур са се при емат до 16.00  ча са на 
30ия /тридесетия/  ден от де ня, след ващ да та та на пуб ли ку ва не на обя
ва та в цен т ра лен ежед нев ник 

Предложенията се от ва рят от Комисията, наз на че на със Заповед на 
кмета на 31ия /три де сет и първия/ ден от де ня, пос лед ващ да та та на 
пуб ли ку ва не на обя ва та в цен т ра лен ежед нев ник от 14.00  ч. в Зала № 
2 на Общинска администрация. 

Разглеждането и оце ня ва не то на пред ло же ни ята
ста ва по след ни те критерии: 

● въз раст на автобусите;
● пред ла га на та це на до крайни я пункт;
● срок на за паз ва не на цената;
● еко ло гич ност на пре воз ни те средства (документ);
● обо руд ва не на пре воз ни те сред с т ва с ус т ройс т ва за труд нопод

виж ни граж да ни;
● до пъл ни тел ни услуги, ут вър де ни  с Решение № 15 от про то кол № 

4/16.12.2011 г. на Общински съ вет Вълчедръм, обл. Монтана, и ме то ди
ка по со че на в кон кур с на та документация. 

Общата оцен ка на кан ди да та се по лу ча ва ка то су ма от от дел ни те 
критерии. При по лу ча ва не на ра вен брой точ ки по от дел на ли ния на по
гор на по зи ция се кла си ра кан ди да тът, по лу чил по ве че точ ки по кри те
рия пред ла га на цена, ако и по то зи по ка за тел се по лу ча ват ра вен брой 
точ ки, на погор на по зи ция се кла си ра учас т ни кът, пред ло жил подъ лъг 
срок за за паз ва не на цената.

Допълнителна ин фор ма ция на тел. 09744/2290 или в стая №2 на 
Община Вълчедръм

Иван БАРЗИН  /п/
кмет на община Вълчедръм

По случай 164 години 
от рождението на Христо 
Ботев в село Осен се състоя 
вълнуващо тържество. 
Всяка година на 6 януари 
това е найголемият 
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 найвеликия 
българин, да е неговото 
начало наистина има за 
какво да се говори с най
патриотични 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 

найблагородни 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 найновото 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 

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

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!...

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.

164 години от рождението на Христо Ботев

Най-вълнуващият
празник в с. Осен

Уче ни ци те от СИП 
„Театрално сту-
дио” при II СОУ „Н. 
Вапцаров”, Монтана 
представиха пър-
ва та за та зи го ди-
на пиеса. Де ца та 
из пъл ни ха песни, 
сти хо ве и танци, 
а Хитър Петър за-
да де ос т ро ум ни 
га тан ки и закачки. 
Директорката на учи-
ли ще то Елка Илчева 
поз д ра ви мал ки те 
ар тис ти за прек-
рас но то изпълнение, 
по да ри им топ ка и на 
вся ко де те  програма. 
От своя стра на ро ди-
те ли те бя ха под гот-
ви ли бо га та по чер п ка 
за всич ки. 
ТЕКСТ И СНИМКА: 
ТЕМЕНУЖКА ЦВЕТКОВА

Шоу на 
първокласници 
в Монтана
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►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР Д-р Даниела 
Стоянова

oбщопрактикуващ 
лекар,
специалист  по
обща медицина

Всеки работен ден
от 8,00 до

13,00 часа.
Набира 

пациенти
Тел. за контакти: 
096 389 346

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

“МОНТКОМЕРС” ООД
► Работно облекло, 

ремъци, лагери, гуми, 
семеринги, греси, 
полиетилен, маркучи, 
карбид, сезал, 
гвоздеи, лич ни 
пред паз ни средства

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

ЕТ “МАРИУС-Пламен Марков-Ваня Емилова”

■ 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”
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

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

Магазини КООП 

“Заедно на пазар”

120 години  пазаруваме
с доверие!

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

ТПК “Септември” – 
Монтана

произвежда:
• дюшеци, ма си – хол ни и кухненски, 

и столове
• Отдава по ме ще ния под на ем

за офи си и производство
Има сво бод ни по ме ще ния

в Битов ком би нат – за офиси

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

Ветеринарен кабинет
др 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

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

ДАВАМ стая под наем, 
удобна за квартира и 

за офис, в БЦ „Огоста” 
– Монтана. 

