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Уважаеми граж да ни
и гос ти на град Враца, 

Поздравявам ви с 1 юни – 
Ден на Враца и 135-ата го диш ни на
от под ви га на Христо Ботев
и не го ва та чета.

В те зи дни на прек ло не ние свеж да-
ме гла ви пред поета, ре во лю ци онер и 
публицист, пред Ботевата на ци онал на 
доб лест и саможертва. 
Днес по ве че от вся ко га са ни не об-
хо ди ми иде алът на  Христо Ботев за 
ху ман ност и  справедливост, за вяр-
ност и обич към Отечеството. 
Нека бъ дем дос той ни не го ви 
съвременници! Нека ка то де ви за на 
Враца „Град ка то Балкана – дре вен и 
млад”и ние да бъ дем мъд ри в по мис-
ли те си и мла ди по дух, вя ра и мечти!
Честит празник!

Кмет на Община Враца
д-р Костадин ШАХОВ

▲От ран ния сле до бед на 26 май ромски мла де жи и техни те фа
ми лии тан цу ват на пло ща да в квар та ла за ра дост на сто ти ците 
изпращачи. За да на сър ча ва мла ди те роми, ко ито за вър ш ват сред но 
образование, по тра ди ция за 8ма го ди на аби ту ри ен ти те получиха 
па рич на наг ра да от пред се да те ля на 39ото Народно съб ра ние и два 
пъ ти де пу тат на Монтана доц. Борислав Великов. 

На аби ту ри ент от кв. Кошарник доц. Великов по да ри кос тюм за 
150 лв., а на мо ми че с от ли чен ус пех в ПМГ 100 лв. за обув ки и ак се
со ари за праз нич на та вечер.

Наградите връ чи ор г сек ре та рят на пар тия Българска но ва де мок
ра ция инж. Валери Георгиев. СНИМКА: АРХИВ

Кметът на oбщина Криводол инж. 
Николай Иванов връ чи тру до ви 
до го во ри на без ра бот ни след ус пеш
но за вър шен курс на обу че ние po 
oперативна прог ра ма „Развитие на чо
веш ки те ре сур си” на Агенцията по 
заетостта. Своите до го во ри по лу чи ха 
15 ду ши еколози, пре ми на ли обу че ние 
по „Екология и опаз ва не на окол на та 
сре да”, 19 ду ши гра ди на ри  обу че ни 
по „Озеленяване и цве тар с т во” и три ма 
огняри. На всич ки е оси гу ре на 12 ме
сеч на заетост.

От 27 май за поч на и при ем на за
яв ле ния за обу че ние по про фе си ята 
„Спасители при бедствия, ава рии и ка
тас т ро фи”, спе ци ал ност „Търсене, 
спа ся ва не и из вър ш ва не на ава рий но 
въз с та но ви тел ни ра бо ти”. 

Ще бъ дат раз к ри ти об що 30 ра
бот ни мес та в Криводол, Лесура, 
Градешница, Пудрия, Краводер, 
Галатин и Големо Бабино. На 
безработните, след пре ми на ва не на 
кур са на обучение, ще бъ де оси гу ре на 
9ме сеч на заетост.■ Слово плюс
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►На 3-а стр. 

15 аби ту ри ен ти 
в кв. Огоста

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.

За 11-и път връчиха национална 
награда за поезия
Получи я поетът Петко Братинов за цялостно творчество
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Кабинетът е съз да ден по про ект на Асоциацията на 
Дунавските общини, в пар т ньор с т во с общината. Лентата пре
ря за кме тът на Видин, след водосвет, из вър шен от ар хи ман д рит 
Поликарп. 

Кабинетът се на ми ра в ДКЦ 1 /поликлиниката/ и е на пъл но ре
мон ти ран и обзаведен. В не го ще бъ дат из вър ш ва ни под роб ни 
прег ле ди на наймал ки те жи те ли на Видин. Завеждащ пе ди ат
рич ния цен тър е др Поли Цветкова. 

