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Крум КРУМОВ
Първа коп ка за ре ха би ли

та ция на вто рок лас ни пъ ти
ща в об лас ти те Монтана и 
Плевен нап ра ви ха в мон тан
с ко то се ло Смирненски де
пу та ти те от ГЕРБ Димитър 
Аврамов и Златко Тодоров 
и об лас т ни те уп ра ви те ли на 
Монтана и Плевен Ивайло 
Петров и Иван Новкиришки.

В про дъл же ние на 5 ме
се ца ще бъ дат ре мон ти
ра ни и пре ас фал ти ра ни 
11 ки ло мет ра вто рок лас ни 
пъ ти ща при мон тан с ки те 
се ла Смирненски, Дъбова 
ма ха ла и град Брусарци 
и меж ду гра до ве те Кнежа 
и Искър в об ласт Плевен. 
Строителните ра бо ти ще 

стру ват 7,95 ми ли она 
лева. Те ще се фи нан си
рат от  Европейския фонд 
за ре ги онал но раз ви тие и 
ре пуб ли кан с кия бюджет. 
Предвидено е по ла га не на 
два слоя ас фалт и при веж
да не на два та пъ тя в съ
от ветс т вие с ев ро пейс ки те 
стан дар ти за ка чес т во на 
пътищата. В мо мен та те са 
в мно го ло шо със то яние и 
нап ра ва та им ще по доб ри 
зна чи тел но дос тъп нос т
та на се ли ща та око ло тях. 
Изпълнител на ре монт ни
те ра бо ти е мон тан с ка та 
фир ма „Пътинженеринг 
М” АД, а стро ител ни ят 
над зор ще осъ щес т вя ва 
„Пътинвестинженеринг” АД.

Първакопказарехабилитация на вто рок лас ни
пъ ти ща в об лас ти те Монтана и Плавен

ОД МВР -
Монтана:
Вниманиe, 
измамници!
2 из ма ми за пос лед ни те
10 дни в об лас т та                         ►На 6 стр.

Диана СИРАКОВА
На път за Дунав мост 2 

пре ми ерът Бойко Борисов 
ин с пек ти ра и ре мон та на 
бу ле вард „Панония” във 
Видин. Той бе пос рещ нат 
от кме та на гра да Герго 
Гергов на ед но от но во из г
ра де ни те кръ го ви дви же ния 
по булеварда. Министър
пред се да те лят обеща, че 
ще бъ дат оси гу ре ни и ос та
на ли те сред с т ва за до вър
ш ва не рек он с тру к ци ята на 
найго ля ма та път на ар те рия 
в града. Борисов да де ду ма 

да се раз ре ши и проб ле мът 
с над ле за на „Панония”, 
кой то от го ди ни е в ока
яно със то яние и не го ден за 
движение.

Ремонтните дейнос ти 
по бу ле вард „Панония” 
за поч на ха през ме сец сеп
тем в ри ми на ла та година. 
Стойността на про ек та въз
ли за на 4 млн. и 700 хил. 
лева. 

След ин с пек ци ята на пра
ви тел с т ве на та де ле га ция на 
Дунав мост 2 ста на ясно, че 
са мо ло ши ме те оро ло гич ни 
ус ло вия мо гат да за ба вят 

пус ка не то на съ оръ же ни ето 
в срок. Очаква се до края на 
го ди на та мос тът и при ле жа
ща та ин ф рас т рук ту ра към 
не го да са готови, а тра фи
кът по мос та да над х вър ли 
100 000 пре воз ни сред с т ва 
още през пър ва та го ди на от 
пус ка не то на съ оръ же ни ето 
в експлоатация.

В про вер ка та на из пъл не
ни ето на ин ф рас т рук тур ния 
про ект учас т ва ха и ев ро
пейс ки ят ко ми сар за ре ги
онал на та по ли ти ка Йоханес 
Хан и ми нис тъ рът по уп
рав ле ние на сред с т ва та от 

Европейския съ юз Томислав 
Дончев. 

В съ бо та Видин бе и до
ма кин на Национално уче
ние «Защита 2012», на ко ето 
при със т ва ха вът реш ни ят 
ми нис тър Цветан Цветанов 
и по ли цейс ки ше фо ве от 
България, Румъния, Австрия 
и Сърбия. 

Пред мно гоб рой на пуб
ли ка спец час ти от България 
и Румъния де мон с т ри ра ха 
опе ра ция по обез в реж да не 
на наркотрафиканти, взе ли 
за за лож ни ци път ни ци на 
фе ри бо та Видин  Калафат.■

Любомир
ВЕСЕЛИНОВ      
На 26 юни та зи го ди на 

на те ри то ри ята на кметс
т во Струин дол – Вещица 
бе въ ве ден в ек с п ло ата ция 
пър ви ят фо то вол та ичен /
соларен/ парк за до бив 
на еле нер гия от въ зоб
но вя еми ал тер на тив ни 
енергоизточници.

По по вод на съ би ти ето 
бе от с лу жен тър жес т вен 
во дос вет от про то йерей 
Рафаил, ар хи ерейс ки на
мес т ник на Бе лог рад чиш ка 
ду хов на околия. Присъства 
ръ ко во ди те лят на фир ма та 
ин вес ти тор – ЕТ „Габриела 
Тодорова – Солар”. Коренът 
на Габриела Руменова 
Тодорова е от се ло Струин 
дол, къ де то е ро ден нейни ят 
дя до по ба щи на линия. И 
два ма та й близ ки хо ра съ що 
при със т ва ха на ри ту ала по 
въ веж да не то в ек с п ло ата
ция на со лар ния парк. Гости 
на съ би ти ето бя ха кме тът 
на Община Белоградчик 

Борис Николов, Зорница 
Маринова – кмет с ки на мес
т ник на мес т но то кметс т во, 
и чле но ве те на при ема тел
на та комисия, ко ито по же
ла ха на ръ ко во ди те ля на 
фир ма та – мно го слънце. 
От своя стра на Габриела 
Тодорова сподели, че то ва е 
един жест от нея и близ ки те 
й към един по заб ра вен край 
на България, в кой то съ що 
жи ве ят хо ра…

Съоръжението е раз
по ло же но на площ от 4,5 
дка., а мощ нос т та е 112,8 
киловата. 

Проектът е ре али зи ран 
по Програма „Развитие на 
сел с ки те ра йо ни”, мяр ка 
311. Стойността на обек та е 
750 хил. лева. 

Амбицията на Габриела 
Тодорова е да из г ра ди и 
вто ри со ла рен парк, къ де то 
па не ли те да бъ дат раз по ло
же ни вър ху те ри то рия от 8 
дка. Вторият парк ще бъ де 
раз по ло жен в зем ли ще то на 
съ що то кметство. ■    

Пуснаха първия
соларенпарк в  
Белоградчишко   

Премиерът обеща 
на видинчани 
ремонт на надлеза

Спецчасти от Румъния и България спа ся ва ха 
за лож ни ци на фе ри бо та Видин  Калафат
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Вести от Монтана

СНИМКА: „Новините от Монтана” 
Ико на спа си ко ла на НСО
на път за Мон та на
Минути пре ди за лез слън це хра мът 

“Св. св. Кирил и Методий” в Монтана 
прие час ти ца от Светия кръст. Заради 
път нот ран с пор т но про из шес т вие ста на
ло с ко ла та на НСО, с ко ято пъ ту ва ше 
ико на та с къс че то от разпятието, ре
лик ва та прис тиг на с 2 ча са закъснение. 
Въпреки това, ня кол ко де сет ки хрис
ти яни тър пе ли во я дочакаха. Епископ 
Сионий  игу мен на Лопушанския 
манастир, отец Василий игу мен на  
Чипровския ма нас тир и игу мен ка та на 
Клисурския ма нас тир сес т ра Таисия 
пос рещ на ха ико на та на вхо да на 
черквата. Заедно със све ще ни ци те от 
мон тан с кия  храм гос ти те се вклю чи ха 
в богослужението. Иконата на „Св. рав
но апос тол ни ца ре Константин и Елена” 
с час ти ца та от Светия кръст ос та на в  
хра ма „Св. св. Кирил и Методий” до 17 
ча са на 3 юли.

Занаятчийската ка ма ра
ста на сдру же ние 
Регионалната за на ят чийс ка ка ма ра 

в Монтана ста на сдружение. Вече е 
нап ра ве на пре ре гис т ра ци ята в съда, 
съ об щи пред се да те лят на сдру же ни ето 
Стилиян  Каменов.

С но ви идеи и възможности, ор га
ни за ци ята ще опи та да се въз пол з
ва от сред с т ва та  за про фе си онал но 
обучение, ко ито България по лу ча ва 
от  Европейския съюз. „Имаме ли цен
зи ран цен тър за обучение, пред с тои 
да тър сим ак тив но служ би те по за
етос т та”, обяс ни Стилиян Каменов. 
Повече от 20 души, ко ито са по лу чи ли 
майс торскo сви де тел с т во от мес т на
та за на ят чийс ка ка ма ра са  за поч на ли 
ра бо та в чужбина. За 10 го ди ни ка ма
ра та е съз да ла в Монтана че ти ри но ви 
бран шо ви съ юза – на каменоделците, 
автомонтьорите, об с луж ва щи га зо
ви инсталации, ел тех ни ци на би то ви 
уреди.

Конкурент под па ли 130 дка
жи то край се ло Септемврийци? 
Дни пре ди на ча ло то на жът ва та не

из вес тен под па ли 130 дка уз ря ло жи то 
в зем ли ще то на се ло Септемврийци. 
Пожарът за поч нал око ло `12 ча са на
обяд в четвъртък. За помал ко от час 
пше ни ца та от сорт „Еноли” би ла по
гъл на та от огъня. Полицията ра бо ти 
по вер сия за умиш лен палеж, ка за ха 
от прес служ ба та на ОД на МВР – 
Монтана. Проверява се и въз мож нос т та 
огъ нят да е тръг нал от не за га се на ци га
ра или кибрит. 

Масивът е соб с т ве ност на фир ма от 
Велико Търново. 

От «Новините от Монтана»

▲22 уче ни ци от 5 до 8 клас на I-o ОУ  “Св. св. Кирил и Методий” - гр. Монтана, 
по лу чи ха награди. Лично ди рек то рът на учи ли ще то Албена Иванова им връ чи 
гра мо ти те за от ли чен успех. Паралелна наг ра да бе ед нод нев на та екс кур зия 
на 21 юни до Берковица и из вес т ния с кра со та та си Клисурски манастир.

Вълшебно ля то

Четири компании останаха да 
се конкурират за изпълнението 
на проекта за обходен път 
на град Монтана. В Агенция 
“Пътна инфраструктура” 
(АПИ) бяха отворените техните 
ценови оферти, а други двама 
от участници бяха отстранени 
от процедурата. Найниска 
цена за изпълнение  38.8 млн. 
лв., е предложило обединение 
“Обход Монтана”, в което 
влизат “Трейс груп холд” и 
дъщерната му компания „Пи 
Ес Ай”. Двете дружества 
предлагат сравнително кратък 
срок за изпълнение – 480 дни. 
Офертата на “Обход Монтана” 
е под прогнозната от 25 млн. 
евро (48.9 млн. лв.).

Колко скъпо и колко дълго
Кой е победител в 

обществената поръчка обаче 
е рано да се каже, тъй като 
пътното строителство вече не 
се договаря на принципа „най
ниска цена“. Според условията 
в обявения в началото на 
март конкурс офертите на 
кандидатите се оценяват на 

принципа на „икономически 
найизгодната оферта“ по два 
критерия – цената (с тежест 70 
точки) и срок за изпълнение 
(30 точки). В изискванията 
е посочено, че времето за 
изграждане на пътното 
съоръжение е 22 месеца (около 
660 дни). Максимален брой 
точки по този показател събира 
консорциумът „Макс Бьогл 
– Инжстрой Монтана 2012“, 
който предлага да изгради 
отсечката за 420 дни. В него 
участва германската фирма 
Max Boegl заедно с варненската 
„Инжстройинженеринг“. Те 
обаче предлагат близо два 
пъти повисока цена спрямо 
тази на „Обход Монтана“ 
 около 74 млн. лв. Чрез 
консорциума „Монтана 
ринг“ в процедурата участва 
и „ГБСИнфраструктурно 
строителство“. Тяхното 
предложение е за 46.87 млн. лв.