Тел. 0899/655604

Продавам дву етаж на къ ща в цен тъ ра на Монтана с 
двор но мяс то 270 кв. м, пе че на тухла, гре до ред и 

плоча, ку ба ту ра 120 кв. м, раз гъ на та площ 55 кв. м. 
Цена по договаряне. 

ДАВАМ под на ем нов апар та мент 100 кв. м., на ем 
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

КАРТЕКС 
Автомобилни 
тех но ло гич ни сис те ми
Калин Кирилов

ТАХОГРАФИ, ТЕРМОГРАФИ И 
СКОРОСТООГРАНИЧИТЕЛИ
Монтаж, ото ри зи ран сервиз,

ле га ли за ция
Механична об ра бот ка на ме та ли и не ме та ли

Телефони: 0877/598 046; 0887/598 046
www.cartecs.eu

„Ася Рапонска - 2011” ООД

Магазин за ри ба 
на Общинския па зар в Монтана

●Рибни изкушения
●Скум рия на ска ра

●Винаги прес ни и вкус ни пържени: 
уклей, шаран, пъстърва, цаца, хек, 

картофи.

За пред ва ри тел на заявка: тел. 
0886/059 200

„Кирил Рапонски”
 – 2006” ЕООД

Магазин за ри ба 
на Общинския па зар в Монтана

●Прясна риба: 
сом, шаран, бял амур.

Собствено производство, с га ран ти ра но 
качество. От язовир: с. Студено буче, 

с. Д-р Йосифово, с. Септемврийци.

●Замразена риба: 
хек, цаца, скумрия.
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"Ставен" АД
ку пу ва зе ме дел с ка 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 – сре щу ДСК.

Резултати 
от акция на 
ТИСПОЛ

2,17% от про ве ре ни те во да чи в об
ласт Монтана шо фи рат след упот ре
ба на алкохол, по каз ват ре зул та ти те 
от 7днев на та ак ция на ев ро пейс ка та 
мре жа на път на по ли ция ТИСПОЛ

692 во да чи на мо тор ни пре воз ни сред с т ва са 
про ве ре ни в об лас т та през 7днев на ак ция на 
те ри то ри ята на стра ни течлен ки на ев ро пейс ка
та мре жа на път на по ли ция TISPOL. Проверките 
са из вър ше ни в дни те от 12.12. до 18.12.2011 г., 
ка то ак цен тът е бил вър ху за ла вя не на водачи, 
упот ре би ли алкохол. При опе ра ци ята са ус та
но ве ни 15 нарушения, свър за ни с упот ре ба та 
на ал ко хол, и 13 – със за дъл жи тел на та зас т ра
хов ка „Гражданска отговорност”. Проверките са 
из вър ше ни в сут реш ни те и ве чер ни те часове по 
ме то да за “ши ро ко об х ва тен кон т рол” на ос нов ни 
тра се та с ин тен зив но движение, поз во ля ва щи 
из вър ш ва не то на про вер ка на го лям брой ав то
мо би ли едновременно, как то и в мал ки те на се
ле ни места. 

Пътна по ли ция пре дуп реж да ва водачите, че 
по време на праз ни ци на рас т ва и упот ре ба та 
на алкохол. Повечето от во да чи те не осъз
на ват риска, кой то поемат, и ся дат зад во ла
на и уп рав ля ват МПС в нет рез во състояние. 
Употребата на ал ко хол е ед на от глав ни те при
чи ни във всич ки дър жа ви в Европа за нас тъп ва
не то на теж ки ПТП с го лям брой уби ти и ранени. 
В мно го от дър жа ви течлен ки на ев ро пейс ка та 
мре жа на път на по ли ция TISPOL бор ба та сре
щу водачите, упот ре би ли алкохол, е из ве де на 
при ори тет но в дейнос т та по кон т рол на път но то 
движение, ка то се при ла га прин ци път на ну ле ва 
то ле рант ност спря мо те зи шофьори. ■

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.



