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Уважаеми граждани
и гости на град Враца,

В тези дни на преклонение свежда
ме глави пред поета, революционер и
публицист, пред Ботевата национална
доблест и саможертва.
Днес повече от всякога са ни необ
ходими идеалът на Христо Ботев за
хуманност и справедливост, за вяр
ност и обич към Отечеството.
Нека бъдем достойни негови
съвременници! Нека като девиза на
Враца „Град като Балкана – древен и
млад”и ние да бъдем мъдри в помис
лите си и млади по дух, вяра и мечти!
Честит празник!

Народно веселие

Поздравявам ви с 1 юни –
Ден на Враца и 135-ата годишнина
от подвига на Христо Ботев
и неговата чета.

Слово
Кмет на Община Враца
д-р Костадин ШАХОВ
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АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”
ЕНЕРГИЯ ЗА ЧИСТА ПРИРОДА
KOZLODUY NPP

За 11-и път връчиха национална
награда за поезия
Получи я поетът Петко Братинов за цялостно творчество
В програмата на Майските културни
празници в Борован има една проява, към
която жителите на общината се отнасят с
особен респект и интерес. Това е гостуването
на група от Съюза на българските писатели
и връчването на Националната награда за
поезия „Иван Нивянин”. По този повод в
с. Нивянин и Борован гостуваха Йордан
Милев, Петко Братинов и Цветан Илиев.
Tе посетиха къщата на Иван Нивянин
и положиха цветя пред паметника му в
центъра на селото. В художествената галерия
„Владимир Ганецовски” беше връчена

Националната награда за поезия „Иван
Нивянин” за тази година. Жури от Съюза
на българските писатели, в състав: Йордан
Милев – председател, и членове – Матей
Шопкин и Иво Пешев, избра поета Петко
Братинов за неговото цялостно литературно
творчество. Кметът на община Борован
Петър Цветковски поздрави новия носител
на литературния приз и заяви: „Борован
ще продължи да утвърждава тази проява,
заедно с другите си културни дейности,
защото делото на Нивянин трябва да се
помни.” ■ Слово плюс

◄ Кметът Петър
Цветковски връчва
наградата на Петко
Братинов.

37 нови
назначения
Кметът на oбщина Криводол инж.
Николай Иванов връчи трудови
договори на безработни след успеш
но завършен курс на обучение po
oперативна програма „Развитие на чо
вешките ресурси” на Агенцията по
заетостта. Своите договори получиха
15 души еколози, преминали обучение
по „Екология и опазване на околната
среда”, 19 души градинари - обучени
по „Озеленяване и цветарство” и трима
огняри. На всички е осигурена 12 ме
сечна заетост.

От 27 май започна и прием на за
явления за обучение по професията
„Спасители при бедствия, аварии и ка
тастрофи”, специалност „Търсене,
спасяване и извършване на аварийно
възстановителни работи”.
Ще бъдат разкрити общо 30 ра
ботни места в Криводол, Лесура,
Градешница, Пудрия, Краводер,
Галатин и Големо Бабино. На
безработните, след преминаване на
курса на обучение, ще бъде осигурена
9-месечна заетост.■ Слово плюс

В Монтана

В община Криводол

15 абитуриенти
в кв. Огоста

▲От ранния следобед на 26 май ромски младежи и техните фа
милии танцуват на площада в квартала за радост на стотиците
изпращачи. За да насърчава младите роми, които завършват средно
образование, по традиция за 8-ма година абитуриентите получиха
парична награда от председателя на 39-ото Народно събрание и два
пъти депутат на Монтана доц. Борислав Великов.
На абитуриент от кв. Кошарник доц. Великов подари костюм за
150 лв., а на момиче с отличен успех в ПМГ- 100 лв. за обувки и аксе
соари за празничната вечер.
Наградите връчи оргсекретарят на партия Българска нова демок
рация инж. Валери Георгиев. СНИМКА: АРХИВ

Слово делник
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Нов педиатричен кабинет във
Видин за Деня на детето
За детския празник