Две испански фирми 
 Construcciones Rubau и 
Сopasa (която участва в 
обединение със старозагорската 
„Пътстрой“), бяха отстранени 

от конкурса. Техните ценови 
оферти дори не бяха отворени. 
През последните години 
Construcciones Rubau активно 
участва в пътни търгове в 
България.

Да изградиш Е-79
Обходният път на 

град Монтана е част от 
международния път Е79, който 
е ключова артерия за Западна 
България. Освен проекта за 
изграждане на околовръстното 
на Монтана е планирано 
подобно трасе около Враца, а 
в този програмен период (2007 
 2013 г.) ще бъде завършена и 
отсечката Мездра  Ботевград. 
За околовръстното на Враца 
също тече процедура, като 
преди месец бяха получени 
седем оферти за изпълнение. 
Ценовите предложения обаче 
още не са отворени. За да 
се ускори изграждането на 
обходите на Враца и Монтана, 
с решение на правителството 
преди време те бяха обявени за 
обекти с национално значение. 
По този начин се допуска 

предварително изпълнение 
на недовършените участъци, 
в случай че някой обжалва 
процедурите.

Кой какво предложи
Консорциум „Макс Бьогл 

– Инжстрой Монтана 2012“ 
(„Макс Бьогл Бауунтернемунг 
ГмБх – Германия, и 
„Инжстройинженеринг“)

 74.058 млн. лв. цена
 420 дни срок
Консорциум „Монтана 

ринг“ („ГБС Инфраструктурно 
строителство“, „Пътстрой – 
92“, „Автомагистрали Хемус“ и 
„Гарант 90 Цонев и сие“ )

 46.877 млн. лв. цена
 510 дни срок
Сдружение „Монтана ринг 

2012“ („ПСТ холдинг“ и 
„Конструктор инженеринг 
Сплит“  Хърватия)

 41.364 млн. лв. цена
 621 дни срок
Обединение „Обход 

Монтана“ („Трейс груп холд“ и 
Пи Ес Ай)

 38.810 млн. лв. цена
 480 дни срок.■

Прочетохме за вас във в. „Капитал”

“Трейс груп” даде най-ниска цена
за околовръстното на Монтана
С оферта от 38.8 млн. лв. компанията падна под прогнозната стойност за пътя

Даниела ХИТОВА
Екип на Община Враца, во ден от глав

ния ар хи тект на гра да Данаил Дилков, 
нап ра ви вне зап на про вер ка на пло щад ка
та на „Екобулпак”, в ко ято вил ня по жар в 
на ча ло то на май. Дружеството пое ан га
жи мент до края на съ щия ме сец от пло
щад ка та да бъ дат из ка ра ни всич ки де по ни
ра ни отпадъци. Екипът от Община Враца 
установи, че уго вор ка та не е спазена. 

Установено бе, че на площ от око ло 15 
де ка ра са стру па ни от па дъ ци с ви со чи на 
три метра. По слу чая е нап ра вен кон с
та ти вен протокол, с кой то е установено, 
че имо тът про дъл жа ва да се пол з ва не 
по предназначение. Тази ин фор ма ция 
е из п ра те на на Регионалната ди рек ция 
„Строителен кон т рол” във Враца за пред п
ри ема не на пос лед ва щи действия.

По дан ни от ка дас т рал на та кар та на 

Враца и от но та ри ал ния акт за по куп ко
про даж ба на имота, на ми ращ се в хра
ни тел новку со ва та зо на на града, той е 
с пред наз на че ние да бъ де скла до ва база. 
По вре ме на по жа ра бе установено, че 
те ре нът се пол з ва с пред наз на че ние пло
щад ка за тре ти ра не на отпадъци. Община 
Враца из п ра ти пис мо до соб с т ве ни ци те 
„Екобулпак” да пре дос та вят ус т ройс т в ния 
план и стро ител ни те книжа, с ко ито е раз
ре ше но имо тът да се из пол з ва за пло щад ка 
за тре ти ра не на отпадъци. В от го вор про
ку рис тът на „Екобулпак” Георги Славчев 
из п ра ти писмо, с ко ето бя ха пре дос та
ве ни раз ре ши тел но за стро еж на ог ра да 
на имо та от 2008 г., до го вор за на ем на 
пло щад ка та меж ду „Екобулсорт” ЕАД  и 
„Екобулпак” и ре гис т ра ци он ни до ку мен ти 
по Закона за уп рав ле ние на от па дъ ци те за 
„Екобулсорт”. Регистрационните до ку мен
ти са из да де ни от ди рек то ра на РИОСВ 
– София и спо ред тях „Екобулсорт” мо же 
да събира, тран с пор ти ра и съх ра ня ва от
па дъ ци на площадката, соб с т ве ност на 
„Екобулпак” в хра ни тел новку со ва та зо на 
на Враца. В раз ре ши тел но то е ука за но 
също, че от па дъ ци те тряб ва да се съх ра ня
ват на обо со бе ни мес та в ед но от ха ле та та 
на площадката, а не опа ко ва ни те ба ли ра ни 
от па дъ ци тряб ва да се съх ра ня ват в осо бо
бе ни съдове.■

Провериха те ре на на 
„Екобулпак” във Враца

Елеонора ЦАНОВА
Врачани ви ди мо все по ве че 

об ръ щат вни ма ние на средата, 
в ко ято е тех ни ят дом, къ де то 
иг ра ят нев ръс т ни те им де ца и 
внуци. И явно же ла ят да про
ме нят мръ со ти ята и ле тя щи те 
найло ни око ло бло ко ве те с 
уют ни гра дин ки и мес та за 
отдих.

Реализацията 
на те зи стремежи, 
ко ито да се слу
чат бла го да ре
ние на об щи те 
им усилия, е в 
про ек та „Малки 
граж дан с ки инициативи“ на 
вра чан с ка та община. За сед ма 
го ди на по то зи про ект сред
с т ва в раз мер до 3000 ле ва 
мо гат да по лу чат ини ци атив ни 
врачани, жи ве ещи в един блок, 
в ед на ма ха ла и да про ме нят 
не що там. 

През ми на ла та го ди на спе
ци ал на та об щин с ка ко ми сия 
от по да де ни те 47 пред ло же ния 

одоб ри 33 на стойност 124 761 
лева. Тези дни на се сия об
щин с ки те съ вет ни ци при еха 
су ма та за 2012а по то зи про
ект да бъ де 75 532 лева, ка то 
про ек т ни те пред ло же ния са 
63. 26 про ек та по лу чи ха ви
со ки те над 80 точ ки при раз г
леж да не то им. 

Близо 40 про цен та от 
про ек ти те са по да де ни от 
ини ци атив ни ко ми те ти от 
се ла та Згориград, Горно 
Пещене, Паволче, Мраморен, 
Тишевица, Власатица, Бели 
извор, Върбица, Девене и 
квар тал Кулата. Шест от про
ек ти те са вне се ни от съ ве ти те 
на етаж на та соб с т ве ност в 

град с ки те квар та ли Дъбника 
и Младост. Найви со ка оцен
ка е по лу чил про ек тът на 
Згориград  „Обществените 
мес та на Згориград  мо дел на 
еко ло гия и естетика“, кой то 
по лу ча ва 3000 лева. „Малък 
оазис в си вия квартал“ и 
„Споделена от го вор ност 

към об ща та 
собственост“ 
са два от доб
ри те вра чан с ки 
проекта. А сред 
найат к рак тив ни
те са из г раж да
не то на Слънчев 
ча сов ник във 

Враца, на ми ни фут бол но иг
ри ще в Горно Пещене и фит
нес на от к ри то в Паволче. 

От 2 юли одоб ре ни те ще 
по лу чат и средствата, до три 
бона, ко ито са за ма те ри али 
и дру ги нуж ни съоръжения, а 
тру дът по осъ щес т вя ва не то на 
ини ци ати ви те е из ця ло в тех ни 
ръ це и е доброволен.■

Врачани са все 
по-ини ци атив ни
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Елеонора ЦАНОВА
Свикнали ве че вто ри ман дат да 

се взе мат по 200 лева, а след то ва 
по 300 ка то бе зот чет ни пари, вра
чан с ки те се на то ри се вдиг на ха на 
бунт сре щу кме та инж. Николай 
Иванов. 

Той е категоричен, че ня ма ни то 
законова, ни то ня ка къв при ет от 
са ми те об щин с ки съ вет ни ци нор
ма тив да из п ла ща еже ме сеч но 
та зи сума. Парите са по ис ка ни 
и за пол з ва не на юридически, 
фи нан со ви и пи ар ус лу ги от съ
вет ни ци те за тях на та работа. В 
съ що то вре ме Общинският съ
вет е склю чил до го вор с та ки ва 
консултанти, ко ито по лу ча ват 
па ри от бю дже та на съвета.

Призовавам про ку ра ту ра та да 
се са мо се зи ра и да про ве ри из
не се ни те в дек ла ра ци ята на част 
от об щин с ки те съ вет ни ци дан ни 
за «раз п ро даж ба на об щин с ко 
иму щес т во за жъл ти стотинки» и 
об ви не ни ята в не ком пе тент ност 
на об щин с ка та администрация. 
Според не го та зи коалиция, нап
ра ве на от об щин с ки съ вет ни ци 
как то от ГЕРБ, ко ито са в бол
шин с т во в мес т ния парламент, 
та ка и от ля во, е безпринципна. 

Декларацията, раз п рос т ра не
на от Общинския съ вет  Враца, 
под ко ято са се под пи са ли раз
ноц вет ни мес т ни сенатори, инж. 
Николай Иванов ока чес т ви ка то 
несъстоятелна, а нап ра ве ни те в 
нея об ви не ния ка то «безпочвени» 
и от но во при ка ни про ку ра ту
ра та да си свър ши работата, а 
ако из не се ни те дан ни се ока жат 
неверни, кме тът по ис ка ин ди ви
ду ал ни из ви не ния от все ки един 
от под пи са ли те се съветници. 
Единствената причина, ко ято да 
обе ди ня ва и десни, и ле ви спо
ред не го е това, че не е раз ре шил 
из п ла ща не то на те зи до пъл ни
тел ни по 300 ле ва на съветник. А 
тук ка то че ли при каз ка та за това, 
кой изяж да баницата, лудият, или 
този, кой то я дава, осо бе но важи. 
«Няма да си поз во ля да из вър ша 
не за ко но съ об раз ни разходи, из
п ла ща ме па ри за пътни, пла ща
ме и телефони», за яви Николай 
Иванов. «Достатъчно мълчах, 
уп рек ват ни, че ня ма ме ви зия за 
раз ви ти ето на общината, а вне се
на та прог ра ма за уп рав ле ние още 
в на ча ло то на ман да та из пол з ват 
ка то по ли ти чес ка дъвка»  до пъл
ни в изяв ле ни ето си пред ме ди ите 

той. 
Заради това, че бойко ти ра ха 

със сво ето «въз дър жал се» ре ше
ния за прек ра тя ва не на об щин с
ка съсобственост, в об щин с ка та 
хаз на не вля зо ха и тя е още те на 
с бли зо 200 000 лева, ка те го ри

чен бе сек ре та рят на вра чан с ка та 
об щи на Иван Жеков. Пред жур на
лис ти те бе припомнено, че пре
диш ни ят об щин с ки съ вет бе за ло
жил ка то при хо ди от при ва ти за
ция бли зо по ло вин ми ли он лева, 
а те зи при хо ди са на нула, за що то 

се бойко ти ра бюджетът. Тряб ва ло 
е през то зи пе ри од да бъ дат из п
ла те ни и ста ри дъл го ве към вра
чан с ки фирми, ко ито са из пъл ня
ва ли до го во ри и са работили, без 
да има оси гу ре ни за то ва сред с т ва 
от пре диш ния екип.■

Врачанските съ вет ни ци сърдити 
за 300 ле ва

Нора СТОИЧКОВА
Няма два месеца от спирането на проекта 

за строеж на Втора атомна и всички се правят, 
че едва ли не никога не е имало такъв проект. 
Затова пък проектни компании се роят. Откакто 
чу, че за големи инвестиционни проекти се прави 
проектна кампания, правителството спретна 
чевръсто една за 7и блок на АЕЦ „Козлодуй”. 
Оня ден дори една отсечка от магистрала се 
уреди с проектна компания, дето ще струва 100 
млрд. евро. А АЕЦ „Белене”, която щеше да 
струва към 8 млрд. евро и да произвежда ток 
за милиарди, така и не дочака проектната си 
компания.

