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Етнофестивал в община Видин
"Тимок и Дунав нас ни свър з ват"

Кметът на oбщина Видин 
от к ри пър во то из да ние на 
меж ду на род ния етнофестивал
в с. Капитановци под нас лов 
„Тимок и Дунав нас ни свър з ват“

Де фи ле на гос ту ва щи те фолк лор ни състави, 
пред вож да но от Градски ду хов ор кес тър – 
Видин откри фестивала. Заради събитието, с 
дарения, бе пос т ро ена пок ри та дървена сце
на. От нея Герго Гергов поз д ра ви жи те ли те на 
Капитановци за ини ци ати ва та да ор га ни зи рат 
та къв ху бав фестивал и по же ла ус пех на всич ки 
учас т ни ци в него.

В ет но фес ти ва ла се вклю чи ха два сръб
с ки тан цо ви със та ва от се ла та Брестовац и 
Слатина, община Бор, Сърбия; един със тав от 
с. Басараб, община Калафат, Румъния; АНТП 
„Дунав“ и фор ма ция „Фиданките“ – Видин, как то 
и мес т ни ят ан сам бъл „Жива во да“ към пен си
онер с кия клуб „Капитаните“.

На този ден хо ра та от Капитановци от бе ляз
ват съ що хра мо вия си праз ник и ор га ни зи рат 
тра ди ци он ния съ бор на селото.■

Кметът на Видин по лу чи Национален приз 
„Златно ев ро 2011” с дип лом на офи ци ал

на це ре мо ния в София. Наградата връ чи Веселка 
Иванова от Националното сдру же ние на об щи ни те 
в Република България. 

Призът е уч ре ден от сп. „Фондове, програми, про
ек ти”. С не го се удос то яват кме то ве на общини, 
ме ни джъ ри на фирми, консултанти, пос тиг на ли 
ви со ки ре зул та ти в ус во ява не то на сред с т ва от 
Европейския съюз. Общо 12 бя ха номинациите. 
Освен Герго Гергов от ли чия по лу чи ха кме то ве те на 
още 3 об щи ни – Разлог, Петрич и Летница.

„Златното ев ро” е поз ла те но в Монетния двор 
с чис то зла то и е уни кат със за па зе ни права. 
Кметът на Видин по лу ча ва прес тиж но то отличие, 
тъй ка то об щи на та де мон с т ри ра ни во на ком пе
тент ност и прак ти чес ка ре али за ция на про ек ти по 
ев ро пейс ки програми. Резултатите са оце не ни от 
ек с пер т но жури. ■ Слово плюс

„Златно ев ро 2011” 
за Герго Гергов

СНИМКИ: ОБЩИНА ВИДИН

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.■В 

М
он

та
на

толерантност

Послания за

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

СНИМКИ: АВТОРЪТ
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Във Враца
Видинчани 
с най-ниски 
заплати

Диана СИРАКОВА
Видинчани са с найни с ка та сред

на ра бот на зап ла та в страната. 
Според данните, из не се ни от 
Териториалното ста тис ти чес ко бю
ро – Видин, през пър во то три ме се
чие на та зи го ди на сред на та зап ла
та е би ла 462 лв. 

За съ щия пе ри од сред на та ра бот
на зап ла та на на ети те в до бив на та 
про миш ле ност е 1480 лв. – найви
со ка за региона.

 222 ле ва сред но пък са по лу чи ли 
ра бо те щи те в ад ми нис т ра тив ни те и 
спо ма га тел ни дейности. 

В срав не ние с пред ход но то три
ме се чие сред на та зап ла та за об
лас т та е на ма ля ла с 6,3 % или 31 
ле ва при сред но уве ли че ние за 
стра на та с 0,6% или 4 лева.

Наетите в об ласт Видин са 17 
015, ка то в об щес т ве ния сек тор 
са на ети 7598 души, а в час т ния – 
9418 . 

Найго лям е де лът на на ети те 
в пре ра бот ва ща та про миш ле ност 
– 16 %, след ван от търговията, 
ре мон та на ав то мо би ли и мо то цик
ле ти – 13 %, и ху ман но то здра ве
опаз ва не и со ци ал ни те дейнос ти 
– 11 %.

За срав не ние найви со ка е зап
ла та та на на ети те в София – 1001 
ле ва и об лас ти те Стара Загора – 
784 ле ва, и Враца – 765 лева, при 
сред на ра бот на зап ла та за стра на
та 731 ле ва.■

Асен СТАНИМИРОВ
На най-па зар но то мяс то в Криводол мес-

т на та ко опе ра ция от к ри мо де рен магазин, 
кой то бе ше вклю чен във ве ри га та КООП.

Празничното от к ри ва не на обек та ста на 
по вод да хвър лим по-за дъл бо чен пог лед 
към ко опе ра ци ята в нас то яще и още по-
важ но – в бъ де ще време.

Председател на ПК „Септември” е Васил 
Василев. Той мно го дър жи да го на ри чат 
Васко Василев, ка то с пра во ис ка да под-
чер тае своя та енер гич ност и го тов ност за 
не пос ред с т ве но и от к ро ве но об щу ва не с 
хората. „За 2 го ди ни от к рих 3 магазина!” – 
ка за той.

Новият ма га зин е 
крач ка та във вяр на посока
Доста уси лия е кос т ва ла ра бо та та око ло 

изграждането, за реж да не то и пъл на та го-
тов ност за работа. Но всич ко то ва е свър-
ше но са мо за око ло месец. На пър во вре ме 
ма га зи нът пред ла га над 1000 артикула.

Десетки хо ра бя ха дош ли с не тър пе ни-
ето пър ви да вля зат в но вия обект, за кой то 
се го во ри и кой то се очак ва с надежда.

В тър жес т ве но то от к ри ва не взе учас тие 
Ваня Боюклиева, за мес т ник-пред се да тел 
на ЦКС, Велко Атанасов, пред се да тел на 
КС – Враца, Ваня Цакинска, пред се да тел 
на ОКС – Видин.

На тър жес т во то при със т ва ше и Петър 
Данчев, кмет на об щи на Криводол. 
Веднага тряб ва да кажа, че и кметът, и 
всички, ко ито са съп ри час т ни с ра бо та та 
на кооперацията, под чер та ха пло дот вор но-
то вза имо дейс т вие меж ду об щи на та и ПК 
„Септември”.

Ваня Боюклиева връ чи на пред се да те ля 
на ко опе ра ци ята сер ти фи кат на обек та ка то 
част от ве ри га та КООП и поз д ра ви хо ра та 
с но ва та придобивка. Тя сподели, че мо дер-
ни те ма га зи ни от ве ри га та ве че са око ло 
вну ши тел на та циф ра осемстотин и уве ри 
хората, че в то зи ма га зин ви на ги ще на-
ми рат га ран ти ра но раз но об раз ни и пре ди 
всич ко ка чес т ве ни продукти. Тя поз д ра ви 
ръ ко вод с т во то за ам би ци оз на та им цел в 
близ ко вре ме да от к ри ят още магазини, го-
то ви да бъ дат вклю че ни във веригата.

По то зи по вод пред се да те лят на ко опе-
ра ци ята сподели, че ам би ци ята е не два, а 

три но ви ма га зи на да бъ дат готови. Но та зи 
ин фор ма ция е из вън протокола, как то се 
казва. Споделям я, за да под чер тая го тов-
нос т та на пред се да те ля и ръ ко вод с т во то 
на ко опе ра ци ята да се стре мят към ви со ки 
цели.

Велко Атанасов сподели, че ма га зи ни-
те от ве ри га та КООП на те ри то ри ята на 
КС – Враца ве че са 19 и каза, че съ юзът ще 
под к ре пя кооперацията, за да бъ де тя още 
по-по лез на на хората.

