одарък за цяло село Бели извор напра
П
ви работещият успешно циментов завод
на компанията “Холсим”, намиращ се току до

Дар за малки
и големи

Слово
плюс

седмичник за общините
и кметствата

www.slovoplus.info

e-mail: slovoplyus@abv.bg, slovoplus@yahoo.com

Депутати и учители
от Монтанско
дискутираха новия
закон за образованието
Крум КРУМОВ
Депутатите от ГЕРБ Димитър Аврамов, Златко
Тодоров, Светла Мицова и Катя Чалъкова се
срещнаха в Монтана с учители и директори на
училища от региона. Дискутиран бе новият закон
за предучилищното и училищното образование,
който предстои да бъде гласуван на второ четене
в Народното събрание.
Учителите поискаха да не се преобразуват ре
сурсните центрове за обучение на деца със специ
фични образователни потребности, както се пред
вижда да стане с новия закон. Те коментираха, че
повечето от родителите на тези деца нямат въз
можност да плащат такси за обучение на децата.
Дискутирани бяха още въпроси за кариерното
развитие на учителите, за прехвърлянето на про
фесионалните гимназии на общинско финансира
не и подчинение, за транспорта на децата от дет
ските градини от селата до градовете, за новите
обществ
 ени съвети, които трябва да контр
 олират
работата на училищата. Депутатите обявиха, че
дискусията, в която участв
 аха над 150 учители, е
била много полезна за тях и някои от рационални
те предложения ще бъдат вписани в закона преди
второто му четене.■
СНИМКА: АВТОРЪТ
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къщите на хората. “Холсим -България” АД е
приемник на някогашната социалистическа гор
дост “Белоизворски цимент”. Хората в селото са
трайно свързани с него, но завинаги са забрави
ли стелещия се над къщите бял прах. Заводът
е превърнат в съвременно, модерно екологично
предприятие, като част от групата “Холсим”, ко
ято има стогодишна история и е един от големи
те европейски производители. И в Бели извор
компанията реши да проведе доброволческа
акция в подкрепа на значими социални каузи,
наречена „Заедно за обществото „.
В петъчния ден работници и служители от ци
ментовото производство се заеха с почистването
и облагородяването на селския център. На ра
бота на четирите обекта - почистване на канала,
на главния път през селото, поляната пред мест
ната църква и пътя към кариерата, се включиха и
много белоизворчани. Така обикновеният делник
се преля след добре свършената работа в един
истински празник. Кметът на община Враца инж.
Николай Иванов и изпълнителният директор
на „Холсим-България „АД Тодор Костов откри
ха тържествено обновения парк насред Бели
извор. Занемареният парк със стари красиви
дървета сега е превърнат в неузнаваемо място
за отдих и почивка. Той е дар на селото и е за
млади и стари. За малките има шарени пъстри
катерушки, коритото на местн
 ата вадичка е хва
нато във виещ се канал от разнообразни камъни,
беседки, люлки и други красиви кътчета за раз
думка допълват новия му облик.
- За мен Европейски съюз, това е „Холсим“,
ако някой ни е помогнал, това са „Холсим.“ Не
съм видял и лев нито от европейските пари, нито
от републиканския бюджет - заявява кметът на
селото Кирил Илиев и е горд с тази инициатива,
която освен красивия обновен парк прави хора
та от селото и завода по-близки, да си помогнат
взаимно, засилва чувството за единност и спло
теност за поддържането на чистота и красива
среда. Около 250 хиляди лева са вложили от
завода в този дар.
Изпълнителният директор Тодор Костов
споделя, че затрудненията за тях продължават,
строителството все още е в спад, индустрията
като цяло също не е на нужните обороти и кри
зата съвсем не е отминала. Близо 20 процента е
сривът в сравнение с началото на кризата и про
цесът се задълбочава, работят 200 дни в година
та и то при непълен капацитет, пояснява той.■

130 работни
места обявиха
на борсата
във Видин
130 работни места обя
виха работодатели на
трудова борса във Видин.
Събитието, организира
но от Дирекция „Бюро по
труда”, бе откр ито от об
ластния управител Цветан
Асенов. Участваха 37
работодатели и близо 150

безработни, регистрира
ни в Бюрото по труда във
Видин. На събитието при
състваха кметове на общи
ни от региона, синдикати,
неправителствени орга
низации и Регионалната
служба по заетостта в
Монтана. ■Слово плюс

Откриха магазин
на „КООП”
и в Брегово
И бреговчани вече ще се
радват на услугите на ма
газин от веригата „КООП”.
Откриването на търговс
кия обект стана миналата
седмица. На събитието
присъстваха заместникпредседателят на ЦКС
Марин Дончев и Ваня
Цакинска – председател
на ОКС – Видин, както и
председателите на коопера

тивните съюзи във Враца и
Монтана.
От името на областния
управител на Видин инж.
Цветан Асенов поздра
вителен адрес връчи не
говата заместничка Елка
Георгиева. Тя поздрави
жителите на град Брегово с
новата придобивка и заяви,
че смесеният магазин се
откр ива благодарение на

доброто партньорство меж
ду Областен кооперативен
съюз – гр. Видин и община
Брегово.
Тържествен водосвет
по случай откриване
то на магазина отслужи
архимандрит Поликарп.
Празничната церемо
ния завърши с изпълнение
на младежка формация
„Бреговица” и младият из

пълнител на народни песни
Горан Младенов.
Новооткритият сме
сен магазин се простира
на площ около 100 кв.
м, а в него ще работят
двама души. Магазини
от национална верига
„КООП” има в общини
те Чупрене и Ружинци
и в селата Раковица и
Гомотарци.■Слово плюс

Слово

във фокус
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Кметът
на Видин
с отличие
от Moby2
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

Н

а 21 юни 2012 г.
Областен информаци
онен център – Монтана про
веде информационна среща
в Община Якимово, с което
приключи първият цикъл от
посещения във всички общи
ни от областта
Община Якимово ще пре
доставя електронни услуги
за гражданите и бизнеса, тъй
като е целева група на воде
щата организация Община
Брусарци, която изпълнява
проект „Улеснен достъп и

Българската браншова камара на
енергетиците и изразява приз
нанието на професионалната
общн
 ост към изявени специ
алисти за активната им работа и
постигнати високи резултати. И
тази година бе спазена традици
ята носителят на приза да засади
дръвче в алеята на АЕЦ като
символ на ангажимента на атом
ната централа към опазването на
околната среда.
тньорство с Агенцията по
заетостт а безработни лица,
регистрирани в Бюрото по
труда, са включени в проект
„Нов избор – развитие и ре
ализация” за обучение и про
фесионална квалификация.
Най-голям брой проекти
има по Програмата за раз
витие на селските райони.
Участниците в срещата поис
каха по-облекчени условия за
земеделските производители,
за да може по-голям процент
от тях да се възползв
 ат от
финансовите въз
можности на ЕС.
По време на сре
щата бяха предс
тавени отворени
те процедури по
Оперативна прог
рама „Развитие на
човешките ресур
си”, както и нови
те схеми, одобре
ни от Комитета за
наблюдение на програмата
на последното й заседание
през м. май 2012 г.
Областен информаци
онен център – гр. Монтана
е част от мрежата от 27
областни информацион
ни центъра за популяри
зиране на Кохезионната
политика на Европейския
съюз в България и пре
доставя информационни,
комуникационни, логис
тични и експертни услуги.
Центърът е създаден по про
ект по Оперативна програма
„Техническа помощ”, съфи
нансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд
за регионално развитие.■