Проектът „Нека подоб ре за щи тим и да се гри жим за здра
ве то на на ши те деца, жи ве ещи по по ре чи ето на ре ка Дунав”, 
е на со чен към нуж ди те на найуяз ви ма та част от на се ле ни ето 
– децата. Ще бъ дат ремонтирани, об за ве де ни и обо руд ва ни об
що 17 дет с ки ме ди цин с ки ка би не та в об щи ни от Дунавския 
регион. Основните це ли са да се подобрят: дос тъ па на де ца до 
спе ци али зи ра ни здрав ни грижи; гри жи те за здра вос лов но то им 
състояние; профилактика; ди аг нос ти ка и под хо дя що лечение. 
Финансирането е оси гу ре но от Исландия, Лихтенщайн и 
Норвегия чрез фи нан со вия ме ха ни зъм на Европейското ико но ми
чес ко пространство. Общото на се ле ние на об щи ни тепар т ньо ри 
по по ре чи ето на Дунав е 505 000 души, от ко ито око ло 70 000 са 
деца.■ Слово плюс

Нов пе ди ат ри чен ка би нет във 
Видин за Деня на де те то

Педиатричен ка би нет за 20 000 ле ва 
от во ри вра ти във Видин по про ект на
Асоциацията на Дунавските общини

▲Кметът на Видин Румен Видов пре ря за лентата след водосвет, из вър шен от ар хи ман
д рит Поликарп. СНИМКА: АРХИВ

20 учи ли ща от Германия и 20 
от България Румъния, Унгария 
и Хърватска из г раж дат ве че три 
го ди ни по ред двус т ран ни пар
т ньор с т ва и ра бо тят съв мес т но 
по те ми те “Опазване на окол на
та сре да”, “Европа” и “Медии”. 
Проектните гру пи от пар т ньор
с ки те учи ли ща се по се ща ват на 
раз мен ни начала, жи ве ят в се
мейс т во то на своя пар т ньор и 
се за поз на ват лич но със стра
на та и хората, по лу ча вай ки 
ав тен тич на пред с та ва за ежед
нев ния живот. Като ис тин с ки 
жур на лис ти уче ни ци те раз с
лед ват за ед но кон к рет ни те ми 
по опаз ва не на окол на та сре
да в ре ги она на учи ли ще то 
домакин. За ре зул та ти те от те зи 
раз с лед ва ния вся ка гру па ин
фор ми ра на майчи ния си език 
в съ от вет ния вестник, кой то 
пос ве ща ва на про ек та ця ла вес
т ни кар с ка страница. По то зи 
на чин уче ни ци те не са мо при
до би ват за дъл бо че ни зна ния по 
еко ло гич ни въп ро си и за ос т
рят сво ята чув с т ви тел ност към 
опаз ва не на окол на та среда, а 
чрез за дъл бо че на та си ра бо та 
по пи са не то на ста ти ите за вес
т ни ци те те из пъл ня ват и ро ля та 
на пос ла ни ци и мул тип ли ка то
ри на еко ло гич ни те прин ци пи и 
на ев ро пейс ка та идея.

Найдоб ри те жур на лис ти чес
ки ма те ри али би ват от ли че ни в 
края на вся ка про ек т на го ди на 
на це ре мо ния в Бон. В рам ки те 
на един ме дий нопе да го ги чес ки 

обу чи те лен курс уче ни ци те се 
за ни ма ват ин тен зив но с вес т ни
ка ка то медия. Чрез ре дов но то 
за дъл бо че но раз г леж да не на 
жур на лис ти чес ки ма те ри али те 
не са мо по доб ря ват сво ята че
тив на и ези ко ва компетентност, 
а съ що та ка по ви ша ват и об ща
та си култура. 

Те се на уча ват да гле дат с по
кри тич но око на ме ди ите ка то 
ця ло и да ги из пол з ват ком
пе тент но ка то плат фор ма за 
въз дейс т ва ща и дос ти га ща до 
ши ро ки кръ го ве ин фор ма ция 
по еко ло гич ни теми. Медиен 
пар т ньор на про ек та в България 
е вес т ник “Труд”, кой то ве
че два пъ ти пос ве ща ва по ця ла 
стра ни ца на жур на лис ти чес ки
те ма те ри али на уче ни ци те от 
ГПЧЕ.

