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“Общински пазар” ЕООД – Монтана
поздравява
своите служители, клиенти и 
съграждани с празника на 
Монтана Свети дух.
Желая ви здраве, сили и вяра за 
по-добро бъдеще. 
Весело прекарване на хубавия 
празник!

Замфир ЗАМФИРОВ, управител

Скъпи съграждани,
Поздравявам ви с традиционния празник на 
Монтана – СВЕТИ ДУХ, като ви пожелавам 
здраве, успехи в труда, вяра и надежда 
за бъдните дни. Нека Монтана е онова 
благословено място, което се променя в крак 
с времето, но пази здравия корен на миналото 
и е обърнато към бъдещето! Честит празник!

Светлин НИКОЛОВ, председател на 
Общински съвет - Монтана

Крум КРУМОВ
Деветнадесетият тра ди цио нен дет с ки фес ти вал 

на из кус т ва та „Лачени обув ки” съб ра над 1000 де ца 
от България и Сърбия в Берковица. В про дъл ж ение 
на пет дни те пяха, танцуваха, ри су ва ха и иг ра
ха те ат рал ни пи еси на сце на та на чи та ли ще „Иван 
Вазов” в града. Изпълненията оце ня ва ше ком пе
тент но жу ри от из тък на ти актьори, певци, му зи кан ти 
и художници. Найдоб ри те по лу чи ха награди. 

От сце на та на „Лачени обув ки” към го ля ма та сце
на са тръг на ли мно го бъл гар с ки и чуж ди звез ди на 
естрадата, те атъ ра и тан цо во то изкуство. 

И та зи го ди на ор га ни за то ри на фес ти ва ла бя ха 
об щи на та в Берковица и мес т но то чи та ли ще „Иван 
Вазов”.

Над 1000 де ца пяха и танцуваха

с "Лачени обув ки"► Мо мен т от те ат рал на
     пи еса. СНИМКА: АВ ТО РЪТ

Агенция “Фокус”
С 68 гла са „за”, два ма про тив и един въз дър жал се 

на род ни те пред с та ви те ли при еха че ти ри ме сеч на та 
уседналост. При об съж да не то Любен Корнезов от БСП 
об ви ни Искра Фидосова от ГЕРБ в плагиатство.

Депутатите от х вър ли ха пред ло же ни ето на проф. 
Любен Корнезов от ПГ на Коалиция за България бро ят 
на гражданите, ко ито мо гат да гла су ват пря ко за кмет, 
да бъ де на ма лен от 350 на 150. 

Избирателите ще от бе ляз ват во та си един с т ве но 
със знак „Х” в из би ра тел ни те бюлетини. Депутатите 
гла су ва ха об що 16 предложения, рег ла мен ти ра щи 
упот ре ба та и на дру ги знаци, ос вен зна ка „Х”. Всички 
пред ло же ния на опо зи ци ята бя ха отхвърлени. При ус
та но вя ва не на ре зул та ти те от гласуването, един плик 
да съ от ветс т ва на един глас, кой то мо же да е дейс т
ви те лен или недействителен. Според нор ма тив но то 
изис к ва не  гла сът е действителен, ко га то бю ле ти на та 
е по ус та но ве ния образец, как то и ко га то в бю ле ти на та 
ня ма впи са ни спе ци ал ни сим во ли ка то букви, циф
ри или дру ги знаци, ня ма от бе ля за ни пред по чи та ния 
(преференции) със знак, раз ли чен от “Х”, и с химикал, 
кой то не пи ше със син цвят, как то и в пли ка ня ма пос
та ве ни дру ги пред ме ти ос вен бюлетината.

Парламентарната гру па на ДПС ще се зи ра 
Конституционния съд за зна ка „Х”.

Лютви Местан заяви, че пред ло же ни ето на ГЕРБ 
има за цел понис ка представителност. 

Броят на избирателите, под к ре пя щи ре гис т ра
ци ята на по ли ти чес ка партия, ос та ва 7000. Според 
Изборния кодекс, не покъс но от 60 дни пре ди из бор
ния ден по ре ше ние на цен т рал ни те ръ ко вод с т ва на 
партиите, ком пе тент ни съг лас но устава, се пред с та
вя в Централната из би ра тел на ко ми сия за яв ле ние за 
регистрация. Заявлението се под пис ва от лицето, пред
с тав ля ва що пар ти ята спо ред ак ту ал на та й съ деб на 
регистрация. Заявлението мо же да бъ де под пи са но и 
от лица, из рич но упъл но мо ще ни от пред с тав ля ва щия 
партията.