Още ра бот ни под роб нос ти
Към ко опе ра ци ята има 4 със тав-

ни села. Навсякъде има ко опе ра тив ни 
магазини. Самото град че е раз по ло же но 
на ис ти на в един кра сив дол на р. Ботуня. 
Внушителни са раз с то яни ята меж ду от-
дел ни те квартали, а те на ис ти на са дос та 
обособени, след ка то но сят но ме ра ция от 
ед но до четири. Следващите мо дер ни ма-
га зи ни ще бъ дат из те зи квартали. По то зи 

на чин ко опе ра ци ята ще се на ло жи ка то 
ли дер в търговията.

Кооперативната сграда, къ де то е но ви ят 
магазин, е триетажна, доб ре поддържана. 
На гор ни те ета жи за поч ват ра бо та ши ваш-
ки цехове. Обмисля се и въз мож ност да се 
па за ру ва по-об лек че но с бо но ве и дру ги 
ут вър де ни средства.

Председателят на ко опе ра ци ята сподели: 
„Акцент на на ши те уси лия е тър гов с ка-
та дейност. Но в съ що то вре ме ни се ще 
пос те пен но да въз вър нем и ня кои тра-
ди ци он ни дейности. Такава дейност е 
изкупуването. Вече пра вим доб ри обороти. 
Връщаме се към та зи дейност, за що то тя 
е най-не пос ред с т ве ни ят на чин хо ра та да 
бъ дат под по мог на ти финансово.”

По пи тах Васко Василев има ли си девиз. 
Естествено, има: „Ние можем, ние знаем, 
ние искаме!” Надяваме се прак ти ка та да 
пот вър ди на де ло то зи девиз.■

от к ри пър вия си ма га зин 
от ве ри га та КООП

ПК „Септември” – Криводол, 

Министри 
обещаха пред
бизнеса 

Елеонора ЦАНОВА
На сре ща с пред с та ви те ли на раз лич ни от-

рас ли от мес т ния биз нес във Враца на пър ви 
юни, праз ника на града, два ма от ми нис т ри те 
праз нич но заявиха:

"Раздаваме по ве че па ри от со ци ал но-
то министерство, от на ча ло то на го ди на та 
ка то суб си дии и ди рек т ни пла ща ния сме 
да ли един ми ли ард и 100 млн. лева", за яви 
гор до зе ме дел с ки ят ми нис тър Мирослав 
Найденов. „Овцевъдите ве че по лу ча ват 5 
млн. лв. Десет ми ли она лева ще тръг нат 
към говедовъдството през юни. Очак ваме 
да мо жем да раз да дем още тол ко ва за ов це-
въд с т во то и птицевъдството. За раз ви тие на 
зе лен чу коп ро из вод с т во то съ що ще бъ дат 
оси гу ре ни бли зо 3 млн. лева. До края на 
юни се очак ва да по лу чим ра з ре ше ние за 
прех вър ля не то на ев ро пейс ки па ри от ня-
кои по-не ат рак тив ни мер ки в тези, ко ито 
са по-тър се ни от фермерите, къ де то па ри те 
ве че са изчерпани. Над 300 млн. ев ро има по 
те зи мерки, ко ито тряб ва да по хар чим  и за 
ко ито вие тряб ва да има те ве че го то ви про ек-
ти и да кандидатствате", при зо ва ми нис тър 
Найденов. Според не го има шанс по ло ви на та 
от вло же ни те в бан ка ка тар с ки 200 млн. до ла-
ра да бъ дат на со че ни към Северозапада.

"507 млн. ле ва сме ус во или до момента, 
те са стиг на ли до 650 000 човека", за яви пък 
со ци и ал ни ят ми нис тър Тотю Младенов. Като 
плю со ве в со ци ал на та по ли ти ка той по со чи 
на ма ля ва не то с 0.4 % на безработицата, от-
пус ка не то на 30 млн. ле ва до края на юни за 
270 предприятия, прог ра ма та за ста жу ва не на 
мла де жи до 29-го диш на възраст, за ко ето са 
за де ле ни 300 млн. ле ва и мо гат да се вклю-
чат над 6 хи л. мла ди безработни, мяр ка та за 
ква ли фи ка ция и обучение, по ко ято ве че са 
склю че ни пър ви те договори.■

Той ще се ре али зи ра през 
след ва щи те 3 г. Общият 
раз мер на без въз мез д на та 
по мощ е 50 млн. лв.

Кметът на Видин от к ри 
сре ща та за пред с та вя не то 
на про ек та „Енергийно об-
но вя ва не на бъл гар с ки те 
до мо ве”, ко ято се про ве де 
в за ла та на Общинския 
съвет. Презентацията нап-
ра ви Христина Стоичкова 
– ст. ек сперт в ди рек ция 
„Жилищна по ли ти ка” в 
МРРБ. 

Целта на про ек та е оси гу-
ря ва не на по-доб ри ус ло вия 
за жи вот на граж да ни те в 
мно го фа мил ни жи лищ ни 
сгра ди в град с ки те цен т ро-
ве чрез по ви ша ва не ка чес-

т во то на жиз не на та сре да 
и из пъл не ние на мер ки за 
енер гий на ефективност. 
Проектът се из пъл ня ва 
по Оперативна прог ра ма 
„Регионално раз ви тие”. 
Финансовата по мощ за 
вся ка одоб ре на сгра да е до 
50%. 

Могат да я по лу ча ват 
сдру же ния на собственици, 
ре гис т ри ра ни по Закона за 
уп рав ле ние на етаж на та 
соб с т ве ност в съ от вет на та 
об щин с ка администрация. 
Общият раз мер на без въз-
мез д на та по мощ въз ли за на 
50 млн. лв. 

Във все ки ре ги он ще 
бъ дат из б ра ни про ек т ни 
мениджъри, ко ито ще съ-

дейс т ват за из пъл не ни ето 
на мерките. Проектът ще 
се ре али зи ра в рам ки те на 
след ва щи те 3 години.

Кметът на Видин Герго 
Гергов апе ли ра към при със-
т ва щи те на сре ща та до мо-
уп ра ви те ли и граж да ни за 
обе ди ня ва не на уси ли ята 
във връз ка с из пъл не ние на 
мер ки те по програмата, за 
да ста нат жи лищ ни те сгра-
ди по-ефективни, а тех ни ят 
об лик – по-естетичен.

За под роб нос ти във 
връз ка с из пъл не ни ето на 
про ек та за ин те ре со ва ни те 
мо гат да се об ръ щат към 
Дирекция „Устройство на 
те ри то ри ята” в Община 
Видин. ■ Слово плюс

об но вя ва не на до мо вете

Във Видин представиха 
про ек т за енергийно



Вести от Монтана
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Кметът Златко Живков: 
Бързото ико но ми чес ко раз ви тие но си
са мо чув с т ви ето на хо ра та от на шия град

Гости от бли зо и да леч 
пос рещ на Монтана

За Свети Дух 
тук бя ха мно го 
делегации, 
пос ла ни ци те на
САЩ  и Индонезия, 
на род ни 
представители, 
ро та ри ан ци

Почетният знак на 
Монтана по лу чи ха два-
ма зас лу жи ли дос той ни 
граждани. Популярният 
ак тьор Христо Кузмов 
и во де щи ят спе ци алист 
по хи рур гия и уро ло гия 
доц. Петър Петров са но-
ми ни ра ни за ви со ко то 
от ли чие за при но са им 
към кул ту ра та и здра ве-
опаз ва не то в Монтана. 
Знакът бе връ чен от кме та 
Златко Живков по ре ше-
ние на Общинския съ вет 
на тър жес т ве на та сесия. 
Дейността на име ни ти те 
ни съг раж да ни е оце не на и 
от жи те ли те на Монтана. 