А само тази крачка беше необходима, 
за да стане проектът необратим. Но нито 
правителството на Сергей Станишев, нито това 
на Бойко Борисов се престрашиха...

Проектната компания за АЕЦ „Белене” 
беше структурирана още на 30 ноември 2010 
г. – 51% за Бългаерия, 47% за Русия, по 1% за 
финландския ядрен оператор „Фортум” и за 
френския „Алтран”. „Фолтрум” и „Алтран” взеха 
по 1%,

за да заявят своя инвеститорски интерес 
и имаха намерение да разширят своето участие 

до 25% всеки за сметка на руския дял. Изобщо 
българското правителство направи всичко 
възможно да удовлетвори исканията на ЕС и 
САЩ за диверсификация, но дори и в този си вид 
проектната компания не можа да удовлетвори 
посланик Уорлик. Защото централата щеше 
да стане и да покаже на цял свят своите 
предимства, своята икономическа и финансова 
целесъобразност.

Нека си го кажем направо – правителството 
просто не искаше да строи АЕЦ „Белене”, затова 
не направи проектната компания. Искаше да 
има 7и блок в „Козлодуй”. Като по неясни за 
широката публика причини сметна, че същият 
реактор на площадката в „Белене” ще бъде губещ, 
а на площадката в „Козлодуй” – печеливш.

|Изобщо всички приказки кое било грешка на 
проекта, кое било неизгодно, всъщност са грозни 
лъжи и инсинуации, с които заляха публиката, 
веднага след като МИЕТ реши да публикува 
части от доклада на HSBC на АЕЦ „Белене”. В 
нарушение да договора с консултанта.

Тълкуванията на доклада на HSBC изкараха 
АЕЦ „Белене” с 2 млрд. поскъпа, а токът от 
нея 3,5 пъти поскъп. Но защо изобщо говорят 
за цени, като цената на тока от АЕЦ „Белене” 
ще се определя от пазара! А не от HSBC, 
правителството или платените умници, които 
плюя по проекта „Белене”, без да вдяват грам от 
материята.

Та нали още тази година цената на тока ще 
отиде на 45 евро/мВтч на свободния пазар. Във 
всички средносрочни и дългосрочни прогнози 
за Балканите и Европа кривите на цените на 
тока сочат само нагоре. И затова има причина – 
бързоразвиващата се турска икономика гълта все 
повече енергийни ресурси, а на Балканите няма 
нови енергийни мощности, които да задоволят 
този глад. АЕЦ „Акую”, която турците строят 
с руска технология, ще заработи след десетина 
години. Така че АЕЦ „Белене” щеше чудесно да 
се впише в отворената пазарна ниша, от която 
щеше да спечели България.

За повисоките цени на тока принос има 
и, меко казано, емоционалното решение на 
канцлера Меркел да затвори част от реакторите 
в Германия. Новият президент на Франция 
Франсоа Оланд пък се засили да съкращава с 25% 

ядрената промишленост, та вече ще наблюдаваме 
самоубийства е не само по френските телекоми, 
Бог да прости!

Мухоловката ВЕИ
Да не говорим за инсталацията на ония 20% 

с ВЕИ, преки ангажименти на България към 
ЕС. И понеже е субсидиран този бизнес, куцо, 
кьораво и сакато се е втурнало натам. И току
виж сме преизпълнили плана и преди 2020 г. И 
тогава токът вече няма да се вдига 2 или 4 пъти 
в годината, а ще скача на всеки 15 дни. Защото 
и ВЕИ, като филията с маслото и мед, може да 
се окаже смъртоносна мухоловка не само за 
мераклиите за милионери, но и за всички нас.

Но не. Българите бяха принудени да приемат 
прекратяването на проекта „Белене” под 
безпрецедентен натиск от посолството на САЩ 
в София. Българите бяха принудени да плащат 
милиони грешни пари за разни хипотетични 
ценови модели на консултанти като HSBC, които 
никога няма да се случат на практика. Докато 
целият свят не си губи времето в консултации, 
а се е юрнал да строи ядрени ;централи. Турци, 
сърби, македонци. Турците ще строят на 
отсрещния бряг на Черно море АЕЦ „Синоп”. 
Дори Саудитска Арабия, която е с един от най
Богатите залежи на петрол, има задействан план 
да построи до 2030 г.20 реактора. И изобщо не 
залита по ВЕИ, а имат пустиня и доста повече 
слънце и вятър.

Великобритания пък сключи договор за 80 
милиарда паунда за строеж на 16 нови реактора 
– наймащабната атомна програма в Европа. И 
забележете – 20 000 мВт инсталирана мощност 
ще струва на англичаните по 4 млрд. паунда на 
реактор. Докато от „Белене” е едва 2 млрд. евро.

Оставете и какво говорят канцлерът Меркел 
и мосю Оланд. Докато под натиска на техните 
политически щения реално се съкрати ядрената 
промишленост на Франция и Германия, и двамата 
може вече да не са на власт. Той както няма 
да на власт и тези, които приключиха проекта 
АЕЦ „Белене”. Които изпуснаха брилянтната 
възможност да вкарат в държавата милиарди 
евро, да раздвижат икономиката и да разкрият 
поне 10 000 работни места.

Понеже САЩ искаха да спрат часовника, 
докато наваксат в развитието на ядрените си 
технологии. Че даже и нагло ни поздравиха на 
финала за добре свършена работа, което доста 
българи приеха като ненужно унижение.

(Консултантът HSBC, който ще вземе 
няколкото милиона за онзи доклад със спорните 
сметки, трябваше да изработи финансовата 
конструкция на проекта и да прецени 
икономическата целесъобразност на „Белене”. 
Вместо това 

за тия пари получихме едни доста странни 

сметки, които накрая ще излязат направени 
и без кръчмаря. Чудя се защо HSBC също 
така педантично не изчисли щетите, които ще 
претърпи България от провала за „Белене”. 
Защо не направи няколко модела на преките и 
непреките загуби. Защо не каза, че българите 
финансираха принудителното спиране на проекта 
с по 550 лева на калпак, вместо да жонглират с 
цената на тока и да надписват общата стойност 
на централата.

Ето колко ще струва
на България спирането на проекта според 
експертни анализи в сектори:

 Преки загуби – 2,79 млрд. евро
 Непреки загуби – 9,8 млрд. евро.
Отделно сумата за компенсацията, 

която България трябва да изплати на 
„Атомстройекспорт”, е 910 млн. евро. Към 
днешна дата само поръчката за оборудването е 
700 млн. евро. Ама нали няма това правителство 
да ги плаща, какво им пука колко ще загуби 
България от техните грешки. Залъгаха ги с 
едни 200 млн. евро, колкото да попълнят още 
някоя дупка в бюджета, и геополитическите 
играчи приключиха с нас. Ни 7и блок в АЕЦ 
„Козлодуй” ще видим, ни Втора атомна централа. 
Ако ще по 10 проектни компании да се откриват 
на ден, ядрената енергетика на България е в 
канавката. Най.мощният отрасъл на икономиката, 
гръбнакът на държавата. А ние блеем тъпо в 
телевизора, докато ни лъжат, че, видите ли, 
АЕЦ „Белене” щяла да ни вдигне цените на 
тока, че сме щели да се охарчил от бюджета. 
Глупости на търкала. АЕЦ „Белене” винаги е 
имала финансова структура, в която не са се 
включвали бюджетни средства. Инвеститорският 
интерес към проекта беше достатъчно силен. 
Даже руснаците бяха приготвили 2 млрд. евро 
от националния си бюджет, за да финансират 
проекта при изгодна лихва. Преди година към 
АЕЦ „Белене” интерес прояви американски 
инвеститор, който възнамеряваше да финансира 
не само своя, но и българския дял от компанията. 
И нещо много важно – защо критиците на проекта 
„Белене” винаги пропускат следното: кредитите 
и инвестицията в строежа на централата се 
изплащат за 16 години. Такава е реалността, но 
пък колко поудобно им беше да вдигат гюрултия, 
че децата им щели да изплащат централата. Нагла 
лъжа.

Когато вече АЕЦ „Белене” е спряна и няма 
откъде да се избият вложените средства в проекта, 
сега вече може да се каже, че децата ни ще плащат 
за безумното политическо решение. Хубаво 
е същите тия кресльовци да обяснят откъде 
България ще вземе нужните милиарди, че да си 
покрие дълговете. Защото прошка няма да има. 

Oт в. „Стандарт”

12,5 млрд. евро 
щети за България
Угодихме на американците да прекратим проекта, докато те 
наваксат технологично за АЕЦ. Финансирахме с по 550 лв. 
на калпак спирането на „Белене”, 10 000 души без работа

Всеки, кой то же лае да се вклю чи 
в подписката, мо же да се свър же 
с ко ор ди на то ри те на съ от вет ни те 
об лас т ни центрове:

Монтана – Дончо Николов, 
0887 694 564; 0876 006 669.
Враца – Георги Михалчев, 
0884 300 485.
Видин – Пламен Станкулов, 
0884 300 470.

Представиха във Видин 
проекта „Енергийно
обновяванена
българскитедомове”

Проектът „Енергийно об но вя ва не на бъл
гар с ки те до мо ве” бе пред с та вен във Видин от 
ст. ек с пер тa в Министерството на ре ги онал
но то раз ви тие и бла го ус т ройс т во то Христина 
Стоичкова.Учас т ваха и пред с та ви те ли на Фонд 
за жи лищ но об но вя ва не в МРРБ. 

Проектът се фи нан си ра по схе ма та ”Подкрепа 
за енер гий на ефек тив ност в мно го фа мил ни 
жи лищ ни сгра ди” от Оперативна прог ра ма 
„Регионално раз ви тие” . Целта е оси гу ря ва не 
на подоб ри ус ло вия на жи вот в мно го фа мил
ни жи лищ ни сгра ди в град с ки те цен т ро ве чрез 
по ви ша ва не на ка чес т во то на жиз не на та сре да и 
из пъл не ние на мер ки за енер гий на ефективност. 
Той об х ва ща 36 град с ки цен т ро ве и е с про
дъл жи тел ност три години. Общият раз мер на 
без въз мез д на та фи нан со ва по мощ въз ли за на 
50 млн. лв. Конкретен бе не фи ци ент е ди рек ция 
„Жилищна по ли ти ка” в Министерство на ре ги
онал но то раз ви тие и благоустройството. 

Финансова по мощ за из пъл не ние на мер ки за 
енер гий на ефек тив ност ще по лу ча ват сдру же
ния на собственици, ре гис т ри ра ни по ре да на 
Закона за уп рав ле ние на етаж на та соб с т ве ност 
в съ от вет на та об щин с ка ад ми нис т ра ция и в 
ре гис тър БУЛСТАТ. За вся ка одоб ре на сгра да 
соб с т ве ни ци те ще по лу чат фи нан со ва по мощ 
до 50% от стойнос т та на бю дже та за об но вя
ва не на съ от вет на та сграда. От опе ра тив на та 
прог ра ма ще се пок ри ят из ця ло раз хо ди те за 
об с лед ва не за ус та но вя ва не на тех ни чес ки те 
ха рак те рис ти ки на сградата, вклю чи тел но из
гот вя не на тех ни чес ки пас порт и об с лед ва не за 
енер гий на ефективност. Във връз ка с ре али зи
ра не то на про ек та ще се под по ма га про це са по 
об но вя ва не чрез пре дос та вя не на заем. Целта е 
да под по мог не сдру же ни ята на соб с т ве ни ци те 
или от дел ни те соб с т ве ни ци на са мос то ятел
ни обек ти в мно го фа мил ни жи лищ ни сгра ди 
да оси гу рят тех ния дял от 50% от бю дже та за 
об но вя ва не на съ от вет на та сграда. Дирекция 
„Жилищна политика” към МРРБ представи 
проекта „Енергийно обновяване на българските 
домове” и в Монтана.■
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Потребителна кооперация 
„Единство” – с. Синьо бър до
поз д ра вя ва всич ки свои 
чле но ве с Международния 
ко опе ра ти вен ден.
Уважаеми да ми и господа, 
же лая ви здраве, твор чес ки 
дух и успехи. 
Бъдете все та ка енер гич ни 
и всеотдайни, под дър жай те 
сла ва та и гор дос т та на бъл-
гар с ки те кооперации.