Блага АТАНАСОВА

Рожденият ден 
на Регионално 

кра евед с ко дру жес т
во – Враца, съв па да с 
праз ни ка на бъл гар с ки те 
сту ден ти – 8 декември. 
На та зи да та пре ди две 
го ди ни (2009) бе въз с та
но ве на ор га ни зи ра на та 
кра евед с ка дейност, пре
къс на та за дъ лъг пе ри од 
от вре ме, в град Враца. 
Тридесет ен ту си ази ра ни 
из с ле до ва те ли на ис то
ри ята на род ния край от 
Врачанска об ласт ста на
ха членуч ре ди те ли на 
дружеството, клон към 
Съюза на кра еве ди те в 
България. 

Въпреки все още 
„мла да та” ни възраст, 
ентусиазмът, с кой
то за поч нах ме сво ята 
дейност и това, ко ето 
постигнахме, ни от ре
ди дос той но мяс то сред 
уч ре де ни те в пе ри ода 
19902008 г. кра евед с
ки дру жес т ва от ця ла та 
страна. Това бе
ше от бе ля за но и 
на про ве лия се 
на 7 и 8 ок том в ри 
2011  г. във Велико 
Търново Шести 
кон г рес на Съюза 
на кра еве ди те в 
България. 

Каква е на ша та 
рав нос мет ка за те зи две 
години?

Освен ор га ни за ци
он но то ук реп ва не (ве
че има ме 40 членове), 
през м. ап рил 2010 г. 
и 2011 г. про ве дох ме 
Първите и Вторите са
мос то ятел ни кра евед с ки 
четения, в ко ито бя ха 
пред с та ве ни  об що 27 
кра евед с ки проучвания. 
Голям ус пех за нас бе ше 
със та вя не то на сбор ни
ка от Първите четения, 
из да ден с фи нан со ва та 
под к ре па на Община 
Враца и Общински фонд 
„ Култура” към ОбС 
 Враца. В про цес на 
под го тов ка е и сбор ни
кът от Вторите четения, 
за из да ва не то на кой то 
се на дя вам да на ме
рим средства, кол ко то и 
труд но да е то ва в днеш
но време. 

На Шестата, Седмата 
и Осмата ре ги онал на 
кра евед с ка кон фе рен
ция “Миналото на род
ния край – пос ла ние към 
бъ де ще то”, ор га ни зи ра
на от от дел “Краезнание” 
на Регионална биб

ли оте ка  “Хр. Ботев” 
учас т ва ха със свои ма
те ри али 23 чле но ве на 
дружеството. На пос лед
на та кон фе рен ция (2011) 
ос вен пред с та ве ни те 
7 раз ра бот ки на на ши 
представители, учас
т ва и Огнян Пищиков 
(кон сул тант на уче
ни чес ка експедиция) 
и Мария Божковска 
– ръководител на уче
ни чес ко по се лищ но 
проучване. 

В на ве че ри ето на 
3 март, на ци онал ния 
праз ник на България, в 
СОУ „Христо Ботев” гр. 
Враца се със тоя уч ре
ди тел но съб ра ние на 
сек ция „Млад кра евед” 
към Регионално кра
евед с ко дру жес т во – 
Враца. Съорганизатори 
на съ би ти ето бя ха 
Регионална биб ли
оте ка „Христо Ботев”, 
Териториален дър жа
вен архив, Регионален 
ис то ри чес ки му зей и 7 

учи ли ща от града. Със 
за до вол с т во тряб ва да 
отбележа, че на Осмата 
кра евед с ка кон фе рен ция 
мно го доб ре се пред с та
ви ха мла ди те кра еве ди 
от клу ба с ръ ко во ди те
ли Иванка Анастасова, 
Зоя Йончева, Галина 
Миткова, Даниела 
Велчовска,  Ели 
Николова, Малина 
Тодорова, Цеца 
Василева и Мая Антова 
и кон сул тан ти те Огнян 
Пищиков, Мария 
Божковска, Нарцис 
Торбов.

