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В Монтана

Нели ВАСИЛЕВА
Танцови фор ма ции от 5 дър жа ви учас т ват в 

Шестия меж ду на ро ден фолк ло рен фестивал, пос
ве тен на Празника на Монтана Свети Дух. Той 
за почна в 19 ч. в не де ля на пло щад “Жеравица”. 
До 16 юни ар тис тич ни те гос ти на гра да ни ще пе ят 
и тан цу ват на от к ри та та сцената, а при дъж дов но 
вре ме – в Драматичния театър. 

Ежегодно фес ти ва лът раз ши ря ва ге ог ра фи
ята си. За пръв път на пло щад “Жеравица” ще 
се пред с та вят фор ма ции от Албания, от Босна 
и Херцеговина, от Молдова и Черна гора. 
Ансамбълът от Познан пък е вто ра та пол с ка група, 
ко ято учас т ва във фестивала. 

По ут вър де на традиция, кме тът на Община 
Монтана Златко Живков от к ри фестивала. В прог
ра ма та на пър ва та ве чер се изя вя виха всич ки 
гос ту ва щи формации. Тъй ка то на род но то твор
чес т во на от дел ни те на ции е не пов то ри мо и 
различно, но уни кал но, те се пред с та виха по аз
бу чен ред на държавите, ко ито представляват. 
Началото на фес ти вал на та прог ра ма да де „Тингют 
е Елбасанит” от  120хи ляд ния ед но име нен град в 
Албания. Заедно с тан цьо ри те и пев ци те тук прис
тиг на Дритан Чепа – за мес т никкмет на Елбасан, 
и Нико Михали – пре зи дент на ал бан с ка та сек ция 
на ЦИОФФ – ор га ни за ци ята за фолк лор ни фес ти
ва ли към ЮНЕСКО. 

Един от найдоб ри те със та ви в бив ша 
Югославия и найсил на та мла деж ка фор ма ция 
в Босна и Херцеговина в мо мен та  ан сам бъл 
„Веселин Маслеша“ от Баня Лука пред с та ви фолк
лор но то бо гатс т во на сво ята родина. 

С пес ни те и тан ци те на гру па “Опинкуца” от 
Кишинев пуб ли ка та се до кос на до на род но то 
твор чес т во на ця ла Молдова, чи ято ет ни чес ка те
ри то рия в мо мен та се на ми ра на те ри то ри ята на 2 
дър жа ви – ед но имен на та бив ша съ вет с ка ре пуб ли
ка и Румъния.

Студентите от Университета по фи зи чес ко въз
пи та ние в Познан – Полша, по ка заха на мон тан с ка 
сце на ав тен тич ни на род ни песни, танци, игри, 
инструменти, кос тю ми от раз лич ни кра ища на 
страната, за паз вай ки спе ци фич ни те ха рак те рис ти
ки на все ки регион. 

От кит но то град че Рожайе в Черна Гора 
прис ти гна един млад състав, кой то въп ре ки че съ
щес т ву ва от 2003та ве че е за пи сал в тор чес ка та си 
би ог ра фия наг ра ди от меж ду на род ни фестивали.

Групите от фес ти ва ла учас т ваха на 13 юни – 
Свети дух, Ден на Монтана, в праз нич ния кон церт 
на пл. “Жеравица”. ■

Проведе се VI 
международен 
фолклорен 
фестивал
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„Правителството по
ли ти зи ра от но ше ни ето 
си към об щи ни те”, за яви 
пред се да те лят на НС на 
БСП Сергей Станишев 
при пуб лич но то об съж
да не на уп рав лен с кия 
про ект „Регионалното 
раз ви тие и мес т но то 
са мо уп рав ле ние  ин с т
ру мен ти за де мог раф с ка 
ста би ли за ция и те ри
то ри ал но раз ви тие на 
България 20112030г.” 
В дис ку си ите се вклю
чи ха де пу та ти от ПГКБ, 
пред с та ви те ли на 
Националното сдру же ние 
на общините, кметове, 
ек с пер ти и пред с та
ви те ли на мла деж ки 
и неп ра ви тел с т ве ни 
ор га ни за ци и .Фон да
ция „Фридрих Еберт” 
и Институтът за со ци
ал на ин тег ра ция бя ха 
съ ор га ни за то ри на пред с
та вя не то на проекта.