Празничният ден за 

Монтана – 4 юни – Свети 
Дух – за поч на с тър жес-
т ве на све та литургия, 
от с лу же на от Негово 
Високопреосвещенство 
Видинският мит ро по лит 
Дометиан. За пър ви път в 
пра вос лав ния храм „Св. 
св. Кирил и Методий“ 
зас та на ха за ед но на об що 
бо гос лу же ние хрис ти-
ян с ки и мю сюл ман с ки 
водачи. До кме та Златко 
Живков бе мюф ти ята за 
Северозападна България. 
После Дядо Дометиан от с-
лу жи во дос вет за здра ве и 
бла го ден с т вие на цен т рал-
ния пло щад „Жеравица“. 
В на ча ло то све тът е бил 

без фор ме но къл бо от 
материя, а Духът Божий 
го е нап ра вил това, ко ето 
е днес, за да се учуд ва ме 
на звез д ни те небеса, да се 
рад ва ме на живота, ка за 
дя до Дометиан и по же ла 
на мно гая лета, здра ве и 
бла го ден с т вие в живота, 
до ма и се мейс т во то на 
жи те ли те и гос ти те на 
Монтана. 

Монтана е място, на 
ко ето при ро да та е да ла 
всичко, каз ва един от най-
го ле ми те кме то ве през 30-
те го ди ни на ми на лия век 
на то га ва шен Фердинанд 
Гоцо Митов. Това, ко ето 
про ме ня на шия град, е 

чо веш ка та воля, за яви във 
встъ пи тел но то си сло во 
по по вод праз ни ка на гра-
да кме тът Златко Живков. 
Преди де вет найсет ве ка 
на то ва мяс то древ ни те 
рим ля ни съз да до ха на шия 
град. Другото му на ча-
ло е на 2 де кем в ри 1891 
г. Благодаря на всички, 
ко ито по ло жи ха на ча ло-
то и сът во ри ха днеш на 
Монтана, на всич ки хора, 
на мес т на та и дър жав на та 
власт, на институциите, 
ко ито ра бо ти ха на ши ят 
град да има днес го лям 
шанс, бър зо ико но ми чес ко 
развитие, ко ето но си са мо-
чув с т вие на хората, ко ито 

жи ве ят тук, обър на се към 
съб ра ло то се мно жес т во 
кме тът Златко Живков. 

Гости от бли зо и да-
леч дойдо ха в Монтана 
за празника. Да поз д-
ра вят жи те ли те на об-
лас т ния град тук бя ха 
техни превъзходителства 
пос ла ни ци те на САЩ 
и Индонезия Джеймс 
Уорлик и Бунян Саптомо, 
де ле га ции от Кипър, 
Латвия, Македония, 
Сърбия, Украйна, 
Хърватска, от поб ра ти-
ме ни те гра до ве Пирот и 
Дзержинский, на род ни-
те пред с та ви те ли Искра 
Фидосова, Златко Тодоров, 

Димитър Аврамов, 
Любомир Иванов, Ваньо 
Шарков, пред се да те лят на 
39-ото Народно съб ра ние 
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 тан цьо ри участваха в Седмия меж ду на ро ден фолк ло рен фес ти вал, който се про ве де 
в Монтана по по вод праз ни ка на гра да Свети Дух. На от к ри та сце на на пло щад „Жеравица” 
в об лас т ния град се изя ви ха майстори на танца от България, Украйна, Кипър, Сърбия, 
Македония, Хърватска и Латвия. Те по ка за ха ха рак тер ни за сво ите на ро ди тан ци и обичаи. 
Фестивалът съб ра на пло ща да хи ля ди хора. ТЕКСТ И СНИМКИ: КРУМ КРУМОВ

Шест да ро ви ти де ца на 
Монтана с прес тиж ни кла си-
ра ния в на ши и меж ду на род ни 
кон кур си по лу чи ха сти пен-
ди ите на об щи на Монтана. 
Отличията са за пос ти же ния в 
три об лас ти “Култура и из кус т-
во”, “Спорт” и “Наука и тех ни-
ка”. Специалната наг ра да оти де 
при Стефан Григоров, кой то е 
със те за тел по бор ба на на ци-
онал ния отбор. 

С ед нок рат но фи нан со во сти-

му ли ра не 
в раз мер 
на ед на 
ми ни-
мал на 
ра бот на зап ла та от ли че ни-
те са Ивон Владиславова 
Владимирова и Сашко Бисеров 
Любчов. Те се със те за ват в 
об лас т та “Култура и из кус т во”. 
Годишните сти пен дии за 2012 
г., вся ка от ко ито е шест ми ни-
мал ни заплати, или 1740 ле ва 

по лу чи ха Дейвид Тихомиров 
Димитров в об лас т та “Спорт”, 
в “Култура и из кус т во” Анелия 
Георгиева Ангелова, а в 
“Наука и тех ни ка” - Венислав 
Стелиянов Върбанов. 

Наградата на об щи на 
Монтана, рав на на де сет ми-
ни мал ни заплати, е за Стефан 

Христов Григоров. 
Наградите са пред ви де ни 

в Наредбата за от пус ка не на 
сти пен дии на де ца с изя ве ни 
дарби. Специална ко ми сия оп-
ре де ли отличените. Надявам се, 
ус пе хи те им да бъ дат още по-
големи, обоб щи кме тът Златко 
Живков.■

■ 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.

■ Ремонтират
 уличната мрежа

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”.■

Награди за 
та лан т ли ви те 
де ца на 
Монтана
Ивон ще пред с та вя стра на та 
ни на меж ду на ро ден кон курс 
в Италия, Стефан тре ни ра с 
на ци онал ния от бор по борба, 
а Венислав мно го ряд ко не е
на пър во място. За Анелия, 
Сашко и Дейвид 2012 г. 
е из к лю чи тел но ус пеш на

СНИМКА: АРХИВ
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Неофит ПЕТКОВ 

Нашият ви пуск е от Мъжката и Девическата 
гим на зия на Монтана. С на ши те учи те ли и 

ди рек то ри се раз де лих ме в края на учеб на та 1950
1951 г. 

И тръгнахме: ед ни наблизо, дру ги – надалече; 
ед ни се втур на ха да работят, за да до би ят опит за 
бъ де щия им живот, а дру ги на ле тя ха мно го ус пеш
но във вис ши те учеб ни заведения. 

И ето, от тях се ро ди ха инженери, лекари, 
агрономи, офицери, учи те ли от раз лич ни 
специалности, дру ги до би ха сред но тех ни чес ко 
образование.

Събираме се вся ка година, съб рах ме се и се га 
в дво ра на училището. Организатор на те зи сре щи 
вся ка го ди на е не умор на та Лалка Методиева. 

Срещата ни про дъл жи в рес то рант „Езерото” зад 
„Монтанензиум”. 

За съжаление, мал ко се съб рах ме – че ти ри на
де сет 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 но ви сре щи.

►Групата от ви пуск 1951 г. пред сгра да та на 
гимназията. ТЕКСТ И СНИМКА: АВТОРЪТ

Отново се ви дях ме

Да из бе реш 24 май за праз-
ник на своя град или село, 

зна чи с двой на ра дост и гор дост 
да празнуваш. 

Точно то ва са сто ри ли жи-
те ли те на се ло Добруша. Този 
избор, каз ва на мес т ни кът в 
кметството ин ж.  Иван Борисов, 
„има мно го сим во ли”. Сгушено 
сред при ро ден кът, по тъ нал в 
зе ле ни на и раз цъф тя ващ през 
про лет та с пре лес т та на „веч-
на го де ни ца”, се ло то е тихо, 
спокойно, с чист въз дух и 
ясен прос тор към равнината. 
„В на ше то се ло е по-ху ба во и 
от Швейцария” – каз ва Стоян 
Петков, кой то е бил в при каз на-
та страна. На съ що то мне ние е и 
инж. Иван Борисов, кой то за ра-

ди хо ра та се съг ла ся ва да 
ста не наместник. Известен 
със сво ята оперативност, 
трудолюбие, със сво ите 
идеи и доб ро же ла тел но 
от но ше ние към хората, 
на мес т ни кът да ва всич-
ко от се бе си за доб-
ро то на се ло то във 
вре ме на кризата. 
Симптоматично е, че 
от да леч на Англия 
се е за се ли ло да 
жи вее в Добруша 
и ед но ан г лийс ко 
семейство. 

