
Крум КРУМОВ

С тър жес т ве на 
ли тур гия за

поч на праз ни кът на 
Монтана Свети Дух.

“В на ча ло то све тът 
е бил ед на не оп ре
де ле на без фор ме на 
ма са и имен но Духът 
Божий го е нап ра вил 
това, ко ето е днес”, 
ка за дя до Дометиан, 
Видински владика, 
и по же ла на мно гая 
ле та на граж да ни те 
на Монтана.

Празникът про дъл
жи с тра ди ци он но то 
шес т вие от хра ма до 
пло щад “Жеравица”. 
Литията се во де ше 
от ду хов ни ци те с 
хоругвите. В шес т
ви ето се вклю чи ха 
пос ла ни ци те на САЩ  
и  Индонезия, на род
ни те пред с та ви те ли 
Искра Фидосова, 
Златко Тодоров, 
Любомир Иванов, 
пред се да те лят на 
39ото Народно съб
ра ние доц. Борислав 
Великов, об щин с ки 
съветници, де ле га ци

ите от стра ни те гос ти 
за праз ни ка Кипър, 
Латвия, Македония, 
Сърбия, Украйна, 
Хърватска. 

Водосвет за здра
ве и бла го ден с т вие 
на Монтана на цен
т рал ния пло щад от
с лу жи Видинският 
митрополит 
Дометиан. 

Празникът про
дъл жи с кон цер т на 
фолк лор ни те със
та ви, учас т ни ци в 
Седмия меж ду на
ро ден фолк ло рен 
фестивал, до ма кин 
на кой то Монтана бе 
до 6 юни. 

Повече за празника 
на Монтана четете в 
следващия брой.■

Абонирайте се 

за Слово плюс
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
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Кметът на Враца инж. Николай 
Иванов връ чи гра мо ти и по да ри шо
ко ла ди на мом че та та от дет с коюно
шес ка та шко ла на „Ботев” – Враца. 
Поводът е за во юва но то от тях първo 
мяс то в прес ти жен тур нир във френ с
кия град Препинян. Малките таланти, 
нас тав ля ва ни от Иван Георгиев – 
Саки, пос тиг на ха шест по бе ди и за
вър ши ха един мач с ра вен резултат. 
На фи на ла вра ча ни по бе ди ха 
домакините. „Тази по бе да е без цен
на за нас не са мо за що то два пъ ти 
бих ме до ма ки ни те на те хен терен, 
но и за що то пос тиг на то то от нас е 
без ана лог в България” – пох ва ли се 
треньорът. От име то на от бо ра той 
по да ри на кме та фут бол на топ ка с ав
тог ра фи те на отбора, сним ка и флаг
че на тима. „Това, ко ето пос тиг нах те 
е на ис ти на изключително! Благодаря 
ви за то зи успех, кой то доказва, че 
Враца про дъл жа ва да раж да фут
бол ни таланти. Сигурен съм, че та зи 
ку па ще е пър ва та от мно го то и ще ви 
ча кат още по бе ди и с то зи отбор, и в 

бъдеще, ко га то ста не те част от мъж
кия от бор на „Ботев” – Враца” – с те зи 
ду ми кме тът инж. Николай Иванов се 
обър на към футболистите.

Турнирът се про ве де от 25 до 28 
май. България бe пред с та ве на в две 
въз рас то ви гру пи от об що че ти ри 
отбора, ка то два от тях  при ро де
ни те 19992000 г. от об ласт Враца – 
„Ботев” – Враца и „Ботев”– Козлодуй. 
В съ ща та въз раст от България учас
т ва и ти мът на „Хаджидимово”, а 
при 14го диш ни те – на „Академик” 
– София. Участието на 20 от бо ра от 
Европа и Африка доказва, че де ца
та от дет с коюно шес ка та шко ла на 
“Ботев”  Враца, на пъл но са зас лу жи
ли тро фея на състезанието. Първото 
мяс то в таз го диш ния тур нир е след 
две при зо ви чет вър ти мес та за на
ши те мла ди фут бо лис ти   в Роняк, 
Франция, и Женева, Швейцария. 
Като таз го ди шен победител от бо рът 
е по ка нен от ор га ни за то ри те от но во 
догодина, то зи път на раз нос ки на 
домакините. ■ Слово плюс

Наградизадетскияотборна"Ботев"-Враца
Поводът е за во юва но то първo мяс то в прес ти жен 
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Златия 
пее и 
танцува

Ра дио 
"Долна Кремена"
се слуша 
от Австрия
до Австралия

►на 4-а стр

В Д-р Йосифово 
нов магазин 
от веригата
"КООП"

►на 2-а стр

Фрагменти
от "Историята 
на град
Брусарци" ►на 5-а стр.
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Месец май се пре вър на в 
праз ник за жи те ли те на мон
тан с ко то се ло Др Йосифово. 
Поводът за ожив ле ни ето и по
ви ше но то нас т ро ение на 15 май 
бе от к ри ва не то на чет вър тия за 
ПК „Наркооп” – Монтана обект 
от тър гов с ка та ве ри га КООП.

Магазинът бе от к рит от Ваня 
Боюклиева, за мес т никпред се
да тел на ЦКС, и инж. Бранимир 
Димитров, пред се да тел на 
Областен ко опе ра ти вен съ юз – 
гр. Монтана.

На тър жес т ве но то откриване, 
въп ре ки дъж дов но то време, 
праз ни ка на ко опе ра ци ята 
уважиха: Тихомир Антонов, 
зам.кмет на об щи на Монтана; 
Деян Димитров, ди рек тор 
„Европейска ин тег ра ция и ико
но ми чес ко раз ви тие” – об щи на 
Монтана; Силвия Василева, 
ди рек тор „ФСД” – об щи на 
Монтана; Пеко Пемперски, 
кмет на с. Доктор Йосифово; 
Димитър Димитров, пред се да
тел на зе ме дел с ка та ко опе ра ция 
в селото; кме то ве на съ сед
ни те се ла Славотин, Студено 
бу че и Войници, в ко ито ПК 
„Наркооп” сто па нис ва тър гов с
ки обекти.

На праз ни ка при със т ва ха още 
членкооператори, чле но ве на 
Управителния съвет, пред се да
те ли на кооперации, кли ен ти на 
ма га зи на и жи те ли на селото.

Преди от к ри ва не то на ма
га зи на бя ха връ че ни член с ки 
книж ки на два ма но воп ри ети 
членкооператори. Музикална 
прог ра ма из не со ха със та ви от 

читалището.
Преди вре ме ръ ко вод с т во

то на ко опе ра ци ята решава, 
че ма га зи нът в се ло Доктор 
Йосифово тряб ва да бъ де пре
об ра зен и вклю чен в тър гов с ка
та ве ри га „КООП”. 

Решението е взе то след вни
ма тел но об мис ля не и ана лиз 
на резултатите. Обектът е из б
ран по ра ди ня кол ко причини. 
На пър во място, за що то се ло
то е ед но от найго ле ми те в 
района, в кои то ко опе ра ци ята 
осъ щес т вя ва дейнос т та си. 
Постоянните му жи те ли са 
око ло седемстотин. Останалите 

се ли ща в ра йо на имат под 500 
жители, ня кол ко под 250, а ед но 
от тях е с 50 жители.

На вто ро място, бла гоп ри ят
но то му раз по ло же ние – ед нов
ре мен но е в бли зост до път на 
ар те рия и е на цен т рал но място.

На след ва що място, след нап
ра ве ния ана лиз ръ ко вод с т во то 
на ко опе ра ци ята преценява, че 
обек тът има въз мож ност да уве
ли чи па зар ния си дял. Нуждата 
от ремонт, тъй ка то ма га зи нът 
не е от го ва рял на съв ре мен ни те 
изис к ва ния за тър гов с ки обект 
за хра ни тел ни стоки, как то и 
пре цен ка та на тър гов с кия ра

бот ник съ що би ли взе ти под 
внимание.

Кооперацията пре обо руд
ва обек та със сред с т ва от 
фонд за вза им но под по ма га не 
„Инвестиции” при ЦКС и соб с
т ве ни средства. Търговският им 
обект в с. Др Йосифово ви на ги 
е бил в гру па та на магазините, 
пра ве щи до бър стокооборот. 
Ръководството на ко опе ра ци ята 
очак ва се га сто ко обо ро тът да 
на рас не от 50 до 100%.

ПК „Наркооп” – Монтана 
сто па нис ва 19 ра бо те щи тър
гов с ки обекта, раз по ло же ни в 
16 на се ле ни места. В че ти ри от 

тях ве че има ма га зи ни от ве ри га 
„КООП”, т.е. в 25% от об с луж
ва ни те селища. Кооперацията 
се стре ми да под дър жа доб ро 
ни во във всич ки те си тър гов с ки 
обекти, тъй ка то членко опе ра
то ри те и кли ен ти те зас лу жа ват 
найдоб ро то обслужване, ка
чес т во на пред ла га ни те сто ки и 
дос тъп ни цени.

Председателят на ко опе
ра ци ята инж. Вежен Велков 
споделя: „В нас то ящия кри зи
сен мо мент в стра на та са мо в 
ня кол ко от найго ле ми те гра
до ве на се ле ни ето се увеличава. 
При нас, в Северозападна 
България, на се ле ни ето в гра
до ве те ни намалява, а се ла та се 
обезлюдяват. 

За съ жа ле ние то ва е реалност, 
а не черногледство.

В та зи си ту ация се стре
мим да за дър жим дос тиг на тия 
стокооборот, ка то за ла га ме на 
по ве че труд, уме ние и все от
дайност от всич ки ра бо те щи в 
кооперацията. Вярвам, че на се
ле ни ето ще оце ни га ран ти ра но
то ка чес т во на сто ки те и доб ри
те ус ло вия на пазаруване, ко ито 
пред ла га ме в на ши те ко опе
ра тив ни магазини. Основание 
за то ва ми да ва доб ро то от
но ше ние и ре зул та ти от вся ка 
внед ре на новост, про мо ция и 
дру ги ини ци ати ви в обек ти те 
до момента.

Целта на ко опе ра ци ята е да 
про дъл жа ва ра зум но об но вя
ва не то във всич ки обекти, за
що то в то ва е на деж да та ни за 
бъдещето.”■ Слово плюс
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ПК„Наркооп”–Монтана
откриновмагазин

отверигата
„КООП”

Ръководството на ко опе ра ци ята очак ва се га сто ко обо ро тът да на рас не от 50 до 100%

На 31 май 2012 г. Областен ин фор ма ци онен цен тър – 
Монтана про ве де пър ва ин фор ма ци он на сре ща в oбщина 

Георги Дамяново. Участниците бя ха за поз на ти с 2 от от во ре ни те 
про це ду ри по Оперативна прог ра ма „Развитие на чо веш ки те ре
сур си” – „Помощ в до ма” и “Образователна ин тег ра ция на де ца та 
и уче ни ци те от ет ни чес ки те мал цин с т ва”. 

