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Послания за

Кметът на oбщина Видин
откри първото издание на
международния етнофестивал
в с. Капитановци под наслов
„Тимок и Дунав нас ни свързват“
Дефиле на гостуващите фолклорни състави,
предвождано от Градски духов оркестър –
Видин откри фестивала. Заради събитието, с
дарения, бе построена покрита дървена сце
на. От нея Герго Гергов поздрави жителите на
Капитановци за инициативата да организират
такъв хубав фестивал и пожела успех на всички
участници в него.
В етнофестивала се включиха два сръб
ски танцови състава от селата Брестовац и
Слатина, община Бор, Сърбия; един състав от
с. Басараб, община Калафат, Румъния; АНТП
„Дунав“ и формация „Фиданките“ – Видин, както
и местният ансамбъл „Жива вода“ към пенси
онерския клуб „Капитаните“.
На този ден хората от Капитановци отбеляз
ват също храмовия си празник и организират
традиционния събор на селото.■

„Златно евро 2011”
за Герго Гергов

▲Два часа деца и
възрастни рисуваха голяма
обща рисунка с послания
за толерантност между
етносите.
СНИМКИ: АВТОРЪТ

В Монтана

толерантност
Крум КРУМОВ
С изложба, концерт на
ромски деца от 15 училища
в страната и голяма рисунка
с послания за толерантност
завърши проектът „Ромски
ментори”, който бе
реализиран от фондация
„Ресурсен център Шам”
– Монтана и финансиран
от фондация „Отворено
общество” – Будапеща.
На централния площад
„Жеравица” беше показана
изложба с направени
от ромски деца кукли,
дядови каруци от глина и
пластелин, обеци и гривни

от лико, пана от зрънца и
дърво, детски рисунки и
други предмети.
В продължение на 2 часа
деца и възрастни създадоха
голямата обща рисунка,
в която изразиха своето
желание за разбирателство и
търпимост между етносите.
Много граждани на
Монтана и зам.-кметът
Весела Коларска също се
включиха в направата на
рисунката.
В концерта „Обединени
от мечтите” се изявиха деца
от Монтана, Кюстендил,
Сливен, Стара Загора,

Пловдив, Вършец, Лом
и с. Лехчево, община
Бойчиновци, а също
фолклорните ансамбли
„Младост” и „Етнос”
от Монтана и ромските
оркестри „Кристали”Монтана и „Три звезди”
– Кюстендил. Концертът бе
посветен на основателя на
фондация „Ресурсен център
Шам” – Монтана Петър
Борисов, който почина
внезапно в разгара на
подготовката му.
Проектът „Ромски
ментори” се изпълняваше
в продължение на 2 г. в

15 училища в различни
градове и села. В тях
бяха сформирани групи с
участие на деца от ромски
и друг произход, които
се обучаваха от успели в
живота роми, наречени
„ментори”.
С техния пример и
уменията им се целеше
да се даде самочувствие
на децата роми и да се
подпомогне интеграцията
им в обществото.
Групите са се обучавали
на журналистика,
традиционни ромски
занаяти, рисуване, музика.■

метът на Видин получи Национален приз
К
„Златно евро 2011” с диплом на официал
на церемония в София. Наградата връчи Веселка

Иванова от Националното сдружение на общините
в Република България.
Призът е учреден от сп. „Фондове, програми, про
екти”. С него се удостояват кметове на общини,
мениджъри на фирми, консултанти, постигнали
високи резултати в усвояването на средства от
Европейския съюз. Общо 12 бяха номинациите.
Освен Герго Гергов отличия получиха кметовете на
още 3 общини – Разлог, Петрич и Летница.
„Златното евро” е позлатено в Монетния двор
с чисто злато и е уникат със запазени права.
Кметът на Видин получава престижното отличие,
тъй като общината демонстр
 ира ниво на компе
тентност и практическа реализация на проекти по
европейски програми. Резултатите са оценени от
експертно жури. ■ Слово плюс
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ПК „Септември” – Криводол,

Асен СТАНИМИРОВ
На най-пазарното място в Криводол мес
тната кооперация откри модерен магазин,
който беше включен във веригата КООП.
Празничното откриване на обекта стана
повод да хвърлим по-задълбочен поглед
към кооперацията в настояще и още поважно – в бъдеще време.
Председател на ПК „Септември” е Васил
Василев. Той много държи да го наричат
Васко Василев, като с право иска да под
чертае своята енергичност и готовност за
непосредствено и откровено общуване с
хората. „За 2 години открих 3 магазина!” –
каза той.

Новият магазин е
крачката във вярна посока

Доста усилия е коствала работата около
изграждането, зареждането и пълната го
товност за работа. Но всичко това е свър
шено само за около месец. На първо време
магазинът предлага над 1000 артикула.
Десетки хора бяха дошли с нетърпени
ето първи да влязат в новия обект, за който
се говори и който се очаква с надежда.
В тържественото откриване взе участие
Ваня Боюклиева, заместник-председател
на ЦКС, Велко Атанасов, председател на
КС – Враца, Ваня Цакинска, председател
на ОКС – Видин.

откри първия си магазин
от веригата КООП
На тържеството присъстваше и Петър
Данчев, кмет на община Криводол.
Веднага трябва да кажа, че и кметът, и
всички, които са съпричастни с работата
на кооперацията, подчертаха плодотворно
то взаимодействие между общината и ПК
„Септември”.
Ваня Боюклиева връчи на председателя
на кооперацията сертификат на обекта като
част от веригата КООП и поздрави хората
с новата придобивка. Тя сподели, че модер
ните магазини от веригата вече са около
внушителната цифра осемстотин и увери
хората, че в този магазин винаги ще на
мират гарантирано разнообразни и преди
всичко качествени продукти. Тя поздрави
ръководството за амбициозната им цел в
близко време да открият още магазини, го
тови да бъдат включени във веригата.
По този повод председателят на коопе
рацията сподели, че амбицията е не два, а

три нови магазина да бъдат готови. Но тази
информация е извън протокола, както се
казва. Споделям я, за да подчертая готов
ността на председателя и ръководств ото
на кооперацията да се стремят към високи
цели.
Велко Атанасов сподели, че магазини
те от веригата КООП на територията на
КС – Враца вече са 19 и каза, че съюзът ще
подкрепя кооперацията, за да бъде тя още
по-полезна на хората.

