Фолклорният събор „Свидня” край
с. Копиловци събра над 600 самодейци
Крум КРУМОВ

Над 600 самодейци, предимно от
Северозападна България, се събраха
на 17 юни на петия пореден фолклорен
събор „Свидня” край монтанското с.
Копиловци. На откр
 ита сцена в местн
 ос
тта Попов мост в подножието на Стара
планина те показаха изворен и обра
ботен фолклор от своите родни места.
Освен характерните за региона песни
и танци самодейците демонстрираха и
запазени от векове обичаи по прогон
ване на зли сили от селището или от
дома, посрещане на Еноьовден, взема
не на булка и т.н. Фолклорният събор
продължи над 8 часа и донесе много
емоции на публиката. Най-добрите из
пълнители получиха награди.
Докато изпълненията вървяха на
сцената, то в шатри около нея доб
роволци от сдружение „Резерват
Северозапад” демонстр
 ираха как се
правят характерни за Чипровци, Георги

Дамяново и Копиловци гозби. Зрителите
видяха как се меси ръчен хляб, как се
прави тукашният качамак, как се вари
боб в глинено гърне на огън, как се при
готвя чипровско пържено, косачко кисе
ло и т.н. Занаятчии от района на Запад
на Стара планина показаха произведе
ния на своето майсторство – дървени
сувенири, дърворезби, пана от зрънца,
фигурки от камъни и др.
Фолклорният събор „Свидня” датира
още от римско време. Тогава на също
то място в началото на лятото са се
събирали певци и танцьори, които са
пътували много километри, за да пока
жат своето изкуство. Съборът е възс
тановен преди 5 г. от кметa на община
Георги Дамяново Дилян Димитров. В
местността е изградена масивна бетон
на сцена, амбицията на организаторите
е от следващата година да се изгради
и навес, който да пази изпълнителите и
публиката от слънцето и дъжда.■
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СНИМКА: АВТОРЪТ

Видин иска от
Дянков специална
програма
Областният консултативен съвет за икономическо
развитие на Видин е поискал разработване на специ
ална програма „Развитие на Северозападния район“.
Предложенията са изпратени за обсъждане до вицеп
ремиера и финансов министър Симеон Дянков, както
и до Министерството на икономиката и ведомството
по еврофондовете. Идеята е по примера на Полша,
където действа програма „Развитие на Източна Полша
2007-2013 г.“. Предлага се през следващия планов пе
риод Видин да бъде определен за седалище на управ
ление на оперативна програма, както и областта да
бъде обявена за свободна икономическа зона.
Иска се още намаляване на таксите за разрешителни
те и лицензионните режими, както и увеличаване на
авансовото финансиране за фирми от региона на 50
на сто. ■Слово плюс

Отделение за
инвазивна
кардиология

СНИМКА: АВТОРЪТ

Любомир ВЕСЕЛИНОВ

Хоровото дружество „Радклив” на Харвардския
университет от Бостън, САЩ, е група от 50 же
ни. Посветили се на хоровата музика, те пътуват
по света, представяйки своя обширен репертоар.
Тазгодишното им турне включва Турция, България,
Сърбия и Хърватия.
Неочаквана бе вестта, че този толкова извес
тен хор с богата история ще посети красивия
Белоградчик и в летния кинотеатър „Гъбите” ще
представи своя репертоар. Оказа се, че заслугата
за привилегията на белоградчичани да се запоз
наят с певческото изкуств
 о на гостите, е на Огнян
Цветанов и Адрияна Сребринова от винарска изба
- Боровица и техни американски приятели.
Във вечерта на
изявата стотици
хора от Белоград
чик и гости на града
се стекоха в летния
кино-театър, който
някога бе най-ожи
веното средище
на духовността в
града.
Представените
песни звучаха изк
лючително завладяващо, а на чист български език
бе поднесена песента „Дилмано, Дилберо”…
В поздравителния адрес към гостите зам.-кметът
Антон Трифонов каза: ”Уважаеми приятели, днес
на това приказно място, при невероятна акустика
си дадоха среща уникалната природа на нашия
край и изящните изпълнения на женската хорова
музика. Сигурен съм, че всички присъств
 ащи истин
ски се наслаждаваха на вашите гласови възмож
ности и вашето представяне ще се помни дълго.
Убеден съм, че след вашето гостуване у нас и вие
чрез своите сърца ще отнесете частица от нашата
красота, която винаги да ви напомня за неповтори
мите ни природни забележителности.”■

Хор „Радклив”
от Харвардския
университет
се представи
в Белоградчик

откриха във Враца
Нора ЦАНОВА

Министърът на здравеопазването
Десислава Атанасова и депутатът д-р
Янко Здравков откриха отделение за инва
зивна кардиология в МБАЛ във Враца.
За първи път в България тук се демон
стира апарат, който извършва пълна ди
агностика на пациента, без необходимост
от доуточняване. Апаратът извършва 3D
коронарни изследване на сърцето и показ
ва точно къде е проблемът.
Здравният министър присъства и на
демонстрация на дистанционна визита
ция на пациент с водещи специалисти от
варненската болница „Света Марина“ и

с националния анестезиолог д-р Николай
Петров, който бе в Париж.
Това е последна стъпка в медицината,
която става достъпна не само за пациен
ти от Врачанско.
Новата технология и ултрамодерна
техника в това отделение, изградено на
принципа на публично-частното парт
ньорстно, дава възможност да бъде ко
ментиран в реално време всеки случай,
като се търси най-доброто решение от
най-добрите ни специалисти, за да не се
допускат нежелани последствия от опре
делена интервенция.
Министър Атанасова посети Центъра

за спешна медицинска помощ, където и
бе показана нова медицинска апаратура,
чрез която се осъщестява дистанционно
възстановяване на сърдечния ритъм на
пострадали.
Управителят на Онкологичния център
д-р Жулиета Цолова запозна министъра с
проблема за недостига на изотопи, а тя бе
впечатлена от огромния брой пациенти,
които се лекуват там.
След като посети детското и акуше
ро-гинекологичното отделение, г-жа
Атанасова обеща до седмица министерс
твото да отпусне средства за ремонт така,
както се прави за хирургията.■
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Васко Василев, председател на ПК „Септември” – Криводол:

Не се оставяме на течението,
- Г- н Василев, кои са най-актуал
ните въпроси, които решавате в ПК
„Септември” - Криводол?
- Да се запазим като единица,
юридическа, икономическа и
функционална.
Да оцелеем в ситуацията на криза. Ние
работим, живеем и се развиваме, не се ос
тавяме на потока на живота да ни движи,
ние го движим.
Правим структури, търговско-икономи
чески реформи, девизът на кооперацията
е  „Ние знаем, ние можем, ние искаме”.
За да искаш, трябва да знаеш и можеш.
- С какво се занимавате в момента?
- Новото ръководство на ПК
„Септември” е от две години, за този
период открихме три магазина. Първите
два са от системата на потребителс
ка кооперация, а третият е от веригата
„КООП” със сертификат.
Към ЦКС имаме инвестиционен фонд,
който ни отпуска средства без лихва с
гратисен период от четири месеца и ние
съответно реализираме поставените цели,
разкриваме нови магазини, нови работни
места. Тенденцията на дейността ни е да
се разшири и възвърне старият облик на
кооперациите.
Една от новите  дейности, които  започ
нахме миналата година, е изкупуване на
билки и вече заемаме второ място в сис
темата на ОКС – Враца, след Мездра.
В 106-годишната история на коопера
цията е имало възходи и застои, успехи и
спадове. Сега вървим устремено напред.
- Какви са взаимоотношенията ви с
представителите на властта, по-конк
ретно с общината?
- Новото ръководство и трудовият ко
лектив  работят в синхрон с всички ин
ституции на местно и по-висше ниво,
в много добри взаимоотношения сме.
Нашите магазини не се затварят при
проверка. Защото отговарят на всички
изисквания.
Новия магазин изградихме за 36 дни.
Модернизирахме го, реконструирахме и
оборудвахме, заредихме и разкрихме 4
работни места. Открихме го наскоро и

ние
движим
живота
сега е действащ.
В наша  сграда пуснахме шивашка
фирма, която разкри 20 работни места.
Всички сгради сме запазили, не иска
ме да сме под наем, ползваме си наша
собственост.
- Всичко, казано и направено от вас,
е похвално и позитивно, но кое създава

◄ Откриване
на магазина
от веригата
КООП в
Криводол

проблеми и ви движи напред?
- Има криза за квалифицирана ра
ботна ръка. Населението намалява и се
топи. Борим се срещу бедността, която
е голям бич за Северозападна България.
За което умоляваме правителството да
обърне по-голямо внимание, защото насе
лението не може да живее постоянно на