В oбщина Якимово
усвояват
средства предимно
от програмата
за развитие на
селските райони

по-добро качество на ад
министративната услуга”
по Оперативна програма
„Административен капацитет”
(ОПАК). Общинската адми
нистрация и Общинският съ
вет в Якимово са целева гру
па и по още един проект по
ОПАК – за прозрачна и почте
на държавна администрация,
където бенефициент е
Община Оряхово. В пар

Вести от Видин

Модерен
приют за
кучетата
Приют за бездомни кучета ще
бъде изгр аден в района на бившия
екарисаж край Видин. Предвижда
се в приюта да има амбулато
рия за ветеринарно-медицински
дейности, карантинно помеще
ние и място за разходка и игра на
животните.
Капацитетът му ще е за 100
животни. Според изискванията за
подобен тип обекти ще бъде обо
собено и помещение за приемане
на граждани, които се интересуват
от питомците в приюта.■

Обучават
болногледачи
за видинската
болница

“Най-добър физик”, “Най-добър
химик” и “Най-добър икономист,
търговец, финансист”.
Заслужилите званието получи
ха почетни отличия и грамоти
от изпълнителния директор на
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД Валентин
Николов и от Владимир Уручев.
Специалната награда за цялос
тен принос получи Митко Янков
– директор “Безопасност и ка
честв о”. ■Слово плюс

Дванадесет безработни мъже и
жени над 50 години, регистрира
ни в Бюрото по труда повече от
1 година, се обучават за болног
ледачи във видинската болница
„Св. Петка”. Подобно обучение
се провежда за първи път в общи
ната и е по програмата „Шанс за
работа”. Практическите занятия
на курсистите преминават в найтежките отделения – хирургия,
нервно отделение, кардиология.
Възрастните ученици правят то
алет на болните, раздв ижват ги
и ги хранят. След завършване на
обучението курсистите ще поло
жат комплексен изпит по теория
и практика на професията и ще
получат удостоверение за профе
сионална подготовка. Успешно
завършилите ще работят 6 месе
ца като болногледачи в местната
болница. За останалите остава
надеждата да успеят да се реали
зират в новото си професионално
поприще.■

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

Мерки на ОД МВР
– Монтана за
опазването на
селскостопанската
продукция

На 25.06.2012 г. В Регионалния
исторически музей Враца се уч
реди Инициативен комитет за
отбелязване на 100-годишнината
от гибелта на големия войвода на
Вътрешната Македоно-одринска
революционна организация, вра
чанина Кръстю Българията.
Инициативният комитет си
поставя за задача да провежда
различни инициативи, възпо
менателни чествания, литера
турни и исторически четения,
популяризиращи личността и
делото на Кръстю Българията.
Обяви се набирането на сред
ства за поставяне на паметна
плоча на войводата на мястото
на родния му дом, за което е раз
крита банкова сметка в Първа
инвестиционна банка АД: IBAN:
BG09FINV91501204316268,
BIC: FINVBGSF, Фондация
ВМРО. Средства ще се набират
и чрез обществени мероприятия,
поставяне на каси в различни
учреждения, покани към частни
лица и фирми.
Учредители на комитета са
зам.-кметът на Враца Красимир
Богданов, зам.-председате
лят на Общински съвет ген.
Валери Стаменови, съветниците
Красимир Ангелов и д-р Цветан
Коцев, директорът на Регионален
исторически музей - Враца Илия
Стоянов, председателите на град
ската и младежката организация
на ВМРО - Враца Марин Цветков
и Станислав Стаменов, писателят
Веско Лазаров, обществ еникът

ОД МВР Монтана е създала ор
ганизация за изпълнение на преван
тивни мероприятия за опазването на
селскостопанската продукция тази
година. В Районните управления
“Полиция” в Монтана, Лом, Берковица
и Вършец са предприети конкр етни
мерки. Уточнени са пунктове за търго
вия и изкупуване на селскостопанска
продукция, както и складовите бази.
Проведени са срещи с органите на
местното самоуправление за съвместни
действия при охраната, опазването на
селскостопанската реколта и контрол
при изкупуването й. Полицейските
служители са направили инструкта
жи на полските пазачи, назначени със
заповеди на кметовете съгласно Закона
за опазване на селскостопанското
имущество. На пазачите са разясне
ни функционалните им задължения и
начините за взаимодействие с органи
те на МВР. Осъществени са срещи с
ръководст вата на частни охранителни
фирми и звената за самоохрана, анга
жирани с охраната на селскостопанс
ката продукция, при което е засилена
тяхната бдителност и е уточнен редът
за обмен на информация. Частните
земеделски стопани и кооперации са
информирани за начините за действие
и своевременно информиране орга
ните на МВР за случаи на некоректни
действия от лица или фирми, изку
пуващи селскостопанска продукция.
Служителите, осъществяващи контрол
по безопасност на движението, правят
системни проверки на МПС, транспор
тиращи селск остопанск а продукция.
ОД МВР Монтана призовава
гражданите, които имат информация
за престъпни посегателства, извър
шени във връзка със селск остопанска
дейност и селскостопанската реколта,
да подават сигнали на полицейския
инспектор, обслужващ съответното
населено място или в съответното
Районно управление на Полицията,
както и на тел. 112.■

Андрей Красночаров от АЕЦ „Козлодуй”
е „Енергетик на годината”
На 23 юни енергетиците от
АЕЦ “Козлодуй” отбелязаха своя
професионален празник – Деня
на енергетика.
Министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян
Добрев връчи наградата
“Енергетик на годината” на
Андрей Красночаров – главен
механик “Изпълнение на ре
монта” в централата. Отличието
се присъжда ежегодно от
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За шести пореден път през
2012 г. екипът на атомната цент
рала чрез гласуване в електронна
анкета даде своите предпочита
ния за “Най-добър” в различни
професионални направления:
“Безопасност, Сигурност,
Качество”, “Реакторно оборуд
ване”, “Турбинно оборудване”,
“Електрооборудване”, “Системи
за контрол и управление”, “Найдобър оператор на реактор”,

Огнян Пищиков, председателят
на Дамски клуб „Вратица” Галя
Георгиева и Емил Александров –
правнук на Кръстю Българията.
Веско Лазаров представи пред
участниците в срещата кратка би
ографична справка за Българията.
Роден във Враца през 1874 г.,
легендарен войвода на Върховния
комитет и ВМОРО, участник в
Илинденско-Преображенското
въстание и Балканските войни.
Подпоручик в Българската
армия. Умира от холера на 25
юни 1913 г. при Демирхисар
(Егейска Македония) по време на
Междусъюзническата война.
Неговият потомък Емил
Александров потвърди, че при
тежава лични вещи на войводата,
които ще дари на музея във Враца
за откриване на постоянна експо
зиция на Кръстю Българията.■

