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Подарък за ця ло се ло Бели из вор нап ра
ви ра бо те щи ят ус пеш но ци мен тов за вод 

на ком па ни ята “Холсим”, на ми ращ се то ку до 
къ щи те на хората. “Холсим България” АД е 
при ем ник на ня ко гаш на та со ци алис ти чес ка гор
дост “Белоизворски цимент”. Хората в се ло то са 
трай но свързани с него, но за ви на ги са заб ра ви
ли сте ле щия се над къ щи те бял прах. Заводът 
е превърнат в съвременно, мо дер но еко ло гич но 
предприятие, ка то част от гру па та “Холсим”, ко
ято има сто го диш на ис то рия и е един от го ле ми
те ев ро пейс ки производители. И в Бели из вор 
ком па ни ята ре ши да про ве де доб ро вол чес ка 
ак ция в под к ре па на зна чи ми со ци ал ни каузи, 
на ре че на „Заедно за об щес т во то „.

В пе тъч ния ден ра бот ни ци и слу жи те ли от ци
мен то во то производство се за еха с по чис т ва не то 
и об ла го ро дя ва не то на сел с кия център.  На ра
бо та на че ти ри те обек та  по чис т ва не на канала, 
на глав ния път през селото, по ля на та пред мес т
на та цър к ва и пъ тя към кариерата, се вклю чи ха и 
мно го белоизворчани. Така обик но ве ни ят дел ник 
се пре ля след доб ре свър ше на та ра бо та в един 
ис тин с ки празник. Кметът на об щи на Враца инж. 
Николай Иванов и из пъл ни тел ни ят ди рек тор 
на „ХолсимБългария „АД Тодор Костов от к ри
ха тър жес т ве но об но ве ния парк нас ред Бели 
извор. Занемареният парк със ста ри кра си ви 
дър ве та се га е пре вър нат в не уз на ва емо мяс то 
за от дих и почивка. Той е дар на се ло то и е за 
мла ди и стари. За мал ки те има ша ре ни пъс т ри 
катерушки, ко ри то то на мес т на та ва дич ка е хва
на то във ви ещ се ка нал от раз но об раз ни камъни, 
беседки, люл ки и дру ги кра си ви кът че та за раз
дум ка до пъл ват но вия му облик. 

 За мен Европейски съюз, то ва е „Холсим“, 
ако ня кой ни е помогнал, то ва са  „Холсим.“ Не 
съм ви дял и лев ни то от ев ро пейс ки те пари, ни то 
от ре пуб ли кан с кия бю джет  за явя ва кме тът на 
се ло то Кирил Илиев и е горд с та зи инициатива, 
ко ято ос вен кра си вия об но вен парк пра ви хо ра
та от се ло то и за во да  поблизки, да си по мог нат 
взаимно, за сил ва чув с т во то за един ност и спло
те ност за под дър жа не то на чис то та и кра си ва 
среда. Около 250 хи ля ди ле ва са вло жи ли от 
за во да в то зи дар.

Из пъл ни тел ни ят ди рек тор Тодор Костов 
споделя, че зат руд не ни ята за тях продължават, 
стро ител с т во то все още е в спад, ин дус т ри ята 
ка то ця ло съ що не е на нуж ни те обо ро ти и кри
за та съв сем не е отминала. Близо 20 про цен та е 
сри вът  в срав не ние с на ча ло то на кри за та и про
це сът се задълбочава, ра бо тят 200 дни в го ди на
та и то при не пъ лен капацитет, по яс ня ва той.■

Дар за малки 
и го ле ми

130 ра бот ни мес та обя
ви ха ра бо то да те ли на 
тру до ва бор са във Видин. 
Събитието, ор га ни зи ра
но от Дирекция „Бюро по 
тру да”, бе от к ри то от об
лас т ния уп ра ви тел Цветан 
Асенов. Участваха 37 
ра бо то да те ли и бли зо 150 

безработни, ре гис т ри ра
ни в Бюрото по тру да във 
Видин. На съ би ти ето при
със т ва ха кме то ве на об щи
ни от региона, синдикати, 
неп ра ви тел с т ве ни ор га
ни за ции и Регионалната 
служ ба по за етос т та в 
Монтана. ■Слово плюс

Депутати и учи те ли
от Монтанско 
дис ку ти ра ха но вия
за кон за об ра зо ва ни ето

Крум КРУМОВ
Депутатите от ГЕРБ Димитър Аврамов, Златко 

Тодоров, Светла Мицова и Катя Чалъкова се 
срещ на ха в Монтана с учи те ли и ди рек то ри на 
учи ли ща от региона. Дискутиран бе но вият за кон 
за пре ду чи лищ но то и учи лищ но то образование, 
кой то пред с тои да бъ де гла су ван на вто ро че те не 
в Народното събрание.

Учителите по ис ка ха да не се пре об ра зу ват ре
сур с ни те цен т ро ве за обу че ние на де ца със спе ци
фич ни об ра зо ва тел ни потребности, как то се пред
виж да да ста не с но вия закон. Те коментираха, че 
по ве че то от ро ди те ли те на те зи де ца ня мат въз
мож ност да пла щат так си за обу че ние на децата. 
Дискутирани бя ха още въп ро си за ка ри ер но то 
раз ви тие на учителите, за прех вър ля не то на про
фе си онал ни те гим на зии на об щин с ко фи нан си ра
не и подчинение, за тран с пор та на де ца та от дет
с ки те гра ди ни от се ла та до градовете, за но ви те 
об щес т ве ни съвети, ко ито тряб ва да кон т ро ли рат 
ра бо та та на училищата. Депутатите обявиха, че 
дискусията, в ко ято учас т ва ха над 150 учители, е 
би ла мно го по лез на за тях и ня кои от ра ци онал ни
те пред ло же ния ще бъ дат впи са ни в за ко на пре ди 
вто ро то му четене.■

130 ра бот ни 
мес та обя ви ха 
на бор сата
във Видин 

И бре гов ча ни ве че ще се 
рад ват на ус лу ги те на ма
га зин от ве ри га та „КООП”. 
Откриването на тър гов с
кия обект ста на ми на ла та 
седмица. На съ би ти ето 
при със т ва ха за мес т ник
пред се да те лят на ЦКС 
Марин Дончев и Ваня 
Цакинска – пред се да тел 
на ОКС – Видин, как то и 
пред се да тел ите на ко опе ра

тив ни те съ юзи във Враца и 
Монтана. 

От име то на об лас т ния 
уп ра ви тел на Видин инж. 
Цветан Асенов поз д ра
ви те лен ад рес връ чи не
го ва та за мес т нич ка Елка 
Георгиева. Тя поз д ра ви 
жи те ли те на град Брегово с 
но ва та при до бив ка и заяви, 
че сме се ни ят ма га зин се 
от к ри ва бла го да ре ние на 

доб ро то пар т ньор с т во меж
ду Областен ко опе ра ти вен 
съ юз – гр. Видин и об щи на 
Брегово.  
Тържествен во дос вет 
по слу чай от к ри ва не
то на ма га зи на от с лу жи 
архимандрит Поликарп. 

Празничната це ре мо
ния за вър ши с из пъл не ние 
на мла деж ка фор ма ция 
„Бреговица” и мла ди ят из

пъл ни тел на на род ни пес ни 
Горан Младенов.

Новооткритият сме
сен ма га зин се прос ти ра 
на площ око ло 100 кв. 
м, а в не го ще ра бо тят 
два ма души. Магазини 
от на ци онал на ве ри га 
„КООП” има в об щи ни
те Чупрене и Ружинци 
и в се ла та Раковица и 
Гомотарци.■Слово плюс
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Герго Гергов бе сред 
отличените в рамките 
на инициативата 
Moby2Day, която 
стартира на 15 юни 
в София под мотото 
„Как идеите стават 
реалност”. 

Събитието се 
организира от  Moby2 – 

динамично развиваща 
се организация в 
областите обучения, 
консултации, web 
дизайн и web решения. 

Една от важните 
цели, която си 
поставя компанията, е 
позитивно оценяване 
приноса на личности 

и организации от 
бизнеса, местната и 
национална власти, 
които допринасят за 
развитието на web 
и информационните 
технологии.

Moby2 връчи своите 
първи Символи за 
принос към развитие на 

човешкия потенциал и 
икономика на знанието, 
разделени в 7 категории 
на политиката, 
обществения живот и 
бизнеса.  

Видинският кмет 
получи отличието 
от изпълнителния 
директор на Moby2 

Найден Николов.
Идеята е Moby2Day 

да се превърне в 
ежегодна инициатива, 
презентираща публично 
иновациите и добрите 
практики в областта 
на обученията и 
консултациите.

■Слово плюс

Вести от Видин

Модерен
приют за
кучетата

Приют за без дом ни ку че та ще 
бъ де из г ра ден в ра йо на на бив шия 
ека ри саж край Видин. Предвижда 
се в при юта да има ам бу ла то
рия за ве те ри нар номе ди цин с ки 
дейности, ка ран тин но по ме ще
ние и мяс то за раз ход ка и иг ра на 
животните. 

Капацитетът му ще е за 100 
животни. Според изис к ва ни ята за 
по до бен тип обек ти ще бъ де обо
со бе но и по ме ще ние за при ема не 
на граждани, ко ито се ин те ре су ват 
от пи том ци те в приюта.■

Обучават 
бол ног ле да чи 
за ви дин с ка та 
бол ни ца

Дванадесет без ра бот ни мъ же и 
же ни над 50 години, ре гис т ри ра
ни в Бюрото по тру да по ве че от 
1 го ди на, се обу ча ват за бол ног
ле да чи във ви дин с ка та бол ни ца 
„Св. Петка”. Подобно обу че ние 
се про веж да за пър ви път в об щи
на та и е по прог ра ма та „Шанс за 
ра бо та”. Практическите за ня тия 
на кур сис ти те пре ми на ват в най
теж ки те от де ле ния – хирургия, 
нер в но отделение, кардиология. 
Възрастните уче ни ци пра вят то
алет на болните, раз д виж ват ги 
и  ги хранят. След за вър ш ва не на 
обу че ни ето кур сис ти те ще по ло
жат ком п лек сен из пит по те ория 
и прак ти ка на про фе си ята и ще 
по лу чат удостоверение за про фе
си онал на подготовка. Успешно 
за вър ши ли те ще ра бо тят 6 ме се
ца ка то бол ног ле да чи в мес т на та 
болница. За ос та на ли те ос та ва 
на деж да та да ус пе ят да се ре али
зи рат в но во то си про фе си онал но 
поприще.■

Кметът 
на Видин 
с отличие
от Moby2

На 23 юни енер ге ти ци те от 
АЕЦ “Козлодуй” от бе ля за ха своя 
про фе си она лен праз ник – Деня 
на енергетика. 