Община Георги Дамяново има спе че ле ни 4 про ек та по опе
ра тив ни те програми, два от ко ито ве че са ус пеш но приключили. 
Единият е за об мя на на доб ри 
прак ти ки в об лас т та на туризма, 
по кой то съв мес т но с oбщина 
Виламарчант от Испания е раз ра бо
те но прак ти чес ко ръководство, ко
ето включ ва найраз лич ни ту рис ти
чес ки дес ти на ции и мес та за отдих, 
по чив ка и забавление. Направен е и 
кра тък ана лиз на по ли ти ка та на ЕС 
в об лас т та на туризма. Другият про
ект е за об но вя ва не на ма те ри ал
на та ба за на ОУ „Отец Паисий”, кой то съ
що е приключил. И два та про ек та са по 
опе ра тив на прог ра ма „Регионално раз ви тие”. Допълнително на 
те ри то ри ята на об щи на та се из пъл ня ват про ек ти в пар т ньор с т во 
с Агенцията по за етос т та – „Нов из бор – раз ви тие и ре али за ция” 
и с Агенцията за со ци ал но под по ма га не – „Подкрепа за дос то ен 
жи вот”. 

Участниците в сре ща та споделиха, че раз ра бот ва не то на про

ек ти за тях е трудно, как то и че имат нуж да от прак ти чес ки на
со ки за въз мож нос ти те на вся ка ед на програма, за до пус ти ми те 
дейнос ти и разходи, за да не гу бят вре ме и енер гия при тър се не 
по коя прог ра ма и про це ду ра са допустими. За мал ки те об щи ни 
сред с т ва та от ев ро фон до ве те са един с т ве ни ят шанс за по доб ря
ва не на жи во та на хората, за раз ви тие на ту риз ма и за по пу ля ри
зи ра не на уни кал нос т та на района, чрез об мя на на доб ри прак ти
ки със съ сед ни те райони. 

Областен ин фор ма ци онен цен тър – Монтана е част от мре жа
та от 27 об лас т ни ин фор ма ци он ни цен тъ ра за по пу ля ри зи ра не 
на Кохезионната по ли ти ка на Европейския съ юз в България и 
пре дос та вя информационни, комуникационни, ло гис тич ни и ек
с пер т ни услуги. Центърът е съз да ден по про ект по Оперативна 
прог ра ма „Техническа по мощ”, съ фи нан си ра на от Европейския 
съ юз чрез Европейския фонд за ре ги онал но развитие, из пъл не
ни ето му ще про дъл жи до сре да та на  2014 г.■

Първа информационна 
среща в Георги Дамяново

Възможностите на ев ро фон до ве те 
труд но дос ти гат до малките общини

Светлин Николов 
е  но ви ят 
за м.-пред се да тел 
на Об щин с кия съ вет 
в Монтана

Избран бе с тай но 
гла су ва не без гла со ве
те на съ вет ни ци те от 
ГЕРБ. 

Преди во та те 
декларираха, че 
са  про тив из би ра
не то на вто ри зам.
председател за ра ди  
уве ли ча ва не то на 
раз хо ди те за зап ла ти 
в Общинския съвет. ■ 
Слово плюс
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Към 1 май 2012 г. биз не
сът в Област Монтана е 

ус во ил мал ко над 7 млн. лв. 
по опе ра тив ни те програми, а 
об ща та стойност на до го во ре
ни те сред с т ва е 15 250 754,50 
лв. 42 са склю че ни те договори, 
от тях 23 са приключили, 8 
са одоб ре ни и за поч ват из
пъл не ние на дейностите, 2 
са в про цес на изпълнение, 
а 9 са прекратени. Наймно го 
про ек ти биз не сът е раз ра бо
тил по Оперативна прог ра
ма „Конкурентоспособност” 
– 24 проекта, а за обу че ние и 
прек ва ли фи ка ция на пер со
на ла е учас т вал с 18 про ек
та по Оперативна прог ра ма 
„Развитие на чо веш ки те ре
сур си”.

По вре ме на сре ща та пред с
та ви те ли те на мал ки те и сред
ни пред п ри ятия споделиха, 
че ос нов ни те проблеми, ко ито 
сре щат са от х вър ля не то на 

пред
ло же

ни ето още на пър вия етап, 
пре ди фак ти чес ки ко ми си ята 
да е раз г ле да ла цел та и иде ята 
на фирмата, го ле ми ят про
цент съфинансиране, кой то е 
не по си лен за пред п ри яти ята 
от об лас т та и за ус ло ви ята на 
ико но ми чес ка криза, дъл ги те и 
слож ни на со ки за кан ди датс т
ва не и ог ром ния обем от до ку
мен та ция за вна ся не на един 
про ект за оценка. 

Възможностите за енер гий на 
ефек тив ност са от съ щес т ве но 

зна че ние за предприятията, но 
са мо ако са с помал ко съ фи
нан си ра не и по метод, по до бен 
на енер гийно то об но вя ва не на 
жи лищ ни сгради. Найчес то 
фир ми те тър сят въз мож ност за 
за ку пу ва не на техника, внед
ря ва не на но во обо руд ва не за 
раз ши ря ва не на про из вод с т ве
ни те це ли, на ема не на ра бот на 
ръка и обу че ние на персонала. 
Затова найси лен ин те рес имат 
към про це ду ра та за тех но ло
гич на мо дер ни за ция в мал ки те 
и сред ни пред п ри ятия и би ха 
кан ди датс т ва ли по нея, ако бъ

де от к ри та отново. 
Срещата от к ри Рени Янева, 

гл. ек с перт „Евроинтеграция” в 
oбщина Монтана и ръ ко во ди
тел на про ек та на Областния 
ин фор ма ци онен цен тър в 
Монтана.  

Александрина Здравкова, 
управител на цен тъ ра, пред
с та ви ак ту ал ни те про це ду
ри по Оперативна прог ра ма 
„Конкурентоспособност”. Най
ин те рес на за биз не са се ока за 
про це ду ра та за въ веж да не на 
енер гос пес тя ва щи тех но ло гии 
и из пол з ва не то на въ зоб но

вя еми енер гий ни източници, 
ко ято се очак ва да стра ти ра 
през юни. Чрез нея мо гат да се 
закупят, дос та вят и въ ве дат в 
ек с п ло ата ция машини, ма те ри
али и оборудване, как то и да се 
из вър шат стро ител номон таж
ни ра бо ти на сград ния фонд 
за на ма ля ва не на раз хо ди те 

за енер гия за про из вод с т ве
ни нужди. Участниците бя ха 
за поз на ти и с ини ци ати ва та 
„Джереми”, чрез ко ято фи нан
со ви пос ред ни ци пре дос та вят 
на мал ки те и сред ни пред п
ри ятия об лек че ни ус ло вия за 
по лу ча ва не на кредит. 

■ Слово плюс

За европроектите е нуж на 
по-точ на и пъл на ин фор ма ция 

Областен ин фор ма ци онен цен тър – Монтана про ве де вто ра 
ин фор ма ци он на сре ща в об лас т ния град, на со че на пре дим
но към мал ки те и сред ни предприятия

Икономическо 
развитие и 
сътрудничество 
ЕС – Китай

От 28 до 31 май в Европейския пар
ла мент в Брюксел се про веде тре та та 
по ред сре ща на ви со ко рав ни ще ЕС 
– Китай

 Владимир Уручев, ев ро де пу тат от 
Групата на ЕНП (ГЕРБ), пред се да тел
с т ва па не ла „Икономическо раз ви
тие и сът руд ни чес т во ЕС  Китай». В 
ожи ве на дис ку сия чле но ве на ЕП от 
всич ки по ли ти чес ки гру пи и пред с та
ви те ли те от уп рав ля ва ща та пар тия 
на Китай тър си ха от го вор на въпроса 
как Европейският съ юз и Китай 
мо гат да си сът руд ни чат още по
успешно с цел да от го во рят на об щи те 
предизвикателства, ка то про ме ни те в 
кли ма та и гло бал но то ико но ми чес ко 
управление. Българският ев ро де пу тат 
при зо ва към за дъл бо ча ва не на от но
ше ни ята на все об х ват но стра те ги чес ко 
пар т ньор с т во меж ду ЕС и Китайската 
на род на република.

По вре ме на дис ку си ите и две те 
стра ни се обе ди ни ха око ло позицията, 
че вмес то по ве че протекционизъм 
е не об хо ди мо уве ли ча ва не на 
стокообмена, об ме на на тех но ло гии 
и  ноухау, пре мах ва не на ба ри ери те 
за улес ня ва не на дос тъ па до ки тайс кия 
пазар, учас ти ето на ев ро пейс ки ком
па нии в ки тайс ки об щес т ве ни поръчки, 
как то и по ве че проз рач ност в тър гов с
ки те отношения.

Участниците във фо ру ма очер та
ха го лям по тен ци ал за сът руд ни чес
т во при из г раж да не то на път на та 
инфраструктура и в об лас т та на въ зоб
но вя еми те енер гий ни източници.■

Четиричленна де ле га ция от Република 
Албания гос ту ва на oбщина Мездра по 
по вод тра ди ци он ни те праз ни ци  Мездра 
 Май 2012. В със та ва и бя ха  Хаджи 
Пируши  пред се да тел на дру жес т во 
"Просперитет Голо бърдо", и Рази Рама  
кмет на Община Големо Острени. 

Дружество „Просперитет Голо бър до“ е 
кул тур на асо ци ация на българи, мал цин с
т во в Албания. Създадено е през 2000 го
ди на ка то неправителствена организация, 
ко ято има за цел да опазва, раз ви ва и изу
ча ва бъл гар с ки те оби чаи и тра ди ции на 
ра йо на на Голо бърдо  Албания и да оказ
ва съ дейс т вие на свои чле но ве за обу че ние 
в България. 

Тридневната прог ра ма на го ти те 

включваше: за поз на ва не със за бе ле жи
тел нос ти те на София и НИМ, фолк ло рен 
съ бор "Де е българското" в Туристически 
ком п лекс "Дядо Йоцо гледа" до се ло Очин 
дол, връх Околчица, пе ще ра та Леденика, 
Враца и дру ги . 

С лед прик люч ва не на офи ци ал ни те сре
щи пре ди да си за ми нат за Албания се 
про ве де сре ща с пред с та ви те ли на ВМРО 
– Мездра, с ко ито под дър жат тра ди ци он но 
доб ри и при ятел с ки отношения. 

Зам.об лас т ни ят пред се да тел на ВМРО 
за обл. Враца Красимир Тодоров е по се
ща вал мно гок рат но Голо Бърдо и Албания, 
а та зи го ди на на Гергьовден в об щи на 
Стеблево бя ха на гос ти Мирослав Захариев 
и Тихомир Илчев. Пръв там с об щин с ки 

гос ти пък бе ше Мирослав Гетов  ре дак тор 
на вес т ник "Мездра 21 век".

Делегацията се срещ на и със зам.кме
тът на Враца Красимир Богданов, с ко го то 
бя ха об съ де ни дос та въп ро си от вза имен 
интерес, за ся га щи по ло же ни ето на бъл
гар с ко то мал цин с т во в Албания. Хаджи 
Пируши, кой то е ро дом от се ло Стеблево, 
об ласт Елбасан, пред ло жи да съ дейс т ва за 
ус та но вя ва не на връз ки меж ду гра до ве те 
Враца и Елбасан, къ де то има мно гоб рой на 
бъл гар с ка об щ ност от Голо бър до и от дру
ги кра ища на Албания. 