За праз ни ка 
на се ло то бя ха 
дош ли кме тът 
на oбщина 
Криводол 
Петър Данчев, 
кой то най-сър-

деч но поз д ра ви 
празнуващите, зам.-кме то-
ве те Диана Милетиева и А. 
Желязков, кме тът на Ракево 
Малин Тончев, на Градешница 
– Магдалин Сълков, по етът 
Цветан Илиев. На тър жес т во-
то при със т ва ше и ан г лийс ко то 
семейство.

Празнуването за поч на в спе-
ци ал но из г ра ден пок рит кът, 
не да леч от но во из г ра де ния 
параклис. Църковната оби тел бе 
ос ве те на от отец Младен с тър-
жес т вен водосвет.

В сво ето сло во инж. Иван 
Борисов по со чи онова, ко ето е 
нап ра ве но в се ло то до празника, 
и онова, ко ето ще се пра ви в 
бъдеще. Що се от на ся до име то 
на селото, то те пър ва ис то ри ци 
и кра еве ди ще до каз ват да ли е 
от Добруш Войвода или от ба ба 
Добруша. Легендите говорят, че 

през 
1872 г. на път 
от Враца за Оряхово и от-
там – за Букурещ, през Добруша 
ми на ва Васил Левски и от ся да 
за крат ко в Градешкия манастир. 
Селото с ос но ва ние се гордее, 
че един от уче ни ци те на Ботьо 
Петков, за кой то се раз каз ва в 
кни га та „Загадката Осен – род-
но то се ло на Ботев”, се ус та но-
вя ва през 1851 г. в Добруша и 
тук учителства. 

Селото е да ло на бъл гар с-
ка та прос ве та и на ука проф. 
Христо Антонов от МГИ, 
до цент Румяна Лилова, зам.-
рек тор на уни вер си те та в 
гр. Свищов, мно го лекари, 
дипломати, икономисти, ин-
же не ри и офицери. През вре-
ме на войни те – Балканската, 
Междусъюзническата, Първата 
и Втората све тов на война, се ло-
то да ва 24 свид ни жертви. Инж. 
Иван Борисов, ка то прав нук на 

един 
от загиналите, 
има ам би ция с по мощ та на 
хо ра та от се ло то да из диг не 
па мет ник на пад на ли те за сво бо-
да та на България око ло вхо да на 
читалището.

Особено мяс то кмет с ки ят 
на мес т ник от де ли на бла го дар-
нос т та към кме та на Община 
Криводол Петър Данчев за 
помощта, ко ято е ока зал за по-
доб ря ва не на сел с ка та ин ф рас-
т рук ту ра и за всич ко останало. 
Особена по мощ той е ока зал 
за ре мон та на мос та над ре ка 
Ботуня. Със соб с т ве ни сред-
с т ва Петър Данчев оси гу ря ва 
го ри во за агрегата, с кой то ре-
мон ти рат моста. Помогнал е за 
из ра бот ва не на кон с т рук ти вен 
про ект за раз ши ре ние на гор ния 
мост, ко ето ще се из вър ши през 
лятото. Осигурен е ци мент за 

въз с та но вя ва не на дол-
ния мост при казана, 
за из кър п ва не на дуп-
ки те в ас фал та през 
селото. Възстановена е 
ог ра да та на училището, 
до вър ше на е ог ра да та 
и на гро бищ ния парк. 
Направен е и е пос та вен 
портал.

Председателят на чи та-
ли ще „Съзнание 1921 г.” 
Георги Стефанов връ чи на 
по ета Цветан Илиев удос-
то ве ре ние за дарението, 
ко ето той е нап ра вил на 
биб ли оте ка та от 450 книги, 
при ети от сек ре та ря на чи та-
ли ще то Маргарита Евденева. 
Като бла го да ри за жеста, 
Цветан Илиев поз д ра ви всич-
ки с най-свет лия праз ник за 
на шия на род и с праз ни ка на 
селото, ка то из пъл ни ма лък ре-
ци тал от свои стихотворения.

Самодейна жен с ка пев чес ка 
гру па из пъл ни на род ни песни. 
След то ва нас тъ пи вре ме то на 
на род ни те хора. На дъл га та 
тра пе за се раз не се под гот ве на-
та в два ка за на кур бан-чорба. 
Веселието про дъл жи до къс но 
следобед.

Въпреки кри за та на ро дът умее 
да се ве се ли и да де мон с т ри ра 
оптимизъм. 

Инж. Иван Борисов подчерта, 
че се ло Добруша е би ло и ще 
пре бъ де през вековете, за що то 
в не го жи ве ят хора, ко ито об и-
чат по ве че от всич ко род но то си 
село, го то ви са с ви со ко чув с т во 
за дълг и от го вор ност да да ват 
всич ко от се бе си за не го во то 
про цъф тя ва не и за въз пи та ние 
на де ца та в то зи дух. ■ Слово 
плюс

Добруша

праз ну ва
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Станислав СТАНЧЕВ

- Много се  пи са  за вас 
и кни га та ви „Моят 

жи вот”, ко ято ско ро из ле зе от 
печат. Обществеността, не са
мо в Се ве ро за пад ния регион, 
бе впе чат ле на от ме мо ри ала за 
жер т ви те на по ли ти чес ки те
рор, който открихте в род но то 
си се ло Винище. 

Защо сте скеп ти чен и кри ти
чен в оцен ки те си за раз ви ти
ето на България след 1989 г.?

 Не съм скеп тик и песимист, 
а по-ско ро оптимист, що се от-
на ся до бъ де що то раз ви тие на 
България. Но ве ро ят но са ви  
нап ра ви ли по-го ля мо впе чат ле-
ние ня кои мои кри тич ни мис ли 
за из ми на ли те го ди ни след 1989 
г. – го ди ни те на прехода. 

В кни га та си са мо спо де-
лих, и то на не по ве че от ед на 
страница, то ва, ко ето ви дях с 
очи те си. Но щом ка то ме пи та-
те отново, ве ро ят но не съм бил 
убедителен. Затова ще се опи-
там да Ви от го во ра с ези ка на 
статистиката.

Преди де мок ра тич ни те про ме-
ни България е би ла на 28-о мяс-
то в све та по по ка за те ля „об що 
раз ви тие”, а се га е на 58-о! Но 
аз съм се ля нин и зе ме де лец по 
произход, за то ва пред по чи там 
да ви ка жа ня кои циф ри за сел с-
ко то стопанство.

През пе ри ода 1989 – 2010 
г. про из вод с т во то на пло до ве, 
и по-спе ци ал но на че ре ши и 
грозде, е на ма ля ло 3 пъти, а на 
ябъл ки – 10 пъти! От тра ди ци-
он ни те за България зе лен чу ци 
ко ли чес т во то на про из веж да-
ни те днес до ма ти е де сет пъ ти 
по-малко, а на кар то фи те – два 
пъти. Още по-тра гич на е кар-
ти на та при месото: го диш но то 
про из вод с т во на свин с ко ме со 
е 19 пъ ти по-малко, а на ме со то 
от едър ро гат до би тък – 16 пъти. 
При пти ци те е на ма ля ло поч ти 
три пъти.

Поради драс тич но то спа да-
не на про из вод с т во то на те зи 
продукти, през пос лед ни те го-
ди ни е уве ли че на кон су ма ци ята 
на вне се ни те от чужбина: 84 % 
от храните, на ба за та на ме со и 
мес ни про дук ти са от внос, 78 
% от зе лен чу ци те , ко ито ядете, 
не са про из ве де ни в България 
, а при пло до ве те то зи про цент 
е 77.

Може би ед но дру го срав не-
ние ще ви да де още по-точ на 
пред с та ва за проблема. Днес 
раз лич ни те артикули, за ко ито 
ста на дума, се про из веж дат от 
два до осем пъ ти по-малко в 
срав не ние с про из вод с т во то им 
са мо в лич ни те сто пан с т ва на 
се ля ни те из вън ко опе ри ра на та 
зе мя и ДЗС-та та през 1989 г.