Министърът на икономиката, 
енер ге ти ка та и ту риз ма Делян 
Добрев връ чи наг ра да та 
“Енергетик на го ди на та” на 
Андрей Красночаров – гла вен 
ме ха ник “Изпълнение на ре
мон та” в централата. Отличието 
се при съж да еже год но от 

Българската бран шо ва ка ма ра на 
енер ге ти ци те и из ра зя ва приз
на ни ето на про фе си онал на та 
об щ ност към изя ве ни спе ци
алис ти за ак тив на та им ра бо та и 
пос тиг на ти ви со ки резултати. И 
та зи го ди на бе спа зе на тра ди ци
ята но си те лят на при за да за са ди 
дръв че в але ята на АЕЦ ка то 
сим вол на ан га жи мен та на атом
на та цен т ра ла към опаз ва не то на 
окол на та среда.

За шес ти по ре ден път през 
2012 г. еки път на атом на та цен т
ра ла чрез гла су ва не в елек т рон на 
ан ке та да де сво ите пред по чи та
ния за “Найдо бър” в раз лич ни 
про фе си онал ни направления: 
“Безопасност, Сигурност, 
Качество”, “Реакторно обо руд
ва не”, “Турбинно обо руд ва не”, 
“Електрооборудване”, “Системи 
за кон т рол и уп рав ле ние”, “Най
до бър опе ра тор на ре ак тор”, 

“Найдо бър фи зик”, “Найдо бър 
хи мик” и “Найдо бър икономист, 
търговец, фи нан сист”. 
Заслужилите зва ни ето по лу чи
ха по чет ни от ли чия и гра мо ти 
от из пъл ни тел ния ди рек тор на 
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД Валентин 
Николов и от Владимир Уручев. 
Специалната наг ра да за ця лос
тен при нос по лу чи Митко Янков 
– ди рек тор “Безопасност и ка
чес т во”. ■Слово плюс

Андрей Красночаров от АЕЦ „Козлодуй” 
е „Енергетик на годината”

На 21 юни 2012 г. 
Областен ин фор ма ци

онен цен тър – Монтана про
ве де ин фор ма ци он на сре ща 
в Община Якимово, с ко ето 
прик лю чи пър ви ят ци къл от 
по се ще ния във всич ки об щи
ни от областта

Община Якимово ще пре
дос та вя елек т рон ни ус лу ги 
за граж да ни те и бизнеса, тъй 
ка то е це ле ва гру па на во де
ща та ор га ни за ция Община 
Брусарци, ко ято из пъл ня ва 
про ект „Улеснен дос тъп и 

подоб ро ка чес т во на ад
ми нис т ра тив на та ус лу га” 
по Оперативна прог ра ма 
„Административен ка па ци тет” 
(ОПАК). Общинската ад ми
нис т ра ция и Общинският съ
вет в Якимово са це ле ва гру
па и по още един про ект по 
ОПАК – за проз рач на и поч те
на дър жав на администрация, 
къ де то бе не фи ци ент е 
Община Оряхово. В пар

т ньор с т во с Агенцията по 
за етос т та без ра бот ни лица, 
ре гис т ри ра ни в Бюрото по 
труда, са вклю че ни в про ект 
„Нов из бор – раз ви тие и ре
али за ция” за обу че ние и про
фе си онал на квалификация.

Найго лям брой про ек ти 
има по Програмата за раз
ви тие на сел с ки те райони. 
Участниците в сре ща та по ис
ка ха пооб лек че ни ус ло вия за 
зе ме дел с ки те производители, 
за да мо же пого лям про цент 
от тях да се въз пол з ват от 

фи нан со ви те въз
мож нос ти на ЕС. 
По вре ме на сре
ща та бя ха пред с
та ве ни от во ре ни
те про це ду ри по 
Оперативна прог
ра ма „Развитие на 
чо веш ки те ре сур
си”, как то и но ви
те схеми, одоб ре
ни от Комитета за 

наб лю де ние на прог ра ма та 
на пос лед но то й за се да ние 
през м. май 2012 г.

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.■

В oбщина Якимово 
ус во яват 
сред с т ва пре дим но 
от прог ра ма та
за раз ви тие на 
сел с ки те ра йо ни

На 25.06.2012 г. В Регионалния 
ис то ри чес ки му зей Враца се уч
ре ди Инициативен ко ми тет за 
от бе ляз ва не на 100го диш ни на та 
от ги бел та на го ле мия войво да на 
Вътрешната Ма ке до ноод рин с ка 
ре во лю ци он на организация, вра
ча ни на Кръстю Българията. 

Инициативният ко ми тет си 
пос та вя за за да ча да про веж да 
раз лич ни инициативи, въз по
ме на тел ни чествания, ли те ра
тур ни и ис то ри чес ки четения, 
по пу ля ри зи ра щи лич нос т та и 
де ло то на Кръстю Българията. 
Обяви се на би ра не то на сред
с т ва за пос та вя не на па мет на 
пло ча на войводата на мяс то то 
на род ния му дом, за ко ето е раз
к ри та бан ко ва смет ка в Първа 
ин вес ти ци он на бан ка АД: IBAN: 
BG09FINV91501204316268, 
BIC: FINVBGSF, Фондация 
ВМРО. Средства ще се на би рат 
и чрез об щес т ве ни мероприятия, 
пос та вя не на ка си в раз лич ни 
учреждения, по ка ни към час т ни 
ли ца и фирми.

Учредители на ко ми те та са 
зам.кме тът на Враца Красимир 
Богданов, зам.пред се да те
лят на Общински съ вет ген. 
Валери Стаменови, съ вет ни ци те 
Красимир Ангелов и др Цветан 
Коцев, ди рек то рът на Регионален 
ис то ри чес ки му зей  Враца Илия 
Стоянов, пред се да те ли те на град
с ка та и мла деж ка та ор га ни за ция 
на ВМРО  Враца Марин Цветков 
и Станислав Стаменов, пи са те лят 
Веско Лазаров, об щес т ве ни кът 

Огнян Пищиков, пред се да те лят 
на Дамски клуб „Вратица” Галя 
Георгиева и Емил Александров – 
прав нук на Кръстю Българията.

Веско Лазаров пред с та ви пред 
учас т ни ци те в сре ща та крат ка би
ог ра фич на справ ка за Българията. 

Роден във Враца през 1874 г., 
ле ген да рен войво да на Върховния 
ко ми тет и ВМОРО, учас т ник в 
ИлинденскоПреображенското 
въс та ние и Балканските войни. 
Подпоручик в Българската 
армия. Умира от хо ле ра на 25 
юни 1913 г. при Демирхисар 
(Егейска Македония) по вре ме на 
Междусъюзническата война.

Неговият по то мък Емил 
Александров потвърди, че при
те жа ва лич ни ве щи на войводата, 
ко ито ще да ри на му зея във Враца 
за от к ри ва не на пос то ян на ек с по
зи ция на Кръстю Българията.■

Инициативен комитет за 
честване на 100 г. от гибелта
на Кръстю Българията

ОД МВР Монтана е съз да ла ор
га ни за ция за из пъл не ние на пре ван
тив ни ме роп ри ятия за опаз ва не то на 
сел с кос то пан с ка та про дук ция тази 
година. В Районните уп рав ле ния 
“Полиция” в Монтана, Лом, Берковица 
и Вършец са пред п ри ети кон к рет ни 
мерки. Уточнени са пун к то ве за тър го
вия и из ку пу ва не на сел с кос то пан с ка 
продукция, как то и скла до ви те бази. 
Проведени са сре щи с ор га ни те на 
мес т но то самоуправление за съв мес т ни 
дейс т вия при охраната, опаз ва не то на 
сел с кос то пан с ка та ре кол та и кон т рол 
при из ку пу ва не то й. Полицейските 
слу жи те ли са нап ра ви ли  ин с т рук та
жи на пол с ки те пазачи, наз на че ни със 
за по ве ди на кме то ве те съг лас но Закона 
за опаз ва не на сел с кос то пан с ко то 
имущество. На па за чи те са ра зяс не
ни фун к ци онал ни те им за дъл же ния и 
на чи ни те за вза имо дейс т вие с ор га ни
те на МВР. Осъществени са сре щи с 
ръ ко вод с т ва та на час т ни ох ра ни тел ни 
фир ми и зве на та за самоохрана, ан га
жи ра ни с ох ра на та на сел с кос то пан с
ка та продукция, при ко ето е за си ле на 
тях на та бди тел ност и е уточ нен ре дът 
за об мен на информация. Частните 
зе ме дел с ки сто па ни и ко опе ра ции са 
ин фор ми ра ни за на чи ни те за дейс т вие 
и сво ев ре мен но ин фор ми ра не ор га
ни те на МВР за слу чаи на не ко рек т ни 
дейс т вия от ли ца или фирми, из ку
пу ва щи сел с кос то пан с ка продукция. 
Служителите, осъ щес т вя ва щи кон т рол 
по бе зо пас ност на движението, пра вят 
сис тем ни про вер ки на МПС, тран с пор
ти ра щи сел с кос то пан с ка продукция. 

ОД МВР Монтана при зо ва ва 
гражданите, ко ито имат ин фор ма ция 
за прес тъп ни посегателства, из вър
ше ни във връз ка със сел с кос то пан с ка 
дейност и сел с кос то пан с ка та реколта, 
да по да ват сиг на ли на по ли цейс кия 
инспектор, об с луж ващ съ от вет но то 
на се ле но мяс то или в съ от вет но то 
Районно уп рав ле ние на Полицията, 
как то и на тел. 112.■

Мерки на ОД МВР 
– Монтана за 
опаз ва не то на
сел с кос то пан с ка та 
про дук ция
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- Кампанията Ви ми на 
под на с ло ва „Обединени за 
бъ де ще то на Враца». Кои са 
при ори тет ни те задачи, ко
ито ще ре ша ва те в близ ки
те години, за да се въз ро ди 
Враца и да ста не мо де рен 
ев ро пейс ки град?

 Отчитайки не га тив ни те 
тен ден ции в со ци ал ноико но
ми чес ко то раз ви тие на об щи
на та през пос лед ни те години, 
съ щес т вен ак цент в на ша та 
ра бо та ще бъ де съз да ва не то 
на бла гоп ри ят ни ус ло вия за 
раз ви тие на мес т на та ико но
ми ка и по ви ша ва не стан дар та 
на жи вот на врачани.