Предстои да се осъ щес т вят кон так ти и 
раз го во ри за за сил ва не на вза имо от но ше
ни ята меж ду два та об лас т ни центъра. ■ 
Слово плюс

БългаритевАлбания
несазабравени

Спорът меж ду oб лас
т на та уп ра ва и oб щи на 
Монтана за соб с т ве нос т та 
на сградата, в ко ято се по
ме ща ва об щин с ка та ад ми
нис т ра ция оти ва в съда.

Това ста на яс но на за се
да ние на Общинския съвет, 
на ко ето бе об съ де но ис ка
не то на об лас т ни я уп ра ви
тел за про мя на на ре ше ние 
на Министерския съ вет  от 
1999 година. 

Тогава  ма сив на та сгра
да на пло щад „Жеравица” 
е ак ту ва на ка то дър жав на 
собственост, без в нея да 
бъ де вклю че на нис ка та 
част, къ де то се по ме ща ва 
общината. 

През 2000 го ди на об
лас т ни ят уп ра ви тел 
Любомир Иванов е из дал 
нов акт за пуб лич на дър
жав на собственост, в кой
то е вклю чил и час т та на 
общината. Заради раз ли чи
ята в два та до ку мен та пред

ло же ни ето бе Общинският 
съ вет да приеме, че сгра
да та e на об щи на та и се 
да ва за пол з ва не, а ста ту
тът й е пуб лич на дър жав на 
собственост.

„Спорът ще бъ де ре шен 
в съ да”, ка те го ри чен бе 
кметът, кой то за яви още, че 
ос вен  об лас т та и об щи на та 
раз по ла га с до ку мен ти за 
сградата. „Ще отс то ява ме 
по зи ции те си докрай, не 
за що то ис ка ме да спо рим 
и да во дим по ли ти чес ки 
битки, а за що то дъл жим то
ва на граж да ни те”, обяс ни 
кметът.

Пред съ вет ни ци те об
лас ти ят уп ра ви тел Ивайло 
Петров заяви, че е за поч нал 
процедурата, за що то фор
мал но той е в нарушение, 
тъй ка то има сгра да дър
жав на собственост, ко ято 
не уп рав ля ва съ об раз но 
закона. ■

Из сайта nоvinitem.com

Общината да ва 
на съд об лас т та 
за ра ди сгра да та 

Калин ТОДОРОВ
Общинският съ вет на свое ре

дов но за се да ние одоб ри вне се но
то пред ло же ние за удос то ява не на 
ак тьо ра Христо Кузмов с Почетен 
знак на Община Монтана и зва ни ето 
„Почетен граж да нин на Монтана”.

Предложението бе под к ре пе но 
от бив ши и нас то ящи слу жи те ли на 
Драматичен те атър – Монтана и дейс
т ва щи слу жи те ли в Регионална биб
ли оте ка „Гео Милев”. То е ини ци ати ва 
по по вод на вър ш ва не то на 90 го ди ни 
от рож де ни ето на ак тьо ра и 50 го ди ни 
от ос но ва ва не то на ДТ  Монтана.

Христо Николов Кузмов е ро
ден на 29 юни 1922 в с. Бачково, 
Асеновградско. След за вър ш ва не на 
об ра зо ва ние в Асеновград, пос тъп ва 
на ра бо та в пощите. Покъс но за поч ва 
ра бо та та си ка то ста жант ак тьор и ак
тьор в те ат ри те в Асеновград, Враца, 
Видин, Провадия, сни ма се във фил ма 
“На все ки километър: Хищникът”. 

От 1963 пос тъп ва в ДТ – Монтана, 
къ де то ра бо ти до пен си они ра не то си 
през 1990. Директор е на Драматичен 
те атър  Монтана в пе ри ода от 1964 г. 

до 1969 г. Носител е на на ци
онал ни наг ра ди и дър жав ни 
отличия. 

Запомнящи се ос та ват ро
ли те му на мон тан с ка сце на 
в спектаклите: Романтичният 
юг, Коварство и любов, 
Балкански аристократи, 
Любовта и сянката, 
Господарите, Железният 
светилник, Червено и 
кафяво, Събота 23, Любов 
необяснима, Поси лен от 
боговете, С дла ни те нагоре, 
Пари за Мария, Малка 
земя, Лев Гурич Синичкин, 
Албена, Отвъд миражите, 
Зидари, Честна мускетарска, 
Иван Шишман, Царска 
милост, Дивият ангел, Я, кол
ко макове, Когато срещ неш 
чудото, Майка на всички, 
Януари, Инспектори, Бряг, 
Виновните, Майстори, 
Новото пристанище, Разделянето 
на атома, Ромео и Жулиета, Горещо 
лято, Снаха, Горещници, Комедия от 
грешки, Големанов и мно го други.

Почетният знак ще бе връ чен 
на тър жес т ве но то за се да ние на 
Общинския съвет, на 04 юни, по по
вод Св. Дух, праз ник на Община 
Монтана.■

ХристоКузмов-почетен
гражданиннаМонтана
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Елеонора ЦАНОВА  
Така се пе еше в ед на песен. А 

ауди ото на Боби Мартин в ма зе то на 
сел с ка та му къ ща в Долна Кремена 
съв сем не е малко. 

Какво е до ве ло Боби и Роузи 
пре ди три го ди ни в края на то ва 
мал ко селце, те раз каз ват покъсно. 
В момента, ко га то им гос ту ва ме, 
Боби има сво ето пре да ва не “Закуска 
с Боби “ и е в пря ка връз ка със слу
ша те ли те си . А те са от цял свя т,  
от всич ки кон ти нен ти и с тях опит
ни ят ра ди ово дещ раз го ва ря, прев
к люч вай ки на бър зи обо ро ти от 
английски, през испански, френски, 
нем с ки. В модерното сту дио вла гат 
бли зо 500 хил. долара.  

Своето пре да ва не от Долна 
Кремена Боби во ди в се ки ден, без 
уикендите от 9 до 13 часа. Той е в 
ефир ве че над 500  пъ ти . Новините 
му са от цял свят, има и български, и 
европейски, и от въд океана. 

В мо мен та на гос ту ва не то ни 
мно го слу ша те ли се ин те ре су ва
ха за по ра же ни ята от ста на ло то 
зе мет ре се ние у нас, от тра фи ка в 
сто ли ца та, от случ ка та с уби ти те от 
мъл ния две же ни в Кърджалийско. 

Емоционално, но и прецизно, Боби 
ин фор ми ра  за всичко, след то ва пус
ка музика, пре дим но евъргрийни, 
рок, по пу ляр на класика. Често зву чи 
и бъл гар с ка музика. Приз на ва , че 
Валя Балканска е оби ча на та от не го 
из пъл ни тел ка и се прех лас ва пред 
ма ги ята на бъл гар с ки те гласове. 

Роузи, же на та до не го в жи во
та и в про фе си ята на радиоводещ 
се вълнува ка то при пър во то 
излъчване. До ри и без да сме прос
ве те ни в де тайли те на раз лич ни те 
езици, с ко ито вся ка сут рин Боби 
поз д ра вя ва сво ите слушатели, виж
да ме кол ко енер гия и страст вла га 
той в ча со ве те на емисията.

Боби сло жил слу шал ки те още 
12 го ди шен в лон дон с ко то ра дио 
“Пират “. Ра бо тил е 8 го ди ни в Би 
Би Си, в Испания. 

Преди го ди ни у нас на екс кур
зия ид ва дъ ще ря му Мишел. Така 
се влюб ват в стра на та ни , че със 
съп ру га си Саймън се ус та но вя
ват в с. Липница, оси но вя ват две 
момиченца, се га на 7 и 9 го ди ни, 
ос та на ли без родители, от ва рят ма
га зин за кон с ки аму ни ции и дру ги 
при над леж нос ти за езда, от г леж дат 

10 по ро дис ти 
коня. Това до
веж да и ро ди те
ли те Мартин в 
Долна Кремена.

Стотици дис
ко ве и ка се ти с 
музика, мно го 
книги, сним ки 
със спо ме ни от 
мла ди те ро ка
джийс ки го ди ни, 
от спе че ле на та 
нас ко ро наг ра да 
в Париж ка то ра
ди ово дещ, всич
ко то ва е съб ра но 
в сту ди отомазе, къ де то Боби се 
развихря. Новините по лу ча ва по 
интернет от цял свят, след то ва ка то 
ис тин с ки ма гьос ник пра ви от скуч
ни те по ня ко га но ви нар с ки тек с то ве 
зав ла дя ва щи крат ки съобщения. 
Разказва мно го за България, слу ша
те ли те му се ин те ре су ват от на ше то 
мо ре, от ис то ри ята ни. Политиката 
поч ти я ня ма в “Закуска с Боби” , 
спо ред него важ на е но ви на та. 

Какво ха рес ват два ма ан г ли ча
ни, ро де ни в граф с т во Кентърбъри, 

у нас, пи та ме с любопитство. 
Отговорът е поч ти ка то ду ет: 
„Харесваме жи во та тук, всич ко, тук 
има ме приятели, а найдо бър при
ятел ни е кме тът Румен Серафимов, 
кой то жи вее до нас. Когато вре ме то 
е ху ба во, хо дим до Мездра, на пет 
километра, пи ем си ка фе то там, сре
ща ме се с хората.” 

Обожават на шен с ки те ке бап че та 
и чер ве но то ни вино, но не си па дат 
мно го по пиенето. Роузи се е на учи
ла до ри да ме си пит ки и да гот ви 
бъл гар с ки манджи. Според нея, 

въп ре ки  че пре да ва не то е за кус ка , 
не об съж дат мно го със слу ша те ли те 
си ку ли на ри ята .  

Оби ча сво ите две кот ки и се гор
дее с лю бо пит на та ко лек ция от 
ста ри и раз но об раз ни лъ жич ки за 
чай от цял свят.  

Боби е убеден, че един ра ди ово
дещ не мо же да се пен си они ра, са
ми ят той не мис ли за то ва и е из пъл
нен с енер гия и лю бов към ра ди ото, 
а “Радио Долна Кремена “ прев ръ ща 
в го ре ща но ви нар с ка точ ка, слу ша на 
от Австрия до Австралия.■

Тодор ТОДОРОВ
За по ре ден път, въп ре ки 

дъж дов но то вре ме, об щи на 
Вълчедръм про ве де прег ле д 
на самодейното ху до жес т ве
но твор чес т во „Златия пее и 
тан цу ва 2012”. Фолклорният 
фо рум се про веде под пат
ро на жа на кмета на Община 
Вълчедръм Иван Барзин в 
пар т ньор с т во с чи та ли ще 
„Рало–1891”. 

В прег ле да взе ха учас тие 
37 из пъл  нители от над 30 чи
та ли ща от об ласт Монтана. 

Интерес и ап ло дис мен ти 
от но во пре диз ви ка об ред ният 
танц „Калуш” на ка лу ша ри
те от се ло Златия, кой то се е 
из пъл ня вал в се ло то ви на ги 
в пе тък след цър ков ни я праз
ник Петдесетница по вре ме 
на Русалийската неделя.