Слово

във фокус

- Кампанията Ви мина
под наслова „Обединени за
бъдещето на Враца». Кои са
приоритетните задачи, ко
ито ще решавате в близки
те години, за да се възроди
Враца и да стане модерен
европейски град?
- Отчитайки негативните
тенденции в социално-иконо
мическото развитие на общи
ната през последните години,
съществен акцент в нашата
работа ще бъде създаването
на благоприятни условия за
развитие на местната иконо
мика и повишаване стандарта
на живот на врачани.
Три са основните
приоритети, които са залег
нали в управленската ми
програма през следващите
години. Първият е Враца да
стане притегателен център
за инвестиции, иновации и
работа. Вторият - градът да
стане притегателно място за
живеене. И третият - Враца
да стане туристически и кул
турен център. По всеки един
от приоритетите има разра
ботени конкретни стъпки
как тези намерения да станат
реалност.
- Г-н Иванов, какво е със
тоянието на икономиката,
кои отрасли се развиват
добре и как Общината под
помага местн
 ия бизнес?
- В общината преобладават
малките и средни предприятия,
осигуряващи от 10 до 100 ра
ботни места. Най-динамично
развиващите се отрасли са про
изводството на храни, облекло,
метални изделия, строителни
материали. Непрекъснато се
разраства секторът на услугите
- търговски, финансови, транс
портни и спедиторски, посред
нически услуги с недвижими
имоти и др.
Тези темпове, обаче, не ни
задоволяват, затова съществен
акцент в нашата работа през
мандат 2011 - 2015 г. ще бъде
поставен върху създаването на
благоприятни условия за раз
витие на местн
 ата икономика и
повишаване стандарта на жи
вот на врачани.
С моя екип работим за
привличане на инвестиции
и развитие на икономиката,
като изпълняваме дейности
в подкрепа на бизнеса. Сред
тях са постоянният диалог и
предоставянето на навремен
на и актуална информация на
фирмите.
Направихме среща с пред
ставителите на строителния
бранш и пред тях представих
ме всички проекти, по които
общината ще работи през тази
година. Предвиждаме срещи с
всички браншове, където ще
дискутираме възможностите за
по-добра комуникация и по
добряването на бизнессредата.
Въпреки финансовата криза
и с риск да намалим печалбата
в общината, през тази година
намалихме таксата за битови
отпадъци за нежилищни имо
ти (офиси, търговски обекти
и др.) с 0,05 %о, както и такса
депо за същите имоти с 0,1
% о. Така дадохме „глътка
въздух» на дружествата.
На сайта на общината посто
янно публикуваме изпратените
до нас предложения за участие
в бизнес форуми и изложения,
а също предложенията за биз
нес сътрудничеств о и покани
те за търсене на партньори от
различни страни и сектори на
икономиката.
Общината организира и фи
нансира участие в различни
международни изложения, на
които съвместно с представи
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Инж. Николай Иванов:

Въпреки кризата,
даваме
“глътка въздух”
на бизнеса
Кметът на Враца пред news.bg

телите на бизнеса, представя
ме региона като желана турис
тическа дестинация, възмож
ностите за почивка, културен
туризъм, както и възможнос
тите за алтернативен туризъм,
предоставяме информация за
фирмите в региона.
В партньорство с Българска
агенция за инвестиции предс
тавяме потенциала на региона
и възможностите за инвести
ции в Община Враца. Няколко
големи инвестиционни проек
та на общината са включени в
каталозите на БАИ и се предс
тавят на инвеститори.
Изпълняваме три проек
та по три международни
програми (INTERREG IVC,
Интелигентна енергия Европа
и Оперативна програма за
транснационално сътрудни
чество «Югоизточна Европа
2007 - 2013») в партньорство
с 61 организации от 20 страни
от Европа.
Основните дейности по тях
са свързани с прилагането на
националните и европейс
ки изискв ания за опазване на
околната среда, понижаване на
енергийните разходи в индуст
рията и бита, повишаване дела
на възобновяеми енергийни
източници в общото енерго
потребление и устойчивото
развитие на регионите.
Наред с преките ангажимен
ти по проектите, провеждаме
срещи с кметове от различни
градове на Европа, пред които
представяме Община Враца с
нейния потенциал за туризъм,
бизнес и инвестиции.
- Как ще се използват
възможностите, които пре
доставят европейските
фондове, за осигуряване на

повече средства за развити
ето на града?
- Заедно с трите проекта по
международни програми, ко
ито вече споменах, Община
Враца има подписани догово
ри за изпълнение на проекти
със средства от Европейските
фондове, националния и об
щински бюджет на стойност
160 млн. лв.
Най-големият е
„Интегрирания проект за вод
ния цикъл на гр. Враца», кой
то е свързан с подобряване
състоянието на техническата
инфраструктура на водоснаб
дителната и канализационна
мрежа в града, рехабилитация
на градската пречиствател
на станция за отпадни води и
захранващия водопровод от
язовир „Среченска бара» до
Враца.
Проектът се финансира от
ОП „Околна среда» и е един
от първите три големи проекта
на България, чието изпълнение
се наблюдава от Европейската
комисия. Oбщата му стойност
е 136 373 288 лв.
В партньорство с регионал
ните и държавни власти рабо
тим по реализацията на голе
мите инфраструктурни проек
ти за общината и региона като
цяло. Те са от голямо значение
за нас и за повишаване на ин
вестиционната привлекател
ност в Северозападния район.
Това са проектите за модер
низация на жп линията „София
- Видин», за разширението на
път Е79 - „Ботевград - Враца»,
за втория етап на Обходния
път на Враца.
Общината подготвя предло
жения по всички покани, по
които е избираема и допустима