Още работни подробности

Към кооперацията има 4 състав
ни села. Навсякъде има кооперативни
магазини. Самото градче е разположено
наистина в един красив дол на р. Ботуня.
Внушителни са разстоянията между от
делните квартали, а те наистина са доста
обособени, след като носят номерация от
едно до четири. Следващите модерни ма
газини ще бъдат из тези квартали. По този

Във Враца

Видинчани
с най-ниски
заплати
Диана СИРАКОВА
Видинчани са с най-ниската сред
на работна заплата в страната.
Според данните, изнесени от
Териториалното статистическо бю
ро – Видин, през първото тримесе
чие на тази година средната запла
та е била 462 лв.
За същия период средната работ
на заплата на наетите в добивната
промишленост е 1480 лв. – най-ви
сока за региона.
222 лева средно пък са получили
работещите в административните и
спомагателни дейности.
В сравнение с предходното три
месечие средната заплата за об
ластта е намаляла с 6,3 % или 31
лева при средно увеличение за
страната с 0,6% или 4 лева.
Наетите в област Видин са 17
015, като в обществения сектор
са наети 7598 души, а в частния –
9418 .
Най-голям е делът на наетите
в преработващата промишленост
– 16 %, следван от търговията,
ремонта на автомобили и мотоцик
лети – 13 %, и хуманното здраве
опазване и социалните дейности
– 11 %.
За сравнение най-висока е зап
латата на наетите в София – 1001
лева и областите Стара Загора –
784 лева, и Враца – 765 лева, при
средна работна заплата за страна
та 731 лева.■

начин кооперацията ще се наложи като
лидер в търговията.
Кооперативната сграда, където е новият
магазин, е триетажна, добре поддържана.
На горните етажи започват работа шиваш
ки цехове. Обмисля се и възможност да се
пазарува по-облекчено с бонове и други
утвърдени средства.
Председателят на кооперацията сподели:
„Акцент на нашите усилия е търговска
та дейност. Но в същото време ни се ще
постепенно да възвърнем и някои тра
диционни дейности. Такава дейност е
изкупуването. Вече правим добри обороти.
Връщаме се към тази дейност, защото тя
е най-непосредственият начин хората да
бъдат подпомогнати финансово.”
Попитах Васко Василев има ли си девиз.
Естествено, има: „Ние можем, ние знаем,
ние искаме!” Надяваме се практиката да
потвърди на дело този девиз.■

Министри
обещаха пред
бизнеса

Във Видин представиха
проект за енергийно
обновяване на домовете
Той ще се реализира през
следващите 3 г. Общият
размер на безвъзмездната
помощ е 50 млн. лв.
Кметът на Видин откри
срещата за представянето
на проекта „Енергийно об
новяване на българските
домове”, която се проведе
в залата на Общинския
съвет. Презентацията нап
рави Христина Стоичкова
– ст. експерт в дирекция
„Жилищна политика” в
МРРБ.
Целта на проекта е осигу
ряване на по-добри условия
за живот на гражданите в
многофамилни жилищни
сгради в градските центро
ве чрез повишаване качес

твото на жизнената среда
и изпълнение на мерки за
енергийна ефективност.
Проектът се изпълнява
по Оперативна програма
„Регионално развитие”.
Финансовата помощ за
всяка одобрена сграда е до
50%.
Могат да я получават
сдружения на собственици,
регистрирани по Закона за
управление на етажната
собственост в съответната
общинска администрация.
Общият размер на безвъз
мездната помощ възлиза на
50 млн. лв.
Във всеки регион ще
бъдат избрани проектни
мениджъри, които ще съ

действат за изпълнението
на мерките. Проектът ще
се реализира в рамките на
следващите 3 години.
Кметът на Видин Герго
Гергов апелира към присъс
тващите на срещата домо
управители и граждани за
обединяване на усилията
във връзка с изпълнение на
мерките по програмата, за
да станат жилищните сгра
ди по-ефективни, а техният
облик – по-естетичен.
За подробности във
връзка с изпълнението на
проекта заинтересованите
могат да се обръщат към
Дирекция „Устройство на
територията” в Община
Видин. ■ Слово плюс

Елеонора ЦАНОВА
На среща с представители на различни от
расли от местния бизнес във Враца на първи
юни, празника на града, двама от министрите
празнично заявиха:
"Раздаваме повече пари от социално
то министерство, от началото на годината
като субсидии и директн
 и плащания сме
дали един милиард и 100 млн. лева", заяви
гордо земеделският министър Мирослав
Найденов. „Овцевъдите вече получават 5
млн. лв. Десет милиона лева ще тръгнат
към говедовъдството през юни. Очакваме
да можем да раздадем още толкова за овце
въдств ото и птицевъдството. За развитие на
зеленчукопроизводството също ще бъдат
осигурени близо 3 млн. лева. До края на
юни се очаква да получим разрешение за
прехвърлянето на европейски пари от ня
кои по-неатрактивни мерки в тези, които
са по-търсени от фермерите, където парите
вече са изчерпани. Над 300 млн. евро има по
тези мерки, които трябва да похарчим и за
които вие трябва да имате вече готови проек
ти и да кандидатствате", призова министър
Найденов. Според него има шанс половината
от вложените в банка катарски 200 млн. дола
ра да бъдат насочени към Северозапада.
"507 млн. лева сме усвоили до момента,
те са стигнали до 650 000 човека", заяви пък
социиалният министър Тотю Младенов. Като
плюсове в социалната политика той посочи
намаляването с 0.4 % на безработицата, от
пускането на 30 млн. лева до края на юни за
270 предприятия, програмата за стажуване на
младежи до 29-годишна възраст, за което са
заделени 300 млн. лева и могат да се вклю
чат над 6 хил. млади безработни, мярката за
квалификация и обучение, по която вече са
сключени първите договори.■
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Кметът Златко Живков:

Бързото икономическо развитие носи
самочувствието на хората от нашия град

Гости от близо и далеч
посрещна Монтана
Почетният знак на
Монтана получиха два
ма заслужили достойни
граждани. Популярният
актьор Христо Кузмов
и водещият специалист
по хирургия и урология
доц. Петър Петров са но
минирани за високото
отличие за приноса им
към културата и здраве
опазването в Монтана.
Знакът бе връчен от кмета
Златко Живков по реше
ние на Общинския съвет
на тържествената сесия.
Дейността на именитите
ни съграждани е оценена и
от жителите на Монтана.
Празничният ден за

Монтана – 4 юни – Свети
Дух – започна с тържес
твена света литургия,
отслужена от Негово
Високопреосвещенство
Видинският митрополит
Дометиан. За първи път в
православния храм „Св.
св. Кирил и Методий“
застанаха заедно на общо
богослужение христи
янски и мюсюлмански
водачи. До кмета Златко
Живков бе мюфтията за
Северозападна България.
После Дядо Дометиан отс
лужи водосвет за здраве и
благоденствие на централ
ния площад „Жеравица“.
В началото светът е бил

безформено кълбо от
материя, а Духът Божий
го е направил това, което
е днес, за да се учудваме
на звездните небеса, да се
радваме на живота, каза
дядо Дометиан и пожела
на многая лета, здраве и
благоденствие в живота,
дома и семейството на
жителите и гостите на
Монтана.
Монтана е място, на
което природата е дала
всичко, казва един от найголемите кметове през 30те години на миналия век
на тогавашен Фердинанд
Гоцо Митов. Това, което
променя нашия град, е

човешката воля, заяви във
встъпителното си слово
по повод празника на гра
да кметът Златко Живков.
Преди деветнайсет века
на това място древните
римляни създадоха нашия
град. Другото му нача
ло е на 2 декември 1891
г. Благодаря на всички,
които положиха начало
то и сътвориха днешна
Монтана, на всички хора,
на местната и държавната
власт, на институциите,
които работиха нашият
град да има днес голям
шанс, бързо икономическо
развитие, което носи само
чувствие на хората, които
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За Свети Дух
тук бяха много
делегации,
посланиците на
САЩ и Индонезия,
народни
представители,
ротарианци

