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Крум КРУМОВ
Над 600 самодейци, пре дим но от 

Се ве ро за пад на България, се съб ра ха 
на 17 юни на пе тия по ре ден фолк ло рен 
съ бор „Свидня” край мон тан с ко то с. 
Копиловци. На от к ри та сце на в мес т нос
т та Попов мост в под но жи ето на Стара 
пла ни на те по ка за ха из во рен и об ра
бо тен фолк лор от сво ите род ни места. 
Освен ха рак тер ни те за ре ги она пес ни 
и танци са мо дейци те де мон с т ри ра ха и 
за па зе ни от ве ко ве оби чаи по про гон
ва не на зли си ли от се ли ще то или от 
дома, пос ре ща не на Еноьовден, взе ма
не на бул ка и т.н. Фолклорният съ бор 
про дъл жи над 8 ча са и до не се мно го 
емо ции на публиката. Найдоб ри те из
пъл ни те ли по лу чи ха наг ра ди.

Докато из пъл не ни ята вър вя ха на 
сцената, то в шат ри око ло нея доб
ро вол ци от сдру же ние „Резерват 
Северозапад” де мон с т ри ра ха как се 
пра вят ха рак тер ни за Чипровци, Георги 

Дамяново и Копиловци гозби. Зрителите 
ви дя ха как се ме си ръ чен хляб, как се 
пра ви ту каш ни ят качамак, как се ва ри 
боб в гли не но гър не на огън, как се при
гот вя чип ров с ко пържено, ко сач ко ки се
ло и т.н. Занаятчии от ра йо на на За пад
на Стара пла ни на по ка за ха про из ве де
ния на сво ето майс тор с т во – дър ве ни 
сувенири, дърворезби, па на от зрънца, 
фи гур ки от ка мъ ни и др. 

Фолклорният съ бор „Свидня” да ти ра 
още от рим с ко време. Тогава на съ що
то мяс то в на ча ло то на ля то то са се 
съ би ра ли пев ци и танцьори, ко ито са 
пъ ту ва ли мно го километри, за да по ка
жат сво ето изкуство. Съборът е въз с
та но вен пре ди 5 г. от кметa на об щи на 
Георги Дамяново Дилян Димитров. В 
мес т нос т та е из г ра де на ма сив на бе тон
на сцена, ам би ци ята на ор га ни за то ри те 
е от след ва ща та го ди на да се из г ра ди 
и навес, кой то да па зи из пъл ни те ли те и 
пуб ли ка та от слън це то и дъжда.■

Фолклорниятсъбор„Свидня”край
с.Копиловцисъбранад600самодейци

Нора ЦАНОВА
Министърътназдравеопазването

ДесиславаАтанасоваидепутатътд-р
ЯнкоЗдравковоткрихаотделениезаинва-
зивнакардиологиявМБАЛвъвВраца.
ЗапървипътвБългариятукседемон-

стираапарат,койтоизвършвапълнади-
агностиканапациента,безнеобходимост
отдоуточняване.Апаратътизвършва3D
коронарниизследваненасърцетоипоказ-
ваточнокъдеепроблемът.
Здравниятминистърприсъстваина

демонстрациянадистанционнавизита-
циянапациентсводещиспециалистиот
варненскатаболница„СветаМарина“и

снационалнияанестезиологд-рНиколай
Петров,койтобевПариж.
Товаепоследнастъпкавмедицината,

коятоставадостъпнанесамозапациен-
тиотВрачанско.
Новататехнологияиултрамодерна

техникавтоваотделение,изграденона
принципанапублично-частнотопарт-
ньорстно,дававъзможностдабъдеко-
ментиранвреалновремевсекислучай,
катосетърсинай-доброторешениеот
най-добритениспециалисти,заданесе
допускатнежеланипоследствияотопре-
деленаинтервенция.
МинистърАтанасовапосетиЦентъра

заспешнамедицинскапомощ,къдетои
бепоказанановамедицинскаапаратура,
чрезкоятосеосъщестявадистанционно
възстановяваненасърдечнияритъмна
пострадали.
УправителятнаОнкологичнияцентър

д-рЖулиетаЦоловазапознаминистърас
проблемазанедостиганаизотопи,атябе
впечатленаотогромниябройпациенти,
коитоселекуваттам.
Следкатопосетидетскотоиакуше-

ро-гинекологичнотоотделение,г-жа
Атанасоваобещадоседмицаминистерс-
твотодаотпуснесредствазаремонттака,
кактосеправизахирургията.■

Отделениеза
инвазивна
кардиология

открихавъвВраца

СНИМКА: АВТОРЪТ

СНИМКА: АВТОРЪТ

Видин ис ка от 
Дянков специална
програма

Областният кон сул та ти вен съ вет за ико но ми чес ко 
раз ви тие на Видин е по ис кал раз ра бот ва не на спе ци
ал на прог ра ма „Развитие на Северозападния район“. 
Предложенията са из п ра те ни за об съж да не до ви цеп
ре ми ера и фи нан сов ми нис тър Симеон Дянков, как то 
и до Министерството на ико но ми ка та и ве дом с т во то 
по еврофондовете. Идеята е по при ме ра на Полша, 
къ де то дейс т ва прог ра ма „Развитие на Източна Полша 
20072013 г.“. Предлага се през след ва щия пла нов пе
ри од Видин да бъ де оп ре де лен за се да ли ще на уп рав
ле ние на опе ра тив на програма, как то и об лас т та да 
бъ де обя ве на за сво бод на ико но ми чес ка зо на . 
 Ис ка се още на ма ля ва не на так си те за раз ре ши тел ни
те и ли цен зи он ни те режими, как то и уве ли ча ва не на 
аван со во то фи нан си ра не за фир ми от ре ги она на 50 
на сто. ■Слово плюс

Любомир ВЕСЕЛИНОВ
Хоровото дру жес т во „Радклив” на Харвардския 

уни вер си тет от Бостън, САЩ, е гру па от 50 же
ни. Пос ве ти ли се на хо ро вата музика, те пътуват 
по света, пред с та вяйки своя об ши рен репертоар. 
Тазгодишното им тур не включ ва Турция, България, 
Сърбия и Хърватия. 

Не очак ва на бе вестта, че то зи тол ко ва из вес
тен хор с бо га та ис то рия ще по се ти кра си вия 
Белоградчик и в лет ния ки но те атър „Гъбите” ще 
пред с та ви своя репертоар. Ока за се, че зас лу га та 
за при ви ле ги ята на бе лог рад чи ча ни да се за поз
на ят с пев чес ко то из кус т во на гостите, е на Огнян 
Цветанов и Адрияна Сребринова от ви нар с ка из ба 
 Боровица и тех ни аме ри кан с ки приятели.

Във ве чер та на 
изя ва та сто ти ци 
хора от Бе лог рад
чи к и гос ти на гра да 
се стек оха в лет ния 
ки нотеатър, кой то 
ня ко га бе найожи
ве но то сре ди ще 
на ду хов нос т та в 
града. 

Представените 
пес ни зву ча ха из к

лю чи тел но завладяващо, а на чист бъл гар с ки език 
бе под не се на пе сен та „Дилмано, Дилберо”…

В поздравителния ад рес към гос ти те зам.кме тът 
Антон Трифонов каза: ”Уважаеми приятели,   днес 
на то ва при каз но място, при не ве ро ят на акус ти ка 
си да до ха сре ща уни кал на та при ро да на на шия 
край  и изящ ни те из пъл не ния на жен с ка та хо ро ва 
музика. Сигурен съм, че всич ки при със т ва щи ис тин
с ки се нас лаж да ва ха на ва ши те гла со ви въз мож
нос ти и ва ше то пред с та вя не ще се пом ни дълго. 
Убеден съм, че след ва ше то гос ту ва не у нас и вие 
чрез сво ите сър ца ще от не се те час ти ца от на ша та 
красота, ко ято ви на ги да ви на пом ня за не пов то ри
ми те ни при род ни забележителности.”■

Хор„Радклив”
отХарвардския
университет 
се пред с та ви 
в Белоградчик
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- Г- н Василев, кои са най-ак ту ал-
ни те въпроси, ко ито ре ша ва те в ПК 
„Септември” - Криводол?
-Дасезапазимкатоединица,

юридическа,икономическаи
функционална.
Даоцелеемвситуациятанакриза.Ние

работим,живеемисеразвиваме,несеос-
тавяменапотоканаживотаданидвижи,
ниегодвижим.
Правимструктури,търговско-икономи-

ческиреформи,девизътнакооперацията
е„Ниезнаем,ниеможем,ниеискаме”.
Задаискаш,трябвадазнаешиможеш.
- С как во се за ни ма ва те в момента?
-НовоторъководствонаПК

„Септември”еотдвегодини,затози
периодоткрихметримагазина.Първите
двасаотсистематанапотребителс-
какооперация,атретиятеотверигата
„КООП”съссертификат.
КъмЦКСимамеинвестиционенфонд,

койтониотпускасредствабезлихвас
гратисенпериодотчетиримесецаиние
съответнореализирамепоставенитецели,
разкриваменовимагазини,новиработни
места.Тенденциятанадейносттаниеда
серазшириивъзвърнестариятобликна
кооперациите.
Еднаотновитедейности,коитозапоч-

нахмеминалатагодина,еизкупуванена
билкиивечезаемамевторомястовсис-
тематанаОКС–Враца,следМездра.
В106-годишнатаисториянакоопера-

циятаеималовъзходиизастои,успехии
спадове.Сегавървимустременонапред.

- Какви са вза имо от но ше ни ята ви с 
пред с та ви те ли те на властта, по-кон к-
рет но с общината?
-Новоторъководствоитрудовиятко-

лективработятвсинхронсвсичкиин-
ституциинаместноипо-висшениво,
вмногодобривзаимоотношениясме.
Нашитемагазининесезатварятпри
проверка.Защотоотговарятнавсички
изисквания.
Новиямагазинизградихмеза36дни.