Издателската дейност 
на кра евед с ко то дру жес
т во ре ших ме да обе ди
ним в  по ре ди ца та „От 
Дунав до Балкана”. В 
нея ще из ли зат сбор ни
ци те с ма те ри али от че
те ни ята и са мос то ятел ни 
кни ги със соб с т вен ISBN 
на оне зи на ши членове, 
ко ито же ла ят това.  Вече 
са факт пър ви те две 
кни ги от та зи по ре ди
ца – “Шарената ре ка на 
вре ме то” на Цветана 
Евгениева и “Църквите 
и па мет ни ци те на се

ло Зверино” на Ивана 
Захариева (2011). Под 
пе чат е и „Бистрешки ма
нас тир „Св. Иван Рилски 
– Пусти (Касинец)“ с 
ав то ри Пламен Иванов, 
Калина Тодорова и 
Весела Пелова.

През 2010 г. и 2011 г. 
из ля зо ха от пе чат кни
ги на на ши те чле но ве 
Ивайло Никодимов, 
Огнян Пищиков, Цветана 
Евгениева, Ивана 
Захариева и Илия 
Борисов с при но сен ха
рак тер към ис то ри ята на 
на шия край.  

Първото са мос то ятел
но из да ние на дру жес
т во то е при ло же ни ето 
„Празничен бла гос лов” в 
4 стра ни ци във в. „Враца 
днес”, със та ве но из ця
ло от Калина Тодорова 
и Весела Пелова. До 
се га са из лез ли че ти ри 
са мос то ятел ни под лис
т ни ка за Коледните и 
Новогодишни празници, 
за Великденските 

празници, Никулден, 
Игнажден, Коледа и 
Светите мес та (цър к ви
те и ма нас ти ри те във 
Врачанско).  

Като са мос то
ятел но из да ние из
ле зе „Околчица: 
Литературно-ху до-
жес т вен алманах: 
Библиографски прег-
лед 1980-2010” с ав
то ри Калина Тодорова 
и Блага Атанасова, 
из ра бо тен съв мес т но 
с Регионална биб ли оте
ка „Христо Ботев” във 
връз ка с чес т ва не на 30 
го ди ни от из ли за не то на 
алманаха.

Калина Тодорова учас
т ва в XXIте кра евед с
ки че те ния в Монтана 
(2010) и ор га ни зи ра на та 
през 2011 г. от БАН на
ци онал на на уч на кон фе
рен ция “Монтана – мост 
на ци ви ли за ции”, къ де то 
пред с та ви кра евед с ко то 
си про уч ва не „Пазители 
на хра ма” за ка мен
ноплас тич на та ук ра са 
на хра ма в с. Живовци. 
Същият ма те ри ал бе
ше пуб ли ку ван в сп. 

„Будител”, кн. 2 /2010 г. 
В на ци онал на та кра

евед с ка кон фе рен ция 
„Приносът на бъл гар
с ки те чор ба джии през 
Възраждането”, про ве
де на на 24 март 2011 г. 
в гр. Габрово, Весела 
Пелова пред с та ви те
ма та „От чор ба джи 
Димитраки [Хаджитошев] 
до Хаджи Димитър – 
един нет ра ди ци онен 
об раз на бо ре ца за сво
бо да и независимост, 
въз пят в на род на песен: 
Исторически кон т ра пун к
ти на ня кои тра ди ци он ни 
пред с та ви за об ра за на 
бъл гар с ки те чор ба джии“.

В елек т рон ния сайт на 
Регионална биб ли оте ка 
“Христо Ботев” има уеб
с т ра ни ца Регионално 
кра евед с ко дружество, 
в ко ято се от ра зя ват 
не са мо съв мес т ни те 
ни дейности, но и на ши 
са мос то ятел ни изяви, 
как то и линк към сай та 
ни. Информация за дру

жес т во то има и във 
„VISIT VRATZA” в  
„Бизнес ука за тел” 
(Организации) и 
ин фор ма ци он на
та аген ция Враца 
плюс, къ де то има 
са мос то ятел на руб
ри ка „Краезнание”.  

За по пу ля ри зи
ра не дейнос т та на кра
евед с ко то ни дру жес т во  
на 14 юли 2011 г. бе ше 
пус нат в Интернет на
ши ят са мос то яте лен 
уеб сайт на ад рес http://
kraevedivr.alle.bg/, из
ра бо тен и ад ми нис т ри
ран от ръ ко вод с т во то 
на дружеството, ко ето 
ни на ре ди сред мал ко то 
кра евед с ки ор га ни за
ции в страната, ко ито 
имат соб с т вен такъв. За 
те зи шест ме се ца той 
е по се тен 4860 пъ ти от 
об що 2280 посетители.  
Посетете го и вие, има 
как во да ви ди те и да 
научите! 