Три са ос нов ни те 
приоритети, ко ито са за лег
на ли в уп рав лен с ка та ми 
прог ра ма през след ва щи те 
години. Първият е Враца да 
ста не при те га те лен цен тър 
за инвестиции, ино ва ции и 
работа. Вторият  гра дът да 
ста не при те га тел но мяс то за 
живеене. И тре ти ят  Враца 
да ста не ту рис ти чес ки и кул
ту рен център. По все ки един 
от при ори те ти те има раз ра
бо те ни кон к рет ни стъп ки 
как те зи на ме ре ния да ста нат 
реалност.

- Гн Иванов, как во е със
то яни ето на икономиката, 
кои от рас ли се раз ви ват 
доб ре и как Общината под
по ма га мес т ния бизнес?

 В об щи на та пре об ла да ват 
мал ки те и сред ни предприятия, 
оси гу ря ва щи от 10 до 100 ра
бот ни места. Найди на мич но 
раз ви ва щи те се от рас ли са про
из вод с т во то на храни, облекло, 
ме тал ни изделия, стро ител ни 
материали. Непрекъснато се 
раз рас т ва сек то рът на ус лу ги те 
 търговски, финансови, тран с
пор т ни и спедиторски, пос ред
ни чес ки ус лу ги с нед ви жи ми 
имо ти и др.

Тези темпове, обаче, не ни 
задоволяват, за то ва съ щес т вен 
ак цент в на ша та ра бо та през 
ман дат 2011  2015 г. ще бъ де 
пос та вен вър ху съз да ва не то на 
бла гоп ри ят ни ус ло вия за раз
ви тие на мес т на та ико но ми ка и 
по ви ша ва не стан дар та на жи
вот на врачани.

С моя екип ра бо тим за 
прив ли ча не на ин вес ти ции 
и раз ви тие на икономиката, 
ка то из пъл ня ва ме дейнос ти 
в под к ре па на бизнеса. Сред 
тях са пос то ян ни ят ди алог и 
пре дос та вя не то на нав ре мен
на и ак ту ал на ин фор ма ция на 
фирмите.

Направихме сре ща с пред
с та ви те ли те на стро ител ния 
бранш и пред тях пред с та вих
ме всич ки проекти, по ко ито 
об щи на та ще ра бо ти през та зи 
година. Предвиждаме сре щи с 
всич ки браншове, къ де то ще 
дис ку ти ра ме въз мож нос ти те за 
подоб ра ко му ни ка ция и по
доб ря ва не то на бизнессредата.

Въпреки фи нан со ва та кри за 
и с риск да на ма лим пе чал ба та 
в общината, през та зи го ди на 
на ма лих ме так са та за би то ви 
от па дъ ци за не жи лищ ни имо
ти (офиси, тър гов с ки обек ти 
и др.) с 0,05 %о, как то и так са 
де по за съ щи те имо ти с 0,1 
% о. Така да дох ме „глът ка 
въздух» на дружествата.

На сай та на об щи на та пос то
ян но пуб ли ку ва ме из п ра те ни те 
до нас пред ло же ния за учас тие 
в биз нес фо ру ми и изложения, 
а съ що пред ло же ни ята за биз
нес сът руд ни чес т во и по ка ни
те за тър се не на пар т ньо ри от 
раз лич ни стра ни и сек то ри на 
икономиката.

Общината ор га ни зи ра и фи
нан си ра учас тие в раз лич ни 
меж ду на род ни изложения, на 
ко ито съв мес т но с пред с та ви

те ли те на бизнеса, пред с та вя
ме ре ги она ка то же ла на ту рис
ти чес ка дестинация, въз мож
нос ти те за почивка, кул ту рен 
туризъм, как то и въз мож нос
ти те за ал тер на ти вен туризъм, 
пре дос та вя ме ин фор ма ция за 
фир ми те в региона.

В пар т ньор с т во с Българска 
аген ция за ин вес ти ции пред с
та вя ме по тен ци ала на ре ги она 
и въз мож нос ти те за ин вес ти
ции в Община Враца. Няколко 
го ле ми ин вес ти ци он ни про ек
та на об щи на та са вклю че ни в 
ка та ло зи те на БАИ и се пред с
та вят на инвеститори.

Изпълняваме три про ек
та по три меж ду на род ни 
прог ра ми (INTERREG IVC, 
Интелигентна енер гия Европа 
и Оперативна прог ра ма за 
транс на ци онал но сът руд ни
чес т во «Югоизточна Европа 
2007  2013») в пар т ньор с т во 
с 61 ор га ни за ции от 20 стра ни 
от Европа.

Основните дейнос ти по тях 
са свър за ни с при ла га не то на 
на ци онал ни те и ев ро пейс
ки изис к ва ния за опаз ва не на 
окол на та среда, по ни жа ва не на 
енер гийни те раз хо ди в ин дус т
ри ята и бита, по ви ша ва не де ла 
на въ зоб но вя еми енер гий ни 
из точ ни ци в об що то енер го
пот реб ле ние и ус тойчи во то 
раз ви тие на регионите.

Наред с пре ки те ан га жи мен
ти по проектите, про веж да ме 
сре щи с кме то ве от раз лич ни 
гра до ве на Европа, пред ко ито 
пред с та вя ме Община Враца с 
нейния по тен ци ал за туризъм, 
биз нес и инвестиции.

- Как ще се из пол з ват 
възможностите, ко ито пре
дос та вят ев ро пейс ки те 
фондове, за оси гу ря ва не на 

по ве че сред с т ва за раз ви ти
ето на града?

 Заедно с три те про ек та по 
меж ду на род ни програми, ко
ито ве че споменах, Община 
Враца има под пи са ни до го во
ри за из пъл не ние на про ек ти 
със сред с т ва от Европейските 
фондове, на ци онал ния и об
щин с ки бю джет на стойност 
160 млн. лв.

Найго ле ми ят е 
„Интегрирания про ект за вод
ния ци къл на гр. Враца», кой
то е свър зан с по доб ря ва не 
със то яни ето на тех ни чес ка та 
ин ф рас т рук ту ра на во дос наб
ди тел на та и ка на ли за ци он на 
мре жа в града, ре ха би ли та ция 
на град с ка та пре чис т ва тел
на стан ция за от пад ни во ди и 
зах ран ва щия во доп ро вод от 
язо вир „Среченска бара» до 
Враца.

Проектът се фи нан си ра от 
ОП „Околна среда» и е един 
от пър ви те три го ле ми про ек та 
на България, чи ето из пъл не ние 
се наб лю да ва от Европейската 
комисия. Oбща та му стойност 
е 136 373 288 лв.

В пар т ньор с т во с ре ги онал
ни те и дър жав ни влас ти ра бо
тим по ре али за ци ята на го ле
ми те ин ф рас т рук тур ни про ек
ти за об щи на та и ре ги она ка то 
цяло. Те са от го ля мо зна че ние 
за нас и за по ви ша ва не на ин
вес ти ци он на та прив ле ка тел
ност в Северозападния район.

Това са про ек ти те за мо дер
ни за ция на жп ли ни ята „София 
 Видин», за раз ши ре ни ето на 
път Е79  „Ботевград  Враца», 
за вто рия етап на Обходния 
път на Враца.

Общината под гот вя пред ло
же ния по всич ки покани, по 
ко ито е из би ра ема и до пус ти ма 

ка то бенефициент. От на ча ло
то на го ди на та до момента, за 
бли зо 5 месеца, са под гот ве ни 
над 20 про ек т ни предложения. 
Започнали сме под го тов ка на 
про ек ти за фи нан си ра не през 
след ва щия прог ра мен пе ри од 
20142020 г. Чрез тях ще оси
гу рим мак си мал на го тов ност 
за из пъл не ние на про ек та след 
сключ ва не на до го во ри те за 
финансиране.

- Община Враца има уни
кал ни при род ни за бе ле жи
тел нос ти и бо га то кул тур
ноис то ри чес ко наследство, 
прек рас ни ус ло вия за раз
ви тие на туризма. Има ли 
раз ра бо тен пер с пек ти вен 
план за ус ко ре но раз ви тие на 
ту риз ма в об щи на та и как во 
мо же да пред ло жи те на на ши 
и чуж дес т ран ни туристи?

 Да, ня ма човек, кой то да 
е до шъл във Враца и да не е 
ос та нал въз хи тен от кра со
та та на при ро да та в на шия 
край. Проходът „Вратцата» и 
пе ще ра та „Леденика» са сред 
при род ни те забележителности, 
ко ито неп ре къс на то прив ли чат 
гос ти от стра на та и чужбина.

Развитието на ту риз ма е сред 
приоритетите, за лег на ли в 
мо ята уп рав лен с ка програма. 
Смятам, че до мо мен та не е 
нап ра ве но дос та тъч но за по
пу ля ри зи ра не то на Враца ка то 
мяс то за раз лич ни те ви до ве 
туризъм. Точно то ва ще тряб ва 
да се промени. Първите ус пеш
ни стъп ки в та зи по со ка ве че 
се пра вят чрез за пом ня щи се 
пред с та вя ния на ту рис ти чес ки 
изложения.

Община Враца по лу чи спе
ци ал на наг ра да за найат рак
тив но и про фе си онал но пред
с та вя не на бъл гар с ки ту рис ти

чес ки про дукт на из ло же ни
ето „Ваканция и СПА Експо 
2012» в София. Получихме 
наг ра да и за ус пеш но то си 
пред с та вя не на 9то меж ду на
род но из ло же ние «Културен 
ту ри зъм Велико Търново 
2012». Във Велико Търново 
при зът бе за «Нови идеи в 
пред с та вя не на ту рис ти чес ка 
дестинация».

Сред крат кос роч ни те за да
чи за ус ко ре но то раз ви тие на 
ту риз ма в об щи на та са обе ди
ня ва не то на съ щес т ву ва щи те 
ат рак ции и про дук ти в един 
цялостен, ком п лек сен ту рис
ти чес ки про дукт „Враца  вра
та към древността», по доб ря
ва не то на със то яни ето и ек с
по ни ра не то на кул тур ноис то
ри чес ко то наследство, а съ що 
кон т ро ла вър ху ка чес т во то на 
ту рис ти чес ки те услуги.

- Има ли ин те рес към 
Враца от на ши и чуж ди 
инвеститори?