живеят тук, обърна се към
събралото се множество
кметът Златко Живков.
Гости от близо и да
леч дойдоха в Монтана
за празника. Да позд
равят жителите на об
ластния град тук бяха
техни превъзходителства
посланиците на САЩ
и Индонезия Джеймс
Уорлик и Бунян Саптомо,
делегации от Кипър,
Латвия, Македония,
Сърбия, Украйна,
Хърватска, от побрати
мените градове Пирот и
Дзержинский, народни
те представители Искра
Фидосова, Златко Тодоров,

Димитър Аврамов,
Любомир Иванов, Ваньо
Шарков, председателят на
39-ото Народно събрание
доц. Борислав Великов.
Тържествената сесия
на ОбС в празничния
ден събра гражданите
на Монтана в салона
на Младежкия
дом. Ръководеше я
председателят на
Общинския съвет
инж. Иво Иванов. Към
гражданите на Монтана
приветствия поднесоха
гостите от 10-те държави
и посланиците на САЩ
и Индонезия. ■ Слово
плюс

▲ 400 танцьори участваха в Седмия международен фолклорен фестивал, който се проведе
в Монтана по повод празника на града Свети Дух. На открита сцена на площад „Жеравица”
в областния град се изявиха майстори на танца от България, Украйна, Кипър, Сърбия,
Македония, Хърватска и Латвия. Те показаха характерни за своите народи танци и обичаи.
Фестивалът събра на площада хиляди хора. ТЕКСТ И СНИМКИ: КРУМ КРУМОВ

Вести от Монтана

Награди за
талантливите
деца на
Монтана

■ Завърши успешно и предсрочно
ремонтът на общинска пътна мрежа

Стойността на ремонтите е 111 400 лв.
Ремонтът на път IV-10017 „Николово – Д.
Белотинци” струва 60 000 лева.
Изкърпени са 1261 кв. м, положена е 45 т
асфалтова смес, ремонтиран е водостокът в с.
Николово за 1117 лв.
За път IV-10123 „/III-101/ Габровница –
Вирове/II-81/” са похарчени 51 400 лв.
Изкърпени са 803 кв. м, положена е 90 т
асфалтова смес.

Ивон ще представя страната
ни на международен конкурс
в Италия, Стефан тренира с
националния отбор по борба,
а Венислав много рядко не е
на първо място. За Анелия,
Сашко и Дейвид 2012 г.
е изключително успешна
Шест даровити деца на
Монтана с престижни класи
рания в наши и международни
конкурси получиха стипен
диите на община Монтана.
Отличията са за постижения в
три области “Култура и изкуст
во”, “Спорт” и “Наука и техни
ка”. Специалната награда отиде
при Стефан Григоров, който е
състезател по борба на наци
оналния отбор.
С еднократно финансово сти

мулиране
в размер
на една
мини
мална
работна заплата отличени
те са Ивон Владиславова
Владимирова и Сашко Бисеров
Любчов. Те се състезават в
областта “Култура и изкуство”.
Годишните стипендии за 2012
г., всяка от които е шест мини
мални заплати, или 1740 лева

■ Ремонтират
уличната мрежа

СНИМКА: АРХИВ

получиха Дейвид Тихомиров
Димитров в областта “Спорт”,
в “Култура и изкуств о” Анелия
Георгиева Ангелова, а в
“Наука и техника” - Венислав
Стелиянов Върбанов.
Наградата на община
Монтана, равна на десет ми
нимални заплати, е за Стефан

Христов Григоров.
Наградите са предвидени
в Наредбата за отпускане на
стипендии на деца с изявени
дарби. Специална комисия оп
редели отличените. Надявам се,
успехите им да бъдат още поголеми, обобщи кметът Златко
Живков.■

Започна текущият ремонт на уличната мрежа
на Монтана през тази година. В програмата
са заложени средства по договор в размер
на 810 000 лв. Изкърпването започна от
Индустриалната зона на града по улиците
„Индустриална”, ул. „21 век”, ул. „Гоцо
Митов”, ул. „Сирма войвода”, които бяха
изкърпени до 9 юни.
Изкърпването ще продължи по улиците
„Никола Вапцаров”, бул. „Трети март”, ул. „Св.
Климент Охридски”, ул. „Панайот Хитов”, ул.
„22 септември”, бул. „Парта”, бул. „Арнолди”,
бул. „Монтана”, ул. „Патриарх Евтимий”, ул.
„Неофит Бозвели”, ул. „Генерал Столетов”, ул.
„Граф Игнатиев”, ул. „Любен Каравелов”, ул.
„Васил Левски”, ул. „Хан Аспарух”.■

Слово

земляци
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Добруша
празнува

Д

а избереш 24 май за праз
ник на своя град или село,
значи с двойна радост и гордост
да празнуваш.
Точно това са сторили жи
телите на село Добруша. Този
избор, казва наместн
 икът в
кметството инж.Иван Борисов,
„има много символи”. Сгушено
сред природен кът, потънал в
зеленина и разцъфтяващ през
пролетта с прелестта на „веч
на годеница”, селото е тихо,
спокойно, с чист въздух и
ясен простор към равнината.
„В нашето село е по-хубаво и
от Швейцария” – казва Стоян
Петков, който е бил в приказна
та страна. На същото мнение е и
инж. Иван Борисов, който зара

ди хората се съгласява да
стане наместник. Известен
със своята оперативност,
трудолюбие, със своите
идеи и доброжелателно
отношение към хората,
наместникът дава всич
ко от себе си за доб
рото на селото във
време на кризата.
Симптоматично е, че
от далечна Англия
се е заселило да
живее в Добруша
и едно английско
семейство.
За празника
на селото бяха
дошли кметът
на oбщина
Криводол
Петър Данчев,
който най-сър
дечно поздрави
празнуващите, зам.-кмето
вете Диана Милетиева и А.
Желязков, кметът на Ракево
Малин Тончев, на Градешница
– Магдалин Сълков, поетът
Цветан Илиев. На тържество
то присъстваше и английското
семейство.
Празнуването започна в спе
циално изграден покрит кът,
недалеч от новоизградения
параклис. Църковната обител бе
осветена от отец Младен с тър
жествен водосвет.
В своето слово инж. Иван
Борисов посочи онова, което е
направено в селото до празника,
и онова, което ще се прави в
бъдеще. Що се отнася до името
на селото, то тепърва историци
и краеведи ще доказват дали е
от Добруш Войвода или от баба
Добруша. Легендите говорят, че

Неофит ПЕТКОВ
ашият випуск е от Мъжката и Девическата
гимназия на Монтана. С нашите учители и
директори се разделихме в края на учебната 19501951 г.
И тръгнахме: едни наблизо, други – надалече;
едни се втурнаха да работят, за да добият опит за
бъдещия им живот, а други налетяха много успеш
но във висшите учебни заведения.
И ето, от тях се родиха инженери, лекари,
агрономи, офицери, учители от различни
специалности, други добиха средно техническо
образование.
Събираме се всяка година, събрахме се и сега
в двора на училището. Организатор на тези срещи
всяка година е неуморната Лалка Методиева.
Срещата ни продължи в ресторант „Езерото” зад
„Монтанензиум”.
За съжаление, малко се събрахме – четирина
десет души: Иван Якимов, Лалка Методиева, Иван
Каменов, Стефан Стефанов, Неофит Петков, Ханс
Иванов, Димитър Георгиев, Надялка Петкова, Вера
Калчева, Симеон Фиданов, Цанко Цеков, Евдокия
Илиева, Грета.
Пожелаваме си нови срещи.