След три ча са де бат де пу та ти те от мно зин с т во
то – ГЕРБ и „Атака” ре ши ха ра йон ни те кме то ве да се 
наз на ча ват от Общинския съвет, вмес то да се из би
рат пря ко от гражданите. “Против” бя ха де пу та ти те 
от ПГ на Коалиция за България, Синята ко али ция и 
ДПС. Разкриването на из би ра тел ни сек ции в чуж би на 
съ що ска ра де пу та ти те в парламента. Депутатите от
х вър ли ха пред ло же ние на на род ния пред с та ви тел от 
Коалиция за България Мая Манолова  из би ра тел ни 
сек ции в чуж би на да мо гат да бъ дат раз к ри ва ни при 
два де сет по да де ни заявления. Те ре ши ха из бор ни сек
ции да бъ дат раз к ри ва ни при сто по да де ни заявления.■

про ме ни те в Изборния ко декс 
При еха окон ча тел но

До гла су ва не се стигна, 
след ка то Конституционният
съд обя ви за 
про ти во кон с ти ту ци он ни 

текстовете, 
рег ла мен ти ра щи 
12 ме се ца 
уседналост.

▲ С нов “Форд транзит” ще се превозва храната от детската кухня до петте филиала, в които 
се разпределя храната за малките деца. Микробусът е закупен с 22 500 лв. от общинския бюджет. 
Около 350 деца на възраст от 6 месеца до 3 години разчитат на храната, която се приготвя 
в детската кухня. През лятото броят им надхвърля 500. Това е сбъдната мечта, каза Мариана 
Георгиева, директорка на детската ясла “Веселушко”, на тържеството, организирано по този 
повод. ■ Слово плюс СНИМКА: ЕЛЕНА ПЕТРОВА

Нов микробус за 
детската
кухня
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В АЕЦ "Козлодуй"

На 30 май 2011 г. за вър ши пла но ви ят го ди шен 
ре монт на 1000ме га ва то вия пе ти блок на АЕЦ 
“Козлодуй” и в 20 ч. 39 мин. бло кът бе вклю чен в па
ра лел с елек т ро енер гийна та сис те ма на страната, 
след из вър ше на про вер ка и из да де но раз ре ше ние 
от Агенцията за яд ре но регулиране. 

Ремонтът на пе ти ре ак тор е за вър шен пред с роч
но за ре кор д ни те 37 дни, вмес то за пред ва ри тел но 
пла ни ра ни те 45. „Тези осем дни по ве че ра бо та на 
ре ак то ра оз на ча ват 12 млн. ле ва по ве че за бъл
гар с ка та енергетика. Поздравявам ко ле ги те от 
„Козлодуй” за доб ре свър ше на та ра бо та и ис кам с 
гор дост да от че тем ка чес т во то на специалистите, 
ра бо те щи в бъл гар с ка та енер ге ти ка”, ка за по то зи 
по вод ми нис тъ рът на икономиката, енер ге ти ка та и 
ту риз ма Трайчо Трайков

В рам ки те на ремонта, за поч нал на 24 април, 
ус пеш но бя ха из пъл не ни пла ни ра ни те ре монт
ни дейности, мо дер ни за ции и про фи лак ти ка на 
оборудването. Реакторът на бло ка бе пре за ре ден 
със све жо яд ре но го ри во за след ва ща та го рив на 
кампания. 

Шести енер гоб лок на АЕЦ “Козлодуй” ра бо ти 
със 100% на то вар ва не на мощ нос т та в съ от ветс т
вие със съг ла су ва ния с “Електроенергиен сис те мен 
опе ра тор” ЕАД гра фик за ра бо та на бло ко ве те на 
атом на та електроцентрала.■

Предсрочно за вър ши 
го диш ни ят пла нов 
ре монт на 5-и б лок 

Утвърдилата се ве че ини ци ати ва да ва въз мож
ност на сту ден ти те да се вклю чат в ра бо та та на 
раз лич ни струк тур ни зве на на атом на та елек т ро
цен т ра ла и да про дъл жат обу че ни ето си в ре ал на 
ра бот на среда. Ангажиментът към раз ви ти ето на чо
веш ки те ре сур си и спе ци ал но то фо ку си ра не вър ху 
про фе си онал но то из г раж да не на мла ди спе ци алис
ти е един от зна чи ми те при ори те ти в со ци ал на та 
по ли ти ка на дружеството. Тази го ди на пла тен стаж 
в АЕЦ ще мо гат да про ве дат об що 25 студенти, ко
ито от го ва рят на след ни те условия: за вър шен ІІІ 
курс с ус пех ми ни мум 4.50, вла де ене на чужд език, 
ком пю тър на грамотност, да ня мат здра вос лов ни 
про ти во по ка за ния за ра бо та в сре да с йо ни зи ра щи 
лъчения.