И накрая, 
вие ку пу ва те боб за 3 лв. 
и 20 ст. ( 1,60 евро), че и
повече, а в Германия го
ку пу ва ме за 75 евроцента,

 т.е аз там пла щам два пъ ти по-
евтино.

Не съм икономист, ни-
то политолог. Анализът 
на те зи циф ри ос та вям на 
специалистите. Но и без да е 
професор, все ки мо же да раз бе-
ре за как во ста ва дума.

- Защо пра ви те да ре ния и 
до ко га ще ги правите? Зная, 
че то зи въп рос ви е за да ван 
мно го пъ ти досега. Но, приз
на вам си, ис ка ми се да прив
ле ка вни ма ни ето ви вър ху 
един поосо бен аспект. Преди 
по ве че от 130 го ди ни 26го
диш ни ят Ботев е написал:

„Благотворителността не 
мо же да из ко ре ни злото, тя 
не обяс ня ва при чи ни те за 
без б ройни те стра да ния на 
човечеството, а ле ку ва са мо 
последствията. Тя са мо за ту
ля ус та та на гладния, прис
пи ва стра да ющия и при уч ава 
не до вол ния на роб с т во и  тър
пе ние”. 

Нима вие сте сред тези, ко

ито при уч ват „не до вол ни те 
на роб с т во и търпение?

 Не се на емам да опо ни рам 
на то зи ти тан на бъл гар с ка та 
пат ри отич на мисъл. Съгласен 
съм с него, че да ре ни ята и 
помощите, ко ито да вам , ле ку-
ват пос лед с т ви ята , а не пре-
мах ват причините. 

Но ня ма да се съглася, ако 
ня кой ме обвини, на дя вам се, 
че и вие не го правите, че при-
уча вам тези, на ко ито помагам, 
на пос лу ша ние и тър пе ние и че 
съ дейс т вам да не се пре мах нат 
при чи ни те за бед с т ве но то им 
положение. 

Нека да не прех вър ля ме 
проб ле ми те от бол на та гла ва 
на здравата. Аз съм пос лед-
ни ят човек, кой то е от го во-
рен за проб ле ми те на днеш на 
България. Достатъчно пар тии и 
по ли ти ци  я уп рав ля ва ха през 
пос лед ни те 20 години. Нека те 
да си по емат от го вор нос т та за 
то ва, ко ето са нап ра ви ли, или 
ко ето не са направили.

Да ре ния правя, за що то
съм хрис ти янин и 
де мок рат и за що то имам
фи нан со ви възможности
Ще спра, ко га то се из чер пят 

фи нан со ви те и фи зи чес ки те ми 
възможности. Уверявам ви, пък 
и близ ко е до ума, че те не са 
неизчерпаеми. Все пак не съм 
ня ка къв фи нан сов маг нат, а гер-
ман с ки пенсионер. 

Пък и си мис ля, че по ве че от 
1 ми ли он ле ва  дарения, ко ито 
съм нап ра вил до се га – глав но за 
Монтана и род ния си край, ни-
как не са малко. 

Съжалявам само, че не се на-
ме ри по не още един „ луд” ка то 
мен бъл га рин от Франкфурт 
или Германия, кой то да нап ра-
ви това, ко ето аз нап ра вих за 
България в те зи труд ни го ди ни 
на прехода.

 Защо го во ри те в кни га
та си, че и пре ди, и след 9 
септември 1944 г. не е има ло 
де мок ра ция в България!

- Вероятно по во дът за въп-
ро са ви е ед но изречение, на-
ме ри ло мяс то в кни га та ми, 
ко ето гласи: „Но се оказа, че тя 
– демокрацията, ко ято лип с ва-

ше и преди, не се по яви и след 
9.9.1944 г.”

Краткият от го вор на въп ро-
са ви бих мо гъл да дам с един 
ри то ри чен кон т равъпрос: „А 
има ло ли е?” А по-об с тойни ят е 
следният:

На 9 юни 1923 г. во ен на та 
ли га и Народният сго вор сва лят 
с во енен прев рат пра ви тел с-
т во то на земеделците на че ло 
с Александър Стамболийски. 
Правителствата на Цанков и 
Ляпчев, дош ли след то зи прев-
рат, ед ва ли мо гат да се смя тат 
за демократични.

На 19 май 1934 г. Военната 
ли га от но во из вър ш ва прев рат 
след ня кол ко го диш но то уп-
рав ле ние на Демократическия 
сговор, до шъл на власт  след 
избори. Едва ли и с то зи прев рат 
е ус та но ве на демокрация!

Последвалите го ди ни на 
Втората све тов на вой на и об с-
та нов ка та в България ни ма са 
при мер за спо кой но раз ви тие на 
стра на та ни на ос но ва та на де-
мок ра тич ни те принципи?

Що се от на ся до мо ето от но-
ше ние към на род на та де мок ра-
ция след 9 септември 1944 г., 
из ра зил съм го яс но в кни га та 
си. 

В зак лю че ние – лич но аз не 
мо га да ви дя де мок ра ци ята в 
България през то зи дос та го лям 
ис то ри чес ки пе ри од от 1923 до 
1989 г. А вие?

 Защо вър ху па мет ни те пло
чи са пос та ве ни ед ни до дру ги 
ня ко гаш ни те по ли ти чес ки 
противници? 

- Ще за поч на от това, че след 
ка то въз ник на та зи идея, тя бе 
под к ре пе на след то ва от ини ци-
ати вен комитет, в кой то на пър во 
мяс то се е под пи сал мо ят иде ен 
учи тел Милан Дренчев. Този 
ини ци ати вен ко ми тет, по лу чил 
под к ре па та на 40 ду ши, жи ве-
ещи или про из хож да щи от се ло 
Винище, съб ра ни на „кръг ла 
ма са” в Монтана.

Важното в слу чая е, че зад 
та зи идея сто ят хора, чи ито ба-
щи и де ди са за ги на ли пре ди 9 
септември 1944 г., и други, чи-
ито пред ци са уби ти след та зи 
дата. То ва означава, че 

нас лед ни ци те на 
ня ко гаш ни те по ли ти чес ки
про тив ни ци днес
си по да ват ръка
Важно е също, че за нап ред ще 

има къ де да за па лят све щич ка и 
да по ло жат цве те и по том ци те 
на из чез на ли те без с лед но след 9 
септември 1944 г. и на уби ти те 
пре ди това. А съ що и на за ги на-
ли те във войни те за България, 
па мет на пло ча на ко ито до се га 
ня ма ше  във Винище.

Нима е по-редно, как то е нап-
ра ве но в София, да има сте на с 
име на та са мо на жер т ви те от ко-
му нис ти чес кия терор. А другите, 
на ши те то га ваш ни противници, 
ня мат ли де ца и внуци, ко ито да 
ги оп лак ват и да та чат па мет-
та им? Такава е мо ята глед на 
точка. Разбира се, тя мо же да не 
е вашата. И не е за дъл жи тел но 
всич ки да мис лят ка то мен, но се 
радвам, че мно го хо ра ве че мис-
лят по то зи начин.

 Но на пло чи те има и име на 
на хора, ко ито не са за ги на ли !

- Да, има. За що то те съ що 
са стра да ли за ра ди по ли ти-
чес ки те си убеж де ния ка то 
политзатворници, въд во ре ни 
в лагери, ин тер ни ра ни или в 
емиграция. Те съ що са жер т ва на 
без за ко ни ето и терора. 

Ед но от пос ла ни ята на  
па мет ни те пло чи е да не се
по ся га на  дос тойн с т во то и
жи во та на чо ве ка за ра ди 
раз лич ни те по ли ти чес ки 
възгледи
На те зи пло чи  са име на та на 

70 винищени! И всич ки те зас лу-
жа ват на ша та по чит и уважение!

 Казахте, че до се га сте нап
ра ви ли да ре ния и сте оси гу ри
ли ху ма ни тар ни по мо щи об що 
за по ве че от 1 млн. лв. Защо 
не по мог нах те на ва шия Зе ме
дел с ки на ро ден съ юз „Никола 
Петков” да ук реп не и да за еме 
дос той но мяс то в по ли ти чес
кия жи вот на стра на та ?