Тема на таз го диш на та съв
мес т на ра бо та на гим на зис ти те 
от Монтана и Кьолн е из пол з
ва не то на слън че ви и вя тър ни 
ко лек то ри в “Ава спорт”, с чи
ято ра бо та те ве че се запознаха. 
Гостите бя ха офи ци ал но 
пос рещ на ти в училището, 
нас ла ди ха се на праз нич ния 
фолк ло рен кон церт в тях на чест 
и при със т ва ха на из п ра ща не
то на абитуриенти, ко ето сил но 
ги впечатли, тъй ка то при тях 
ня ма та ки ва традиции. В по
чив ни те дни до ма ки ни те им 
по ка за ха за бе ле жи тел нос ти
те на София, Белоградчишките 
скали, Магурата, Леденика.■ 
Слово плюс

Специализирана  ла бо ра то рия за 
ана лиз на ге нно мо ди фи ци ра ни ор

га низ ми бе ше обо руд ва на в  на ча ло то на  
го ди на та и фун к ци они ра ка то ин с т ру мент за 
кон т рол на ГМО в окол на та среда. 

Не са от к ри ти ге не тич ни мо ди фи ка ции в 
ца ре вич на та ни ва в с. Борован, сто па нис
ван от “Агротрейд СС” ООД. Това по каз ват 
дан ни те на Изпълнителната аген ция по 
окол на та сре да и во ди те (ИАОС) от из
вър ше ни те през 2010 го ди на ка чес т ве ни 
ана ли зи за оп ре де ля не на ли чи ето на ге не
тич но из ме не на ДНК в 48 
про би  37 от рас ти те лен 
ма те ри ал (ца ре ви ца и ра
пица) и 11 от об ра бот ва ема 
поч ва за те ри то ри ята на 
ця ла та страна.

Пробите на те ри то ри ята 
на РИОСВ  Враца са взе
ти на 18 ок том в ри 2010 г., в 
при със т ви ето на ек с перт на 
ин с пек ци ята и пред с та ви
те ли на спе ци али зи ра на та 
ла бо ра то рия към ИАОС. То е част от из с
лед ва не в на ци она лен план, за спаз ва не 
на изис к ва ни ята на Закона за ге не тич но 
мо ди фи ци ра ни те ор га низ ми (ЗГМО, ДВ, 
бр. 27/2005 г.) за 30 км отс то яние за от г
леж да не на ГМО кул ту ри от гра ни ци те на 
за щи те ни те зони. Изследването се из вър
ш ва въз основа на Прог ра ма за взи ма не на 
про би от окол на сре да за ана лиз на ге не
тич ни модификации. 

За осъ щес т вя ва не на кон т рол вър ху ос
во бож да ва не на ГМО в окол на сре да през 
2011 го ди на са за ло же ни за вземане на 
проби от дру ги два пун к та на те ри то ри ята 
на областта. 

Ще бъ дат из с лед ва ни ра пи цо ва ни ва в 
ра йо на на с. Три Кладенци и ца ре ви ца в 
зем ли ще то на гр. Бяла Слатина, след съг
ла су ва не с Прог ра ма та за на би ра не на 
про би през 2011 година.

Специализирана ла бо ра то рия за ана лиз 
на ге не тич но мо ди фи ци ра ни ор га низ ми бе
ше обо руд ва на в на ча ло то на го ди на та и 
фун к ци они ра ка то ин с т ру мент за кон т рол 
на ГМО в окол на та среда. 

Това е пър ва та в България лаборатория, 
ко ято из с лед ва про би от окол на та среда. 

Оборудвана е с че ти ри ав то ма ти зи ра ни 
сис те ми  за пробоподготовка, апа рат за 
кла си чес ки PCR анализ, апа рат за ко ли чес
т вен PCR ана лиз в ре ал но вре ме и сис те ма 
за ге не ти чен анализ. Разполага с три от дел
ни ра бот ни помещения. 