Стажовете ще бъ дат с про дъл жи тел ност че ти
ри ра бот ни сед ми ци в пе ри ода от 25 юли 2011 г. 
до 19 ав густ 2011 г. По вре ме на ста жа сту ден ти те 
ще раз ра бо тят про ект по тема, оп ре де ле на съв
мес т но с ръ ко во ди те ля на струк тур но то звено, в 
ко ето са разпределени. Разработеният про ект ще 
бъ де пре зен ти ран от все ки ста жант в края на не го
вия прес той в АЕЦ. Неодобрените за пла тен стаж 
кан ди да ти мо гат да про ве дат неп ла тен стаж след 
по да ва не на мол ба до из пъл ни тел ния директор. 
Подробна ин фор ма ция за Програмата за пла те ни 
лет ни сту ден т с ки ста жо ве на АЕЦ “Козлодуй” е пуб
ли ку ва на на ин тер нет стра ни ца та на цен т ра ла та 
www.kznpp.org.

Все пона рас т ва щи ят ин те рес на ака де мич на та 
мла деж към лят на та ста жан т с ка прог ра ма в АЕЦ е 
още ед но до ка за тел с т во за това, че цен т ра ла та има 
ре пу та ция на прес тиж но и же ла но ра бот но място, 
къ де то мла ди те хо ра имат въз мож ност да нат ру пат 
по ле зен прак ти чес ки опит в из б ра но то от тях про
фе си онал но направление.■

На 29 май в дом № 2 в ре зи
ден ция Бояна се ор га ни зи ра 

тра ди ци он ни ят пре зи ден т с ки бал 
за деца, ли ше ни от ро ди тел с ка 
грижа. Тази го ди на на тър жес т во
то при със т ва ха 272 абитуриенти, 
сред ко ито и пе ти ма въз пи та ни
ци на со ци ал ни те за ве де ния от 
Берковица. 

Грета и Симона от Центъра 
за нас та ня ва не от се ме ен тип, 
Клавдия, Ангел и Мариан от 
„Люба Тенева” има ха въз мож нос т
та да пре жи ве ят не заб ра вим ден. 

Той за поч на с по се ще ние на 
Националния ис то ри чес ки музей, 

къ де то на ши те де ца се за поз на ха с 
уни кал ни па мет ни ци от миналото. 

Покъсно участваха в  младежка 
трудова, об ра зо ва тел на и со ци
ал на борса, от к ри та от Зорка 
Първанова. На нея при със т ва ха 
пред с та ви те ли на МТСП, на ра
бо то да тел с ки организации и на 14 
вис ши училища.

От бор са та наймно го се за
ин те ре су ва Клавдия – на ша та 
Пепеляшка, как то я на ри чат в 
"Люба Тенева". Тя в мо мен та 
се под гот вя за кан ди датс т ва не с 
биология, а меч та та и е да ста не 
аку шер ка или ме ди цин с ка сестра. 

Берковските де ца вля зо ха в по лез
ре ни ето на БНТ и ТВ7 и впе чат
ли ха жур на лис ти те с меч ти те и 
пла но ве те си. 

Програмата включ ва ше още по
се ще ние на Националния ис то
ри чес ки музей, а за праз нич но то 
нас т ро ение на мла де жи те се пог
ри жи ха Слави Трифонов и КуКу 
Бенд, Мария Илиева, Миро, БТР, 
Преслава, Румънеца и Енчев, DJ 
Тишо, ка то тех ни те из пъл не ния 
бя ха безвъзмездни. Голяма част 
от сред с т ва та за ба ла на пе ти ма та 
бер ков с ки мла де жи са оси гу ре ни 
от дарители. ■

Де ца от Берковица 
на ба ла на
президента

Крум КРУМОВ
Четвъртото из да ние на ста на лия ве че тра ди ци

онен фолк ло рен прег лед „Златията пее и тан цу ва” 
съб ра във Вълчедръм над 500 са мо дей ци от Се
ве ро за пад на България. На от к ри та сце на пред 
чи та ли ще „Рало” те по ка за ха пре дим но из во рен 
фолк лор – ха рак тер ни за род ни те им мес та песни, 
тан ци и обичаи. Особен ин те рес пре диз ви ка из пъл
нени ето на тан ца „Калуш” от гру па са мо дей ци от 
се ло Игнатово /на 020 и 021/. Въпросният танц е за
па зен в ав тен тич ния му вид от ве ко ве насам.

Организатор на фолк лор ния прег лед е об щи на та 
във Вълчедръм.■

Студенти 
на стаж в АЕЦ

През 2011 г. за сед ми по ре ден път
в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД се 
ор га ни зи ра Програма за пла те ни
лет ни сту ден т с ки стажове
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„Златията пее и тан цу ва” съб ра сто ти ци

са мо дей ци► СНИМКА: АВ ТО РЪТ

Общоградски дет с ки празник, по 
слу чай 1 юни – Международния ден 
на детето, се про ве де в Криводол. 
Празникът бе ор га ни зи ран от Народно 
чи та ли ще „Н. Й. Вапцаров1924” и 
Община Криводол. 