готовата инфраструктура и връзки
и най-вече с отлично подготвени
специалисти ще бъдат спестени 2
милиарда евро.
В средата на юли на заседание
на Министерския съвет ще се
докладва за преминаването към
избор на консултант за предпро
ектните проучвания и възможнос
тите за ОВОЗ и до шест месеца
трябва да бъде взето окончател
ното решение. Валентин Николов
прогнозира, че след като извър
вим всички набелязани стъпки,
експлоатацията на вече готовата
ядрена мощност може да бъде
реалност през 2022-2024 година,
но е убеден, че този срок може да
се съкрати.
Относно съдбата на работещи
те в момента два хилядамегава
тови блока, на които им предстои
кандидатстване и получаване на
лиценз за удължаване на срока на
работа, Николов заяви, че предс
тои “Росенергоатом” да представи
своя екип, предстои програмата
по удължаване живота на хиляд
ниците да бъде представена на
Агенцията по ядрено регулиране
и след обследване тя да издаде
лиценза за нови 20 години живот
на пети и шести енергоблок на
козлодуйската централа.
В съботния ден, който бе обя
вен за Ден на отворените врати на
АЕЦ - Козлодуй, лично изпълни
остров, включващ руския реактор телният директор придружи гру
и неядрен остров, с турбина и
пата средношколци от клуба по
генератор, които ще бъдат от дру физика към врачанската Природоги фирми. Това ще бъде наше ноу- математическа гимназия, дошли
хау и този хибрид ще позволи да
да се запознаят отблизо с работа
бъде увеличен капацитетът на по та на първата ни ядрена централа.
лезно действие и достигане мощ Заедно с тях той бе в машинната
ност до 1200 мегавата, поясни
зала на шести блок, а след това
изпълнителният директор на АЕЦ и в командната зала на хилядника.
- Козлодуй. Николов сподели, че
Близо петстотин човека посети
с построяването на блока тук, с  
ха в този ден АЕЦ - Козлодуй. ■

По пътя към
седми блок
предстоят още стъпки
Елеонора ЦАНОВА
До реализирането на нов седми
блок на територията на Атомната
централа в Козлодуй предстоят да
бъдат извървени още много и се
риозни стъпки, заяви пред журна
листи изпълнителният директор
на централата Валентин Николов.
Според него пътят на изгражда
нето на проектна компания, която
да отговаря и финансира постро

яването на новия блок е правил
ният и гарантиращ успех. До един
месец ще трябва да бъде взето
решение за изготвяне на ОВОЗ на
площадката и да се информират
за това съседките ни Румъния и
Сърбия. Пак до този срок трябва
да бъдат разгледани потенциал
ните възможни площадки за из
граждането на новия блок, като
в момента са възможни четири

площадки в района на АЕЦ. Те
имат предпроектни проучвания и
са с потенциал за изграждането
на два реактора.
В момента България не може
да си позволи два нови реактора,
уточни Валентин Николов.
Според него проектът за новия
козлодуйски енергоблок ще бъ
де уникален и ще представля
ва хибрид между т.нар. ядрен

вересия! Трябва да се привлекат сериозни
инвестиции, за да се покачи стандартът на
живот на населението, а не да сме на пос
ледно място в Европа по бедност.
Ние не губим надежда, надяваме се в
бъдеще да се нормализират процесите и
всичко да бъде по-добре. Обичаме реги
она си, запазете го!■
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СВЕТЛИН СРЕТЕНИЕВ

Слово

▲Църквата в Бойчиновци

Строително лято в Бойчиновци
Ремонтират площадите в четири населени места
Мая ИВАНОВА
Обърнах се към г-н Светлин
Сретениев, кмет на община
Бойчиновци, с един въпрос: Какво
строите това лято в общината и
съставните села?
Ето неговия кратък, но
съдържателен отговор: В найблизък план е изграждането на
площадните пространства на
четири населени места – към

настоящия момент в Бойчиновци
и Лехчево, а след 20 дни
започваме втория етап - в селата
Ерден и Владимирово. Фирмата
изпълнител на тези обекти е
„Строител - Криводол” ЕООД
с изпълнителен директор Васко
Спасов. Проектът е по мярка 322
за развитие на селскостопанските
райони. Стойността му е 1 400 000
лева.

Другият проект към строително
лято 2012 е по мярка 321, за
изграждане на общински обществен център в размер на 320
декара за 1 600 000 лева.
В миналото сме подписали
договор, вече тече процедура по
изпълнението му за ремонт на ПГТ
„Вл. Минчев” във Владимирово,
където учат 332 деца. Проектът е
внедрен по мярка за енергийната

ефективност със съфинансиране от
общината.
Тече процедура за ремонт на
читалището във Владимирово
на стойност 192 хиляди лева.
Читалище „Нов живот” в селото
е с действащи театрален и
танцов състав, творческа група и
библиотека. Успяхме да намерим
пари за ремонт на покрива. Преди
2 години и половина със собствени

средства започнахме ремонт на
кметството в Лехчево.
Отделно работим със собствени
средства по малки ремонтни
дейности в другите населени места
към общината.
От 1.07.2012 г. започваме ремонт
на общинската пътна мрежа.
Изпълнител е „Пътинженеринг” –
Монтана.Средствата са в размер на
54 000 лв. ■

С европейски средст
 ва
ще бъдат разкр
 ити
нови работни места
в община Медковец
Неотдавна Областен информационен център – гр. Монтана
проведе първа информационна среща в Община Медковец.
Участниците бяха запознати с дейностт а на центъра, както и с ак
туалните процедури по оперативните програми, по които може да
се кандидатства.
Общината е бенефициент на три проекта на обща стойност 1
784 865 лв. Най-много средст ава – 850 043 лв., от Оперативна
програма „Регионално развитие” са използвани за ремонт и обо
рудване на основното училище, детската ясла и градина в село
Расово. Със 763 498 лв. по Оперативна програма „Околна среда”
е реализиран инвестиционен проект за изграждане на канали
зационна мрежа и пречиств
 ателна станция за отпадъчни води и
доизграждане, реконст рукция и рехабилитация на водоснабди
телната мрежа в с. Медковец, като със следващ проект общината
си е поставила за задача да изгради такова съоръжение. Третият
проект е на стойност 171 323 лв. и е в процес на изпълнение. Чрез
него ще бъде създадено социално предприятие „Озеленяване и
благоустр
 ойство” в общината по Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси”, като ще бъдат наети на трудов договор 7
лица от уязвими групи в Медковец.
По време на дискусията участн
 иците споделиха, че критериите
за участие и изпълнение на проекти са почти непосилни за фир
мите и производителите от малките общини и предлагат да бъде
създадена европейска програма, насочена директн
 о за развитие
на Северозападния район.
Областен информационен център – гр. Монтана е част от мре
жата от 27 областни информационни центъра за популяризиране
на Кохезионната политика на Европейския съюз в България и пре
доставя информационни, комуникационни, логистични и експер
тни услуги. Центърът е създаден по проект по Оперативна прог
рама „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския фонд за регионално развитие.■ Слово плюс

Собственици на апартаменти:
Интересуваме се от санирането,
но съфинансирането ни спира
Над 30 домоуправители
и собственици на апарта
менти участваха в инфор
мационна среща, органи
зирана от Министерството
на регионалното разви
тие и благоустройството
(МРРБ), Община Монтана
и Областен информаци
онен център – гр. Монтана.
Те бяха запознати с въз
можностите за саниране
и енергийно обновява
не на техните домове
от Христина Стоичкова,
старши експерт в дирек
ция „Жилищна полити
ка” в министерството.
Дирекцията е конкретен
бенефициент по проекта,
чрез който собств
 ениците
на многофамилни жилищни
сгради ще могат да подоб
рят енергийната ефектив

ност на домовете си.
Присъстващите имаха
възможност да видят де
монстрационен макет на
къщичка, върху която са
показани мерки за енергий
на ефективност.
Въпросите на гражданите
бяха свързани с условията
за кандидатстване, как се
постъпва при голям про
цент необитавани жилища
и какви са възможностите
разходът за сметка на соб
ствениците да бъде финан
сиран с още по-облекчени
условия от Фонда за жи
лищно обновяване.
Финансовата помощ по
проекта е 50% от общо до
пустимите разходи, остана
лата част трябва да бъде
осигурена от сдружението
на собствениците.