Кръстьо ЙОТОВ, 
пред се да те л

Потребителна кооперация 
„Напредък” – Кнежа
поз д ра вя ва всич ки свои 
член-ко опе ра то ри с 
Международния ден на 
кооперациите.
Бъдете все та ка с ви сок 
дух и професионализъм, 
всеотдайност. Про дъл жа-
вай те да бъ де те ста бил на 
под к ре па и дви же ща си ла 
на бъл гар с ки те кооперации.
Честит празник!

Маргарита ПАВЛОВСКА, 
пред се да те л

ПК „Септември” – Криводол
чес ти ти на всич ки свои чле-
но ве Международния ко опе-
ра ти вен ден – 7 юли. 
Поздравявам ви за дос той но 
из вър ве ния път и пос тиг на ти 
ви со ки резултати. 
Бъдете пър ви и за па зе те то-
ва първенство, раз ши ря вай-
ки дейнос т та си и под дър-
жай те ви со ки ев ро пейс ки 
кри те рии и стандарт. 
От сър це ви же ла ем да 
дос тиг не те но ви вър хо ве в 
сво ята об щес т ве но по лез на 
мисия.

Васил ВАСИЛЕВ, 
пред се да те л

Кооперативен съюз – Видин
поз д ра вя ва всич ки свои 
чле но ве със 7 юли – 
Международен ден на 
кооперациите. 
Пожелаваме ви здра ве и 
сили, за да пос рещ не те 
но ви те пре диз ви ка тел с т ва, 
и ви уверяваме, че за бла-
го род на та си дейност ви-
на ги мо же да раз чи та те на 
Кооперативния съюз.
Честит празник!

Ваня ЦАКИНСКА, 
пред се да тел 

Кооперативен съюз – Враца 
поз д ра вява 
сво ите чле но ве с 
Международния ден
на кооперациите.
Днешният ден е по вод
да из ра зим ува же ни ето
и приз на тел нос т та си
към вас. 
От сър це ви по же ла ва ме да 
за па зи те бод рия дух и все-
от дайност в
бла го род на та ви дейност.
Бъдете жи ви и здрави! 
Честит празник!

инж. Велко АТАНАСОВ, 
пред се да те л

С ре ди ца ини ци ати ви 
община Видин от празнува 
29 юни – Деня на ре ка 
Дунав. Преди обяд се про
ве де пле нер с учас ти ето на 
уче ни ци от ху до жес т ве на та 
па ра лел ка на СОУ „Св. св. 
Кирил и Методий“ и се иг
ра на от к ри то те ат рал на та 
пос та нов ка „Приказка за 
тик ва та“. Празникът про
дъл жи покъс но с кон цер ти 
на Градския ду хов ор кес тър 
и на шко ли те и ан сам б ли
те при чи та ли ще „Цвят“, 
из не се ни на от к ри та та 

сце на при Художествената 
га ле рия „Н. Петров“. В 
Драматичния те атър бе 
пред с та вен мю зи къл на те
ат рал на та сту дия при ГПЧЕ 
„Йордан Радичков“.

В Крайдунавския парк 
бе ше под ре де на из лож ба с 
20 снимки, по лу чи ли най
ви сок вот във фо то кон кур са 
със заг ла вие „Поглед към 
Дунав“, ор га ни зи ран от 
общината. 

Кметът на Видин Герго 
Гергов от к ри фо то из лож
ба та и наг ра ди три ма от 

ав то ри те на но ми ни ра ни те 
творби. 

Първо мяс то спе че ли 
Крум Хаджимитев, а на 
вто ро и тре то се на ре ди ха 
Росен Ромилов и Георги 
Георгиев. Те по лу чи ха гра
мо ти и па рич ни награди. 
Видинският кмет бла го да ри 
на всич ки учас т ни ци във 
фо то кон кур са и по же ла на 
жи те ли те и гос ти те на гра
да ху ба во нас т ро ение през 
фес ти вал ни те дни.

Инициативите, пос ве те
ни на 29 юни, стар ти ра ха 
в рам ки те на фес ти ва ла 
„Седмица на Синия Дунав“, 
кой то Община Видин ре
али зи ра с под к ре па та на 
Дунавския ком пе тен тен 
център.■ Слово плюс

На 29 юни пра вос лав
на та цър к ва по чи та рав но
апос то ли те  Свети Петър и 
Павел. По тра ди ция и та зи 
го ди на вяр ва щи от Монтана 
и окол нос ти те на пъл ни ха 
найблиз кия ед но име нен 
храм, кой то се на ми ра в с. 
Николово.

Там за шес та го ди на под 
ве ков ния дъб в дво ра на 
храма, вдиг нат през 1822 
г.,  вяр ва щи те се съ би рат на 
вку сен курбан, кой то да ва 
се мейс т во то на 21го диш
на та Ана Александрова от 
Монтана/ на сн. – мо ми че
то в бяло/. Майката Нина 
Рангелова из пъл ня ва стрик
т но ри ту ала вся ка година, 
от как то в теж ка ка тас т ро фа 
оце ля ла 15го диш на та й 
то га ва дъщеря. Тя се из
мък ва на ко съм от смър т та 
въп ре ки теж ки те ра ни и 
кома. Близките й се мо лят 
за нейно то оз д ра вя ва не и 
из пъл ня ват съ ве ти те на 
бабите, ко ито нас то яват на 
мо ми че то да се „хва не” све

тец и то да бъ де „ха ри за но” 
на найблиз кия храм, кой то 
но си то ва име. Паднали й 
се два ма – све ти те Петър и 
Павел, а найблиз ко то мяс
то за жер т воп ри но ше ни ята 
се ока за ло Николово.

Днес 21го диш на та Ана 
ня ма и сле да от теж ки те 
си травми, до ри твърди, че 
след ка то за поч на ли да пра
вят кур бан се раз де ли ла и с 
дру ги те си чес ти за бо ля ва
ния ка то ангини, пнев мо нии 
и настинки. Тя е тре ти курс 
в Софийския университет, 
спе ци ал ност „ кли нич
на со ци ал на ра бо та”. За 
„Новините от Монтана” тя 
сподели, че съв сем нас ко ро 
се сго ди ла за 28го ди шен 
спор тист и охранител, кой
то се каз ва Мирослав. 

Интересното е, че за ра
ди нейно то „ха риз ва не” 
на храма, за да я от ку пи за 
се бе си, ще се на ло жи  мла
до же не цът да да де още 
вед нъж аг не на храма, сме
ят се бабите.

Храмовият праз ник в 
Николово по тра ди ция ува
жи един от го ле ми те му да
ри те ли – пред се да те лят на 
39то Народно съб ра ние и 
два ман да та на ро ден пред
с та ви тел на Монтана доц. 
Борислав Великов, кме
тът на об щи на Монтана 
Златко Живков и сек ре та
рят на об щи на та Мариус 
Конов, кой то е ро дом от 
Николово.

С 2000 лева, да ре ни от 
доц. Великов през 2005, за
поч на изог ра фис ва не то на 
храма, а та зи го ди на с още 
4500 лева, оси гу ре ни от 
об щи на Монтана из ри су ва
не то е на пъл но завършено. 
Днес с мал ко да ре ние доц. 
Великов пос та ви на ча ло то 
на ак ция за на би ра не на 
сред с т ва за пъ лен ре монт 
на ста ра та къ ща за гос ти 
в чер ков ния двор, за да не 
рух не ско ро под на по ра на 
годините, а още дъл го вре
ме да при ютя ва вяр ва щи те 
на Петровден, и не само.■

най-го ле ми ят 
праз ник в 
с. Николово 

Петровден е 

Марио ТОДОРОВ
Консултанти и ек с пер ти 

пред с та ви ха пред нес пе ци
алис ти в об лас ти те на ин
же нер ни те и юри ди чес ки те 
на уки въз мож нос ти те за из г
раж да не на слънчеви, вя тър ни 
и ге отер ми нал ни елек т рос тан
ции на ба за та на фо то вол та ич
ни клетки, вя тър ни тур би ни и 
ге отер ми нал ни инсталации. 

В се ми на ра взе ха учас тие и 
пред с та ви те ли на об щин с ки 
администрации, ко ито про явя
ват ин те рес към раз ра бот ва не
то на та ки ва про ек ти и взе ма
не на край ни решения.

Темите, ко ито се пос
та ви ха на вни ма ни ето на 
участниците, бяха: проб ле ми 
и про це ду ри при при съ еди
ня ва не на про из во ди те ли 
на елек т ри чес ка енер гия от 
ВЕИ към елек т роп ре нос на та 
и елек т ро раз п ре де ли тел ни
те мрежи; ли цен зи он на та 
про це ду ра и це на на елек т

ри чес ка енергия, про из ве
де на от вя тър ни централи; 
ли цен зи он на та про це ду ра и 
це на на елек т ри чес ка енергия, 
про из ве де на от фо то вол та ич
ни централи; на со ки за кан
ди датс т ва не по про це ду ри за 
фи нан си ра не и без въз мез д на 
помощ; по тен ци ал на ВЕИ 
в България; мал ки елек т ри
чес ки централи; ли цен зи ра не 
на дейнос ти те в енер гийни те 
пар ко ве и централи; стъп ки 
по при съ еди ня ва не на енер
гий ни обек ти за про из вод с т во 
на елек т ри чес ка енер гия от 
ВЕИ; стъп ки в ин вес ти ци он
ния про цес за ре а ли за ци ята 
на про ек ти по ВЕИ; ус ло вия 
и нор ма тив ни изис к ва ния за 
съз да ва не на пуб лич ночас т но 
пар т ньор с т во меж ду час т на 
ком па ния и об щи на за съз да
ва не на ал тер на тив на елек т
ро цен т ра ла за до бив на еко ло
гич но чис та електроенергия; 
нор ма тив на ба за за из г раж

да не на слънчеви, вятърни, 
ге отер мал ни и вод ни 
електроцентрали; при мер на 
струк ту ра на биз несплан; 
фи нан си ра не от ев ро пейс ки те 
фондове, изис к ва ния за фи
нан си ра не из г раж да не то на 
мал ки ВЕЦ със сред с т ва от 
пред п ри ятия за уп рав ле ние 
на дейнос ти те по опаз ва не на 
окол на та среда. 

Интерес пре диз ви ка об
зо рът на гер ман с кия и ав с т
рийс кия опит в про из вод с т 
во то на ВЕИ от би ома са и в 
та зи връз ка чел ни ят опит на 
Община Гюсинг (Австрия) и 
об щи на Мюнхен (Германия). 
Представен бе и ре али зи ран 
про ект на из г ра де на фо то вол
та ич на централа. 

Накрая бе об съ де на и 
те ма та от нос но вли яни ето 
на вя тър ни те пар ко ве вър ху 
на се ле ни ето и жи во тин
с кия свят, на ми ра щи се в 
близост.■

Семинар

Възобновяеми енер гий ни
из точ ни ци (ВЕИ)
Това бе те ма та на трид не вен се ми нар в София, ор га ни зи ран
от Националния ин с ти тут за стра те ги чес ки из с лед ва ния

Видин от беляза
ДенянаДунав

С
Н

И
М

КИ
: А

РХ
И

В



духовния празник 
на с. Кутово 

5   БРОЙ 24 (835) 5 ЮЛИ - 11 ЮЛИ 2012 Г.Слово седмица

Зам.кме тът на 
oбщина Видин инж. 

Добромир Дилов и пре зи
ден тът на INNER WHEEL 
– Видин, Галина Илиева 
за ед но пре ря за ха лен та та 
на об но ве на та дет с ка пло
щад ка до Стамбол капия. 

Всички съ оръ же ния 
на пло щад ка та са пре
бо яди са ни и освежени. 
Поставена е спе ци ал на 
гу ми ра на нас тил ка и е 
офор мен нов пясъчник. 
Така дет с ка та пло щад ка в 
цен тъ ра на гра да от го ва ря 
на ев ро пейс ки те изис к ва
ния за бе зо пас ност и на 
еко ло гич ни те норми.

Обновяването на пло
щад ка та ста ва въз мож но с 
под к ре па та на ви дин с кия 
клуб INNER WHEEL, кой то 
съ би ра сред с т ва за та зи 
цел на бла гот во ри те лен 

мар тен с ки бал. Ремонтите 
и ос ве жа ва не то на съ оръ
же ни ята за иг ра са из
вър ше ни от стро ител на та 
гру па на общината.

Добромир Дилов при
пом ни при от к ри ва не то 
на пло щад ка та за обе
ща ни ето на кме та на 
Видин Герго Гергов да се 
об но вят мес та та за иг
ри на де ца та и из г ра дят 
пос те пен но но ви мо ду ли 
не са мо в центъра, но и в 
поот да ле че ни те квар та ли 
на Видин.