Сергей Станишев оп
ре де ли ка то „скан дал но” 
изяв ле ни ето на пре ми
ера Бойко Борисов, че 
„от сеп тем в ри ще се 
мра зим”. „Това е поскан
дал но и от флашките. 

Не мо же влас т та да де
ли об щи ни те на свои 
и чуж ди”, въз му ти се 
Станишев. Той допълни, 
че мес т но то са мо уп рав
ле ние е все още в дос та 
при ни зе на позиция.

Според ли де ра на БСП 
то зи уп рав лен с ки про ект 
се раз ли ча ва от другите, 
за що то той не е секторен, 
а хоризонтален. 
Направен е опит да 
се пред с та ви подъл
гос роч на по ли ти ка за 
мес т но то самоуправление. 
„Общините са поблиз ки 
до хората. При въз ник
ва не на проблем, хо ра та 
се об ръ щат към кме та”, 
при пом ни той.

Според Станишев въп
ро сът с фи нан си ра не то е 
клю чов за раз ви ти ето на 
общините. През пре диш
ния ман дат е на рас на ла 
въз мож нос т та об щи ни
те да съ би рат соб с т ве ни 
приходи, ко ето е пра
вил на та тенденция. „За 
съжаление, се га виж да ме 
сви ва не на трансферите, 
спад на соб с т ве ни те при
хо ди и ед на съз на тел на 
по ли ти ка на уду ша ва не 

на бъл гар с ки те об щи ни”, 
за яви ли де рът на БСП. 
Той отбеляза, че се га 
пра ви тел с т во то си пос
та вя за цел фи нан со ви те 
баланси. 

Общините са сред 
пър ви те оря за ни от 
фи нан си ра не през из
ми на ла та и та зи година. 
Това, ко ето се случва, се 
случ ва за ра ди цен т рал
на та власт. „Общините 
бав но се учи ха как се 
ра бо ти с ев ро пейс ки
те средства. Централната 
власт се га е за ри на та от 
про ек ти и се по лу ча ва 
тапа. Заради на ли чи ето 
на на ци онал но съ фи
нан си ра не на проектите, 
раз п ла ща не то по тях се 
забавя. 

Борисов е обе щал 98% 
ус во ява не до 2013г., ко
ето на фо на на се гаш ни те 
1011% зву чи смеш но. 
В про ек та за пър ви път 
се пред ла га тол ко ва 
дъл гос роч на ви зия за по
ли ти ка та на дър жа ва та в 
мес т но то раз ви тие – до 
2030г. Заложена е за да
ча та до 20152020г. да се 
ста би ли зи рат общините, 

да се раз ши рят пъл
но мо щи ята им и да се 
за дъл бо чи сът руд ни чес
т во то меж ду тях. След 
2020г. се пла ни ра дис ку
сия за пре ми на ва не на 
но во вто ро ни во на мес т
но самоуправление.

В уп рав лен с кия про
ект се пред виж да но ва 
да нъч на система, включ
ва ща ев ро пейс ки тип 
сис те ма от мес т ни да
нъ ци и такси, ре ди ца 
со ци ал ни придобивки, 
а и дос ти га не то на ми
ни мал ни со ци ал ни 
стан дар ти в общините. 
Сред стан дар ти те са: 
под дър жа не на по не ед
но учи ли ще с оси гу рен 
тран с порт до него, де
но нощ но ме ди цин с ко 
обслужване, со ци ал ни 
ус лу ги за найуяз ви ми
те гру пи от населението, 
оси гу ря ва не то на тран
с пор т ни ли нии от 
вся ко на се ле но мяс
то по не вед нъж днев но 
до об щин с кия цен тър и 
съ би ра не на би то ви те 
от па дъ ци от всич ки на се
ле ни мес та по не вед нъж 
седмично.■

Дискусия – регионално развитие и местно самоуправление

Власттаданедели
общинитенасвоии
чужди Димчо Михалевски: Необходима е дър жав на 

политика, га ран ти ра ща ба лан си ра но и
ус тойчи во раз ви тие на ре ги они те и об щи ни те