С мно го смях, музика, пес ни и тан ци 
се из пъл ни пло ща да пред читалището. 
Заместниккме тът на об щи на та инж. 
Тошко Павлов поз д ра ви наймал
ки те жи те ли на об щи на та с един от 
найпраз нич ни те дни в го ди на та и им 
по же ла прек рас но детство, из пъл не но 
с мно го смях, меч ти  и за бав ни игри.

С мно го ус мив ки и нас т ро ение из
пъл ни ро ля та си на во дещ глав ни ят 
биб ли оте кар към чи та лищ на та биб ли
оте ка – Христина Кръстева.

На сце на та за та лан ти се изя
ви ха де ца та от дет с ки те гра ди ни в 
Криводол, Галатин и Лесура и де ца
та от учи ли ща та в Пудрия, Краводер и 
Криводол. Неделима част от ве се ли ето 
бе и почерпката. Лакомства, оси гу ре ни 
от Община Криводол за рад ва ха мал ки
те и го ле ми празнуващи.■

Празник за 
де ца та в 
Криводол
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Преасфалтирани са два път ни учас тъ ка с об ща дъл жи на 570 
метра, за кър пе ни са 377 кв. м пътна настилка, под рав не ни с 24 то
на ас фал то ва смес, по чис тен е и ас фал ти ран 750 мет ра бан кет на 
пътя. Успоредно с този ремонт е подменен и водопроводът, ка
то са нап ра ве ни 19 от к ло не ния за свър з ва не със сис те ма та на ВиК 
на час т ни имоти. Изцяло са ре мон ти ра ни 1500 кв. м тро то ари и 
са за са де ни 51 дръвчета. Всичко то ва е стру ва ло на бю дже та на 
общината 231 000 лв. 

Изпълнител на обекта е “Пътинженеринг М” АД – Монтана. 
Подменени са съдовете за битови отпадъци. С реконструкцията 
на този вход Монтана вече е истински град от обединена Европа, 
сподели кметът. По европейски пътища се влиза в областния град 
вече, защото в последните години са реконструирани и останалите 
три входноизходни артерии на града.■ Слово плюс
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Обновен е северозападният 
вход на Монтана
На 2 юни кметът Златко Живков откри 
изцяло ремонтираната отсечка, която 
свързва кв. “Кошарник” с път Е79

Елеонора ЦАНОВА
- Г-н Живков, ве че три ман да та сте 

на кмет с кия стол, а монтанчани пак си 
ви искат. С как во ги спечелихте?

 Този въп рос ста ва ясен ви на ги през 
4 го ди ни в ме сец октомври. Не мо га да 
ка жа с как во съм спечелил, но е факт, 
че та зи го ди на пра вим 120 го ди ни от 
пов тор но то обя вя ва не на Фердинанд за 
град и 1850 от пър ви те ис то ри чес ки из
во ри за съ щес т ву ва не то на Монтана 
ка то център от 161ата го ди на след 
Христа. То ва е вто ри век. А в те зи 120 
години, за ко ито говоря, съм ед ва вто
ри ят кмет по брой по ред ни мандати. 
Пър ви ят е бил пре ди сто го ди ни и, раз
би ра се, то ва е един факт, кой то ме 
радва. Защото той е свър зан с до ве ри ето 
на сто ти ци хо ра в на шия град. Другото 
обаче, ко ето смятам, че е пов ли яло на 
хората, то ва е под к ре па та за ев ро пейс
ко то бъ де ще и раз ви тие на Монтана. 
Това са де сет мно го сил ни го ди ни от 
на ча ло то на то зи век, ко ито хо ра та са 
оце ни ли по дос тойн с т во и по ра ди та
зи при чи на си мисля, че те под к ре пят 
дейс т ви ята ми.

- Запазихте кул тур ни те ин с ти ту ции в 
града, развивате, и то мно го успешно, 
ели тен спорт. Каква е тайна та?

 В мно го слу чаи хо ра та казват, 
че тряб ва да имаш сърце, да имаш 
желание, да бъ деш последователен. 
Това е се ри оз но предизвикателство. 
Подкрепата на всич ки кул тур ни ин с ти
ту ции е на ли це и ка то дейности, ка то 
сгра ден фонд и ка то всич ко останало. 
Що се ка сае до раз ви ти ето на спорта, 
ние сме от те зи че ти рипет гра да в 
България, ко ито имат мно го ин ди ви
ду ал ни и ко лек тив ни спор то ве в “А” 
групите, с де сет ки де ца в школите, ко
ито развиваме. Инвестирането в спорта, 
в мла деж ки те дейнос ти аз смятам, че не 
е праз но дейс т вие и по ра ди та зи при

чи на то ва се  при ема доб ре от на ши те 
съг раж да ни . Раз би ра се, труд нич ко е. 
Но, как то се каз ва в она зи при каз ка за 
шопа, ка то имаш желание, ня ма на чин 
да ня ма начин.