Събитието про дъл
жи с програма, под гот
ве на от ЦДГ „Желязко 
Попниколов” и ЦДГ 
„Славейче”. На всич ки 
деца, ко ито се съб ра ха на 
площадката, бя ха раз да
де ни лакомства.■ Слово 
плюс

Евродепутатът Слави 
Бинев за яви ка то тях на 
жиз не на док т ри на по ви
ша ва не то на  жиз не ния 
стан дарт на бъл га ри те и 
прев ръ ща не то им в ис тин
с ки сво бод ни хора. 

Според не го България 
се га се уп рав ля ва от 
диктатура, ко ято доб
ре при ла га прин ци па 
“Разделяй и вла дей !”. 
Тяхното обединение, за 
ко ето не скри ват иде ята си 
да пре вър нат в по ли ти чес
ка партия, е по ли ти чес ки 

съ юз на до ка за ли се и ус
пеш ни личности, със своя 
би ог ра фия и достижения, 
вся ка от ко ито е усе ти ла с 
ра зу ма си, че по ве че та ка 
не мо же . “На ев ро пейс ки те 
ин с ти ту ции съ що им дой
де до гу ша и ве че казват, 
сти га толкова! ,до пъл ни 
Бинев. 

Според жур на лис та 
Слави Георгиев, един от 
ини ци ато ри те на ГОРД, 
род на та жур на лис ти ка е 
услужлива, угод ни чес ка и 
удоб на за управляващите. 

Представилите сво ята но
ва фор ма ция в гра да под 
Околчица из ди гат ка то 
свое ве рую стра на та ни да 
се уп рав ля ва от свободни, 
ра зум ни по ли ти ци и да 
има сво бо до мис ле щи 
медии. 

Сега влас ти ма щи те 
уби ват сред на та класа, на 
прак ти ка се из на ся на ци
она лен капитал, за яви ха 
от ГОРД.”Глупостта у нас 
е ста на ла мерило, ста на ла 
е мо да”, въз му ща ва ше се 
Бинев, ка то за яви че тях

на та фор ма ция е с от во ре
на вра та за всички, ко ито 
смятат, че са ис тин с ка 
опозиция. Пред вра чан с
ки те ме дии бе ше пред с та
вен и ре ги онал ни ят ко ор
ди на тор на сдру же ни ето 
 Мирослав Марков, жи ве
ещ във Враца, при те жа тел 
на здра вен цен тър в Бяла 
Слатина, с бизнес, свър
зан с по мощ ни ма те ри али 
за ин ва ли ди и ин те рес на 
би ог ра фия от зо ра та на 
демокрацията.■ Слово 
плюс

Международна ду нав с ка ек с пе ди ция на WWF 

Открихаспадв
броянамалките
на про уч ва ни те 
пти ци

Завърши и вто ри ят етап от 
таз го диш на та бъл га рору мън с ка 
ду нав с ка ек с пе ди ция на 
меж ду на род на та при ро до за щит на 
ор га ни за ция WWF, ко ято це ли да 
про учи пти чи те ко ло нии по реката

Научните дан ни все още се 
обработват, но показват, че та зи го
ди на в по ве че то пти чи гнез да има 
по ед но малко, а обик но ве но са по 
по ве че от две. Причините за то ва са 
хлад ни ят ме сец май с не дос та тъч но 
храна, как то и срав ни тел но нис ко то 
ни во на реката, ко ето обик но ве но 
за поч ва да се по кач ва око ло ме сец и 
по ло ви на порано.

Експедицията от к ри нез на чи те лен спад в броя 
на гнез до ви те двой ки за по ве че то видове, ко ито се 
хра нят в крайб реж ни те бла та ка то ма лък корморан, 
дреб ни те ви до ве чапли, бе ло ока потапница. Има 
уве ли че ние при го ле мия кор мо ран и лопатарката. 
От WWF припомнят, че ми на ла та го ди на бе ше ек с
т рем но суха, во да изоб що не нав ле зе във влаж ни те 
зо ни по Дунав и гнез де не то на мно го от пти ци те бе
ше провалено. Това е не що ес тес т ве но и при лип са 
на ек с т рем ни съ би тия през след ва щи те 1 до 3 го
ди ни си ту аци ята би след ва ло да се нормализира.

Това оба че да ва яс ни сиг на ли как во ще се случи, 
ако ре ка та про дъл жи да се вкопава, а ни во то й да 
спада: пре су ша ва не на крайб реж ни те блата, спи
ра не на раз м но жа ва не то на ри би те и гнез де не то на 
птиците. Това е ре ал на перспектива, ако се одоб
рят ня кои от раз г леж да ни те в мо мен та сце на рии за 
раз ви тие на ко ра боп ла ва не то по Дунав. За пос лед
ни те 40 го ди ни ре ка та ве че се е вдъл ба ла сред но с 
над един метър.

В съ що то вре ме от бъл гар с ка стра на на ма ля ват 
слу ча ите на без по койс т во на пти ци те от ту рис ти 
и рибари, как то и дър во до би вът в бли зост до пти
чи те ко ло нии през раз м но жи тел ния период. Това 
ве ро ят но е ре зул тат от обя вя ва не то на ко ло ни ите 
по ос т ро ви те за за щи те ни те ри то рии и подоб ра та 
ин фор ми ра ност на хората.

По вре ме на ду нав с ка та ек с пе ди ция на WWF ста
на ясно, че ри бар ни ци те при с. Мечка та зи го ди на 
са без вода, тъй ка то соб с т ве ни ци те са ре ши ли да 
не от г леж дат риба. Колонията пти ци от ра йо на на 
ри бар ни ци те та зи го ди на е съв сем мал ка и в нея 
поч ти от със т ва мал ки ят корморан.

Дунавската ек с пе ди ция се ор га ни зи ра за 
чет вър ти по ре ден път. Тя е част от про ек та 
„Трансгранични кон сер ва ци он ни мер ки за опаз ва
не на мал кия кор мо ран и бе ло ока та по тап ни ца в 
ха рак тер ни мес та на те ри то ри ята на България и 
Румъния” по Програма „LIFE +” или още на ри чан 
„Зелени гра ни ци”.

В нея учас т ват пред с та ви те ли на бъл гар с кия 
и ру мън с ки офис на WWF, БАН, бъл гар с ко то и 
ру мън с ко то дру жес т во за за щи та на пти ци те и 
Природен парк Персина.

За по ве че информация:
Иван Христов, WWF, ihristov@wwfdcp.bg, 
0885 453 656
Допълнителна информация:
Основана през 1961 г., меж ду на род на та при ро

до за щит на ор га ни за ция WWF [ВеВеЕф] раз ви ва 
дейнос ти в над 100 дър жа ви с по мощ та на 4000 
слу жи те ли и над 5 ми ли она доброволци. WWF ра
бо ти за по доб ря ва не на със то яни ето на окол на та 
среда, за да мо же хо ра та да жи ве ят в хар мо ния 
с природата. В България WWF се за ни ма ва със 
за щи те ни те те ри то рии и мес то оби та ни ята от ев ро
пейс ко зна че ние в мре жа та Натура 2000, го ри те и 
слад ко вод ни те екосистеми, ус тойчи во то раз ви тие 
на сел с ки те райони, про ме ни те в климата.

Всички съ об ще ния до ме ди ите на бъл гар с ки 
език мо же да про че те те на http://wwf.bg

Свободни хора, с 
ви сок стан дарт

Тези ос нов ни 
свои це ли 
пред с та ви във Враца 
еки път око ло 
ар хонт Слави Бинев, 
съз да ли нас ко ро 
Гражданското 
обе ди не ние за ре ал на
де мок ра ция (ГОРД)

Св. св. Петър и Павел -

Председателят 
на Общинския 

съвет във Видин 
Пламен Трифонов 
бе гост в Кутово във 
връзка с духовния 
празник на селото Св. 
св. Петър и Павел. По 
този повод той връчи 
поздравителни адреси 
от името на кмета на 
Видин Герго Гергов и от 
свое име, както и две 
икони с пожеланието да 
закрилят жителите на 
селото. Председателят 
на ОбС отбеляза, 
че днешният ден е 
един прекрасен повод 
хората да покажат как 
уважават традициите, 
съхраняват местните 
обичаи и ги предават на 
поколенията след тях.

За празника бе 
отслужен тържествен 
водосвет, а след това 
на площада самодейни 
състави от Кутово и от 
съседни селища пяха и 
танцуваха.■

Придобивка за 
де ца та на Видин
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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

5 юли - 11 юли 2012 г.

►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

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

„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..

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

ТПК „Септември” пред ла га 
офи си под на ем в Битов ком би нат 

на ул. „Трети март” 84.

Монтана, ул. “Индустриална” 8, 
те л. /факс: 096/305 802  – гл. счетоводител
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ЕТ „НЕШО МИРАНОВ”
Нешо МИРАНОВ – управител

Качество със световно значение
3200 Бяла Слатина
ул. „Васил Левски” № 90 тел. 0915/8 34 61.

Мая ИВАНОВА
Нешо Миранов от Бяла 

Слатина съз да ва сво ята 
фир ма през 1994 година. Тя 
е пър во то час т но пред п ри
ятие в об щи на та по оно ва 
време.

Днес име то ЕТ „Нешо 
Миранов” е от найиз вес т
ни те в Европа. Търгува 
с тютюн, за до во ля ва 
нуж ди те на па за ра у нас 
и в стра ни те член ки на 
ЕС с найка чес т ве ния 
сорт „Вирджиния”.

В доб ри години, раз
каз ва Нешо Миранов, 
про из вод с т во то е  дос
ти га ло 1000 – 1400 то на 
су ха маса, ко ято се ре
али зи ра глав но на чуж
дес т ран ния пазар. 

Първоначално ЕТ 
”Нешо Миранов” про из
веж да тю тюн и осъ щес
т вя ва тър го вия с него, но 
през 20062007 го ди на се 
обо со бя ват дъ щер ни те фир
ми „ЕН Табако” ЕООД и 
„ЕМ  Пропъртис” ЕООД, 
чи ето про из вод с т во и ръ

ко вод с т во по ема си нът му 
Неждет Неджат Макак. 
Така се мейни ят биз нес се 
разраства.

ЕТ ”Нешо Миранов” 
се за ни ма ва пре дим но с 
тър го вия на тютюн, но 
от г леж да пшеница, слън
чог лед и рапица, изкупува, 

на ема земи. Фирмата 
пла ща на арен да то ри те 
предварително, пре ди ре
али за ци ята на продукцията. 
Тя и нейни ят соб с т ве ник 
рискуват, тъй ка то зе ме де
ли ето е за вод на открито. С 
па ри те от пе чал ба та Нешо 

Миранов раз ши ря ва раз ви
ти ето на дейнос т та и ка па
ци те та на производството, 
вла га сред с т ва в об но вя ва не 
на ма те ри ал нотех ни чес
ка та база, ка то за ку пу ва 
но ва тех ни ка с при ка чен 
инвентар. Подобрява аг ро
тех ни чес ки те мероприятия. 

Разкрива но ви ра бот ни 
места.

Работниците в три те 
фир ми са 150 човека, са мо 
в ЕТ ”Нешо Миранов” ра
бо тят 40 души.  Заплатите 
се из п ла щат еже ме сеч но и 
са до го во ре ни съ от вет но в 

тру до ви договори.
Дворното мяс то и сгра

ди те на фир ми те са в 
от лич но състояние, от го
ва ря щи на всич ки изис к ва
ния за еко ло гич на сре да и 
обезопасеност.

ЕТ ”Нешо Миранов” е 
спе че ли ла мно го наг ра ди за 

ка чес т во, оце не ни на 
све тов но ниво:

През 1999 го ди на 
по лу ча ва наг ра да от 
Париж за найдо бър 
тютюн: през 2000 
го ди на – от Мадрид, 
през 2001 го ди на – 
от но во от Париж, а 
през 2010 го ди на от 
Женева. Има и мно
го дру ги наг ра ди за 
ка чес т ве на про дук
ция със све тов но 

значение.
Основна тен ден ция в раз

ви ти ето на фир ми те е от к
ри ва не то на по ве че ра бот ни 
места. Фирмата има го ле ми 
ам би ции за отс то ява не на 
по зи ци ите на ев ро пейс кия 
пазар.■

ЕТ „Нешо Миранов” 
– Бяла Слатина
Качествосъс
световнозначение

На 31 май - Световния ден
без тю тю но пу ше не 
(World No Tobacco Day), 
пред с та ви те ли на 
граж дан с ко то об щес т во 
в България уч ре ди ха 
Гражданскодвижение
заборбасъсзависимостите
Гражданско дви же ние за бор ба със за ви си мос ти те 
Ние, пред с та ви те ли на граж дан с ко то об щес т во в 

България, обе ди не ни от об щи раз би ра ния за здра вос ло
вен живот, съз да ва ме Гражданско дви же ние за бор ба със 
зависимостите.