Екипът се със тои от специалисти, док то
ри на науките, по мо ле ку ляр на би оло гия и 
мо ле ку ляр на генетика.

Приложените ме то ди за из пит ва не са ус
пеш но за щи те ни пред оди тор с ки екип на 
Изпълнителна аген ция „Българска служ ба 
за акредитация“ при про ве ден пър во на ча
лен над зор за акредитация, съобщиха от 
РИОСВ  Враца.■

Няма ГМО в
царевичните
ниви на Борован

Ученици от 
“Dreikonigsgymnasium” 
в Кьолн гос ту ва ха на 
ГПЧЕ “Петър Богдан”
Младежите ра бо ти ха съв мес т но със 
сво ите връс т ни ци по про ект “Околната 
сре да гра ди мос то ве” – ев ро пейс ки 
еко ло ги чен и ме ди ен проект под 
пат ро на жа  на пре зи ден ти те 
Георги Първанов, Кристиан Вулф 
(Германия), Иво Йосипович 
(Хърватска),Траян Бъсеску (Румъния),
а съ що и на бив шия пре зи дент
на Унгария Ласло Шойом

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 поголемите 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

Представители на ЧЕЗ
се срещнаха с кметове
от област Монтана
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Преглед на уче ни чес ка та ху до
жес т ве на са мо дейност се про ве де 
в Криводол. Прегледът е част от 
Майските кул тур ни празници, ко
ито еже год но се ор га ни зи рат от НЧ 
„Н. Й. Вапцаров1924”, с под к ре па та 
на кме та на об щи на та инж. Николай 
Иванов. 

Децата от об щин с ки те дет с ки гра
ди ни и учи ли ща пред с та ви ха своя 
та лант и твор чес т во под над с лов  
„Децата от Ботунския край – де
ца на Европа”. Малките са мо дей ци 
се пре въп лъти ха в раз лич ни ро ли и 
доказаха, че са жи ви тра ди ци ите ни. 
Самодейци бя ха оце ня ва ни от жу ри с 
пред се да тел инж. Розалина Георгиева 
– директор „Специализирана ад ми
нис т ра ция” и чле но ве Хранимир 
Павлов – хо ре ог раф и Павел 
Христов.

На пър во мяс то от дет с ки те гра
ди ни се кла си ра ха де ца та от ОДЗ 
„Славейче” – Криводол. На вто
ро мяс то – ЦДГ „Калина Малина” 
– фи ли ал с. Лесура и на тре то мяс
то ЦДГ „Калина Малина” с. Ракево. 
За ин ди ви ду ал но из пъл не ние гра
мо ти по лу чи ха Георги Димитров 
от с. Пудрия, Ивелин Каменов от 
с. Галатин, Стефан Петров от с. 
Краводер и Тереза Данчова от с. 
Ракево. Грамоти за найори ги нал ни 
кос тю ми по лу чи ха де ца та от Лесура 
и Ракево.

През вто ра та част на кон кур с на та 
прог ра ма си ли пре ме ри ха са мо
дейци те от об щин с ки те училища. 
Наградата на кме та по лу чи ха са
мо дейци те от ОУ „Васил Левски” 
с. Лесура. На пър во мяс то се кла
си ра ОУ „Васил Левски” с. Ракево. 
Журито връ чи две вто ри наг ра
ди – на НУ „Васил Левски” с. 
Пудрия и СОУ „Св. св. Кирил и 
Методий” гр. Криводол и на тре
то мяс то – Прогимназия „Св. св. 
Кирил и Методий” с. Краводер. 
Награди за гру по во из пъл не ние по
лу чи ха Танцов със тав от с. Пудрия, 
Вокалната гру па от гр. Криводол, 
Групата за на род ни пес ни – с. 
Лесура и Богдана Петкова и Огняна 
Огнянова от с. Пудрия.■