Модернизирахмего,реконструирахмеи
оборудвахме,заредихмеиразкрихме4
работниместа.Открихмегонаскорои

сегаедействащ.
Внашасградапуснахмешивашка

фирма,кояторазкри20работниместа.
Всичкисградисмезапазили,неиска-

медасмеподнаем,ползвамесинаша
собственост.

- Всичко, ка за но и нап ра ве но  от вас, 
е пох вал но и позитивно, но кое съз да ва 

проб ле ми и ви дви жи напред?
-Имакризазаквалифициранара-

ботнаръка.Населениетонамаляваисе
топи.Боримсесрещубедността,която
еголямбичзаСеверозападнаБългария.
Закоетоумолявамеправителствотода
обърнепо-голямовнимание,защотонасе-
лениетонеможедаживеепостояннона

вересия!Трябвадасепривлекатсериозни
инвестиции,задасепокачистандартътна
животнанаселението,анедасменапос-
ледномястовЕвропапобедност.
Ниенегубимнадежда,надявамесев

бъдещедасенормализиратпроцеситеи
всичкодабъдепо-добре.Обичамереги-
онаси,запазетего!■

Васко Василев, пред се да тел на ПК „Септември” – Криводол: 

Несеоставяменатечението,

ние
движим
живота

Елеонора ЦАНОВА
Дореализиранетонановседми

блокнатериториятанаАтомната
централавКозлодуйпредстоятда
бъдатизвървениощемногоисе-
риознистъпки,заявипреджурна-
листиизпълнителниятдиректор
нацентралатаВалентинНиколов.
Спореднегопътятнаизгражда-
нетонапроектнакомпания,която
даотговаряифинансирапостро-

яванетонановияблокеправил-
ниятигарантиращуспех.Доедин
месецщетрябвадабъдевзето
решениезаизготвяненаОВОЗна
площадкатаидасеинформират
затовасъседкитениРумънияи
Сърбия.Пакдотозисроктрябва
дабъдатразгледанипотенциал-
нитевъзможниплощадкизаиз-
гражданетонановияблок,като
вмоментасавъзможничетири

площадкиврайонанаАЕЦ.Те
иматпредпроектнипроучванияи
саспотенциалзаизграждането
надвареактора.
ВмоментаБългариянеможе

дасипозволидвановиреактора,
уточниВалентинНиколов.
Спореднегопроектътзановия
козлодуйскиенергоблокщебъ-
деуникаленищепредставля-
вахибридмеждут.нар.ядрен

остров,включващрускияреактор
инеядреностров,стурбинаи
генератор,коитощебъдатотдру-
гифирми.Товащебъденашеноу-
хауитозихибридщепозволида
бъдеувеличенкапацитетътнапо-
лезнодействиеидостиганемощ-
ностдо1200мегавата,поясни
изпълнителниятдиректорнаАЕЦ
-Козлодуй.Николовсподели,че
спострояванетонаблокатук,с

готоватаинфраструктураивръзки
инай-вечесотличноподготвени
специалистищебъдатспестени2
милиардаевро.
Всредатанаюлиназаседание

наМинистерскиясъветщесе
докладвазапреминаванетокъм
изборнаконсултантзапредпро-
ектнитепроучванияивъзможнос-
титезаОВОЗидошестмесеца
трябвадабъдевзетоокончател-
ноторешение.ВалентинНиколов
прогнозира,чеследкатоизвър-
вимвсичкинабелязанистъпки,
експлоатациятанавечеготовата
ядренамощностможедабъде
реалностпрез2022-2024година,
ноеубеден,четозисрокможеда
сесъкрати.
Относносъдбатанаработещи-

тевмоментадвахилядамегава-
товиблока,накоитоимпредстои
кандидатстванеиполучаванена
лиценззаудължаваненасрокана
работа,Николовзаяви,чепредс-
тои“Росенергоатом”дапредстави
свояекип,предстоипрограмата
поудължаванеживотанахиляд-
ницитедабъдепредставенана
Агенциятапоядренорегулиране
иследобследванетядаиздаде
лицензазанови20годиниживот
напетиишестиенергоблокна
козлодуйскатацентрала.
Всъботнияден,койтобеобя-

вензаДеннаотворенитевратина
АЕЦ-Козлодуй,личноизпълни-
телниятдиректорпридружигру-
патасредношколциотклубапо
физикакъмврачанскатаПриродо-
математическагимназия,дошли
дасезапознаятотблизосработа-
танапърватаниядренацентрала.
Заедностяхтойбевмашинната
заланашестиблок,аследтова
ивкоманднатазаланахилядника.
Близопетстотинчовекапосети-

хавтозиденАЕЦ-Козлодуй.■

Попътякъм
седмиблок
предстоятощестъпки

◄ Откриване 
на магазина 
от веригата 
КООП в 
Криводол



Собственицинаапартаменти: 
Интересуваме се от санирането,
носъфинансиранетониспира
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Мая ИВАНОВА
Обърнахсекъмг-нСветлин

Сретениев,кметнаобщина
Бойчиновци,сединвъпрос:Какво
строитетовалятовобщинатаи
съставнитесела?
Етонеговиякратък,но

съдържателенотговор:Внай-
близъкпланеизгражданетона
площаднитепространствана
четиринаселениместа–към

настоящиямоментвБойчиновци
иЛехчево,аслед20дни
започвамевторияетап-вселата
ЕрдениВладимирово.Фирмата
изпълнителнатезиобектие
„Строител-Криводол”ЕООД
сизпълнителендиректорВаско
Спасов.Проектътепомярка322
заразвитиенаселскостопанските
райони.Стойносттамуе1400000
лева.

Другиятпроекткъмстроително
лято2012епомярка321,за
изгражданенаобщинскиоб-
щественцентървразмерна320
декараза1600000лева.
Вминалотосмеподписали

договор,вечетечепроцедурапо
изпълнениетомузаремонтнаПГТ
„Вл.Минчев”въвВладимирово,
къдетоучат332деца.Проектъте
внедренпомярказаенергийната

ефективностсъссъфинансиранеот
общината.
Течепроцедуразаремонтна

читалищетовъвВладимирово
настойност192хилядилева.
Читалище„Новживот”вселото
есдействащитеатралени
танцовсъстав,творческагрупаи
библиотека.Успяхмеданамерим
паризаремонтнапокрива.Преди
2годинииполовинасъссобствени

средствазапочнахмеремонтна
кметствотовЛехчево.
Отделноработимсъссобствени

средствапомалкиремонтни
дейностивдругитенаселениместа
къмобщината.
От1.07.2012г.започвамеремонт

наобщинскатапътнамрежа.
Изпълнителе„Пътинженеринг”–
Монтана.Средстватасавразмерна
54000лв.■

СтроителнолятовБойчиновци
Ремонтират площадите в четири населени места

С ев ро пейс ки сред с т ва 
ще бъ дат раз к ри ти 
новиработниместа
вобщинаМедковец

Неотдавна Областен ин фор ма ци онен цен тър – гр. Монтана 
про ве де пър ва ин фор ма ци он на сре ща в Община Медковец. 
Участниците бя ха за поз на ти с дейнос т та на центъра, как то и с ак
ту ал ни те про це ду ри по опе ра тив ни те програми, по ко ито мо же да 
се кандидатства.

Общината е бе не фи ци ент на три про ек та на об ща стойност 1 
784 865 лв. Наймно го сред с та ва – 850 043 лв., от Оперативна 
прог ра ма „Регионално раз ви тие” са из пол з ва ни за ре монт и обо
руд ва не на ос нов но то училище, дет с ка та яс ла и гра ди на в се ло 
Расово. Със 763 498 лв. по Оперативна прог ра ма „Околна сре да” 
е ре али зи ран ин вес ти ци онен про ект за из г раж да не на ка на ли
за ци он на мре жа и пре чис т ва тел на стан ция за от па дъч ни во ди и 
доизграждане, ре кон с т рук ция и ре ха би ли та ция на во дос наб ди
тел на та мре жа в с. Медковец, ка то със след ващ про ект об щи на та 
си е пос та ви ла за за да ча да из г ра ди та ко ва съоръжение. Третият 
про ект е на стойност 171 323 лв. и е в про цес на изпълнение. Чрез 
не го ще бъ де съз да де но со ци ал но пред п ри ятие „Озеленяване и 
бла го ус т ройс т во” в об щи на та по Оперативна прог ра ма „Развитие 
на чо веш ки те ре сур си”, ка то ще бъ дат на ети на тру дов до го вор 7 
ли ца от уяз ви ми гру пи в Медковец.

По вре ме на дис ку си ята учас т ни ци те споделиха, че кри те ри ите 
за учас тие и из пъл не ние на про ек ти са поч ти не по сил ни за фир
ми те и про из во ди те ли те от мал ки те об щи ни и пред ла гат да бъ де 
съз да де на ев ро пейс ка програма, на со че на ди рек т но за раз ви тие 
на Северозападния район.

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

Над 30 до мо уп ра ви те ли 
и соб с т ве ни ци на апар та
мен ти учас т ва ха в ин фор
ма ци он на среща, ор га ни
зи ра на от Министерството 
на ре ги онал но то раз ви
тие и бла гоус т ройс т во то 
(МРРБ), Община Монтана 
и Областен ин фор ма ци
онен цен тър – гр. Монтана. 
Те бя ха за поз на ти с въз
мож нос ти те за са ни ра не 
и енер гий но об но вя ва
не на тех ни те до мо ве 
от Христина Стоичкова, 
стар ши ек с перт в ди рек
ция „Жилищна по ли ти
ка” в министерството. 
Дирекцията е кон к ре тен 
бе не фи ци ент по проекта, 
чрез кой то соб с т ве ни ци те 
на мно го фа мил ни жи лищ ни 
сгра ди ще мо гат да по доб
рят енер гийна та ефек тив

ност на до мо ве те си.
Присъстващите има ха 

въз мож ност да ви дят де
мон с т ра ци онен ма кет на 
къщичка, вър ху ко ято са 
по ка за ни мер ки за енер гий
на ефективност. 