- Врачанските де пу та ти уси ле-
но ло би рат за из ра бот ва не то на 
спеш на програма, ко ято да из ве де 
Северозапада от бед нос т та и нищетата. 
Вие, ка то кмет на об лас тен град, бях-
те ли по тър се н за мне ние и кон к рет ни 
пред ло же ния към държавата, за включ-
ва не на действия, ка са ещи Монтана?

 Не мо га да доловя, че не що се е 
слу чи ло дотук, ос вен на при каз ки и 
обещания. Не ме е тър сил ни кой за по
доб но нещо. Аз мисля, че ра бо та та на 
де пу та ти те е да си гле дат за ко ни те и 
законодателството. Това е чет вър то
то Народно събрание, с ко ето работя,  
и то ва мо га да ка жа. Ако ис кат да ви
дят от к ри ва не то на нов път ня къ де в 
Северозапада, ми на ла та го ди на от к рих
ме еди ния от вхо до ве те на Монтана, 
този, кой то е пок рай язо ви ра и край 
Калето, те зи дни от к ри ва ме чет вър
тия вход на гра да за то зи мандат, кой то 
е през квар тал “Кошарник”. Аз вяр вам 
по ве че на това, ко ето виж дам и ко ето 
правя, от кол ко то на мно го то праз ни 
приказки.

- Ще из б ро ите ка то проблем на пър во 
мяс то пътищата. Ма гис т ра ли тук ня ма 
да има. Как ще оп ра ви те ин ф рас т рук-
ту ра та в общината?

 Проблемът с пъ ти ща та е за ця ла 
Северозападна България. Аз казах, че 
от к ри ва не то на ма гис т ра ли е из к лю чи
тел но важ но за нас, българите. Но око ло 
90 про цен та от це ло куп ния мон тан с ки 
и вра чан с ки на род ед ва ли ще пъ ту ват 
от Карнобат до Ямбол по ма гис т ра ла 
Тракия. Ние, кме то ве те и дру ги хора, 
да, пре об ла да ва ща та част от хо ра та ще 
си спес тят то ва уси лие по ра ди обяс ни

ми причини. Затова е важ но как во ста ва 
тук, на място. В Северозападния ра йон 
на пла ни ра не има кре щя ща не об хо ди
мост от рехабилитация, от из г раж да не 
на но ва ин ф рас т рук ту ра и по ра ди та зи 
при чи на смятам, че тук уси ли ята тряб
ва да бъ дат из к лю чи тел но големи. В 
тези ве че 12 години, в ко ито съм кмет, 
наймно го се радвам, че съм сме нил 40 
про цен та от гра да ка то водопроводи, 
канализация, газифициране. Ние сме 
един с т ве ни ят га зи фи ци ран град в 
Северозападна България със сто про
цен та га зи фи ци ран об щес т вен сектор. 
Зад гър ба ми ос та на ха 80 улици, не 
съм за ва рил и две от мо ите пред
шес т ве ни ци. Полагаме огромни 
уси лия за из г раж да не то на ед на мо
дер на инфраструктура, кръстовища и 
светофари. Разбира се, има още не ща за 
правене. Но това, ко ето са мо за пос лед
ни те че ти ри го ди ни мо га да по ка жа в 
инфраструктурата на гра да и 23те се ла, 
мисля, че изоб що не е малко.

- Какви сред с т ва от ев роп рог ра ми 
вля зо ха в общината, как ра бо ти те по 
ус во ява не то на ев ро фон до ве те и дос та-
тъч но ефек тив ни ли са дейс т ви ята ви 
съв мес т но с държавата? 

 Ние, кме то ве те, се раз ли ча ва ме по 
това, че ед ни го во рят как во ще правят, а 
другите, ко ито имат по ве че опит и та ки
ва ка то мен, ко ито ве че са управлявали, 
по ка зват как во са направили. Община 
Монтана е ед на от три те об щи ни с 
наймно го про ек ти по пред п ри съ еди
ни тел ни те фон до ве ИСПА. Ние има ме 
но во мо дер но де по за отпадъци, има
ме но ва съв ре мен на пре чис т ва тел на 
стан ция за от пад ни те води. Говоря за 
ин вес ти ции 22 милиона, за 10 ми ли она 
из г раж да ме в мо мен та за вод за се па
ри ра не  в та зи част на екологичната 
инфраструктурата, Монтана е ед
на от во де щи те об щи ни в България. 
Опитахме се с всич ки те те зи дейнос ти 
през пос лед ни те де сет години с над 10 
ми ли она лева за че ти ри те вхо да на гра
да, ко ито са но ви, да нап ра вим така, че 
в гра да ни да е ху ба во и да се жи вее по
добре. 

Мога да кажа, че в то ва де се ти ле
тие ре али зи рах ме дос та ам би ци оз на 

прог ра ма във всич ки области, поваж
но то е, че в мо мен та из пъл ня ва ме шест 
проекта. Предстои да под пи шем до
го во ра по про ек та за ко рек ция на ре ка 
Огоста.