Педиатричен кабинет за 20 000 лева
отвори врати във Видин по проект на
Асоциацията на Дунавските общини

▲Кметът на Видин Румен Видов преряза лентата след водосвет, извършен от архиман
дрит Поликарп. СНИМКА: АРХИВ

Ученици от
С
“Dreikonigsgymnasium”
в Кьолн гостуваха на
ГПЧЕ “Петър Богдан”
Младежите работиха съвместно със
своите връстници по проект “Околната
среда гради мостове” – европейски
екологичен и медиен проект под
патронажа на президентите
Георги Първанов, Кристиан Вулф
(Германия), Иво Йосипович
(Хърватска),Траян Бъсеску (Румъния),
а също и на бившия президент
на Унгария Ласло Шойом
20 училища от Германия и 20
от България Румъния, Унгария
и Хърватска изгр аждат вече три
години поред двустранни пар
тньорст ва и работят съвместно
по темите “Опазване на околна
та среда”, “Европа” и “Медии”.
Проектните групи от партньор
ските училища се посещават на
разменни начала, живеят в се
мейството на своя партньор и
се запознават лично със стра
ната и хората, получавайки
автентична представа за ежед
невния живот. Като истински
журналисти учениците разс
ледват заедно конкретни теми
по опазване на околната сре
да в региона на училището
домакин. За резултатите от тези
разследвания всяка група ин
формира на майчиния си език
в съответния вестник, който
посвещава на проекта цяла вес
тникарска страница. По този
начин учениците не само при
добиват задълбочени знания по
екологични въпроси и заост
рят своята чувствителност към
опазване на околната среда, а
чрез задълбочената си работа
по писането на статиите за вес
тниците те изпълняват и ролята
на посланици и мултипликато
ри на екологичните принципи и
на европейската идея.
Най-добрите журналистичес
ки материали биват отличени в
края на всяка проектна година
на церемония в Бон. В рамките
на един медийно-педагогически

обучителен курс учениците се
занимават интензивно с вестни
ка като медия. Чрез редовното
задълбочено разглеждане на
журналистически материали те
не само подобряват своята че
тивна и езикова компетентност,
а също така повишават и обща
та си култура.
Те се научават да гледат с покритично око на медиите като
цяло и да ги използват ком
петентно като платформа за
въздействаща и достигаща до
широки кръгове информация
по екологични теми. Медиен
партньор на проекта в България
е вестник “Труд”, който ве
че два пъти посвещава по цяла
страница на журналистически
те материали на учениците от
ГПЧЕ.
Тема на тазгодишната съв
местна работа на гимназистите
от Монтана и Кьолн е използ
ването на слънчеви и вятърни
колектори в “Ава спорт”, с чи
ято работа те вече се запознаха.
Гостите бяха официално
посрещнати в училището,
насладиха се на празничния
фолклорен концерт в тяхна чест
и присъстваха на изпращане
то на абитуриенти, което силно
ги впечатли, тъй като при тях
няма такива традиции. В по
чивните дни домакините им
показаха забележителности
те на София, Белоградчишките
скали, Магурата, Леденика.■
Слово плюс

Кабинетът е създаден по проект на Асоциацията на
Дунавските общини, в партн
 ьорство с общината. Лентата пре
ряза кметът на Видин, след водосвет, извършен от архимандрит
Поликарп.
Кабинетът се намира в ДКЦ 1 /поликлиниката/ и е напълно ре
монтиран и обзаведен. В него ще бъдат извършв ани подробни
прегледи на най-малките жители на Видин. Завеждащ педиат
ричния център е д-р Поли Цветкова.
Проектът „Нека по-добре защитим и да се грижим за здра
вето на нашите деца, живеещи по поречието на река Дунав”,
е насочен към нуждите на най-уязвимата част от населението
– децата. Ще бъдат ремонтирани, обзаведени и оборудвани об
що 17 детски медицински кабинета в общини от Дунавския
регион. Основните цели са да се подобрят: достъпа на деца до
специализирани здравни грижи; грижите за здравословното им
състояние; профилактика; диагностика и подходящо лечение.
Финансирането е осигурено от Исландия, Лихтенщайн и
Норвегия чрез финансовия механизъм на Европейското икономи
ческо пространство. Общото население на общините-партн
 ьори
по поречието на Дунав е 505 000 души, от които около 70 000 са
деца.■ Слово плюс