▲Детски фолклорен състав
 от Кишинев ( Молдова).
СНИМКА: КРУМ КРУМОВ
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ПГКБ нас то ява за мо
ра то ри ум вър ху всич ки 
действия, свър за ни с 
иде ята за до бив на шис
тов газ на те ри то ри ята 
на България. Това обя
ви де пу та тът от ПГКБ 
Георги Божинов на бри
финг в парламента, след 
ка то пре ми ерът Борисов 
не от го во ри на въп ро
са му по темата. Според 
Божинов тряб ва да бъ
де на ло жен мо ра то ри ум 
на под пис ва не то на до
го вор и до би ва не то на 
шис тов газ в България, 
до ка то не се про ве де дос
та тъч но пред с та ви тел на 
и се ри оз на експертиза. 
Депутатът изтъкна, че 
ни кой не мо же да взе
ме та ко ва съд бо нос но 
ре ше ние с неп ред ви де
ни последствия, са мо 
по ин фор ма ция от чуж
ди експерти, ко ито са 
за ин те ре со ва на страна. 
„Консултирал ли се е 
пре ми ерът с бъл гар с ки 

уче ни”, по ис ка да знае 
Божинов и настоя, че 
тряб ва да има из чис ле ния 
за си гур нос т та на жи во та 
на хо ра та в България. 

Депутатът предупреди, 
че ге олож ко то рав но ве
сие на ¼ от те ри то ри ята 
на България е зас т ра ше
но и пос лед с т ви ята мо гат 
да бъ дат катастрофални. 
Той обясни, че е опа сен 
не са мо ме то дът за по
лу ча ва не на шис тов газ, 
но и ме то дът на про уч ва
не за ра ди за мър ся ва не то 
на под поч ве ни те во ди 
и пре диз вик ва не то на 
земетресения. „Никъде 
в све та ня ма про миш
лен добив. Проучване 
се пра ви са мо в 
пус тин ни ра йо ни и в за
пад на ли страни. България 
не е те рен за те зи 
експерименти!”, за яви 
Божинов. Той изтъкна, че 
в България над шис то вия 
газ, кой то се предполага, 
че е в нед ра та на ¼ от те

ри то ри ята на страната, е 
раз по ло же н найго ле мия 
под зе мен слад ко во ден ба
сейн в страната. Той е 
в не пос ред с т вен об мен 
с всич ки води, вклю
чи тел но пи тейни те  от 
Разград, Търговище, Нови 
пазар, Шумен, Добрич, 
Албена, Варна. 

По ду ми те на Божинов 
на 10 юни из тече сро кът 
за под пис ва не на до го вор 
с аме ри кан с ка та фирма, 
ко ято е спе че ли ла тър
га за про уч ва не и до бив 
на шис тов газ в България. 
При под пис ва не то на 
договора, стра на та ни ще 
по лу чи 30 млн. долара, а 
ком па ни ята ще има пра во 
при от к ри ва не на шис
тов газ да по лу чи пра во 
на концесия. Те зи 30 млн. 
до ла ра са ни що на фо
на на ка тас т ро фал ни те 
пос ле ди ци за стра на та 
ни, ко ито мо гат да бъ дат 
след с т вие от до би ва на 
шис тов газ. 

„За 30 сре бър ни ка бе
ше про да ден на шия Бог, 
не бих же лал за 30 млн. 
да про да дем бъ де ще
то на една четвърт от 
България”, от бе ля за де
пу та тът Петър Димитров. 
Той изтъкна, че ле ви ца та 
има го тов ност да пред
ло жи да се про ве дат и 

мес т ни ре фе рен ду ми по 
проблема. 

„Настояваме Ми
нис тер с т во то на 
еко ло ги ята да въз ло жи 
не за ви си ма експертиза, 
пре ди да за поч нат вся как
ви проучвания. Очакваме 
еко ло гич ни те ор га ни
за ции съ що да про явят 

ин те рес и да се вклю чат 
в изяс ня ва не то на про
це са”, за яви де пу та тът 
Янаки Стоилов. Според 
не го ос нов ни те пар тии 
и тех ни те кан ди да ти за 
пред с то ящи те пре зи ден
т с ки из бо ри тряб ва яс но 
да за явят от но ше ни ето си 
към въпроса. ■Па
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ПГКБнастоявазамораториум
върхудобиванашистовгаз
Георги Божинов: България не е те рен 
за те зи експерименти!