Очаква се парите да стиг
нат за санирането на около
200 жилищни сгради в 36те допустими града.
„Разчитаме изключител
но много на самите общи
ни и на избраните от тях
координатори, както и на
проектния мениджър за
съответния регион, който
ще подпомага Сдружението
на собст вениците на все
ки един етап от процеса
на кандидатстване и одоб
рение”, заяви Христина
Стоичкова, старши експерт
в дирекция „Жилищна по
литика” в МРРБ.
Информационните сре
щи на министерството ще
продължат до края на юни,
а от 1 юли могат да се пода
ват заявления за интерес в
общините. ■ Слово плюс

Слово

делник

Диана СИРАКОВА
В момента такива гра
дове са само 4 – София,
Бургас, Варна и Пловдив.
Затова инвестициите до
2022 г. ще са насочени към
увеличаване броя на го
лемите градове до 9, като
в групата ще влязат още
Русе, Плевен, Стара Загора,
Видин, Велико Търново и
Благоевград.
Други 25 по-малки гра
да пък ще придобият ре
гионално икономическо
значение, а микроиконо
мическите центрове ще са
95. В последната група ще
влезе и град Лом.
Целта на стратегията е
бизнесът да се съсредоточи
в големите и регионалните

Публикуваме по желание на читатели
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Видин ще бъде град с
международно значение
В подготвяната от правителств
 ото национална стратегия за регионално развитие
до 2022 година се предвижда Видин да бъде стимулиран с публични инвестиции
центрове, а периферните
територии да заложат на
разширение на зоните за
защита на природата и раз
витие на туризъм.
Най-скъпо ще излезе
подобряването на свърза

ова е един въпрос, който занимава
обществеността в почти всички
страни. Навсякъде по света заинтересу
ваните научни инстанции предприемат
невероятни усилия за да открият причи
ните за колосалните загуби на пчелни
семейства, за съжаление без резултат,
тъй като причините са комплексни и найразлични по характер и същност.
За да се стигне до някакъв положите
лен резултат, би трябвало целият проб
лем да се разгледа като единен комплекс
от фактори, които играят решаваща
роля при развитието на всички живи
същества.
Ние си присвоихме правото да раз
полагаме с пчелите и да ги третираме
едва ли не като домашни животинки.
Забравяме, че те са подчинени на съв
сем други, регулиращи техния живот
фактори.
Благодарение на връзката им с пра
вилата на природата, пчелите успяха да
просъществуват повече от 90 милиона
години. Техният начин на развитие и жи
вот е подчинен единствено на законите
на еволюцията. Ние нарушаваме техния
ритъм на живот. Всичко, което предпри
емаме спрямо тях, е мотивирано само от
интереса на човека.
Пчелите живеят на свобода, но ние ги
поставяме в безбройни видове от мага
зини или сандъци и нарушаваме изклю
чително важния процес на вентилация,
необходима за оцеляването им. При едно
диво пчелно гнездо проблемът заразява
не не съществува, защото всички вредни
остатъци пчелите ги изхвърлят навън, а
не както става сега - вредните остатъци,  
които са храна за други микроорганизми,
падат на дъното на  кошера или остават
под формата на зараза в самите восъчни
пити.
В природата всяко ново семейство си
изгражда нови восъчни пити. За иконо
мия пчеларите прибягват към подновя
ване на восъчните пити едва след 3-4
сезона, а това е груба грешка. Липсата на
вентилация е един от факторите за нат
рупване на вредни отпадъци в пчелните
семейства. Те искат да живеят изолирано
и избягват каквато и да е концентрация,
а ние ги събираме по 20-30 семейства и
повече на едно място, за да си облекчим
работата и предизвикваме паника при
тях.
Аз съм пчелар от 30 години и съм в
течение на всички въпроси, свързани
с пчеларството. За мен думата хоби не
съществува. Занимавам се с проблема
задълбочено и се опитвам да намеря при
чинителите, които водят до тази
неизбежна катастрофа изчезването на пчелите като биоло
гически вид (специес) изобщо. За да
бъда съвсем ясен, ще употребя думата
контаминация, означаваща натрупване
на вредни за пчелите заразени отпадъци,
които за човека са нищожни, но за тях
са огнище на най-различни болести.
Изводът е, че всички проблеми, възник
нали и свързани с пчелите, са предимно
по вина на пчеларя.
Пчелите използват най-чистото про
изводно от природата. Восъкът, който
произвеждат, е тяхното гнездо. Тяхната
храна е от цветен прашец, нектар, желе
роял. Прополисът е тяхната медицина
срещу всички опасности както за пило
то, така и за здравето на семейството.
Пчелната отрова им служи за защита.
Една епидемия е резултат от нат
рупване на вредни заразени отпадъци /
контаминация/, които от своя страна
са почва за развитие на най-различни
вируси, бактерии и паразити. Всяка орга
нична материя в природата е храна, която

ността на селата с близките
до тях градове, както и на
малките центрове с девет
те водещи града. Само за
второстепенни шосета и
жп мрежа са предвидени
3,7 млрд. лв. Още 3 млрд.

лв. ще отидат за разви
тието на самите градове.
Плановете са бизнесът да
бъде привличан с изграде
на инфраструктура. Това
означава на предвидените
за промишлени паркове

създава условия за развитие. Зависи как
би трябвало този въпрос да се разглежда.
В природата съществува един кръговрат,
който работи безотказно, докато не се
намеси човекът. Еволюционните проце
си са създали една изключителна по рода
си хармония.
Политиците ни направиха късогледи.
Въглероден двуокис плюс вода и слънче
ва енергия е равно на глюкоза, а тя е хра
на на цялата зелена площ на земята. Тази
зелена площ произвежда кислород, без
който е немислим животът. Ние унищо
жаваме горите, които консумират въгле
роден двуокис и произвеждат кислород,
но казваме, че се „борим“ срещу въгле
родния двуокис. Нарастването на него
вата концентрация води до увеличаване
киселинността на океанските води. Ето
ти тебе дяволски кръг вместо хармонич
но развитие на процесите в природата.
Въпросът с пчелите е много сложен и
би трябвало да се разглежда само като

територии да са изградени
пътна, електрическа, ВиК
мрежа и оптика за широко
лентов интернет.
1 млрд. лв. пък са пред
видени за подобряване
на достъпа до образова

Силното семейство има пчели гле
дачки, но няма свободни пити за пило,
понеже са заети до голяма степен с мед и
разпилява пилото навсякъде, където има
възможност. След като възможността за
нормално развитие е изчерпана, семейс
твото се рои.
Тия неща пчеларите ги знаят, но алч
ността им за мед е толкова голяма, че те
не си дават труд да вникнат в същност
та на пчелния процес. Той медът и без
това ще дойде по-важното е да спасят
семействата, ако правят това, което аз
препоръчвам.
Пчеларският процес стана много сло
жен и затова е необходимо сериозно
учене на явленията, свързани с пчелите.
Иначе спасение няма.

Защо измират пчелите?

През последната зима в Швейцария
измряха 100 000 пчелни семейства.
Това представлява 50% от пчелните
семейства.

За голямата
смъртност
при пчелите
Никола БЕРОВ, Швейцария, nberov@bluewin.ch

един комплекс от фактори, които са тяс
но свързани помежду си. Необходими
са задълбочени познания в областта на
феноменалната физика, химия както
и биологията на пчелите. Един важен
фактор е да не се нарушават нормал
ните преходи при различните степени /
генерации/ при пчелното семейство.
Изключено е да се постигне някакъв
приемлив успех, без да сме овладе
ли връзката между гореспоменатите
фактори. Това не са измислени от мен
фактори. Това са правилата на природа
та или по-скоро процесите, наложени от
еволюцията.
Един пчелар с научна подготовка тряб
ва да държи под контрол

целия пчелин, т.е. всички кошери.

През пролетта, ако едно семейство
има по-малко пило, това значи, че има
по-малко пчели гледачки. Ако му сложа
пило от силно семейство, се излюпват
нови пчели. Пчелите гледачки разреша
ват въпроса дали майката ще снесе яйца
или не. Ако няма гледачки, няма кой да
приготви клетките и да ги полира с про
полис и майката няма да снесе яйца. Тя
преглежда килийката и снася яйце, само
ако тя е напълно изправна, иначе не.