През те зи две го
ди ни под на ше ме то
ди чес ко ръ ко вод с т во 
бя ха уч ре де ни кра
евед с ки дру жес т ва 
в гра до ве те Мездра 
(21.10.2010) и Бяла 
Слатина (10.02.2011), 
ко ито осъ щес т вя ват ве
че свои са мос то ятел ни 
инициативи. Работим 
в сът руд ни чес т во с 
ре ги онал ни те дру жес
т ва в Северозападна 
България.■

www. slovoplus. info
e-mails: slovoplyus@abv.bg,

slovoplus@yahoo.com

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”

Председател
на кооперация
“Журналист”
и гл. редактор:

Параскева Маркова 
тел. 0876 307 732
         0876 537 952

●Печатница Враца● ЕООД

Монтана, ул.“Пейо Яворов” 1, Бизнесцентър “Огоста”

Екип Враца 
ул.“Цв. Кръстенякова” 13 
ОКС, 3000, п.к. 140, 
тел.: 092 665 400; 
          0897 658 888
Екип Монтана
3400, п.к. 133,  
ул. “Пейо Яворов” 1,
бизнесцентър “Огоста”,
ет.4, тел. 0876 537952

Екип Видин                                   
3700, ОКС, ул.”Г. Божинов” 1
тел.: 0889 399 349
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Заместниккме тът по 
об ра зо ва ние и кул ту ра 
Красимир Богданов про ве
де сре ща с пред с та ви те ли 
на спор т ни те клубове, на 
ко ято при със т ва ха пред
се да те лят на Комисията 
по спорт и ту ри зъм към 
Общински съ вет – Враца 
Ангел Иванов и гл. ек с перт 
към Министерството на 
фи зи чес ко то въз пи та ние и 
спор та за Северозападна 
България Росица 
Стаменова. Целта на сре
ща та бе ше пред с та вя не на 
съз да де на та но ва Наредба 

за фи нан си ра не на спор т ни
те клу бо ве на те ри то ри ята 
на об щи на Враца за 2012 г., 
ко ято пред виж да нов ред в 
пре дос та вя не то на сред с т ва 
и за ви ша ва с око ло 10 000 
лв. раз ме ра на фи нан со ва
та субсидия, оси гу ря ва на 
до то зи мо мент от Община 
Враца. 

До мо мен та об ща та пред
ви де на су ма за спор т ни те 
клу бо ве бе ше 123 288 лв., 
ка то в то ва чис ло се включ
ва ше и обез пе ча ва не то на 
Общинската прог ра ма на 
спор т ноту рис ти чес ки те 

прояви. Наредбата е пре
дос та ве на на спор т ни те 
клубове. До 10 яну ари 
2012 г. те ще имат въз мож
ност да вне сат про ме ни и 
предложения. 

Пак до та зи да та е и 
сро кът за по да ва не на до
ку мен ти за финансиране. 
Комисията по спорт и ту ри
зъм ще раз г ле да пред ло же
ни ята и ще вне се Наредбата 
за одоб ре ние от Общински 
съ вет – Враца, съобщиха 
от отдел „Връзки с об щес
т ве нос т та” на общината.■ 
Слово плюс

Нова наредба за финансиране 
на спорта в община Враца

При нос към 
кра ез на ни ето 

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
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В крайг рад с кия квар тал на 
Адъпазаръ Гьочмен Евлери в къс

ния следобед, в ка фе не „Демироглу”, 
раз го ва ря ха Стефан, шофьо рът на бъл
гар с кия камион, пре воз ващ сто ка за 
Анкара, съ се ля ни нът му от България, 
Али, пре се лил се тук през пет де се та 
година, и ка фе джи ята Шефкет.

Преди месец, нав ръх Гергьовден, 
Стефан се ви дя пак тук с Али. Тогава 
той му за ръ ча ка то дой де в Турция, да 
му до не се ши ше  с во да от Огоста и 
пръст от гро ба на наймал ка та му сес т ра 
Ханифе, ко ято на ри ча ше още Пеперуда. 
Та Стефан из пъл ни за ръ ка та му.