Нашата цел е об щес т во ос во бож да ва що се от за ви си
мос ти те и во де що здра вос ло вен живот.

Предмет на дейност за на ши те доб ро вол ци е бор ба та 
със за ви си мос ти те (пристрастяванията) от: тютюнопушене, 
алкохолизъм, наркомания, ле кар с т ва (ме ди ка мен ти ) ,ха
зар т ни и ком пю тър ни игри, работохолизъм, кофеинова, 
сексуална, хранителна, булимия, шо пинг и духовна, из ра
зя ва ща се в ини ци ира не на об щес т ве ни наг ла си с всич ки 
ле ги тим ни сред с т ва на ре ал на та демокрация, раз лич на 
сте пен на учас тие в превенцията, ле че ни ето и ре ин тег ра
ци ята на пациентите.

Нашата по ли ти ка е съ че та ние на здрав ни и ду хов ни 
ценности, опит и младост, с при ци пи те на отвореност, 
диалогичност, научност, чо ве ко лю бие и взаимопомощ.

Съдържанието на на ша та дейност се ди фе рен ци ра и 
ин ди ви ду али зи ра съ об раз но сте пен та на со ци али за ция в 
се мейс т во то и училището, със то яни ето на ло кал на та сре да 
и на мес т на та общност.

Активната пре вен ция фо ку си ра ме към оп ре де ле ни те 
рис ко ви гру пи (тар гет групи), в дет с ка та и мла деж ка въз
рас то ви групи, ко га то се из г раж дат мо де ли те на по ве де ние 
и защита.

Ключов еле мент в на ша та мла деж ка прог ра ма са ини
ци ати ви те от и за младите.В ос та на ли те въз рас то ви гру пи 
при ла га ме прак ти ки те за ак тив но дълголетие.

В ета па ле че ние на ре ха би ли та ция на за ви си мос ти те 
во де ща е ин тег ра ци ята с бол нич ни те институции.

В пси хо со ци ал на та ре ха би ли та ция и ре со ци али за ция 
на па ци ен ти те, ос во бо ди ли се от за ви си мос ти, ще изя вим 
на ша та под к ре па и взаимопомощ.

Нашият мо дел за бор ба със за ви си мос ти те въз ник ва по 
ес тес т вен път от до лу на го ре ка то ан га жи ра не на граж дан с
ко то об щес т во в ре ша ва не то на проблемите, свър за ни със 
зависимостите.

В рам ка та на здра вос лов ния жи вот ние сме от во ре ни за 
сът руд ни чес т во в раз ли чен фор мат и кон к рет ност с от дел
ни граждани, не фор мал ни групи, неп ра ви тел с т ве ни ор га
ни за ции и институции, ан га жи ра ни с на ша та кауза. Борбата 
със за ви си мос ти те е ком п лек с на и пред с тав ля ва процес, 
не раз рив но свър зан с ана ло гич ни те про це си в Европа и 
света.

Kоор ди на ци он ни ят съ вет ка то ръ ко во ден ор ган 
пред с тав ля ва Гражданското дви же ние за бор ба със 
зависимостите.     
                    КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ 
Пламен Димитров  историк, пас тор Райко Цеков  ЦАСД 
в гр.Видин, гл.ас. др Борис Дренчев  хи мик в БАН,  све ще
но ико ном Кирил Данаилов  храм „Св.Петка  стара“ в гр.
София,  ин же нерма те ма тик Петър Пенчев, о.р. полк. 
ин ж. Ни ко лай Колев,  др Петко Тонев  ве те ри на
рен лекар, Йордан Яков  пла нин с ки водач, Николина 
Нончева  икономист, др Красимир Манасиев  ОПЛ и 
педиатър, Владислав Евтимов  сек ре тар на читалище, 
Георги Александров  икономист,   Румяна Христозова 
 рехабилитатор,  Димитър Василев  миньор, Петка 
Михайлова  акушерка, Иваничка Цонева  учи тел по 
математика, Наталия Пекова  тех но лог по об щес т ве
но хранене, Христо Цанков  киномеханик, Красимир 
Димитров  опе ра тор на аг ре гат ни машини, Мария 
Костадинова  по щен с ки работник, ин ж. Иван Ванчев, 
Иванка Иванова  счетоводител, Йонка Димова  
деловодител, Параскева Найденова  хигиенистка, Сашко 
Найденов  електротехник, Севда Мартинова  шивачка, 
Сета Паникян  библиотекарка, ин ж. Иван Тодоров, ин ж.  Ан
ге ли на Ангелова  счетоводител, Тошко Цекин – учител. 

Екип за контакти: 
Пламен Димитров: е-mail: p_dimitrov_b@abv.bg, 
тел. 096/ 30 33 58
Райко Цеков: e-mail: raiko.c@abv.bg, 
GSM: 0879 46 76 51, 0884 03 69 21, 0897 85 07 68.

5 ч * Преп. Атанасий 
Атонски. Преп. Сергии 
Радонежки чудотворец.  

6 п Преп. Сисой Велики. 
Св. свщмчк Валентин, 
през ви тер Римски 

7 с * Св. вмчца Неделя. 
Преп. Тома Малейски и 
Акакий Синайски (Тип. с. 
367, т. 1)  

8 н † Неделя след 
Петдесетница. Св. вмчк 
Прокопий. Преп. Теофил 
Мироточиви.  

9 п Св. свщмчк 
Панкратий, еп. 
Тавроменийски.  

10 в Св. 45 мчци в 
Никопол Арменски. 

11 с Св. вмчца Евфимия 
Всехвална. Възпоменаване 
чу до то от мо щи те и на IV 
Вселенски съ бор в 451г., 
чрез ко ето се ут вър ди св. 
Православие. Св. равноап. 
кня ги ня Олга. Преп. 
Никодим Албански  

ОД МВР - Монтана: 
Вниманиe,   измамници!
2 из ма ми за пос лед ни те 10 дни в об лас т та

ОД МВР  Монтана от но во от п ра вя пре дуп реж де ние 
към жи те ли те на мал ки те на се ле ни мес та в ре ги она 
да бъ дат бди тел ни и да не се до ве ря ват на непознати, 
ко ито се пред с та вят за търговци.

През пос лед ни те 10 дни в об лас т та са ре гис т ри ра
ни две измами, при ко ито по тър пев ши те са из гу би ли 
су ми в раз мер над 500 лв.

Найиз пол з ва ният сце на рий е из мам ни ци те да се 
пред с та вят за търговци. 

Те по се ща ват в къ щи те им пре дим но въз рас т ни 
хора, жи ве ещи в сел с ки те райони. Пенсионерите бър
зо ус та но вя ват кон такт с мни ми те тър гов ци и се до ве
ря ват на вся ка ка за на дума. Новодошлите спе чел ват 
до ве ри ето им, па за рят се и спо рят за це на та на тех ни 
ве щи или животни. След то ва от в ли чат вни ма ни ето на 
стопанина, ка то ис кат да им раз ва ли ед ри банкноти, 
прос ле дя ват го и виж дат къ де са скри ти па ри те му. 
После мо лят на ив ния соб с т ве ник да им на лее ча
ша во да и през то ва вре ме из вър ш ват краж ба та на 
парите.  
ОД на МВР Монтана пре дуп реж да ва жи те ли те на 
мал ки те на се ле ни мес та в об лас т та да бъ дат пред паз
ли ви и внимателни! 

Не при емай те в къ щи те си не поз на ти лица! 
Ако из вър ш ва те про даж ба на животни, за пи ше те 

си но ме ра на автомобила, с кой то се тран с пор ти ра 
стоката! При за бе ляз ва не на съм ни тел ни лица, ав то
мо би ли или при съм ни тел но обаж да не по телефона, 
свър же те се с мес т ния по ли цейс ки инспектор, об с луж
ващ на се ле но то мяс то, или се оба де те на тел. 112!■

Мирослав ГЕТОВ
На 30 юни, дни след рож

де ния ден на Иван Вазов, в 
ту рис ти чес ки ком п лекс „Дядо 
Йоцо гле да” край с. Очин дол 
се със тоя наг раж да ва не то на 
призьо ри те в IV национален 
ли те ра ту рен кон курс за раз каз 
„Дядо Йоцо гле да”, ор га ни зи

ран от oбщина Мездра, ту рис
ти чес ки ком п лекс „Дядо Йоцо 
гле да” и Съюза на бъл гар с ки
те писатели. В не го во то по
ред но из да ние се вклю чи ха 78 

ав то ри от ця ла България със 
108 бе лет рис тич ни творби. 

Както и през 2009 г., пър ва 
наг ра да не бе ше присъдена. 

Втора наг ра да си по де ли ха 
сто лич ни ят юрист, кри ми
на лист и жур на лист Богдан 
Кръстев за раз ка за „Майката 
на войни ка” и пре по да ва те лят 

по бъл гар с ки език и 
ли те ра ту ра и ди рек
тор на ОУ „Св. св. 
Кирил и Методий” 
 с. Марково, 
Пловдивско, 
Иван Д. Христов 
за „Орлово 
проклятие”.  С 
трета наг ра да бе ше 
от ли че на Павлина 
Русева  биб ли оте
кар в НЧ „Просвета 
1925” – Мездра, за 
раз ка за „Надежда”. 
Връчени бя ха и две 
поощрения: на сто
лич ния по ет и са ти
рик Иван Беловски 
за раз ка за „Лозето” 
и на Валентина 
Добрикова от София 
за раз ка за „Очи, ко
ито гле дат от ду ша”. 
Призьорите по лу чи
ха па рич ни премии, 

гра мо ти и по един ек зем п ляр 
от кра евед с ко то из с лед ва не 
„Мездра  кра тък ис то ри чес ки 
очерк”.■

Наградиха призьо ри те в 
IV национален ли те ра ту рен 
кон курс „ДядоЙоцогледа”



Любомир СЕРДЕВ 
От сед ми ца та най

мно го мра зя петък. 
Тогава всич ки тръг ват 
на ня къ де и гра дът зап
ри лич ва на пустиня. 
Единствено ра бо тят 
по ли цейс ки дежурни, 
„Бърза по мощ” и ня коя 
де жур на аптека. Така 
се слу чи и с мен по 
Великден. То в България 
се га ко май са мо праз ни
ци има редовно. И така, 
ка то на пук на мен, ме 
за бо ля зъб. Сякаш дя
во лът е знаел, че има 
Велики празници, та точ
но се га се се тил за мен! 
На Велика съ бо та зъ бът 
так та жес то ко ме заболя, 
че ми се от щя це ли ят 
Великден (па зи бо же зъб 
да те заболи!). 

Почнах да вър тя те
ле фон след те ле фон 
до то зи и до онзи, ама 
на, де жу рен зъ бо ле кар 
няма, ни то пък ня кой 
ще ше да ме ле ку ва точ
но пък сега, на Велика 
събота, и то през нощна! 
Ами сега?! Изпих всич ки 
анал ги ни и темподобни, 
ко ито имах, ама зъ бът не 
ще и да знае и бо ли все 
повече. Питах се как ще 
из дър жа още три де на 
праз ни ци с та ки ва болки. 
Найпос ле на ме рих ня
ка къв стар „цик лин” и 
го глът нах всичкия. Да 

ста ва как во то ще – и 
на Великден се умира! 
Тъкмо райс ка та вра та е 
от во ре на и ще вля за без 
ключаря... 

Обаче къс мет из ва дих 
със ста рия „цик лин”... И 
пи там, за що в един 50 
000ен град ня ма де жу
рен зъболекар, по не за 
пър ва помощ? Ами ако 
има смър т ни случаи? 
Тогава мо же да се се ти 
ня кой да тър си ре ше ние 
на та къв проблем. И то 
найвече, ако и не го го 
заболи зъб или не що 
друго.■

Клуб на пен си оне ра 
в Сланотрън
               

www. slovoplus. info
e-mails: slovoplyus@abv.bg,

slovoplus@yahoo.com
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Димитрина МИРЧЕВА
член на 
ръ ко вод с т во то
на клу ба 
Клубът на учи те ли те

пен си оне ри в Монтана има 
дъл го го диш на история. 
Повече от чет върт век, ор
га ни зи ра ни на доб ро во лен 
принцип, про веж да ме раз
но об раз на дейност, ко ято 
ос мис ля жи во та ни из вън 
училище.

