Първа копка за рехабилитация на второкласни
пътища в областите Монтана и Плавен
Крум КРУМОВ
Първа копка за рехабили
тация на второкласни пъти
ща в областите Монтана и
Плевен направиха в монтан
ското село Смирненски де
путатите от ГЕРБ Димитър
Аврамов и Златко Тодоров
и областн
 ите управители на
Монтана и Плевен Ивайло
Петров и Иван Новкиришки.
В продължение на 5 ме
сеца ще бъдат ремонти
рани и преасфалтирани
11 километра второкласни
пътища при монтанските
села Смирненски, Дъбова
махала и град Брусарци
и между градовете Кнежа
и Искър в област Плевен.
Строителните работи ще

струват 7,95 милиона
лева. Те ще се финанси
рат от Европейския фонд
за регионално развитие и
републиканския бюджет.
Предвидено е полагане на
два слоя асфалт и привеж
дане на двата пътя в съ
ответствие с европейските
стандарти за качество на
пътищата. В момента те са
в много лошо състояние и
направата им ще подобри
значително достъпност
та на селищата около тях.
Изпълнител на ремонтни
те работи е монтанск ата
фирма „Пътинженеринг
М” АД, а строителният
надзор ще осъществ
 ява
„Пътинвестинженеринг” АД.
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ОД МВР Монтана:

Вниманиe,
измамници!
2 измами за последните
10 дни в областта

►На 6 стр.

Пуснаха първия
соларен парк в
Белоградчишко

Премиерът обеща
на видинчани
ремонт на надлеза
СНИМКА: АВТОРЪТ

Спецчасти от Румъния и България спасяваха
заложници на ферибота Видин - Калафат

Диана СИРАКОВА
На път за Дунав мост 2
премиерът Бойко Борисов
инспектира и ремонта на
булевард „Панония” във
Видин. Той бе посрещнат
от кмета на града Герго
Гергов на едно от новоизг
радените кръгови движения
по булеварда. Министърпредседателят обеща, че
ще бъдат осигурени и оста
налите средства за довър
шване реконструкц
 ията на
най-голямата пътна артерия
в града. Борисов даде дума

да се разреши и проблемът
с надлеза на „Панония”,
който от години е в ока
яно състояние и негоден за
движение.
Ремонтните дейности
по булевард „Панония”
започнаха през месец сеп
тември миналата година.
Стойността на проекта въз
лиза на 4 млн. и 700 хил.
лева.
След инспекцията на пра
вителст вената делегация на
Дунав мост 2 стана ясно, че
само лоши метеорологични
условия могат да забавят

пускането на съоръжението
в срок. Очаква се до края на
годината мостът и прилежа
щата инфраструктура към
него да са готови, а трафи
кът по моста да надхвърли
100 000 превозни средств а
още през първата година от
пускането на съоръжението
в експлоатация.
В проверката на изпълне
нието на инфраструктурния
проект участваха и евро
пейският комисар за реги
оналната политика Йоханес
Хан и министърът по уп
равление на средствата от

Европейския съюз Томислав
Дончев.
В събота Видин бе и до
макин на Национално уче
ние «Защита 2012», на което
присъств аха вътрешният
министър Цветан Цветанов
и полицейски шефове от
България, Румъния, Австрия
и Сърбия.
Пред многобройна пуб
лика спецчасти от България
и Румъния демонстрираха
операция по обезвр еждане
на наркотрафиканти, взели
за заложници пътници на
ферибота Видин - Калафат.■

Любомир
ВЕСЕЛИНОВ
На 26 юни тази година
на територията на кметс
тво Струин дол – Вещица
бе въведен в експлоатация
първият фотоволтаичен /
соларен/ парк за добив
на еленергия от възоб
новяеми алтернативни
енергоизточници.
По повод на събитието
бе отслужен тържеств ен
водосвет от протойерей
Рафаил, архиерейски на
местник на Белоградчишка
духовна околия. Присъства
ръководителят на фирмата
инвеститор – ЕТ „Габриела
Тодорова – Солар”. Коренът
на Габриела Руменова
Тодорова е от село Струин
дол, където е роден нейният
дядо по бащина линия. И
двамата й близки хора също
присъстваха на ритуала по
въвеждането в експлоата
ция на соларния парк. Гости
на събитието бяха кметът
на Община Белоградчик

Борис Николов, Зорница
Маринова – кметски намес
тник на местното кметство,
и членовете на приемател
ната комисия, които поже
лаха на ръководителя на
фирмата – много слънце.
От своя страна Габриела
Тодорова сподели, че това е
един жест от нея и близките
й към един позабравен край
на България, в който също
живеят хора…
Съоръжението е раз
положено на площ от 4,5
дка., а мощността е 112,8
киловата.
Проектът е реализиран
по Програма „Развитие на
селските райони”, мярка
311. Стойността на обекта е
750 хил. лева.
Амбицията на Габриела
Тодорова е да изгр ади и
втори соларен парк, където
панелите да бъдат разполо
жени върху територия от 8
дка. Вторият парк ще бъде
разположен в землището на
същото кметство. ■
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Вести от Монтана

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
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. Най-ниска
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 „найниска цена“. Според условията
в обявения в началото на
март конкурс офертите на
кандидатите се оценяват на

принципа на „икономически
най-изгодната 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 по-висока цена спрямо
тази на „Обход Монтана“
- около 74 млн. лв. Чрез
консорциума „Монтана
ринг“ в процедурата участва
и „ГБС-Инфраструктурно
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 Е-79, 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.■

СНИМКА: „Новините от Монтана”

Икона спаси кола на НСО
на път за Монтана

Минути преди залез слънце храмът
“Св. св. Кирил и Методий” в Монтана
прие частица от Светия кръст. Заради
пътнотранспортно произшествие стана
ло с колата на НСО, с която пътуваше
иконата с късчето от разпятието, ре
ликвата пристигна с 2 часа закъснение.
Въпреки това, няколко десетки хрис
тияни търпеливо я дочакаха. Епископ
Сионий - игумен на Лопушанския
манастир, отец Василий- игумен на
Чипровския манастир и игуменката на
Клисурския манастир сестра Таисия
посрещнаха иконата на входа на
черквата. Заедно със свещениците от
монтанския храм гостите се включиха
в богослужението. Иконата на „Св. рав
ноапостолни царе Константин и Елена”
с частицата от Светия кръст остана в
храма „Св. св. Кирил и Методий” до 17
часа на 3 юли.

Занаятчийската камара
стана сдружение

Регионалната занаятчийска камара
в Монтана стана сдружение. Вече е
направена пререгистрацията в съда,
съобщи председателят на сдружението
Стилиян Каменов.
С нови идеи и възможности, орга
низацията ще опита да се възполз
ва от средствата за професионално
Враца и от нотариалния акт за покупкообучение, които България получава
продажба на имота, намиращ се в хра
от Европейския съюз. „Имаме лицен
нително-вкусовата зона на града, той е
зиран център за обучение, предстои
с предназначение да бъде складова база.
да търсим активно службите по за
По време на пожара бе установено, че
етостта”, обясни Стилиян Каменов.
теренът се ползв а с предназначение пло
щадка за третиране на отпадъци. Община Повече от 20 души, които са получили
майсторскo свидетелство от местна
Враца изпр ати писмо до собств ениците
та занаятчийска камара са започнали
„Екобулпак” да предоставят устройствния
работа в чужбина. За 10 години кама
план и строителните книжа, с които е раз
рата е създала в Монтана четири нови
решено имотът да се използва за площадка браншови съюза – на каменоделците,
за третиране на отпадъци. В отговор про
автомонтьорите, обслужващи газо
куристът на „Екобулпак” Георги Славчев
ви инсталации, елтехници на битови
изпрати писмо, с което бяха предоста
уреди.
вени разрешително за строеж на ограда
Конкурент подпали 130 дка
на имота от 2008 г., договор за наем на
жито край село Септемврийци?
площадката между „Екобулсорт” ЕАД и
Дни преди началото на жътвата не
„Екобулпак” и регистрационни документи
по Закона за управление на отпадъците за известен подпали 130 дка узряло жито
„Екобулсорт”. Регистрационните докумен в землището на село Септемврийци.
Пожарът започнал около `12 часа на
ти са издадени от директора на РИОСВ
обяд в четвъртък. За по-малко от час
– София и според тях „Екобулсорт” може
пшеницата от сорт „Еноли” била по
да събира, транспортира и съхранява от
гълната от огъня. Полицията работи
падъци на площадката, собственост на
„Екобулпак” в хранително-вкусовата зона по версия за умишлен палеж, казаха
от пресслужбата на ОД на МВР –
на Враца. В разрешителното е указано
също, че отпадъците трябва да се съхраня Монтана. Проверява се и възможността
ват на обособени места в едно от халетата огънят да е тръгнал от незагасена цига
на площадката, а неопакованите балирани ра или кибрит.
Масивът е собственост на фирма от
отпадъци трябва да се съхраняват в особо
Велико Търново.
бени съдове.■
От «Новините от Монтана»