- Струва ми се, че има не що 
греш но в начина, по кой то за-
да ва те въпроса, ма кар да съм 
чул от ва ши ко ле ги, че ня ма ло 
глу пав въпрос, а има ло глу па ви 
отговори... Е, ако то ва е вярно, 

ще рис ку вам да ви из ло жа 
глу па вия си отговор:  Да 
по мог на – да , но да оси гу-
ря важно мяс то в по ли ти-
чес кия жи вот на България 
– то ва ве че не е по си ли те 

ми. Наистина ли смятате, че с па-
ри мо же ед на пар тия да спе че ли 
до ве ри ето на хо ра та?   

Земеделският съ юз „Никола 
Петков” на ис ти на бе ше мо ята 
пар тия – ня ко га бях ръ ко во ди тел 
от мес тен ма щаб на ЗМС. И днес 
съм, и в бъ де ще ще си ос та на 
при вър же ник на та зи партия. Но 

ще бъ да по-доволен, ако се
обе ди нят всич ки земеделци, 
и ако не  всич ки – то по не
по ве че то от се га 
съ щес т ву ва щи те 
та ки ва партии
За съжаление, не съм го лям 

оптимист, че то ва мо же да се 
слу чи – по не в близ ко то бъдеще. 

Що се от на ся до то ва да ли съм 
по мог нал на зе ме дел с кия съ юз в 
България, от го во рът ми е: да! 

Нещо по ве че –дал съм всичко, 
за ко ето бях помолен. През 
1990 г. на ед на кон фе рен ция в 
Будапеща се срещ нах с Милан 
Дренчев и Тодор Кавалджиев. Те 
ме информираха, че се въз с та но-
вя ва БЗНС „Никола Петков”. В 
от го вор на тях на мол ба из п ра тих 
20 то на вес т ни кар с ка хар тия и 
пи ше щи ма ши ни за нуж ди те на 
Постоянното присъствие, а с моя 
при ятел Димитър Гълъбов,  по-
ли те миг рант в Мексико, за ку пих-
ме и ле ка ко ла „Опел”. 

Но тогава, а и мно го пъ ти след 
това, раз го ва рях ме за не об хо ди-
мос т та от обе ди не ние на зе ме-
дел с кия съюз, за да мо же да си 
вър не  ня ко гаш на та ро ля в бъл-
гар с кия по ли ти чес ки живот. 

За съжаление, пос лед ва ли те 
го ди ни показаха, че вмес то обе-
ди не ние  – 

са мо се уве ли чи ха 
ме рак ли ите за 
ли дер с ка та роля
Към лич нос т та на Милан 

Дренчев се при ба ви ха 
Анастасия Мозер, Ценко Барев, 
а и дру ги кан ди да ти за лидери. 
Питам се, на кои зе ме дел ци бих 
мо гъл да помагам... Разбира 
се, ще се радвам, ако съ би ти-
ята оп ро вер га ят пе си миз ма 
ми от нос но обе ди не ни ето на 
земеделците. Защото се ля ни те в 
България имат об щи интереси.■

Дарителят Кирил МАРИНОВ:

Oптимист съм за
раз ви тието на България
Бях и ще ос та на при вър же ник на БЗНС „Никола Петков”, 
но ще бъ да подоволен, ако се обе ди нят всич ки зе ме дел ци

СНИМКИ: АРХИВ
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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

14 - 20 юни 2012 г.

►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

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

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

Даниела ХИТОВА
Надпреварата се про ве де в ат рак ци-

онен парк „Приказката”. 
В със те за ни ето взе ха учас тие 

два от бо ра от по пе ти ма ду ши от 
Спортното учи ли ще „Св. Климент 
Охридски” във Враца. Те при еха ат-
рак тив ни те име на „Атиняните” и 
„Спартанците”.  

Уменията им бя ха оце ня ва ни 
от жу ри с пред се да тел зам.-кме та 
на об щи на та Красимир Богданов, 
Тихомир Опров – соб с т ве ник на 
парка, доц. Нарцис Торбов от ис то ри-
чес кия музей, Марин Цветков и Галя 

Василева – ор га ни за то ри на пат ри-
отич на та програма. С общ сбор от 40 
точ ки по бе да та бе за „Атиняните”, 
а съ пер ни ци те им ус пя ха да съ бе рат 
37 т. 

Програмата за пат ри отич но въз пи-
та ние е един от най-но ви те про ек ти 
на Общината, кой то се ре али зи ра 
съв мес т но с Регионалния ис то ри-
чес ки му зей и ат рак ци онен парк 
„Приказката“. В не го се вклю чи ха 30 
уче ни ци от три вра чан с ки учи ли ща 
- СОУ „Отец Паисий“, СОУ „Христо 
Ботев“ и Спортното учи ли ще „Св. 
Климент Охридски“. 

Мероприятията по про ек та про дъл-
жи ха мал ко по ве че от ме сец и бя ха 
в три направления: въз раж да не на 
за на яти те /грънчарство/; за поз на ва не 
с войн с ки те уме ния от ан тич нос т та 
и средновековието; въз с та нов ка на 
тра кийс ки ритуали, свър за ни с бо га 
на ви но то и ве се ли ето Дионис в за ла 
„Рогозенско сък ро ви ще”. 

В мо мен та се под гот вя сайт за всич-
ки мероприятия, ко ито бя ха част от 
пат ри отич на та програма. Той ще бъ де 
пред с та вен на на роч на прес кон фе рен-
ция на 12 юни от 11 ча са в за се да тел-
на та за ла на Община Враца. ■

„Атиняните” над ви ха 
„Спартанците”

в стрел ба та с лък

Състезание 
по стрел ба 
с лък 
сло жи 
фи нал на 
„Програмата
за пат ри отич но 
въз пи та ние
на об щи на 
Враца”

Жителите на с. Покрайна 
от бе ля за ха своя празник. 

Техен гост бе кме тът на oбщина 
Видин Герго Гергов. 

Този ден се чес т ва по ста ра 
тра ди ция на Петдесетница и е 
свър зан съ що с хра мо вия праз
ник на мес т на та цър к ва „Св. 
Троица“.

Видинският кмет поз д ра ви 
хората, съб ра ли се на пло ща да 
в се ло то и им по же ла да бъ дат 
все та ка задружни, да се сла
вят с тру до лю би ето си, как то 
до се га, и да съз да ват подоб ри 
ус ло вия за живот. 

Той допълни, че oбщина 
Видин ще ги под к ре пя в уси ли
ята им и из ра зи на деж да та си, 
че тези, ко ито са из вън гра ни
ци те на страната, за да тър сят 
препитание, ще се вър нат ско ро 
от но во при близ ки те си. 

Водосвет за праз ни ка от с лу жи 
Негово високопреосвещенство 
Видинският мит ро по лит 
Дометиан. Той бла гос ло ви жи те
ли те на се ло то и по же ла здра ве 
и благоденствие.

Денят про дъл жи с кон церт на 
са мо дей ни фолк лор ни със та ви 
към чи та ли ще то в Покрайна.■ 
Слово плюс 

Празник в Покрайна
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Да се рад ва ме на 
ху бос тта на на шия град

Зимата, студена, про дъл жи тел на и зла, отс тъ пи сво ето 
влас т ва не на дъл го очак ва на та пролет. 

Развигорът над де ля и ожив ле ни ето се чув с т ва ше 
навсякъде. Това мо жем да ви дим и в град с ка та гра ди на 
на Монтана. 

Паркът гъм жи от хора. Деца, мла ди и стари, всич ки 
из лез ли навън.