Елеонора ЦАНОВА
В мно го стра ни има та ки ва събори, то зи не е не

що уникално, но съм при ят но из не на дан от духа, от 
доб ра та организация, от ак тив нос т та на общината, 
на инициаторите. Тук ви дях на ис ти на ус мих на ти 
българи, дош ли да се по рад ват на праз ни ка и да са 
за ед но  спо де ля врачанин, кой то от де сет го ди ни жи
вее в Европа, до шъл за пър ви път на Националния 
фолк ло рен съ бор око ло ве ли чес т ве ния па мет
ник на Дядо Йоцо край Очин дол. За шес ти път, на 
високото, над Искърското дефиле, къ де то найзря
щи ят сле пец в сле дос во бож ден с ка България коп нее 
да усети, да пип не и чуе Нова България, се съб ра
ха сто ти ци хо ра .Б ли зо 600 са мо дей ци  42 състава, 
28 ин ди ви ду ал ни из пъл ни те ли от София, Видин, 
Плевен, Монтана, Ловеч и Враца, в не дел ния ден ус
т ро иха за гос ти те на ком п лек са “Дядо Йоцо” ис тин с ко 
пир шес т во на духа. Съборът “Де е бъл гар с ко то !” ста
ва един от найху ба ви те майс ки праз ни ци за то зи 
край  от Дунава до Балкана. Организаторите на из
г раж да не то на то зи ве ли чес т вен па мет ник и кра сив 
ком п лекс око ло него, фон да ция “Дядо Йоцо”, пред
се да тел с т ва на от ини ци атив ния Огнян Петров, за 
шес ти път да ват сво ята наг ра да за родолюбие. Тази 
година, след допитване, тя зас лу же но бе при съ де на 
на ев ро ко ми сар Кристалина Георгиева за ак тив на
та й ху ма ни тар на дейност, ко ято из ди га прес ти жа на 
България на све тов но ниво. За съжаление, Кристална 
Георгиева не ус пя лич но да при със т ва на тър жес т во
то по награждаването, за що то Европарламентът има 
се сия в те зи дни. Но тя е обе ща ла да дой де в Мездра 
на 26 юни, ко га то ще бъ дат връ че ни за тре ти път ли
те ра тур ни те наг ра ди на Майските кул тур ни праз ни ци 
 Мездра. По тра ди ция то ва съв па да с рож де ния ден 
на Иван Вазов. Предишните но си те ли на наг ра да та за 
ро до лю бие “Дядо Йоцо “ са пе ве цът Илия Луков, бив
ши ят жур на лист от Би Ти Ви Пламен Петков, Димитър 
Бербатов и Веселин Топалов, ев ро ко ми сар Меглена 
Кунева. След тър жес т ве но то от к ри ва не на съ бо ра “Де 
е българското!” от кме та на Мездра Иван Аспарухов, 
на сце на та пред множеството, из пъл ни ло по ля ни те 
наоколо, се за ре ди ха пев ци и танцьори. Наймал ка
та учас т нич ка в праз ни ка бе че ти ри го диш на та Сандра 
Гешева от се ло Бистрец, сво ето майс тор с т во по ка
за и въз рас т ни ят гайдар Неделчо Атанасов от Очин 
дол. Отец Антон, от хра ма в Зверино, ос ве ти курбана, 
при гот вен та би ет лийс ки от майс то ра гот вач Бойко 
Иванов, вку со ти ята опи та ха мно зи на от гостите.■

▲ Участници в събора
СНИМКИ: АВТОРКАТА

▲Над 500 са мо дей ци от Северозападна България се съб ра ха на тре тия по ре ден фолк ло рен съ бор 
„Свидня” в мес т нос т та Попов мост край мон тан с ко то се ло Копиловци. Те по ка за ха из во рен и об ра бо тен 
фолк лор от сво ите род ни места. Цял ден бал ка нът се ог ла ся ше от тех ни те пес ни и танци. Съборът е бил 
тра ди ци онен в миналото, той во ди на ча ло то си от рим с ко време. След дъл го пре къс ва не е въз с та но вен 
от об щи на та в Георги Дамяново през 2009 година. ТЕКСТ И СНИМКИ: КРУМ КРУМОВ