- И Монтана, и се ла та на око-
ло са сил но за сег на ти от ви ру са 
на обезлюдяването, мла ди те хора, 
образованите, активните, прос то ги ня-
ма. Имате ли лек и с как во дър жа ва та 
тряб ва да помогне, за да се спре та зи 
ис тин с ка болест?

 Държавата не мисля, че мо же не що 
кой знае как во да помогне. Гледам по
вни ма тел но и спо кой но на та зи тема. 

Проблемът с де мог раф с ка та кар
ти на за нас, хората, ко ито жи ве ем в 
Северозапада, е посериозен, но то
зи проб лем стои не са мо за България. 
Той стои и пред найсил ни те ико но ми
чес ки ев ро пейс ки държави  Германия, 
Швейцария, къ де то на семинари, на 
сре щи  съ що казват, че мла ди те хо ра се 
движат, пътуват, работят. 

Ние ве че сме от во ре на държава, член
ка на Европейския съюз, ед на съв сем 
раз лич на по ли ти чес ка сис те ма от п ре ди 
де сет години. 

Не мо жеш да спреш днес младите, 
об ра зо ва ни те бъл га ри да ра бо тят и да 
учат къ де то искат, да се движат. 

Затова тряб ва да оси гу риш нор мал
ни ус ло вия и до бър жиз нен стан дарт 
тук, за да мо жеш да ги задържиш. 
Иначе младите, пък и не са мо най
мла ди те хора, не приз на ват дру ги 
характеристики. След то ва смятам, че  е 
пог реш но да се де лят хо ра та на мно го 
мла ди и на стари. Разбира се, ак цен тът 
е вър ху младите, но го ля ма част от ев
ро пейс ки те стра ни об ръ щат специално 
вни ма ние и на хората, ко ито не са в ак
тив на тру до ва възраст, пенсионерите. 

В Англия има ми ли он и по ло ви на 
пен си оне ри над 85 години, а при сре щи
те ни в Германия мне ни ето бе, че тряб ва 
да свик ва ме европейците, че ще бъ
дем все помал ко и все повъз рас т ни и 
тряб ва да гле да ме фак ти те такива, как
ви то са и да тър сим ва ри ан ти за тях но то 
решение, а не да зак леймя ва ме от дел ни 
райони, че са обезлюдени, а дру ги те са 
мно го пренаселени.■

Монтана е единственият газифициран град в 
Северозападна България със сто процента 
газифициран обществен сектор

Златко Живков: Вярвам по ве че в това, 
ко ето е напра ве но

и се виж да
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Мирослав ГЕТОВ
В епо гея на тра ди

ци он ни те праз ни ци на 
кул ту ра та в Мездра с 
про ве до ха пър ви те майс
ки кра евед с ки четения. 
Организатор на де бют на
та про ява бе кра евед с ко то 
дру жес т во при град с ко
то чи та ли ще „Просвета 
– 1925”. В рам ки те на 
форума, до ма кин на кой то 
бе ше СОУ „Иван Вазов”, 
на уч ни съ об ще ния и док
ла ди пред с та ви ха 12 
кра еве ди от общината, 
Враца и столицата. 

Четенията от к ри до айе
нът проф. Петър Петров 
– дъл го го ди шен пре по
да ва тел по ис то рия в СУ 
„Св. Климент Охридски”, 
кой то граб на вни ма ни
ето на при със т ва щи те с 
ме то ди чес ки те на со ки 

„Прин ци пи. Краевеските 
из с лед ва ния”. Останалите 
разработки, пред с та ве ни 
по вре ме на две те кон
фе рент ни сесии, бя ха 
„Църквите и па мет ни ци те 
на с. Зверино” от Ивана 
Захариева, „Още за ис то
ри ята на учеб но то де ло 
в гр. Мездра” от Иван 
Минев, „Коритенград 
край Лютиброд – ед но 
от из чез на ли те се ли
ща във Врачанско” от 
Илия Борисов, „Местни 
оби чаи и на род ни но
сии от с. Върбешница” 
от Костадина Митова, 
„Езикова ха рак те рис
ти ка на го во ра на гр. 
Мездра” от др ф. н. 
Христина Маринска, 
„Мездра – Конотоп – ме
ри ди ан на друж ба та” от 
Стефан Здравков, „За на

ча ло то на ис то ри ята… 
– ис то ри коге ог раф с
ки очерк за с. Лик” от 
Валентина Георгиева, 
„Строителството на 
Домпа мет ник чи та ли
ще „Просвета” – Мездра, 
пър ви етап (1935 – 
1940) от Мирослав 
Гетов и „Бабините при
каз ки” от Емилия 
Гарванска. Интерес 
пре диз ви ка ха съ що 
две те мул ти ме дий ни 
презентации: „Изкуството 
на моя на род – сло
ве сен фолк лор от 
Искърския край” на клуб 
„Краезнание” при ОУ 
„Христо Ботев” с ръ
ко во ди тел Марияна 
Йорданова и „Човешката 
съд ба – сим вол на ед
на не за ви си ма България” 
на клуб „Родолюбие” 

при СОУ „Ив. Вазов” 
с ръ ко во ди тел Данаил 
Димитров. 