Община Берковица е бо га та на ми не рал ни из во ри 
с ви со ко ка чес т во на водата. Вече има доб ри прак ти
ки на ус во ява не на без цен на та теч ност – фир ма „ЕТАП 
АДРЕСС” ве че ня кол ко го ди ни сто па нис ва из во ра в се ло 
Бързия, къ де то бу ти ли ра ми не рал на во да „Ком”. Водата 
бър зо ста на ед на от найпо пу ляр ни те мар ки на па за ра и 
е единствената, ко ято пред ла га спе ци ал ни опа ков ки за 
упот ре ба в самолетите. 

От во да та в Берковица се за ин те ре су ва и фир ма 
„Елаците мед”, ко ито за ку пи ха бив ша та ми не рал на ба
ня в гра да и още един те рен в бли зост за пос т ро ява не на 
спацен тър „Ком”. Двата ту рис ти чес ки обек та ще бъ дат 
зах ра не ни с ми не рал на во да от с. Бързия.  Очаква се в 
найско ро вре ме но ви ят ком п лекс да от во ри вра ти за гос
ти те и жи те ли те на Берковица.

През та зи го ди на Община Берковица по лу чи за сто
па нис ва не два от ми не рал ни те извори, на ми ра щи се 
на те ри то ри ята й: то ва са на хо ди ще на ми не рал на во
да “Слатина”  сон даж №3хг, с. Слатина и на хо ди ще 
“Замфирово”  сон даж №Р4, с. Замфирово. 

Министърът на окол на та сре да и во ди те връ чи съ
от вет ни те ре ше ния за сто па нис ва не и уп рав ле ние на 
кме та на гра да инж. Милчо Доцов. Общината ще сто
па нис ва из во ри те в след ва щи те 25 години. Целта на 
министерството е об щи ни те да под по мог нат ус во
ява не то и уп рав ле ни ето на то ва без цен но богатство. 
Министерството ще сът руд ни чи на об щи на та за ре
али за ци ята на проектите, свър за ни с уп рав ле ни ето на 
изворите.

Двата из во ра са със след ни те параметри:
• тем пе ра ту ра та им е 27º С до 44º С; рH 8,7; 
• во да та се ха рак те ри зи ра ка то хло рид нонатриева, 

флу ор на F=3mg/1, се ро во до род на и сулфидна, без са ни
тар нохи мич ни приз на ци на замърсяване;

• минералната во да е с уме ре на ал кал на реакция, 
акратотермална, бистра, безцветна, със слаб ми рис на 
сероводород;

• съ дър жа еле мен ти ка то магнезий, калций, натрий, 
калий, амоний, бром, йод,  и др. на ли це е об ща та ми не
ра ли за ция с око ло 500 мг/л., с ко ето раз к ри ват ши ро ки 
въз мож нос ти за при ло же ни ето им в бал не оло гич на та 
практика.

Качествата на во да та в ком би на ция с прек рас на та при
ро да и древ на ис то рия на Бер ков с кия край, са ед на доб ра 
въз мож ност за инвестиция.  Община Берковица пред ла
га пар т ньор с т во по из пол з ва не то на два та из во ра и  ка ни 
по тен ци ал ни те инвеститори, ка то ще оказ ва ця лос т но 
съ дейс т вие за ре али за ци ята на бъ де щи про ек ти за из пол
з ва не то им. ■

Община 
Берковица тър си 
кон це си оне ри на 
ми не рал ни из во ри

▲Заместник-кме тът на Община Криводол инж. Тошко Павлов връ чи удос то ве ре ния за за вър шена 
под гот ви тел на гру па на 17 де ца от ОДЗ „Славейче” – Криводол. Наесен мал чу га ни те ще прек ра чат 
за пър ви път учи лищ ния праг. 