Читалище „Рало” пред с та
ви ус пеш но тан цо ви из пъл
не ния на ня кол ко по ко ле ния 
тан цьо ри от дет с ка та шко ла 

до найопит ни те от гру па та за 
из во рен фолк лор „Извора”, а 
на сце на та нап ра ви де бют и 
тан цо вият със тав на Стефан 
Рибагин от ра бо те щи хора, 
ко ито по се ща ват тан ци за 
раз в ле че ние и раз то вар ва не 
от дел нич на та работа. 

В сво ите из пъл не ния го
ля ма та гру па по ка за за вид на 
тан цо ва тех ни ка и емо ци она
лен заряд, кой то ка ра ше пуб
ли ка та да притихне, а в друг 
мо мент да из бух не с аплауз.

Младежите от тан цо вия 
със тав на чи та ли ще „Н. Й. 
Вапцаров” в Долни Цибър 
взри ви ха пуб ли ка та с вдъх
но вя ва що то из пъл не ние на 
северняшки, шоп с ки и до ри 
ру мън с ки танци. Торлашките 
пес ни и ху мор от се ло 
Железна, об щи на Чипровци, 
съ що съз да до ха по ло жи тел ни 
емо ции на публиката, ко ято 
бе на пъл ни ла чи та лищ ния 
са лон във Вълчедръм.

Обикновено на по доб
ни фо ру ми се наб лю да ва 
при със т вие на въз рас т ни 
из пъ лни те ли, но то зи път 
бе различно. Детските и 
мла деж ки изпъл не ния ни
как не бя ха помал ко, до ри 
нап ро тив, пре об ла да ва ха и 
ка то съ пос та ве ни с ми на ла та 
го ди на и с пого ля мо ка чес т
во на изпълнение.

Направи впе чат ле ние и об
лек ло то на съставите. Може 
да се каже, че поч ти всич ки 
със та ви се по ка за ха с но ви 
костюми, ко ето до пъл ни тел
но ук ра си тех ни те из пъл не
ния и самочувствие.

Организаторите имат амби
ция прег ле дът на лю би тел с
ко то твор чес т во „Златия пее и 
тан цу ва” през след ва ща та го
ди на да пре рас  не във фолк ло
рен фестивал, кой то да за еме 
мяс то и в на ци онал ния кул ту
рен ка лен дар на Министерство 
на културата. ■

Ра дио "Долна Кремена"
се слуша от Австрия
до Австралия

Фолклорен преглед във Вълчедръм

Фо румът се про веде под 
пат ро на жа на кмета на 
община Вълчедръм Иван 
Барзин в пар т ньор с т во с 
чи та ли ще „Рало–1891”
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Серьожа ВЪЛКОВ
►Продължение от миналия брой
Пълномощно пис мо от бъл гар с ки те 

пре сел ни ци от 48 се ла на
Видинска на хия в Крим до Султана с 

мол ба да им по мог не да се
за вър нат в род ни те си места, със та

ве но на 9/21 фев ру ари 1862 г.
Съхраняван в ЦДА София, ф. 111 К, 

оп. 1, а. е. 151.
Личен Фонд на Христо Тодоров 

Стоянов от град София.
„Пълномощно писмо.
Ные до лу под пи са ните пре сел ци в 

Крим из Видинската нахiя от се ла
та: Василовци, Байрактарма ха ла [дн. 
в със та ва на се ло Василовци], Татар 
ма ха ла [дн. се ло Дондуково], Крива
бара, Гаговица [дн. град Брусарци], 

Гайтанци [дн. в 
със та ва на се ло 
Смирненски], 
Медковец, 
Церовен [ве
ро ят но ста ва 
въп рос за дн. 
се ло Долно 
Церовене], 
Вълковасла
ти на [дн. се
ло Доктор 
Йосифово], 
Безденица, 
Кошарник [дн. 
кв. на град 
Монтана], 
Сливовик, 
Бело по ле [дн. 
Видинска об
ласт], Роглец 
[дн. Видинска 
об ласт], 
Чорлiево [дн. в 
със та ва на се
ло Дреновец, 
Видинска об
ласт], Дреновец, 
Извор [дн. 

Видинска об ласт], Ярловица [дн. 
Видинска об ласт], Толовица [дн. 
Видинска об ласт], Сливата, Орсоя, 
Моминброд [дн. кв. на град Лом], 
ВлашкатаМахала [дн. в със та ва на 
се ло Сталийска ма ха ла], Асталиска
ма ха ла [ве ро ят но ста ва въп рос за дн. 
се ло Сталийска ма ха ла], Кръкнижа ба 
[дн. се ло Аспарухово], Гюргич [дн. 
Видинска об ласт], Плашивец [дн. 
Видинска об ласт], Ружици [ве ро ят
но греш но за пи са но се ло Ружинци, 
Видинска об ласт], Яновец [ве ро ят
но греш но за пи са но се ло Яньовец, 
Видинска об ласт], Връбовица [ве ро ят
но ста ва въп рос за дн. се ло Върбовец, 
Видинска об ласт], Медовица [ве ро ят но 
ста ва въп рос за дн. се ло Медовница, 
Видинска об ласт], Мехмедовци [при
съ еди не но към дн. се ло Карбинци, 
Видинска об ласт], Карбинци, Скомля 
[дн. Видинска об ласт], Рабиша [дн. 
Видинска об ласт], Острокапци [дн. 
Видинска об ласт], Турчин [дн. се
ло ЦарПетрово, Видинска об ласт], 
Макреш [дн. Видинска об ласт], Вълчак 
[ве ро ят но греш но за пи са но се ло 
Вълчек, Видинска об ласт], Въртоп 
[дн. Видинска об ласт], Лагошевци 
[дн. Видинска об ласт], Голту пан [дн. 
се ло Срацимирово, Видинска об
ласт], Водна [дн. Видинска об ласт], 
Беровица [не ус та но ве но], Пртопоинци 
[ве ро ят но ста ва въп рос за дн. се ло 

Протопопинци, Видинска об ласт], 
ГорныйЛом [дн. Видинска об ласт], 
ДолныйЛом [дн. Видинска об ласт], 
Средогрив [дн. Видинска об ласт]. 
Испращаме при ав гус тейшiйте наш 
Султан – АбдулАзис [18611876 г.] 
на ши из б ра ни депутати: Поп Стефан, 
Камен Анков, Стефан Цеков, Ганчо 
Кръстев, Иван Спасов, Младен 
Иванов, Мито Дацов, Димитрiй 
Отманов, Петър Спасов, Спас Цеков, 
Марко Нинов, Кръсто Донов, Никола 
Маринов, Неделко Младенов, Нешо 
Георгиев, кои да са съ еди нат с пра
теныйте есе нес ка – Димитър Кръстов 
и да явят на Честитыйт ни цар еди но
душ ното ни же ланiе да се вър нем пак 
под Широката Негова Сенка и да си 
оти де ме у Видин. За то ва да ва ме пъл на 
во ля на ре че ните де пу та ти да мо лат 
Честитыйт ни Цар да ны из ве де из 
Руссiя, ка то бла го во ли 1) да ни из п ра ти 
тая про лет параходи, ко ито да ны зе мат 
и да ны занесат, кол ко то мо же по ра но 
у Видин, що то да има вре ме да се хва
нем то ва ле то за работа, 2) – Да ни спо
мог не от кад път ни харчове, ка то ни 
да де на за ем Двесте хи ля ди гр.[оша], 
та ко га си оти дем у Видинската нахiя 
да сме длъж ни да ги да ва ме на Царска
та Хазна след три го ди ни и 3) – да ны 
об лек чи на ня кол ко го ди ни от даноци, 
що то да мо же ме в то ва вре ме да ся по 
здобiеме щого дер сас сел с ките ни 
потребы, за що то сме мно го – до ко нец 
ра зо ре ни и съ си па ни от то ва па губ но 
пре сел ванiе.

Писано в Крим у се ло Райфал.
1862 год. февр. 9.
За уве ре ние под пис ва ме си име на

та от ли це на всич ки преселници, ные 
сел с ки старейшины:

Кръстю Иванов
Иван Теодоров
Велко Игнатев
Първан Лазаров”

Според проф. д. и. н. Ст. Дойнов 
през ме сец март 1862 г. тур с ки ят кон
сул в Одеса ос ве до мил но во ру сийс кия 
и бе са раб с ки ге не ралгу бер на тор граф 
Александър Григориевич Строганов 
(1795 – 1891 г.) „за пред ло же ни ето на 
Високата пор та да се за еме с прех вър
ля не то на бъл га ри те об рат но в Турция 
по мо ре”. Руските влас ти из п ра ти ли 
чиновници, на че ло със стат с кия съ
вет ник А. Гюне, ко ито нап ра ви ли 
пос ле ден опит да убе дят бежанците, 
че ре ше ни ето им за връ ща не то би
ло твър де прибързано. Решението на 
пре сел ни ци те би ло окон ча тел но и 
рус ко то правителство, стра ху вай ки 
се от усложнения, да ло сво ето съг
ла сие за зав ръ ща не то на бежанците. 
Османското правителство, по лу ча вай
ки офи ци ал но то из вес тие за рус ко то 
решение, из п ра ти ло в Евпатория и 
Теодосия ко ра би за пър ви те бъл гар с ки 
бежанци. „Според пред ва ри тел ни те 
до го во ре нос ти рус ка та стра на по ема 
ан га жи мен та да до ве де до прис та
ни ща та же ла ещи те да се за вър нат в 
Турция и да ги снаб ди с хра на за три 
или пет денонощия. Всички ос та на ли 
раз хо ди тряб ва ло да по еме тур с ко то 
пра ви тел с т во” /74, с. 37; 73, с. 157/.

От пре диш ния аб зац е видно, че 
през 1862 г. рус ко то пра ви тел с т во взе
ло ре ше ние да раз ре ши на бъл га ри те 
да се за вър нат по род ни те си мес та и 
яв но за то ва проф. д. и. н. Ст. Дойнов 
приема, че то га ва е за поч на ло връ ща

не то им. От из ло же но то до тук е видно, 
че през 1861 г. ве че е има ло за вър на ли 
се преселници. Единственото въз мож
но обяс не ние е, че те са се би ли за
вър на ли без раз ре ше ни ето на рус ко то 
правителство.

На 1, 7 и 8 май 1862 г. от Евпатория 
и Теодосия от п ла ва ли пър ви те зав ръ
ща щи се българи. Няколко дни покъс
но „в по со ка СулинаВидин” се на со
чи ли и ос та на ли те ви дин ци /74, с. 38; 
73, с. 157158/.