Провериха терена на
„Екобулпак” във Враца

Даниела ХИТОВА
Екип на Община Враца, воден от глав
ния архитект на града Данаил Дилков,
направи внезапна проверка на площадка
та на „Екобулпак”, в която вилня пожар в
началото на май. Дружеството пое анга
жимент до края на същия месец от пло
щадката да бъдат изкарани всички депони
рани отпадъци. Екипът от Община Враца
установи, че уговорката не е спазена.
Елеонора ЦАНОВА

Врачани видимо все повече
обръщат внимание на средата,
в която е техният дом, където
играят невръстните им деца и
внуци. И явно желаят да про
менят мръсотията и летящите
найлони около блоковете с
уютни градинки и места за
отдих.
Реализацията
на тези стремежи,
които да се слу
чат благодаре
ние на общите
им усилия, е в
проекта „Малки
граждански инициативи“ на
врачанската община. За седма
година по този проект сред
ств а в размер до 3000 лева
могат да получат инициативни
врачани, живеещи в един блок,
в една махала и да променят
нещо там.
През миналата година спе
циалната общинска комисия
от подадените 47 предложения

Установено бе, че на площ от около 15
декара са струпани отпадъци с височина
три метра. По случая е направен конс
тативен протокол, с който е установено,
че имотът продължава да се ползва не
по предназначение. Тази информация
е изпратена на Регионалната дирекция
„Строителен контрол” във Враца за предп
риемане на последващи действия.
По данни от кадастралната карта на

одобри 33 на стойност 124 761
лева. Тези дни на сесия об
щинските съветници приеха
сумата за 2012-а по този про
ект да бъде 75 532 лева, като
проектните предложения са
63. 26 проекта получиха ви
соките над 80 точки при разг
леждането им.

градските квартали Дъбника
и Младост. Най-висока оцен
ка е получил проектът на
Згориград - „Обществените
места на Згориград - модел на
екология и естетика“, който
получава 3000 лева. „Малък
оазис в сивия квартал“ и
„Споделена отговорност
към общата
собственост“
са два от доб
рите врачански
проекта. А сред
най-аткрактивни
те са изгражда
нето на Слънчев
часовник във
Враца, на мини футболно иг
рище в Горно Пещене и фит
нес на открито в Паволче.
От 2 юли одобрените ще
получат и средствата, до три
бона, които са за материали
и други нужни съоръжения, а
трудът по осъществяването на
инициативите е изцяло в техни
ръце и е доброволен.■

Вълшебно лято

Врачани са все
по-инициативни
Близо 40 процента от
проектите са подадени от
инициативни комитети от
селата Згориград, Горно
Пещене, Паволче, Мраморен,
Тишевица, Власатица, Бели
извор, Върбица, Девене и
квартал Кулата. Шест от про
ектите са внесени от съветите
на етажната собст веност в

▲22 ученици от 5 до 8 клас на I-o ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - гр. Монтана,
получиха награди. Лично директорът на училището Албена Иванова им връчи
грамотите за отличен успех. Паралелна награда бе еднодневната екскурзия
на 21 юни до Берковица и известния с красотата си Клисурски манастир.

Слово

във фокус

БРОЙ 24 (835) 5 ЮЛИ - 11 ЮЛИ 2012 Г.

3

Врачанските съветници сърдити

за 300 лева
Елеонора ЦАНОВА
Свикнали вече втори мандат да
се вземат по 200 лева, а след това
по 300 като безотчетни пари, вра
чанските сенатори се вдигнаха на
бунт срещу кмета инж. Николай
Иванов.
Той е категоричен, че няма нито
законова, нито някакъв приет от
самите общински съветници нор
матив да изплаща ежемесечно
тази сума. Парите са поискани
и за ползване на юридически,
финансови и пиар услуги от съ
ветниците за тяхната работа. В
същото време Общинският съ
вет е сключил договор с такива
консултанти, които получават
пари от бюджета на съвета.
Призовавам прокуратурата да
се самосезира и да провери из
несените в декларацията на част
от общинските съветници данни
за «разпродажба на общинск о
имущество за жълти стотинки» и
обвиненията в некомпетентност
на общинск ата администрация.
Според него тази коалиция, нап
равена от общински съветници
както от ГЕРБ, които са в бол
шинство в местния парламент,
така и отляво, е безпринципна.

Декларацията, разпростране
на от Общинския съвет - Враца,
под която са се подписали раз
ноцветни местни сенатори, инж.
Николай Иванов окачестви като
несъстоятелна, а направените в
нея обвинения като «безпочвени»
и отново прикани прокурату
рата да си свърши работата, а
ако изнесените данни се окажат
неверни, кметът поиска индиви
дуални извинения от всеки един
от подписалите се съветници.
Единствената причина, която да
обединява и десни, и леви спо
ред него е това, че не е разрешил
изплащането на тези допълни
телни по 300 лева на съветник. А
тук като че ли приказката за това,
кой изяжда баницата, лудият, или
този, който я дава, особено важи.
«Няма да си позволя да извърша
незаконосъобразни разходи, из
плащаме пари за пътни, плаща
ме и телефони», заяви Николай
Иванов. «Достатъчно мълчах,
упрекват ни, че нямаме визия за
развитието на общината, а внесе
ната програма за управление още
в началото на мандата използват
като политическа дъвка» - допъл
ни в изявлението си пред медиите

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 7-и 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 7-и 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. по-скъпа, а токът от
нея 3,5 пъти по-скъп. 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 по-високите 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%

той.
Заради това, че бойкотираха
със своето «въздържал се» реше
ния за прекратяване на общинс
ка съсобственост, в общинската
хазна не влязоха и тя е ощетена
с близо 200 000 лева, категори

чен бе секретарят на врачанската
община Иван Жеков. Пред журна
листите бе припомнено, че пре
дишният общински съвет бе зало
жил като приходи от приватиза
ция близо половин милион лева,
а тези приходи са на нула, защото

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
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 токувиж 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 найБогатите 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
– най-мащабната 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 7-и 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 по-удобно 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”

се бойкотира бюджетът. Трябвало
е през този период да бъдат изп
латени и стари дългове към вра
чански фирми, които са изпълня
вали договори и са работили, без
да има осигурени за това средства
от предишния екип.■