На офи ци ал на та це ре мо ния по връч ва не то на удос то ве ре ни ята при със т ва ха сек ре та рят на об-
щи на та Анелия Николова, глав ни ят ек с перт „Образование” Нина Николова, учители, ди рек то ри на 
дет с ки градини, родители, ба би и дядовци. Бъдещите първокласници, об ле че ни в тоги, из не со ха прог-
ра ма с мно го песни, сти хо ве и танци. Публиката наг ра ди със зас лу же ни ап ло дис мен ти из пъл не ни ята 
на децата. С мал ко тъ га и съл зи те се раз де ли ха с лю би ма та им дет с ка градина, с лю би ми те им учи-
тел ки и играчките.  Бъдещите пър вок лас ни ци по лу чи ха и подаръци от общината. СНИМКА: АРХИВ

Местната ко ми сия за бор ба сре
щу про ти во об щес т ве ни те про яви 
на ма ло лет ни те и не пъл но лет ни
те – Криводол прие Програма за 
ор га ни зи ра не на лет ния от дих на 
уче ни ци те от общината. 

Основната цел на пред с то ящи
те тур ни ри е да се съ дейс т ва за 
по доб ря ва не здравето, фи зи чес
ко то раз ви тие и де ес по соб нос т та 
на децата; спор т на мо ти ва ция за 
прив ли ча не то им към сис тем ни 
за ни ма ния с фи зи чес ки уп раж
не ния и спорт и съз да ва не на 
при ятел с ки вза имо от но ше ния 
и ува же ние на спор т на та пло
щад ка и из вън нея. Турнирите се 

про веж дат и с цел пре вен ция на 
про ти во об щес т ве ни те про яви на 
ма ло лет ни те и не пъл но лет ни те и 
из пол з ва не мак си мал но на лич на та 
спор т на ба за в гр. Криводол.

В със те за ни ята ще мо гат да 
учас т ват уче ни ци ро де ни след 
01.01.1994 г., как то и де ца пре би
ва ва щи през ля то то в Криводол и 
със тав ни те се ла от общината. Ще 
бъ дат вклю че ни и деца, ко ито се 
во дят на от чет в комисията.

Организацията, кон т ро лът и 
ко ор ди на ци ята на със те за ни ята 
ще се осъ щес т вя ва от Местната 
комисия. Състезанията ще бъ дат 
обез пе че ни с ме ди цин с ко ли

це и охрана. Община Криводол 
ще под си гу ри наг ра ди те за 
участниците.

Спортното ля то ще бъ де от к
ри то на 5 юли 2011 г. с фут бол на 
мал ки врати. Турнирът по те нис 
на ма са ще се про ве де на 27 и 28 
юли. Спортният ри бо лов  на 23 и 
24 август. Спортното ля то ще бъ
де зак ри то с тур нир по шахмат, 
кой то ще се про ве де на 8 и 9 
септември.

Желаещите да учас т ват мо гат да 
се за пи шат в Общинска ад ми нис
т ра ция – Криводол, стая № 12 или 
в кметс т ва та на съ от вет но то на се
ле но място.■

В Криводол

Спортнолято2011
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В Белоградчик В село Градец, Видинско

Елеонора ЦАНОВА
Решаването на проб ле

ма с водоснабдяването, 
на ма ля ва не за гу би
те на пи тей на во да от 
на ре ше те ни те бли зо по
ло вин ве ков ни тръби, 
из г раж да не то на пре
чис т ва тел на стан ция 
за от пад ни те води, 
как ви то се изис к ва ни
ята на Европа, всич ко 
то ва са це ли на пред с
та ве ния в Бяла Слатина 
про ект “Техническа по
мощ за под го тов ка на 
ин тег ри ран ин вес ти ци
онен про ект във вод ния 
сектор”. Общата стойност 
на прик лю чи лия проект, 
кой то се фи нан си ра 
чрез Оперативна прог
ра ма “Околна среда”, е 
1 389 800 лева, ка то от 
тях бли зо ми ли он и двес
та хи ля ди се оси гу ря ват 
от Европейския Ко хе зи
онен фонд, 279 960 ле ва 
е съ фи нан си ра не то от 
държавата.