Кафеджията Шефкет се рад ва ше на 
сре ща та им, но се учуд ва ше на стран ния 
армаган, кой то Стефан бе донесъл.

 Пеперудата е най
мал ка та ми сес т ра – за
поч на раз ка за си Али. 
– Бяхме пет де ца в се
мейс т во то на бе ден сел
с ки ковач. Четири по
ко си туберкулозата. По 
во ля та на Всевишния 
оце лях са мо аз. Вече 
съм прех вър лил осем де
сет те и до ко га ще съм на 
та зи зе мя – не знам, но 
още ми е мъч но за Пеперудата. Тя бе ше 
ум но и кра си во момиче. Когато уче ше в 
тре то отделение, по на шия край нас тъ пи 
не за пом не на от ста ри те хо ра суша. Поп 
Сиренарски от с лу жи два мо ле бе на за 
дъжд, но та ка и не заваля. По же ла ние 
на съ се ля ни те ни сес т ра ми Ханифе ста
на пеперуда, за да из пъл ни то зи дре вен 
оби чай по бъл гар с ки те зе ми за дъжд. 
Окичена ця ла та с бъзе, тя тан цу ва ше от 
къ ща в къ ща бо са и пееше: „Дай Боже 
дъжд, да се ро ди ръж”... 

Жените я за ли ва ха с во да от кла ден ци
те и я даряваха... И след един ден за ва ля 
си лен по ро ен дъжд. Тогава се ля ни те я 
на ре ко ха Ханифе Пеперудата.

Малко пре ди да за поч не но ва та учеб на 
година, мо ми че то се разболя...

Тук Али пре къс на раз ка за си, от во ри 
ши ше то с во да от Огоста и на мок ри очи
те си.

По ре ка Сакария за ду ха вятър. Някъде 
от към гор но то й те че ние се по яви ято 
гълъби, пок ръ жи в не бе то и кац на на 
пок ри ва на кафенето. Али продължи:

 Кому как во то е писано... Здравето на 
сес т ра ми се влоши. Хората от се ло то 
ни помагаха, но за ту бер ку ло за та то га
ва ня ма ше цяр, пък и бе ше вре ме то на 
Втората све тов на война.

През ноември, ко га то пад на ха мъглите, 
ня мах ме газ за лам па та и ба ща ми от ва
ря ше вра та та на печката, за да ос ве тя ва 
лег ло то на бол на та ми сестра. Недалеч 
от се ло то ни, на ре ка Огоста, бе ше 
Йордановата воденица. Там ра бо те ше 
бай Петър, до бър при ятел на ба ща ми.

Една ве чер с ба ща ми оти дох ме при 
него, за да му по ис ка ме мал ко газ за 

лампата. Той ни на пъл ни ед но го ля мо 
ши ше с газ и ка за на ба ща ми: „Вземи, 
Османе, и да но мо ми че то да оз д ра вее час 
поскоро!” Нека Господ да да де ве чен по
кой на ду ша та му! Добър чо век беше!

Запалихме лам па та в стаята, а 
Пеперудата се оживи, от во ри кра си ви те 
си дет с ки очи и ка то про тег на бле ди те 
си ръ це към светлината, каза: „О, татко, 
кол ко е светло! Утре ще има празник!...” 
И на раз съм ва не издъхна. Беше на де сет 
години.

Даскал Филип съб ра па ри от ро ди
те ли те на де ца та и в се ло Кунино един 
ка ме но де лец й нап ра ви над г роб на плоча. 
И из дъл ба на нея пе пе ру да с раз пе ре ни 
криле... 

 Личи ли още пе пе ру да та на плочата, 

Стефане? – за пи та Али.
 Личи, дя до Али, ли чи и над пи сът под 

нея: „Тук по чи ва Ханифе Пеперудата.”
Ятото гъ лъ би се вдиг на от пок ри ва на 

ка фе не то и по ле тя на до лу по те че ни ето 
на Сакария.

 Вижте как се пре мя та он зи гълъб! – 
из ви ка кафеджията.