Въпросите на граж да ни те 
бя ха свър за ни с ус ло ви ята 
за кандидатстване, как се 
пос тъп ва при го лям про
цент не оби та ва ни жи ли ща 
и как ви са въз мож нос ти те 
раз хо дът за смет ка на соб
с т ве ни ци те да бъ де фи нан
си ран с още пооб лек че ни 
ус ло вия от Фонда за жи
лищ но обновяване. 

Финансовата по мощ по 
про ек та е 50% от об що до
пус ти ми те разходи, ос та на
ла та част тряб ва да бъ де 
оси гу ре на от сдру же ни ето 
на собствениците. 

Очаква се па ри те да стиг
нат за са ни ра не то на око ло 
200 жи лищ ни сгра ди в 36
те до пус ти ми града. 

„Разчитаме из к лю чи тел
но мно го на са ми те об щи
ни и на из б ра ни те от тях 
координатори, как то и на 
про ек т ния ме ни джър за 
съ от вет ния регион, кой то 
ще под по ма га Сдружението 
на соб с т ве ни ци те на все
ки един етап от про це са 
на кан ди датс т ва не и одоб
ре ние”, за яви Христина 
Стоичкова, стар ши ек с перт 
в ди рек ция „Жилищна по
ли ти ка” в МРРБ. 

Информационните сре
щи на ми нис тер с т во то ще 
про дъл жат до края на юни, 
а от 1 юли мо гат да се по да
ват за яв ле ния за ин те рес в 
общините. ■ Слово плюс

▲Църквата в Бойчиновци
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Диана СИРАКОВА
Вмоментатакивагра-

довесасамо4–София,
Бургас,ВарнаиПловдив.
Затоваинвестициитедо
2022г.щесанасоченикъм
увеличаванеброянаго-
лемитеградоведо9,като
вгрупатащевлязатоще
Русе,Плевен,СтараЗагора,
Видин,ВеликоТърновои
Благоевград.
Други25по-малкигра-
дапъкщепридобиятре-
гионалноикономическо
значение,амикроиконо-
мическитецентровещеса
95.Впоследнатагрупаще
влезеиградЛом.
Целтанастратегиятае

бизнесътдасесъсредоточи
вголемитеирегионалните

центрове,апериферните
териториидазаложатна
разширениеназонитеза
защитанаприродатаираз-
витиенатуризъм.
Най-скъпощеизлезе

подобряванетонасвърза-

носттанаселатасблизките
дотяхградове,кактоина
малкитецентровесдевет-
теводещиграда.Самоза
второстепеннишосетаи
жпмрежасапредвидени
3,7млрд.лв.Още3млрд.

лв.щеотидатзаразви-
тиетонасамитеградове.
Плановетесабизнесътда
бъдепривличансизграде-
наинфраструктура.Това
означаванапредвидените
запромишленипаркове

териториидасаизградени
пътна,електрическа,ВиК
мрежаиоптиказашироко-
лентовинтернет.
1млрд.лв.пъксапред-
виденизаподобряване
надостъпадообразова-

ниеиздравеопазванев
регионите.Товавключ-
ваисъздаванетона
университети,защотов
СеверозападнаБългария
вмоментаняманитоедин
ВУЗ.■

Видинщебъдеградс
международнозначение
В под гот вя на та от пра ви тел с т во то на ци онал на стра те гия за ре ги онал но раз ви тие
до 2022 го ди на се пред виж да Видин да бъ де сти му ли ран с пуб лич ни инвестиции

Товаеединвъпрос,койтозанимава
общественосттавпочтивсички

страни.Навсякъдепосветазаинтересу-
ванитенаучниинстанциипредприемат
невероятниусилиязадаоткриятпричи-
нитезаколосалнитезагубинапчелни
семейства,засъжалениебезрезултат,
тъйкатопричинитесакомплексниинай-
различнипохарактерисъщност.
Задасестигнедонякакъвположите-

ленрезултат,битрябвалоцелиятпроб-
лемдасеразгледакатоединенкомплекс
отфактори,коитоиграятрешаваща
роляприразвитиетонавсичкиживи
същества.
Ниесиприсвоихмеправотодараз-

полагамеспчелитеидагитретираме
едвалинекатодомашниживотинки.
Забравяме,четесаподчиненинасъв-
семдруги,регулиращитехнияживот
фактори.
Благодарениенавръзкатаимспра-

вилатанаприродата,пчелитеуспяхада
просъществуватповечеот90милиона
години.Техниятначиннаразвитиеижи-
вотеподчиненединственоназаконите
наеволюцията.Ниенарушаваметехния
ритъмнаживот.Всичко,коетопредпри-
емамеспрямотях,емотивираносамоот
интересаначовека.
Пчелитеживеятнасвобода,нониеги

поставямевбезбройнивидовеотмага-
зиниилисандъциинарушавамеизклю-
чителноважнияпроцеснавентилация,
необходимазаоцеляванетоим.Приедно
дивопчелногнездопроблемътзаразява-
ненесъществува,защотовсичкивредни
остатъципчелитегиизхвърлятнавън,а
некактоставасега-вреднитеостатъци,
коитосахраназадругимикроорганизми,
падатнадънотонакошераилиостават
подформатаназаразавсамитевосъчни
пити.
Вприродатавсяконовосемействоси

изграждановивосъчнипити.Заиконо-
мияпчеларитеприбягваткъмподновя-
ваненавосъчнитепитиедваслед3-4
сезона,атоваегрубагрешка.Липсатана
вентилацияеединотфакторитезанат-
рупваненавредниотпадъцивпчелните
семейства.Теискатдаживеятизолирано
иизбягваткакватоидаеконцентрация,
аниегисъбирамепо20-30семействаи
повеченаедномясто,задасиоблекчим
работатаипредизвиквамепаникапри
тях.
Азсъмпчеларот30годиниисъмв

течениенавсичкивъпроси,свързани
спчеларството.Замендуматахобине
съществува.Занимавамсеспроблема
задълбоченоисеопитвамданамеряпри-
чинителите,коитоводятдотази
неизбежнакатастрофа -
изчезванетонапчелитекатобиоло-

гическивид(специес)изобщо.Зада
бъдасъвсемясен,щеупотребядумата
контаминация,означаващанатрупване
навреднизапчелитезаразениотпадъци,
коитозачовекасанищожни,нозатях
саогнищенанай-различниболести.
Изводъте,чевсичкипроблеми,възник-
налиисвързаниспчелите,сапредимно
повинанапчеларя.
Пчелитеизползватнай-чистотопро-

изводноотприродата.Восъкът,който
произвеждат,етяхнотогнездо.Тяхната
хранаеотцветенпрашец,нектар,желе
роял.Прополисътетяхнатамедицина
срещувсичкиопасностикактозапило-
то,такаизаздраветонасемейството.
Пчелнатаотроваимслужизазащита.
Еднаепидемияерезултатотнат-

рупваненавреднизаразениотпадъци/
контаминация/,коитоотсвоястрана
сапочвазаразвитиенанай-различни
вируси,бактерииипаразити.Всякаорга-
ничнаматериявприродатаехрана,която

създаваусловиязаразвитие.Зависикак
битрябвалотозивъпросдасеразглежда.
Вприродатасъществуваединкръговрат,
койтоработибезотказно,докатонесе
намесичовекът.Еволюционнитепроце-
сисасъздалиеднаизключителнапорода
сихармония.
Политицитенинаправихакъсогледи.

Въглеродендвуокисплюсводаислънче-
ваенергияеравнонаглюкоза,атяехра-
нанацялатазеленаплощназемята.Тази
зеленаплощпроизвеждакислород,без
койтоенемислимживотът.Ниеунищо-
жавамегорите,коитоконсумиратвъгле-
родендвуокисипроизвеждаткислород,
ноказваме,чесе„бо рим“срещувъгле-
родниядвуокис.Нарастванетонанего-
ватаконцентрацияводидоувеличаване
киселинносттанаокеанскитеводи.Ето
титебедяволскикръгвместохармонич-
норазвитиенапроцеситевприродата.
Въпросътспчелитеемногосложени

битрябвалодасеразглеждасамокато

единкомплексотфактори,коитосатяс-
носвързанипомеждуси.Необходими
сазадълбоченипознаниявобласттана
феноменалнатафизика,химиякакто
ибиологиятанапчелите.Единважен
фактореданесенарушаватнормал-
нитепреходиприразличнитестепени/
генерации/припчелнотосемейство.
Изключеноедасепостигненякакъв
приемливуспех,бездасмеовладе-
ливръзкатамеждугореспоменатите
фактори.Тованесаизмислениотмен
фактори.Товасаправилатанаприрода-
таилипо-скоропроцесите,наложениот
еволюцията.
Единпчеларснаучнаподготовкатряб-

вададържиподконтрол
целияпчелин,т.е.всичкикошери.
Презпролетта,акоедносемейство

имапо-малкопило,товазначи,чеима
по-малкопчелигледачки.Акомусложа
пилоотсилносемейство,сеизлюпват
новипчели.Пчелитегледачкиразреша-
ватвъпросадалимайкатащеснесеяйца
илине.Аконямагледачки,нямакойда
приготвиклеткитеидагиполираспро-
полисимайкатанямадаснесеяйца.Тя
преглеждакилийкатаиснасяяйце,само
акотяенапълноизправна,иначене.

Силнотосемействоимапчелигле-
дачки,нонямасвободнипитизапило,
понежесазаетидоголямастепенсмеди
разпилявапилотонавсякъде,къдетоима
възможност.Следкатовъзможносттаза
нормалноразвитиееизчерпана,семейс-
твотосерои.
Тиянещапчеларитегизнаят,ноалч-

носттаимзамедетолковаголяма,чете
несидаваттруддавникнатвсъщност-
танапчелнияпроцес.Тоймедътибез
товащедойдепо-важнотоедаспасят
семействата,акоправяттова,коетоаз
препоръчвам.
Пчеларскиятпроцесстанамногосло-

женизатоваенеобходимосериозно
учененаявленията,свързаниспчелите.
Иначеспасениеняма.

Защоизмиратпчелите?
През пос лед на та зи ма в Швейцария 

из м ря ха 100 000 пчел ни семейства.
Товапредставлява50%отпчелните

семейства.