По вся ка ве ро ят ност га гов ча ни 
се за вър на ли през 1862 г. с ня кои от 
пос лед ни те транспорти, тъй ка то в 
края на юни или в на ча ло то на юли в 
Тулча (дн. Румъния) прис тиг на ли ня
кол ко тран с пор та с око ло 6000 души, 
зав ръ ща щи се от Русия (дн. Руска 
федерация), меж ду ко ито има ло го
ля ма гру па от Ломския край. Те би ли 
пре во зе ни до Лом и Видин с 10 шлепа, 
тег ле ни от нем с ки па ра хо ди на дватри 
пъ ти на раз нос ки на ос ман с ко то пра
ви тел с т во /76, с. 437438, 439/. Поради 
го ле ми те юл с ки го ре щи ни в Тулча 
сред пре сел ни ци те из бух на ла ти фоз на1 
епидемия, ко ято за поч на ла без ми лос т
но да ги унищожава. Пристигналите в 
Лом пре сел ни ци пред с тав ля ва ли пот
ре са ва ща кар ти на – окъсани, гладни, 
из то ще ни и оп лак ва щи из м ре ли те си 
близки. Обаче не всич ки се завърнали. 
В Русия ос та на ли око ло 10002000 
човека, а мо же би съ що тол ко ва ос та
на ли и в Румъния, ко ято се ста ра ела 
да прив ле че кол ко то се мо же по ве че 
бъл га ри от на шия край, за да ра бо тят 
в чиф ли ци те на нейни те чо кои* /55, с. 
202203; 158, с. 482; 349, с. 414/. Не 
раз по ла га ме с дан ни да ли ня кои от 
на ши те съ се ля ни са ос та на ли в Русия 
или в Румъния, но не е из к лю че на и 
та зи възможност. До мо мен та не раз
по ла га ме с данни, но не из к люч ва ме 
въз мож нос т та да е има ло гаговчани, 
по чи на ли от бо лес ти те и епи де ми ите 
по вре ме на пътуването.

Ломските и Видинските „ад ми нис
т ра тив ни влас ти ока за ли вся как во 
съ дейс т вие на тия нещастници, ка то 
раз да ва ли храна, до ри и за през зи ма
та” /302, с. 99/.

На 2 де кем в ри 1861 г. (29 дже ма зи
юлев вел 1273 г.) би ло из да де но цар с ко 
ираде, с ко ето на за вър на ли те се от 
Русия бъл га ри би ли оп рос те ни „да нъ
ци те и дру ги дър жав ни бе рии за ня кол
ко го ди ни”. 

Ирадето би ло из да де но въз ос но ва 
на заявление, по да де но от „спе ци
ал но из п ра те ния пъл но мощ ник на 
за вър на ли те се от Русия бъл га ри из 
Видинско”. С оп ро ща ва не то на да нъ
ци те пра ви тел с т во то це ля ло да ока же 
въз дейс т вие вър ху се ля ни те и да пов
ли яе вър ху ре ши ли те се да се из се лят 
/76, с. 422/.

Завърналите се от Русия се ля ни 
на ме ри ли жи ли ща та си заети, по ра
ди ко ето би ли при ну де ни да пре ка рат 
зи ма та в край на оскъдица, в пос т ро
ени на бър за ръ ка свръх п ри ми тив ни 
жилища, без ог рев и дос та тъч но хра на 
/55, с. 203/.

Завръщането на га гов ча ни от Русия 
със си гур ност е ста на ло през 1862 г., 
за що то през про лет та на 1863 г., как
то ще ви дим понататък, те по лу чи ли 
от ос ман с ко то пра ви тел с т во по мощ 
в зър но за посев, а ня кои по лу чи ли и 
впрягове.■
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Пишат ни от Лом

Кейовата сте на – 
сбъдната мечта 
след 100 г.
През 1838 г. е съз да де но 
Ломското пристанище, 
се га ве че на 174 г.

Никола ЛИСИЧКОВ
Първо е пос т ро ено Маджарското скеле, на ко

ето са акос ти ра ли ид ва щи те кораби. Брегът е 
ук ре пен с ед на мал ка стена. През 1912 г. ве че 
има кей и в про дъл же ние на сто го ди ни са из г
ра де ни 12 кея, ко ито по ра ди под поч ве на та во да 
под Лом все са пропадали. Дунавска стро ител на 
сек ция, под ве дом с т во то на ди рек ция „Водни съ
об ще ния” – Варна, се гри жи за под дръж ка та на 
ке йо ви те стени. Изграждането на ли ма на съ що 
бе ше под тях но ръководство. Аз ка то ста нах кал
фа в за на ята са ра чес т во през про лет та на 1941 
г., майс то рът ни сък ра ти по ра ди лип са на ра бо
та и аз оти дох стро ите лен ра бот ник на лимана. 
Германската стро ител на ор га ни за ция „Тод” бе ше 
поч на ла да из г раж да лимана, но ка то за поч на 
войната, се из тег ли и си замина. Останахме ние, 
секцията, да про дъл жим строежа. Две гру пи ра бо
тех ме  то ва ра чи и разревачи. Аз бях в гру па та на 
разревачите. Работеше се на акорд. Надницата 
по оно ва вре ме бе ше 100 ле ва на ден. Пръстта 
за те ре на на прис та ни ще то се ка ра ше с ма шин
ка и ва го нет ки от бре га под тух ле на та фабрика, 
а с другата, от багерите, по пъл вах ме те ре на на 
лимана.

Германия на пад на Съветския съ юз и за поч
на трагедията. Гладът и ми зе ри ята дойдоха. 
Въпреки го ре щи на та ра бо тех ме на две смени, 
ра бо та та не спираше. Камъни за ук реп ва не то на 
кея се ка ра ха от ка мен на та ка ри ера от Ново село, 
Видинско. За цел та бя ха нап ра ве ни двойки те – 
две мал ки шлеп че та бя ха мон ти ра ни и ная тях в 
квад рат 8 на 8 мет ра и ви со чи на 80 см се ре дя ха 

камъните. Един път в сед ми ца та се докарваха. 
Хиляди ку би ци ка мъ ни са хвър ле ни във водата, 
без да има сми съл от това. Пропадането про
дъл жа ва ше и пос лед ни ят кей, кой то пропадна, 
бе ше и се виж да ше сре щу понтона, де то спи ра
ха корабите. Инж. Христо Колицов, то зи от ли чен 
ръ ко во ди тел и уп ра ви тел на пристанището, де но
нощ но бе ше сред нас на обекта. Четири се зо на 
ра бо тих на сек ци ята при стро ежа и на 15 но ем в ри 
1944 го ди на за ми нах войник във Видин – 24и 
набор, пър ви ят след 9 сеп тем в ри 1944 г. 

Работата продължаваше. Парен чук на би ва ше 
пи ло ни те за кея на ли ма на под ръ ко вод с т во то 
на инж. Червеняков. За жа лост на 23 сеп тем в ри 
1947 г. линията, по ко ято се дви жи чукът, под да ва 
и той по ли та надолу. На не го са би ли два ма та ра
бот ни ци – еди ни ят Георги Кръстев от Боруна, бра
тът на все поз на тия за Лом Чани, плу ве цът Митко 
– Домпето, и Кирил Добрев, мой съкварталец. И 
два ма та загиват. 

Минаха тол ко ва го ди ни и жи те ли те на квар тал 
„Боруна” ка то дойде ше пролет, все тре пе ре ха 
от наводненията. Но как то се казва, вся ко на ча
ло има и край. И дой де кра ят през 2011 го ди на 
– дъл го го диш на та меч та на лом ча ни се сбъдна. 
Кеят бе из г ра ден по но ва та тех но ло гия и бе пре
ус т ро ен Дунавският парк. И на ши те гос ти на Лом 
и на пус на ли те гра да лом ча ни ка то дойдат, ще ви
дят и ня ма да повярват, че прис та ни ще то е до би
ло то зи вид. Отидох и ви дях и си казах: „Бях жив 
да ви дя прис та ни ще то с но вия кей и Дунавския 
парк.”■

СНИМКА: ЕЛЕНА ПЕТРОВА

Фрагментиот
„Историяна
градБрусарци”



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

7 - 13 юни 2012 г.

►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

Проект

Фирма „Ди-Вен” ЕООД – гр. Лом 
е ото ри зи ран 
ди лър на мо
то ка ри с мар
ка та Тайлифт”. 

Бързи, ер го но мич ни и на деж д ни мо то ка ри те 
на „Тайлифт” са найдоб ра та под к ре па във ва
шия склад, про из вод с т ве но ха ле или площадка. 
Възможности за дос тав ка на дизел, газ или бензин, 
ком п лек то ва ни със смен ни съоръжения. Двигатели 
НИСАН, ИСУЗУ или ЯНМАР, ав то ма тич на хид рот
ран с ми сия и сервоуправление.
Две го ди ни гаранция, оси гу ре но об с луж ва не до 
вся ка точ ка на стра на та в рам ки те на 24 часа.

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
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД

ИНВЕСТИЦИИ В ХОРАТА

Монтажник на слънчеви инсталации   нова 
специалност на ПГСАГ „Проф. арх. Ст. 
Стефанов”

На 29 май в ресторант „Огоста” в Монтана 
строителната гимназия организира Кръгла маса, 
 на която беше представен проектът „Чиста енергия за 
един устойчив свят”, неговите цели, задачи и дейности. 
Присъстваха бизнесмени и предприемачи, учители. 
Проведе се и дискусия по проблемите, свързани с 
използването на енергията от възобновяеми енергийни 
източници в Северозападна България.

Много внимание по време на дискусията беше 
отделено на потреблението на енергия от различните 
видове възобновяеми енергийни източници – вятърна 
енергия, водна, слънчева, биогоривна и геотермална 
енергия.

Екип на стро ител на та гим на зия в Монтана в пар т
ньор с т во с ек с пер ти на ед на от найго ле ми те енер
гий ни ком па нии в Испания – Център за про уч ва не на 
енер гийни те ре сур си и пот реб ле ни ето на енер гия от 
град Сарагоса, пи шат за ед но учеб ник по мон таж на 
слън че ви инсталации. 

Това съ об щи при пред с та вя не то на иде ята инж. 
Людмила Григорова, ръ ко во ди тел на проекта, на ре чен 
„Чиста енер гия за един ус тойчив свят”. Съвместното 
твор чес т во се фи нан си ра от Европейския со ци ален 
фонд чрез опе ра тив на та прог ра ма „Развитие на чо веш
ки те ре сур си”.

Нашият екип ще изу чава опи та на ис пан ци те и 
в обу че ние на мон таж ни ци на слън че ви топ лин ни 
инсталации. Ще бъ де ор га ни зи ра но и пи лот но обу че
ние по специалността, пред наз на че но за стро ите ли от 
мал ки и сред ни предприятия. Срокът за из пъл не ние на 
про ек та е 15 месеца. Стойността му  120 421 лв.

Испанският цен тър за про уч ва не на енер гийни те 
ре сур си и пот реб ле ни ето на енер ги ята ве че е из пъл
нил ня кол ко про ек та за обу че ние по ин с та ли ра не и 
под дръж ка на слън че ви енер гий ни системи. Един от 
про ек ти те е на Европейската ко ми сия за обу че ние на 
пуб лич на та ад ми нис т ра ция по пред ме та на об но вя еми
те енер гий ни системи.

С от к ри ва не на но ва та спе ци ал ност стро ител на та 
гим на зия в Монтана ще се вклю чи в транс на ци онал ни
те мре жи на ев ро пейс ки те стра ни при про фе си онал но
то обучение. С нея се це ли и на сър ча ва не на уче ни ето 
през це лия жи вот на работници, за ети в мал ки и сред
ни предприятия, до пъл ни инж. Людмила Григорова.