през
1872 г. на път
от Враца за Оряхово и от
там – за Букурещ, през Добруша
минава Васил Левски и отсяда
за кратко в Градешкия манастир.
Селото с основание се гордее,
че един от учениците на Ботьо
Петков, за който се разказва в
книгата „Загадката Осен – род
ното село на Ботев”, се устано
вява през 1851 г. в Добруша и
тук учителства.
Селото е дало на българс
ката просвета и наука проф.
Христо Антонов от МГИ,
доцент Румяна Лилова, зам.ректор на университета в
гр. Свищов, много лекари,
дипломати, икономисти, ин
женери и офицери. През вре
ме на войните – Балканската,
Междусъюзническата, Първата
и Втората световна война, село
то дава 24 свидни жертви. Инж.
Иван Борисов, като правнук на

един
от загиналите,
има амбиция с помощта на
хората от селото да издигне
паметник на падналите за свобо
дата на България около входа на
читалището.
Особено място кметският
наместник отдели на благодар
ността към кмета на Община
Криводол Петър Данчев за
помощта, която е оказал за по
добряване на селската инфрас
труктура и за всичко останало.
Особена помощ той е оказал
за ремонта на моста над река
Ботуня. Със собствени сред
ства Петър Данчев осигурява
гориво за агрегата, с който ре
монтират моста. Помогнал е за
изработване на конструктивен
проект за разширение на горния
мост, което ще се извърши през
лятото. Осигурен е цимент за

възстановяване на дол
ния мост при казана,
за изкърпване на дуп
ките в асфалта през
селото. Възстановена е
оградата на училището,
довършена е оградата
и на гробищния парк.
Направен е и е поставен
портал.
Председателят на чита
лище „Съзнание 1921 г.”
Георги Стефанов връчи на
поета Цветан Илиев удос
товерение за дарението,
което той е направил на
библиотеката от 450 книги,
приети от секретаря на чита
лището Маргарита Евденева.
Като благодари за жеста,
Цветан Илиев поздрави всич
ки с най-светлия празник за
нашия народ и с празника на
селото, като изпълни малък ре
цитал от свои стихотворения.
Самодейна женска певческа
група изпълни народни песни.
След това настъпи времето на
народните хора. На дългата
трапеза се разнесе подготвена
та в два казана курбан-чорба.
Веселието продължи до късно
следобед.
Въпреки кризата народът умее
да се весели и да демонстрира
оптимизъм.
Инж. Иван Борисов подчерта,
че село Добруша е било и ще
пребъде през вековете, защото
в него живеят хора, които оби
чат повече от всичко родното си
село, готови са с високо чувств о
за дълг и отговорност да дават
всичко от себе си за неговото
процъфтяване и за възпитание
на децата в този дух. ■ Слово
плюс

Н

►Групата от випуск 1951 г. пред сградата на
гимназията. ТЕКСТ И СНИМКА: АВТОРЪТ

Отново се видяхме
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Станислав СТАНЧЕВ
ного се писаза вас
и книгата ви „Моят
живот”, която скоро излезе от
печат. Обществеността, не са
мо в Северозападния регион,
бе впечатлена от мемориала за
жертвите на политически те
рор, който открихте в родното
си село Винище.
Защо сте скептичен и крити
чен в оценките си за развити
ето на България след 1989 г.?
- Не съм скептик и песимист,
а по-скоро оптимист, що се от
нася до бъдещото развитие на
България. Но вероятно са ви
направили по-голямо впечатле
ние някои мои критични мисли
за изминалите години след 1989
г. – годините на прехода.
В книгата си само споде
лих, и то на не повече от една
страница, това, което видях с
очите си. Но щом като ме пита
те отново, вероятно не съм бил
убедителен. Затова ще се опи
там да Ви отговора с езика на
статистиката.
Преди демократичните проме
ни България е била на 28-о мяс
то в света по показателя „общо
развитие”, а сега е на 58-о! Но
аз съм селянин и земеделец по
произход, затова предпочитам
да ви кажа някои цифри за селс
кото стопанство.
През периода 1989 – 2010
г. производството на плодове,
и по-специално на череши и
грозде, е намаляло 3 пъти, а на
ябълки – 10 пъти! От традици
онните за България зеленчуци
количеството на произвежда
ните днес домати е десет пъти
по-малко, а на картофите – два
пъти. Още по-трагична е кар
тината при месото: годишното
производство на свинско месо
е 19 пъти по-малко, а на месото
от едър рогат добитък – 16 пъти.
При птиците е намаляло почти
три пъти.
Поради драстичното спада
не на производството на тези
продукти, през последните го
дини е увеличена консумацията
на внесените от чужбина: 84 %
от храните, на базата на месо и
месни продукти са от внос, 78
% от зеленчуците , които ядете,
не са произведени в България
, а при плодовете този процент
е 77.
Може би едно друго сравне
ние ще ви даде още по-точна
представа за проблема. Днес
различните артикули, за които
стана дума, се произвеждат от
два до осем пъти по-малко в
сравнение с производството им
само в личните стопанства на
селяните извън кооперираната
земя и ДЗС-тата през 1989 г.
И накрая,

-М

вие купувате боб за 3 лв.
и 20 ст. ( 1,60 евро), че и
повече, а в Германия го
купуваме за 75 евроцента,

т.е аз там плащам два пъти поевтино.
Не съм икономист, ни
то политолог. Анализът
на тези цифри оставям на
специалистите. Но и без да е
професор, всеки може да разбе
ре за какво става дума.
- Защо правите дарения и
докога ще ги правите? Зная,
че този въпрос ви е задаван
много пъти досега. Но, приз
навам си, иска ми се да прив
лека вниманието ви върху
един по-особен аспект. Преди
повече от 130 години 26-го
дишният Ботев е написал:
„Благотворителността не
може да изкорени злото, тя
не обяснява причините за
безбройните страдания на
човечеството, а лекува само
последствията. Тя само зату
ля устата на гладния, прис
пива страдающия и приучава
недоволния на робство и тър
пение”.
Нима вие сте сред тези, ко

БРОЙ 21 (832), 14 - 20 ЮНИ 2012 Г.