В дет с ки те ко лич ки наймал ки те бе бе та спят, обър на ли 
гла вич ки те си настрана, раз пе ри ли ръ чич ки ка то крилца, 
с би бе рон или без, ди шат све жия въздух. Тези, ко ито са 
по от рас на ли и се дят вече, раз да ват ус мив ки на за кач ли
ви те ми ну ва чи и ма хат с ръце. Други пра вят пър ви те си 
крачки. Пък тези, ко ито ве че ходят, ле тят на фу рия под 
зор ко то око на майки те и на бабите... 

Тук ка то пти ци те все ки си има лю би мо мяс то за отдих. 
Хората от тре та та въз раст на едно, де ца та с прид ру жи те
ли те – на друго. Това е нак рат ко гледката.

Разлистваха се кес те ни те и плам на ха све щич ки те на 
тех ни те раз кош ни цветове...

Чисто е! Не се до пус ка замърсяване. Бригада до ка
ра ма те ри ал за под но вя ва не на счу пе ни те през нощ та 
пейки. Почистиха из съх на ли те кло ни на дърветата.

И фон та ни те се съ бу ди ха от зим ния сън и прив ли
чат вни ма ни ето на по се ща ва щи те гра да ту рис ти чес ки и 
спор т ни групи, ко ито се чу дят как то на чистотата, та ка и 
на ху бос т та на на шия град с ки цен тър с неговите зе ле ни 
площи.

В раз го вор с един от вид ни те стро ите ли на гра да в 
ми на ло то Евтим Костов разбрах, че ос вен фон та ни те в 
Петродвореца на Ленинград, са мо на ши те са с ес тес т вен 
пад по гра ви та чен път. Други ня ма такива. И то ва е ед на 
от за бе ле жи тел нос ти те на на шия град.

Когато го во рим за за ле ни те площи, мисля, че ор га ни те 
на ре да почес то тряб ва да об хож дат градините, осо бе
но ко га то е пи ко во то вре ме на велосипедистите, ко ито 
се над бяг ват и мо же да блъс нат някого. Нощно вре ме 
пат рул ни те двой ки по ох ра на на об щес т ве ния ред да 
наб лю да ват градините, за що то има и такива, ко ито чу пят 
пейките, ся каш са безстопанствени.

За на ша та град с ка гра ди на тряб ва да се гри жим всич
ки , ця ла та общественост. Само та ка мо жем да се рад ва
ме на ху бос т та на на шия град.

Петър ВАСИЛЕВ,
Монтана

Пишат ни от Монтана
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Емилия РАЛЧЕВА
Поетесата Рада 

Колева, ко ято от се дем 
го ди ни жи вее и ра бо ти 
във Верона `- Италия е 
удос то ена с Голямата 
пре мия на си ци ли ан с кия 
град Монреал, чрез ко ято 
ще  бъ де из да де на ней-
на кни га на ита ли ан с ки 
език.

Това е вто ра прес тиж-
на наг ра да за Колева, 
след ка то през 2011 го ди-
на ве че по лу чи наг ра да 
на Съюза на пи са те ли те 
в Италия, а рим с ко из-
да тел с т во из да де ней на 
по етич на кни га на ита-
ли ан с ки език.

Рада Колева е удос-
то ена с Голямата наг-
ра да на Норманите, 
ко ято се оп ре де ля от 
кме та на град Монреал- 
Сицилия, из да тел с т во 
EA EDITORE – Палермо 

и Музей за съв ре мен но и 
мо дер но изкуство. 

Стихове на вра чан-
с ка та по ете са ще бъ-
дат пуб ли ку ва ни в сп. 
OVERART, а ней ни 
твор би ще бъ дат из ло же-
ни в Музея за мо дер но 
изкуство.

Радостната но ви на 
Рада Колева по лу чи пре-
ди бро ени дни.

Ето и тек с та на 
писмото, ко ето жу ри то е 
из п ра ти ло на Колева от-
нос но номинацията.

“Уважаеми творецо, 
уве до мя ва ме Ви  от 
стра на на ад ми нис т-
ра ци ята на Кметство 
Монреал-Сицилия, об-
ласт Палермо, и лич но 
от кме та ад во кат Филип 
ди Матео, из да те ля 
Сандро Серадифалко 
и про фе сор Салваторе 
Антовичино- ди рек тор 

на Музей за мо дер но и 
съв ре мен но из кус т во / 
Монументален ком п-
лекс Гулиелмо 2/, за то ва 
че имат удо вол с т ви ето 
да Ви удос то ят с прес-
тиж но то приз на ние на 
Монреал - Голямата пре-
мия на Норманите.”

От стра на на из да-
тел с т во то са уве до ми ли 
Рада Колева, че за нея 
е от де ле на ед на спе-
ци ал на стра ни ца в сп. 
OVERART, къ де то ще 
бъ де пред с та ве на на чи-
та те ли те със снимка, 
би ог ра фия и по етич на 
творба. 

Стихотворение Колева 
ще из п ра ти и за фон да 
на Музея за мо дер но 
изкуство.

В про цес на уточ ня ва-
не е и из да ва не то на по-
етич на кни га на ав тор ка-
та на ита ли ан с ки език.■

Видинският кмет Герго Гергов 
връ чи ку пи те във вто рия кръг на 
националния дрифт шампионат. 

Първи в крайно то кла си ра не ста
на Александър Язов от София. 
Втори се под ре ди пле вен ча ни нът 
Християн Ангелов, а на тре то мяс
то се кла си ра ав то мо бил ни ят пи лот 
на BMV E30   Емил Емилянов от 
Видин. 

Спе ци ал на та наг ра да на „Дрифт 
клуб България” за найат рак ти вен 

със те за тел получи Александър 
Петков, от но во от Видин. Той бе 
под к ре пен и от мно гоб ройна та ви
дин с ка публика.  

12 ав то мо бил ни пи ло ти пре ме ри
ха си ли на фи на ла на националния 
дрифт шампионат, кой то се про
ве де на пис та та на ле ти ще Видин. 
Пилотите от ця ла та стра на по ка за ха 
за вид ни уме ния и ви сок про фе
си она ли зъм зад во ла на.■ Слово 
плюс 

Рада Колева с по етич на
наг ра да в Италия
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Проведе се националният 
дрифт шам пи онат

Галерията с
уникалните 
рисунки в
Магурата 
е отворена
за туристи

Галерията с пра
ис то ри чес ки те ри
сун ки в пе ще ра та 
Магурата мо же от
но во да бъ де от во
ре на за по се ще ния, 
съ об щи пред Радио 
“Фокус” във Видин 
на род ни ят пред с
та ви тел Любомила 
Станиславова.

Достъпът до ат рак
тив на та га ле рия е 
ог ра ни чен от години 
за ра ди твър де ни ето 
на специалистите, че 
ри сун ки те се ру шат 
от по се ще ни ята на 
туристите, осо бе но 
от свет ка ви ци те на 
фо то апа ра ти те им. 
Други уче ни оба че са 
преценили, че за га ле
ри ята ще е подоб ре 
да вли зат посетители. 

По ини ци ати ва на 
Станиславова във 
Видин се про ве
де ра бот на среща, 
пос ве те на на ино
ва ци ите в туризма. 
Конкретни обек ти 
не са обсъждани, но 
на род на та пред с та
ви тел ка очак ва кме
то ве те са ми да по де
мат инициативата.■ 
Слово плюс 

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

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

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.

№ Местност,
№ на имота

площ
/дка/

Начална
 тръжна

 цена
 /лева/

Депозит 
/ лв./

Цена
на

тръжни
книжа
 /лв./

Час на 
търга

1

Мало поле         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
                        48489.26.485
                        48489.26.507
                        48489.26.582

718,0
1149,0
1534,0
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 1374,0 1920,00 192,00 30,00 15,00
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Даниела ХИТОВА
Тази го ди на в не го взе ха учас-

тие над 150 чо ве ка от  Дупница, 
Белово, София, Дългопол, Варна и 
Враца. Участниците бя ха при ветс-
т ва ни от Красимир Богданов, зам.-
кмет на гра да-домакин. Талантът 
на мла ди те из пъл ни те ли бе оце-
ня ван от жу ри с пред се да тел доц. 
Фани Хаджиниколова – НАТФИЗ 
„Кръстьо Сарафов” и чле но ве проф. 
Емил Митрополитски от НАТФИЗ 
и Борислав Борисов - ак тьор в 
Драматично-кук ле ния те атър във 

Враца.
Първа наг ра да при ин ди ви ду ал-

ни те из пъл ни те ли до 14 г. спе че ли 
Елина Георгиева от Видин за ком по-
зи ци ята си „Българи” по сти хо ве на 
Христо Ботев и Любен Каравелов. 
Втората и тре та та наг ра да бя ха при-
съ де ни на мла ди та лан ти от Варна 
– на Константина Георгиева и Денис 
Хамди. В та зи ка те го рия жу ри то да де 
и пет по ощ ри тел ни награди.