пециализирана лаборатория за
анализ на генно модифицирани ор
ганизми беше оборудвана в началото на
годината и функционира като инстр
 умент за
контрол на ГМО в околната среда.
Не са открити генетични модификации в
царевичната нива в с. Борован, стопанис
ван от “Агротрейд СС” ООД. Това показват
данните на Изпълнителната агенция по
околната среда и водите (ИАОС) от из
вършените през 2010 година качествени
анализи за определяне наличието на гене
тично изменена ДНК в 48
проби - 37 от растителен
материал (царевица и ра
пица) и 11 от обработваема
почва за територията на
цялата страна.
Пробите на територията
на РИОСВ - Враца са взе
ти на 18 октомври 2010 г., в
присъствието на експерт на
инспекцията и представи
тели на специализираната
лаборатория към ИАОС. То е част от изс
ледване в национален план, за спазване
на изискванията на Закона за генетично
модифицираните организми (ЗГМО, ДВ,
бр. 27/2005 г.) за 30 км отстояние за отг
леждане на ГМО култури от границите на
защитените зони. Изследването се извър
шва въз основа на Програма за взимане на
проби от околна среда за анализ на гене
тични модификации.
За осъществяване на контрол върху ос
вобождаване на ГМО в околна среда през
2011 година са заложени за вземане на
проби от други два пункта на територията
на областта.

Ще бъдат изследвани рапицова нива в
района на с. Три Кладенци и царевица в
землището на гр. Бяла Слатина, след съг
ласуване с Програмата за набиране на
проби през 2011 година.
Специализирана лаборатория за анализ
на генетично модифицирани организми бе
ше оборудвана в началото на годината и
функционира като инструмент за контрол
на ГМО в околната среда.
Това е първата в България лаборатория,
която изследва проби от околната среда.

Няма ГМО в
царевичните
ниви на Борован
Оборудвана е с четири автоматизирани
системи - за пробоподготовка, апарат за
класически PCR анализ, апарат за количес
твен PCR анализ в реално време и система
за генетичен анализ. Разполага с три отдел
ни работни помещения.
Екипът се състои от специалисти, докто
ри на науките, по молекулярна биология и
молекулярна генетика.
Приложените методи за изпитване са ус
пешно защитени пред одиторски екип на
Изпълнителна агенция „Българска служба
за акредитация“ при проведен първонача
лен надзор за акредитация, съобщиха от
РИОСВ - Враца.■

Представители на ЧЕЗ
се срещнаха с кметове
от област Монтана
Регионалният менид
жър на ЧЕЗ за България,
Петър Докладал, се срещ
на с представители на
местните власти от област
Монтана, за да представи
инвестиционната политика
на компанията за региона.
Срещата, инициирана
от ЧЕЗ и областния
управител. Ивайло Петров,
се проведе в Областната
управа на Монтана. На
дискусията присъстваха
представители на общините
Монтана, Берковица, Лом,
Вършец, Георги Дамяново,
Бойчиновци, Якимово,

Медковец, Чипровци,
Брусарци и Вълчедръм, и
на Областната дирекция на
МВР – гр. Монтана. Бяха
обсъдени инвестиционните
планове на ЧЕЗ за региона.
Представителите на местните
власти споделиха идеите
си за бъдещо ползотворно
сътрудничество и очакванията
си за развитието на общините,
които управляват.
За 2011 г. ЧЕЗ планира да
инвестира близо 2,4 млн.
лева в повишаването на
качеството и сигурността на
захранването и за подобряване
на услугите за клиентите си