като бенефициент. От начало
то на годината до момента, за
близо 5 месеца, са подготвени
над 20 проектни предложения.
Започнали сме подготовка на
проекти за финансиране през
следващия програмен период
2014-2020 г. Чрез тях ще оси
гурим максимална готовност
за изпълнение на проекта след
сключване на договорите за
финансиране.
- Община Враца има уни
кални природни забележи
телности и богато култур
но-историческо наследство,
прекрасни условия за раз
витие на туризма. Има ли
разработен перспективен
план за ускорено развитие на
туризма в общината и какво
може да предложите на наши
и чуждестранни туристи?
- Да, няма човек, който да
е дошъл във Враца и да не е
останал възхитен от красо
тата на природата в нашия
край. Проходът „Вратцата» и
пещерата „Леденика» са сред
природните забележителности,
които непрекъснато привличат
гости от страната и чужбина.
Развитието на туризма е сред
приоритетите, залегнали в
моята управленск а програма.
Смятам, че до момента не е
направено достатъчно за по
пуляризирането на Враца като
място за различните видове
туризъм. Точно това ще трябва
да се промени. Първите успеш
ни стъпки в тази посока вече
се правят чрез запомнящи се
представяния на туристически
изложения.
Община Враца получи спе
циална награда за най-атрак
тивно и професионално пред
ставяне на български туристи
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чески продукт на изложени
ето „Ваканция и СПА Експо
2012» в София. Получихме
награда и за успешното си
представяне на 9-то междуна
родно изложение «Културен
туризъм Велико Търново
2012». Във Велико Търново
призът бе за «Нови идеи в
представяне на туристическа
дестинация».
Сред краткосрочните зада
чи за ускореното развитие на
туризма в общината са обеди
няването на съществуващите
атракции и продукти в един
цялостен, комплексен турис
тически продукт „Враца - вра
та към древността», подобря
ването на състоянието и екс
понирането на културно-исто
рическото наследство, а също
контрола върху качеството на
туристическите услуги.
- Има ли интерес към
Враца от наши и чужди
инвеститори?
- Външните и местни ин
веститори могат да разчитат
на пълна подкрепа от страна
на общинското ръководство, а
така също и на институциите
в града, функциониращи в ус
луга на бизнеса - Търговскопромишлена палата, Евро
инфо център, Индустриална
стопанска камара и др.
Общината има готовност
и създадена организация за
информационно обслужване
в съкратени административ
ни срокове. В случай, че е
необходимо, осигуряваме и
индивидуално административ
но обслужване.
Инвестиционният интерес
към общината е в секторите,
които предст авляват интерес
на национално ниво. Това са
енергетиката (възобновяеми
те енергийни източници),
услугите (търговски и
финансови), недвижимите
имоти, хранително-вкусовата
промишленост, транспортн
 ите
и спедиторски услуги.
Последните инвеститорски
запитвания към нас са свърза
ни с използването на възобно
вяемите енергийни ресурси.
Община Враца има голям
природен, исторически и кул
турен потенциал, който пред
стои да бъде популяризиран и
да привлече инвеститорския
интерес, за което ние ще про
дължим да работим.
- Г-н Иванов, в гр.
Криводол Вие се утвърдихте
като успешен кмет, натрупах
те опит, направихте много за
града. Как смятате, ще мо
жете ли да се справите с без
работицата във Враца, един
много тежък проблем?
- Ролята на Общината е да
създава условия, при които
бизнесът да функц
 ионира
активно, без притеснения от
административни или бю
рократични пречки. Бъдете
сигурни, че аз ще създам и
необходимата организация, и
ще осъществявам постоянен
контрол това да се случва.
В същото време Община
Враца работи по три от програ
мите за временна заетост, с ко
ето в момента осигуряваме ра
бота на 437 души. Има няколко
проекта, по които работим и
след успешната им защита, ще
дадем възможност за заетост на
още над 60 врачани.
Важно е също да се каже,
че всички тези проекти са със
социална насоченост. И освен
че осигуряват доходи на безра
ботни наши съграждани, са в
помощ на социално слаби хора
в риск.■
(С малки съкращения)

Слово

делник
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гарван на Едгар По и
скъпата на сърцето му
Анабел-Ли. Тези поеми,
преведени с любов и углъ
бено разбиране от Георги
Михайлов, напълниха
душата ми с една дълбока,
човешка, чиста печал. И
аз я нося повече от чети
рийсет години като наймил и хубав талисман от
детството и я скъпя, и ня
ма да я разменя за никаква
повърхностна радост.”
- Спомня си преди годи
ни авторът на вълшебната
песничка, с която и днес
викаме зимата „Тихо се
сипе първият сняг”, роде
ният и отраснал във Враца
поет Цветан Ангелов.
Почти по същото врече,
когато малкият Цветан от
крива своето съкровище,
неговият вече отдал се
на науката съименник
– врачанският окръжен
училищният инспектор
Цветко Петков прави ин
тересно проучване, на
базата на събрани и обоб
щени данни от анкета,
проведена през 1927 г.
във всички училища на
окръга. Резултатите пуб
ликува в своята „психо-пе
дагогическа студия”, както
сам я определя, наречена

разкрива Малкият принц
на Екзюпери” – света на
детето. Светът на детето
преди столетие, чрез ри
суваните детски книжки.
Заедно с нашите прияте
ли - журналиста Кирил
Андровски и Красимир
Ценкулов – антикварна
къща „Ценкулов”, изб
рахме няколко интересни
сборника с приказки и ин
тересни детски списания,
книги на майсторите на
словото Дора Габе, Атанас
Душков, Цветан Ангелов,
Асен Босев. Интересен ек
земпляр от приказките за
деца в стихове „Гори ти
лилейски” на Елин Пелин,
с посвещение и автограф
до събрата по перо Атанас
Душков. Броеве на изда
ваното от тандема Никола
Балабанов – Яна Язова
детско илюстровано спи
сание „Блок”, от обича
ното „Другарче”. Разбира
се, представяме и издания
от любими, според ци
тирана анкета заглавия:
„Чичо Томовата колиба”,
„Хитър Петър”, „Островът
на съкровищата”, „Крали
Марко”. Излагаме три
издания на обичания
от поколения читатели
„Робинзон Крузо”, пър
вото е от 1909 г. Разбира
се, миниатюрните изда
ния присъстват и в тази
експозиция – това е едно
рядко и интересно сбор
ниче с приказки, от биб
лиотека „Бисерчета” на
издателство популярното
издателство Ш.Ф.Чипев,
съществувало до 1944 г..
Малкото бисерче е наре
чено „Малката принцеса
слънце” - с твърда под
вързия и цветни корици,
94 странички с размер
8Х8 см. Представям ви и
един интересен сборник
„Учениците и книгата”,
от 1896 г. „Игри и полез
издадена същата година
ни забавления” – където
от Врачанския окръжен
преводачът от руски Д.
читалищен съюз. В нея от Тончев включва и бъл
криваме любопитни дан
гарския опит в областта
ни за книгата и четенето
на възпитанието и разви
преди почти век, за лю
тието на личността чрез
бимите произведения от
играта. „Всеки човек идва
български и чужди автори от света на своето детс
на някогашните деца и
тво” (отново Екзюпери)
младежи. Така докато 14- - можем да се върнем за
15 годишните предпочитат малко там и ние, порас
„Чичо Томовата колиба”,
налите деца, не само с
„Павел и Верджиния”,
рисуваните книжки, но
„Клетниците”, „Под иго
и с рожбите на майстор
то”, „Хъшове” и „Нова
Огнян Кръстев – успял да
земя”, техните каки и
превърне дървото в при
батковци четат „Дон
казка без край и да загово
Кихот”, „Граф Монте
ри на разбирам за малки
Кристо”, „Възкресение”,
и големи език – езика на
„Парижката Света
Пинокио, оживялото дър
Богородица”, „Хамлет”,
вено човече, или на веч
„Война и мир”, Ботевата
ния палавник Герчо. За
и Яворовата поезия и
своя другар, палавото дър
„Нещастна фамилия”, то
вено човече – Юнак Герчо,
сред любимите книжки
на най-малките са приказ ненадминатия акробат и
гимнастик от детството
ките „Златното момиче”
на мами, баби, прабаби и
и „Майчина сълза”, ле
дядовци, авторът твърди,
гендите за Крали Марко.
че е съвършено констру
Затова и тези заглавия
иран – само една частичка
присъстват в наименова
да липсва и Герчо вече не
нието на изложбата. Тя
може да функционира.
е третата от поредицата
Децата от ЦДГ „Дъга” и
изложби на Регионална
журналистката Цветана
библиотека под наслов
„Словото”, в които по нет Евгениева първи тръгна
ха по шарената приказна
радиционен начин се по
пуляризира книжовно-до пътека. Сред любимите
кументалното наследство. традиционни играчки на
децата и вчера, и днес са
„Крали Марко, Робинзон
дървеното влакче, кон
и дървените приказки на
чето с каляската, малки
майстор Огнян” е свое
те дървени пумпалчета,
образно продължение на
кречеталото и, разбира се
предходните. Целта ни
„Лю – Лю”, познато сега
е да надникнем в онзи
като „Йо-Йо”. В голямата
неразгадаем свят, къде
Книга на книгите майс
то „Възрастните никога
торът написа: „ Светът
нищо не разбират сами,
на детето и на негови
а за децата е уморител
те играчки е светът на
но все да им обясняват
бъдещето!”■
и обясняват” – както ни