За пе ри од от 18 г.  не съм за гу бил ни-
то ед но семейство. 
От25г.продавамежегоднопо15-20

пчелнисемейства,кактои60до120
пчелнимайкинасезон.Каторезултат
намоитеопитиинаблюдениянаписахи
издадохдвекнигинанемскиезик.
Причинатазаувеличенатасмъртност

припчелитесекриевнашияподход
къмтяхпритретиранетоимснай-раз-
личнимедикаменти.Изборътивремето
презгодинатазатретиранеепогрешен.
Страхътотвароатозаемногоголям,
порадикоетониезабравяме,чесамите
пчелинай-добрещенипомогнат,зада
сесправимстoзипаразит.Почтинав-
сякъдесепрепоръчватретиранетодасе
осъществявапрезесента.Презмесеците
септември,октомври,ноември,илидаже
преззимата.Итозащотопотовавреме
нямапило.
Товаепърватанигрешка,защото

броятнапчелитепотовавремеедоста
малък.Семействоторазполагасъсзначи-
телнопо-малъкбройпчелииощепо-ло-
шотое,четесазимнипчели.Енергията,
коятотеизразходват,задаизхвърлят
натрупанитеотпадъци,кактоидавъз-
становятотновонормалнитеусловия

всемейството,имсъкращаваживота.
Вместодабъдатпчели,коитоотглеж-
датпролетнотопило,теизчезватпрезм.
февруари.
Изборътнамедикаментиепогрешен.

Акоекиселина,тяпредизвикванама-
ляванетонавлажносттаипонижаване
натемпературатавсемейството,което
отсвоястранапонижаваизатруднява
дейносттанапчелите.Тесастуденок-
ръвнииизразходватмногопо-голяма
енергия,задавъзстановятравнове-
сиетовсемействата,отколкотоние
предполагаме.Пчеларятнесидавадаже
итруд,задаразберетова,атойвъпреки
чеетоплокръвносъщество,сеприбирав
затопленатасистая,заданегубиникак-
ваенергия.
Преззиматаенеобходимопълното

отсъствиенапчеларя.Пчелитесенами-
ратподтаканареченатавъглеродно-дву-
окиснаполунаркоза.Теупотребяватне
повечеот500до600грамахрана.През
пролеттатрябвасамо

дасепреразпредели
количествотонахраната,
т.е.медът,скойторазполагат

семействата.Различнитесемейства
употребяватразличноколичествомед
илизахаренмед.По-силнитесемейства
иматповечехрана,затоваазвземамот
силнотосемействоеднапитасхрана,но
безпчелите,иядавамнанякоепо-сла-
босемейство.Посъщияначинпроцеди-
рамспилото.
Подсилвампо-слабитесемействас

пилоотпо-силните.
Такапостигамеднакъвдобивнамед

отсемействатаинямамрояци.
Подхранванетоепогрешнастъпка,
защотопчелитезапълватсмедилиза-

харенмедведнагаподготвенитезапило
клетки.Всекизагубенденпрезпролетта
еединзагубенденотживотаназимните
пчели.
Азтретирампчелитеведнагаследлят-

натапашазаединпериодот16денабез
прекъсванесапигардилиапилайфвари
приключвамтретиранетонай-късно16-
17август.Понежевтозимоментпчелите
самногонаброй,тепрочистватинай-за-
тънтенитеогнищаотвредниостатъци.
Кактовиждате,самитепчелинеос-

тавятмястоипочвазаразвитиена
инфекции.Ниесамопредполагаме,що
сеотнасядоинфекции,атесавсамото
огнищеииматвъзможносттасамидасе
справятснего.Именновтовасесъстои
тяхнатапомощ.
Накраянам.октомвритретирампче-

литесперицин,катопоръсвамсамотях
стазисмес,анепитите.Понякогаупот-
ребявамапистанза17дена,носамопри
условие,челентитесадобреизстъргани
отвосъкаипрополиса,скойтопчелите
винагигиобвиват.Пчелитеразполагат
самосдвевъзможности:илиизхвърлят
онова,коетонепринадлежикъмсемейс-
твото,илигооблицоватсвосъкили
прополис.
Товаеипричината,порадикоято

апистанспоредмного
„специалисти”езагубилвъздействи-
етовърхуакарите.Чрезоблицованена
лентитепчелитепрекъсватконтактас
флувалинат,койтоубиваакарите.
Стозиподходазсъмработилспче-

литепрезпоследните15години.От30
годиниидосеганесъмималникаквибо-
лестипомоитепчелини.Времетомежду
15майи21юниизползвамзаправенена
отводки,отглежданенапчелнимайки.
Понякогаприлошовремеправяотпо-
силнитесемействадве.Думатазагуба
насемействаприменнеесъществувала
досега.■

Заголямата
смъртност
припчелите

Никола БЕРОВ, Швейцария, nberov@bluewin.ch
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Славко ГРИГОРОВ
СелоКрапец,област

Врачанска,сенамирав
Северозападниярегионна
Българияиечастотобщи-
наМездра.Покръстопъти-
щатанаживотасесрещ-
нахмесЦветанЦветков
Маджарски,директорна
фирма„Май“вМонтана,
иМитьоКоцевКръстев,
живущпонастоящемв
гр.Вологда,Русия,идва-
маотселоКрапец.Цветан
Цветковсподеля,чекато
студентучаствалнабрига-
давселоБърдарскигерани
говпечатлилоселотостова,
чесеразличаваотсъсед-
нитенанегосела.Къщите,
ограденисбини,същите
белосани.Хазяитемуспо-
делилиснего,чесапре-
селнициотВинга иАрад,
румънскиБанат.Тебили
потомциначипровчани,
потърсилизакриласлед
Чипровскотовъстаниеот
1688година..Когатоза-
вършилобразованиетоси
ипостъпилнаработав
Михайловград,проявяваин-
терескъмЧипровциинего-
ватаславнаистория.Митьо
КоцевКръстевнезнаел
нищозаЧипровскиякрай
иказва:„ЗаменЧипровец
ебялопетнонакартата
наБългарияижелаядаго
видя.”Такавединхубав
пролетенденна22април
2010годинатриматапри-
ятелииполковникДимитър
Недялков,отМонтана,
тръгнахмезаЧипровци.
Попътносеспряхмена
светиместа:Жеравица,
Балтовчукар,Челюстница,
лобнотомястонавойводата
ВьрбанПенов-Белимелеца.
Качихмесенаскалатаидо
скромнияпаметниксинап-
равихмеснимказаспомен.
Продължителновремеотде-
лихмевЧипровскияманас-
тир«СветиИванРилски».
Свелиглавиипритаили
дъх,влезнахмевхрамана
манастира,вкулатакостни-
цаиседокоснахмеидооб-
рочниякръстдоманастира
снадпис:„ИзволениеОтца
иСветагоДухаиСветаго
Йоан1380.”Бешечудно
хубавооколоманастира,
красивагледкасеоткри-
вашекъмБудиславицас
дъбовагора,откриваше
сеиЧипровскиятбалкан.
Зеленитегубери(боро-
вигори)вподножиетона
Балканаправехагледката
приказна.
ВЧипровциничакаше

нашиятприятелЛюсиен
Симеонов,бившкметна
Чипровци.Такасеосъ-
ществимечтатанаинж.
ЦветанЦветковинаМитьо
Кръстев.Мислясисега,
чеехубаводасемечтаеи
ощепо-хубавоедасесбъд-
натмечтите.Правятова
въведение,задасезнае
началотонавръзкатамежду
КрапециЧипровец.
Запреживянотоивидяно

вЧипровскиякрайощена
следващатагодинаМитьо
Кръстевиздадепоетичната
книга«Чипровец-славаи

болка».Етоединстих,на-
писанснеговотопоетично
перо:

Свалям шап ка 
и на веж дам глава,
за теб, Чипровец, 
за тво ята слава.
Непокорен 
скрил се във Балкана -
зе мя родна, 
не с ед на рана. 
Съвсемнаскоросезапоз-

нахснеговръкописнапод-
готвенатамузапечаткнига
„СелоКрапец-родословно
проучване.»Внеятойотбе-
лязва,презразличнипери-
одиотвреме,къмосновни-
тежителинаселотосезасе-
лилимакедонциимаджари.
Заселванетонамакедонци
вБългарияестаналослед
Илинденскотовъстание
1903г.иследБалканскатаи
Междусъюзническатавой-
ниот1912и1913години.
Измъченижителинамно-
гострадалнаМакедонияпо-
търсилизащитаиподслон
вродинатамайка.Точният
бройназаселилитесев
Крапецпотовавременее
установен,ноимафамилия
Македонците.
Зазаселванетона

банатскитебълга-
рипосочва,чееста-
налонепосредствено
следОсвобождението.
Позовавайкисена
„Историятанас.Бърдарски
геран“/1987г.с.22-23/,
отбелязва:„ОтБанат,
Румъния,следосвобож-
дениетоизпратилив
Софияделегациявсъстав:
ФердинандДечев,Петър
ВасилчиниМартин
Мартинов,даводятпрего-
ворисбългарскитевласти
зазавръщаненаедначаст
отбанатскитебългарив
родинатаси.Тяхнотоис-
канебилоудовлетворенои
последвалиуказите№212/
ДВ№46,1880г.,Указ556/
ДВ№30,7февруари1892
г./.ДошлитевБългария
банатскибългарисезасе-
лилиосновновБърдарски
геран,Белослатинска

община,Врачанскаобласт,
селоАсеново,Плевенско,
вГостиляиБрегаре/дн.
Нивянин/иВойводово,а
такасъщоивс.Крапец.
Изкушавамседанапра-

вяедноотклонениеида
посоча,чепрез1968година,
катоединотръководители-
тенаЧипровскатаобщина,
сМихаилШипков,банатски
българинотс.Асеново,
тръгнахмезанеговотород-
носело.ПопътязаАсеново
сеотбихмеприобласт-
нияуправителнаПлевен.
Уведомихмего,чесметръг-
нализаселоАсеноводасе
срещнемснашитебанатски
българи,чиитопредцисаот
Чипровскиякрай.
Изненадасеобластният