на територията на област
Монтана.
Сред по-големите инве
стиционни обекти, чието
стартиране предстои е изгра
ждането на трафопост в гр.
Вършец на стойност 130 хил.
лева, както и въвеждането
на системи за дистанцион
но отчитане в гр. Лом на обща
стойност 430 хил. лева.
През последните 5 годи
ни ЧЕЗ е инвестирала над 9
млн. лева в рехабилитация,
модернизация и развитие на
електроразпределителната
мрежа на област Монтана. ■
Слово плюс
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Над 500 самодейци
на фолклорен събор
край Копиловци

Проведе се
съборът “Де е
българск
 ото”

В община Мездра

За шести път фондация “Дядо
Йоцо гледа” даде своята награда
за родолюбие

▲

Елеонора ЦАНОВА
В много страни има такива събори, този не е не
що уникално, но съм приятно изненадан от духа, от
добрата организация, от активността на общината,
на инициаторите. Тук видях наистина усмихнати
българи, дошли да се порадват на празника и да са
заедно - споделя врачанин, който от десет години жи
вее в Европа, дошъл за първи път на Националния
фолклорен събор около величествения памет
ник на Дядо Йоцо край Очин дол. За шести път, на
високото, над Искърското дефиле, където най-зря
щият слепец в следосвобожденска България копнее
да усети, да пипне и чуе Нова България, се събра
ха стотици хора.Близо 600 самодейци - 42 състава,
28 индивидуални изпълнители от София, Видин,
Плевен, Монтана, Ловеч и Враца, в неделния ден ус
троиха за гостите на комплекса “Дядо Йоцо” истинско
пиршество на духа. Съборът “Де е българското !” ста
ва един от най-хубавите майски празници за този
край - от Дунава до Балкана. Организаторите на из
граждането на този величествен паметник и красив
комплекс около него, фондация “Дядо Йоцо”, пред
седателствана от инициативния Огнян Петров, за
шести път дават своята награда за родолюбие. Тази
година, след допитване, тя заслужено бе присъдена
на еврокомисар Кристалина Георгиева за активна
та й хуманитарна дейност, която издига престижа на
България на световно ниво. За съжаление, Кристална
Георгиева не успя лично да присъства на тържество
то по награждаването, защото Европарламентът има
сесия в тези дни. Но тя е обещала да дойде в Мездра
на 26 юни, когато ще бъдат връчени за трети път ли
тературните награди на Майските културни празници
- Мездра. По традиция това съвпада с рождения ден
на Иван Вазов. Предишните носители на наградата за
родолюбие “Дядо Йоцо “ са певецът Илия Луков, бив
шият журналист от Би Ти Ви Пламен Петков, Димитър
Бербатов и Веселин Топалов, еврокомисар Меглена
Кунева. След тържественото откриване на събора “Де
е българското!” от кмета на Мездра Иван Аспарухов,
на сцената пред множеството, изпълнило поляните
наоколо, се заредиха певци и танцьори. Най-малка
та участничка в празника бе четиригодишната Сандра
Гешева от село Бистрец, своето майсторство пока
за и възрастният гайдар Неделчо Атанасов от Очин
дол. Отец Антон, от храма в Зверино, освети курбана,
приготвен табиетлийски от майстора готвач Бойко
Иванов, вкусотията опитаха мнозина от гостите.■

Уча
СНИМ стници в
КИ: АВ
с
ТОРКА ъбора
ТА

▲Над 500 самодейци от Северозападна България се събраха на третия пореден фолклорен събор
„Свидня” в местността Попов мост край монтанското село Копиловци. Те показаха изворен и обработен
фолклор от своите родни места. Цял ден балканът се огласяше от техните песни и танци. Съборът е бил
традиционен в миналото, той води началото си от римско време. След дълго прекъсване е възстановен
от общината в Георги Дамяново през 2009 година. ТЕКСТ И СНИМКИ: КРУМ КРУМОВ