 Външните и мес т ни ин
вес ти то ри мо гат да раз чи тат 
на пъл на под к ре па от стра на 
на об щин с ко то ръководство, а 
та ка съ що и на ин с ти ту ци ите 
в града, фун к ци они ра щи в ус
лу га на биз не са  Търговско
про миш ле на палата, Евро 
ин фо център, Индустриална 
сто пан с ка ка ма ра и др.

Общината има го тов ност 
и съз да де на ор га ни за ция за 
ин фор ма ци он но об с луж ва не 
в сък ра те ни ад ми нис т ра тив
ни срокове. В случай, че е 
необходимо, оси гу ря ва ме и 
ин ди ви ду ал но ад ми нис т ра тив
но обслужване.

Инвестиционният ин те рес 
към об щи на та е в секторите, 
ко ито пред с тав ля ват ин те рес 
на на ци онал но ниво. Това са 
енер ге ти ка та (въ зоб но вя еми
те енер гий ни източници), 
ус лу ги те (тър гов с ки и 
финансови), нед ви жи ми те 
имоти, хра ни тел новку со ва та 
промишленост, тран с пор т ни те 
и спе ди тор с ки услуги.

Последните ин вес ти тор с ки 
за пит ва ния към нас са свър за
ни с из пол з ва не то на въ зоб но
вя еми те енер гий ни ресурси. 
Община Враца има го лям 
природен, ис то ри чес ки и кул
ту рен потенциал, кой то пред
с тои да бъ де по пу ля ри зи ран и 
да прив ле че ин вес ти тор с кия 
интерес, за ко ето ние ще про
дъл жим да работим.

- Гн Иванов, в гр. 
Криводол Вие се ут вър дих те 
ка то ус пе шен кмет, нат ру пах
те опит, нап ра вих те мно го за 
града. Как смятате, ще мо
же те ли да се спра ви те с без
ра бо ти ца та във Враца, един 
мно го те жък проблем?

 Ролята на Общината е да 
съз да ва условия, при ко ито 
биз не сът да фун к ци они ра 
активно, без при тес не ния от 
ад ми нис т ра тив ни или бю
рок ра тич ни пречки. Бъдете 
сигурни, че аз ще съз дам и 
не об хо ди ма та организация, и 
ще осъ щес т вя вам пос то янен 
кон т рол то ва да се случва.

В съ що то вре ме Община 
Враца ра бо ти по три от прог ра
ми те за вре мен на заетост, с ко
ето в мо мен та оси гу ря ва ме ра
бо та на 437 души. Има ня кол ко 
проекта, по ко ито ра бо тим и 
след ус пеш на та им защита, ще 
да дем въз мож ност за за етост на 
още над 60 врачани.

Важно е съ що да се каже, 
че всич ки те зи про ек ти са със 
со ци ал на насоченост. И ос вен 
че оси гу ря ват до хо ди на без ра
бот ни на ши съграждани, са в 
по мощ на со ци ал но сла би хо ра 
в риск.■

(С малки съкращения)

да ва ме 
“глът ка въздух” 
на биз не са
Кметът на Враца пред news.bg

Инж. Николай Иванов:

Въпреки кризата, 
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Калина ТОДОРОВА
„Едва ли бях на вър шил 

седем, ко га то от к рих ед но 
голямо, за ро ве но в яхъ ра 
сък ро ви ще – кни ги те на 
ма ма и на вуй чо Митко. 
Те бя ха нас ла га ни в теж ки 
сандъци. Те ча ка ха тър
пе ли во да из бър ша пра ха 
им о вех та та си рубашка, 
за да ми по ка жат един 
при мам лив свят – све
та на правдата. В яхъ ра 
се за поз нах с из вес т на та 
жа ба пъ те шес т ве ни ца 
Гаршин, с ди ви те ле бе ди 
на Андерсен и с омайни те 
ска за ния на Шехерезада 
от „Хиляда и ед на нощ”. 
Там на ме рих пе чал ния 

гар ван на Едгар По и 
скъ па та на сър це то му 
АнабелЛи. Тези поеми, 
пре ве де ни с лю бов и уг лъ
бе но раз би ра не от Георги 
Михайлов, на пъл ни ха 
ду ша та ми с ед на дълбока, 
човешка, чис та печал. И 
аз я но ся по ве че от че ти
рийсет го ди ни ка то най
мил и ху бав та лис ман от 
детс т во то и я скъпя, и ня
ма да я раз ме ня за ни как ва 
по вър х нос т на радост.” 
 Спомня си пре ди го ди
ни ав то рът на въл шеб на та 
песничка, с ко ято и днес 
ви ка ме зи ма та „Тихо се 
си пе пър ви ят сняг”, ро де
ни ят и от рас нал във Враца 
по ет Цветан Ангелов.

Почти по съ що то врече, 
ко га то мал ки ят Цветан от
к ри ва сво ето съкровище, 
не го ви ят ве че от дал се 
на на ука та съ имен ник 
– вра чан с ки ят ок ръ жен 
учи лищ ни ят ин с пек тор 
Цветко Петков пра ви ин
те рес но проучване, на 
ба за та на съб ра ни и обоб
ще ни дан ни от анкета, 
про ве де на през 1927 г. 
във всич ки учи ли ща на 
окръга. Резултатите пуб
ли ку ва в сво ята „пси хопе
да го ги чес ка сту дия”, как то 
сам я определя, на ре че на 

„Учениците и кни га та”, 
из да де на съ ща та го ди на 
от Врачанския ок ръ жен 
чи та ли щен съюз. В нея от
к ри ва ме лю бо пит ни дан
ни за кни га та и че те не то 
пре ди поч ти век, за лю
би ми те про из ве де ния от 
бъл гар с ки и чуж ди ав то ри 
на ня ко гаш ни те де ца и 
младежи. Така до ка то 14
15 го диш ни те пред по чи тат 
„Чичо Томовата ко ли ба”, 
„Павел и Верджиния”, 
„Клетниците”, „Под иго
то”, „Хъшове” и „Нова 
зе мя”, тех ни те ка ки и 
бат ков ци че тат „Дон 
Кихот”, „Граф Монте 
Кристо”, „Възкресение”, 
„Парижката Света 
Богородица”, „Хамлет”, 
„Война и мир”, Ботевата 
и Яворовата по езия и 
„Нещастна фа ми лия”, то 
сред лю би ми те книж ки 
на наймал ки те са при каз
ки те „Златното мо ми че” 
и „Майчина съл за”, ле
ген ди те за Крали Марко. 
Затова и те зи заг ла вия 
при със т ват в на име но ва
ни ето на изложбата. Тя 
е тре та та от по ре ди ца та 
из лож би на Регионална 
биб ли оте ка под на с лов 
„Словото”, в ко ито по нет
ра ди ци онен на чин се по
пу ля ри зи ра кни жов нодо
ку мен тал но то наследство. 
„Крали Марко, Робинзон 
и дър ве ни те при каз ки на 
майс тор Огнян” е сво е
об раз но про дъл же ние на 
предходните. Целта ни 
е да над ник нем в он зи 
не раз га да ем свят, къ де
то „Възрастните ни ко га 
ни що не раз би рат сами, 
а за де ца та е умо ри тел
но все да им обяс ня ват 
и обяс ня ват” – как то ни 

раз к ри ва Малкият принц 
на Екзюпери” – све та на 
детето. Светът на де те то 
пре ди столетие, чрез ри
су ва ни те дет с ки книжки. 
Заедно с на ши те при яте
ли  жур на лис та Кирил 
Андровски и Красимир 
Ценкулов – ан тик вар на 
къ ща „Ценкулов”, из б
рах ме ня кол ко ин те рес ни 
сбор ни ка с при каз ки и ин
те рес ни дет с ки списания, 
кни ги на майс то ри те на 
сло во то Дора Габе, Атанас 
Душков, Цветан Ангелов, 
Асен Босев. Интересен ек
зем п ляр от при каз ки те за 
де ца в сти хо ве „Гори ти
ли лейс ки” на Елин Пелин, 
с пос ве ще ние и ав тог раф 
до съб ра та по пе ро Атанас 
Душков. Броеве на из да
ва но то от тан де ма Никола 
Балабанов – Яна Язова 
дет с ко илюс т ро ва но спи
са ние „Блок”, от оби ча
но то „Другарче”. Разбира 
се, пред с та вя ме и из да ния 
от любими, спо ред ци
ти ра на ан ке та заглавия: 
„Чичо То мо ва та ко ли ба”, 
„Хитър Петър”, „Островът 
на сък ро ви ща та”, „Крали 
Марко”. Излагаме три 
из да ния на оби ча ния 
от по ко ле ния чи та те ли 
„Робинзон Крузо”, пър
во то е от 1909 г. Разбира 
се, ми ни атюр ни те из да
ния при със т ват и в та зи 
ек с по зи ция – то ва е ед но 
ряд ко и ин те рес но сбор
ни че с приказки, от биб
ли оте ка „Бисерчета” на 
из да тел с т во по пу ляр но то 
из да тел с т во Ш.Ф.Чипев, 
съ щес т ву ва ло до 1944 г.. 
Малкото би сер че е на ре
че но „Малката прин це са 
слън це”  с твър да под
вър зия и цвет ни корици, 
94 стра нич ки с раз мер 
8Х8 см. Представям ви и 
един ин те ре сен сбор ник 
от 1896 г. „Игри и по лез
ни за бав ле ния” – къ де то 
пре во да чът от рус ки  Д. 
Тончев включ ва и бъл
гар с кия опит в об лас т та 
на въз пи та ни ето и раз ви
ти ето на лич нос т та чрез 
играта. „Всеки чо век ид ва 
от све та на сво ето детс
т во” (от но во Екзюпери) 
 мо жем да се вър нем за 
мал ко там и ние, по рас
на ли те деца, не са мо с 
ри су ва ни те книжки, но 
и с рож би те на майс тор 
Огнян Кръстев – ус пял да 
пре вър не дър во то в при
каз ка без край и да за го во
ри на раз би рам за мал ки 
и го ле ми език – ези ка на 
Пинокио, ожи вя ло то дър
ве но чо ве че, или на веч
ния па лав ник Герчо. За 
своя другар, па ла во то дър
ве но чо ве че – Юнак Герчо, 
не над ми на тия ак ро бат и 
гим нас тик от детс т во то 
на мами, баби, праба би и 
дядовци, ав то рът твърди, 
че е съ вър ше но кон с т ру
иран – са мо ед на час тич ка 
да лип с ва и Герчо ве че не 
мо же да функционира. 
Децата от ЦДГ „Дъга” и 
жур на лис т ка та Цветана 
Евгениева пър ви тръг на
ха по ша ре на та при каз на 
пътека. Сред лю би ми те 
тра ди ци он ни иг рач ки на 
де ца та и вче ра, и днес са 
дър ве но то влакче, кон
че то с каляската, мал ки
те дър ве ни пумпалчета, 
кре че та ло то и, раз би ра се 
„Лю – Лю”, поз на то се га 
ка то „ЙоЙо”. В го ля ма та 
Книга на кни ги те майс
то рът написа: „ Светът 
на де те то и на не го ви
те иг рач ки е све тът на 
бъдещето!”■

Крали Марко, Робинзон и
дър ве ни те при каз ки
на майс тор Огнян 

Една 
из лож ба на 
Регионална 
биб ли оте ка 
“Христо Ботев” 
– Враца, и 
Регионално 
кра евед с ко 
дру жес т во и 
Антикварна
къ ща 
“Ценкулов” 
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Цветан ЛИКОВ
При чи та те ли те ве че е и вто ро то из да ние 

на сбор ни ка „Загадката Осен – род но то се
ло на Христо Ботев”. То, със съ дейс т ви ето 
на инж. Николай Иванов, екс к мет на гр. 
Криводол, излиза, след ка то той е убеден, 
че е задължително. 