Голямо раз би ра не и по
мощ по лу ча ва ме от кме та 
на об щи на та в Монтана 
Златко Живков. Почти 
вся ка го ди на за 24 май 
или 1 но ем в ри – Деня на 
будителите, той спон со
ри ра клу ба ни, ка то оси
гу ря ва сред с т ва – пътни, 
до ня коя на ци онал на 
забележителност. Тази го
ди на оси гу ри екс кур зи ята 
ни до Националния ис то
ри чес ки му зей и Боянската 
черква.

Денят е 25 юни 2012 
г. Тих, то пъл и све тъл 
ден. Автобусът се дви жи 
равномерно, край пътя, 
ка то че ли за ед но с нас, 
тича  изум ру де на та зе ле
ни на на гората, ка то ту 
се доближава, ту се от да
ле ча ва от пътя. Сигурно 
в ня ка къв та къв ху бав 
про ле тен ден дя до Вазов 
е възкликнал: „Навред 
зелено: в зе ле но къ пят се 
очите, в зе ле но къ пе се 
душата.”

Нашето пъ те шес т вие е 
пос ве те но на сто го диш ни
на та от Балканската вой на 
и 250 го ди ни от на пис ва
не то на „История сла вя
но бъл гар с кая” от Паисий. 
Използваме вре ме то на 
пътуването, за да при пом
ним съ би ти ята от 1912 
г., ко га то в име то на ос
во бож де ни ето на бра тя та 
ни българи, ко ито жи ве ят 
още в робство, мла да та ни 
ар мия и мла ди те й ко ман
ди ри из вър ш ват чу де са 
от ге ро изъм и при ла гат 
так ти чес ки прийоми, ка то 
ос та ват ка то об раз ци във 
во ен на та наука.

Всички из ра зя ват съ
жа ле ние за това, че та ка 
на ив но и без ня кой мно го 
да настоява, на ши ят пре
зи дент пре ди два на де сет 
го ди ни вър на в сръб с кия 
Хилендарски ма нас тир 
ори ги на ла на ръ ко пи са 
на Паисиевата история, 
ко ято бе ше из ло же на в 
Историческия му зей и ко
ято по пра во при над ле жи 
на на шия народ.

Националният ис то ри
чес ки му зей се на ми ра 
из вън сто лич ния квар тал 
Бояна. Приветлива сграда, 
хубав, чист и доб ре под
дър жан двор. Личи, че за 
не го се тру дят гри жов ни 
ръце. Планината Витоша 
е поч ти на ед на ръ ка 
разстояние. И ту ка зе ле но
то пъл ни очите.

Вътре ни по ема екс кур
зо вод ка – же на на сред на 
възраст, при ят на на вид, но 

с дар сло во и ентусиазъм, 
за ко ито мо же да й за ви
ди все ки учител. По пра
вил ник ед на оби кол ка се 
пра ви за час и половина, 
но из г леж да и тя ха ре са 
гру па та ни, не се отег чи от 
въп ро си те ни, от го ва ря ше 
спо кой но и компетентно. И 
ко га то приключихме, бя ха 
ми на ли по ве че от два часа.

За хи ля ди те ек с по на
ти от раз лич ни епохи, 
от древ нос т та и поно ви 
вре ме на не мо же да се 
разкаже, те тряб ва да се 
видят.

Освен впе чат ля ва щи
те про из ве де ния от зла то 
и сребро, бронз, де ло на 
из кус ни древ ни майстори, 
на ме ре ни по на ши те земи, 
тук са из ло же ни и гли не
ни миниатюри, сът во ре ни 
де сет ве ка пре ди Христа. 
Безброй жен с ки накити: 
огърлици, обици, колани, 
нагръдници. Майсторите 
са се със те за ва ли кой как
ва пого ля ма кра со та да 
създаде. 

Безбройни са мо не ти те 
от злато, сребро, бронз, от 
брон зо ва та ера до днес. 
Царски пръстени, пе ча
ти и меж ду тях пръс те
нътпе чат на цар Калоян. 
Изключително кра си ви 
ук ра ше ния за кон с ки 
сбруи. Има об раз ци на 
пър ви те стък ле ни посуда, 
а гли не ни те са без б рой – с 
тъм на и свет ла украса. 
Има и мра мор ни чо веш ки 
фигури, ко ито са без гла ви 
и те са свър за ни с обичая, 
ко га то в древ нос т та но ви ят 
цар взе ма властта, той да 
уби ва ста рия и от де ля гла
ва та от тя ло то и ги пог реб
ва отделно, за да не мо гат 
да си вър нат силата.

На вид но мяс то са из
пи са ни две те на ши аз бу ки 
– глаголицата, съз да де на 
от Кирил и Методий, и 
кирилицата, усъ вър шен
с т ва на от тех ния уче
ник Климент Охридски. 
Изложени са и кни ги от 
вре ме то на Второто бъл
гар с ко царство, ук ра се ни 
с бо гат златен, сребърен, 
дър вен об ков и цвет ни 
миниатюри. Тук са из
ло же ни пър ви ят пре пис 
на „История сла вя но
бъл гар с кая”, нап ра вен 
от Софроний Врачански, 
и Рибният бук вар на др 
Петър Берон.

Боянската цър к ва се 
на ми ра в квар тал Бояна. 
Външният вид не е ни как 
внушителен. Малка сграда, 
зи да на с камък, стро ена 
на три етажа, в раз лич
ни времена. Заобиколена 
от мно гоб рой ни дървета, 
меж ду ко ито се от к ро ява 
мо гъ щи ят ве ко вен ствол на 
секвоя, из рас ла на ме тър 
от сте на та на черквата.

В двора до черквата се 
покоят тленните останки 
на царица Елеонора 
(втората съпруга на цар 
Фердинанд). Тя е щедър 
дарител и често посещава 

черквата, намирайки тук 
душевен покой.

Световната сла ва на 
чер к ва та се крие вът ре и се 
оп ре де ля от ори ги нал ни те 
стенописи, из ра бо те ни от 
бъл гар с ки зог ра фи през 
ХIII век. Тук са порт ре ти те 
на кти то ри те (дарителите) 
се вас ток ра тор Калоян 
(уп ра ви тел на сре дец ка та 
област) и не го ва та съп ру
га Десислава. Тогава, пък 
и мно го покъсно, ко га
то цър к ва та има канон, 
правило, по ко ето се изоб
ра зя ват свет ци те и биб
лейс ки те притчи, бо ян с ки
ят майс тор (или майстори) 
не са спа зи ли ка но на и 
са си поз во ли ли да на ри
су ват жи ви хора. Всеки 
све тец има свое ин ди ви
ду ал но ли це и се усе ща 
си ла та на жи во та в него. 
Впечатляваща е и ико на
та на св. Николай, кой
то е пат рон на черквата. 
Няколко сю же та раз каз
ват за не го ви те чу де са 
и доб ри на да по ма га на 
бедните. Всичко то ва го
во ри за раз лич ния под ход 
на майс то ри техудожници, 
из п ре ва ри ли д цял век 
пред с та ви те ли те на за пад
но ев ро пейс кия ренесанс, 
за кой то са из пи са ни хи ля
ди кни ги и похвали. Много 
са чужденците, ко ито по
се ща ват цър к ва та и ви со ко 
оце ня ват бо гатс т во то й, 
оригиналността.

Изводът е, че на бъл га
ри те тряб ва чес то да се 
на пом ня как ви бо гатс т ва 
има по на ши те земи, за да 
имат са мо чув с т вие и да 
не забравят, че и ние има
ме как во да по ка жем на 
све та и да не ах кат пред 
чуждото.

На път сме към дома, 
доволни, удовлетворени. 
Клубът ни, ка то учениците, 
ще бъ де във ва кан ция до 
15 септември, ко га то от
но во ще бъ дем заедно, за 
да си при пом ним зву ка на 
учи лищ ния звъ нец и ще 
за поч не но ва та го ди на на 
Клуба на учи те ли тепен си
оне ри в Монтана.■

Един ден от 
кул тур ния жи вот на 
Клуба на учи те ли те-
пен си оне ри

Заместниккме тът на Община 
Видин инж. Добромир Дилов бе гост 
на от к ри ва не то на Клуб на пен си оне
ра в с. Сланотрън. За съ би ти ето се 
съб ра ха де сет ки жи те ли на селото, а 
лен та та на но ва та при до бив ка пре
ря за кме тът на Сланотрън Венелин 
Павлов.

Клубът на пен си оне ра е при го ден 
в при зем ния етаж на сгра да та на 
кметството. Неговото из г раж да не 
ста ва въз мож но с по мощ та на да
ре ния от фир ми и от час т ни лица. В 
клу ба са обо со бе ни ня кол ко къта, къ
де то са по ка за ни ха рак тер ни за мес
т ния фолк лор но сии и пред ме ти на 
би та от не да леч но то минало. Около 
60 ду ши са чле но ве те на но вия клуб. 

Сега въз рас т ни те хо ра ще имат сво
ето мяс то за со ци ал ни кон так ти и ор
га ни зи ра не на раз лич ни инициативи.

При от к ри ва не то на клу ба бе 
из вър шен тър жес т вен водосвет. 
Витанка Йонова, пред се да тел на 
Дружеството на пен си оне ри те в 
Сланотрън, при ветс т ва при със
т ва щи те и бла го да ри на всич ки 
дарители. 

Добромир Дилов съ що поз д ра ви 
хо ра та с но ва та при до бив ка и под
не се поз д ра ви те лен ад рес и ико на с 
ли ка на Богородица от име то на ви
дин с кия кмет Герго Гергов. 

Празникът про дъл жи с из пъл не ния 
на пев чес ка та гру па към чи та ли ще 
„Светлина“.■

Пишат ни от Монтана

Да не се раз бо ле еш
попразници
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Изложба на ху дож ни ка Димо 
Троянов бе от к ри та в га ле-
рия „Кутловица” в Монтана. 
Показани са пейза жи и натюрморти, ри су ва ни от не го през пос лед ни те 
2-3 години. Троянов е ре дак тор на спи са ние „Читалища”, той е ро дом от 
Северозападна България, но от 35 го ди ни жи вее и тво ри в София.

СНИМКА: КРУМ КРУМОВ 

ДимоТроянов
от к ри из лож ба 
в Монтана

Мирослав ГЕТОВ
Шестима твор ци на 

съв ре мен но бъл гар с ко 
мо ну мен тал но из кус т во 
учас т ват в V Симпозиум 
по скул п ту ра „Мездра 
’2012”, до ма кин на кой то в 
про дъл же ние на ед ни ме
сец (от 11 юни до 11 юли) 
е гра дът край кре пос т та 
„Калето”. Доайени сред тях 
са 69го диш ни ят Теодоси 
Антонов от Монтана и 
67го диш ни ят Наско Настев 
от Стара Загора, а наймла
ди  28го диш ни ят Теодор 
Дъскотлиев от Полски 
Тръмбеш и 33го диш ни
ят сто ли ча нин Радослав 
Мъглов. Останалите два ма 
учас т ни ци са пле вен ча ни
нът Красимир Яков (57 г.) 
и ро де ни ят в Троян Боян 
Пенчев (42 г.). 

Както и в пре диш ни
те из да ния на биеналето, 
майс то ри те на чука, дле то то 
и флек са та тво рят на сво

бод на тематика. Въпреки 
не по но си мия ле тен пек, 
от сут рин до мрак те из
вайват от бял вра чан с ки 
ка мък сво ите ек с те ри ор ни 
композиции: Антонов  
ори ги нал на та реп ли ка на 
древ ног ръц кия мит за Икар 
„Летящият чо век”, Настев 
 3мет ро ва та де ко ра тив
на ко ло на „Движение”, 
Яков  „Време”, Пенчев 
 „Пейзаж”, Мъглов  
„Мисли” и Дъскотлиев  
„Пъзел”. Трима от ав то ри те 
 Теодоси, Наско и Теодор, 
учас т ват в скул п тур ния пле
нер за вто ри път. 