 Танцува във въз ду ха – ка за Али,  та
ка тан цу ват и пе пе ру ди те сред цветята, 
но жи ве ят кратко.

Разделиха се мълчаливо. Стефан тръг
на към камиона, за да про дъл жи към 
Анкара, а ста ри ят Али, кла туш кай ки се 
по тротоара, пое към до ма си. В дяс на та 
ръ ка но се ше ши ше то с во да от Огоста, а 
с лявата, до сър це то си, при тис ка ше тор
бич ка та с пръст, в ко ято бя ха спо ме ни те 
за род но то мяс то и за лю би ма та му сес т
ра Ханифе Пеперудата.

Кафеджията Шефкет гле да ше след тях, 
пок ла ща ше гла ва и оп рял се на вратата, 
дъл го ос та на замислен.■

Пеперудата
Разказ
Анатолий 
ПЕТРОВ

Компютърна зала в 
с. Войводино по проект 
"Глобални библиотеки"

◄ По по ка на на 
кмет с кия на-
мес т ник на с. 
Войводово Марина 
Ненова ръ ко вод с-
т во то на ПП ГЕРБ 
- Мизия взе учас-
тие в от к ри ва не-
то на ком пю тър на 
зала. Събитието 
се със тоя на 
25.12.2011 г. по 
про ект „Глобални 
биб ли оте ки”. 
Организационният 
сек ре тар на мес-
тна та струк ту ра 
на ГЕРБ Николай 
Тодоров под не се 
по да рък за но во-
от к ри та та за ла 
и поз д ра ви всич ки 
гос ти по слу чай 
но ва та при до бив ка 
на с. Войводово. 

СНИМКА: АРХИВ

Валентина 
БОБОЙЧЕВА
Този ден слън це то пак 

ни усмихна, ка то че ли 
пре ду се щай ки праз ни
ка – сре ща та на по ези ята 
и нейни те приятели. Не 
слу чай но из б ра на да та – 16 
де кем в ри – през 1894 го ди
на в Бяла Слатина е ро ден 
Николай Хрелков. И та зи 
ве чер е и ед но напомняне, 
па мет – за ли ри ка с лес но 
на ра ни ма душа, за на шия 
съгражданин. За да четем, 
да се пи та ме и отговаряме, 
прос то за да спо де ля ме 
– поезия, се га – с име то 
Лъчезар Лазаров и но ва та 
му кни га „Животът е са
мот на га ра”.

Защото Поезията не 
е гръм ки думи, тя не е 
декларация, ни то ма те ма
ти ка…

Поезията не е точ
ност и не се из мер ва с 
константи. Тя е символи, 
алегория, болка, и още 
– тъга, сподавеност, 
недоизказаност, притаеност, 
пре мъл ча ност – там някъде, 
в междуредията.

Тя е ъгъл, кръстопът, но и 
– слън це и сянка, и – за вет 
и ветрове, об ла ци и буря, 
изгрев, но и за лез…

И найве че по ези ята е 
любов, но – тиха, трудна, 
раз би ра ща и усе ща ща се от 
са мо себе си, да леч от ус
лов нос ти и определености, 
не – след „за що то”, а 
– „прос то та ка”… И ако 
в ду ми те съз рем „гняв”, 
„зло ба”, „ло шо тия”, „зли
на”и „ом ра за”, не ка бъ дем 
сигурни, че то ва са бук
ве ни оз на че ния от но во на 
Любовта. Това е по ези ята 
на Лъчезар Лазаров – доб ре 
поз нат в мал кия град, „сред 
рав ни на та без раз лич на”.

Роден е в Бяла 
Слатина. Завършил е 
“Българска фи ло ло гия” и 
„Журналистика”.

Работил е ка то жур
на лист във вес т ни ци те 
„Белослатински глас”, 
„Отечествен зов”, «Стара 
Загора». Носител е на наг
ра да та за по езия „Веселин 
Ханчев” и на дру ги наг ра ди 
за по езия и публицистика.

Първата му кни га „Насън 
или на яве” из ли за през 2003 
година, а „Покоят ме тре во
жи” – през 2007 година. И 

се га той ни радва, натъжава, 
за мис ля и ус мих ва с тре
та та си по етич на кни га 
„Животът е са мот на га
ра…”, под на ся ни ду ша та 
си „на ив на и тре вож на”, 
ко ято „ви со ко в синьо то 
кръ жи”. Посреща ни на 
сво ята га ра – с пе ро ни и 
болка, вла ко ве и тъга, и път, 
за що то не го „по ко ят го 
тре во жи”.