И не мо же да бъ де другояче, след ка то 
пър во то из да ние се из чер па за седмици. 
Новата кни га е до пъл не на с от зи ви те 
на ли те ра тур ни те кри ти ци Петко Тотев, 
Пенчо Чернаев, проф. Васил Колевски, 
по ти те Драгомир Шопов, Петко Братинов, 
Велин Георгиев, Георги Душански, Георги 
Радовски, ин же не ри те Иван Борисов, 
Владимир Пешев, Евгени Унанов, об
щес т ве ни ка Цветко Цоньовски, пи са те
ля Мартен Калеев, Параскева Маркова, 
Милена Орозова, Любимка Ламбева, 
Георги Карданов, кра евед ка та Блага 
Атанасова и др. Ерудираните и ав то ри
тет ни личности, след про чи та на пър во то 
издание, са се убе ди ли от фактите, от ду
ми те на са мия Ботев, от спомените, от же
ляз на та логика, че род но то мяс то на Ботев 
е се ло Осен.

След ка то вто ро то из да ние бе пред с та
ве но в „Старинният файтон” в София и по 
те ле ви зия „Скат” в пре да ва не то „Не мо га 
да мъл ча”, с во дещ ли те ра тур ни ят кри тик 
Марин Кадиев, пре ми ера на кни га та се 
със тоя и в биб ли оте ка та на гр. Криводол. 
Христина Борисова, гла вен секретар, бе 
водеща. За кни га та го во ри по етът Йордан 
Борисов. След то ва Цветан Илиев, със та ви
те лят на сборника, се спря на два ос нов ни 
проб ле ма в сбор ни ка – има ли ав тен ти чен 
до ку мент за раж да не то на Ботев и да ли 
Ботьо Петков е бил учи тел в се ло Осен, в 
Малий Осен. 

Автентичен документ, в сми съл ад ми
нис т ра тив но издаден, ня ма ни то се ло Осен, 
ни то Калофер. Това не пре чи на офи ци ози
те да твър дят на ля во и на дяс но голословно, 

че Ботев е ро ден в Калофер. Такъв ав тен
ти чен до ку мент е би ла кон ди ка та от цър к
ва та в се ло Девене, къ де то Ботев е кръс тен 
от поп Тудор. Тази кон ди ка мис те ри оз но 
изчезва, ко га то в пуб лич но то прос т ран с т во 
се явя ва вер си ята за Осен. Не е труд но да 
се раз бе ре защо! Страх от истината, ко ято 
се крие в кондиката. За свой „ав тен ти чен 
до ку мент” офи ци ози те счи тат за яв ле ни
ето на Ботев за пос тъп ва не в ме ди цин с
ко то учи ли ще в Букурещ. Но в не го ние 
виж да ме съображение, а не истина. На 
пър во място, съображението, ко ето Кирил 
Ботев лансира, за да се из ле ят по то ци от 
книж ни на за Калофер ка то род но мяс то на 
Ботев. Според Кирил Ботев те всич ки са 
ро де ни в Калофер. Но той не е ро ден там, 
а в Карлово. Думата „всич ки” увисва, без 
коментар. Не би ло та ка прес тиж но за ве ли
кия Ботев да се пише, че е ро ден в та ко ва 
мал ко за бу та но сел це ка то Осен. Грешно 
раз би ра не за прес тиж ност на Кирил Ботев. 

Нима не се знае, че на ши найго ле ми 
пи са те ли и уче ни ци са ро де ни в най.мал
ки град че та и села, но от то ва оре олът 
им да же пояр ко блести. А при ме рът с 
Исус Христос, ро ден в ко ли ба или пе ще ра 
във Витлеем, ни ма не пот вър ж да ва та зи 
истина? Това не пре чи на чо ве чес т во то 
да го при еме за син Божи. Ние при ема ме 
и раз би ра ме за що Кирил Ботев дър жи на 
вся ка це на всич ки да са ро де ни в Калофер, 
се мейс т во то през ця ло то вре ме да е жи вя
ло ком пак т но в Калофер. Това е зас т ра хов
ка от одумки, слухове, клюки. И е чо веш ко 
разбираемо, но не е истина. Това съ об ра
же ние ве ро ят но при ема и Ботев в сво ето 
заявление. 

И дру го то съ об ра же ние – 
административното. Ако дейс т ви тел но е 
писал, че Осен е не го во то род но място, за 
да не се про ти во пос та ви на ду ми те в очер
ка „Примери от тур с ко то пра во съ дие”, че 
род но то му се ло е Осен, то той не мо же 

да по лу чи ни то един до ку мент за про
дъл жа ва не на уче ни ето си, за раж да не то 
си, за учи тел с т ва не то си, за пъ ту ва не то в 
чужбина. В Осен ня ма ни то църква, ни то 
кметство, ни то ня как во дру го ад ми нис т
ра тив но учреждение. Затова Ботев е пи сал 
Калофер. 

Препъникамък за офи ци ози те са думите, 
че „та ки ва чув с т ва изпитах, ко га то вли зах 
в род но то си се ло Осен, до Враца”. Ако те 
са автентични, как то твър дят Петко Тотев 
и всич ки останали, то офи ци ал на та вер сия 
от па да автоматически. Ето за що за офи ци
ози те те са ху до жес т ве на измислица: зер 
Ботев взел се ло Осен от ня как ва дописка, 
за да скрие ад ре си те на сво ите ро ди те ли и 
близки, за да не мо гат тур ци те да из де ва
тел с т ват над тях за ра ди зу лу ми те им, ко ито 
из на ся поетът. Смешен, не се ри озен довод. 
Та ни ма не се вижда, че Ботев со чи в очер
ка Калофер, къ де то е опоз нал и турчина, 
и чорбаджията. За как во кри ене мо же да 
ста ва дума? Безсилни да до ка жат сво ята 
версия, офи ци ози те из па дат в смеш ни и 
жал ки положения, за що то не же ла ят и не 
им отър ва да дис ку ти рат проб ле ми те на 
версиите. 

Голословно зву чи и твърдението, че 
Ботьо Петков не е бил учи тел в се ло Осен. 
Достатъчен е фактът, че той е обу чил 
тук 24 уче ни ци от съ сед ни те села, чи ито 
име на се зна ят и как ви са ста на ли след 
то ва – свещеници, кметове, учители, за 
да увис не твърдението, че Ботьо Петков 
ни ко га не е ид вал и не е бил учи тел в Осен. 
Литературният кри тик Петко Тотев под х
вър ля идеята, че тряб ва да се изу чи най
под роб но би ти ето на те зи ученици, за да 
ста не то зи факт тол ко ва необорим, че да 
има от Платон и Аристотел ня кой и с три 
че ла повисоки, да не мо же да го обори. Те 
не са ху до жес т ве на измислица. Не е ху до
жес т ве на из мис ли ца и поп Тудор, кой то е 
кръс тил Христо Ботев и за не го то ва е би ло 

зна ме на тел но съ би тие и той го е пре дал 
на сво ите потомци. Неговите прав ну ци 
Божидар и Александър Поповски, ко ито 
жи ве ят във Враца, твър дят без вся как во 
колебание, че тех ни ят пра дя до е кръс тил 
Христо Ботев, но кон ди ка та е от к рад на та и 
не мо же да се види, че там е за пи са но име
то му. Ако Ботьо Петков не е бил учи тел в 
Осен, как поп Тудор ще знае, че та къв учи
тел има в България – къ де е Девене, къ де е 
Калофер, и че му се е ро дил син.

Това е са мо бег ло над ник ва не в 
сборника. Всеки, кой то се интересува, ще 
на ме ри в не го де сет ки дру ги доказателства, 
де сет ки примери, спомени, съпоставки, 
до гад ки за Осен ка то род но се ло на Христо 
Ботев. Напразни са опи ти те на жур на лис
ти чес ки без да рия с цел да под х ра нят своя 
имидж, да иг но ри рат истината, ко ято гра
ви ти ра към се ло Осен. Нужно е да се на ме
ри кон ди ка та на цър к ва та от се ло Девене, 
за ко ето тряб ва да се обе ди нят усилията, за 
да се сло жи край на вся как ви спекулации, 
ин си ну ации и да се сми рят найпос ле раз
ни без дар ни писачи. Ботев е ро ден в се ло 
Осен, а е из рас нал и се е офор мил ка то 
по ет и ре во лю ци онер в Калофер. Това е 
истината, до ко ято во ди же ляз на та логика.                                                 

Звездата на Осен 
все по-яр ко грее

Мирослав ГЕТОВ
На 19 юни  деня, в 

кой то по чи та ме па мет та 
на Преподобни Паисий 
Хилендарски и в кой то 
чес т вах ме 250 го ди ни от 
на пис ва не то на „История 
сла вя но бъл гар с ка”, сдру
же ни ето за опаз ва не на 
кул тур ноис то ри чес ко то 

ни нас лед с т во „Велика 
Болгариа” пре зен ти ра в 
Мездра сво ята мисия, це
ли и дейност. 

Наред с то ва пред се
да те лят на неп ра ви тел
с т ве на та ор га ни за ция 
Патриция Кирилова 
пред с та ви пе чат но то из
да ние на сдру же ни ето 

 вес т ни ка на бъл гар с кия 
дух „Велика Болгариа”. 
Проявата е част от 
Националната кам па ния 
на „Велика Болгариа” 
„Българският дух  во дач 
на све та към но во то ду
хов но хи ля до ле тие”. 