Над 500 са мо дей ци 
на фолк ло рен съ бор 
край Копиловци

В 
об

щ
ин

а 
М

ез
др

а

"Децата от Ботунския край  деца на Европа"

Проведе се
съборът “Де е
бъл гар с ко то” 

▼ Паметникът на Дядо Йоцо

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

Майски културни 
празници в Криводол

▲Деца от об щин с ки те дет с ки гра ди ни и учи ли ща пред с та ви ха 
своя та лант и твор чес т во под над с лов  „Децата от Ботунския 
край – де ца на Европа”. СНИМКИ: АРХИВ
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Елеонора ЦАНОВА
Реплика на зна ме

то на две те вра чан с ки 
сес т ри Мица и Калица 
Хаджикръстеви бе ше ак
цен тът при от к ри ва не то 
тър жес т ве но на “Ботеви 
дни 2011”. Знамето на 
вра чан с ки те съ зак лят ни
ци е уни кал но със сво ята 
единствена, из ве за на вър
ху не го ду ма “Свобода!” 
Свободата ка то един с т вен 
из ход от въс та ни ето сре
щу поробителите. На не го 
вра чан с ки те “княгини” не 
са се стра ху ва ли да из пи
шат и име на та си. Укрито 
с хит рост от тях, за да бъ
де спа се но от пог ро ма на 
тур с ки те от ря ди над вра
чан с ко то население, с 
из ве за ния горд лъв с цар
с ка корона, сим во лът е 
раз вян от Мица и Калица 
при Ос во бож де ни ето от 
рус ки те войни. Идеята 
да се из б ро ди ра от но во 
зна ме то на по бор ни ци
те от Враца и сце на ри ят 
на ри ту ала е на Радосвета 
Крумова, а бе осъ щес
т ве на от ам би ци оз ни те 
майс тор ки във ве за не то  
сек ре тарбиб ли оте кар ки 
на вра чан с ки те читалища.

Преди от к ри ва не то на 
тържествата, пред ве
ли чес т ве ния па мет ник 
на Ботев бе ше из пъл не
на Импресия от Танцова 

фор ма ция “Магнифика” и 
Театрална тру па “ТЕМП”, 
в ко ято се преп ли та ха са
мо ди ви в бе ли одежди, 
с жес то ки роб с ки окови. 
Знамето реп ли ка  бе ше 
ос ве те но от Негово пре
ос ве щен с т во Врачански 
мит ро по лит Калиник и 
ще бъ де един от но витe 
сим во ли на града.

 България има Ботев. 
За нас, ве че поч ти сто
ле тие той е сим вол на 
талант, героизъм, мя ра 
за ве ли чие и безсмъртие. 
Българите има ме Христо 
Ботев, он зи Ботев, кой
то мно го пре ди дър жа ва та 
ни да бъ де в об щ нос
т та на ев ро пейс ки те 
народи, със сво ето перо, 
та лант и под виг ни ка
ра и днес да се гордеем, 
че и ние сме да ли не
що на света. България 
има ре али зи ра ни ня кол
ко на ци онал ни каузи: 
свободата, съединението, 
не за ви си мос т
та и при ема не то ни в 
Европейския съюз.  С те
зи ду ми председател на 
НС Цецка Цачева от к
ри тържеството, с ко ето 
се пос та ви на ча ло то на 
“Ботеви дни 2011”. В 
сво ето сло во пред при
със т ва щи те депутати, 
об лас т ни ръководители, 
врачани, кме тът др 

Костадин Шахов каза: 
“Преди 135 го ди ни 
Христо Ботев и храб ри те 
му мом ци це лу ват бъл
гар с ка та зе мя и по емат 
по пъ тя на безсмъртието. 
Пътят на Ботевата сла ва 
от Козлодуй до Околчица, 
с клет ва за вяр ност пред 
Отечеството. Преди 135 
го ди ни България из жи вя 
славни, но тра гич ни дни, 
дни, ос та на ли за ви на ги в 
па мет та българска. Днес 
пред па мет ни ка на войво
да та Христо Ботев от но во 
ще за па лим огъ ня на 
славата, Вечния огън, на
пом нящ ни за ге ро ите на 
България. Ботевият дух е 
жив... 