Всеки, който желае да се включи
в подписката, може да се свърже
с координаторите на съответните
областни 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
обновяване на
българските домове”
Проектът „Енергийно обновяване на бъл
гарските домове” бе представен във Видин от
ст. експ
 ертa в Министерството на регионал
ното развитие и благоустройството Христина
Стоичкова.Участваха и представители на Фонд
за жилищно обновяване в МРРБ.
Проектът се финансира по схемата ”Подкрепа
за енергийна ефективност в многофамилни
жилищни сгради” от Оперативна програма
„Регионално развитие” . Целта е осигуряване
на по-добри условия на живот в многофамил
ни жилищни сгради в градските центрове чрез
повишаване на качеството на жизнената среда и
изпълнение на мерки за енергийна ефективност.
Той обхваща 36 градски центрове и е с про
дължителност три години. Общият размер на
безвъзмездната финансова помощ възлиза на
50 млн. лв. Конкретен бенефициент е дирекция
„Жилищна политика” в Министерство на реги
оналното развитие и благоустройството.
Финансова помощ за изпълнение на мерки за
енергийна ефективност ще получават сдруже
ния на собственици, регистрирани по реда на
Закона за управление на етажната собственост
в съответната общинска администрация и в
регистър БУЛСТАТ. За всяка одобрена сграда
собствениците ще получат финансова помощ
до 50% от стойностт а на бюджета за обновя
ване на съответната сграда. От оперативната
програма ще се покрият изцяло разходите за
обсл едване за установяване на техническите
характеристики на сградата, включително из
готвяне на технически паспорт и обсл едване за
енергийна ефективност. Във връзка с реализи
рането на проекта ще се подпомага процеса по
обновяване чрез предоставяне на заем. Целта е
да подпомогне сдруженията на собствениците
или отделните собственици на самостоятел
ни обекти в многофамилни жилищни сгради
да осигурят техния дял от 50% от бюджета за
обновяване на съответната сграда. Дирекция
„Жилищна политика” към МРРБ представи
проекта „Енергийно обновяване на българските
домове” и в Монтана.■
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Кооперативен съюз – Враца
поздравява
своите членове с
Международния ден
на кооперациите.
Днешният ден е повод
да изразим уважението
и признателността си
към вас.
От сърце ви пожелаваме да
запазите бодрия дух и все
отдайност в
благородната ви дейност.
Бъдете живи и здрави!
Честит празник!

Кооперативен съюз – Видин
поздравява всички свои
членове със 7 юли –
Международен ден на
кооперациите.
Пожелаваме ви здраве и
сили, за да посрещнете
новите предизвикателства,
и ви уверяваме, че за бла
городната си дейност ви
наги може да разчитате на
Кооперативния съюз.
Честит празник!

инж. Велко АТАНАСОВ,
председател

най-големият
празник в
с. Николово
На 29 юни православ
ната църква почита равно
апостолите Свети Петър и
Павел. По традиция и тази
година вярващи от Монтана
и околностите напълниха
най-близкия едноименен
храм, който се намира в с.
Николово.
Там за шеста година под
вековния дъб в двора на
храма, вдигнат през 1822
г., вярващите се събират на
вкусен курбан, който дава
семейството на 21-годиш
ната Ана Александрова от
Монтана/ на сн. – момиче
то в бяло/. Майката Нина
Рангелова изпълнява стрик
тно ритуала всяка година,
откакто в тежка катастрофа
оцеляла 15-годишната й
тогава дъщеря. Тя се из
мъква на косъм от смъртта
въпреки тежките рани и
кома. Близките й се молят
за нейното оздравяване и
изпълняват съветите на
бабите, които настояват на
момичето да се „хване” све

тец и то да бъде „харизано”
на най-близкия храм, който
носи това име. Паднали й
се двама – светите Петър и
Павел, а най-близкото мяс
то за жертвоприношенията
се оказало Николово.
Днес 21-годишната Ана
няма и следа от тежките
си травми, дори твърди, че
след като започнали да пра
вят курбан се разделила и с
другите си чести заболява
ния като ангини, пневмонии
и настинки. Тя е трети курс
в Софийския университет,
специалност „ клинич
на социална работа”. За
„Новините от Монтана” тя
сподели, че съвсем наскоро
се сгодила за 28-годишен
спортист и охранител, кой
то се казва Мирослав.
Интересното е, че зара
ди нейното „харизване”
на храма, за да я откупи за
себе си, ще се наложи мла
доженецът да даде още
веднъж агне на храма, сме
ят се бабите.

Храмовият празник в
Николово по традиция ува
жи един от големите му да
рители – председателят на
39-то Народно събрание и
два мандата народен пред
ставител на Монтана доц.
Борислав Великов, кме
тът на община Монтана
Златко Живков и секрета
рят на общината Мариус
Конов, който е родом от
Николово.
С 2000 лева, дарени от
доц. Великов през 2005, за
почна изографисването на
храма, а тази година с още
4500 лева, осигурени от
община Монтана изрисува
нето е напълно завършено.
Днес с малко дарение доц.
Великов постави началото
на акция за набиране на
средства за пълен ремонт
на старата къща за гости
в черковния двор, за да не
рухне скоро под напора на
годините, а още дълго вре
ме да приютява вярващите
на Петровден, и не само.■
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Ваня ЦАКИНСКА,
председател

ПК „Септември” – Криводол
честити на всички свои чле
нове Международния коопе
ративен ден – 7 юли.
Поздравявам ви за достойно
извървения път и постигнати
високи резултати.
Бъдете първи и запазете то
ва първенство, разширявай
ки дейността си и поддър
жайте високи европейски
критерии и стандарт.
От сърце ви желаем да
достигнете нови върхове в
своята обществ
 енополезна
мисия.

Васил ВАСИЛЕВ,
председател

Потребителна кооперация
„Напредък” – Кнежа
поздравява всички свои
член-кооператори с
Международния ден на
кооперациите.
Бъдете все така с висок
дух и професионализъм,
всеотдайност. Продължа
вайте да бъдете стабилна
подкрепа и движеща сила
на българските кооперации.
Честит празник!

Потребителна кооперация
„Единство” – с. Синьо бърдо
поздравява всички свои
членове с Международния
кооперативен ден.
Уважаеми дами и господа,
желая ви здраве, творчески
дух и успехи.
Бъдете все така енергични
и всеотдайни, поддържайте
славата и гордостта на бъл
гарските кооперации.

Маргарита ПАВЛОВСКА,
председател

Кръстьо ЙОТОВ,
председател

Семинар

Възобновяеми енергийни
из
точници (ВЕИ)
Това бе темата на тридневен семинар в София, организиран
от Националния институт за стратегически изследвания
Марио ТОДОРОВ

Консултанти и експ
 ерти
представиха пред неспеци
алисти в областите на ин
женерните и юридическите
науки възможностите за изг
раждане на слънчеви, вятърни
и геотерминални електростан
ции на базата на фотоволтаич
ни клетки, вятърни турбини и
геотерминални инсталации.
В семинара взеха участие и
представители на общински
администрации, които проявя
ват интерес към разработване
то на такива проекти и взема
не на крайни решения.
Темите, които се пос
тавиха на вниманието на
участниците, бяха: проблеми
и процедури при присъеди
няване на производители
на електрическа енергия от
ВЕИ към електропреносната
и електроразпределителни
те мрежи; лицензионната
процедура и цена на елект

рическа енергия, произве
дена от вятърни централи;
лицензионната процедура и
цена на електрическа енергия,
произведена от фотоволтаич
ни централи; насоки за кан
дидатстване по процедури за
финансиране и безвъзмездна
помощ; потенциал на ВЕИ
в България; малки електри
чески централи; лицензиране
на дейностите в енергийните
паркове и централи; стъпки
по присъединяване на енер
гийни обекти за производство
на електрическа енергия от
ВЕИ; стъпки в инвестицион
ния процес за реализацията
на проекти по ВЕИ; условия
и нормативни изисквания за
създаване на публично-частно
партньорство между частна
компания и община за създа
ване на алтернативна елект
роцентрала за добив на еколо
гично чиста електроенергия;
нормативна база за изгр аж