Кръгла маса по проект
"Чиста енергия за
един устойчив свят"

СНИМКА: ЕЛЕНА ПЕТРОВА

7 ч Св. свщмчк Теодот, 
еп. Анкирски. Св. мчца 
Валерия  

8 п Св. вмчк Теодор 
Стратилат. Св. 
мчци Марк и Юлий 
Доростолски  

9 с Св. Кирил, архиеп. 
Александрийски  

10 н † Неделя след 
Петдесетница – на 
Всички светии. Св. 
свщмчк Тимотей, еп. 
Брусенски 

11 п * Св. ап ли 
Вартоломей и Варнава. 
Св. Богородица – 
„Достойно есть“ 
Задушница 

12 в Преп. Онуфрий 
Велики. Преп. Петър 
Атонски 

13 с Свети Дух. 
Св. мчца Акилина. 
Св. Трифилий, еп. 
Никозийски

Светлана КАРАДЖОВА 
Времето ос та вя сво ите зна ци чрез 

хора, събития, съл зи и усмивки. За 
Бърдарски ге ран 25 и 26 май бя ха ва жен 
мо мент от ис то ри ята – за ед но с ця ла та 
ба нат с ка бъл гар с ка об щ ност по це лия 
свят не го ви те жи те ли чес т ва ха 125 го ди
ни от ос но ва ва не то на селото.

Събитието бе ува же но от Негово 
Превъзходителство Януариуш Болонек, 
пап с ки нун ций в България; монс. Петко 
Христов, епис коп на Католическа 
Никополска епархия, Негово 
Превъзходителство Рихард Райвегер, 
пос ла ник на Австрия в България; 
от пред с та ви те ля на Посолството 
на Унгария в България др Миклош 
Пек, ми нис търсъветник;  от ди рек
то ра на Унгарския кул ту рен цен тър 
др Тошо Дончев; Посолството на 
Румъния в България бе пред с та ве но от 
Глигоре Герчану, ми нис търсъветник; а 
Посолството на Полша от не го вия кон
сул Войчех Галонзка. От Държавната 
аген ция за бъл га ри те в чуж би на Коянка 
Димитрова и Йордан Колев, а поз д
ра ви тел ни ад ре си бя ха по лу че ни от 
Министерство на кул ту ра та и от об лас т
на та уп ра ви тел ка Пепа Владимирова.

Сред гос ти те бя ха кме то ве на на се ле ни 
места, свър за ни с ис то ри ята на ба нат с ки
те бъл га ри ка то кме та на гр.Чип ров ци и 
на ба нат с ки те бъл гар с ки се ла в България, 
кме тът на об щи на Бяла Слатина и кме то
ве на на се ле ни мес та от общината.

С тър жес т ве на ли тур гия за поч на
ха чес т ва ни ята ка то знак за при над
леж нос т та на ба нат с ки те бъл га ри към 
Католическата цър к ва и не раз рив на та й 
връз ка с нея ка то га рант за про съ щес т ву
ва не то на об щ нос т та през всич ки го ди ни 
от нейно то основаване.

Светлана Караджова, кмет на 
Бърдарски ге ран поз д ра ви при със т ва
щи те и из ра зи бла го дар нос т та на всич ки 
жи те ли на се ло то към основателите, към 
всич ки хора, ко ито през те зи 125 го ди
ни са гра ди ли ис то ри ята на то ва място, 

впли тай ки в нея къс че та от се бе си и 
ос та вяй ки сър ца та си в ос но ви те на бъ
де ще то му.

За да бъ дат с жи те ли те на Бърдарски 
ге ран в те зи дни на чес т ва ни ята от 
Румънски Банат прис тиг на ха ба нат с
ки бъл га ри от се ло Брещя, во де ни от 
Петронела Шехаби, как то и ху дож ни кът 
от Стар Бешенов Иван Василчин, кой то 
за вто ри път нап ра ви са мос то ятел на из
лож ба в Ритуалната за ла на Кметството. 
Певицата Мария Файлемас от Стар 
Бешенов, ко ято во ди бъл гар с ка та еми сия 
в те ле ви зи ята на гр.Арад зас не це лия 
празник, за да мо же всич ки бъл га ри в 
Банат да ста нат съпричастни.

От Иваново и Бело бла то ба нат с ки
те бъл га ри от Сърбия, во де ни от отец 
Стоян Калапиш от Културното дру жес
т во „Трандафер“  и Йосиф Дамянов, 
пред се да тел на Културното дру жес т во 
„Иваново1868“ за рад ва ха всич ки с 
при със т ви ето си, за що то из к лю чи тел но 
ряд ко гос ту ват на Бърдарски геран.

От се ла та на ба нат с ки те бъл га ри в 
България Гостиля и Асеново близ ки и 
при яте ли до пъл ва ха кра со та та на праз
ни ка с фе ери ята на но си ите си и топ ли
на та на обичта, ко ято дър жи всич ки в 
ед на общност, об щ нос т та на ба нат с ки те 
българи.

В сле до бед ни те ча со ве на пло ща да на 
Бърдарски ге ран се из ви „Найдъл го то 
хо ро на ба нат с ки те бъл га ри“ с пе ве ца 
Илия Луков, ко ето из ра зи същ нос т та на 
хо ро то ка то сим вол на еди не ни ето меж ду 
ба нат с ки те бъл га ри от три те дър жа ви – 
България, Румъния и Сърбия.

Празненствата пре ми на ха на ста ди она 
след 17 ч., къ де то бе изиг ра на при ятел
с ка се ща меж ду от бо ри те на Бърдарски 
ге ран и Брещя по по вод чес т ва не то на 
90го диш ни на та от ос но ва ва не то на 
фут бол ния от бор в Бърдарски геран. А 
ве чер та под зву ци те на ду хо ва та му зи ка 
кръш ни хо ра се из ви ва ха до къс но през 
нощта, обе ди ни ли спомени, стремления, 
на деж ди и очак ва ния в едно.

На 26 май в кмет с кия ка би нет бе про
ве де на ра бот на сре ща меж ду пред с та
ви те ли те на раз лич ни те делегации, за 
да бъ дат очер та ни бъ де щи те пла но ве за 
сътрудничество. А от 14,30 ч. в са ло на на 
Народно чи та ли ще „Съединение1923“ 
с  го лям кон церт от със та ви те на гос ти
те и до ма ки ни те за вър ши юби лейно то 
честване.

Благодарности от жи те ли те на 
Бърдарски ге ран бя ха от п ра ве ни към 
дарителите: Фирма „Виктория93“, 
Борислав Лоринков, Тома Гласнов, 
Община Бяла Слатина, Катерина 
Караджова, Снежана Карабенчева, отец 
Стефан Калапиш, Марияна и Александър 
Иванови и мно го дру ги по же ла ли да ос
та нат анонимни.

С да ре ни ето от Тома Гласнов бе ос нов
но ре мон ти ра на ча сов ни ко ва та кула, ко
ято въз вър на ви да си от пре ди 25 години, 
ко га то е би ла построена.

Във връз ка с чес т ва не то бе из да де на 
„Кратка ис то рия на Бърдарски ге ран“, 
пи са на от отец Евгений Босилков и Дано 
Андреев, пи са на и из да де на на пър ви 
път през 1937 г. по по вод чес т ва не то на 
50го диш ни на та на селото.  Книжката 
ви дя бял свят бла го да ре ние на да ре ния 
от мон с. Яну ари уш Болонек, пап с ки 
нун ций в България, от пред с та ви те ли 
на Унгарското посолство, от Глигоре 
Герчану от Посолството на Румъния и от 
про ф. Иван Калчев.

Бяха из да де ни 125 юби лей ни значки, 
бла го да ре ние на да ре ни ето на Ралица 
Велчева, Гергана Живкова и Александър 
Живков, кой то по вре ме на праз ни ка се 
про да ва ха на це на от 3 лв, ка то парите, 
съб ра ни от про даж ба та ще оти дат за ре
монт на фон та на в цен тъ ра на селото.

Бърдарски ге ран праз ну ва сво ето ос
но ва ва не вед нъж на пет години. През 
2017 г. се ло то от но во ще съ бе ре ба нат с ки 
бъл га ри от цял свят и тех ни те приятели, 
за да си при пом нят от къ де е за поч на ло 
всич ко и да очер та ят пъ ти ща та за бъ де що 
развитие.■

Бърдарскигеран
навърши125години



ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ, ОБЛАСТ МОНТАНА
На ос но ва ние Заповед №966/31.05.2012 год. на Кмета на общината, 

Решение №49 от про то кол №7/23.03.2012 год., Решение №64 и №65 от 
про то кол №10/11.05.2012 год.  на Общински съ вет – Вълчедръм, об ласт 

Монтана 

ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА:

I.1. Отдаване под на ем на имот час т на об щин с ка собственост, по ме ще ние с 
площ 55,00 кв.м., на хо дя що се в об щин с ка сгра да в УПИ VІІ623, кв.81 по пла на 
на с.Раз г рад /Акт за об щин с ка соб с т ве ност №140/04.05.2001 г./, с пред наз на че
ние “Магазин за хра ни тел ни сто ки”, за срок от 5 години.

Месечен на ем – 84,70 лв. (осем  де сет и че ти ри ле ва 70 стотинки) – без вклю
чен ДДС.

Депозит: 8,47 лв. (осем ле ва 47 стотинки).
II. Продажба на:
II.1. Имот-час т на об щин с ка собственост, пред с тав ля ващ не зас т ро ено 

дво ро во мяс то – УПИ ХХІІІ1334 в кв.108 по пла на на гр.Вълчедръм, с площ 
618,00 кв.м. /Акт за об щин с ка соб с т ве ност №980/20.04.2012 год./.

Начална тръж на це на – 2 484,00 лв. (две хи ля ди че ти рис то тин осем де сет и 
че ти ри лева)

Депозит: 248,40 лв. (двес та че ти ри де сет и осем ле ва и 40 стотинки)
ІІ.2. Земеделски зе ми – час т на об щин с ка собственост, с на чин на трай но 

пол з ва не „ни ва” в зем ли ща с.Мокреш, с.Разград, с.Гор ни Цибър, гр.Вълчедръм, 
с.Чер ни връх, с.Зла тия по брой и площ на имо ти, как то следва:

Кон к рет ни те имо ти по номера, площ, категория, зем ли ща и на чал на тръж на 
це на мо гат да се ви дят на таб ло то за обя ви в сгра да та на об щин с ка ад ми нис
т ра ция – Вълчедръм и на интернет стра ни ца на об щи на Вълчедръм – бу тон 
“но ви ни”. 

Търгът ще се про ве де на 25.06.2012 в 10,00 ча са в за се да тел на за ла №2, 
етаж ІІ в сгра да та на об щи на Вълчедръм, об ласт Монтана.

За тър га с тай но наддаване, за имо ти на ми ра щи се в зем ли ще то на гр.Въл чед
ръм , тър гът да се про веж да са мо ако има по да де ни по ве че от ед но за яв ле ние за 
участие. Достатъчно ус ло вие за ре дов нос т та на тър га в час т та за зе ме дел с ка зе мя 
е учас ти ето на по ве че от един учас т ник за  един, ня кол ко или всич ки имо ти от съ
от вет но то землище, а не за все ки имот по от дел но от то ва зем ли ще да има от де лен 
участник.

За имо ти те по лу чи ли ед нак ви стойнос ти в предложенията, ще се про ве де 
търг с яв но наддаване. Ако всич ки учас т ни ци  да ли ед нак ви стойнос ти за съ
от вет ни те имо ти при със т ват на тър га с тай но наддаване, съ щия про дъл жа ва 
ка то търг с яв но наддаване, след прик люч ва не на тър га с тай но наддаване. За 
ос та на ли те учас т ни ци тър гът с яв но над да ва не  ще се про ве де на 29.06.2012 
от 16.00 ч в съ ща та зала, за ко ето те ще бъ дат уве до ме ни до пъл ни тел но 
писмено. 