За период от 18 г. не съм загубил ни
то едно семейство.
От 25 г. продавам ежегодно по 15-20
пчелни семейства, както и 60 до 120
пчелни майки на сезон. Като резултат
на моите опити и наблюдения написах и
издадох две книги на немски език.
Причината за увеличената смъртност
при пчелите се крие в нашия подход
към тях при третирането им с най-раз
лични медикаменти. Изборът и времето
през годината за третиране е погрешен.
Страхът от вароатоза е много голям,
поради което ние забравяме, че самите
пчели най-добре ще ни помогнат, за да
се справим с тoзи паразит. Почти нав
сякъде се препоръчва третирането да се
осъществява през есента. През месеците
септември, октомври, ноември, или даже
през зимата. И то защото по това време
няма пило.
Това е първата ни грешка, защото
броят на пчелите по това време е доста
малък. Семейството разполага със значи
телно по-малък брой пчели и още по-ло
шото е, че те са зимни пчели. Енергията,
която те изразходват, за да изхвърлят
натрупаните отпадъци, както и да въз
становят отново нормалните условия

ние и здравеопазване в
регионите. Това включ
ва и създаването на
университети, защото в
Северозападна България
в момента няма нито един
ВУЗ.■

в семейството, им съкращава живота.
Вместо да бъдат пчели, които отглеж
дат пролетното пило, те изчезват през м.
февруари.
Изборът на медикаменти е погрешен.
Ако е киселина, тя предизвиква нама
ляването на влажността и понижаване
на температурата в семейството, което
от своя страна понижава и затруднява
дейността на пчелите. Те са студенок
ръвни и изразходват много по-голяма
енергия, за да възстановят равнове
сието в семействата, отколкото ние
предполагаме. Пчеларят не си дава даже
и труд, за да разбере това, а той въпреки
че е топлокръвно същество, се прибира в
затоплената си стая, за да не губи никак
ва енергия.
През зимата е необходимо пълното
отсъствие на пчеларя. Пчелите се нами
рат под така наречената въглеродно-дву
окисна полунаркоза. Те употребяват не
по вече от 500 до 600 грама храна. През
пролетта трябва само

да се преразпредели
количеството на храната,

т.е. медът, с който разполагат
семействата. Различните семейства
употребяват  различно количество мед
или захарен мед. По-силните семейства
имат повече храна, затова аз вземам от
силното семейство една пита с храна, но
без пчелите, и я давам на някое по-сла
бо семейство. По същия начин процеди
рам с пилото.
Подсилвам по-слабите семейства с
пило от по-силните.
Така  постигам еднакъв добив на мед
от семействата  и нямам рояци.
Подхранването е погрешна стъпка,
защото пчелите запълват с мед или за
харен мед веднага  подготвените за пило
клетки. Всеки загубен ден през пролетта
е един загубен ден от живота на зимните
пчели.
Аз третирам пчелите веднага след лят
ната паша за един период от 16 дена без
прекъсване с апигард или  апилайфвар и
приключвам третирането най-късно 1617 август. Понеже в този момент пчелите
са много на брой, те прочистват и най-за
тънтените огнища от вредни остатъци.
Както виждате, самите пчели не ос
тавят място и почва за развитие на
инфекции. Ние само предполагаме, що
се отнася до инфекции, а те са в самото
огнище и имат възможността сами да се
справят с него. Именно в това се състои
тяхната помощ.
На края на м. октомври третирам пче
лите с перицин, като поръсвам само тях
с тази смес, а не питите. Понякога упот
ребявам апистан за 17 дена, но само при
условие, че лентите са добре изстъргани
от восъка и прополиса, с който пчелите
винаги ги обвиват. Пчелите разполагат
само с две  възможности: или изхвърлят
онова, което не принадлежи към семейс
твото, или го облицоват с восък или
прополис.
Това е и причината, поради която
апистан според много
„специалисти” е загубил въздействи
ето върху акарите. Чрез облицоване на
лентите пчелите прекъсват контакта с
флувалинат, който убива акарите.
С този подход аз съм работил с пче
лите през последните 15 години. От 30
години и досега не съм имал никакви бо
лести по моите пчелини. Времето между
15 май и 21 юни използвам за правене на
отводки, отглеждане на пчелни майки.
Понякога при лошо време правя от посилните семейства две. Думата загуба
на семейства при мен не е съществувала
досега.■

Слово
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Национален ден на
природните паркове
Петият национален ден
на природните паркове съб
ра над 100 деца, учители,
граждани, туристи и приятели
на Природен парк „Врачански
Балкан”. Инициативата бе
официално открита пред
Природозащитен център
„Натура” от инж. Николай
Ненчев – директор на ДПП
„Врачански балкан”, ак
тьора Валери Йорданов и
Александър Дунчев, предс
тавител на WWF. Над 1 тон
отпадъци бяха събрани в
отсечката от прохода Вратцата
до пещера Леденика и хижа

«Пършевица», които са найпосещаваните забележител
ности в региона.
За първи път тази година бе
извършено пилотно разделно
събиране, като пластмасови
те отпадъци бяха събирани в
отделни чували и извозени за
рециклиране.
Успоредно с почистване
то бе освежена беседката под
лифта и бе оформен кът за от
дих с маса и пейки. За инфор
мация на посетителите и ту
ристите бе поставена и табела,
която обяснява за вредата от
произволно изхвърлените от

Уеб разработчици
от морските
градове спечелиха
състезание
в Монтана

Мартин СТЕФАНОВ
Клуб „Медии”

Атанас Пенчев и Николай
Анастасов от Варна спечели
ха първо място в категорията
«Уеб дизайн» на Национално
състезание за уеб разработ
чици под наслов «Покажи
на какво си способен».
Проектът intrest.in на Иван
Пенчев и Георги Костадинов
от Бургас победи в категория
«Интернет програмиране» на
олимпиадата, провела се от 15
до 17 юни в Монтана. На вто
ро място са класирани съот
ветно най-малкият участник
– шестокласникът Владислав
Манолев от София, и тандемът
Кристиян Боянов и Виктор
Кирилов от Монтана. На трета
позиция останаха проектите
на Стефан Станев от Видин и
Филип Ганчев от столицата.
Наградите за креатив
на идея грабнаха проектите
Varna Dev на Румен Стоянов и
Николай Николов в категория
«Уеб дизайн» и Easy Order на
Георги Миразчийски, Иван
Йочев и Момчил Минков от
Плевен в категория «Интернет
програмиране». От Факултета
по информатика и информа
тика на Пловдивския универ
ситет «Паисий Хилендарски»

присъдиха отлична оценка за
прием без конкурсен изпит на
кандидат-студентите Филип
Ганчев от София  (6.00),  
Стефан Станев от Видин
(6.00) и Антония Йорданова от
Дупница (5.80).
Председатели на жури
то бяха Светлин Наков от
„Телерик академия” за катего
рия „Интернет програмиране”
и гл. асистент Александър
Пенев от Факултета по ма
тематика и информатика на
Пловдивския университет
«Паисий Хилендарски». Те
разпределиха награден фонд в
размер на 4500 лв., осигурен
от генералния спонсор на със
тезанието icn.bg и останалите
спомоществователи. Сред найатрактивните награди бяха об
разователни курсове, хостинг,
компютърни аксесоари.
Първото Национално състе
зание за уеб разработчици под
надслов «Покажи на какво си
способен» се проведе под пат
ронажа на кмета на Община
Монтана Златко Живков, кой
то приветства победителите.
Значимостта на инициативата
бе оценена от президента на
Република България  Росен
Плевнелиев, който изпрати
поздравителен адрес, както

падъци в природата.
В сравнение с миналого
дишните почиствания, тази
година бяха събрани по-малко
отпадъци благодарение на почестите акции за почистване
и масовите информационни
кампании.
Денят на Природните парко
ве приключи с много слънчево
време, настроение и подаръци
от томболата, организирана от
партньорите на инициативата:
WWF, Дирекция на Природен
парк „Врачански балкан” и
бизнеспартньори.

■ Слово плюс

и от Областния управител на
Монтана Ивайло Петров.
В  състезанието, което се
организира за първа година,
взеха участие ученици от VIII
до XII клас от 14 града в цяла
та страна. Проектите на жела
ещите да участват бяха пред
варително селекционирани. До
финалния кръг бяха допуснати
най-стойностните постижения.
До него достигнаха 24 от
проектите.
Изключително полез
ни за участниците в със
тезанието бяха лекциите,
включени в програмата му.
Още преди откриването, за
тъмната страна на интер
нет и тенденциите в кибер
престъпленията презентация
направи гл. комисар Явор
Колев - началник на сектор
”Компютърни престъпления,
интелектуална собственост
и хазарт” към ГДБОП - МВР.
Юлиян Бориславов - управи
тел на компанията “Интернет
Корпорейтед Нетуъркс”, под
която работи и бранда ICN.
Bg, и се занимава с домейн
услуги и уеб-хостинг решения,
представи темата за Cloud
технологиите. Актуалната тема
за он-лайн маркетинга разра
боти Стефан Чорбанов - упра
вител и съосновател на Стеник
Груп, участвал в разработката
на над 250 уеб сайта и онлайн
магазина – като уеб дизайнер,
HTML и CSS програмист,
ръководител „Проекти“ и
специалист по оптимизация
на уеб сайтове за Google. Сред
лекторите бяха също Даниел
Захариев - софтуерен архитект
от българо-датска продуктова
компания Комфо, която пове
че от 2 години е предпочитан
разработчик на Facebook, и
Светлин Наков - ръководител
на отдел „Технологично обу
чение” в „Телерик” АД, който
има над 20 години опит като
софтуерен специалист, консул
тант и лектор. Той е автор на 6
книги, свързани с програмира
не и софтуерно инженерство,
добре познат университетски
лектор и говорител на различ
ни технологични събития.
Амбицията на организато
рите на състезанието „Покажи
на какво си способен” е то да
се превърне в традиционно
събитие. Пилотното му изда
ние е окуражаващо начало.
Намерението е догодина да е
още по-мащабно.■
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Село Крапец –
мънисто
от огърлицата
с Чипровската
корона
Славко ГРИГОРОВ