"Децата от Ботунския край - деца на Европа"

Майски културни
празници в Криводол
Преглед на ученическата худо
жествена самодейност се проведе
в Криводол. Прегледът е част от
Майските културни празници, ко
ито ежегодно се организират от НЧ
„Н. Й. Вапцаров-1924”, с подкрепата
на кмета на общината инж. Николай
Иванов.
Децата от общинските детски гра
дини и училища представиха своя
талант и творчество под надслов
„Децата от Ботунския край – де
ца на Европа”. Малките самодейци
се превъплътиха в различни роли и
доказаха, че са живи традициите ни.
Самодейци бяха оценявани от жури с
председател инж. Розалина Георгиева
– директор „Специализирана адми
нистрация” и членове Хранимир
Павлов – хореограф и Павел
Христов.
На първо място от детските гра
дини се класираха децата от ОДЗ
„Славейче” – Криводол. На вто
ро място – ЦДГ „Калина Малина”
– филиал с. Лесура и на трето мяс
то ЦДГ „Калина Малина” с. Ракево.
За индивидуално изпълнение гра
моти получиха Георги Димитров
от с. Пудрия, Ивелин Каменов от
с. Галатин, Стефан Петров от с.
Краводер и Тереза Данчова от с.
Ракево. Грамоти за най-оригинални
▲Деца от общинските детски градини и училища представиха
костюми получиха децата от Лесура
своя талант и творчество под надслов „Децата от Ботунския
и Ракево.
През втората част на конкурсната край – деца на Европа”. СНИМКИ: АРХИВ
програма сили премериха само
дейците от общинск ите училища.
Наградата на кмета получиха са
модейците от ОУ „Васил Левски”
с. Лесура. На първо място се кла
сира ОУ „Васил Левски” с. Ракево.
Журито връчи две втори награ
ди – на НУ „Васил Левски” с.
Пудрия и СОУ „Св. св. Кирил и
Методий” гр. Криводол и на тре
то място – Прогимназия „Св. св.
Кирил и Методий” с. Краводер.
Награди за групово изпълнение по
лучиха Танцов състав от с. Пудрия,
Вокалната група от гр. Криводол,
Групата за народни песни – с.
Лесура и Богдана Петкова и Огняна
Огнянова от с. Пудрия.■

Слово памет
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По Ботевия път към голготата
Околчица

▲Откриването на "Ботеви дни
2011". СНИМКА: ОБЩИНА ВРАЦА

О

т площад “Христо
Ботев” днес за
65-и път потеглиха ре
диците от млади хора,
тръгнали на Националния
туристически поход

“Козлодуй-Околчица”, за
да изминат от утре сут
ринта Ботевия път на
към Голготата от брега
на Дунава до врачанс
кия Балкан. Тази година

в похода по заявка досе
га ще участват близо 750
походници, като към тях
се очаква да се присъеди
нят още групи. Георги
Петков е за 31-и път ко

похода, си е все същото.
Врачанската група,
която е една от наймногобройните, 175
поклонници, предим
но ученици. На новите
участници, децата от
Ресурсен център - Враца,
ученици от Роман и Лик,
на групата от “Лукойл” Бургас, кметът д-р Шахов
връчи тържествено зеле
ното ботевско знаме. А от
името на областн
 ата уп
рава и общината всеки
походник получи китка
дъхав здравец, за спо
рен път.
Тази годи
на Националният
туристически поход
“Козлодуй-Околчица”
е под патронажа на ви
цепремиера и министър
на вътрешните рабо
ти Цветан Цветанов. В
своето обръщение към
участн
 иците той казва:
“Аз вярвам, че всички
Ботеви поклонници, из
минаващи 120 километра
мендант на похода. И
от Козлодуй до Околчица,
всеки път вълнението,
свързано с организацията, носят в сърцата си синов
на обич и преклонение
реда и възможностите за
съчетаване на спортни
пред величавия подвиг
и познавателни часове в
на Христо Ботев и не