За по ре ден път край 
па мет ни ка на Ботев на 
ед но имен ния вра чан с
ки пло щад бе за па лен 
Вечният огън в знак на 
приз на ние към па мет та 
на героите, за ги на ли за 
на ша та свобода.■

От пло щад “Христо 
Ботев” днес за 

65и път по тег ли ха ре
ди ци те от мла ди хора, 
тръг на ли на Националния 
ту рис ти чес ки по ход 

“КозлодуйОколчица”, за 
да из ми нат от ут ре сут
рин та Ботевия път на 
към Голготата от бре га 
на Дунава до вра чан с
кия Балкан. Тази го ди на 

в по хо да по за яв ка до се
га ще учас т ват бли зо 750 
походници, ка то към тях 
се очак ва да се при съ еди
нят още групи. Георги 
Петков е за 31и път ко

мен дант на похода. И 
все ки път вълнението, 
свър за но с организацията, 
ре да и въз мож нос ти те за 
съ че та ва не на спор т ни 
и поз на ва тел ни ча со ве в 

похода, си  е все същото.
Врачанската група, 

ко ято е ед на от най
многобройните, 175 
поклонници, пре дим
но ученици. На но ви те 
участници, де ца та от 
Ресурсен цен тър  Враца, 
уче ни ци от Роман и Лик, 
на гру па та от “Лукойл”  
Бургас, кме тът др Шахов 
връ чи тър жес т ве но зе ле
но то бо тев с ко знаме. А от 
име то на об лас т на та уп
ра ва и об щи на та все ки 
по ход ник по лу чи кит ка 
дъ хав здравец, за спо
рен път.

Тази го ди
на Националният 
ту рис ти чес ки по ход 
“КозлодуйОколчица” 
е под пат ро на жа на ви
цеп ре ми ера и ми нис тър 
на вът реш ни те ра бо
ти Цветан Цветанов. В 
сво ето об ръ ще ние към 
учас т ни ци те той казва: 
“Аз вярвам, че всич ки 
Ботеви поклонници, из
ми на ва щи 120 ки ло мет ра 
от Козлодуй до Околчица, 
но сят в сър ца та си си нов
на обич и прек ло не ние 
пред ве ли ча вия под виг 
на Христо Ботев и не

го ва та чета. Колко прав 
е бил Войводата, ка то е 
написал, че чо век в пъл
ния сми съл на ду ма та е 
онзи, кой то е свободен.”

След по же ла ни ето да 
но сят Ботев в духа, сър
це то и во ля та си, не го вия 
при мер как да оби чат 
България и как во да жер
т ват за нея, кме тът др 
Шахов по же ла “На до бър 
път!” на отрядите, които, 
пред вож да ни от ко нен 
от ряд жокеи, на че ло с 
кме та на квар тал Кулата 
Страхил Михайлов, по
еха към автобусите. От 
Козлодуйския бряг та
зи ве чер на праз ни чен 
ми тингза ря ще бъ дат из
п ра те ни ту рис ти чес ки те 
гру пи от ця ла та страна.

Водосвет за до бър 
път и ус пех от с лу жи 
Негово пре ос ве щен с т во 
Траянополския епис
коп Киприян. 135 000 
ле ва са оси гу ре ни от  
дър жа ва та чрез об лас
т на та ад ми нис т ра ция 
за пъл но то оси гу ря ва
не на походниците, на 
биваците, за тях но то бе
зо пас но пътуване.■ 
Слово плюс

По Ботевия път към гол го та та 
Околчица

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

Знамето на вра чан с ки те
войводи се раз вя от но во
Реплика на зна ме то на две те 
вра чан с ки сес т ри Мица и 
Калица Хаджикръстеви 
бе ше ак цен тът при 
тър жес т ве ното  от к ри ва не 
на “Ботеви дни 2011”