Село Крапец, област
Врачанска, се намира в
Северозападния регион на
България и е част от общи
на Мездра.По кръстопъти
щата на живота се срещ
нахме с Цветан Цветков
Маджарски, директор на
фирма „Май“ в Монтана,
и Митьо Коцев Кръстев,
живущ понастоящем в
гр.Вологда, Русия, и два
ма от село Крапец. Цветан
Цветков споделя, че като
студент участвал на брига
да в село Бърдарски геран и
го впечатлило селото с това,
че се различава от съсед
ните на него села. Къщите,
оградени с бини, същите
белосани. Хазяите му спо
делили с него, че са пре
селници от Винга и Арад,
румънски Банат. Те били
потомци на чипровчани,
потърсили закрила след
Чипровското въстание от
1688 година.. Когато за
вършил образованието си
и постъпил на работа в
Михайловград, проявява ин
терес към Чипровци и него
вата славна история. Митьо
Коцев Кръстев не знаел
нищо за Чипровския край
и казва: „За мен Чипровец
е бяло петно на картата
на България и желая да го
видя.” Така в един хубав
пролетен ден на 22 април
2010 година тримата при
ятели и полковник Димитър
Недялков, от Монтана,
тръгнахме за Чипровци.
Попътно се спряхме на
свети места: Жеравица,
Балтов чукар, Челюстница,
лобното място на войводата
Вьрбан Пенов-Белимелеца.
Качихме се на скалата и до
скромния паметник си нап
равихме снимка за спомен.
Продължително време отде
лихме в Чипровския манас
тир «Свети Иван Рилски».
Свели глави и притаили
дъх, влезнахме в храма на
манастира, в кулата костни
ца и се докоснахме и до об
рочния кръст до манастира
с надпис: „Изволение Отца
и Светаго Духа и Света го
Йоан 1380.” Беше чудно
хубаво около манастира,
красива гледка се откри
ваше към Будиславица с
дъбова гора,откриваше
се и Чипровският балкан.
Зелените губери (боро
ви гори) в подножието на
Балкана правеха гледката
приказна.
В Чипровци ни чакаше
нашият приятел Люсиен
Симеонов, бивш кмет на
Чипровци. Така се осъ
ществи мечтата на инж.
Цветан Цветков и на Митьо
Кръстев. Мисля си сега,
че е хубаво да се мечтае и
още по-хубаво е да се сбъд
нат мечтите. Правя това
въведение, за да се знае
началото на връзката между
Крапец и Чипровец.
За преживяното и видяно
в Чипровския край още на
следващата година Митьо
Кръстев издаде поетичната
книга «Чипровец - слава и

◄Мемориалният
паметник в
Чипровци.
Цветан Цветков
Маджаров и
Митьо Кръстев
- и двамата от
село Крапец, и
Славко Григоров
от Чипровци.

болка». Ето един стих, на
писан с неговото поетично
перо:
Свалям шапка
и навеждам глава,
за теб, Чипровец,
за твоята слава.
Непокорен
скрил се във Балкана земя родна,
не с една рана.
Съвсем наскоро се запоз
нах с негов ръкопис на под
готвената му за печат книга
„Село Крапец - родословно
проучване.» В нея той отбе
лязва, през различни пери
оди от време, към основни
те жители на селото се засе
лили македонци и маджари.
Заселването на македонци
в България е станало след
Илинденското въстание
1903 г. и след Балканската и
Междусъюзническата вой
ни от 1912 и 1913 години.
Измъчени жители на мно
гострадална Македония по
търсили защита и подслон
в родината майка. Точният
брой на заселилите се в
Крапец по това време не е
установен, но има фамилия
Македонците.
За заселването на
банатските бълга
ри посочва, че е ста
нало непосредствено
след Освобождението.
Позовавайки се на
„Историята на с. Бърдарски
геран“ /1987 г. с.22-23/,
отбелязва: „От Банат,
Румъния, след освобож
дението изпратили в
София делегация в състав:
Фердинанд Дечев, Петър
Василчин и Мартин
Мартинов, да водят прего
вори с българските власти
за завръщане на една част
от банатските българи в
родината си. Тяхното ис
кане било удовлетворено и
последвали указите № 212/
ДВ № 46, 1880 г., Указ556 /
ДВ № 30, 7 февруари 1892
г./. Дошлите в България
банатски българи се засе
лили основно в Бърдарски
геран, Белослатинска

община, Врачанска област,
село Асеново, Плевенско,
в Гостиля и Брегаре /дн.
Нивянин/ и Войводово, а
така също и в с.Крапец.
Изкушавам се да напра
вя едно отклонение и да
посоча, че през 1968 година,
като един от ръководители
те на Чипровската община,
с Михаил Шипков, банатски
българин от с.Асеново,
тръгнахме за неговото род
но село. По пътя за Асеново
се отбихме при област
ния управител на Плевен.
Уведомихме го, че сме тръг
нали за село Асеново да се
срещнем с нашите банатски
българи, чиито предци са от
Чипровския край.
Изненада се областният
управител и продума: „Та
ние досега сме смятали,
че те са шваби, а някои и
маджари.” Михаил Шипков,
като бивш военен летец от
ВВС, участник във Втората
световна война реагира
остро и заяви, че това не
що е потискало неговите
съселяни, а те са българи,
славяни, потомци на славни
предци, и спомена името на
полковник Стефан Дуньов,
съратник и верен приятел
на Гарибалди. Подобно не
що във Враца не е възможно
да се случи, защото Враца е
неделима част от бунтовния
Северозапад.  
Така село Крапец е
сродно с Чипровец, а братя
може ли да не се уважават?
И накрая се обръщам към
жителите на Крапец, с ко
ито се родеем, с думите:
„Наши еднокръвни братя,
гордейте се, че сте мъниста
от една огърлица, разпръс
ната по различни краища
на света и у нас. В тази
огърлица сега прибавяме
и Крапец през 2012 г., а в
средата на огърлицата е
Чипровската корона.”
Гордейте се, че сте потом
ци на славни предци, които
с героичните си подвизи и
патриотични дела прослави
ха бунтовния Северозапад■

Слово
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Предстоящ фестивал
Впечатляващият кон
церт ще започне 18:30
в Драматичен театър
“Драгомир Асенов” Монтана. Инициативата
за фестивала е на Нелиан
Николова – студентка по
оперно пеене в Музикална
академия – София, възпи
таничка на музикалната
педагожка Цветана Илиева
от ОШИ „Добри Христов”.
Нейната амбиция е да пред
стави пред ценителите в
родния си град класическа
музика и стойностни поп и
рок изпълнители.
Фестивалът с многоз
начителното название
“Изкуството е...” ще събе
ре на една сцена част от
най-любимите български

“Изкуството е...” ще
се проведе на 26 юни
артисти. Ще пеят Орлин
Павлов, Деси Добрева,
Орлин Цветанов, БТР,
ЕРИДАН.
Ще прозвучат изпълнения
и на Видинската симфони
ета под диригентството на
Любомир Денев – младши.
В програмата на концер
та са включени и едни от

Дни на

най-перспективните млади
оперни певци и професи
онални танцьори. Те ще
представят един запомнящ
се и различен спектакъл.
Естетическото удоволст
вие ще е несравнимо с це
ната на билетите, която е
символична - 5 лв. Билети
се продават на касата на

театъра.
„Нека успеем да превър
нем събитието в ежегоден
фестивал, защото Монтана и
всички ние го заслужаваме”
– апелира Нелиан Николова
като организатор. Събитието
е подкрепено от Общи
на Монтана и спонсори.■
Слово плюс

Втори етап на
международната
дунавска
експедиция на WWF
Започна вторият етап на
експедицията за наблюдение
на птичите колонии по поречието
на Дунав, организирана от
международната природозащитна
организация на WWF