Презентацията съб ра 
в ки но „Роял” де сет ки 

родолюбци, ко ито из с лу
ша ха на уч ни те док ла ди 
на акад. Евгений Сачев 
„Защита и опаз ва не на 
кул тур ноис то ри чес ко то 
нас лед с т во на България”, 
на доц. др Красимир 
Коев „Нашите пред ци 
тра ки те и тях на та ци ви ли
зо ва ност в раз ви ти ето на 

ме ди ци на та” и на Силвия 
Николова „Богатството 
и ма ги ята на бъл гар с кия 
фолк лор”. От стра на на 
до ма ки ни те пре по да ва
те лят по ис то рия Данаил 
Димитров пред с та ви 
нак рат ко кул тур ноис то
ри чес ко то нас лед с т во на 
Мез д рен с кия край. 

По вре ме на дис ку
си ята пред се да те лят на 
Общинския съ вет инж. 
Делян Дамяновски по лу
чи по чет ния приз „Велик 
Българин”, кой то му се 
връч ва за „про ява на 
си лен бъл гар с ки дух и 
пат ри оти зъм”. Носители 
на та зи мо рал на наг ра да 
до се га са ев ро пейс ки ят 
шам пи он по бокс Кубрат 
Пулев, пле вен с ки ят по ли
цай Николай Гергов, кой
то нас ко ро на ме ри сък ро
ви ще от 2343 ви зан тийс ки 
ко ру бес ти мо не ти и го 
пре да де в Регионалния ис
то ри чес ки музей, как то и 
вра чан с ки ят об щес т ве ник 
Огнян Пищиков. 

Стана ясно, че то ва 
ля то мез д рен с ки те пат
ри оти ще се вклю чат в 
тър жес т ва та по слу чай 
чес т ва не то на 100го диш
ни на та от от к ри ва не то 
на гро ба на вла де те ля 
на Велика Болгариа Кан 
Кубрат край с. Малая 
Перешчепина, Полтавска 
област, Украйна. По то зи 
по вод от 17 до 19 ав густ 
в ук ра ин с ко то поселище, 
ко ето е из вес т но и с на ме
ре но там  Перешчепинско 
съкровище, ще се про ве де 
Събор на бъл га ри те и хо
ра та с бъл гар с ко са мо съз
на ние от цял свят. ■

Патриотите от „Велика Болгариa” 
на ме ри ха съ миш ле ни ци в Мездра 



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

28 юни - 4 юли 2012 г.

►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

„ЕЛИНА” ЕООД – Монтана

● сенници;
● шатри;
● мо бил ни басейни
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..
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ч 28 юни Пренасяне 
мощите на св. 
безсребреници и 
чудотворци Кир и Йоан.

п 29 юни Св. 
първовърховни апли Петър 
и Павел. (Петровден)

с 30 юни Събор на 
св. славни и всехвални 12 
апостоли

1 † Неделя след 
Петдесетница. Св. безсреб. 
и чудотворци Козма и 
Дамян Римски Възвръщане 
мощи на преп.Йоан Рилски 
чудотворец от Търново в 
Рилския монастир (1469г.)

2 Полагане честната дреха 
на Пресвета Богородица 
във Влахерна. Св. Йоан, 
архиеп. Шанхайски и Сан-
Франциски чудотворец 
(|1966).

3 Св. мчк Иакинт. 
Св. Анатолий, патр. 
Константинополски

4 Св. Андрей, 
архиепископ Критски

Според мес т ни те зър
ноп ро из во ди те ли през 
пос лед ни те 23 го ди ни са 
се уве ли чи ли краж би те 
на зе ме дел с ка продукция, 
из вър ш ва ни от пред с та ви
те ли те на мал цин с т ва та в 
региона. Те пред ло жи ха да 
бъ де въ ве де на заб ра на за 
дви же ние на ка ру ци след 
22,00 ч., да бъ дат при ла га ни 
постро ги мер ки към из вър
ши те ли те на престъпления, 
как то и да бъ де наз на чен 
по ли цейс ки служител, кой
то не е ро ден и не жи вее в 
об щи на Якимово. Повечето 
от зър ноп ро из во ди те ли те се 
обе ди ни ха око ло не об хо ди
мос т та от един ни дейс т вия 
със слу жи те ли те на МВР. 
Те по ис ка ха да бъ де ор
га ни зи ра но и об що сел с ко 
събрание, на ко ето да бъ дат 
об съ де ни проблемите, свър
за ни с опаз ва не на соб с т ве

нос т та и об щес т ве ния ред 
в селото.

Директорът на ОД МВР 
 Монтана ко ми сар Валери 
Димитров да де от го вор на 
го ля ма част от из ло же ни те 
проблеми, ка то обе ща да 
при със т ва на събранието. 
Той разясни, че съв мес т но 
с об лас т ния уп ра ви тел ще 
нап ра вят пред ло же ние на 
кме то ве те на об щи ни да 
из да дат за по ве ди за заб

ра на за дви же ние на ка ру
ци след 22,00 ч. Относно  
въпросите, ко ито не са в 
ком пе тен ци ите на МВР, ко
ми сар Димитров пре по ръ ча 
на след ва що то об що сел с ко 
съб ра ние да по ка нят ръ ко
во ди те ли те на съ от вет ни те 
институции, за да по лу чат 
тър се ни те отговори. Той 
пред ло жи на зър ноп ро из
во ди те ли те да за ку пят ка
ме ри за видеонаблюдение, 

ко ито да бъ дат мон ти ра
ни на вхо да и из хо да на 
селото, за да се улес ни 
по ли цейс ка та дейност при 
за ла вя не на из вър ши те
ли те на престъпленията. 
Комисар Димитров заяви, 
че ще про дъл жат по ли
цейс ки те опе ра ции на 
те ри то ри ята на селото, 
ре али зи ра ни от слу жи те
ли на Специализираното 
по ли цейс ко уп рав ле ние
Монтана. На въп ро са за 
наз на ча ва не на по ли цейс
ки служител, кой то не е 
местен, бе да ден отговор, 
че в мо мен та ОД МВР  
Монтана е обя ви ла кон курс 
за ва кант ни по ли цейс ки 
длъжности. Жителите на 
Дългоделци мо гат да из бе
рат свой кандидат, кой то да 
учас т ва в не го и ако от го
ва ря на условията, да бъ де 
назначен.■

Мерки за опазване 
на земеделската 
продукция

Директорът на ОД МВР  Монтана 
ко ми сар Валери Димитров 
сe сре щна с про из во ди те ли от 
с. Дългоделци, общ. Якимово, на 
ко ято об съ диха проб ле ми те 
око ло опаз ва не на 
сел с кос то пан с ка та продукция

ТПК “Септември” – 
Монтана

произвежда:

• дюшеци, ма си – хол ни и кухненски, 
и столове

• Отдава по ме ще ния под на ем
за офи си и производство

Има сво бод ни по ме ще ния
в Битов ком би нат – за офиси

Монтана, ул. “Индустриална” 8, 
те л. /факс: 096/305 802  – гл. счетоводител

На 17 юни 2012 г., в 
де ня на Всички бъл гар
с ки светии, Негово пре
ос ве щен с т во Врачански 
Митрополит  Калиник ос ве
ти и от к ри нов храм, но сещ 
име то на праз нич ния ден 
в се ло Селановци, об щи на 
Оряхово. Тържествената 
це ре мо ния се во де ше от 
кме ти ца та на се ло то Росица 
Койнова, а офи ци ал ни гос ти 
бя ха за мес т ник об лас т ни ят 
уп ра ви тел на об ласт Враца 
ин ж. Ва лен тин Литов и кме
тът на гр. Оряхово Росен 
Добрев. 

„Първата коп ка на хра
ма е нап ра ве на на 16 ап рил 
2008 г. В стро ежа се включ
ват мно го хо ра с доб ро во
лен труд, а сред с т ва та са 
пре дим но от дарения. Над 
50 000 ле ва въз ли зат стро
ител ни те ра бо ти и вът реш
но то офор м ле ние на цър
к ва та“, спо де ли бив ши ят 
кмет на Селановци Йордан 
Ценков.

В но вия храм „Всички 
бъл гар с ки све тии“ ще на
ме рят ду хо вен прис тан и 
уте ха над 4000 ми ря ни от 
Селановци и окол ни те села.

Нов храм от во ри 
вра ти в с. Се ла нов ци

Даниела ХИТОВА
Споразумение за раз с

роч ва не на за дъл же ни ята 
за об щин с ки на еми ще 
под пи шат жи ве ещи те на 
ул. „Доспат” във Враца. 
Максималният пе ри од на 
раз с роч ва не то ще е две 
години, ка то в съ що то вре
ме на ема те ли те ще пла щат 
и те ку щи те си за дъл же ния 
към общината. 

Това обе ща ха днес жи
ве ещи те в об щин с ки жи
ли ща на ул. „Доспат” при 
сре ща та си със зам.кме та 
Светозар Луканов. Той 
прис тиг на на място, за 
да раз го ва ря с граж да ни
те от ром с ки про из ход по 
ня кол ко проб лем ни теми. 
Пред всич ки зам.кме тът 
про че те точ ния раз мер на 
за дъл же ни ята на все ки от 
живеещите. 

„Общите за дъл же ния са 

за над 84 000 лева. И то ва 
при на ем от 20 – 25 ле ва на 
месец. Има хора, ко ито не 
са пла ща ли по 7 – 8 години. 
Разсроченото пла ща не е 
до бър вариант, а кой то не 
же лае да плаща, ще бъ де 
из ве ден от об щин с ко то жи
ли ще” – за яви Луканов.

По офи ци ал ни дан ни на 
ул. „Доспат” са нас та не ни 
над 270 души, не офи ци ал но 
оба че се знае, че в ра йо на 
пре би ва ват над 800. „Няма 
да тър пим тук да се са мо
нас та ня ват при хо дя щи” – 
ка те го ри чен бе зам.кметът. 

Пред хо ра та от ра йо на 
той пос та ви и въп ро са с 
пос то ян ни те жал би от съ
се ди те им. Луканов цитира, 
че са мо от на ча ло то на та
зи го ди на в Общината са 
пос тъ пи ли над 30 жалби, 
в кои то се го во ри за раз
лич ни на ру ше ния на об

щес т ве ния ред. Проблем е 
и замърсяването, как то и 
пус ка не то из вън дво ро ве
те на животни. „Законите 
тряб ва да ва жат за всич ки с 
ед нак ва сила. 