управителипродума:„Та
ниедосегасмесмятали,
четесашваби,анякоии
маджари.”МихаилШипков,
катобившвоененлетецот
ВВС,участниквъвВтората
световнавойнареагира
остроизаяви,четоване-
щоепотискалонеговите
съселяни,атесабългари,
славяни,потомцинаславни
предци,испоменаиметона
полковникСтефанДуньов,
съратникиверенприятел
наГарибалди.Подобноне-
щовъвВрацанеевъзможно
дасеслучи,защотоВрацае
неделимачастотбунтовния
Северозапад.
ТакаселоКрапеце

сродносЧипровец,абратя
можелиданесеуважават?
Инакраясеобръщамкъм
жителитенаКрапец,ско-
итосеродеем,сдумите:
„Нашиеднокръвнибратя,
гордейтесе,честемъниста
отеднаогърлица,разпръс-
натапоразличникраища
насветаиунас.Втази
огърлицасегаприбавяме
иКрапецпрез2012г.,ав
средатанаогърлицатае
Чипровскатакорона.”
Гордейтесе,честепотом-

цинаславнипредци,които
сгероичнитесиподвизии
патриотичниделапрослави-
хабунтовнияСеверозапад■

СелоКрапец–
мънисто
отогърлицата
сЧипровската
корона

Петиятнационаленден
наприроднитепарковесъб-
ранад100деца,учители,
граждани,туристииприятели
наПрироденпарк„Врачански
Балкан”.Инициативатабе
официалнооткритапред
Природозащитенцентър
„Натура”отинж.Николай
Ненчев–директорнаДПП
„Врачанскибалкан”,ак-
тьораВалериЙорданови
АлександърДунчев,предс-
тавителнаWWF.Над1тон
отпадъцибяхасъбранив
отсечкатаотпроходаВратцата
допещераЛеденикаихижа

«Пършевица»,коитосанай-
посещаванитезабележител-
ностиврегиона.
Запървипъттазигодинабе

извършенопилотноразделно
събиране,катопластмасови-
теотпадъцибяхасъбиранив
отделничувалииизвозениза
рециклиране.
Успоредноспочистване-

тобеосвеженабеседкатапод
лифтаибеоформенкътзаот-
дихсмасаипейки.Заинфор-
мациянапосетителитеиту-
риститебепоставенаитабела,
коятообяснявазавредатаот
произволноизхвърленитеот-

падъцивприродата.
Всравнениесминалого-

дишнитепочиствания,тази
годинабяхасъбранипо-малко
отпадъциблагодарениенапо-
честитеакциизапочистване
имасовитеинформационни
кампании.
ДенятнаПрироднитепарко-

веприключисмногослънчево
време,настроениеиподаръци
оттомболата,организиранаот
партньоритенаинициативата:
WWF,ДирекциянаПрироден
парк„Врачанскибалкан”и
бизнеспартньори.
■Слово плюс

Националенденна
природнитепаркове

Мартин СТЕФАНОВ
Клуб „Медии”
АтанасПенчевиНиколай

АнастасовотВарнаспечели-
хапървомястовкатегорията
«Уебдизайн»наНационално
състезаниезауебразработ-
чициподнаслов«Покажи
накаквосиспособен».
Проектътintrest.inнаИван
ПенчевиГеоргиКостадинов
отБургаспобедивкатегория
«Интернетпрограмиране»на
олимпиадата,провеласеот15
до17юнивМонтана.Навто-
ромястосакласиранисъот-
ветнонай-малкиятучастник
–шестокласникътВладислав
МанолевотСофия,итандемът
КристиянБояновиВиктор
КириловотМонтана.Натрета
позицияостанахапроектите
наСтефанСтаневотВидини
ФилипГанчевотстолицата.
Наградитезакреатив-

наидеяграбнахапроектите
VarnaDevнаРуменСтоянови
НиколайНиколоввкатегория
«Уебдизайн»иEasyOrderна
ГеоргиМиразчийски,Иван
ЙочевиМомчилМинковот
Плевенвкатегория«Интернет
програмиране».ОтФакултета
поинформатикаиинформа-
тиканаПловдивскияунивер-
ситет«ПаисийХилендарски»

присъдихаотличнаоценказа
приембезконкурсенизпитна
кандидат-студентитеФилип
ГанчевотСофия(6.00),
СтефанСтаневотВидин
(6.00)иАнтонияЙордановаот
Дупница(5.80).
Председателинажури-

тобяхаСветлинНаковот
„Телерикакадемия”закатего-
рия„Интернетпрограмиране”
игл.асистентАлександър
ПеневотФакултетапома-
тематикаиинформатикана
Пловдивскияуниверситет
«ПаисийХилендарски».Те
разпределиханаграденфондв
размерна4500лв.,осигурен
отгенералнияспонсорнасъс-
тезаниетоicn.bgиостаналите
спомоществователи.Среднай-
атрактивнитенаградибяхаоб-
разователникурсове,хостинг,
компютърниаксесоари.
ПървотоНационалносъсте-

заниезауебразработчиципод
надслов«Покажинакаквоси
способен»сепроведеподпат-
ронажанакметанаОбщина
МонтанаЗлаткоЖивков,кой-
топриветствапобедителите.
Значимосттанаинициативата
беоцененаотпрезидентана
РепубликаБългарияРосен
Плевнелиев,койтоизпрати
поздравителенадрес,както

иотОбластнияуправителна
МонтанаИвайлоПетров.
Всъстезанието,коетосе

организиразапървагодина,
взехаучастиеученициотVIII
доXIIкласот14градавцяла-
тастрана.Проектитенажела-
ещитедаучастватбяхапред-
варителноселекционирани.До
финалниякръгбяхадопуснати
най-стойностнитепостижения.
Донегодостигнаха24от
проектите.
Изключителнополез-

низаучастницитевсъс-
тезаниетобяхалекциите,
включенивпрограматаму.
Ощепредиоткриването,за
тъмнатастрананаинтер-
нетитенденциитевкибер
престъплениятапрезентация
направигл.комисарЯвор
Колев-началникнасектор
”Компютърнипрестъпления,
интелектуалнасобственост
ихазарт”къмГДБОП-МВР.
ЮлиянБориславов-управи-
телнакомпанията“Интернет
КорпорейтедНетуъркс”,под
коятоработиибрандаICN.
Bg,исезанимавасдомейн
услугииуеб-хостингрешения,
представитематазаCloud
технологиите.Актуалнататема
заон-лайнмаркетингаразра-
ботиСтефанЧорбанов-упра-
вителисъоснователнаСтеник
Груп,участвалвразработката
нанад250уебсайтаионлайн
магазина–катоуебдизайнер,
HTMLиCSSпрограмист,
ръководител„Проекти“и
специалистпооптимизация
науебсайтовезаGoogle.Сред
лекторитебяхасъщоДаниел
Захариев-софтуеренархитект
отбългаро-датскапродуктова
компанияКомфо,коятопове-
чеот2годиниепредпочитан
разработчикнаFacebook,и
СветлинНаков-ръководител
наотдел„Технологичнообу-
чение”в„Телерик”АД,който
иманад20годиниопиткато
софтуеренспециалист,консул-
тантилектор.Тойеавторна6
книги,свързаниспрограмира-
неисофтуерноинженерство,
добрепознатуниверситетски
лекториговорителнаразлич-
нитехнологичнисъбития.
Амбициятанаорганизато-

ритенасъстезанието„Покажи
накаквосиспособен”етода
сепревърневтрадиционно
събитие.Пилотнотомуизда-
ниееокуражаващоначало.
Намерениетоедогодинадае
ощепо-мащабно.■

Уеб раз ра бот чи ци
от мор с ки те 
гра до ве спе че ли ха
състезание
вМонтана

◄Мемориалният 
па мет ник в 
Чипровци. 
Цветан Цветков 
Маджаров и 
Митьо Кръстев 
- и два ма та от 
се ло Крапец, и 
Славко Григоров 
от Чипровци.



Дни на

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

21 - 27 юни 2012 г.

►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАРПредстоящ фестивал
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„ЕЛИНА” ЕООД – Монтана

●сенници;
●шатри;
●мобилнибасейни
Монтана – око лов ръс тен път, 
сре щу бен зи нос тан ция Shell.
Тел. 0888/62 40 18;  096/300 861; 
http://elina-bg.com..

21 ч Св. мчк Юлиан 
Тарсийски. Преп. Юлий 
през ви тер и Юлиан дя кон  

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.  

Впечатляващияткон-
цертщезапочне18:30
вДраматичентеатър
“ДрагомирАсенов”-
Монтана.Инициативата
зафестивалаенаНелиан
Николова–студенткапо
опернопееневМузикална
академия–София,възпи-
таничканамузикалната
педагожкаЦветанаИлиева
отОШИ„ДобриХристов”.
Нейнатаамбицияедапред-
ставипредценителитев
родниясиградкласическа
музикаистойностнипопи
рокизпълнители.
Фестивалътсмногоз-

начителнотоназвание
“Изкуствотое...”щесъбе-
ренаеднасценачастот
най-любимитебългарски

артисти.ЩепеятОрлин
Павлов,ДесиДобрева,
ОрлинЦветанов,БТР,
ЕРИДАН.
Щепрозвучатизпълнения

инаВидинскатасимфони-
етаподдиригентствотона
ЛюбомирДенев–младши.
Впрограматанаконцер-
тасавключенииедниот

най-перспективнитемлади
опернипевциипрофеси-
оналнитанцьори.Теще
представятединзапомнящ
сеиразличенспектакъл.
Естетическотоудоволст-
виещеенесравнимосце-
натанабилетите,коятое
символична-5лв.Билети
сепродаватнакасатана

театъра.
„Некауспеемдапревър-

немсъбитиетовежегоден
фестивал,защотоМонтанаи
всичкиниегозаслужаваме”
–апелираНелианНиколова
катоорганизатор.Събитието
еподкрепеноотОбщи-
наМонтанаиспонсори.■
Слово плюс