В Мездра

интелигентната
енергия
Мирослав ГЕТОВ
По повод Европейската седмица на устойчи
вата енергия (18 - 22 юни) и в изпълнение на
проекта “CONURBANT - Всеобхватен мрежови
подход за включване на европейските агломе
рации и други обширни области за участие в
„Спогодбата на кметовете”, Община Мездра
за пръв път организира Дни на интелигентната
енергия. Програмата предвижда пет екологични
прояви, в който ще се включат възпитаници на
градските училища и детски градини, общински
служители и други граждани.
Това са рисунка на асфалт за деца на теми:
„Слънце, вода и вятър - за чисто енергийно бъ
деще” и „Да спасим планетата”, излъчване по
тв канал „Медиа+” на документалния филм
на бившия вицепрезидент на САЩ Ал Гор
„Неудобната истина”, който третира проблемите
на климата, посещения на ВЕЦ „Мездра” и на
фотоволтаична централа в с. Лик и акцията „Да
изгасим осветлението за 10 минути” във всички
общински сгради и в домакинствата.
Общинските Дни на интелигентната енергия
’2012 се организират във връзка с поетите ан
гажименти по Споразумението на кметовете за
местна устойчива енергия, парафирано от кмета
Иван Аспарухов през август м. г. Мероприятията
са част от отговорностите, включени в
спогодбата, и имат за цел да повишат обществе
ната информираност и знания за възможностите
за по-разумно използване на енергията.
Чрез Дните на интелигентната енергия мес
тната власт представя пред обществеността
своята ангажираност към целите, поставени от
Европейския съюз за намаляване на емисиите на
въглероден диоксид най-малко с 20% към 2020
г. и за увеличаване на дела на възобновяемите
енергийни източници в общото потребление на
енергия. ■

Уточнение
В обявата на Община Монтана за публичен търг с
явно наддаване, публикувана в

бр. 21 на в. „Слово плюс” от 14-20 юни 2012 г.,

е допусната техническа грешка. В колона „площ
/дка/” да се чете „площ /кв.м/”.

Тя ще продължи пет дни и целта й е да
направи повторно преброяване на птиците
в региона. Експертите ще започнат рабо
тата си от Белене, след това ще изследват
островите около Видин и ще достигнат до
Тутракан.
В края на месец май т.г. се състоя пър
вият етап на експедицията, който установи
драстичен спад при повечето птици по Дунав. Причините
бяха, от една страна, сушата в началото на годината и
задържаните до късна пролет водни количества в язови
рите преди Железни врата, които унищожиха голяма част
от местата за хранене на птиците. Към това трябва да се
прибавят и обилните валежи и бурни ветрове, които уни
щожиха значителна част от мътилата и люпилата на много
видове птици.
Сред най-засегнатите видове са малката бяла чапла,
както и нощната и сивата чапла.
Дунавската експедиция се организира за четвърти поре
ден път. Тя е част от проекта „Трансгранични консерваци
онни мерки за опазване на малкия корморан и белооката
потапница в характерни места на територията на България
и Румъния” по Програма „LIFE +” или още наричан
„Зелени граници”.
В нея участват представители на българския и румънс
ки офис на WWF, БАН, Българското дружество за защита
на птиците и природен парк Персина.

За повече информация: Иван Христов,

WWF, ihristov@wwfdcp.bg, 0885 453 656

Допълнителна информация:

Основана през 1961 г., международната природозащит
на организация WWF [Ве-Ве-Еф] развива дейности в над
100 държави с помощта на 4000 служители и над 5 мили
она доброволци. WWF работи за подобряване на състо
янието на околната среда, за да може хората да живеят в
хармония с природата. В България WWF се занимава със
защитените територии и местообитанията от европейско
значение в мрежата «Натура 2000», горите и сладководни
те екосистеми, устойчивото развитие на селските райони,
промените в климата.

Всички съобщения до медиите на български
език може да прочетете на http://wwf.bg.

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
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►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

21 - 27 юни 2012 г.
21 ч Св. мчк Юлиан
Тарсийски. Преп. Юлий
презвитер и Юлиан дякон
22 п Св. свщмчк
Евсевий, еп. Самосатски.
23 с Св. мчци
Галактион и Юлиания Св.
мчца Агрипина.
24 н † Неделя след
Петдесетница. Рождество
на св. Йоан Предтеча,
Кръстител Господен
(Еньовден). Св. Никита,
еп. Ремесиански
25 п Св. прпмчца
Феврония. Преп.
Дионисий Атонски. Св.
мчк Прокопий Варненски
(1810)
26 в Преп. Давид
Солунски. Преп. Давид
Български.
27 с Преп. Сампсон
Странноприимец.

„ЕЛИНА” ЕООД – Монтана
● сенници;
● шатри;
● мобилни басейни

Монтана – околовръстен път,
срещу бензиностанция Shell.
Тел. 0888/62 40 18; 096/300 861;
http://elina-bg.com..

Парите от ЕС ни
дават реален шанс
да развием района
На 14 юни 2012 г. Областен информационен цен
тър – гр. Монтана проведе първа информационна
среща за популяризиране на европейските фондове в
Община Вълчедръм
Срещата беше открита от заместн
 ик-кмета
Корнелия Миланова, която представи успешно изпъл
нени проекти на общинската администрация. Три от
тях са по оперативните програми на обща стойност 1
651 825 лв.
Чрез Оперативна програма „Околна среда” е реали
зиран инвестиционен проект за 1 056 888 лв. – рекон
струкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа
и изграждане на канализационна мрежа и пречиств
 а
телна станция за отпадни води. С нов проект общината
ще кандидатств
 а за реализирането на съответните
съоръжения.
Ремонтът и изграждането на модерен компютъ
рен кабинет в ОУ „Васил Левски” в гр. Вълчедръм
са стрували 534 097 лв., средств
 ата са осигурени
от Оперативна програма „Регионално развитие”.
Проектът „В училището е интересно” по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси” цели соци
алната интеграция на деца от малцинств
 ените групи
чрез изграждане на клубове за извънкласна дейност и
осигуряване на допълнителни часове за изоставащи
те деца, както и обучение и подготовка
на учители да работят в мултикултурна
среда.
Проектът е на стойност 61 640 лв.
Корнелия Миланова сподели по време
на дискусията, че общината разработ
ва проекти по схемите „Помощ в дома”,
чрез която може да бъде създадена или
доразвита услугата домашен социален
патронаж, и „Образователна интеграция
на децата и учениците от етническите
малцинства”, която цели засилване на
мотивацията за включване в образо
вателния процес, дава равен достъп
до образование и подпомага допълни
телните занимания на децата, чийто
майчин език не е българският. И двете
схеми са по ОП „Развитие на човешките
ресурси”. Най-голям обаче е интересът
към Програмата за развитие на селските
райони. Чрез нея голяма част от местн
 и
те производители са изградили модерни
стопанства и продължават да търсят
възможности за пълноценното използва
не на средства от структурните инстру
менти на ЕС.

Слово

спектър
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Във Враца

Във Врачанско
очакват
добра
реколта

14 юни –
Световен ден
на доброволния
кръводарител
Световният ден на доброволния и безвъзмезден
кръводарител тази година бе отбелязан под мотото
„Бъди герой – дари кръв!”.
Денят е обществено признание и благодарност
към доброволните кръводарители. Наличието на бе
зопасна кръв зависи от изключителната щедрост на
хората, които я даряват. Дарената кръв е незаменимо
средство, с което разполага медицината за спасяване
на човешки живот. Експерти и доброволци от БЧК и
Български младежки Червен кръст - Монтана посе
тиха и предоставиха информационни материали за
здравните кабинети в професионалните гимназии и
четири от средните училища в град Монтана.■

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.