Крали Марко, Робинзон и
дървените приказки
на майстор Огнян
Една
изложба на
Регионална
библиотека
“Христо Ботев”
– Враца, и
Регионално
краеведско
дружество и
Антикварна
къща
“Ценкулов”

Калина ТОДОРОВА
„Едва ли бях навършил
седем, когато открих едно
голямо, заровено в яхъра
съкровище – книгите на
мама и на вуйчо Митко.
Те бяха наслагани в тежки
сандъци. Те чакаха тър
пеливо да избърша праха
им о вехтата си рубашка,
за да ми покажат един
примамлив свят – све
та на правдата. В яхъра
се запознах с известната
жаба пътешественица
Гаршин, с дивите лебеди
на Андерсен и с омайните
сказания на Шехерезада
от „Хиляда и една нощ”.
Там намерих печалния

4
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Звездата на Осен
все по-ярко грее
Цветан ЛИКОВ
При читателите вече е и второто издание
на сборника „Загадката Осен – родното се
ло на Христо Ботев”. То, със съдействието
на инж. Николай Иванов, екскмет на гр.
Криводол, излиза, след като той е убеден,
че е задължително.
И не може да бъде другояче, след като
първото издание се изчерпа за седмици.
Новата книга е допълнена с отзивите
на литературните критици Петко Тотев,
Пенчо Чернаев, проф. Васил Колевски,
потите Драгомир Шопов, Петко Братинов,
Велин Георгиев, Георги Душански, Георги
Радовски, инженерите Иван Борисов,
Владимир Пешев, Евгени Унанов, об
щественика Цветко Цоньовски, писате
ля Мартен Калеев, Параскева Маркова,
Милена Орозова, Любимка Ламбева,
Георги Карданов, краеведката Блага
Атанасова и др. Ерудираните и автори
тетни личности, след прочита на първото
издание, са се убедили от фактите, от ду
мите на самия Ботев, от спомените, от же
лязната логика, че родното място на Ботев
е село Осен.
След като второто издание бе предст а
вено в „Старинният файтон” в София и по
телевизия „Скат” в предаването „Не мога
да мълча”, с водещ литературният критик
Марин Кадиев, премиера на книгата се
състоя и в библиотеката на гр. Криводол.
Христина Борисова, главен секретар, бе
водеща. За книгата говори поетът Йордан
Борисов. След това Цветан Илиев, състави
телят на сборника, се спря на два основни
проблема в сборника – има ли автентичен
документ за раждането на Ботев и дали
Ботьо Петков е бил учител в село Осен, в
Малий Осен.
Автентичен документ, в смисъл адми
нистративно издаден, няма нито село Осен,
нито Калофер. Това не пречи на официози
те да твърдят наляво и надясно голословно,

че Ботев е роден в Калофер. Такъв автен
тичен документ е била кондиката от църк
вата в село Девене, където Ботев е кръстен
от поп Тудор. Тази кондика мистериозно
изчезва, когато в публичното пространство
се явява версията за Осен. Не е трудно да
се разбере защо! Страх от истината, която
се крие в кондиката. За свой „автентичен
документ” официозите считат заявлени
ето на Ботев за постъпване в медицинс
кото училище в Букурещ. Но в него ние
виждаме съображение, а не истина. На
първо място, съображението, което Кирил
Ботев лансира, за да се излеят потоци от
книжнина за Калофер като родно място на
Ботев. Според Кирил Ботев те всички са
родени в Калофер. Но той не е роден там,
а в Карлово. Думата „всички” увисва, без
коментар. Не било така престижно за вели
кия Ботев да се пише, че е роден в такова
малко забутано селце като Осен. Грешно
разбиране за престижност на Кирил Ботев.
Нима не се знае, че наши най-големи
писатели и ученици са родени в най.-мал
ки градчета и села, но от това ореолът
им даже по-ярко блести. А примерът с
Исус Христос, роден в колиба или пещера
във Витлеем, нима не потвърждава тази
истина? Това не пречи на човечеството
да го приеме за син Божи. Ние приемаме
и разбираме защо Кирил Ботев държи на
всяка цена всички да са родени в Калофер,
семейството през цялото време да е живя
ло компактно в Калофер. Това е застрахов
ка от одумки, слухове, клюки. И е човешко
разбираемо, но не е истина. Това съобра
жение вероятно приема и Ботев в своето
заявление.
И другото съображение –
административното. Ако действително е
писал, че Осен е неговото родно място, за
да не се противопостави на думите в очер
ка „Примери от турското правосъдие”, че
родното му село е Осен, то той не може

да получи нито един документ за про
дължаване на учението си, за раждането
си, за учителстването си, за пътуването в
чужбина. В Осен няма нито църква, нито
кметство, нито някакво друго админист
ративно учреждение. Затова Ботев е писал
Калофер.
Препъникамък за официозите са думите,
че „такива чувства изпитах, когато влизах
в родното си село Осен, до Враца”. Ако те
са автентични, както твърдят Петко Тотев
и всички останали, то официалната версия
отпада автоматически. Ето защо за офици
озите те са художествена измислица: зер
Ботев взел село Осен от някаква дописка,
за да скрие адресите на своите родители и
близки, за да не могат турците да издева
телстват над тях заради зулумите им, които
изнася поетът. Смешен, несериозен довод.
Та нима не се вижда, че Ботев сочи в очер
ка Калофер, където е опознал и турчина,
и чорбаджията. За какво криене може да
става дума? Безсилни да докажат своята
версия, официозите изпадат в смешни и
жалки положения, защото не желаят и не
им отърва да дискутират проблемите на
версиите.
Голословно звучи и твърдението, че
Ботьо Петков не е бил учител в село Осен.
Достатъчен е фактът, че той е обучил
тук 24 ученици от съседните села, чиито
имена се знаят и какви са станали след
това – свещеници, кметове, учители, за
да увисне твърдението, че Ботьо Петков
никога не е идвал и не е бил учител в Осен.
Литературният критик Петко Тотев подх
върля идеята, че трябва да се изучи найподробно битието на тези ученици, за да
стане този факт толкова необорим, че да
има от Платон и Аристотел някой и с три
чела по-високи, да не може да го обори. Те
не са художествена измислица. Не е худо
жествена измислица и поп Тудор, който е
кръстил Христо Ботев и за него това е било

знаменателно събитие и той го е предал
на своите потомци. Неговите правнуци
Божидар и Александър Поповски, които
живеят във Враца, твърдят без всякакво
колебание, че техният прадядо е кръстил
Христо Ботев, но кондиката е открадната и
не може да се види, че там е записано име
то му. Ако Ботьо Петков не е бил учител в
Осен, как поп Тудор ще знае, че такъв учи
тел има в България – къде е Девене, къде е
Калофер, и че му се е родил син.
Това е само бегло надникване в
сборника. Всеки, който се интересува, ще
намери в него десетки други доказателства,
десетки примери, спомени, съпоставки,
догадки за Осен като родно село на Христо
Ботев. Напразни са опитите на журналис
тически бездария с цел да подхранят своя
имидж, да игнорират истината, която гра
витира към село Осен. Нужно е да се наме
ри кондиката на църквата от село Девене,
за което трябва да се обединят усилията, за
да се сложи край на всякакви спекулации,
инсинуации и да се смирят най-после раз
ни бездарни писачи. Ботев е роден в село
Осен, а е израснал и се е оформил като
поет и революционер в Калофер. Това е
истината, до която води желязната логика.