дане на слънчеви, вятърни,
геотермални и водни
електроцентрали; примерна
структура на бизнес-план;
финансиране от европейските
фондове, изисквания за фи
нансиране изграждането на
малки ВЕЦ със средства от
предпр иятия за управление
на дейностите по опазване на
околната среда.
Интерес предизвика об
зорът на германския и авст
рийския опит в производст
вото на ВЕИ от биомаса и в
тази връзка челният опит на
Община Гюсинг (Австрия) и
община Мюнхен (Германия).
Представен бе и реализиран
проект на изградена фотовол
таична централа.
Накрая бе обсъдена и

темата относно влиянието
на вятърните паркове върху
населението и животин
ския свят, намиращи се в
близост.■

Видин отбеляза
Деня на Дунав
С редица инициативи
община Видин отпразнува
29 юни – Деня на река
Дунав. Преди обяд се про
веде пленер с участието на
ученици от художествената
паралелка на СОУ „Св. св.
Кирил и Методий“ и се иг
ра на открито театралната
постановка „Приказка за
тиквата“. Празникът про
дължи по-късно с концерти
на Градския духов оркестър
и на школите и ансамбли
те при читалище „Цвят“,
изнесени на откритата

сцена при Художествената
галерия „Н. Петров“. В
Драматичния театър бе
представен мюзикъл на те
атралната студия при ГПЧЕ
„Йордан Радичков“.
В Крайдунавския парк
беше подредена изложба с
20 снимки, получили найвисок вот във фотоконкурса
със заглавие „Поглед към
Дунав“, организиран от
общината.
Кметът на Видин Герго
Гергов откри фотоизлож
бата и награди трима от

авторите на номинираните
творби.
Първо място спечели
Крум Хаджимитев, а на
второ и трето се наредиха
Росен Ромилов и Георги
Георгиев. Те получиха гра
моти и парични награди.
Видинският кмет благодари
на всички участници във
фотоконкурса и пожела на
жителите и гостите на гра
да хубаво настроение през
фестивалните дни.
Инициативите, посвете
ни на 29 юни, стартираха
в рамките на фестивала
„Седмица на Синия Дунав“,
който Община Видин ре
ализира с подкрепата на
Дунавския компетентен
център.■ Слово плюс

седмица

Тези основни
свои цели
представи във Враца
екипът около
архонт Слави Бинев,
създали наскоро
Гражданското
обединение за реална
демокрация (ГОРД)
Международна дунавска експедиция на WWF

Откриха спад в
броя на малките
на проучваните
птици
Завърши и вторият етап от
тазгодишната българо-румънска
дунавска експедиция на
международната природозащитна
организация WWF, която цели да
проучи птичите колонии по реката

Научните данни все още се
обработват, но показват, че тази го
дина в повечето птичи гнезда има
по едно малко, а обикновено са по
повече от две. Причините за това са
хладният месец май с недостатъчно
храна, както и сравнително ниското
ниво на реката, което обикновено
започва да се покачва около месец и
половина по-рано.
Експедицията откр
 и незначителен спад в броя
на гнездовите двойки за повечето видове, които се
хранят в крайбрежните блата като малък корморан,
дребните видове чапли, белоока потапница. Има
увеличение при големия корморан и лопатарката.
От WWF припомнят, че миналата година беше екс
тремно суха, вода изобщо не навлезе във влажните
зони по Дунав и гнезденето на много от птиците бе
ше провалено. Това е нещо естеств
 ено и при липса
на екстремни събития през следващите 1 до 3 го
дини ситуацията би следвало да се нормализира.
Това обаче дава ясни сигнали какво ще се случи,
ако реката продължи да се вкопава, а нивото й да
спада: пресушаване на крайбрежните блата, спи
ране на размн
 ожаването на рибите и гнезденето на
птиците. Това е реална перспектива, ако се одоб
рят някои от разглежданите в момента сценарии за
развитие на корабоплаването по Дунав. За послед
ните 40 години реката вече се е вдълбала средно с
над един метър.
В същото време от българска страна намаляват
случаите на безпокойств
 о на птиците от туристи
и рибари, както и дърводобивът в близост до пти
чите колонии през размн
 ожителния период. Това
вероятно е резултат от обявяването на колониите
по островите за защитени територии и по-добрата
информираност на хората.
По време на дунавската експедиция на WWF ста
на ясно, че рибарниците при с. Мечка тази година
са без вода, тъй като собствениците са решили да
не отглеждат риба. Колонията птици от района на
рибарниците тази година е съвсем малка и в нея
почти отсъств
 а малкият корморан.
Дунавската експедиция се организира за
четвърти пореден път. Тя е част от проекта
„Трансгранични консервационни мерки за опазва
не на малкия корморан и белооката потапница в
характерни места на територията на България и
Румъния” по Програма „LIFE +” или още наричан
„Зелени граници”.
В нея участв
 ат представители на българския
и румънски офис на WWF, БАН, българското и
румънското дружество за защита на птиците и
Природен парк Персина.
За повече информация:
Иван Христов, WWF, ihristov@wwfdcp.bg,
0885 453 656
Допълнителна информация:
Основана през 1961 г., международната приро
дозащитна организация WWF [Ве-Ве-Еф] развива
дейности в над 100 държави с помощта на 4000
служители и над 5 милиона доброволци. WWF ра
боти за подобряване на състоянието на околната
среда, за да може хората да живеят в хармония
с природата. В България WWF се занимава със
защитените територии и местообитанията от евро
пейско значение в мрежата Натура 2000, горите и
сладководните екосистеми, устойчивото развитие
на селските райони, промените в климата.
Всички съобщения до медиите на български
език може да прочетете на http://wwf.bg
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Свободни хора, с
висок стандарт
Евродепутатът Слави
Бинев заяви като тяхна
жизнена доктрина пови
шаването на жизнения
стандарт на българите и
превръщането им в истин
ски свободни хора.
Според него България
сега се управлява от
диктатура, която доб
ре прилага принципа
“Разделяй и владей !”.
Тяхното обединение, за
което не скриват идеята си
да превърнат в политичес
ка партия, е политически

съюз на доказали се и ус
пешни личности, със своя
биография и достижения,
всяка от които е усетила с
разума си, че повече така
не може.“На европейските
институции също им дой
де до гуша и вече казват,
стига толкова! ,допълни
Бинев.
Според журналиста
Слави Георгиев, един от
инициаторите на ГОРД,
родната журналистика е
услужлива, угодническа и
удобна за управляващите.

Представилите своята но
ва формация в града под
Околчица издигат като
свое верую страната ни да
се управлява от свободни,
разумни политици и да
има свободомислещи
медии.
Сега властимащите
убиват средната класа, на
практика се изнася наци
онален капитал, заявиха
от ГОРД.”Глупостта у нас
е станала мерило, станала
е мода”, възмущаваше се
Бинев, като заяви че тях

ната формация е с отворе
на врата за всички, които
смятат, че са истинска
опозиция. Пред врачанс
ките медии беше предста
вен и регионалният коор
динатор на сдружението
- Мирослав Марков, живе
ещ във Враца, притежател
на здравен център в Бяла
Слатина, с бизнес, свър
зан с помощни материали
за инвалиди и интересна
биография от зората на
демокрацията.■ Слово
плюс

Св. св. Петър и Павел -

СНИМКИ: АРХИВ

Слово

редседателят
П
на Общинския
съвет във Видин

духовния празник
на с. Кутово
ам.-кметът на
З
oбщина Видин инж.
Добромир Дилов и прези