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

Нора
КОНСТАНТИНОВА
За мен е удоволствие и
чест да споделя тук, във
Враца, своя опит, надявам
се в бъдеще да науча и мал
ко български. С тези думи
започна своето представяне
Елеонора ЦАНОВА
пред врачанските журна
Въпреки прекаленото
листи световноизвестният
застудяване, поройните
израелски лекар професор
дъждове и градушки
Реуван Ор, ръководител на
стопаните във Врачанско са
оптимисти, макар и не съвсем. клиника по трансплантация
Те очакват добив от
на стволови клетки в бол
пшеницата от 350 до 400 кг.
ницата Хадаса в Тел Авив
от декар. Надяват се и от
- Израел.
пролетниците да си възвърнат
Светилото на тази найпоне вложените средства и
модерна част от съвремен
труд.
ната медицина пристигна,
Последните наводнения,
придружен от екип медици
при които р. Скът удави част
по покана на врачанския
от посевите в Мизийско, са
нанесли поражения на 950 дка депутат д-р Янко Здравков.
В продължение на два дни
пшеница, от тях сериозно са
той консултира близо 15
пострадали близо 300 дка.
пациенти от Онкологичния
Нанесени са щети и върху
1000 дка с царевица и 340 дка център, работи заедно с
врачанските лекари там.
със слънчоглед.
Професор Ор заяви,
Най-жестоко са пострадали
нивите с рапица, унищожени
че се надява, със съдейс
са напълни близо 20 000 дка.
твието както на народ
Почти на 100 процента
ния представител, така
градушката е поразила 152
и на държавата в лицето
дка в частния лозов масив
на здравния министър
край с. Типченица.
Десислава Атанасова, с ко
Пострадали са и лозята в
ято се засякоха във Враца,
Лесковец, близо 500 дка, и в
да осъществят едно пол
Долна Бешовица - 179 дка.
зотворно за хората сътруд
Измръзнали са и орехови
ничество тук, да пренесат
градини край Крушовица.
своя опит, натрупан вече по
Земеделската служба
света.
във Враца съобщава, че
Клетъчната терапия,при
в предстоящата жътвена
ко
я
то за лечение на болес
кампания ще излязат по
ти на имунната система се
полята 308 от всичките
използват клетки от самия
регистрирани във Врачанско
пациент, които се обра
442 комбайна, 93 сламопреси
ботват и се връщат в него,
от общо 163 и 425 броя
извозваща и товарна техника, действа както за потиска
не на имунната система
от 540 вписани трактори,
и спиране развитието на
камиони, ремаркета.
Все още не е точен броят на болестта, така и за възс
техниката, която ще се впусне танояване на организма
така, че той да може да
в кампанията по прибиране
се бори със заболяването.
на реколтата, тъй като вървят
техническите прегледи и
Изграждането във Враца
ремонтите.■
на такъв център с въвеж

СНИМКА: АВТОРЪТ

Световноизвестният
израелски професор
Реуван Ор сподели
своя опит
дането на нова медицинска
технология, която израелс
кият специалист и неговият
екип ще донесат и на която
ще обучат родните лекари,
е от изключително важно
значение за болните. Тук
ще могат да се лекуват по
този най-модерен съвре
менен начин пациенти от
цялата страна и от чужбина.
Ще се повиши и качеството
на нашите здравни кадри,
овладяващи иновативната
технология.
- Смятам, че основаване
то на един такъв център във
Враца, предлагащ най-доб
рото лечение на пациенти,
болни от рак, при които
досегашните лечения с хи
мио- и радиотерапия не са
били ефективни, да се под
ложат на терапия, стиму
лираща имунната система,

е най-доброто.Според мен
имунотерапията има голям
потенциал и е много важна
и за превенцията на хора,
които са се излекували от
рак - сподели професор Ор
и допълни, че той вярва в
медицината като мост меж
ду народите.
Според д-р Янко
Здравков привличането на
израелските инвестиции и
ноу-хау тук ще даде шанс
българите да се лекуват тук,
в България и да им бъде
предложено най-доброто от
съвременната медицина, а
така също и да привличаме
за лечение хора от чужби
на, защото имаме чудесни
лекари. Да задържим мла
дите специалисти на работа
в България и да се издигат
техният опит и знания на
много по-високо ниво.■

ОБЩИНА БРУСАРЦИ

Продължава успешната реализация на про
екта „СЪЗДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННОКОНСУЛТАТИВНИ ЦЕНТРОВЕ /ИКК/ - БЪРЗ СТАРТ В
ГРАДОВЕТЕ БЕРКОВИЦА И НИШ” по програмата за
трансгранично сътрудничество.
В края на май екипът на водещата организация от
България – НАИСИ посети град Ниш, където раздаде
сертификатите на обучителите по програмата „Бърз
старт” от сръбска страна.
Те получиха и рекламни материали – тениски,
плакати, дипляни, с които да представят проекта на
местната общн
 ост и финансовата помощ на ЕС.
Проектът се реализира по програмата за трансг
ранично сътрудничество (ТГС) и е на стойност 159
хиляди лева. Предложението е сред спечелените 44
проекта от 166 кандидати за цялата страна. Водеща
организация е Национална асоциация за икономи
ческа и социална интеграция /НАИСИ/ - София с
партньори по проекта: Читалище „Иван Вазов 1872”
–Берковица и Организация Протекта-Ниш.

ОБЯВЯВА
ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ
НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ТЪРГ:
1. С явно наддаване за отдаване под наем за срок
от пет години на част от имот публична общинска
собственост – помещение с площ от 40 кв.м /част от
мазе/, находящо се в Административната сграда на
Кметство с.Буковец, община Брусарци
Начална тръжна цена –
88,00 лв.
Депозит за участие 100,00 лв.
Тръжни документи –
20,00 лв.
2. С явно наддаване за отдаване под наем за срок
от три години на част от имот публична общинска
собственост – помещение с площ от 12 кв.м, нахо
дящо се на втория етаж в Административната сгра
да на Кметство с.Буковец, община Брусарци
Начална тръжна цена –
26,40 лв.
Депозит за участие 50,00 лв.
Тръжни документи –
20,00 лв.
3. С явно наддаване за отдаване под наем за срок
от пет години на масивна едноетажна постр
 ойка
„гараж” с площ от 94 кв.м, находяща се в УПИ І-383,
кв.42 по плана на с.Киселево, община Брусарци.
Начална тръжна цена –
94,00 лв.
Депозит за участие 100,00 лв.
Тръжни документи –
20,00 лв.
Търгът ще се проведе на 11.07.2012 г. от 8,30 ча
са в Заседателната зала на Общинска администра
ция Брусарци.
Заявления за участие в търга и депозити ще
се приемат до 16.00 часа на 10.07.2012 г. в
Информационния център на общината.
Повторен търг ще се проведе на 18.07.2012 г. от
8,30 часа при същите тръжни условия.
Заявления за участие в повторния търг и депози
ти ще се приемат до 16.00 часа на 17.07.2012 г. в
Информационния център на общината.
Оглед на имотите - всеки работен ден до деня на
провеждане на търга.
Тръжни документи
ще се продават в
Информационния център на общината.
За справки и информация тел. 09783/22-11.

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

Bulgaria - Serbia IPA Cross-border
programme
CCI Number 2007CB16IPO006-65

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

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”

Монтана, ул. “Пейо Яворов” 1, Бизнесцентър “Огоста”
Председател
на кооперация
“Журналист”
и гл. редактор:

Параскева Маркова
тел. 0876 307 732
0876 537 952

●Печатница Враца● ЕООД

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

БРОЙ 22 (833), 21 - 27 ЮНИ 2012 Г.

8

С преклонение пред таланта
В Младежкия дом в Монтана се
състоя премиера на романа на
Мартен Калеев
„Градината с разпятието”

З

а премиерата бяха
дошли голямата акт
риса Татяна Лолова и по
етесата Юлия Пискулийска.
Писателят Мартен Калеев,
след като поздрави всички
присъстващи, изпълнили до
краен предел залата, и след
като посочи как се е родил
забележителният му роман,
даде думата на Юлия
Пискулийска, която в едно
пространно експозе въведе

читателите в богатия, сло
жен и драматичен свят на
романа. „Градината с раз
пятието” е голям творчески
успех на Мартен Калеев,
постигнат с неговия само
роден талант, пословичното
му трудолюбие, с волята и
мъжеството на характера.
Романът е явление в съв
ременната българска бе
летристика и заслужава по
достойнство наградата на
Съюза на българските писа
тели за 2012 г. Учудващо е,
че тя не бе дадена за такова
забележително творение.
Но няма нищо учудващо,
като се има предвид начи
нът на награждаването в
СБП всяка година.
Татяна Лолова прочете
откъс от романа.
Тя установи един непри
нуден контакт с публиката
и облегнала се на своята

импровизация, като голяма
актриса, тя грабна внимани
ето на публиката, като пре
дизвика много непринуден
смях.
Премиерата започна твър
де емоционално и все на
гребена на тази емоционал
ност продължаваше. Тя се
отличаваше от всички други
премиери, които се провеж
дат с десетки в България.
С висока оценка, с ед
но непринудено прекло
нение пред таланта на
Мартен Калеев се изказаха
проф. Галилей Симеонов –
художник, прототип на про
фесора от романа, Стефан
Стефанов – учител, пред
седател на Дружеството на
краеведите в Монтана, по
етът Цветан Илиев, Савка
Серафимова, която съобщи,
че във Вършец Мартен
Калеев е удостоен със зва

нието Почетен гражданин
на града.
От изказванията проли
ча главното - че романът
„Градината с разпятието”
е настолна книга. Тя зас
лужава след като е про
четена веднъж, да се пов