СТЪПКАТА НА НАДДАВАНЕ ПРИ ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ 
СЕ ОПРЕДЕЛЯ НА 10% ОТ НАЧАЛНАТА ТРЪЖНА ЦЕНА. 
При не об хо ди мост пов то рен търг ще се про ве де на 29.06.2012 от 16,00 ча са 

в за се да тел на за ла №2, етаж ІІ в сгра да та на об щи на Вълчедръм при ус ло ви
ята на пуб ли ку ва на та обява. 

Заявления за до пус ка не до учас тие в тър га се при емат в стая №8, ет.І.
Тръжни до ку мен ти се за ку пу ват и по лу ча ват в стая №8, ет.І.
Депозит за  учас тие в тър га  10% от раз ме ра на на чал на та тръж на це на 

за всич ки имоти, за ко ито е по да де но за яв ле ние за учас тие по т.ІІ.2. Внася се 
на ка са та на об щи на Вълчедръм /стая №6, ет.І./ или по смет ка та на об щи на 
Вълчедръм, по со че на в тръж на та до ку мен та ция

Време за справ ки по кар ти те на зем ли ща та и за всич ки ос та на ли обекти, 
пред мет на тър га – все ки ра бо тен ден от 8.00 до 17.00 ча са от да та та на обя
вя ва не до 22.06.2012 год. включително. Стая №8, ет. І в сгра да та на об щин с
ка администрация.

Краен срок за за ку пу ва не на тръж ни документи, вна ся не на де по зит и по да
ва не на за яв ле ния е 17,00 ч. на 22.06.2012 год. 

Участниците в тър га пред с та вят след ни те за дъл жи тел ни до ку мен ти за 
участие:

1. Копие от  до ку мент за за ку пе ни тръж ни книжа; 2. Копие  от  до ку мент  за  
вне сен депозит; 3. Копие от до ку мент за са мо лич ност  за фи зи чес ки лица; 
Удостоверение за ре гис т ра ция в Търговския ре гис тър  ори ги нал или за ве ре
но от кан ди да та ко пие или раз пе чат ка от ин тер нет стра ни ца на Търговския 
ре гис тър за ре гис т ра ция на учас т ни ка  за тър гов ци теед но лич ни тър гов ци и 
юри ди чес ки те лица, ре гис т ри ра ни ка то търговци; 4. Оригинал или но та ри ал
но за ве ре но ко пие от документа, удос то ве ря ващ  пред с та ви тел на та власт или 
пъл но мощ но то на пред с та ви те ля (ако се кан ди датс т ва чрез пълномощник). 
Пълномощното да е из рич но – за учас тие в кон к рет ния търг с всич ки пра во
мо щия до окон ча тел но то му приключване, вклю чи тел но при не об хо ди мост от 
про веж да не на търг с яв но наддаване; 5. Декларация, че учас т ни ка е за поз нат 
и съг ла сен да учас т ва в тръж на та про це ду ра при условията, по со че ни в обя
ва та и тръж ни те документи; 6. Документ за лип са на за дъл же ния към об щи на 
Вълчедръм, об ласт Монтана от Звено за мес т ни да нъ ци и такси; (при съ ща та 
община) 7. Ценово предложение.  Липсата на кой то и да би ло от по со че ни те 
до ку мен ти е дос та тъч но ос но ва ние за отс т ра ня ва не от пона та тъш но учас тие в 
тър га на съ от вет ния участник.

Документите за учас тие в тър га /за дъл жи тел ни те до ку мен ти по точ ки от 1 
до 6/ се пос та вят в запечатан, неп роз ра чен плик на кой то се за пис ва име то на 
учас т ни ка и обекта, за кой то се пра ви предложението. В ос нов ния плик се пос
та вя и друг запечатан, неп роз ра чен плик с над пис “це но во пред ло же ние” /точ ка 
7/, съ дър жащ кон к рет но то це но во пред ло же ние на учас т ни ка /по образец/ под
пи са но и под пе ча те но от същия.

Внесеният де по зит от кан ди да ти те за учас тие в търга, не се връ ща при 
ус ло ви ята на чл.65, ал.6 от Наредба № 3 на ОбС – Вълчедръм за ре да за 
придобиване, уп рав ле ние и раз по реж да не с об щин с ко имущество. 

За справки: тел. 09744/21-30 – Райка Елкина

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

п
лю

сСлово

3400 Монтана
дом. адрес: ул. „Н.Рилски” № 8
тел. 096/310 554
сл. адрес: ул.”Цар Борис III” №11
тел. 096/306 644, GSM 0886/193 837
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Землище Брой имо ти П ло щ/д ка

 Мок ре ш 1 5  3 6 , 8 2 0

Раз г ра д 3 5  8 6 , 7 0 4

Гор ни Цибър 23 94,840

Вълчедръм 23 84,275

Черни връ х 1 5  5 1 , 8 4 9

З ла ти я  2 2  8 4 , 7 3 8

Уважаеми 
студенти,
Община 
Мездра 
на би ра 
сту ден ти 
за ра бо та по 
бла го ус т ро ява не 
на об щин с ки 
обек ти в град 
Мездра и селата.

Необходими
документи:

1. Молба по образец.
2. Ксерокопие на 
сту ден т с ка книжка, 
за ве ре на за учеб на та 
2011/2012 г.
3. Лична карта.

Документите се 
по да ват в Центъра 
за ус лу ги и ин фор ма
ция на граж да ни те от 
01.06.2012 г. 
до 14.06.2012 г.

За ин фор ма ция тел. 
9-33-75 и 9-26-32.

Иван АСПАРУХОВ
кмет на Община 

Мездра

На 1 юни деца от 
приемни семейства в 
Монтана участваха в 
конкурса за рисунка и есе 
на тема „Моят найщастлив 
спомен с мама и татко“, 
организиран от фондация 
„За Нашите Деца“ и фирма 
Компас ООД. 

Целта е да се насърчат 
децата да разкажат чрез 
изкуство какво ги кара 
да се чувстват щастливи 
и обичани и да фокусира 
вниманието на обществото 
към нуждата от семейство 
на близо 5000 деца, които 
живеят в 127 социални 
домове в страната.

В Монтана 19 приемни 
семейства се грижат за 22 
деца.

Фондация „За Нашите 
Деца“ вече 20 г. работи, за 
да осигурява семейна среда 
за найуязвимите деца. 
През 1998 г. фондацията 
за първи път в страната 
въвежда приемната грижа, 
която постепенно става 
национален приоритет. 
Компас ООД от 2010 г. 
подкрепя работата на 
фондацията. За да бъде 
успешна каузата и повече 

хора да бъдат насърчени да 
станат приемни родители, 
фондацията има нужда от 
помощта и партньорството 
на бизнеса и дарители като 
Компас. 

На специален празник 
за всички деца в Монтана 
на 1 юни децатаавтори 
на найдобрите рисунки 
и есета в конкурса бяха 
наградени. Творбите бяха 
оценени от жури в състав 
– Асен Асенов, директор 
на Общински младежки 
дом – Монтана, Любомир 
Йорданов, журналист и 
филолог, Рени Петрова, 

художникпедагог и 
ръководител на студио по 
изобразително изкуство, и 
Гала Пенкова, ученичка в 
ГПЧЕ „Петър Богдан”. 

В категорията „Рисунка“ 
за деца от 7 до 10 години 
победителите са трима 
– Виктория Цветанова, 
Беатрис Барашка, Анелия 
Христова. 

В категорията „Рисунка“ 
на деца от 11 до 14 години 
награди получават Дебора 
Георгиев и Марсело Илиев. 

В категорията „Есе” 
наградените са Патрисия 
Петрова и Петя Петрова.■

● България е на първо място в Европа по брой на изоставени 
бебета.
● 2508 деца са изоставени през 2011 г. в Домове за медико
социални грижи /ДМСГД/. Повече от половината са изоставени 
още в родилен дом. В момента 2319 бебета живеят в тези 
домове. 
● Бедността и липсата на социална подкрепа са основни 
причини за изоставянето на деца.  
● Служителите в ДМСГД са 2728 към края на 2011 г.  
● Детската бедност в България е с найвисоките нива в Европа 
● Веднъж попаднали в дом, повечето деца прекарват там 
цялото си детство (повече от 14 години).
● Нивото на смъртност сред децата под 5годишна възраст в 
България е двойно повисоко в сравнение с Европейския съюз.

Децанарисуваха
най-щастливите
сиспоменис
мамаитатко
Над 5000 деца в България живеят в социален 
дом, а приемните семейства са едва около 1000

Факти
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Сесията бе ше от к ри та от Петя 
Аврамова, председател на 

Об щин с кия съвет, а в нея взе ха учас
тие кме тът на вра чан с ка та об щи на 
инж. Николай Иванов, дош ли те да 
поз д ра вят жи те ли те на поб ра ти ме
ния с тях град де ле га ции от Бор  
Сърбия, Вилньов лъо Роа  Франция, 
Франкфурт на Одер  Германия, 
пред с та ви те ли от съ сед ния ни ок ръг 
Долж  Румъния и от об ласт Нитра  
Словакия. Присъства и Негово ви со
копре ос ве щен с т во вра чан
с ки ят мит ро по лит Калиник, 
как то и пред се да те лят на 
мла деж кия об щин с ки съ вет 
Георги Костов.

Изпълнения на 
„Симфониета Враца“ и на 
хо ра при учи ли ще „Отец 
Паисий“, про жек ци ята на 
про из ве де ния в мес т ния 
те ле ви зи онен цен тър филм 
„Българският Стоунхендж“, 
ув ле ка тел но пред с та вящ 
ис то ри ята ни от пър ви те ев ро пейс ки 
земеделци, през тра ки те три ба ли, 
ран но то хрис ти ян с т во и сред ни те 
векове, как то и пред с та вя не про ек
та на уче ни ци от СОУ „Христо Ботев 
„ „Градският пло щад във Враца“, 
по каз ващ ед на па ра лел ност на ис
то рия и цивилизации, през ко ито 
ми на ва ем б ле ма тич но то днес мяс то 
с па мет ни ка на Войводата, от „са хат 
мейда ня „ през „Цар Освободител „ 
до пло щад „Христо Ботев“ бя ха част 
от тър жес т ве на та сесия.

Преди 15 години, пър ви юни, де ня 
пре ди всенародното пок ло не ни еп 
пред ге ро из ма и под ви га на Христо 

Ботев и за ги на ли те за сво бо да та на 
България, бе из б ран да бъ де праз ник 
на гра да. Всяка година в па мет на та 
кни га се впис ват име на та на найдос
тойни те врачани, доп ри нес ли в раз
лич ни об лас ти на културата, на ука та 
и об щес т ве но то раз ви тие за прос пе
ри те та на своя град. 