дентът на INNER WHEEL
– Видин, Галина Илиева
заедно прерязаха лентата
на обновената детск а пло
щадка до Стамбол капия.
Всички съоръжения
на площадката са пре
боядисани и освежени.
Поставена е специална
гумирана настилка и е
оформен нов пясъчник.
Така детск ата площадка в
центъра на града отговаря
на европейските изисква
ния за безопасност и на
екологичните норми.
Обновяването на пло
щадката става възможно с
подкрепата на видинск ия
клуб INNER WHEEL, който
събира средства за тази
цел на благотворителен

мартенск и бал. Ремонтите
и освежаването на съоръ
женията за игра са из
вършени от строителната
група на общината.
Добромир Дилов при
помни при откриването
на площадката за обе
щанието на кмета на
Видин Герго Гергов да се
обновят местата за иг
ри на децата и изградят
постепенно нови модули
не само в центъра, но и в
по-отдалечените квартали
на Видин.
Събитието продъл
жи с програма, подгот
вена от ЦДГ „Желязко
Попниколов” и ЦДГ
„Славейче”. На всички
деца, които се събраха на
площадката, бяха разда
дени лакомства.■ Слово

плюс

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
децата на Видин

Слово

спектър

ОД МВР - Монтана:
Вниманиe, измамници!
2 измами за последните 10 дни в областт а
ОД МВР - Монтана отново отправя предупреждение
към жителите на малките населени места в региона
да бъдат бдителни и да не се доверяват на непознати,
които се представят за търговци.
През последните 10 дни в областта са регистрира
ни две измами, при които потърпевшите са изгубили
суми в размер над 500 лв.
Най-използваният сценарий е измамниците да се
представят за търговци.
Те посещават в къщите им предимно възрастни
хора, живеещи в селските райони. Пенсионерите бър
зо установяват контакт с мнимите търговци и се дове
ряват на всяка казана дума. Новодошлите спечелват
доверието им, пазарят се и спорят за цената на техни
вещи или животни. След това отвличат вниманието на
стопанина, като искат да им развали едри банкноти,
проследяват го и виждат къде са скрити парите му.
После молят наивния собственик да им налее ча
ша вода и през това време извършват кражбата на
парите.
ОД на МВР Монтана предупреждава жителите на
малките населени места в областта да бъдат предпаз
ливи и внимателни!
Не приемайте в къщите си непознати лица!
Ако извършвате продажба на животни, запишете
си номера на автомобила, с който се транспортира
стоката! При забелязване на съмнителни лица, авто
мобили или при съмнително обаждане по телефона,
свържете се с местн
 ия полицейски инспектор, обслуж
ващ населеното място, или се обадете на тел. 112!■

Наградиха призьорите в
IV национален литературен
конкурс „Дядо Йоцо гледа”
Мирослав ГЕТОВ

На 30 юни, дни след рож
дения ден на Иван Вазов, в
туристически комплекс „Дядо
Йоцо гледа” край с. Очин дол
се състоя награждаването на
призьорите в IV национален
литературен конкурс за разказ
„Дядо Йоцо гледа”, организи

ран от oбщина Мездра, турис
тически комплекс „Дядо Йоцо
гледа” и Съюза на български
те писатели. В неговото по
редно издание се включиха 78

Мая ИВАНОВА
Нешо Миранов от Бяла
Слатина създава своята
фирма през 1994 година. Тя
е първото частно предпри
ятие в общината по онова
време.
Днес името ЕТ „Нешо
Миранов” е от най-извест
ните в Европа. Търгува
с тютюн, задоволява
нуждите на пазара у нас
и в страните членки на
ЕС с най-качествения
сорт „Вирджиния”.
В добри години, раз
казва Нешо Миранов,
производството е дос
тигало 1000 – 1400 тона
суха маса, която се ре
ализира главно на чуж
дестранния пазар.
Първоначално ЕТ
”Нешо Миранов” произ
вежда тютюн и осъщес
твява търговия с него, но
през 2006-2007 година се
обособяват дъщерните фир
ми „ЕН Табако” ЕООД и
„ЕМ Пропъртис” ЕООД,
чието производство и ръ

автори от цяла България със
108 белетристични творби.
Както и през 2009 г., първа
награда не беше присъдена.
Втора награда си поделиха
столичният юрист, крими
налист и журналист Богдан
Кръстев за разказа „Майката
на войника” и преподавателят
по български език и
литература и дирек
тор на ОУ „Св. св.
Кирил и Методий”
- с. Марково,
Пловдивско,
Иван Д. Христов
за „Орлово
проклятие”. С
трета награда беше
отличена Павлина
Русева - библиоте
кар в НЧ „Просвета
1925” – Мездра, за
разказа „Надежда”.
Връчени бяха и две
поощрения: на сто
личния поет и сати
рик Иван Беловски
за разказа „Лозето”
и на Валентина
Добрикова от София
за разказа „Очи, ко
ито гледат от душа”.
Призьорите получи
ха парични премии,
грамоти и по един екземпляр
от краеведското изследване
„Мездра - кратък исторически
очерк”.■

ководство поема синът му
Неждет Неджат Макак.
Така семейният бизнес се
разраства.
ЕТ ”Нешо Миранов”
се занимава предимно с
търговия на тютюн, но
отглежда пшеница, слън
чоглед и рапица, изкупува,
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На 31 май - Световния ден
без тютюнопушене
(World No Tobacco Day),
представители на
гражданското общество
в България учредиха
Гражданско движение
за борба със зависимостите
Гражданско движение за борба със зависимостите
Ние, представители на гражданското общество в
България, обединени от общи разбирания за здравосло
вен живот, създаваме Гражданско движение за борба със
зависимостите.
Нашата цел е общество освобождаващо се от зависи
мостите и водещо здравословен живот.
Предмет на дейност за нашите доброволци е борбата
със зависимостите (пристрастяванията) от: тютюнопушене,
алкохолизъм, наркомания, лекарств
 а (медикаменти),ха
зартни и компютърни игри, работохолизъм, кофеинова,
сексуална, хранителна, булимия, шопинг и духовна, изра
зяваща се в иницииране на обществени нагласи с всички
легитимни средства на реалната демокрация, различна
степен на участие в превенцията, лечението и реинтегра
цията на пациентите.
Нашата политика е съчетание на здравни и духовни
ценности, опит и младост, с приципите на отвореност,
диалогичност, научност, човеколюбие и взаимопомощ.
Съдържанието на нашата дейност се диференцира и
индивидуализира съобразно степента на социализация в
семейството и училището, състоянието на локалната среда
и на местната общност.
Активната превенция фокусираме към определените
рискови групи (таргет групи), в детската и младежка въз
растови групи, когато се изграждат моделите на поведение
и защита.
Ключов елемент в нашата младежка програма са ини
циативите от и за младите.В останалите възрастови групи
прилагаме практиките за активно дълголетие.
В етапа лечение на рехабилитация на зависимостите
водеща е интеграцията с болничните институции.
В психосоциалната рехабилитация и ресоциализация
на пациентите, освободили се от зависимости, ще изявим
нашата подкрепа и взаимопомощ.
Нашият модел за борба със зависимостите възниква по
естествен път отдолу нагоре като ангажиране на гражданс
кото общество в решаването на проблемите, свързани със
зависимостите.
В рамката на здравословния живот ние сме отворени за
сътрудничество в различен формат и конкретност с отдел
ни граждани, неформални групи, неправителствени орга
низации и институции, ангажирани с нашата кауза. Борбата
със зависимостите е комплексна и представлява процес,
неразривно свързан с аналогичните процеси в Европа и
света.
Kоординационният съвет като ръководен орган
представлява Гражданското движение за борба със
зависимостите.
КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ
Пламен Димитров - историк, пастор Райко Цеков - ЦАСД
в гр.Видин, гл.ас. д-р Борис Дренчев - химик в БАН,  свеще
ноиконом Кирил Данаилов - храм „Св.Петка - стара“ в гр.
София,  инженер-математик Петър Пенчев, о.р. полк.
инж.Николай Колев, д-р Петко Тонев - ветерина
рен лекар, Йордан Яков - планински водач, Николина
Нончева - икономист, д-р Красимир Манасиев - ОПЛ и
педиатър, Владислав Евтимов - секретар на читалище,
Георги Александров - икономист, Румяна Христозова
- рехабилитатор, Димитър Василев - миньор, Петка
Михайлова - акушерка, Иваничка Цонева - учител по
математика, Наталия Пекова - технолог по обществ
 е
но хранене, Христо Цанков - киномеханик, Красимир
Димитров - оператор на агрегатни машини, Мария
Костадинова - пощенски работник, инж.Иван Ванчев,
Иванка Иванова - счетоводител, Йонка Димова деловодител, Параскева Найденова - хигиенистка, Сашко
Найденов - електротехник, Севда Мартинова - шивачка,
Сета Паникян - библиотекарка, инж.Иван Тодоров, инж.Ан
гелина 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.