тори и потрети четенето.
Човек трябва да я има до
възглавницата, за да се за
реди от нея с оная естети
ческа наслада, която ще му
носи спокоен човешки сън.
На писателя бяха под
несени много цветя, позд

равления и пожелания за
нови творчески успехи.
Мартен Калеев даде много
автографи. Всеки си тръгна
с чувството, че е присъст
вал на едно забележително
културно събитие. ■Слово
плюс

Възстановени литературни
четения във Враца

Литературен клуб „Иван
Деспотов” с признание
за цялостен принос към
националния конкурс-рецитал В Белоградчик
за Ботева поезия и проза
Любомир ВЕСЕЛИНОВ
Ненчо СЛАВЧЕВ

Юбилейното 50-о издание на Националния конкурс-рецитал
за Ботева и възрожденска поезия и проза донесе и признание
за видинската Ботева група, която вече 18 години представя
достойно града ни. От Враца Деспотовци се върнаха с 5 отли
чия – една първа, една трета, едно поощрение и 2 награди за
особена заслуга и цялостен принос към конкурса на ръково
дителите Диана Сиракова и Ненчо Славчев. Първата награда
е за индивидуалното изпълнение на Елина Георгиева, която се
представи с композицията „Българи” по текстове на Хр. Ботев
и Л. Каравелов в групата до 14 години. В същата група участва
и най-малкият представител на клуба, второкласникът Дейвид
Пламенов, който получи поощрение за изпълнение на „Защо
не съм” (Хр. Ботев). При груповите рецитали първо и второ
място не бе присъдено, а трета награда получи видинското
Експериментално творческо студио „Ив. Деспотов” за компо
зицията „А още по-чудни сме ние – българите” по текстове на
Хр. Ботев, Л. Каравелов, Ив. Вазов и З. Стоянов.
Тазгодишното юбилейно издание на конкурса бе с най-сил
ната конкуренция за последните 20-ина години. Основни кон
куренти за призовите места бяха представителите на Видин и
Варна.
На 30 май видинчани имаха възможност да видят пълната
конкурсна програма на клуб „Ив. Деспотов”, която бе предста
вена на традиционната годишна продукция на клуба в залата
на СОУ „Л. Каравелов”. На този своеобразен празник младите
Деспотовци изпратиха със специален ритуал абитуриентка
та Иванеса Ивайлова – два пъти лауреат на Ботевия конкурс.
Церемонията по изпращането предизвика сълзи и в очите на
публиката. „Но тази раздяла е повече символична – каза ръко
водителката на клуба Диана Сиракова, защото с всички, с ко
ито сме се разделили, и до днес се срещаме или контактуваме
чрез интернет. Клуб „Ив. Деспотов” е едно голямо творческо
семейство, в което всички остават приятели за цял живот!”
Иванеса се разделя с клуба, но не и със сцената. Тя ще продъл
жи своето образование в специална школа по актьорско майс
торство в чужбина. Не се е отказала и от участие в Ботевия
конкурс и се надява на 51-ото издание на конкурса да се яви
като индивидуален изпълнител. ■

Традиционният фолк
лорен фестивал „От Тимок до
Искър” се  проведе неотдавна
на централния площад в
Белоградчик
Зам.-кметът на общината
Антон Трифонов приветства
всички участници и гости с
провеждането на една от найзначимите културни прояви в
общината, какъвто е фолклор
ният фестивал, който е една
от шестте прояви на културна
и историческа тематика, за
легнали в националния култу
рен календар за тази година. В
словото бяха очертани основ
ните цели, които се поставят
с провеждането на фестивала:
да продължи съхраняването,
популяризирането и тра
дицията на фолклора от
Северозападна България; да
изпълнява възпитателна и
познавателна роля за младо
то поколение; да привлича
туристи и гости на общината
и познавачи на културния
туризъм.
В тазгодишното издание на
фестивала участват 38 фолк
лорни състава от 31 населени
места на областите Видин,
Враца и Монтана. За първи
път участваха и три само
дейни състава от общините
Княжевац и Зайчар от Сърбия.
Числото на участниците бе
536 души.
Представен бе автентичен
и обработен фолклор. Тази го

След 20-годишно прекъсва
не се възстанови литератур
ното четене в къщата светиня
„Иванка Ботева”. По решение
на ОбС тя имаше статут на
музей. Бяха запазени кабине
тът на ген. Кирил Ботев, който
е дивизионен командир на
VI Бдинска дивизия – Враца,
стаята на Иванка Ботева, която
живее при генерала до смъртта
си. Не случайно тя живее в тая
къща и във Враца – така тя е
най-близо до рожденото място
на своя син, с. Осен и до връх
Околчица, където той загива.
Преди в къщата е имало
фотодокументална изложба
за участието на жените в ос
вободителните борби, Клуб
на жените и семейството.
Врачанските поети са проче
ли десетки стихове тук, тъй

като къщата бе своеобразен
литературен салон. Ежегодно
на 1 юни в програмата на
Ботеви дни са рецитирани
Ботеви творби, представяни
са млади творци. Тук са че
ли свои стихове поетесите
Елисавета Багряна, Лиляна
Михайлова, Станка Пенчева,
Лиана Даскалова, Петя
Йорданова, Надя Кехлибарева,
Маргарита Петкова,
Първолета Прокопова. Джуни
Александрова е рецитирала
Ботевите стихотворения.
Иванка Ботева е честита
да види признателността и
преклонението на свободна
България пред величавото
дело на Христо Ботев. През
1902 г. тя приема овациите на
възторжените Ботеви поклон
ници от балкона на къщата.

Днес собствениците на къща
та съхраняват духа на рево
люционните дни, паметта на
Иванка Ботева и достойните
й синове.
Тази година по изклю
чение литературното че
тене се състоя в Клуба на
БСП. Свои стихове чето
ха Надежда Захариева,
Маргарита Петкова, Евдокия
Марангозова, Анета Дилова и
др. Поетът Цветан Илиев поз
драви всички присъстващи,
като прочете своята
„Околчица” и две интимни
стихотворения. Това бе вълну
ващо тържество в името на ве
ликата българка. Препълнената
зала изслуша с трепет както
рецитираните стихове, така и
споделените спомени за къща
та. ■Слово плюс

Проведе се фестивалът
„От Тимок до Искър”

дина честта първи да открият  
празника на родния фолклор
се падна на младежкия танцов
състав от Народно читали
ще „Съзнание – 1915” село
Септемврийци. Традиционно
добре се представиха и със
тавите на Детски комплекс,
Младежки дом, които изпъл
ниха народни хора, както и
читалищата в селата Стакевци
и Салаш, които представиха
автентичен фолклор. Особено
се отличиха вокалните групи
от Враца, Мездра, Рогозен,
Оселна, Ковачица, Руска Бяла,
Замфир, Брусен, Чипровци с
автентични носии, Бърдарски
геран, запазили специфич
ния си говор повече от три
столетия, Горни Лом, Георги

Дамяново, Гаврил Геново,
Долно Белотинци и групите
от селата Дунавци, Орешец и
Търняне с художествени ръ
ководители Любен Захариев
и Иван Вълчев. Единствената
мъжка певческа група пред
стави с. Горни Лом, в чиито
гласове сякаш бе събрана
цялата мощ на планината…
Много впечатляващо бе и
представянето на детските
певчески групи от Оселна и
Летница.Изключително ус
пешно  бе  участието и на
всички танцови състави, като
най-силно със своите изя
ви впечатлиха формацията
„Ломски ритми” с художес
твен ръководител Младен
Младенов, съставите на Ново

село, Димово, Бърдарски ге
ран и Вълчедръм. С умиление,
усмивки и  настроение се пос
рещнаха изявите на детските
танцови състави от  Оселна,
Бърдарски геран, Ново
село, Бойчиновци, Долно
Белотинци и Септемврийци.
С интерес се посрещна
участието на трите само
дейни състава от  общините
на Р. Сърбия - Княжевац и
Зайчар – школа по народни
танци при Дома на култу
рата в Княжевац, духов ор
кестър „Тимочки веселяци”
и танцов състав и оркес
тър към читалище „Георге
Генчич” в село Велики Извор.
Представянето на западните
ни съседи бе повече от възхи
тително – високо художестве
но майсторство, сценично по
ведение и професионализъм.
Всички изяви бяха оце
нявани от тричленно жури
в състав: Генчо Генчев – ху
дожествен ръководител на
ансамбъл Видин, Маргарита
Николова – етнограф от
Видин, и Валери Цветков –
председател на НЧ „Развитие”
– Белоградчик.    
На всички фолклорни със
тави и индивидуални изпъл
нители бяха връчени грамоти
за участие и за обогатяване на
българския фолклор.■