Съгласно регламента, 
съз да де ни те по вре ме на 
сим по зи ума ху до жес т ве ни 
про из ве де ния ще ос та нат 
соб с т ве ност на града. Те ще 
бъ дат си ту ира ни в зе ле ни
те пло щи на пе ше ход на та 
алея  на ул. „Александър 
Стамболийски”, в прос т
ран с т во то меж ду кръс то ви

ще то над па за ра и бъ де ща та 
мно го фун к ци онал на спор т
на зала. Така ще про дъл жи 
ес те ти за ци ята на град с ка та 
сре да и из г раж да не то на 
Галерия на от к ри то от ка
мен ни пластики. 

В до се гаш ни те пет би
ена ле та (2004  2012 г.) се 
вклю чи ха 26ма ав то ри от 
раз лич ни поколения,  в т. ч. 
два ма чужденци: ис пан ка и 
румънец. Те сът во ри ха об
що 31 творби, ко ито са ек с
по ни ра ни по про те же ние на 
пар ко ва та зо на на цен т рал
ния бул. „Стамболийски”. 

Организатор на сим по зи
ума е Община Мездра със 
съ дейс т ви ето на две те во
де щи мес т ни пред п ри ятия 
за об ра бот ка на скал нооб
ли цо въч ни ма те ри али  
„Хемус  М” и „Йотов сто
ун”, пре дос та ви ли без въз
мез д но ка мен ни те бло ко ве 
и те ре на за из ра бот ва не на 
мо ну мен тал ни те творби.■

Ново издание 
на симпозиума 
по скул п ту ра 
„Мездра ’2012”

Имам та къв навик: про че те но то пис мо 
пъх вам в ня коя книга. Така мо га да обяс ня 
и слу чая с то ва пос ла ние на рус кия ми при
ятел Иля Фоняков (1935 – 2011) – из вес тен 
рус ки поет, ав тор на бли зо 50 кни ги със 
стихове, ре пор та жи и публицистика, дъл
го го ди шен спе ци ален ко рес пон дент на вк 
„Литературная га зе та”. Ще ци ти рам поч ти 
из ця ло ед но от пис ма та му, ка то про пус на 
са мо онова, ко ето е лично.  Преводът е мой. 
Тихомир ЙОРДАНОВ

Иля ФОНЯКОВ:     
…Искам да спо де ля с теб иде ята си за 

ед на рус кобъл гар с ка книга. Засега то ва е 
са мо идея. Книгата би мог ла да се озаг ла
ви „Пътешествието на ки ри ли ца та”. Тя ще 
е за съд ба та на азбуката, изоб ре те на от тво
ите земляци, и пъ те шес т ви ето й по стра ни и 
народи. 

Ще за поч на с ед на за бав на история. В ония 
години, ко га то жи ве ех в Сибир, имах при ятел 
– по етът Зорий Яхнин. Той бе ше в Красноярск, 
на Енисей, а пък аз – в Новосибирск, на ре ка 
Об. Но за Сибир раз с то яние от ня кол ко сто тин 
ки ло мет ра ни как не е да ле че и ние чес то се 
по се ща вах ме взаимно. Зорий, чий то дом бе ше 
пос ред бре зо ва горичка, си има ше съ сед Вася, 
шло серводопроводчик. И как то и мно зи на с 
не го ва та професия, Вася оби ча да си по пий
ва – до ри без ед на чаш ко само, прос то не мо же 

да заспи. Но ка то граж да нин на „найче тя ща та 
стра на в све та”, Вася не мо же да зас пи и без 
книга! 

И ето, че къс но вечерта, как то си се дим с 
при яте ля ми и че тем стихове, из вед нъж на 
вра та та се звъни. На пра га – Вася: „Зорий 
Яковлевич, из ви не те ме, но не мо га да заспя! 
Вече му цап нах ня кол ко чашки, но ня мам ни що 
за че те не…” Поетът ким на раз би ра що и без да 
погледне, про тег на ръ ка към биб ли оте ка та си и 
по да де на гос та ня как ва брошурка. 

На сут рин та ни раз бу ди нов звън. С ужа се ни 
очи, хва нал я са мо с два пръста, Вася връ ща ше 
на Зорий вче раш на та книжчица: „Край, Зорий 
Яковлевич, прес та вам да пия! Снощи от во рих 
книжката: всич ки бук ви ми са познати, а ни то 
ду ма не мо га да раз бе ра…” 

А ра бо та та бе ше в това, че при яте лят ми, 
кой то е за вър шил Московския биб ли оте чен 
институт, нав ре ме то е ра бо тил на „чер вен 
чум” в Крайния се вер на Сибир. Червеният 
чум пред с тав ля ва шат ра и е не що ка то под
виж на биб ли оте ка за но ма ди тескотовъдци. 
Приятелят ми се бе ше тру дил все от дай но и 
за ге ро ич на та му дейност са на пи са ни две 
или три кни ги на не нец ки език. Ненците, 
как то и по ве че то от но во пис ме ни те на ро ди 
на Русия, пол з ват кирилицата. И ето че ед на 
та ка ва книж ка то зи път по пад на в ръ це те на 
зло по луч ния Вася. Затова и ре ак ци ята му е 
разбираема: „Всич ки бук ви ми са познати, а 
пък ни ду ми ца не разбирам!” 

Историята е смешна, анекдотична, но в нея 
се съ дър жа гран ди озен ис то ри чес ки факт: по
бе до нос но то шес т вие на ки ри ли ца та по зем
но то кълбо. Създадената ня ко га в България 
Азбука, в крайния юг на сла вян с кия свят, е 
дос тиг на ла бре го ве те на Ледовития океан, 
ока за ла се е спо соб на  да из ра зи зву ко ве те на 
съ вър ше но друг език, при над ле жащ към съ
вър ше но дру га гру па езици. Пък и не са мо 
то зи език! Ще по мо ля за търпение, за що то аз 
ще из ре дя ези ци те на народите, ко ито пол з ват 
(спо ред със то яни ето в 1988 г.) кирилица: 

Абазински, абхаски, аварски, адигейски, 
азърбайджански, алтайски, балкарски, 
башкирски, белоруски, български, бурятски, 
даргински, дунгайски, ингушки, ка бар ди но
черкезки, казахски, калмицки, каракалпацки, 
карасачаевски, киргизки, коми, ко мипермяцки, 
коряцки, кумицки, кюрдски, руски, сръбски, 
такджикски, татарски, тувински, туркменски, 
удмуртски, узбекски, уйгурски, украински, 
хакаски, хантийски, чеченски, чувашки, 

чукотски, евенкийски, ескимоски, якутски. 
Впечатляващо, нали? 
Не е тайна, че по ве че то от те зи на ро ди оби

та ват те ри то рии на бив шия Съветски съюз. 
Те имат раз лич ни езици: славянски, тюркски, 
уг рофински, или от на ся щи се към древ на та 
са мо ед с ка група. Дунгайският език е ди алект 
на китайския: дун гайци те са сред но ази ат
с ки китайци, при ели ня ко га исляма. Какво 
съвършенство, как ва уни вер сал ност  би тряб
ва ло да при те жа ва азбуката, на ре че на ня ко га с 
име то на све тия КонстантинКирил (в слу чая 
аз пре неб рег вам дис ку си ите коя аз бу ка е със та
вил са ми ят Кирил), за да мо же да из ра зи зву че
не то на тол ко ва да леч ни един от друг езици. 

При ня кои на ро ди – молдованите, чувашите, 
яку ти те – ки ри ли ца та е дош ла мно го пре ди 
революцията, бе зус лов но го ля ма ро ля за то
ва е изиг ра ла църквата. Създаването на но ви 
писмености, за поч на ло се през двайсет те 
го ди ни на ХХ век, пър во на чал но е ори ен ти
ра но към латиницата. Но ве че в сре да та на 
трийсет те го ди ни е бил нап ра вен пре ход към 
кирилица. Не отричам: има ли са мяс то и по
ли ти чес ки съображения. Но ос вен тях сла вян
с ка та аз бу ка в нейно то днеш но със то яние се 
е ока за ла в мно го от но ше ния дейс т ви тел но 
поудобна: тя има по ве че бук ви и в нея лип с ват 
дуб ли ра щи знаци. 

Любопитна илюс т ра ция за ес тес т ве нос т та 
в при ла га не то на ки рил с ка та аз бу ка мо же да 

пос лу жи ис то ри ята  на нив х
с ка та писменост. Нивхите са 
ма лоб ро ен народ, оби та ващ 
се вер на та част на ос т ров 
Сахалин. Своя пис ме ност 
те по лу ча ват срав ни тел но 
късно, в на ше време. Още 
пре ди по ява та на пис ме нос
т та им сред тях е из рас нал 
един по ет – Владимир Санги, 
мой връстник, ро ден е през 
1935 г. Завършвайки рус ко 
училище, той за поч нал да 
съ чи ня ва сти хо ве на род ния 
си език, ка то прис по со бя ва 
за за пис ва не то им сла вян с
ки бук ви (кирилски) букви. 
И вед нъж през нощта, как то 
той сам разказва, про мък нал 
се в ра йон на та пе чат ни ца и 
сам наб рал и от пе ча тал пър
ва та си сти хот вор на книжка.  
С „рус ки”, т.е. с ки рил с ки 

букви: там дру ги не е мог ло да има. В оне зи го
ди ни то ва е пос тъп ка по ве че от рискована. Но 
от нея про из ляз ло и не що повече: раж да не то на 
но ва та пис ме ност би ло узаконено. Нивхският 
език ще на ме ри те в списъка, кой то приведох. 
Но дол ган с ки ят език там го няма, дол ган с ка та 
пис ме ност се е по яви ла покъсно. Долганите 
жи ве ят на по лу ос т ров Таймир. Веднъж ме за
поз на ха с пър ва та дол ган с ка по ете са – Огдо 
(Евдокия) Аксьонова. Когато тя за поч на ла да 
съ чи ня ва сти хо ве на род ния си език, не е мо же
ла да ги за пис ва и за то ва ги е пеела. Обхождала 
ста но ве те на но ма ди те и пеела. Добре, че съд
ба та я е на да ри ла с чу де сен глас и бе зу ко рен 
слух. После по етът от град Норилск Валерий 
Кравец пре вел сти хо ве те на Огдо на рус ки 
език, по ма гай ки й да прис по со би ки рил с ки те 
знаци, за да пре да де зву ци те на дол ган с кия 
език. Двуезичната книж ка на Огдо Аксьова 
стои се га на мо ята биб ли отеч на лавица. 

Сега пред мен е раз т во ре на дру га книга: 
Василий Сивцев. „Курулген со нет тар”. 
Василий Сивцев е якут с ки поет. Думата „со
нет тар” на вяр но всич ки я разбират: сонети. 
Сега аз ги превеждам. Уви, не зная езика: ав
то рът ми из п ра ща под с т роч ни преводи. Но аз 
пог леж дам и в оригинала. Той ми по ма га да 
усе тя зву че не то на стиха. И (как то и на шло се
ра Вася) „всич ки бук ви са ми поз на ти”. Е, мо
же би не всички, не щич ко е добавено, за ра ди 
осо бе нос ти те на езика, но все пак мо же да се 
прочете.

Не мо же да не спомена: след раз па да на 
Съветския съ юз се за бе ляз ва из вес тен от каз от 
кирилицата. Решаващо зна че ние има по ли ти
чес ка та ориентация. На ла ти ни ца пре ми на ха 
молдованите, азърбайджаните, ак цен ти рай ки 
по то зи на чин ези ко ва та бли зост със съседите. 
Но ки ри ли ца та за дър жа по зи ци ите си дос та
тъч но твърдо. Сравнявайки раз лич ни те сис
те ми писмо, рус ки ят из с ле до ва тел В.Истрин 
пише, че кирилицата, на ред с латиницата, в 
днеш но вре ме об ла да ва „найго ля ма жиз не
ност”. Разбира се, от ки тайс ка та ло гог ра фич на 
ос но ва се пол з ват око ло 25% от на се ле ни ето на 
све та – два и по ло ви на пъ ти по ве че от кол ко то 
кирилицата. Но то ва са ос нов но са мо китайци. 
А ки ри ли ца та „об с луж ва” по ве че от 60 ези ка 
(ла ти ни ца та – по ве че от 70) и про дъл жа ва да 
ус во ява все но ви и но ви ези ко ви пространства. 

Има с как во да се гор де ят ду хов ни те нас лед
ни ци на со лун с ки те братя!

Санкт Петербург, Април, 2003 г.■

Пътешествието 
на ки ри ли ца та