Миранов разширява разви
тието на дейността и капа
цитета на производството,
влага средства в обновяване
на материално-техничес
ката база, като закупува
нова техника с прикачен
инвентар. Подобрява агро
техническите мероприятия.

трудови договори.
Дворното място и сгра
дите на фирмите са в
отлично състояние, отго
варящи на всички изисква
ния за екологична среда и
обезопасеност.
ЕТ ”Нешо Миранов” е
спечелила много награди за
качество, оценени на
световно ниво:
През 1999 година
получава награда от
Париж за най-добър
тютюн: през 2000
година – от Мадрид,
през 2001 година –
отново от Париж, а
през 2010 година от
Женева. Има и мно
го други награди за
качествена продук
ция със световно
значение.
Основна тенденция в раз
витието на фирмите е отк
риването на повече работни
места. Фирмата има големи
амбиции за отстояване на
позициите на европейския
пазар.■

ЕТ „Нешо Миранов”
– Бяла Слатина
Качество със
световно значение
наема земи. Фирмата
плаща на арендаторите
предварително, преди ре
ализацията на продукцията.
Тя и нейният собственик
рискуват, тъй като земеде
лието е завод на открито. С
парите от печалбата Нешо

Разкрива нови работни
места.
Работниците в трите
фирми са 150 човека, само
в ЕТ ”Нешо Миранов” ра
ботят 40 души. Заплатите
се изпл ащат ежемесечно и
са договорени съответно в

Д-р Даниела
Стоянова
oбщопрактикуващ лекар,
специалист по
обща медицина

Всеки работен ден

от 8,00 до
13,00 часа

Набира
пациенти
Тел. за контакти:

096 389 346
“АПОЛОН-21” ООД,
Монтана

ул. “Цар БорисIII” № 11

Поликлиника,
кабинет 106

6

►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

5 юли - 11 юли 2012 г.
5 ч * Преп. Атанасий
Атонски. Преп. Сергии
Радонежки чудотворец.
6 п Преп. Сисой Велики.
Св. свщмчк Валентин,
презвитер 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
чудото от мощите и на IV
Вселенски събор в 451г.,
чрез което се утвърди св.
Православие. Св. равноап.
княгиня Олга. Преп.
Никодим Албански

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

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

ЕТ „НЕШО МИРАНОВ”
Нешо МИРАНОВ – управител

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

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

Ние сме сигурна опора за Вашия бизнес.

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

ТПК “Септември” –
Монтана
произвежда:

• дюшеци, маси – холни и кухненски,
и столове

• Отдава помещения под наем
за офиси и производство

ТПК „Септември” предлага
офиси под наем в Битов комбинат
на ул. „Трети март” 84.

Монтана, ул. “Индустриална” 8,

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

Слово

спектър
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Един ден от
културния живот на
Клуба на учителитепенсионери
с дар слово и ентусиазъм,
за които може да й зави
ди всеки учител. По пра
вилник една обиколка се
прави за час и половина,
но изглежда и тя хареса
групата ни, не се отегчи от
въпросите ни, отговаряше
спокойно и компетентно. И
когато приключихме, бяха
минали повече от два часа.
За хилядите експона
ти от различни епохи,
от древността и по-нови
времена не може да се
разкаже, те трябва да се
видят.
Освен впечатляващи
те произведения от злато
и сребро, бронз, дело на
изкусни древни майстори,
намерени по нашите земи,
тук са изложени и глине
ни миниатюри, сътворени
десет века преди Христа.
Безброй женски накити:
огърлици, обици, колани,
нагръдници. Майсторите
са се състезавали кой как
ва по-голяма красота да
създаде.
Безбройни са монетите
от злато, сребро, бронз, от
бронзовата ера до днес.
Царски пръстени, печа
ти и между тях пръсте
нът-печат на цар Калоян.
Изключително красиви
украшения за конски
сбруи. Има образци на
първите стъклени посуда,
а глинените са безброй – с
тъмна и светла украса.
Има и мраморни човешки
фигури, които са без глави
и те са свързани с обичая,
когато в древността новият
цар взема властта, той да
убива стария и отделя гла
вата от тялото и ги погреб
ва отделно, за да не могат
да си върнат силата.
На видно място са из
писани двете наши азбуки
– глаголицата, създадена
от Кирил и Методий, и
кирилицата, усъвършен
ствана от техния уче
ник Климент Охридски.
Изложени са и книги от
времето на Второто бъл
гарско царство, украсени
с богат златен, сребърен,
дървен обков и цветни
миниатюри. Тук са из
ложени първият препис
на „История славяно
българск
 ая”, направен
от Софроний Врачански,
и Рибният буквар на д-р
Петър Берон.
Боянската църква се
намира в квартал Бояна.
Външният вид не е никак
внушителен. Малка сграда,
зидана с камък, строена
на три етажа, в различ
ни времена. Заобиколена
от многобройни дървета,
между които се откроява
могъщият вековен ствол на
секвоя, израсла на метър
от стената 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 слава на
черквата се крие вътре и се
определя от оригиналните
стенописи, изработени от
български зографи през
ХIII век. Тук са портретите
на ктиторите (дарителите)
севастократор Калоян
(управител на средецката
област) и неговата съпру
га Десислава. Тогава, пък
и много по-късно, кога
то църквата има канон,
правило, по което се изоб
разяват светците и биб
лейските притчи, боянски
ят майстор (или майстори)
не са спазили канона и
са си позволили да нари
суват живи хора. Всеки
светец има свое индиви
дуално лице и се усеща
силата на живота в него.
Впечатляваща е и икона
та на св. Николай, кой
то е патрон на черквата.
Няколко сюжета разказ
ват за неговите чудеса
и добрина да помага на
бедните. Всичко това го
вори за различния подход
на майсторите-художници,
изпреварили д цял век
представителите на запад
ноевропейския ренесанс,
за който са изписани хиля
ди книги и похвали. Много
са чужденците, които по
сещават църкв ата и високо
оценяват богатството й,
оригиналността.
Изводът е, че на бълга
рите трябва често да се
напомня какви богатства
има по нашите земи, за да
имат самочувствие и да
не забравят, че и ние има
ме какво да покажем на
света и да не ахкат пред
чуждото.
На път сме към дома,
доволни, удовлетворени.
Клубът ни, като учениците,
ще бъде във ваканция до
15 септември, когато от
ново ще бъдем заедно, за
да си припомним звука на
училищния звънец и ще
започне новата година на
Клуба на учителите-пенси
онери в Монтана.■

Клуб на пенсионера
в Сланотрън
Заместник-кметът на Община
Видин инж. Добромир Дилов бе гост
на откриването на Клуб на пенсионе
ра в с. Сланотрън. За събитието се
събраха десетки жители на селото, а
лентата на новата придобивка пре
ряза кметът на Сланотрън Венелин
Павлов.
Клубът на пенсионера е пригоден
в приземния етаж на сградата на
кметството. Неговото изграждане
става възможно с помощта на да
рения от фирми и от частни лица. В
клуба са обособени няколко къта, къ
дето са показани характерни за мес
тния фолклор носии и предмети на
бита от недалечното минало. Около
60 души са членовете на новия клуб.