Тези му тревоги, тре
пет за път, га ри и вла ко
ве са за поч на ли пре ди 
мно го години, ко га то в 
Професионалната аг
ро тех ни чес ка гим на зия 
„Н.Й.Вапцаров” по по
ле та та в уче ни чес ка та 
си тет рад ка ре дял сти хо
ве – разказа, не без мал ко 
гордост, от к ри ла та ве ро ят но 
пър во та лан та му, не го ва
та учи тел ка по литература, 
Василка Цачева – из вес
т на със сво ите познания, 
прин цип ност и стро гост и 
доб ре поз на та на по ко ле ния 
ученици.

И мла ди ят по дух 
Богдан Дянков – ръ ко во
ди тел на пев чес ка та гру па 
„Ехо от мла дос т та” към 
Пенсионерския клуб, поз д
ра ви поета.

За пре ми ера та на книгата, 
с найдоб ри и при ятел с ки 
пожелания, от София прис
тиг на и Дамян Францов.

Още топ ли ду ми и чув
с т ва  и от Красимира 
Милчева, журналист, 
филолог, учител, поет, ко ято 
за ми ну ти сът во ри и своя 
поз д рав в рими.

Към нейни те ду ми се 
при съ еди ни и Цветан 
Диковски – съ що учас т
ник в Литературния клуб 
„Китка”.

Тръгвайки от „са мот на
та га ра”, „пе ро на”, „заб
ра ве ния ко ло воз” с Лъчезар 
Лазаров пре ми на ва ме през 
града, спомените, бол ки
те и тъгите, но виж да ме 
и „птиците, на ка ца ли по 
кло на”, „слън це то на хо
ри зон та” и „све те ща та 
ка то огън ро са”. За да ни 
уве ри Поетът, че „слу чай ни 
га ри ня ма”, че има на деж да 
– „има още ми ли ард го ди ни

до свър ше ка на света.”
И пак се убеждаваме, 

че след вай ки не го вия глас 
тряб ва да че тем и мъл ча ни
ето му – „Нали мъл ча ни ето 

е злато?
 А ду ми те са са мо дим,
 от кой то ни бо ли
 ду ша та…”
За да стиг нем до „…там, 

къ де то свър ш ва рав ни на
та”, при „гарата, на ре че на 
Голгота” и до найрад
ва щи те го и вяр ва щи им 
на деж ди – „Внучките” и 
„Внуците”. Какъв подо бър 
фи нал на ед на книга!? След 
„из т ръг на то то от ко рен 
дър во” да до ча каш и ви диш 
сво ето про дъл же ние – на 
кръвта, на пъп на та връв 
и на Любовта! Дай Боже 
всекиму! Това, и още, че 
тряб ва да се чув с т ва ус пял 
и щас т лив – има ве че три 
книги, има уче ни ци в съз да
де ния и ръ ко во ден от не го 
са мо де ен те атър…, и те 
го ува жа ват и обичат, ка за 
гос по жа Събка Николова – 
дъл го го ди шен пре по да ва тел 
и ек с перт по литература.

А те са тук – ученици, 
ко ле ги от ПАГ „Н. Й. 
Вапцаров” и от дру ги те 
училища, при яте ли… Тук е 
и инж. Харалампи Петков – 
пред се да тел на Общинския 
съвет, до бър знак за от но
ше ни ето към културата.

„Аз се гор дея с него, 
не са мо за що то ми е брат 
и го обичам, а и за що то 
той доказва, че Се ве ро
за пад на България не е 
северозападнала, щом пи
ше та ки ва стихове” – ка за 
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 найскъпото за 
теб – внучките и внуците. 

Можем са мо да добавим: 
„Благодарим за топ ло то 
пос ре ща не на тво ята „са
мот на га ра”, Лъчезаре! 
Бъди чес тит с но ва та си 
по етич на книга!”■

с Лъчезар
Лазаров 
и приятели

На самотната гара
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