Патриотите от „Велика Болгариa”
намериха съмишленици в Мездра

Мирослав ГЕТОВ

На 19 юни - деня, в
който почитаме паметта
на Преподобни Паисий
Хилендарски и в който
чествахме 250 години от
написването на „История
славянобългарска”, сдру
жението за опазване на
културно-историческото

ни наследств о „Велика
Болгариа” презентира в
Мездра своята мисия, це
ли и дейност.
Наред с това предсе
дателят на неправител
ствената организация
Патриция Кирилова
представи печатното из
дание на сдружението

- вестника на българския
дух „Велика Болгариа”.
Проявата е част от
Националната кампания
на „Велика Болгариа”
„Българският дух - водач
на света към новото ду
ховно хилядолетие”.
Презентацията събра
в кино „Роял” десетки

родолюбци, които изслу
шаха научните доклади
на акад. Евгений Сачев
„Защита и опазване на
културно-историческото
наследство на България”,
на доц. д-р Красимир
Коев „Нашите предци
траките и тяхната цивили
зованост в развитието на

медицината” и на Силвия
Николова „Богатството
и магията на българск
 ия
фолклор”. От страна на
домакините преподава
телят по история Данаил
Димитров предст ави
накратко културно-исто
рическото наследство на
Мездренск
 ия край.

По време на диску
сията председателят на
Общинския съвет инж.
Делян Дамяновски полу
чи почетния приз „Велик
Българин”, който му се
връчва за „проява на
силен българск
 и дух и
патриотизъм”. Носители
на тази морална награда
досега са европейският
шампион по бокс Кубрат
Пулев, плевенск
 ият поли
цай Николай Гергов, кой
то наскоро намери съкро
вище от 2343 византийски
корубести монети и го
предаде в Регионалния ис
торически музей, както и
врачанск
 ият общественик
Огнян Пищиков.
Стана ясно, че това
лято мездренските пат
риоти ще се включат в
тържествата по случай
честването на 100-годиш
нината от откриването
на гроба на владетеля
на Велика Болгариа Кан
Кубрат край с. Малая
Перешчепина, Полтавска
област, Украйна. По този
повод от 17 до 19 август
в украинското поселище,
което е известно и с наме
рено там Перешчепинско
съкровище, ще се проведе
Събор на българите и хо
рата с българско самосъз
нание от цял свят. ■
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Мерки за опазване
на земеделската
продукция
Според местните зър
нопроизводители през
последните 2-3 години са
се увеличили кражбите
на земеделска продукция,
извършвани от представи
телите на малцинствата в
региона. Те предложиха да
бъде въведена забрана за
движение на каруци след
22,00 ч., да бъдат прилагани
по-строги мерки към извър
шителите на престъпления,
както и да бъде назначен
полицейски служител, кой
то не е роден и не живее в
община Якимово. Повечето
от зърнопроизводителите се
обединиха около необходи
мостта от единни действия
със служителите на МВР.
Те поискаха да бъде ор
ганизирано и общоселско
събрание, на което да бъдат
обсъдени проблемите, свър
зани с опазване на собстве

Директорът на ОД МВР - Монтана
комисар Валери Димитров
сe срещна с производители от
с. Дългоделци, общ. Якимово, на
която обсъдиха проблемите
около опазване на
селскостопанската продукция
ността и обществения ред
в селото.
Директорът на ОД МВР
- Монтана комисар Валери
Димитров даде отговор на
голяма част от изложените
проблеми, като обеща да
присъства на събранието.
Той разясни, че съвместно
с областния управител ще
направят предложение на
кметовете на общини да
издадат заповеди за заб

рана за движение на кару
ци след 22,00 ч. Относно
въпросите, които не са в
компетенциите на МВР, ко
мисар Димитров препоръча
на следващото общоселско
събрание да поканят ръко
водителите на съответните
институции, за да получат
търсените отговори. Той
предложи на зърнопроиз
водителите да закупят ка
мери за видеонаблюдение,

Нов храм отвори
врати в с. Селановци

Споразумение за разсрочване на
задълженията за общински наеми
Даниела ХИТОВА
Споразумение за разс
рочване на задълженията
за общински наеми ще
подпишат живеещите на
ул. „Доспат” във Враца.
Максималният период на
разсрочването ще е две
години, като в същото вре
ме наемателите ще плащат
и текущите си задължения
към общината.
Това обещаха днес жи
веещите в общински жи
лища на ул. „Доспат” при
срещата си със зам.-кмета
Светозар Луканов. Той
пристигна на място, за
да разговаря с граждани
те от ромски произход по
няколко проблемни теми.
Пред всички зам.-кметът
прочете точния размер на
задълженията на всеки от
живеещите.
„Общите задължения са

за над 84 000 лева. И това
при наем от 20 – 25 лева на
месец. Има хора, които не
са плащали по 7 – 8 години.
Разсроченото плащане е
добър вариант, а който не
желае да плаща, ще бъде
изведен от общинското жи
лище” – заяви Луканов.
По официални данни на
ул. „Доспат” са настанени
над 270 души, неофициално
обаче се знае, че в района
пребивават над 800. „Няма
да търпим тук да се само
настаняват приходящи” –
категоричен бе зам.-кметът.
Пред хората от района
той постави и въпроса с
постоянните жалби от съ
седите им. Луканов цитира,
че само от началото на та
зи година в Общината са
постъпили над 30 жалби,
в които се говори за раз
лични нарушения на об

ществения ред. Проблем е
и замърсяването, както и
пускането извън дворове
те на животни. „Законите
трябва да важат за всички с
еднаква сила.
Ако вие ги спазвате, об
щината ще бъде зад вас,
ако не, ще е против вас.
Ние сме за това законът да
важи както за българите,
така за ромите и за всички
останали” – каза на сре
щата Светозар Луканов.
Той се ангажира, че ако
се налага, ще се среща с
тях всяка седмица, дока
то нещата не се въведат
в ред. Живеещите на ул.
„Доспат” обещаха да започ
нат да плащат, да почистят
района и да излъчат свои
представители, които да
се срещат със зам.-кме
та при решаването на
проблемите.■

които да бъдат монтира
ни на входа и изхода на
селото, за да се улесни
полицейската дейност при
залавяне на извършите
лите на престъпленията.
Комисар Димитров заяви,
че ще продължат поли
цейските операции на
територията на селото,
реализирани от служите
ли на Специализираното
полицейско управлениеМонтана. На въпроса за
назначаване на полицейс
ки служител, който не е
местен, бе даден отговор,
че в момента ОД МВР Монтана е обявила конкурс
за вакантни полицейски
длъжности. Жителите на
Дългоделци могат да избе
рат свой кандидат, който да
участва в него и ако отго
варя на условията, да бъде
назначен.■
На 17 юни 2012 г., в
деня на Всички българ
ски светии, Негово пре
освещенство Врачански
Митрополит Калиник осве
ти и откри нов храм, носещ
името на празничния ден
в село Селановци, община
Оряхово. Тържествената
церемония се водеше от
кметицата на селото Росица
Койнова, а официални гости
бяха заместник областният
управител на област Враца
инж.Валентин Литов и кме
тът на гр. Оряхово Росен
Добрев.
„Първата копка на хра
ма е направена на 16 април
2008 г. В строежа се включ
ват много хора с доброво
лен труд, а средствата са
предимно от дарения. Над
50 000 лева възлизат стро
ителните работи и вътреш
ното оформление на цър
квата“, сподели бившият
кмет на Селановци Йордан
Ценков.
В новия храм „Всички
български светии“ ще на
мерят духовен пристан и
утеха над 4000 миряни от
Селановци и околните села.