Сега възрастн
 ите хора ще имат сво
ето място за социални контакти и ор
ганизиране на различни инициативи.
При откриването на клуба бе
извършен тържеств
 ен водосвет.
Витанка Йонова, председател на
Дружеството на пенсионерите в
Сланотрън, приветства присъс
тващите и благодари на всички
дарители.
Добромир Дилов също поздрави
хората с новата придобивка и под
несе поздравителен адрес и икона с
лика на Богородица от името на ви
динския кмет Герго Гергов.
Празникът продължи с изпълнения
на певческата група към читалище
„Светлина“.■

Пишат ни от Монтана
Любомир СЕРДЕВ
От седмицата наймного мразя петък.
Тогава всички тръгват
нанякъде и градът зап
риличва на пустиня.
Единствено работят
полицейски дежурни,
„Бърза помощ” и някоя
дежурна аптека. Така
се случи и с мен по
Великден. То в България
сега комай само празни
ци има редовно. И така,
като напук на мен, ме
заболя зъб. Сякаш дя
волът е знаел, че има
Велики празници, та точ
но сега се сетил за мен!
На Велика събота зъбът
такта жестоко ме заболя,
че ми се отщя целият
Великден (пази боже зъб
да те заболи!).

Да не се разболееш
по празници
Почнах да въртя те
лефон след телефон
до този и до онзи, ама
на, дежурен зъболекар
няма, нито пък някой
щеше да ме лекува точ
но пък сега, на Велика
събота, и то през нощна!
Ами сега?! Изпих всички
аналгини и темподобни,
които имах, ама зъбът не
ще и да знае и боли все
повече. Питах се как ще
издържа още три дена
празници с такива болки.
Най-после намерих ня
какъв стар „циклин” и
го глътнах всичкия. Да

Слово

става каквото ще – и
на Великден се умира!
Тъкмо райската врата е
отворена и ще вляза без
ключаря...
Обаче късмет извадих
със стария „циклин”... И
питам, защо в един 50
000-ен град няма дежу
рен зъболекар, поне за
първа помощ? Ами ако
има смъртни случаи?
Тогава може да се сети
някой да търси решение
на такъв проблем. И то
най-вече, ако и него го
заболи зъб или нещо
друго.■

плюс

Димитрина МИРЧЕВА
член на
ръководст
 вото
на клуба
Клубът на учителитепенсионери в Монтана има
дългогодишна история.
Повече от четвърт век, ор
ганизирани на доброволен
принцип, провеждаме раз
нообразна дейност, която
осмисля живота ни извън
училище.
Голямо разбиране и по
мощ получаваме от кмета
на общината в Монтана
Златко Живков. Почти
всяка година за 24 май
или 1 ноември – Деня на
будителите, той спонсо
рира клуба ни, като оси
гурява средст ва – пътни,
до някоя национална
забележителност. Тази го
дина осигури екскурзията
ни до Националния исто
рически музей и Боянската
черква.
Денят е 25 юни 2012
г. Тих, топъл и светъл
ден. Автобусът се движи
равномерно, край пътя,
като че ли заедно с нас,
тича изумрудената зеле
нина на гората, като ту
се доближава, ту се отда
лечава от пътя. Сигурно
в някакъв такъв хубав
пролетен ден дядо Вазов
е възкликнал: „Навред
зелено: в зелено къпят се
очите, в зелено къпе се
душата.”
Нашето пътешествие е
посветено на стогодишни
ната от Балканската война
и 250 години от написва
нето на „История славя
нобългарск
 ая” от Паисий.
Използваме времето на
пътуването, за да припом
ним събитията от 1912
г., когато в името на ос
вобождението на братята
ни българи, които живеят
още в робство, младата ни
армия и младите й коман
дири извършват чудеса
от героизъм и прилагат
тактически прийоми, като
остават като образци във
военната наука.
Всички изразяват съ
жаление за това, че така
наивно и без някой много
да настоява, нашият пре
зидент преди дванадесет
години върна в сръбския
Хилендарски манастир
оригинала на ръкописа
на Паисиевата история,
която беше изложена в
Историческия музей и ко
ято по право принадлежи
на нашия народ.
Националният истори
чески музей се намира
извън столичния квартал
Бояна. Приветлива сграда,
хубав, чист и добре под
държан двор. Личи, че за
него се трудят грижовни
ръце. Планината Витоша
е почти на една ръка
разстояние. И тука зелено
то пълни очите.
Вътре ни поема екскур
зоводка – жена на средна
възраст, приятна на вид, но
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Пътешествието
на кирилицата
Имам такъв навик: прочетеното писмо
пъхвам в някоя книга. Така мога да обясня
и случая с това послание на руския ми при
ятел Иля Фоняков (1935 – 2011) – известен
руски поет, автор на близо 50 книги със
стихове, репортажи и публицистика, дъл
гогодишен специален кореспондент на в-к
„Литературная газета”. Ще цитирам почти
изцяло едно от писмата му, като пропусна
само онова, което е лично. Преводът е мой.

Тихомир ЙОРДАНОВ
Иля ФОНЯКОВ:

…Искам да споделя с теб идеята си за
една руско-българска книга. Засега това е
само идея. Книгата би могла да се озагла
ви „Пътешествието на кирилицата”. Тя ще
е за съдбата на азбуката, изобретена от тво
ите земляци, и пътешествието й по страни и
народи.
Ще започна с една забавна история. В ония
години, когато живеех в Сибир, имах приятел
– поетът Зорий Яхнин. Той беше в Красноярск,
на Енисей, а пък аз – в Новосибирск, на река
Об. Но за Сибир разстояние от няколко стотин
километра никак не е далече и ние често се
посещавахме взаимно. Зорий, чийто дом беше
посред брезова горичка, си имаше съсед Вася,
шлосер-водопроводчик. И както и мнозина с
неговата професия, Вася обича да си попий
ва – дори без една чашко само, просто не може