“Изкуствотое...”ще
сепроведена26юни

Вториетап на 
меж ду на род на та 
ду нав с ка 
ек с пе ди ция на WWF

Започна вто ри ят етап на 
ек с пе ди ци ята за наб лю де ние 
на пти чи те ко ло нии по по ре чи ето 
на Дунав, ор га ни зи ра на от 
меж ду на род на та при ро до за щит на 
орга ни за ция на WWF

Тящепродължипетдниицелтайеда
направиповторнопреброяваненаптиците
врегиона.Експертитещезапочнатрабо-
татасиотБелене,следтоващеизследват
островитеоколоВидинищедостигнатдо
Тутракан.
Вкраянамесецмайт.г.сесъстояпър-

виятетапнаекспедицията,койтоустанови
драстиченспадприповечетоптиципоДунав.Причините
бяха,отеднастрана,сушатавначалотонагодинатаи
задържанитедокъснапролетводниколичествавязови-
ритепредиЖелезниврата,коитоунищожихаголямачаст
отместатазахранененаптиците.Къмтоватрябвадасе
прибавятиобилнитевалежиибурниветрове,коитоуни-
щожихазначителначастотмътилатаилюпилатанамного
видовептици.
Среднай-засегнатитевидовесамалкатабялачапла,

кактоинощнатаисиватачапла.
Дунавскатаекспедициясеорганизиразачетвъртипоре-

денпът.Тяечастотпроекта„Трансграничниконсерваци-
оннимеркизаопазваненамалкиякорморанибелооката
потапницавхарактерниместанатериториятанаБългария
иРумъния”поПрограма„LIFE+”илиощенаричан
„Зелениграници”.
Внеяучастватпредставителинабългарскияирумънс-

киофиснаWWF,БАН,Българскотодружествозазащита
наптицитеиприроденпаркПерсина.

Заповечеинформация:Иван Христов,
 WWF, ihristov@wwfdcp.bg, 0885 453 656
Допълнителнаинформация:
Основанапрез1961г.,международнатаприродозащит-

наорганизацияWWF[Ве-Ве-Еф]развивадейностивнад
100държависпомощтана4000служителиинад5мили-
онадоброволци.WWFработизаподобряваненасъсто-
яниетонаоколнатасреда,задаможехоратадаживеятв
хармониясприродата.ВБългарияWWFсезанимавасъс
защитенитетериториииместообитаниятаотевропейско
значениевмрежата«Натура2000»,горитеисладководни-
теекосистеми,устойчивоторазвитиенаселскитерайони,
променитевклимата.

Всички съ об ще ния до ме ди ите на бъл гар с ки 
език мо же да про че те те на http://wwf.bg.

Мирослав ГЕТОВ
ПоповодЕвропейскатаседмицанаустойчи-

ватаенергия(18-22юни)ивизпълнениена
проекта“CONURBANT-Всеобхватенмрежови
подходзавключваненаевропейскитеагломе-
рацииидругиобширниобластизаучастиев
„Спогодбатанакметовете”,ОбщинаМездра
запръвпъторганизираДнинаинтелигентната
енергия.Програматапредвиждапетекологични
прояви,вкойтощесевключатвъзпитаницина
градскитеучилищаидетскиградини,общински
служителиидругиграждани.
Товасарисунканаасфалтзадецанатеми:

„Слънце,водаивятър-зачистоенергийнобъ-
деще”и„Даспасимпланетата”,излъчванепо
твканал„Медиа+”надокументалнияфилм
набившиявицепрезидентнаСАЩАлГор
„Неудобнатаистина”,койтотретирапроблемите
наклимата,посещениянаВЕЦ„Мездра”ина
фотоволтаичнацентралавс.Ликиакцията„Да
изгасимосветлениетоза10минути”въввсички
общинскисградиивдомакинствата.
ОбщинскитеДнинаинтелигентнатаенергия

’2012сеорганизиратвъввръзкаспоетитеан-
гажиментипоСпоразумениетонакметоветеза
местнаустойчиваенергия,парафиранооткмета
ИванАспаруховпрезавгустм.г.Мероприятията
сачастототговорностите,включенив
спогодбата,ииматзацелдаповишатобществе-
натаинформираностизнаниязавъзможностите
запо-разумноизползваненаенергията.
ЧрезДнитенаинтелигентнатаенергиямес-

тнатавластпредставяпредобществеността
своятаангажираносткъмцелите,поставениот
Европейскиясъюззанамаляваненаемисиитена
въглеродендиоксиднай-малкос20%към2020
г.изаувеличаваненаделанавъзобновяемите
енергийниизточницивобщотопотреблениена
енергия.■

ин те ли гент на та 
енер гия
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Уточнение
В обя ва та на Община Монтана за пуб ли чен търг с 
яв но наддаване, пуб ли ку ва на в 

бр.21нав.„Словоплюс”от14-20юни2012г.,
е до пус на та тех ни чес ка грешка. В ко ло на „площ 

/дка/” дасечете„площ/кв.м/”.

Парите от ЕС ни 
да ватреаленшанс
даразвиемрайона

На 14 юни 2012 г. Областен ин фор ма ци онен цен
тър – гр. Монтана про ве де пър ва ин фор ма ци он на 
сре ща за по пу ля ри зи ра не на ев ро пейс ки те фон до ве в 
Община Вълчедръм

 Срещата бе ше от к ри та от за мес т никкме та 
Корнелия Миланова, ко ято пред с та ви ус пеш но из пъл
не ни про ек ти на об щин с ка та администрация. Три от 
тях са по опе ра тив ни те прог ра ми на об ща стойност 1 
651 825 лв. 

Чрез Оперативна прог ра ма „Околна сре да” е ре али
зи ран ин вес ти ци онен про ект за 1 056 888 лв. – ре кон
с т рук ция и ре ха би ли та ция на во дос наб ди тел на мре жа 
и из г раж да не на ка на ли за ци он на мре жа и пре чис т ва
тел на стан ция за от пад ни води. С нов про ект об щи на та 
ще кан ди датс т ва за ре али зи ра не то на съ от вет ни те 
съоръжения. 

Ремонтът и из г раж да не то на мо де рен ком пю тъ
рен ка би нет в ОУ „Васил Левски” в гр. Вълчедръм 
са стру ва ли 534 097 лв., сред с т ва та са оси гу ре ни 
от Оперативна прог ра ма „Регионално раз ви тие”. 
Проектът „В учи ли ще то е ин те рес но” по Оперативна 
прог ра ма „Развитие на чо веш ки те ре сур си” це ли со ци
ал на та ин тег ра ция  на де ца от мал цин с т ве ни те гру пи 
чрез из г раж да не на клу бо ве за из вън к лас на дейност и 
оси гу ря ва не на до пъл ни тел ни ча со ве за изос та ва щи

те деца, как то и обу че ние и под го тов ка 
на учи те ли да ра бо тят в мул ти кул тур на 
среда. 

Проектът е на стойност  61 640 лв. 
Корнелия Миланова спо де ли по вре ме 

на дискусията, че об щи на та раз ра бот
ва про ек ти по схе ми те „Помощ в до ма”, 
чрез ко ято мо же да бъ де съз да де на или 
до раз ви та ус лу га та до ма шен со ци ален 
патронаж, и „Образователна ин тег ра ция 
на де ца та и уче ни ци те от ет ни чес ки те 
мал цин с тва”, ко ято це ли за сил ва не на 
мо ти ва ци ята за включ ва не в об ра зо
ва тел ния процес, да ва ра вен дос тъп 
до об ра зо ва ние и под по ма га до пъл ни
тел ни те зани ма ния на децата, чий то 
майчин език не е българският. И две те 
схе ми са по ОП „Развитие на човешките 
ресурси”. Найго лям оба че е ин те ре сът 
към Програмата за раз ви тие на сел с ки те 
райони. Чрез нея го ля ма част от мес т ни
те про из во ди те ли са из г ра ди ли мо дер ни 
сто пан с т ва и про дъл жа ват да тър сят 
въз мож нос ти за пъл но цен но то из пол з ва
не на сред с т ва от струк тур ни те ин с т ру
мен ти на ЕС. 



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

slovoplus@yahoo.com

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”

Председател
на кооперация
“Журналист”
и гл. редактор:

Параскева Маркова 
тел. 0876 307 732
         0876 537 952

●Печатница Враца● ЕООД

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

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

Екип Видин                                   
3700, ОКС, ул.”Г. Божинов” 1
тел.: 0889 399 349

п
лю

сСлово

3400 Монтана
дом. адрес: ул. „Н.Рилски” № 8
тел. 096/310 554
сл. адрес: ул.”Цар Борис III” №11
тел. 096/306 644, GSM 0886/193 837

Във Враца

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.

НиесмесигурнаопоразаВашиябизнес.
3600 Лом, ул. „Хаджи Димитър” 64
Тел.: 0971 66170; тел./факс: 0971 66828; факс: 0971 64047;
e-mail: office@di-ven.bg; http://www.di-ven.bg
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Продължава ус пеш на та ре али за ция на про
ек та „СЪЗДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО
КОНСУЛТАТИВНИ ЦЕНТРОВЕ /ИКК/  БЪРЗ СТАРТ В 
ГРАДОВЕТЕ БЕРКОВИЦА И НИШ” по прог ра ма та за 
тран с г ра нич но сътрудничество.

В края на май еки път на во де ща та ор га ни за ция от 
България – НАИСИ по се ти град Ниш, къ де то раз да де 
сер ти фи ка ти те на обу чи те ли те по прог ра ма та „Бърз 
старт” от сръб с ка страна.

Те по лу чи ха и рек лам ни ма те ри али – тениски, 
плакати, дипляни, с ко ито да пред с та вят про ек та на 
мес т на та об щ ност и фи нан со ва та по мощ на ЕС.  

Проектът се ре али зи ра по прог ра ма та за тран с г
ра нич но сът руд ни чес т во (ТГС) и е на стойност 159 
хи ля ди лева. Предложението е сред спе че ле ни те 44 
про ек та от 166 кан ди да ти за ця ла та страна. Водеща 
ор га ни за ция е Национална асо ци ация за ико но ми
чес ка и со ци ал на ин тег ра ция /НАИСИ/  София с 
пар т ньо ри по проекта: Читалище „Иван Вазов 1872” 
–Берковица и Организация ПротектаНиш.