Ако вие ги спазвате, об
щи на та ще бъ де зад вас, 
ако не, ще е про тив вас. 
Ние сме за то ва за ко нът да 
ва жи как то за българите, 
та ка за ро ми те и за всич ки 
ос та на ли” – ка за на сре
ща та Светозар Луканов. 
Той се ангажира, че ако 
се на ла га, ще се сре ща с 
тях вся ка седмица, до ка
то не ща та не се въ ве дат 
в ред. Живеещите на ул. 
„Доспат” обе ща ха да за поч
нат да плащат, да по чис тят 
ра йо на и да из лъ чат свои 
представители, ко ито да 
се сре щат със зам.кме
та при ре ша ва не то на 
проблемите.■

Споразумение за раз с роч ва не на
за дъл же ни ята за об щин с ки на еми



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

Реплика

Фирма „Ди-Вен” ЕООД – гр. Лом 
е ото ри зи ран 
ди лър на мо
то ка ри с мар
ка та Тайлифт”. 

Бързи, ер го но мич ни и на деж д ни мо то ка ри те 
на „Тайлифт” са найдоб ра та под к ре па във ва
шия склад, про из вод с т ве но ха ле или площадка. 
Възможности за дос тав ка на дизел, газ или бензин, 
ком п лек то ва ни със смен ни съоръжения. Двигатели 
НИСАН, ИСУЗУ или ЯНМАР, ав то ма тич на хид рот
ран с ми сия и сервоуправление.
Две го ди ни гаранция, оси гу ре но об с луж ва не до 
вся ка точ ка на стра на та в рам ки те на 24 часа.

Ние сме си гур на опо ра за Вашия бизнес.
3600 Лом, ул. „Хаджи Димитър” 64
Тел.: 0971 66170; тел./факс: 0971 66828; факс: 0971 64047;
e-mail: office@di-ven.bg; http://www.di-ven.bg
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0,94% е 
ус та но ве на та
упот ре ба на 
ал ко хол от 
во да чи те в 
об ласт Монтана
Засиленият кон т рол над 

водачите, упот ре би ли ал
ко хол или дру ги упойва щи 
вещества, бе осъ щес т вя
ва на те ри то ри ята на це
лия Европейски съ юз от 
4 до 10 юни. Операцията 
е поредна, ор га ни зи ра на 
от Европейската мре жа на 
служ би те „Пътна по ли ция“ 
в ЕС.

В об ласт Монтана кон
т рол ни те ор га ни са про

ве ри ли 850 во да чи на мо
тор ни пре воз ни средства. 
Установени са 8 шофьори, 
сед на ли зад во ла на след 
упот ре ба на алкохол. Най
го лям е про цен тът на пи
яни те водачи, за ло ве ни от 
РУП  Вършец – 6,90%, 
след ва РУП  Берковица с 
1,82%, сек тор “Пътна по ли
ция”  Монтана – 0,75% и 
РУП  Лом – 0,54%.

Двадесет и два ма во да чи 
са гло бе ни са лип са на за
дъл жи тел на та зас т ра хов ка 
“Гражданска от го вор ност” 
на автомобилите. По вре ме 
на про вер ки те е раз к ри то и 
престъпление, свър за но с 
при те жа ва не на нар ко тич ни 
вещества.■

850 во да чи са про ве ре ни в 
ре ги она по вре ме на ак ци ята 
на Европейската мре жа на 
служ би те „Пътна по ли ция” 

Марио ТОДОРОВ
Кметът на Столичната об щи на Йорданка Фандъкова 

не се е про из нес ла по жал ба № 94Е298 от 16.08.2010 
г. от Емилия Илиева за над в зет два пъ ти пови сок да нък 
сгра ди за нейно то ос нов но и един с т ве но жи ли ще за 2009 
г. Фандъкова е тряб ва ло да взе ме уп рав лен с ко ре ше
ние в 45дне вен срок от за веж да не на жалбата. Тя не е 
нап ра ви ла то ва по не из вес т ни за ни ко го причини, ко ето 
пред с тав ля ва на ру ше ние на чл. 152, ал. 2 от Данъчно
оси гу ри тел ния про це су ален ко декс във връз ка с чл. 4, ал. 
5 от Закона за мес т ни те да нъ ци и такси. По то зи на чин 
кме тът мъл ча ли во е пот вър дил ре ви зи он ния акт за над в
зе тия данък, кой то е бил със та вен въз ос но ва на да нъч на 
ревизия, въз ло же на по дру га пре диш на жал ба на Емилия 
Илиева.

Нито ад ми нис т ра тив ни те съ дии в София, ни то об лас
т ни ят уп ра ви тел на Софияград са ус пе ли да на ка рат 
ста рия и се га нов гра до на чал ник да спа зи законността. В 
та зи връз ка след ва да при пом ним и не адек ват ни те дейс
т вия на сто лич ния кмет при та ка на ре че но то по ред но 
ра йо ни ра не на нед ви жи ми те имо ти в София, ко ето се ри
оз но още ти хи ля ди да нъ коп лат ци и пре диз ви ка тях но то 
ос но ва тел но не го ду ва ние и гняв. След то ва пос лед ва 
от каз от то ва сме хот вор но райониране.

Срамен и не дос то ен е и фактът, че сто лич ни ят кмет 
про веж да по ли ти ка на из рав ня ва не на да нъч на та с па
зар на та оцен ка на нед ви жи ми те имоти, как ва то прак ти ка 
не съ щес т ву ва ни къ де в света, за що то па зар на та оцен ка 
се оп ре де ля са мо и един с т ве но въз ос но ва на тър се не
то и предлагането, из раз на ко ито е до го ва ря не то меж ду 
про да ва ча и купувача. Ограбваща и не вяр на е и на ло же
на та от Столичната об щи на чрез не го вия кмет так са за 
би то ви от па дъ ци на фи зи чес ки те лица. Тя не се ос но ва ва 
на ни как ви нор ми и стандарти, как ви то са съз да де ни в 
ев ро пейс ки те държави.

Чудно ли е тогава, че все по ве че со фи ян ци не одоб ря
ват Йорданка Фандъкова ка то кмет и се ри оз но са обез
по ко ени от нейна та лип са на про фе си онал ни зна ния и 
умения, как то и на изис к ва щи те се мо рал ни ка чес т ва за 
то зи пост!■

Нелицеприятно 
за ста рия нов 
кмет на София

Община Видин пос рещ
на 60го диш ния Младен 
Белчев  бивш ле ко ат лет 
и ве ло си пе ден маратонец, 
пос т ра дал през ми на ла та 
го ди на в ка тас т ро фа по вре
ме на колоездене. 

Заедно с не го са же на му 
и 14 колоездачи, меж ду ко
ито и три ма чужденци.  
„От мно го ма лък си меч та
ех да пъ ту вам из Европа, 
моя от дав наш на меч та е да 
стиг на до Лондон с ве ло си
пед”  раз ка за Белчев. 

Ветеранът ще пре
не се до сто ли ца та на 
Великобритания ал тер на
ти вен фак лен олим пийс ки 
огън за бе зо пас ни пътища. 

За цел та Младен ще из ми не 
раз с то яни ето от поч ти 4000 
км. Плануван е 53дне вен 
пре ход  от 2 юни до 25 
юли .

Марш ру тът ми на ва 
през 11 стра ни  България, 
Сърбия, Унгария, Словакия, 
Австрия, Швейцария, 
Германия, Франция, 
Холандия, Белгия и 
Великобритания. 

„Във вся ка от тях мо гат 
да се при съ еди нят ве ло
ту рис ти и под дръж ни ци 
на чис тия тран с порт и 
природа”, ка за българинът, 
кой то е но си тел на че ти ри 
ма ра тон с ки титли.

Идеята е да се на сър чи 

бе зо пас нос т та по пътищата, 
да се по пу ля ри зи ра ко ло ез
де не то ка то здравословен, 
ев тин и при ро до съ об ра зен 
на чин на прид виж ва не и 
да се на пом ни за не вин ни
те жертви, ко ито все ки ден 
за ги ват на пътя.

Маратонът ще пред с та ви 
ев ро пейс ки те ве ло марш
ру ти и ще при зо ва ва за 
по доб ря ва не на ус ло ви ята 
за прид виж ва не пе ша и с 
ве ло си пе ди по пътищата. 
Желаещите да се при съ
еди нят към ини ци ати ва та 
тряб ва да се ре гис т ри рат 
пред ва ри тел но на ин тер нет 
стра ни ца та на съ би ти ето  
velomarathon.eu.■

Видин е част от марш ру та на 
европейски 
веломара тон

Кметът Николай Иванов 
връ чи гра мо ти на 55 ме да лис
ти от ев ро пейс ки и све тов ни 
първенства, дър жав ни шам пи
они и шам пи они в уче ни чес ки 
иг ри от Враца. Инициативата 
е пър ва по ро да си, а иде ята 
на ръ ко вод с т во то на Община 
Враца е тя да се пре вър
не в еже ме сеч на традиция. 
Отличията са спе че ле ни 
от на ча ло то на го ди на та до 
момента.

В град с ка та кон цер т на 
за ла прис тиг на ха све тов
ни ят ви це шам пи он по кик 

бокс Асен Асенов, ев ро пейс
ки те ме да лис ти по та еку он 
до, до нес ли две златни, три 
сре бър ни и се дем брон зо ви 
отличия, как то и дър жав ни
те шам пи они от спор т ни те 
клу бо ве по автомоделизъм, 
по борба, кик бокс, ле ка 
атлетика, та еку он до и шам
пи они те от „Ученически иг ри 
20112012” по ле ка ат ле ти ка и 
во лейбол от ПМГ „Акад. Иван 
Ценов”. Един от наг ра де ни те 
треньо ри бе Огнян Филипов 
(автомоделизъм). Той бла го
да ри на кме та за ува же ни ето 

към тру да и пос ти же ни ята на 
мла ди те спортисти. Треньорът 
по та еку он до Илия Цветков, в 
знак на благодарност, по да ри 
на инж. Николай Иванов зла
тен ме дал от пос лед но то ев ро
пейс ко първенство. Медалът е 
един от спе че ле ни те от не го
вия спор тен клуб.

В след ва щия ме сец сво ите 
гра мо ти за ви со ки спор т ни 
пос ти же ния ще по лу чат дър
жав ни те шам пи они от клу ба 
по вод на топ ка – де вой ки 
„Ботев  Враца”. ■Слово 
плюс

СНИМКА: ОБЩИНАТА Кметът на Враца наг ра ди ме да лис ти
от спор т ни пър вен с т ва
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Как ни трябваш 
и днес, 
отче Паисие!