да заспи. Но като гражданин на „най-четящата
страна в света”, Вася не може да заспи и без
книга!
И ето, че късно вечерта, както си седим с
приятеля ми и четем стихове, изведнъж на
вратата се звъни. На прага – Вася: „Зорий
Яковлевич, извинете ме, но не мога да заспя!
Вече му цапнах няколко чашки, но нямам нищо
за четене…” Поетът кимна разбиращо и без да
погледне, протегна ръка към библиотеката си и
подаде на госта някаква брошурка.
На сутринта ни разбуди нов звън. С ужасени
очи, хванал я само с два пръста, Вася връщаше
на Зорий вчерашната книжчица: „Край, Зорий
Яковлевич, преставам да пия! Снощи отворих
книжката: всички букви ми са познати, а нито
дума не мога да разбера…”
А работата беше в това, че приятелят ми,
който е завършил Московския библиотечен
институт, навремето е работил на „червен
чум” в Крайния север на Сибир. Червеният
чум представлява шатра и е нещо като под
вижна библиотека за номадите-скотовъдци.
Приятелят ми се беше трудил всеотдайно и
за героичната му дейност са написани две
или три книги на ненецки език. Ненците,
както и повечето от новописмените народи
на Русия, ползват кирилицата. И ето че една
такава книжка този път попадна в ръцете на
злополучния Вася. Затова и реакцията му е
разбираема: „Всички букви ми са познати, а
пък ни думица не разбирам!”
Историята е смешна, анекдотична, но в нея
се съдържа грандиозен исторически факт: по
бедоносното шествие на кирилицата по зем
ното кълбо. Създадената някога в България
Азбука, в крайния юг на славянския свят, е
достигнала бреговете на Ледовития океан,
оказала се е способнада изрази звуковете на
съвършено друг език, принадлежащ към съ
вършено друга група езици. Пък и не само
този език! Ще помоля за търпение, защото аз
ще изредя езиците на народите, които ползват
(според състоянието в 1988 г.) кирилица:
Абазински, абхаски, аварски, адигейски,
азърбайджански, алтайски, балкарски,
башкирски, белоруски, български, бурятски,
даргински, дунгайски, ингушки, кабардиночеркезки, казахски, калмицки, каракалпацки,
карасачаевски, киргизки, коми, коми-пермяцки,
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 повечето от тези народи оби
тават територии на бившия Съветски съюз.
Те имат различни езици: славянски, тюркски,
угро-фински, или отнасящи се към древната
самоедска група. Дунгайският език е диалект
на китайския: дунгайците са средноазиат
ски китайци, приели някога исляма. Какво
съвършенство, каква универсалност би тряб
вало да притежава азбуката, наречена някога с
името на светия Константин-Кирил (в случая
аз пренебрегвам дискусиите коя азбука е съста
вил самият Кирил), за да може да изрази звуче
нето на толкова далечни един от друг езици.
При някои народи – молдованите, чувашите,
якутите – кирилицата е дошла много преди
революцията, безусловно голяма роля за то
ва е изиграла църквата. Създаването на нови
писмености, започнало се през двайсетте
години на ХХ век, първоначално е ориенти
рано към латиницата. Но вече в средата на
трийсетте години е бил направен преход към
кирилица. Не отричам: имали са място и по
литически съображения. Но освен тях славян
ската азбука в нейното днешно състояние се
е оказала в много отношения действ ително
по-удобна: тя има повече букви и в нея липсват
дублиращи знаци.
Любопитна илюстрация за естествеността
в прилагането на кирилската азбука може да
послужи историята на нивх
ската писменост. Нивхите са
малоброен народ, обитаващ
северната част на остров
Сахалин. Своя писменост
те получават сравнително
късно, в наше време. Още
преди появата на писменос
тта им сред тях е израснал
един поет – Владимир Санги,
мой връстник, роден е през
1935 г. Завършвайки руско
училище, той започнал да
съчинява стихове на родния
си език, като приспособява
за записването им славянс
ки букви (кирилски) букви.
И веднъж през нощта, както
той сам разказва, промъкнал
се в районната печатница и
сам набрал и отпечатал пър
вата си стихотворна книжка.
С „руски”, т.е. с кирилски
букви: там други не е могло да има. В онези го
дини това е постъпка повече от рискована. Но
от нея произлязло и нещо повече: раждането на
новата писменост било узаконено. Нивхският
език ще намерите в списъка, който приведох.
Но долганският език там го няма, долганската
писменост се е появила по-късно. Долганите
живеят на полуостров Таймир. Веднъж ме за
познаха с първата долганска поетеса – Огдо
(Евдокия) Аксьонова. Когато тя започнала да
съчинява стихове на родния си език, не е може
ла да ги записва и затова ги е пеела. Обхождала
становете на номадите и пеела. Добре, че съд
бата я е надарила с чудесен глас и безукорен
слух. После поетът от град Норилск Валерий
Кравец превел стиховете на Огдо на руски
език, помагайки й да приспособи кирилските
знаци, за да предаде звуците на долганския
език. Двуезичната книжка на Огдо Аксьова
стои сега на моята библиотечна лавица.
Сега пред мен е разтворена друга книга:
Василий Сивцев. „Курулген сонеттар”.
Василий Сивцев е якутски поет. Думата „со
неттар” навярно всички я разбират: сонети.
Сега аз ги превеждам. Уви, не зная езика: ав
торът ми изпраща подстрочни преводи. Но аз
поглеждам и в оригинала. Той ми помага да
усетя звученето на стиха. И (както и на шлосе
ра Вася) „всички букви са ми познати”. Е, мо
же би не всички, нещичко е добавено, заради
особеностите на езика, но все пак може да се
прочете.
Не може да не спомена: след разпада на
Съветския съюз се забелязва известен отказ от
кирилицата. Решаващо значение има полити
ческата ориентация. На латиница преминаха
молдованите, азърбайджаните, акцентирайки
по този начин езиковата близост със съседите.
Но кирилицата задържа позициите си доста
тъчно твърдо. Сравнявайки различните сис
теми писмо, руският изследовател В.Истрин
пише, че кирилицата, наред с латиницата, в
днешно време обладава „най-голяма жизне
ност”. Разбира се, от китайската логографична
основа се ползват около 25% от населението на
света – два и половина пъти повече отколкото
кирилицата. Но това са основно само китайци.
А кирилицата „обслужва” повече от 60 езика
(латиницата – повече от 70) и продължава да
усвоява все нови и нови езикови пространства.
Има с какво да се гордеят духовните наслед
ници на солунските братя!
Санкт Петербург, Април, 2003 г.■

Димо Троянов
откри изложба
в Монтана

Изложба на художника Димо
Троянов бе открита в гале
рия „Кутловица” в Монтана.
Показани са пейзажи и натюрморти, рисувани от него през последните
2-3 години. Троянов е редактор на списание „Читалища”, той е родом от
Северозападна България, но от 35 години живее и твори в София.
СНИМКА: КРУМ КРУМОВ

Ново издание
на симпозиума
по скулптура
„Мездра ’2012”
Мирослав ГЕТОВ
Шестима творци на
съвременно българско
монументално изкуство
участват в V Симпозиум
по скулптура „Мездра
’2012”, домакин на който в
продължение на едни ме
сец (от 11 юни до 11 юли)
е градът край крепостта
„Калето”. Доайени сред тях
са 69-годишният Теодоси
Антонов от Монтана и
67-годишният Наско Настев
от Стара Загора, а най-мла
ди - 28-годишният Теодор
Дъскотлиев от Полски
Тръмбеш и 33-годишни
ят столичанин Радослав
Мъглов. Останалите двама
участници са плевенчани
нът Красимир Яков (57 г.)
и роденият в Троян Боян
Пенчев (42 г.).
Както и в предишни
те издания на биеналето,
майсторите на чука, длетото
и флексата творят на сво

бодна тематика. Въпреки
непоносимия летен пек,
от сутрин до мрак те из
вайват от бял врачански
камък своите екстериорни
композиции: Антонов оригиналната реплика на
древногръцкия мит за Икар
„Летящият човек”, Настев
- 3-метровата декоратив
на колона „Движение”,
Яков - „Време”, Пенчев
- „Пейзаж”, Мъглов „Мисли” и Дъскотлиев „Пъзел”. Трима от авторите
- Теодоси, Наско и Теодор,
участват в скулпт урния пле
нер за втори път.
Съгласно регламента,
създадените по време на
симпозиума художествени
произведения ще останат
собственост на града. Те ще
бъдат ситуирани в зелени
те площи на пешеходната
алея на ул. „Александър
Стамболийски”, в прост
ранството между кръстови

щето над пазара и бъдещата
многофункционална спорт
на зала. Така ще продължи
естетизацията на градската
среда и изграждането на
Галерия на открито от ка
менни пластики.
В досегашните пет би
еналета (2004 - 2012 г.) се
включиха 26-ма автори от
различни поколения, в т. ч.
двама чужденци: испанка и
румънец. Те сътвориха об
що 31 творби, които са екс
понирани по протежение на
парковата зона на централ
ния бул. „Стамболийски”.
Организатор на симпози
ума е Община Мездра със
съдействието на двете во
дещи местни предпр иятия
за обработка на скално-об
лицовъчни материали „Хемус - М” и „Йотов сто
ун”, предоставили безвъз
мездн
 о каменните блокове
и терена за изработване на
монументалните творби.■