5

Дарителят Кирил МАРИНОВ:

Oптимист съм за
развитието на България
Бях и ще остана привърженик на БЗНС „Никола Петков”,
но ще бъда по-доволен, ако се обединят всички земеделци
СНИМКИ: АРХИВ

ито приучват „недоволните
на робство и търпение?
- Не се наемам да опонирам
на този титан на българската
патриотична мисъл. Съгласен
съм с него, че даренията и
помощите, които давам , леку
ват последств ията , а не пре
махват причините.
Но няма да се съглася, ако
някой ме обвини, надявам се,
че и вие не го правите, че при
учавам тези, на които помагам,
на послушание и търпение и че
съдействам да не се премахнат
причините за бедственото им
положение.
Нека да не прехвърляме
проблемите от болната глава
на здравата. Аз съм послед
ният човек, който е отгово
рен за проблемите на днешна
България. Достатъчно партии и
политици я управляваха през
последните 20 години. Нека те
да си поемат отговорността за
това, което са направили, или
което не са направили.

Дарения правя, защото
съм християнин и
демократ и защото имам
финансови възможности

Ще спра, когато се изчерпят
финансовите и физическите ми
възможности. Уверявам ви, пък
и близко е до ума, че те не са
неизчерпаеми. Все пак не съм
някакъв финансов магнат, а гер
мански пенсионер.
Пък и си мисля, че повече от
1 милион лева дарения, които
съм направил досега – главно за
Монтана и родния си край, ни
как не са малко.
Съжалявам само, че не се на
мери поне още един „ луд” като
мен българин от Франкфурт
или Германия, който да напра
ви това, което аз направих за
България в тези трудни години
на прехода.
- Защо говорите в книга
та си, че и преди, и след 9
септември 1944 г. не е имало
демокрация в България!
- Вероятно поводът за въп
роса ви е едно изречение, на
мерило място в книгата ми,
което гласи: „Но се оказа, че тя
– демокрацията, която липсва

ше и преди, не се появи и след
9.9.1944 г.”
Краткият отговор на въпро
са ви бих могъл да дам с един
риторичен контравъпрос: „А
имало ли е?” А по-обстойният е
следният:
На 9 юни 1923 г. военната
лига и Народният сговор свалят
с военен преврат правителс
твото на земеделците начело
с Александър Стамболийски.
Правителствата на Цанков и
Ляпчев, дошли след този прев
рат, едва ли могат да се смятат
за демократични.
На 19 май 1934 г. Военната
лига отново извършва преврат
след няколкогодишното уп
равление на Демократическия
сговор, дошъл на власт след
избори. Едва ли и с този преврат
е установена демокрация!
Последвалите години на
Втората световна война и обс
тановката в България нима са
пример за спокойно развитие на
страната ни на основата на де
мократичните принципи?
Що се отнася до моето отно
шение към народната демокра
ция след 9 септември 1944 г.,
изразил съм го ясно в книгата
си.
В заключение – лично аз не
мога да видя демокрацията в
България през този доста голям
исторически период от 1923 до
1989 г. А вие?
- Защо върху паметните пло
чи са поставени едни до други
някогашните политически
противници?
- Ще започна от това, че след
като възникна тази идея, тя бе
подкр
 епена след това от иници
ативен комитет, в който на първо
място се е подписал моят идеен
учител Милан Дренчев. Този
инициативен комитет, получил
подкр
 епата на 40 души, живе
ещи или произхождащи от село
Винище, събрани на „кръгла
маса” в Монтана.
Важното в случая е, че зад
тази идея стоят хора, чиито ба
щи и деди са загинали преди 9
септември 1944 г., и други, чи
ито предци са убити след тази
дата. Това означава, че

наследниците на
някогашните политически
противници днес
си подават ръка

Важно е също, че занапред ще
има къде да запалят свещичка и
да положат цвете и потомците
на изчезналите безследно след 9
септември 1944 г. и на убитите
преди това. А също и на загина
лите във войните за България,
паметна плоча на които досега
нямаше във Винище.
Нима е по-редно, както е нап
равено в София, да има стена с
имената само на жертвите от ко
мунистическия терор. А другите,
нашите тогавашни противници,
нямат ли деца и внуци, които да
ги оплакват и да тачат памет
та им? Такава е моята гледна
точка. Разбира се, тя може да не
е вашата. И не е задължително
всички да мислят като мен, но се
радвам, че много хора вече мис
лят по този начин.
- Но на плочите има и имена
на хора, които не са загинали !
- Да, има. Защото те също
са страдали заради полити
ческите си убеждения като
политзатворници, въдворени
в лагери, интернирани или в
емиграция. Те също са жертва на
беззаконието и терора.

Едно от посланията на
паметните плочи е да не се
посяга на достойнството и
живота на човека заради
различните политически
възгледи

На тези плочи са имената на
70 винищени! И всичките заслу
жават нашата почит и уважение!
- Казахте, че досега сте нап
равили дарения и сте осигури
ли хуманитарни помощи общо
за повече от 1 млн. лв. Защо
не помогнахте на вашия Земе
делски народен съюз „Никола
Петков” да укрепне и да заеме
достойно място в политичес
кия живот на страната ?
- Струва ми се, че има нещо
грешно в начина, по който за
давате въпроса, макар да съм
чул от ваши колеги, че нямало
глупав въпрос, а имало глупави
отговори... Е, ако това е вярно,

ще рискувам да ви изложа
глупавия си отговор: Да
помогна – да , но да осигу
ря важно място в полити
ческия живот на България
– това вече не е по силите
ми. Наистина ли смятате, че с па
ри може една партия да спечели
доверието на хората?
Земеделският съюз „Никола
Петков” наистина беше моята
партия – някога бях ръководител
от местен мащаб на ЗМС. И днес
съм, и в бъдеще ще си остана
привърженик на тази партия. Но

ще бъда по-доволен, ако се
обединят всички земеделци,
и ако не всички – то поне
повечето от сега
съществуващите
такива партии

За съжаление, не съм голям
оптимист, че това може да се
случи – поне в близкото бъдеще.
Що се отнася до това дали съм
помогнал на земеделския съюз в
България, отговорът ми е: да!
Нещо повече –дал съм всичко,
за което бях помолен. През
1990 г. на една конференция в
Будапеща се срещнах с Милан
Дренчев и Тодор Кавалджиев. Те
ме информираха, че се възстано
вява БЗНС „Никола Петков”. В
отговор на тяхна молба изпратих
20 тона вестникарска хартия и
пишещи машини за нуждите на
Постоянното присъствие, а с моя
приятел Димитър Гълъбов, по
литемигрант в Мексико, закупих
ме и лека кола „Опел”.
Но тогава, а и много пъти след
това, разговаряхме за необходи
мостта от обединение на земе
делския съюз, за да може да си
върне някогашната роля в бъл
гарския политически живот.
За съжаление, последвалите
години показаха, че вместо обе
динение –

само се увеличиха
мераклиите за
лидерската роля

Към личностт а на Милан
Дренчев се прибавиха
Анастасия Мозер, Ценко Барев,
а и други кандидати за лидери.
Питам се, на кои земеделци бих
могъл да помагам... Разбира
се, ще се радвам, ако събити
ята опровергаят песимизма
ми относно обединението на
земеделците. Защото селяните в
България имат общи интереси.■