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

6

►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

28 юни - 4 юли 2012 г.
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 СанФранциски чудотворец
(|1966).
3 Св. мчк Иакинт.
Св. Анатолий, патр.
Константинополски
4 Св. Андрей,
архиепископ Критски

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

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

ТПК “Септември” –
Монтана
произвежда:

• дюшеци, маси – холни и кухненски,
и столове
• Отдава помещения под наем
за офиси и производство
Има свободни помещения
в Битов комбинат – за офиси
Монтана, ул. “Индустриална” 8,

тел./факс: 096/305 802 – гл. счетоводител

Слово

спектър
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Видин е част от маршрута на
европейски
веломаратон
За целта Младен ще измине
разстоянието от почти 4000
км. Плануван е 53-дневен
преход - от 2 юни до 25
юли.
Маршрутът минава
през 11 страни - България,
Сърбия, Унгария, Словакия,
Австрия, Швейцария,
Германия, Франция,
Холандия, Белгия и
Великобритания.
„Във всяка от тях могат
да се присъединят вело
туристи и поддръжници
на чистия транспорт и
природа”, каза българинът,
който е носител на четири
маратонски титли.
Идеята е да се насърчи

СНИМКА: ОБЩИНАТА

безопасността по пътищата,
да се популяризира колоез
денето като здравословен,
евтин и природосъобразен
начин на придвижване и
да се напомни за невинни
те жертви, които всеки ден
загиват на пътя.
Маратонът ще представи
европейските веломарш
рути и ще призовава за
подобряване на условията
за придвижване пеша и с
велосипеди по пътищата.
Желаещите да се присъ
единят към инициативата
трябва да се регистрират
предварително на интернет
страницата на събитието velomarathon.eu.■

Кметът на Враца награди медалисти
от спортни първенств
а
Кметът Николай Иванов
връчи грамоти на 55 медалис
ти от европейски и световни
първенства, държавни шампи
они и шампиони в ученически
игри от Враца. Инициативата
е първа по рода си, а идеята
на ръководст вото на Община
Враца е тя да се превър
не в ежемесечна традиция.
Отличията са спечелени
от началото на годината до
момента.
В градската концертна
зала пристигнаха светов
ният вицешампион по кик

Реплика

Нелицеприятно
за стария нов
кмет на София
Марио ТОДОРОВ
Кметът на Столичната община Йорданка Фандъкова
не се е произнесла по жалба № 94-Е-298 от 16.08.2010
г. от Емилия Илиева за надвзет два пъти по-висок данък
сгради за нейното основно и единствено жилище за 2009
г. Фандъкова е трябвало да вземе управленско реше
ние в 45-дневен срок от завеждане на жалбата. Тя не е
направила това по неизвестни за никого причини, което
представлява нарушение на чл. 152, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс във връзка с чл. 4, ал.
5 от Закона за местните данъци и такси. По този начин
кметът мълчаливо е потвърдил ревизионния акт за надв
зетия данък, който е бил съставен въз основа на данъчна
ревизия, възложена по друга предишна жалба на Емилия
Илиева.
Нито административните съдии в София, нито облас
тният управител на София-град са успели да накарат
стария и сега нов градоначалник да спази законността. В
тази връзка следва да припомним и неадекватните дейс
твия на столичния кмет при така нареченото поредно
райониране на недвижимите имоти в София, което сери
озно ощети хиляди данъкоплатци и предизвика тяхното
основателно негодувание и гняв. След това последва
отказ от това смехотворно райониране.
Срамен и недостоен е и фактът, че столичният кмет
провежда политика на изравняване на данъчната с па
зарната оценка на недвижимите имоти, каквато практика
не съществува никъде в света, защото пазарната оценка
се определя само и единствено въз основа на търсене
то и предлагането, израз на които е договарянето между
продавача и купувача. Ограбваща и невярна е и наложе
ната от Столичната община чрез неговия кмет такса за
битови отпадъци на физическите лица. Тя не се основава
на никакви норми и стандарти, каквито са създадени в
европейските държави.
Чудно ли е тогава, че все повече софиянци не одобря
ват Йорданка Фандъкова като кмет и сериозно са обез
покоени от нейната липса на професионални знания и
умения, както и на изискв
 ащите се морални качеств
 а за
този пост!■

бокс Асен Асенов, европейс
ките медалисти по таекуон
до, донесли две златни, три
сребърни и седем бронзови
отличия, както и държавни
те шампиони от спортните
клубове по автомоделизъм,
по борба, кик бокс, лека
атлетика, таекуон до и шам
пионите от „Ученически игри
2011-2012” по лека атлетика и
волейбол от ПМГ „Акад. Иван
Ценов”. Един от наградените
треньори бе Огнян Филипов
(автомоделизъм). Той благо
дари на кмета за уважението

към труда и постиженията на
младите спортисти. Треньорът
по таекуон до Илия Цветков, в
знак на благодарност, подари
на инж. Николай Иванов зла
тен медал от последното евро
пейско първенство. Медалът е
един от спечелените от него
вия спортен клуб.
В следващия месец своите
грамоти за високи спортни
постижения ще получат дър
жавните шампиони от клуба
по водна топка – девойки
-„Ботев - Враца”. ■Слово

плюс

850 водачи са проверени в
региона по време на акцията
на Европейската мрежа на
службите „Пътна полиция”
0,94% е
установената
употреба на
алкохол от
водачите в
област Монтана

Засиленият контрол над
водачите, употребили ал
кохол или други упойващи
вещества, бе осъществя
ва на територията на це
лия Европейски съюз от
4 до 10 юни. Операцията
е поредна, организирана
от Европейската мрежа на
службите „Пътна полиция“
в ЕС.
В област Монтана кон
тролните органи са про

верили 850 водачи на мо
торни превозни средства.
Установени са 8 шофьори,
седнали зад волана след
употреба на алкохол. Найголям е процентът на пи
яните водачи, заловени от
РУП - Вършец – 6,90%,
следва РУП - Берковица с
1,82%, сектор “Пътна поли
ция” - Монтана – 0,75% и
РУП - Лом – 0,54%.
Двадесет и двама водачи
са глобени са липса на за
дължителната застраховка
“Гражданска отговорност”
на автомобилите. По време
на проверките е разкрито и
престъпление, свързано с
притежаване на наркотични
вещества.■

Фирма „Ди-Вен” ЕООД – гр. Лом
е оторизиран
дилър на мо
токари с мар
ката Тайлифт”.
Бързи, ергономични и надеждни мотокарите
на „Тайлифт” са най-добрата подкр
 епа във ва
шия склад, производствено хале или площадка.
Възможности за доставка на дизел, газ или бензин,
комплектовани със сменни съоръжения. Двигатели
НИСАН, ИСУЗУ или ЯНМАР, автоматична хидрот
рансмисия и сервоуправление.
Две години гаранция, осигурено обслужване до
всяка точка на страната в рамките на 24 часа.