ОБЩИНАБРУСАРЦИ

ОБЯВЯВА

ПРОЦЕДУРАПОПРОВЕЖДАНЕ
НАПУБЛИЧНООПОВЕСТЕНТЪРГ:

1. С яв но над да ва не за от да ва не под на ем за срок 
от пет го ди ни на част от имот пуб лич на об щин с ка 
соб с т ве ност – по ме ще ние с площ от 40 кв.м /част от 
мазе/, на хо дя що се в Административната сгра да на 
Кметство с.Буковец, об щина Б ру сар ци

Начална тръж на це на –      88,00  лв.
Депозит за учас тие           100,00 лв.    
Тръжни до ку мен ти –           20,00 лв.
2. С яв но над да ва не за от да ва не под на ем за срок 

от три  го ди ни  на част от имот  пуб лич на об щин с ка 
соб с т ве ност – по ме ще ние с площ от 12 кв.м, на хо
дя що се на вто рия етаж в Административната сгра
да на Кметство с.Буковец, об щина Б ру сар ци

Начална тръж на це на –      26,40 лв.
Депозит за учас тие             50,00 лв.    
Тръжни до ку мен ти –            20,00 лв.
3. С яв но над да ва не за от да ва не под на ем за срок 

от пет го ди ни на ма сив на ед но етаж на пос т рой ка 
„гараж” с площ от 94 кв.м, на хо дя ща се в УПИ І383, 
кв.42 по пла на на с.Киселево, об щина Б ру сар ци.

Начална тръж на це на –      94,00  лв.
Депозит за учас тие            100,00 лв.    
Тръжни до ку мен ти –            20,00 лв.
Търгът ще се про ве де на 11.07.2012 г. от 8,30  ча

са в Заседателната за ла на Общинска ад ми нис т ра
ция Брусарци. 

Заявления за учас тие в тър га и де по зи ти ще 
се при емат до 16.00 ча са на 10.07.2012 г. в 
Информационния цен тър на общината.

Повторен търг ще се про ве де на 18.07.2012 г. от  
8,30 ча са при съ щи те тръж ни условия.

Заявления за учас тие в пов тор ния търг и де по зи
ти ще се при емат до 16.00 ча са на 17.07.2012 г.  в 
Информационния цен тър на общината.

Оглед на имо ти те  все ки ра бо тен ден до де ня на 
про веж да не на търга.

Тръжни до ку мен ти  ще се про да ват в 
Информационния цен тър на общината. 

За справ ки и ин фор ма ция тел. 09783/22-11.

14 юни – 
Световен ден 
надоброволния
кръводарител
Световниятденнадоброволнияибезвъзмезден

кръводарителтазигодинабеотбелязанподмотото
„Бъди ге рой – да ри кръв!”.
Денятеобщественопризнаниеиблагодарност

къмдоброволнитекръводарители.Наличиетонабе-
зопаснакръвзависиотизключителнатащедростна
хората,коитоядаряват.Даренатакръвенезаменимо
средство,скоеторазполагамедицинатазаспасяване
начовешкиживот.ЕкспертиидоброволциотБЧКи
БългарскимладежкиЧервенкръст-Монтанапосе-
тихаипредоставихаинформационниматериализа
здравнитекабинетивпрофесионалнитегимназиии
четириотсреднитеучилищавградМонтана.■

Елеонора ЦАНОВА  
Въпрекипрекаленото

застудяване,поройните
дъждовеиградушки
стопанитевъвВрачанскоса
оптимисти,макаринесъвсем.
Теочакватдобивот

пшеницатаот350до400кг.
отдекар.Надяватсеиот
пролетницитедасивъзвърнат
поневложенитесредстваи
труд.
Последнитенаводнения,

прикоитор.Скътудавичаст
отпосевитевМизийско,са
нанеслипораженияна950дка
пшеница,оттяхсериозноса
пострадалиблизо300дка.
Нанесенисащетиивърху

1000дкасцаревицаи340дка
съсслънчоглед.
Най-жестокосапострадали

нивитесрапица,унищожени
санапълниблизо20000дка.
Почтина100процента

градушкатаепоразила152
дкавчастниялозовмасив
крайс.Типченица.
Пострадалисаилозятав

Лесковец,близо500дка,ив
ДолнаБешовица-179дка.
Измръзналисаиорехови
градиникрайКрушовица.
Земеделскатаслужба

въвВрацасъобщава,че
впредстоящатажътвена
кампаниящеизлязатпо
полята308отвсичките
регистриранивъвВрачанско
442комбайна,93сламопреси
отобщо163и425броя
извозващаитоварнатехника,
от540вписанитрактори,
камиони,ремаркета.
Всеощенееточенброятна

техниката,коятощесевпусне
вкампаниятапоприбиране
нареколтата,тъйкатовървят
техническитепрегледии
ремонтите.■

Във Врачанско 
очакват
добра
реколта

Нора
КОНСТАНТИНОВА
Заменеудоволствиеи

честдасподелятук,във
Враца,свояопит,надявам
севбъдещеданаучаимал-
кобългарски.Стезидуми
започнасвоетопредставяне
предврачанскитежурна-
листисветовноизвестният
израелскилекарпрофесор
РеуванОр,ръководителна
клиникапотрансплантация
настволовиклеткивбол-
ницатаХадасавТелАвив
-Израел.
Светилотонатазинай-

модерначастотсъвремен-
натамедицинапристигна,
придруженотекипмедици
попокананаврачанския
депутатд-рЯнкоЗдравков.
Впродължениенадвадни
тойконсултираблизо15
пациентиотОнкологичния
център,работизаеднос
врачанскителекаритам.
ПрофесорОрзаяви,

чесенадява,съссъдейс-
твиетокактонанарод-
нияпредставител,така
инадържаватавлицето
наздравнияминистър
ДесиславаАтанасова,ско-
ятосезасякохавъвВраца,
даосъществятеднопол-
зотворнозахоратасътруд-
ничествотук,дапренесат
свояопит,натрупанвечепо
света.
Клетъчнататерапия,при

коятозалечениенаболес-
тинаимуннатасистемасе
използватклеткиотсамия
пациент,коитосеобра-
ботватисевръщатвнего,
действакактозапотиска-
ненаимуннатасистема
испиранеразвитиетона
болестта,такаизавъзс-
танояваненаорганизма
така,четойдаможеда
себорисъсзаболяването.
ИзгражданетовъвВраца
натакъвцентърсвъвеж-

данетонановамедицинска
технология,коятоизраелс-
киятспециалистинеговият
екипщедонесатинакоято
щеобучатроднителекари,
еотизключителноважно
значениезаболните.Тук
щемогатдаселекуватпо
тозинай-модеренсъвре-
мененначинпациентиот
цялатастранаиотчужбина.
Щесеповишиикачеството
нанашитездравникадри,
овладяващииновативната
технология.
-Смятам,чеосноваване-

тонаединтакъвцентървъв
Враца,предлагащнай-доб-
ротолечениенапациенти,
болниотрак,прикоито
досегашнителечениясхи-
мио-ирадиотерапиянеса
билиефективни,дасепод-
ложатнатерапия,стиму-
лиращаимуннатасистема,

енай-доброто.Споредмен
имунотерапиятаимаголям
потенциалиемноговажна
изапревенциятанахора,
коитосасеизлекувалиот
рак-споделипрофесорОр
идопълни,четойвярвав
медицинатакатомостмеж-
дународите.
Споредд-рЯнко

Здравковпривличанетона
израелскитеинвестициии
ноу-хаутукщедадешанс
българитедаселекуваттук,
вБългарияидаимбъде
предложенонай-добротоот
съвременнатамедицина,а
такасъщоидапривличаме
залечениехораотчужби-
на,защотоимамечудесни
лекари.Дазадържиммла-
дитеспециалистинаработа
вБългарияидасеиздигат
техниятопитизнанияна
многопо-високониво.■

Световноизвестният 
израелски професор 
РеуванОрсподели
свояопит

СНИМКА: АВТОРЪТ
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Запремиератабяха
дошлиголяматаакт-

рисаТатянаЛоловаипо-
етесатаЮлияПискулийска.
ПисателятМартенКалеев,
следкатопоздравивсички
присъстващи,изпълнилидо
краенпределзалата,ислед
катопосочикаксееродил
забележителниятмуроман,
дадедуматанаЮлия
Пискулийска,коятоведно
пространноекспозевъведе

читателитевбогатия,сло-
женидраматиченсвятна
романа.„Градинатасраз-
пятието”еголямтворчески
успехнаМартенКалеев,
постигнатснеговиясамо-
роденталант,пословичното
мутрудолюбие,сволятаи
мъжествотонахарактера.
Романътеявлениевсъв-
ременнатабългарскабе-
летристикаизаслужавапо
достойнствонаградатана
Съюзанабългарскитеписа-
телиза2012г.Учудващое,
четянебедаденазатакова
забележителнотворение.
Ноняманищоучудващо,
катосеимапредвидначи-
нътнанаграждаванетов
СБПвсякагодина.
ТатянаЛоловапрочете

откъсотромана.
Тяустановиединнепри-

нуденконтактспубликата
иоблегналасенасвоята

импровизация,катоголяма
актриса,тяграбнавнимани-
етонапубликата,катопре-
дизвикамногонепринуден
смях.
Премиератазапочнатвър-

деемоционалноивсена
гребенанатазиемоционал-
ностпродължаваше.Тясе
отличавашеотвсичкидруги
премиери,коитосепровеж-
датсдесеткивБългария.
Свисокаоценка,сед-

нонепринуденопрекло-
нениепредталантана
МартенКалеевсеизказаха
проф.ГалилейСимеонов–
художник,прототипнапро-
фесораотромана,Стефан
Стефанов–учител,пред-
седателнаДружествотона
краеведитевМонтана,по-
етътЦветанИлиев,Савка
Серафимова,коятосъобщи,
чевъвВършецМартен
Калеевеудостоенсъсзва-