говата чета. Колко прав
е бил Войводата, като е
написал, че човек в пъл
ния смисъл на думата е
онзи, който е свободен.”
След пожеланието да
носят Ботев в духа, сър
цето и волята си, неговия
пример как да обичат
България и какво да жер
тват за нея, кметът д-р
Шахов пожела “На добър
път!” на отрядите, които,
предвождани от конен
отряд жокеи, начело с
кмета на квартал Кулата
Страхил Михайлов, по
еха към автобусите. От
Козлодуйския бряг та
зи вечер на празничен
митинг-заря ще бъдат из
пратени туристическите
групи от цялата страна.
Водосвет за добър
път и успех отслужи
Негово преосвещенств о
Траянополския епис
коп Киприян. 135 000
лева са осигурени от
държавата чрез облас
тната администрация
за пълното осигурява
не на походниците, на
биваците, за тяхното бе
зопасно пътуване.■
Слово плюс

Знамето на врачанските
войводи се развя отново
Реплика на знамето на двете
врачански сестри Мица и
Калица Хаджикръстеви
беше акцентът при
тържественото откриване
на “Ботеви дни 2011”
Елеонора ЦАНОВА

Реплика на знаме
то на двете врачански
сестри Мица и Калица
Хаджикръстеви беше ак
центът при откриването
тържествено на “Ботеви
дни 2011”. Знамето на
врачанските съзаклятни
ци е уникално със своята
единствена, извезана вър
ху него дума “Свобода!”
Свободата като единствен
изход от въстанието сре
щу поробителите. На него
врачанските “княгини” не
са се страхували да изпи
шат и имената си. Укрито
с хитрост от тях, за да бъ
де спасено от погрома на
турск ите отряди над вра
чанското население, с
извезания горд лъв с цар
ска корона, символът е
развян от Мица и Калица
при Освобождението от
руските войни. Идеята
да се избродира отново
знамето на поборници
те от Враца и сценарият
на ритуала е на Радосвета
Крумова, а бе осъщес
твена от амбициозните
майсторки във везането секретар-библиотекарки
на врачанските читалища.
Преди откриването на
тържествата, пред ве
личествения паметник
на Ботев беше изпълне
на Импресия от Танцова

формация “Магнифика” и
Театрална трупа “ТЕМП”,
в която се преплитаха са
модиви в бели одежди,
с жестоки робск и окови.
Знамето реплика беше
осветено от Негово пре
освещенство Врачански
митрополит Калиник и
ще бъде един от новитe
символи на града.
- България има Ботев.
За нас, вече почти сто
летие той е символ на
талант, героизъм, мяра
за величие и безсмъртие.
Българите имаме Христо
Ботев, онзи Ботев, кой
то много преди държавата
ни да бъде в общнос
тта на европейските
народи, със своето перо,
талант и подвиг ни ка
ра и днес да се гордеем,
че и ние сме дали не
що на света. България
има реализирани някол
ко национални каузи:
свободата, съединението,
независимост
та и приемането ни в
Европейския съюз. С те
зи думи председател на
НС Цецка Цачева отк
ри тържеството, с което
се постави началото на
“Ботеви дни 2011”. В
своето слово пред при
състващите депутати,
областни ръководители,
врачани, кметът д-р

Костадин Шахов каза:
“Преди 135 години
Христо Ботев и храбрите
му момци целуват бъл
гарската земя и поемат
по пътя на безсмъртието.
Пътят на Ботевата слава
от Козлодуй до Околчица,
с клетва за вярност пред
Отечеството. Преди 135
години България изживя
славни, но трагични дни,
дни, останали завинаги в
паметта българска. Днес
пред паметника на войво
дата Христо Ботев отново
ще запалим огъня на
славата, Вечния огън, на
помнящ ни за героите на
България. Ботевият дух е
жив...
За пореден път край
паметника на Ботев на
едноименния врачанс
ки площад бе запален
Вечният огън в знак на
признание към паметта
на героите, загинали за
нашата свобода.■