Слово
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„Атиняните” надвиха
„Спартанците”

Състезание
по стрелба
с лък
сложи
финал на
„Програмата
за патриотично
възпитание
на община
Враца”

в стрелбата с лък
Даниела ХИТОВА
Надпреварата се проведе в атракци
онен парк „Приказката”.
В състезанието взеха участие
два отбора от по петима души от
Спортното училище „Св. Климент
Охридски” във Враца. Те приеха ат
рактивните имена „Атиняните” и
„Спартанците”.
Уменията им бяха оценявани
от жури с председател зам.-кмета
на общината Красимир Богданов,
Тихомир Опров – собственик на
парка, доц. Нарцис Торбов от истори
ческия музей, Марин Цветков и Галя

Василева – организатори на патри
отичната програма. С общ сбор от 40
точки победата бе за „Атиняните”,
а съперниците им успяха да съберат
37 т.
Програмата за патриотично възпи
тание е един от най-новите проекти
на Общината, който се реализира
съвместно с Регионалния истори
чески музей и атракционен парк
„Приказката“. В него се включиха 30
ученици от три врачански училища
- СОУ „Отец Паисий“, СОУ „Христо
Ботев“ и Спортното училище „Св.
Климент Охридски“.

Д-р Даниела
Стоянова

►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

oбщопрактикуващ лекар,
специалист по
обща медицина

14 ч Св. прор. Елисей.
Св. Методий, патр.
Константинополски
15 п Св. прор. Амос. Св.
мчк Исихий Доростолски.
(Блажи се)
16 с Св. Тихон чудотворец,
еп. Аматунтски.
17 н † Неделя
Петдесетница – на Всички
светии. Св. мчк Евтропий че
тец Св. мчци Мануил, Савел
и Исмаил. Св. мчк Манасий
Габровски
18 п Св. мчци Леонтий,
Ипатий и Теодул (Отдание на
Петдесетница)
19 в * Св. ап. Иуда, брат
Господен. Преп. Паисий
Велики. Преп. Паисий
Хилендарски. Св. мчк Зосим,
Созополски (Нв.) Созополски.
(Петрови заговезни)
20 с * Преп. Наум Охридски.
Св. свщмчк Методий, еп.
Патарски. Св. Калист, патр.
Константинополски

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

Мероприятията по проекта продъл
жиха малко повече от месец и бяха
в три направления: възраждане на
занаятите /грънчарство/; запознаване
с войнските умения от античността
и средновековието; възстановка на
тракийски ритуали, свързани с бога
на виното и веселието Дионис в зала
„Рогозенско съкровище”.
В момента се подготвя сайт за всич
ки мероприятия, които бяха част от
патриотичната програма. Той ще бъде
представен на нарочна пресконферен
ция на 12 юни от 11 часа в заседател
ната зала на Община Враца. ■

Празник в Покрайна
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Фирма „Ди-Вен” ЕООД – гр. Лом
е оторизиран
дилър на мо
токари с мар
ката Тайлифт”.
Бързи, ергономични и надеждни мотокарите
на „Тайлифт” са най-добрата подкр
 епа във ва
шия склад, производствено хале или площадка.
Възможности за доставка на дизел, газ или бензин,
комплектовани със сменни съоръжения. Двигатели
НИСАН, ИСУЗУ или ЯНМАР, автоматична хидрот
рансмисия и сервоуправление.
Две години гаранция, осигурено обслужване до
всяка точка на страната в рамките на 24 часа.

Ние сме сигурна опора за Вашия бизнес.

СНИМКИ: ОБЩИНА ВИДИН

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

ителите на с. Покрайна
Ж
отбелязаха своя празник.
Техен гост бе кметът на oбщина

Видин Герго Гергов.
Този ден се чества по стара
традиция на Петдесетница и е
свързан също с храмовия праз
ник на местната църкв
 а „Св.
Троица“.
Видинският кмет поздрави
хората, събрали се на площада
в селото и им пожела да бъдат
все така задружни, да се сла
вят с трудолюбието си, както
досега, и да създават по-добри
условия за живот.
Той допълни, че oбщина
Видин ще ги подкр
 епя в усили
ята им и изрази надеждата си,
че тези, които са извън грани
ците на страната, за да търсят
препитание, ще се върнат скоро
отново при близките си.
Водосвет за празника отслужи
Негово високопреосвещенство
Видинският митрополит
Дометиан. Той благослови жите
лите на селото и пожела здраве
и благоденствие.
Денят продължи с концерт на
самодейни фолклорни състави
към читалището в Покрайна.■
Слово плюс

Пишат ни от Монтана

Да се радваме на
хубостта на нашия град
Зимата, студена, продължителна и зла, отстъпи своето
властв
 ане на дългоочакваната пролет.
Развигорът надделя и оживлението се чувств
 аше
навсякъде. Това можем да видим и в градската градина
на Монтана.
Паркът гъмжи от хора. Деца, млади и стари, всички
излезли навън.
В детските колички най-малките бебета спят, обърнали
главичките си настрана, разперили ръчички като крилца,
с биберон или без, дишат свежия въздух. Тези, които са
поотраснали и седят вече, раздават усмивки на закачли
вите минувачи и махат с ръце. Други правят първите си
крачки. Пък тези, които вече ходят, летят на фурия под
зоркото око на майките и на бабите...
Тук като птиците всеки си има любимо място за отдих.
Хората от третата възраст на едно, децата с придружите
лите – на друго. Това е накратко гледката.
Разлистваха се кестените и пламнаха свещичките на
техните разкошни цветове...
Чисто е! Не се допуска замърсяване. Бригада дока
ра материал за подновяване на счупените през нощта
пейки. Почистиха изсъхналите клони на дърветата.
И фонтаните се събудиха от зимния сън и привли
чат вниманието на посещаващите града туристически и
спортни групи, които се чудят както на чистотата, така и
на хубостта на нашия градски център с неговите зелени
площи.
В разговор с един от видните строители на града в
миналото Евтим Костов разбрах, че освен фонтаните в
Петродвореца на Ленинград, само нашите са с естеств
 ен
пад по гравитачен път. Други няма такива. И това е една
от забележителностите на нашия град.
Когато говорим за залените площи, мисля, че органите
на реда по-често трябва да обхождат градините, особе
но когато е пиковото време на велосипедистите, които
се надбягват и може да блъснат някого. Нощно време
патрулните двойки по охрана на обществения ред да
наблюдават градините, защото има и такива, които чупят
пейките, сякаш са безстопанствени.
За нашата градска градина трябва да се грижим всич
ки, цялата общественост. Само така можем да се радва
ме на хубостта на нашия град.