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

Слово

плюс

Община Видин посрещ
на 60-годишния Младен
Белчев - бивш лекоатлет
и велосипеден маратонец,
пострадал през миналата
година в катастрофа по вре
ме на колоездене.
Заедно с него са жена му
и 14 колоездачи, между ко
ито и трима чужденци.
„От много малък си мечта
ех да пътувам из Европа,
моя отдавнашна мечта е да
стигна до Лондон с велоси
пед” - разказа Белчев.
Ветеранът ще пре
несе до столицата на
Великобритания алтерна
тивен факлен олимпийски
огън за безопасни пътища.

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

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”

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

Параскева Маркова
тел. 0876 307 732
0876 537 952

Ние сме сигурна опора за Вашия бизнес.

3600 Лом, ул. „Хаджи Димитър” 64
Тел.: 0971 66170; тел./факс: 0971 66828; факс: 0971 64047;
e-mail: office@di-ven.bg; http://www.di-ven.bg

www. slovoplus. info

●Печатница Враца● ЕООД

Екип Враца
ул.“Цв. Кръстенякова” 13
ОКС, 3000, п.к. 140,
тел.: 092 665 400;
0897 658 888
Екип Монтана
3400, п.к. 133,
ул. “Пейо Яворов” 1,
бизнесцентър “Огоста”,
ет.4, тел. 0876 537952
Екип Видин
3700, ОКС, ул.”Г. Божинов” 1
тел.: 0889 399 349

Слово

култура

БРОЙ 23 (834), 28 ЮНИ - 4 ЮЛИ 2012 Г.

8

Как ни трябваш
и днес,
отче Паисие!

Певци на Младежкия
дом с награди от
съборa „Свидня”
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 най-високото 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

Признание

изпълнения бяха оценени
от доц. д-р 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 културно-историческото
наследство на региона, той
има и функцията на преглед
на художественото ниво
на аматьорските състави,
защото е с конкурсен
характер.

Писателят Владимир Зарев гостува
на видинския литературен салон
Гост на 35-ия литера
турен салон на читалище
„Цвят” и Дружеството на
видинските писатели бяха
писателят Владимир Зарев
и преводачът Томас Фрам.
На литературната среща
авторът представи пред
видинските си почитатели
новия си роман „Законът”,
чиято премиера се състоя
преди два месеца в София.

Характерното за творби
те на Владимир Зарев е, че
действията в романите му
обикновено се развиват във
Видин.
За романите си „Битието”
и „Изходът” и за цялостно
то си творчество, посветено
на Видинския край, през
1984 година писателят е
удостоен от тогавашния
Общински народен съвет

Bulgaria - Serbia IPA Cross-border
programme
CCI Number 2007CB16IPO006-2009-1-65

▲Поетът Ненчо Славчев спечели третанаграда от
Националния поетичен конкурс на името на Петко и
Пенчо Славейкови за стихотворението си „Разговор
с улулица”. Конкурсът се провежда за осми път и е
в рамките на Славейковите празници в Трявна, ко
ито преминаха под патронажа на президента Росен
Плевнелиев. Тазгодишното мото на поетичния конкурс
бе „Не пей ми се”, а председател на журито бе Недялко
Йорданов.
Първата награда получи поетът Кръстьо Раленков,
следван от Гриша Трифонов, победител в конкурса през
2008 година. Отличените автори представиха своите
творби, след което празничната вечер завърши с ре
цитал на Недялко Йорданов и съпругата му актр
 исата
Ивана Джеджева.■

Навършват се 250 години от написване
то на „История славяноболгарская“ от Паисий
Хилендарски. И понеже не се знае точният ден на
завършването й, то юбилеят е с връх 19 юни – денят
на светеца Паисий.
Паисиевата „История“ не е единствената история
на България, писана в онази епоха. Даже не е и пър
вата – година по-рано (в 1761 - а) се появява тази на
францисканския монах Блазиус Клайнер. Защо тога
ва е така ценна тя за нас? Не толкова с обема и автен
тичността на историческия материал (подведен от
източниците си, Паисий допуска някои разминавания
и грешки в имена и дати), а с новаторския си високо
патриотичен подход – творецът не затваря книжката
си в манастирската библиотека, а тръгва да я разна
ся из страната: да буди заспалите роби и да клейми
отцеругателите. И първият, който я преписва – поп
Стойко, под влиянието на Паисий ще стане бъдещият
будител Софроний Врачански, епископът, гордост за
нашия град.
Толкова за миналото – сега да видим защо ни е
нужен и днес будител като Паисий. Първо: защото
простотия ни залива повсеместно: отгоре – надолу
и нашир и длъж. Затова герои на днешното време са
не достойните българи, а мутри и мутреси, чалга
джии и парвенюта. Второ: чуждопоклонството. Не
го преборихме през тия 250 години. И сега все си
търсим пореден „голям брат“, та стигнахме дотам,
един самозабравил се чужд посланик грубо да се
меси във вътрешните дела на държавата ни. Трето:
посегна се и на историята ни. Да оставим настрана
клетите македонци, които, като си нямат своя, крадат
откъде каквото им падне, но най-много от нас, нищо
че се отричат от общия ни корен. Ала един швабски
псевдоучен и едно наше мекере (мекерица по-точно)
посегнаха на светлата памет на баташките мъченици.
Добре, че Светият синод провъзгласи избитите за
светци, та стават вече недосегаеми за мръсни ръце.
Още много примери могат да се намерят за въпи
ющата нужда от нов будител от Паисиев калибър, но
и тия стигат.
Колко много си ни нужен и днес, отче Паисий!
Димитър МАРКОВ, Враца

Продължава успешната реализация на
проекта* *„СЪЗДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННОКОНСУЛТАТИВНИ 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 три-езичена 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 подоб-ряване 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 Протекта-Ниш.

във Видин с национална
та награда за литература
„Михалаки Георгиев”.
Зарев е един от най-пре
вежданите съвременни
наши автори. Негови книги
се четат в Германия, Чехия,
Полша, Унгария, Румъния,
Турция, Русия.
През 2008 година
Владимир Зарев пече
ли една от най-големите
награди в немскоезичния
литературен живот – едно
годишна творческа стипен
дия във вила Конкордия в
град Бамберг, която се дава
от Баварското министерст
во на културата за особени
постижения. Заслуга за това
има и
Томас Фрам - човекът,
превел и популяризи
рал романите на Зарев в

Германия.
„Видинската връзка” в
произведенията си авторът
обясни с факта, че родът
му е от Видин, а в трилоги
ята „Битието”, „Изходът”,и
„Изборът” той описва ис
торията на своя род. В но
вия роман „Законът” пък
героите са многопластови,
силни и тежки характери,
подвластни на времето,
което сякаш отглежда найвече отрицателни образи.
На въпроса „Отрицателен
герой ли е в крайна сметка
българинът?”, Владимир
Зарев каза: „Голям недоста
тък на нашата история е, че
винаги оцеляваме.
Ние винаги оцеляваме.
Българинът е индивиду
алист и не може да работи в
колектив!”■