ниетоПочетенгражданин
награда.
Отизказваниятапроли-

чаглавното-чероманът
„Градинатасразпятието”
енастолнакнига.Тязас-
лужаваследкатоепро-
четенаведнъж,дасепов-

ториипотретичетенето.
Човектрябвадаяимадо
възглавницата,задасеза-
редиотнеясонаяестети-
ческанаслада,коятощему
носиспокоенчовешкисън.
Написателябяхапод-

несенимногоцветя,позд-

равленияипожеланияза
новитворческиуспехи.
МартенКалеевдадемного
автографи.Всекиситръгна
счувството,чееприсъст-
валнаеднозабележително
културносъбитие.■Слово 
плюс

Спреклонениепредталанта
В Младежкия дом в Монтана се 
със тоя пре ми ера на ро ма на на 
Мартен Калеев 
„Градината с раз пя ти ето”

Ненчо СЛАВЧЕВ
Юбилейното50-оизданиенаНационалнияконкурс-рецитал

заБотеваивъзрожденскапоезияипрозадонесеипризнание
завидинскатаБотевагрупа,коятовече18годинипредставя
достойноградани.ОтВрацаДеспотовцисевърнахас5отли-
чия–еднапърва,еднатрета,еднопоощрениеи2наградиза
особеназаслугаицялостенприноскъмконкурсанаръково-
дителитеДианаСираковаиНенчоСлавчев.Първатанаграда
езаиндивидуалнотоизпълнениенаЕлинаГеоргиева,коятосе
представискомпозицията„Българи”потекстовенаХр.Ботев
иЛ.Каравеловвгрупатадо14години.Всъщатагрупаучаства
инай-малкиятпредставителнаклуба,второкласникътДейвид
Пламенов,койтополучипоощрениезаизпълнениена„Защо
несъм”(Хр.Ботев).Пригруповитерециталипървоивторо
мястонебеприсъдено,атретанаградаполучивидинското
Експерименталнотворческостудио„Ив.Деспотов”закомпо-
зицията„Аощепо-чуднисмение–българите”потекстовена
Хр.Ботев,Л.Каравелов,Ив.ВазовиЗ.Стоянов.
Тазгодишнотоюбилейноизданиенаконкурсабеснай-сил-

натаконкуренциязапоследните20-инагодини.Основникон-
курентизапризовитеместабяхапредставителитенаВидини
Варна.
На30майвидинчаниимахавъзможностдавидятпълната

конкурснапрограманаклуб„Ив.Деспотов”,коятобепредста-
венанатрадиционнатагодишнапродукциянаклубавзалата
наСОУ„Л.Каравелов”.Натозисвоеобразенпразникмладите
Деспотовциизпратихасъсспециаленритуалабитуриентка-
таИванесаИвайлова–двапътилауреатнаБотевияконкурс.
Церемониятапоизпращанетопредизвикасълзиивочитена
публиката.„Нотазираздялаеповечесимволична–казаръко-
водителкатанаклубаДианаСиракова,защотосвсички,ско-
итосмесеразделили,идоднессесрещамеиликонтактуваме
чрезинтернет.Клуб„Ив.Деспотов”еедноголямотворческо
семейство,вкоетовсичкиоставатприятелизацялживот!”
Иванесасеразделясклуба,нонеисъссцената.Тящепродъл-
жисвоетообразованиевспециалнашколапоактьорскомайс-
торствовчужбина.НесееотказалаиотучастиевБотевия
конкурсисенадявана51-отоизданиенаконкурсадасеяви
катоиндивидуаленизпълнител.■

Литературенклуб„Иван
Деспотов”спризнание
за ця лос тен при нос към 
на ци онал ния кон курс-ре ци тал 
за Ботева по езия и про за

След20-годишнопрекъсва-
несевъзстановилитератур-
ноточетеневкъщатасветиня
„ИванкаБотева”.Порешение
наОбСтяимашестатутна
музей.Бяхазапазеникабине-
тътнаген.КирилБотев,който
едивизионенкомандирна
VIБдинскадивизия–Враца,
стаятанаИванкаБотева,която
живеепригенераладосмъртта
си.Неслучайнотяживеевтая
къщаивъвВраца–такатяе
най-близодорожденотомясто
насвоясин,с.Осенидовръх
Околчица,къдетотойзагива.
Предивкъщатаеимало

фотодокументалнаизложба
заучастиетонаженитевос-
вободителнитеборби,Клуб
наженитеисемейството.
Врачанскитепоетисапроче-
лидесеткистиховетук,тъй

катокъщатабесвоеобразен
литературенсалон.Ежегодно
на1юнивпрограматана
Ботевиднисарецитирани
Ботевитворби,представяни
самладитворци.Туксаче-
лисвоистиховепоетесите
ЕлисаветаБагряна,Лиляна
Михайлова,СтанкаПенчева,
ЛианаДаскалова,Петя
Йорданова,НадяКехлибарева,
МаргаритаПеткова,
ПърволетаПрокопова.Джуни
Александроваерецитирала
Ботевитестихотворения.
ИванкаБотеваечестита

давидипризнателносттаи
преклонениетонасвободна
Българияпредвеличавото
делонаХристоБотев.През
1902г.тяприемаовациитена
възторженитеБотевипоклон-
нициотбалконанакъщата.

Днессобственицитенакъща-
тасъхраняватдуханарево-
люционнитедни,паметтана
ИванкаБотеваидостойните
йсинове.
Тазигодинапоизклю-

чениелитературноточе-
тенесесъстоявКлубана
БСП.Своистиховечето-
хаНадеждаЗахариева,
МаргаритаПеткова,Евдокия
Марангозова,АнетаДиловаи
др.ПоетътЦветанИлиевпоз-
дравивсичкиприсъстващи,
катопрочетесвоята
„Околчица”идвеинтимни
стихотворения.Товабевълну-
ващотържествовиметонаве-
ликатабългарка.Препълнената
залаизслушастрепеткакто
рецитиранитестихове,такаи
споделенитеспоменизакъща-
та.■Слово плюс

Възстановени ли те ра тур ни 
четениявъвВраца

Любомир ВЕСЕЛИНОВ
Традиционниятфолк-

лоренфестивал„ОтТимокдо
Искър”сепроведенеотдавна
нацентралнияплощадв
Белоградчик
Зам.-кметътнаобщината

АнтонТрифоновприветства
всичкиучастнициигостис
провежданетонаеднаотнай-
значимитекултурнипроявив
общината,какъвтоефолклор-
ниятфестивал,койтоеедна
отшесттепроявинакултурна
иисторическатематика,за-
легналивнационалниякулту-
ренкалендарзатазигодина.В
словотобяхаочертаниоснов-
нитецели,коитосепоставят
спровежданетонафестивала:
дапродължисъхраняването,
популяризиранетоитра-
дициятанафолклораот
СеверозападнаБългария;да
изпълнявавъзпитателнаи
познавателнаролязамладо-
топоколение;дапривлича
туристиигостинаобщината
ипознавачинакултурния
туризъм.
Втазгодишнотоизданиена

фестивалаучастват38фолк-
лорнисъставаот31населени
местанаобластитеВидин,
ВрацаиМонтана.Запърви
пътучаствахаитрисамо-
дейнисъставаотобщините
КняжевациЗайчаротСърбия.
Числотонаучастницитебе
536души.
Представенбеавтентичен

иобработенфолклор.Тазиго-

диначесттапървидаоткрият
празниканароднияфолклор
сепаднанамладежкиятанцов
съставотНародночитали-
ще„Съзнание–1915”село
Септемврийци.Традиционно
добресепредставихаисъс-
тавитенаДетскикомплекс,
Младежкидом,коитоизпъл-
ниханароднихора,кактои
читалищатавселатаСтакевци
иСалаш,коитопредставиха
автентиченфолклор.Особено
сеотличихавокалнитегрупи
отВраца,Мездра,Рогозен,
Оселна,Ковачица,РускаБяла,
Замфир,Брусен,Чипровцис
автентичниносии,Бърдарски
геран,запазилиспецифич-
ниясиговорповечеоттри
столетия,ГорниЛом,Георги

Дамяново,ГаврилГеново,
ДолноБелотинциигрупите
отселатаДунавци,Орешеци
Търнянесхудожествениръ-
ководителиЛюбенЗахариев
иИванВълчев.Единствената
мъжкапевческагрупапред-
ставис.ГорниЛом,вчиито
гласовесякашбесъбрана
цялатамощнапланината…
Многовпечатляващобеи
представянетонадетските
певческигрупиотОселнаи
Летница.Изключителноус-
пешнобеучастиетоина
всичкитанцовисъстави,като
най-силносъссвоитеизя-
вивпечатлихаформацията
„Ломскиритми”схудожес-
твенръководителМладен
Младенов,съставитенаНово

село,Димово,Бърдарскиге-
раниВълчедръм.Сумиление,
усмивкиинастроениесепос-
рещнахаизявитенадетските
танцовисъставиотОселна,
Бърдарскигеран,Ново
село,Бойчиновци,Долно
БелотинцииСептемврийци.
Синтерессепосрещна

участиетонатритесамо-
дейнисъставаотобщините
наР.Сърбия-Княжеваци
Зайчар–школапонародни
танциприДоманакулту-
ратавКняжевац,духовор-
кестър„Тимочкивеселяци”
итанцовсъставиоркес-
търкъмчиталище„Георге
Генчич”вселоВеликиИзвор.
Представянетоназападните
нисъседибеповечеотвъзхи-
тително–високохудожестве-
номайсторство,сценичнопо-
ведениеипрофесионализъм.
Всичкиизявибяхаоце-

няваниоттричленножури
всъстав:ГенчоГенчев–ху-
дожественръководителна
ансамбълВидин,Маргарита
Николова–етнографот
Видин,иВалериЦветков–
председателнаНЧ„Развитие”
–Белоградчик.
Навсичкифолклорнисъс-

тавиииндивидуалниизпъл-
нителибяхавръчениграмоти
заучастиеизаобогатяванена
българскияфолклор.■

Проведе се фестивалът 
„ОтТимокдоИскър” 