Навършват се 250 го ди ни от на пис ва не
то на „История сла вя но бол гар с кая“ от Паисий 
Хилендарски. И по не же не се знае точ ни ят ден на 
за вър ш ва не то й, то юби ле ят е с връх 19 юни – де нят 
на све те ца Паисий. 

Паисиевата „История“ не е един с т ве на та ис то рия 
на България, пи са на в она зи епоха. Даже не е и пър
ва та – го ди на пора но (в 1761  а) се по явя ва та зи на 
фран цис кан с кия мо нах Блазиус Клайнер. Защо то га
ва е та ка цен на тя за нас? Не тол ко ва с обе ма и ав тен
тич нос т та на ис то ри чес кия ма те ри ал (под ве ден от 
из точ ни ци те си, Паисий до пус ка ня кои раз ми на ва ния 
и греш ки в име на и дати), а с но ва тор с кия си ви со ко
пат ри оти чен под ход – тво ре цът не зат ва ря книж ка та 
си в ма нас тир с ка та  библиотека, а тръг ва да я раз на
ся из страната: да бу ди зас па ли те ро би и да клей ми 
отцеругателите. И първият, кой то я пре пис ва – поп 
Стойко, под вли яни ето на Паисий ще ста не бъ де щи ят 
бу ди тел Софроний Врачански, епископът, гор дост за 
на шия град.

Толкова за ми на ло то – се га да ви дим за що ни е 
ну жен и днес бу ди тел ка то Паисий. Първо: за що то 
прос то тия ни за ли ва повсеместно: от го ре – на до лу 
и на шир и длъж. Затова ге рои на днеш но то вре ме са 
не дос тойни те българи, а мут ри и мутреси, чал га
джии и парвенюта. Второ: чуждопоклонството. Не 
го пре бо рих ме през тия 250 години. И се га все си 
тър сим по ре ден „го лям брат“, та стиг нах ме дотам, 
един са мо заб ра вил се чужд пос ла ник гру бо да се 
ме си във вът реш ни те де ла на дър жа ва та ни. Трето: 
по сег на се и на ис то ри ята ни. Да ос та вим нас т ра на 
кле ти те македонци, които, ка то си ня мат своя, кра дат 
от къ де как во то им падне, но наймно го от нас, ни що 
че се от ри чат от об щия ни корен. Ала един шваб с ки 
псев до учен и ед но на ше ме ке ре (ме ке ри ца поточно) 
по сег на ха на свет ла та па мет на ба таш ки те мъченици. 
Добре, че Светият синод про въз г ла си из би ти те за 
светци, та ста ват ве че не до се га еми за мръс ни ръце. 

Още мно го при ме ри мо гат да се на ме рят за въ пи
юща та нуж да от нов бу ди тел от Паисиев калибър, но 
и тия стигат. 
Колко мно го си ни ну жен и днес, от че Паисий!

Димитър МАРКОВ, Враца 

Гост на 35ия ли те ра
ту рен са лон на чи та ли ще 
„Цвят” и Дружеството на 
ви дин с ки те пи са те ли бя ха 
пи са те лят Владимир Зарев 
и пре во да чът Томас Фрам. 
На ли те ра тур на та сре ща 
ав то рът пред с та ви пред 
ви дин с ки те си по чи та те ли 
но вия си ро ман „Законът”,  
чи ято пре ми ера се със тоя 
пре ди два ме се ца в София.

Характерното за твор би
те на Владимир Зарев е, че 
дейс т ви ята в ро ма ни те му 
обик но ве но се раз ви ват във 
Видин. 

За ро ма ни те си „Битието” 
и „Изходът” и за ця лос т но
то си творчество, пос ве те но 
на Видинския край, през 
1984 го ди на пи са те лят е 
удос то ен от то га ваш ния 
Общински на ро ден съ вет 

във Видин с на ци онал на
та наг ра да за ли те ра ту ра 
„Михалаки Георгиев”. 

Зарев е един от найпре
веж да ни те съв ре мен ни 
на ши автори. Негови кни ги 
се че тат в Германия, Чехия, 
Полша, Унгария, Румъния, 
Турция, Русия. 

През 2008 го ди на 
Владимир Зарев пе че
ли ед на от найго ле ми те 
наг ра ди в нем с ко езич ния 
ли те ра ту рен жи вот – ед но
го диш на твор чес ка сти пен
дия във ви ла Конкордия в 
град Бамберг, ко ято се да ва 
от Баварското ми нис тер с т
во на кул ту ра та за осо бе ни 
постижения. Заслуга за то ва 
има и 

Томас Фрам  човекът, 
пре вел и по пу ля ри зи
рал ро ма ни те на Зарев в 

Германия. 
„Видинската връз ка” в 

про из ве де ни ята си ав то рът 
обяс ни с факта, че ро дът 
му е от Видин, а в три ло ги
ята „Битието”, „Изходът”,и 
„Изборът” той опис ва ис
то ри ята на своя род. В но
вия ро ман „Законът” пък 
ге ро ите са многопластови, 
сил ни и теж ки характери, 
под в лас т ни на времето, 
ко ето ся каш от г леж да най
ве че от ри ца тел ни образи. 
На въп ро са „Отрицателен 
ге рой ли е в край на смет ка 
българинът?”, Владимир 
Зарев каза: „Голям не дос та
тък на на ша та ис то рия е, че 
ви на ги оцеляваме. 

Ние ви на ги оцеляваме. 
Българинът е ин ди ви ду
алист и не мо же да ра бо ти в 
колектив!”■

▲Поетът Ненчо Славчев спе че ли тре та  наг ра да от 
Националния по ети чен кон курс на име то на Петко и 
Пенчо Славейкови за сти хот во ре ни ето си „Разговор 
с улу ли ца”. Конкурсът се про веж да за ос ми път и е 
в рам ки те на Славейковите праз ни ци в Трявна, ко
ито пре ми на ха под пат ро на жа на пре зи ден та Росен 
Плевнелиев. Тазгодишното мо то на по етич ния кон курс 
бе „Не пей ми се”, а пред се да тел на жу ри то бе Недялко 
Йорданов. 

Първата наг ра да по лу чи по етът Кръстьо Раленков, 
след ван от Гриша Трифонов, по бе ди тел в кон кур са през 
2008 година. Отличените ав то ри пред с та ви ха сво ите 
творби, след ко ето праз нич на та ве чер за вър ши с ре
ци тал на Недялко Йорданов и съп ру га та му ак т ри са та 
Ивана Джеджева.■

Мариета НАЙДЕНОВА
Специални награди – 

плакети, спечелиха певческа 
група „Пъстренец Jr.” и 
камерна формация „Малкият 
Пъстренец” при Обшински 
младежки дом – Монтана 
от традиционния фолкорен 
събор „Свидня”. 

Освен плакети те 
получиха и специална 
награда за цялостно 
представяне от 
организаторите и сдружение 
„Резерват Северозапад” 
– картина, изработена от 
„Училищна работилница 
за умения” при ОУ „Хр. 

Ботев”  село Търнава. 
С найвисокото отличие 
при индивидуалните 
изпълнители се сдобиха 
двама от солистите на 
„Пъстренец Jr.”  Сашко 
Бисеров и Анна Славчева. 

Възпитаниците на 
музикалния педагог Асен 
Асенов спечелиха и 2 
втори награди   Вероника 
Ангелова и Анита Аврамова. 
Трета награда получи и 
Цветана Видова, солистка  
от народен хор „Пъстренец”. 
В репертоара на двете групи 
и солистите преобладаваха 
песни от региона. Техните 

изпълнения бяха оценени 
от доц. др Светла 
Калудова – Станилова, 
декан на факултет 
«Музикален фолклор и 
хореография» в АМТИИ  
град Пловдив, и народната 
певица Соня Чакърова. 
Професионалното жури 
оценяваше изпълненията на 
самодейците, опирайки се 
на зададените в статута на 
събора критерии: подбор на 
репертоара, майсторството 
на интерпретацията, подбора 
на костюмите, реквизита и 
инструментариума, които 
определят битовата вярност 

на народните традиции. 
Традиционният събор 

”Свидня” се  проведе през 
почивните дни в местността 
Попов мост – на разклона 
на селата Копиловци и 
Говежда. Той се организира 
от Община Георги 
Дамяново. Основната цел на 
събитието е да стимулира 
интереса към традициите 
и културноисторическото 
наследство на региона, той 
има и функцията на преглед 
на художественото ниво 
на аматьорските състави, 
защото е с конкурсен 
характер. 

Певци на Младежкия 
дом с награди от 
съборa „Свидня”

Писателят Владимир Зарев гос ту ва
на ви дин с кия ли те ра ту рен са лон 

Признание

Bulgaria - Serbia IPA Cross-border 
programme 

CCI Number 2007CB16IPO006-2009-1-65                                                                                                         
Продължава успешната реализация на 

проекта* *„СЪЗДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО
КОНСУЛТАТИВНИ ЦЕНТРОВЕ /ИКК/  БЪРЗ СТАРТ В 
ГРАДОВЕТЕ БЕРКОВИЦА И НИШ” по програмата за 
трансгранично сътрудничество

Вече стартираха част от основните дейности – 
проведено бе обучение по програмата „Бърз старт” на 
десет представители от различни браншове от Ниш и 
Берковица, бе създадена триезичена уеб базирана 
информационна система и сайт, в помощ на бизнеса.

Бяха раздадени сертификатите на участниците 
в обучението по програма „Бърз старт” община 
Берковица, а вече подготвените обучители стартираха 
основните обучения на своя персонал. В последствие те 
могат да предлагат подобни обучения и на други бизнес 
организации за подобряване организацията им на 
работа. Самото обучение акцентира върху изучаването 
на слабите страни и усъвършенстването на процесите 
така, че да се повиши ефeктивността и качеството на 
извършваната дейност.

Проектът усилено се популяризира чрез изготвените 
рекламни материали – плакати, тениски, дипляни, които 
се разпространяват сред целевите групи и местната 
общност.

Проектът се реализира по програмата за 
трансгранично сътрудничество (ТГС) и е на стойност 
159 хиляди лева. Предложението е сред спечелените 
44 проекта от 166 кандидати за цялата страна. Водеща 
организация е Национална асоциация за икономическа 
и социална интеграция /НАИСИ/  София с партньори 
по проекта: Читалище „Иван Вазов 1872” –Берковица и 
Организация ПротектаНиш.