Петър ВАСИЛЕВ,
Монтана

Слово
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Рада Колева с поетична
награда в Италия
Проведе се националният
дрифт шампионат

ОБЩИНА МОНТАНА
3400 Монтана, ул.”Извора”1, тел:(096) 394 208,
факс: 300401, е-mail: mayor@montana.bg

На основание чл. 69 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинското имущество

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
– ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

№

Местност,
№ на имота
Мало поле

площ
/дка/

Начална
тръжна
цена
/лева/

Депозит
/ лв./

Цена
на
тръжни
книжа
/лв./

Час на
търга

1

- 4.182
- 4.184
- 4.201
- 4.204
- 4.280

734,0
711,2
234,5
502,3
768,9

3300,00
2990,00
1055,00
1960,00
3690,00

330,00
299,00
105,50
196,00
369,00

30,00
30,00
30,00
30,00
30,00

9,00
9,30
10,00
10,30
11,00

2

Пръчов дол - 48489.26.484 718,0
- 48489.26.485 1149,0
- 48489.26.507 1534,0
- 48489.26.582 561,0

2510,00
4020,00
5520,00
1960,00

251,00
402,00
552,00
196,00

30,00
30,00
30,00
30,00

11,30
13,00
13,30
14,00

3

Кривите круши
- 48489.27.660 5241,0

2880,00

288,00

30,00

14,30

4

с. Долно Белотинци
- 002148

1920,00

192,00

30,00

15,00

1374,0

Търгът ще се проведе на 03.07.2012 год. в сградата на община Монтана.
Тръжните книжа се получават в стая 506, а се заплащат в ТБ ”Алианц България” клон Монтана, по IBAN BG88BUIN76618472700003, код за плащане 44 70 00, или на
касата в стая 102.
Депозитът се внася в “Общинска банка” АД по IBAN BG82SOMB91303347342102,
BIC SOMBBGSF.
Молби за допускане до участие в търга се приемат в стая 506.
Краен срок за закупуване на тръжни книжа, внасяне на депозит и подаване на
молби е 02.07.2012 година.
Оглед на обектите се осигурява от дирекция “ОС” при община Монтана след
представяне на документ за закупени тръжни книжа.
Повторен търг, при неспечелен имот, ще се проведе на 10.07.2012 год. на същото
място, като депозит и молби за участие се приемат до 09.07.2012 г.
За справки: тел. 096 / 394 221, стая 506.

Емилия РАЛЧЕВА

Поетесата Рада
Колева, която от седем
години живее и работи
във Верона `- Италия е
удостоена с Голямата
премия на сицилианския
град Монреал, чрез която
ще бъде издадена ней
на книга на италиански
език.
Това е втора престиж
на награда за Колева,
след като през 2011 годи
на вече получи награда
на Съюза на писателите
в Италия, а римско из
дателство издаде нейна
поетична книга на ита
лиански език.
Рада Колева е удос
тоена с Голямата наг
рада на Норманите,
която се определя от
кмета на град МонреалСицилия, издателст во
EA EDITORE – Палермо

и Музей за съвременно и
модерно изкуство.
Стихове на врачан
ската поетеса ще бъ
дат публикувани в сп.
OVERART, а нейни
творби ще бъдат изложе
ни в Музея за модерно
изкуство.
Радостната новина
Рада Колева получи пре
ди броени дни.
Ето и текста на
писмото, което журито е
изпратило на Колева от
носно номинацията.
“Уважаеми творецо,
уведомяваме Ви от
страна на админист
рацията на Кметство
Монреал-Сицилия, об
ласт Палермо, и лично
от кмета адвокат Филип
ди Матео, издателя
Сандро Серадифалко
и професор Салваторе
Антовичино- директор

на Музей за модерно и
съвременно изкуств о /
Монументален комп
лекс Гулиелмо 2/, за това
че имат удоволств ието
да Ви удостоят с прес
тижното признание на
Монреал - Голямата пре
мия на Норманите.”
От страна на изда
телството са уведомили
Рада Колева, че за нея
е отделена една спе
циална страница в сп.
OVERART, където ще
бъде представена на чи
тателите със снимка,
биография и поетична
творба.
Стихотворение Колева
ще изпрати и за фонда
на Музея за модерно
изкуство.
В процес на уточнява
не е и издаването на по
етична книга на авторка
та на италиански език.■

Галерията с
уникалните
рисунки в
Магурата
е отворена
за туристи
Галерията с пра
историческите ри
сунки в пещерата
Магурата може от
ново да бъде отво
рена за посещения,
съобщи пред Радио
“Фокус” във Видин
народният предс
тавител Любомила
Станиславова.
Достъпът до атрак
тивната галерия е
ограничен от години
заради твърдението
на специалистите, че
рисунките се рушат
от посещенията на
туристите, особено
от светкавиците на
фотоапаратите им.
Други учени обаче са
преценили, че за гале
рията ще е по-добре
да влизат посетители.
По инициатива на
Станиславова във
Видин се прове
де работна среща,
посветена на ино
вациите в туризма.
Конкретни обекти
не са обсъждани, но
народната предста
вителка очаква кме
товете сами да поде
мат инициативата.■
Слово плюс

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

Слово

плюс

състезател получи Александър
Петков, отново от Видин. Той бе
подкрепен и от многобройната ви
динска публика.
12 автомобилни пилоти премери
ха сили на финала на националния
дрифт шампионат, който се про
веде на пистата на летище Видин.
Пилотите от цялата страна показаха
завидни умения и висок профе
сионализъм зад волана.■ Слово
плюс

Във Видин

Видинският кмет Герго Гергов
връчи купите във втория кръг на
националния дрифт шампионат.
Първи в крайното класиране ста
на Александър Язов от София.
Втори се подреди плевенчанинът
Християн Ангелов, а на трето мяс
то се класира автомобилният пилот
на BMV E30 - Емил Емилянов от
Видин.
Специалната награда на „Дрифт
клуб България” за най-атрактивен

www. slovoplus. info
e-mails: slovoplyus@abv.bg,
slovoplus@yahoo.com
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Монтана, ул. “Пейо Яворов” 1, Бизнесцентър “Огоста”
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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

Слово

култура
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150 души участваха в конкурса
за изпълнение на Ботева поезия

Във Враца

Във Враца се проведе 50-тият национален
рецитал-конкурс за изпълнение на Ботева
и възрожденска поезия и проза
Даниела ХИТОВА
Тази година в него взеха учас
тие над 150 човека от Дупница,
Белово, София, Дългопол, Варна и
Враца. Участниците бяха приветс
твани от Красимир Богданов, зам.кмет на града-домакин. Талантът
на младите изпълнители бе оце
няван от жури с председател доц.
Фани Хаджиниколова – НАТФИЗ
„Кръстьо Сарафов” и членове проф.
Емил Митрополитски от НАТФИЗ
и Борислав Борисов - актьор в
Драматично-кукления театър във

Враца.
Първа награда при индивидуал
ните изпълнители до 14 г. спечели
Елина Георгиева от Видин за компо
зицията си „Българи” по стихове на
Христо Ботев и Любен Каравелов.
Втората и третата награда бяха при
съдени на млади таланти от Варна
– на Константина Георгиева и Денис
Хамди. В тази категория журито даде
и пет поощрителни награди.
Всички награди при индивидуал
ните изпълнители над 14 години бяха
спечелени от участници от Варна.