Всички учас т ни ци по
лу чи ха гра мо ти от име то 
на НЧ „Просвета – 1925” 
и по един ек зем п ляр от 
из да ни ето „Мездра” (кра
тък ис то ри чес ки очерк), 

оси гу ре ни от Общината. 
Специални поз д ра ви от 
стра на на Регионалното 
кра евед с ко дру жес т во – 
Враца под не се не го ви ят 
сек ре тар Весела Пелова.  
„Началото е обещаващо, 
за яви при зак ри ва не
то на фо ру ма проф. 

Петров. Дружеството е 
на прав път. Надявам се 
то ва да не е пос лед на
та ни среща.” Амбицията 
на ор га ни за то ри те е кра
евед с ки те че те ния да се 
ут вър дят ка то еже год ни 
по вре ме на праз ни ци те 
„Мездра – май”.■В 
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В Прага◄На 30 май 2011 
г. жители на с. 
Паволче, община 
Враца, под не
со ха цве тя на 
Кървавия ка мък 
в местността 
Бигора, къ де то 
през 2009 г. бе 
открит  въз по
ме на те лен знак 
на за ги на ли те 
там Ботеви 
чет ни ци. Бяха 
представени  
ар хив ни до ку мен
ти от Държавен 
архив, РБ „Хр. 
Ботев”  Враца и 
спо ме ни от съг
раж да ни на Въло 
Лилов от 
с. Добролево. 

СНИМКА: АРХИВ

12 научни съобщения и доклади
на първите майс ки
кра евед с ки че те ния

Евродепутатът от ГЕРБ 
Владимир Уручев учас т
ва в 6ата пле нар на сре ща 
на Европейския фо рум за 
яд ре на енер гия ко ято се 
про веде на 19 и 20 май в 
Прага.

Форумът е плат фор ма 
за дис ку сия по въп ро си
те за  въз мож нос ти те и 
рисковете, ко ито съ пътс т
ват яд ре на та енергетика. 

Основен ак цент та
зи го ди на е със то яни ето 
на яд ре на та енер ге ти ка 
след ава ри ята в япон с ка
та цен т ра ла Фукушима. 
Критериите за 
про веж да не на 
стрес тес то ве
те  и ус ло ви ята 
за оцен ка на бе
зо пас нос т та и 
рис ко ве те на 
143те атом
ни цен т ра ли в ЕС са сред 
найваж ни те теми на 
обсъжданията. 

Срещата бе ше 
от к ри та от ми нис търпред
се да те ли те на Чешката 
ре пуб ли ка и Словакия 
и ко ми са ря по енер ге
ти ка Гюнтер Йотингер. 
Встъпителни из каз
ва ния нап ра виха 
ре сор ни те енер гий ни ми
нис т ри на Франция, 
България и Унгария в 
при със т ви ето на тех
ни те ко ле ги от Чехия и 
Словакия. Участието на 
по ве че от 350 ду ши във 
фо ру ма сви де тел с т ва за 
из к лю чи тел ния ин те рес към 
яд ре на та енер ге ти ка.

В дис ку си ята Владимир 
Уручев за яви позицията, 
че прег ле дът и оцен ки
те на бе зо пас нос т та на 
яд ре ни те цен т ра ли в ЕС 
след ва да до ве дат до из
ди га не на бе зо пас нос т та 
на яд ре на та енер ге ти ка на 
ново, още пови со ко ниво, 
ко ето да гарантира, че 
всич ки ос та тъч ни рис ко ве 
са све де ни до въз мож
ния минимум. “Мащабите 
на при род но то бед с т вие 
от 11 март в Япония да леч 
над ми на ват до ри найек
с т ре мал ни те при род ни 

събития, ко ито би ха мог
ли да нас тъ пят в Европа, 
но ава ри ята  във Фукушима 
пов лия не га тив но вър
ху об щес т ве но то мне ние 
за яд ре на та енер гия и то
ва на ла га правителствата, 
ре гу ла тор ни те ор га ни 
и ин дус т ри ята да пред
п ри емат адек ват ни и 
нав ре мен ни мер ки”, спо де
ли евродепутатът.