Всички наг ра ди при ин ди ви ду ал-
ни те из пъл ни те ли над 14 го ди ни бя ха 
спе че ле ни от учас т ни ци от Варна. 

Първа се кла си ра Йоанна Христова. 
На вто ро мяс то бе из б ран Атанас 
Петков, а на тре то Виктория Живкова. 
Присъдено бе и ед но поощрение.

При гру по ви те из пъл не ния пър-
во и вто ро мяс то не бя ха присъдени. 
Журито връ чи три тре ти наг ра ди – на 
Експерименталното твор чес ко сту дио 
„Иван Деспотов” – Видин, на Детско-
юно шес кия те атър „Златното клю че” 
– Варна и на Куклен те атър „Палечко” 
– Варна.

Извън ос нов ния ста тут жу ри то при-
съ ди три спе ци ал ни награди. Приз за 

пе да го ги чес ка ра бо та с мла ди из пъл-
ни те ли по лу чи Маргарита Шишкова 
от Куклен те атър „Палечко” – Варна. 
Младежкият дом във Враца, кой то по 
тра ди ция е до ма кин на конкурса, при-
съ ди наг ра да за ця лос т но пред с та вя не 
на ОУ „Христо Ботев” – с. Баница. 
Ученическият об щин с ки съ вет във 
Враца при съ ди своя наг ра да на Дейвид 
Пламенов Петров от ДТГ „Жар” – 
Видин.

Велислав Хрисчев от Белово по лу чи 
наг ра да та на Българската асо ци ация на 
аматьор с ки те театри.■

150 души участваха в конкурса 
за из пъл не ние на Ботева по езия

Във Враца се про ве де 50тият национален 
ре ци талкон курс за из пъл не ние на Ботева 
и въз рож ден с ка по езия и проза

39 ху дож ни ци и
скул п то ри твориха, 
вдъх но ве ни от Ботев

39 ав то ри учас т ват в таз го диш на та об ща та ху до жес т ве на 
из лож ба „Земята на Ботев” във Враца.  Изложбата се про
веж да от 1976 г. без пре къс ва не в рам ки те на Ботевите дни. 
Тази го ди на в Художествената га ле рия са под ре де ни 86 твор
би на ху дож ни ци и скул п то ри от Разград, Перник, Кюстендил, 
Монтана, Ботевград, с. Хайредин, Враца и други. „Творците 
са в пра во то си да тър сят свой път към истината, свои об ра
зи за нея. Тематичните из лож би съ би рат и на соч ват под хо да 
на тво ре ца към го ля ма та цел. А ко га то тя е да ви диш в един
с т во зе мя та бъл гар с ка и Ботевия дух, се изис к ва и смелост, и 
талант, и усет за времето. Нашите твор ци са има ли го ле мия 
шанс да се до кос нат до те зи прозрения, да из ми нат пътя, 
слож ния път от иде ята до пос лед ния щрих! Вярвам в ус пе ха 
на изложбата! Убеден съм, че в за ли те ще бъ дат це ни те
ли те на из кус т во то и ра де те ли те на бъл гар с ка та ис то рия и 
духовност!” – ка за в сло во то си при от к ри ва не то на из лож ба
та кме тът на Враца инж. Николай Иванов.

Председател на жу ри то та зи го ди на бе скул п то рът Кирил 
Матеев, а чле но ве Богдан Александров  жи во пис, и Мануела 
Ковач – графика. Всички те са чле но ве на Съюза на бъл гар
с ки те художници. Връчени бя ха три рав нос той ни наг ра ди 
– на Александър Василев–Василевс за живопис, на Милен 
Василев – за плас ти ка, и на Теодоси Антонов  за скулптура. 
Общата стойност на наг рад ния фонд е 1500 лева.

На от к ри ва не то на из лож ба та бя ха пред с та ве ни и ла уре
ати те от про веж да ния през го ди ни те Национален ре ци тал
кон курс за из пъл не ние на Ботева и въз рож ден с ка по езия и 
проза.■

ТЕОДОСИ АНТОНОВ  – 
„Милин камък” – релеф, бронз. Награда.

Камерна из лож ба 
„Врачанска кни жов на 
шко ла” бе от к ри та във фо-
айе то на пър вия етаж на 
сгра да та на об щин с ка та 
ад ми нис т ра ция във Враца. 
Представени са из да ния от 
ко лек ци ята „Старопечатна 
книж ни на” на Регионалния 
ис то ри чес ки музей, ко ято 
съ дър жа сто ти ци томове. 
В из лож ба та мо гат да 
се ви дят пър ва та но во-
бъл гар с ка пе чат на кни га 
„Кириакодромион, си реч 
Неделник” от 1806 г. на 
Софроний Врачански, 
как то и из да ния на Райно 
Попович, Йоаким Груев, 
Георги Стойков Раковски и 
други.

Най-ста ра та книга, пред-

с та ве на в изложбата, е ака-
тист на св. ве ли ко мъ че ни ца 
Варвара. Книгата е из да-
де на в Киев в да леч на та 
1790 г. 

Жителите и гос ти те на 
Враца мо гат да ви дят съ що 
ед ни от пър ви те пе чат ни 
бо гос лу жеб ни и нра во учи-
тел ни книги, бук ва ри и 
учеб ни помагала. Сред тях 
е и кни га та „Момина кит-
ка”, чий то ав тор е вра ча ни-
нът Кръстьо Пишурка.

Изложбата бе от к ри-
та от зам.-кме та на Враца 
Красимир Богданов. Кратка 
бе се да за ста ро пе чат на та 
книж ни на из не се Валерия 
Тарашоева – гла вен уред-
ник в Регионалния ис то ри-
чес ки му зей във Враца.■

Откриха из лож ба 
"Врачанска 
кни жов на шко ла"

Победители в кон курса
„Живеем в зе мя та на Ботев” 

За пър ви път в тра ди ци он ния 
национален ли те ра ту рен кон курс 
„Живеем в зе мя та на Ботев” та зи го ди на 
се включи ха и произведения, на пи са ни 
от българчета, жи ве ещи из вън пре де
ли те на ро ди на та си. Участниците са от 
бъл гар с ко то учи ли ще „Христо Ботев” в 
гр. Братислава, Република Словакия. 

Общо 80 есе та и 59 сти хот во ре ния бя
ха из п ра те ни за конкурса. Вдъхновените 
от под ви га на Ботев твор би са на уче
ни ци 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 – об ласт София, 
Шумен, Симитли, Търговище, с. Долни 
чиф лик  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 жу ри то бе жур на лис тът  Марин 
Ботунски, а чле но ве Петя Николаева – ст. ек с перт по 
бъл гар с ки език и ли те ра ту ра в  РИО, и  по ете са та Яна 
Кременска. Наградите бя ха връ че ни от зам.кме та на 
Враца Светозар Луканов. 

Победителите та зи го ди на са:

ПОЕЗИЯ, I въз рас то ва група: 
1 място: Яна Жекова Иванова – 
се ло 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 въз рас то ва 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 наг ра да от Национален дво рец на де ца
та – София и Център за ра бо та с де ца – Враца за ця
лос т но пред с та вя не ще бъ де връ че на на Зорница Иля 
Венциславова – гр. Враца.
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