Откриха изложба
"Врачанска
книжовна школа"

Първа се класира Йоанна Христова.
На второ място бе избран Атанас
Петков, а на трето Виктория Живкова.
Присъдено бе и едно поощрение.
При груповите изпълнения пър
во и второ място не бяха присъдени.
Журито връчи три трети награди – на
Експерименталното творческо студио
„Иван Деспотов” – Видин, на Детскоюношеския театър „Златното ключе”
– Варна и на Куклен театър „Палечко”
– Варна.
Извън основния статут журито при
съди три специални награди. Приз за

Ботеви дни 2012
Камерна изложба
„Врачанска книжовна
школа” бе откр
 ита във фо
айето на първия етаж на
сградата на общинската
администрация във Враца.
Представени са издания от
колекцията „Старопечатна
книжнина” на Регионалния
исторически музей, която
съдържа стотици томове.
В изложбата могат да
се видят първата ново
българска печатна книга
„Кириакодромион, сиреч
Неделник” от 1806 г. на
Софроний Врачански,
както и издания на Райно
Попович, Йоаким Груев,
Георги Стойков Раковски и
други.
Най-старата книга, пред

ставена в изложбата, е ака
тист на св. великомъченица
Варвара. Книгата е изда
дена в Киев в далечната
1790 г.
Жителите и гостите на
Враца могат да видят също
едни от първите печатни
богослужебни и нравоучи
телни книги, буквари и
учебни помагала. Сред тях
е и книгата „Момина кит
ка”, чийто автор е врачани
нът Кръстьо Пишурка.
Изложбата бе откри
та от зам.-кмета на Враца
Красимир Богданов. Кратка
беседа за старопечатната
книжнина изнесе Валерия
Тарашоева – главен уред
ник в Регионалния истори
чески музей във Враца.■

педагогическа работа с млади изпъл
нители получи Маргарита Шишкова
от Куклен театър „Палечко” – Варна.
Младежкият дом във Враца, който по
традиция е домакин на конкурса, при
съди награда за цялостно представяне
на ОУ „Христо Ботев” – с. Баница.
Ученическият общинск и съвет във
Враца присъди своя награда на Дейвид
Пламенов Петров от ДТГ „Жар” –
Видин.
Велислав Хрисчев от Белово получи
наградата на Българската асоциация на
аматьорските театри.■

39 художници и
скулптори твориха,
вдъхновени от Ботев

Победители в конкурса
„Живеем в земята на Ботев”
За първи път в традиционния
национален литературен конкурс
„Живеем в земята на Ботев” тази година
се включиха и произведения, написани
от българчета, живеещи извън преде
лите на родината си. Участниците са от
българск ото училище „Христо Ботев” в
гр. Братислава, Република Словакия.
Общо 80 есета и 59 стихотворения бя
ха изпратени за конкурса. Вдъхновените
от подвига на Ботев творби са на уче
ници от Стражица, Велики Преслав,
с. Мечка - общ. Плевен, с. Царево
- общ. Пловдив, Исперих, Костинброд,
Разград, Пловдив, Бургас, с. Керена
- общ. Дряново, с. Преселци - общ.
Аврен, с. Милково – област София,
Шумен, Симитли, Търговище, с. Долни
чифлик - обл. Плевен, Етрополе, Сливен, Горна
Оряховица, Кърджали, Тутракан, Казанлък, Силистра,
Панагюрище, Свиленград, Шабла, Нови Пазар, Варна,
Перник, Генерал Тошево, Радомир, с. Якоруда, Русе,
София, Момчилград, с. Лозница - общ. Разград,
с. Брусарци, Елин Пелин, Пазарджик, Асеновград,
Габрово, Димитровград, Благоевград, Хасково, Петрич,
с. Коларово общ. Петрич и Враца.
Председател на журито бе журналистът Марин
Ботунски, а членове Петя Николаева – ст. експерт по
българск и език и литература в РИО, и поетесата Яна
Кременска. Наградите бяха връчени от зам.-кмета на
Враца Светозар Луканов.
Победителите тази година са:

ПОЕЗИЯ, I възрастова група:
1 място: Яна Жекова Иванова –
село Тръстиково, общ. Аврен, обл. Варна
2 място: Яна Николаева Георгиева –
VII клас, ПМГ “Акад. Иван Ценов” – Враца
3 място: Мартин Евгениев Страхилов –
Елин Пелин
ПОЕЗИЯ, II възрастова група:
1 място: Радостина Илиева Дончева –
Етрополе
2 място: Цвета Петрова Стоенчева –
Пазарджик
3 място: Нели Валентинова Христова –
Велики Преслав
Поощрение: Драгомир Евгениев
Венков – с. Мечка, общ. Плевен
ЕСЕ:
1 място: Стефан Александров Игнатов –

Велики Преслав
2 място: Цветелина Любомирова Първанова – Кърджали
3 място: Величка Иванова Гасева – Петрич
Поощрения: Деляна Пенкова Стоянова – град Варна,
Василена Атанасова Колева – град Свиленград, Марина
Иванова Дикова – град Варна, Деница Петрова Бунова – град
Нови Пазар, Тихомир Живков Тодоров – град Силистра,
Лъчезар Димитров Петков – град Казанлък, Филиз –
Сюлейман – град Кърджали, Лилия Иванова Ангарова – град
Панагюрище, Вяра Маринчева Рачева – град Тутракан
Специална награда от Национален дворец на деца
та – София и Център за работа с деца – Враца за ця
лостно представяне ще бъде връчена на Зорница Иля
Венциславова – гр. Враца.

ТЕОДОСИ АНТОНОВ –
„Милин камък” – релеф, бронз. Награда.
39 автори участват в тазгодишната общата художествена
изложба „Земята на Ботев” във Враца. Изложбата се про
вежда от 1976 г. без прекъсване в рамките на Ботевите дни.
Тази година в Художествената галерия са подредени 86 твор
би на художници и скулптори от Разград, Перник, Кюстендил,
Монтана, Ботевград, с. Хайредин, Враца и други. „Творците
са в правото си да търсят свой път към истината, свои обра
зи за нея. Тематичните изложби събират и насочват подхода
на твореца към голямата цел. А когато тя е да видиш в един
ство земята българска и Ботевия дух, се изисква и смелост, и
талант, и усет за времето. Нашите творци са имали големия
шанс да се докоснат до тези прозрения, да изминат пътя,
сложния път от идеята до последния щрих! Вярвам в успеха
на изложбата! Убеден съм, че в залите ще бъдат цените
лите на изкуството и радетелите на българската история и
духовност!” – каза в словото си при откриването на изложба
та кметът на Враца инж. Николай Иванов.
Председател на журито тази година бе скулпторът Кирил
Матеев, а членове Богдан Александров - живопис, и Мануела
Ковач – графика. Всички те са членове на Съюза на българ
ските художници. Връчени бяха три равностойни награди
– на Александър Василев–Василевс за живопис, на Милен
Василев – за пластика, и на Теодоси Антонов - за скулптура.
Общата стойност на наградния фонд е 1500 лева.
На откриването на изложбата бяха представени и лауре
атите от провеждания през годините Национален рециталконкурс за изпълнение на Ботева и възрожденска поезия и
проза.■