Тази го ди на но си тел на то ва най
ви со ко зва ние ста на  пос мър т но дъл
го го диш ни ят му зи кант и ръ ко во ди тел 
на Градската ду хо ва му зи ка Димитър 

Ангелов  Дидията. Диригент на гар
ни зон ния ду хов ор кес тър, съз да тел и 
ръ ко во ди тел на лю би мия на вра ча ни 
ду хов състав, съз да тел на мар шо ве и 
хо ра, но си тел на во ен ни от ли чия и на 
ор ден „Кирил и Методий“. Званието 
„Почетен вра ча нин” по лу чи и един от 
хората, кой то в пос лед ни те де се ти
ле тия е дал наймно го за промените, 
да ли нов, мо де рен вид на гра да ни, 
инж. Войслав Бубев, ръ ко во ди тел 
го ди ни на ред ед но от найго ле ми те в 
стра на та ни стро ител ни предприятия, 
из би ран два пъ ти за кмет на Враца, 
по че тен граж да нин на Казахстан, 
къ де то ка то ръ ко во ди тел на по де

ле ние на „Главболгарстрой” ос та вя 
съ що своя по черк на го лям строител. 
Отличен бе и проф.  др Панайот 
Танчев, ви ден спе ци алист ортопед, 
ръ ко во ди тел на ор то пе дич на кли ни ка 
в Горна баня.

Съвсем заслужено „Наградата на 
Враца“ та зи го ди на граб на ха те ат
рал на тру па ТЕМП с нейни я ръ ко
во ди тел Георги Врабчев и до цент 
др Йорданка Манкова. В про дъл
же ние на два де сет го ди ни мла ди те 

артисти, ини ци ато ри 
и ос но ва те ли на те
ат рал ния фес ти вал 
„Време“, пре вър нал се 
в ис тин с ки праз ник на 
бъл гар с ко то мла деж
ко ама тьор с ко те ат
рал но изкуство,  със 
спе че ле ни те наг ра ди 
от пос лед ни те си изя
ви в София и Велико 
Търново, ТЕМП спе
че ли мно го при яте ли в  

пол за на Враца не са мо от страната, 
но и в чужбина. Младежката те ат рал
на тру па е член на Светов на та ор га
ни за ция на ама тъ ор с ки те те ат ри и 
един от ос но ва те ли те на Българската 
асо ци ация на ама ть ор с ки те те атри. 
Доктор на фи ло ло ги чес ки те на уки, 
стар ши на учен сътрудник, ръ ко во ди
тел на Етнографския му зей, до цент 
Йорданка Манкова е свър за на де се
ти ле тия с вра чан с кия ис то ри чес ки 
му зей, по слад ко ду мен и из к лю чи тел
но ув ле ка те лен на чин тя е го то ва да 
спо де ля богатството от поз на ния във 
връз ка с на шите ду хов ни и ис то ри
чес ки цен нос ти. ■ Слово плюс

136 го ди ни без с мър тие

Пътят до Околчица 
е стра шен и сла вен

Нора КОНСТАНТИНОВА
136 го ди ни от ги бел та на един от найсве ти те мъ

же на България  Христо Ботев, на 2 юни по тра ди ция 
съб ра на Ботева по ля на ,под ве ли чес т ве ния па мет ник 
на връх Околчица” бли зо две хи ля ди поклонници, 800 
из ми на ха за сед ми ца пъ тя от Козлодуйския бряг до 
бъл гар с ка та Голгота.

Възстановка на пос лед ния бой на четата, тръг на ла 
да от х вър ля ос ман с ко то владичество, пред с та ви на ци
онал но дру жес т во “Традиция”. Молебен за България 
от с лу жи Негово ви со коп ре ос ве щен с т во вра чан с ки ят 
вла ди ка Калиник. 

Приветствайки дош ли те за по ре ден път тук, на све
ще ния връх, да от да дат сво ята по чит и си нов на приз на
тел ност пред де ло то и под ви га на по ет ре во лю ци онер 
и не го ви те следовници, кме тът на Враца инж. Николай 
Иванов каза: ”Яркото при със т вие на Христо Ботев в 
емиг ран т с ки те среди, пла мен на та му пуб ли цис ти ка и 
сло во го рав ня ват с найбуд ни те умо ве и та лан ти на 
Европа. Пътят до Околчица е и страшен, и славен! 
Врачанският бал кан об гър на в не заб ра ва своя ге ро ичен 
син и увен ча под ви га му с ве не ца на веч на слава!

Министри, по ли ти чес ки ли де ри и де пу та ти бя ха на 
все на род но то пок ло не ние в па мет на де ло то и под
ви га на Христо Ботев и за ги на ли те за сво бо да та на 
България. Тук, под вър ха легенда, па зещ в сво ите ка
мен ни по тайнос ти спо ме на за един живот, ос ве тил ка то 
ко ме та и бе ля зал род на та история, за под ви га на не го
ви те четници.

Зам.пред се да те лят на ГЕРБ и ви цеп ре ми ер Цветан 
Цветанов, кой то с го ля ма гру па ен ту си ас ти из ми на на 
вто ри юни сут рин та пос лед ни те 20 ки ло мет ра от Враца 
до Околчица пеша, бе за пи тан има ли днес България 
сво ите герои. Отговори: „Нека да не по ли ти ци те та ка ва 
оценка, то ва мо гат да го ка жат след го ди ни историците. 
Всеки един от нас на та зи да та тряб ва да от да ва зас
лу же но то към па мет та на тези, ко ито от да до ха жи во та 
си за ед на сво бод на България и за то ва се ста рая вся ка 
годна, ве че за шес ти път съм тук, и тряб ва да ви ка жа
,че е из к лю чи тел но за реж да що и с вся ка из ми на та го ди
на има все по ве че мла ди хо ра и деца, ко ито са с нас, и 
то ва е ясен знак, че тряб ва да ува жа ва ме ис то ри ята си. 
А с ис то ри ята на България мо жем са мо да се гордеем.

Вълнуващо бе сло во то на прав ну ка на Ботевия чет
ник поп Сава Катрафилов, кой то по на реж да не на 
Войводата по ема кор ми ло то на па ра хо да “Радецки”. 
Атанас Катрафилов сподели, че Втори юни се пом ни в 
ис то ри ята и ще се пом ни от ве ко ве за векове, за що то 
в ис то ри ята има ме пра во са мо да раз г ръ ща ме стра
ни ци те от нея, но ня ма ме пра во да ма ха ме стра ни ци 
от историята. “Имаме найве ли ка та ис то рия на света, 
за що то тя е да де на не от кого, а от българите, и с нея 
мо жем са мо да се гор де ем!” 

На Втори юни се ро ди и ед на но ва по ли ти чес ка 
коалиция. Рамо до рамо, зад им п ро ви зи ра ния плакат: 
“ГЕРБ, за що сте за тур с ки те имена?”, зас та на ха Волен 
Сидеров и ли де рът на ВМРО Красимир Каракачанов. 
Запитан то ва но во по ли ти чес ко спо ра зу ме ние на пат ри
оти ли е, след вна ся не то в пар ла мен та на Декларация 
за смя на на тур с ки те име на на се ли ща и ге ог раф с ки 
местности, ко ято ГЕРБ отхвърли, ли де рът на “Атака” 
отговори: „Фактът, че сме за ед но тук, го во ри за ед на 
об ща по ли ти ка в бъдеще.”

Всенародното пок ло не ние в па мет на 136та го диш
ни на от ги бел та на Христо Ботев и на всич ки за ги на
ли за сво бо да та на Родината за пър ви път за вър ши 
с днев на заря. Небето над смъл ча но то мно жес т во на 
Ботева по ля на бе обаг ре но с цве то ве те на бъл гар с кия 
трибагреник.■

Но вите по чет ни 
граждани на Враца
На тър жес т ве на се сия на Об щин с кия съвет 
на 1 юни, Деня на Враца, бя ха обя ве ни  но ви те почетни 
граж да ни и но си те ли те на "Наградата на Враца" 

Елеонора ЦАНОВА

За тържествената 
заряпроверка 

в този паметен за 
българите ден на почит 
и преклонение дойдоха 
министрите земляци 
Мирослав Найденов и 
Тотю Младенов, министър 
Ивайло Московски, 
началникът на отбраната 
генерал Симеон Симеонов, 
депутати, политици и 
общественици. Придружен 
от евродепутата Илияна 
Йотова, пристигна и 
лидерът на БСП Сергей 
Станишев, а с друга 
група от лявата партия 
към официалните лица 
се присъедини покъсно 
и Георги Първанов. 
Всички те присъстваха на 
празничния концерт.

Посрещнат с военни 
почести от строения 
почетен караул, в града 
под Околчица пристигна 
и президентът Росен 

Плевнелиев. На среща 
с кмета инж. Николай 
Иванов, след като се 
разписа под номер едно 
в Почетната книга на 
общината, държавният 
глава обеща, че е готов да 
работи за Враца .“Успехът 
и прогресът не идват 
от днес за утре и не се 
подаряват. Те се изработват 
от всички нас  заедно!  
заяви държавният глава.

Дъжд, слънце, красива 
дъга и притихнало 
сумрачно небе предхождаха 
тържествената заря
проверка. След като 
поздрави строените 
четири представителни 
роти от поделение 52380, 
отрядите от студенти и 
средношколци, които 
по традиция участват в 
зарята, Росен Плевнелиев 
се присъедини към 
изпълнилите трибуната 
гости, сред които и 
дошлите да поздравят 

града за празника от 
побратимените с Враца 
градове . 

В своето приветствие 
към събралото се на 
централния площад 
„Христо Ботев“ множество, 
кметът Николай Иванов 
каза: „В минутите на 
мълчание, стъпките на 
историята се сливат с 
пулса на нашето съвремие. 
За да усетим близостта 
на Войводата  гневен и 
осъдителен към социалната 
апатия и своеволията 
на тирана, жлъчен към 
лъжепатриотите и мнимите 
поборници, неповторим в 
мощта и силата на своето 
слово и дела.“ 

За свободата са достойни 
само онези, които са 
готови да умрат с нейното 
име, заяви в своето слово 
президентът Плевнелиев. 
„Ботев показа на Европа и 
целия свят, че българския 
народ е достоен за 

свободата си.“
В тишината на 

първоюнската вечер, 
отбелязвайки онзи 
паметен миг преди 136 
години, когато тук, във 
Врачанския балкан 
загива в своята младост 
и поетическа мощ геният 
на България, следван 
от 200 юнаци харамии, 
тръгнали да се борят с 
една империя, прозвучаха 
имената на достойните 
българи, загинали за 
нейната свобода и 
независимост, допринесли 
за изграждането и 
утвърждаването на 
нашата държавност. А над 
смълчаното множество, 
отдало синовен поклон, 
сякаш Войводата бе 
слязъл от величествения 
си паметник, извисяващ 
се над града, и се чуваха 
неговите думи: „Тоз, който 
падне в бой за свобода, той 
не умира!“■

Засвободатаса
достойниготовите
даумратзанея

Първи юни, денят 
на поклонение пред 
паметта на знайните и 
незнайни герои, отдали 
живота си за свободата и 
независимостта
на България, и 
Ден на Враца, започна 
с възпоменателна 
панихида за 
Христо Ботев и неговата 
чета, отслужена 
от Врачанския 
митрополит Калиник във 
Възнесенската църква, 
хрампаметник и литийно 
шествие, завършило с 
водосвет и молебен за
децата на Враца
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