Затова, по не го во 
мнение, кри те ри ите за 
стрес тес то ве те не тряб
ва да бъ дат за ни же ни и 
формални, тъй ка то е не

об хо ди мо не са мо да 
се пот вър ди про ек т на та 
бе зо пас ност на дейс т ва
щи те централи, но и да 
се пос тиг не ре ал но и ка
чес т ве но подобрение, 
как ви то са очак ва ни ята  и 
на обществеността. Според 
Владимир Уручев, кри те
ри ите за но ви те цен т ра ли 
след ва да бъ дат до ри още 
построги. Само така мо же 
да се за па зи об щес т ве
на под к ре па за яд ре на та 
енергетика. Ев ро де пу та тът 
спо де ли и сво ето виж да
не за кон к рет ни кри те рии 
за пред с то ящи те оцен
ки на яд ре ни те централи, 
вклю чи тел но по тен ци ал
ни не дос та тъ ци и пропуски, 
ко ито е за дъл жи тел но да 
бъ дат ко ри ги ра ни в крат ки 
срокове.■

Обсъдиха ядрената
енергетика 
след Фукушима
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Дико Илиев е ро ден на 
15 фев ру ари 1989 г. в с. 
Карлуково, Луковитска 
околия.  Едва 13годишен го 
из п ра щат да учи му зи ка във 
Военния ду хов ор кес тър – 
гр. Орхание (дн. Ботевград).
Като учас т ник в ду хо вия ор
кес тър на 16и Ловчанлийски 
полк от със та ва на Първа 
бъл гар с ка ар мия участва в 
сра же ни ята на Серетския 
фронт. Там, 17годишен, на
пис ва “Искърско хо ро”, ко ето 
е пър ви ят му спо луч лив ком
по зи тор с ки опит.

През 1919 г. пос тъп ва в 
ор кес тъ ра на Военното учи
ли ще в София. В съ що то 

вре ме е пър ви тромбонист в 
сбо рния сим фо ни чен ор кес
тър на Софийската опера. В 
Оряхово през 1931 г. се съз
да ва во енен ду хов оркестър, в 
кой то той сви ри ба ри то но ви
те партии. 

От 1936 до 1938 г. Дико 
Илиев е ба ри то нист в 
Софийския во енен оркестър, 
след ко ето от но во се връ ща 
в Оряхово и е наз на чен за ка
пел майс тор на Гарнизонния 
оркестър. В то зи пе ри од тво
ри и съз да ва мно го от хо ра та 
си. От 1931 г. за поч ват връз
ки те на Дико Илиев с ду хо ви 
му зи ки от Михайловградски 
регион. Музикантите от с. 
Славотин през 1935 г. пъ ту
ват ня кол ко пъ ти до Оряхово 
и Дико Илиев ги снаб дя вал с 
пар ти ту ри и е ра бо тил с тях 
за усъ вър шен с т ва не на тех ни
ка та на свирене. Съществен е 
при но сът му за сфор ми ра не 
на ду хо ви те му зи ки в се ла

та Мадан и Септемврийци, а 
след пен си они ра не то си през 
1957 г., съз да ва вто ра ду хо
ва фор ма ция в с. Лехчево от 
18 музиканти. Плод на то зи 
прес той в Лехчево са про из
ве де ни ята му “В ло зя та над 
Рибине” и “Лехчевски бри
га дир”.

Хората му от дав на са се 
пре вър на ли в част от на ци
онал на та му зи кал на класика, 
а про фе си онал но то приз на
ние ид ва мно го покъсно.

От 1973 г. до кон чи на
та си на 30 но ем в ри 1984 г. 
жи вее в Михайловград (дн. 
Монтана), при се мейс т во
то на лю би ма та си дъ ще ря 
Александра. Тук той пре жи
вя спо койни те си старини, 
рад ващ се на найвис ше дър
жав но признание. Получава 
зва ни ето “Заслужил де ятел на 
кул ту ра та”. А през 1983 г. е 
удос то ен със зва ни ето “Герой 
на Република България”. На 3 

де кем в ри 1984 г. е пог ре бан в 
Монтана и спо ред соб с т ве но
то му пред с мър т но же ла ние 
– под зву ци те на “Дунавско 
хо ро”.

В по ло вин ве ков на та си 
твор чес ка дейност Дико 
Илиев съз да ва над 42 хо ра, 16 
марша, 5 на род ни китки, де
сет ки валсове, танга, румби, 
дет с ки пес ни.

 В не го ва чест вся ка го ди на 
в Монтана се про веж дат Дико 
Илиеви прег ле ди на ду хо ви
те музики.

Предложението за обя вя
ва не на “Почетен граж да нин 
на гр. Монтана” и наг раж
да ва не то му с “Почетния 
знак” на гра да бе нап ра ве
но от: Любимка Даскалова, 
Лалка Методиева, Димитър 
Младенов, Никола 
Намерански, Параскева 
Маркова, Борис Борисов, 
Тодор Деков, Лило Лилов и 
Асен Рибагин.■

Дико Илиев  e почетен 
граж да нин на Монтана
ОбС  Монтана, награди пос мър т но големия 
композитор с “Почетния знак”