След го ди на и по ло ви на 
в под го тов ка и на пис ва
не на про ек та от екип на 
общината, с ръ ко во ди тел 
зам.кме та Петър Петров,  
учас ти ето на “В и К”  
Враца и Министерството 
на окол на та сре да и 
водите, са го то ви всич
ки документи, вне се ни са, 
ми на ли са пър во на чал но
то одобрение. С го то вия 
ин вес ти ци онен про ект 
об щи на та ще кан ди датс
т ва за фи нан си ра не по 
прог ра ма “Околна сре

да “. 
 С то ва ре ша ва ме ня

кол ко важ ни проб ле ми 
на хората, пре дим но от 
града, но и от се ла та на 
общината. Осигуряваме 
трай но пи тей на во да 
с под хо дя що ка чес т во 
и количество, ка то ще 
под ме ним 9685 мет ра 
ос та ря ла во доп ро вод
на мре жа и око ло 10 
ки ло мет ра но ва ка на ли
за ция  спо де ля кме тът на 
Белослатинската об щи на 
ин ж. Вен цис лав Василев. 
Според не го ре али зи ра не
то на ця лос т ния ма ща бен 
про ект по вод ния ци къл 
ще до ве де до на ма ля ва не 
на из х вър ле ни те неп ре
чис те ни от пад ни во ди 
чрез пос т ро ява не то на 
пре чис т ва тел на та стан
ция, ще уве ли чи броя на 
хората, ко ито ще имат 
ка на ли за ция как то ис
тин с ки те европейци, ще 
по доб ри ка чес т во то на 
живот, а об щи на та ще 
стане поат рак тив на за 
инвеститорите.

В мо мен та се мон ти ра 
съв ре ме нен швейцар с ки 
ре гу ла тор на на ля га не то 
на водата, ко ято се по да
ва по тръ би те и с то ва се 
на дя ват да на ма лят зна чи
тел но броя на авариите, 
при чи не ни от из по пу ка ни 
водопроводи. Ава ри ите са 
много, сред но на го ди на
та по 2000, и вся ка стру ва 
по бли зо 500 лева.

Проектът ще бъ де ре
али зи ран на два етапа. 

Първо пред с тои да се 
нап ра ви пре чис т ва тел на та 
станция, ко ято ще стру
ва око ло 46 ми ли она лева, 
как то и де сет ки ло мет ра 
во доп ро вод на мрежа. А 
след това – под мя на на 64 
ки ло мет ра во доп ро вод
на мрежа, ка то ще бъ дат 
вклю че ни се ла та. Ин вес
ти ра на та в не го су ма се 
пред виж да да е 26 ми ли
она лева. 

Вторият, окон ча тел
но из гот вен про ект: 
“Подобряване на ин ф рас
т рук ту ра та за уп рав ле ние 

на отпадъците” пос
ти га  съ от ветс т вие с 
изис к ва ни ята на за ко но
да тел с т во то в об лас т та на 
опаз ва не то на окол на та 
сре да и при ла га  ев ро пейс
ка та директива. Цел та на 
про ек та е Бяла Слатина 
да се пре вър не в още по
чист и при вет лив ма лък 
ев ро пейс ки град, да се из
вър ш ва поефек тив но и 
ефи кас но сметосъбиране, 
об ра бот ка на от па дъ ци
те и сметоизвозване, ка то 
се сни жат раз хо ди те за 
тран с порт на бок лу ка до 

де по то край Оряхово.
Той ще е на стойност 

907 120 лева, от ко ито 
Европейският фонд за 
ре ги онал но раз ви тие от
пус ка 771 120 лева, а от 
дър жав ния бю джет се да
ват 136 080 лева, ка то 
фи нан си ра не то ста ва по 
прог ра ма “Околна среда”.

Подоб ро съ би ра не на 
сметта, пре ра бот ка та на 
отпадъците, осо бе но на 
те зи с би оло ги чен състав, 
от ко ито мо же да се по лу
чи компост, а с не го да се 
под х ра нят пре дим но ки

се ли те поч ви в региона, 
на ма ля ва не с 30 про цен та 
на парите, ко ито об щи
на та да ва за из воз ва не до 
де по то край Оряхово, са 
важ ни неща, ко ито с про
ек та се решават. В не го се 
пред виж да из г раж да не то 
на ана ероб на инсталация, 
ко ято ще пре ра бот ва съ
би ра ни те в 14 станции, 
раз по ло же ни в селата, 
би оло гич ни отпадъци. 
Такава ин с та ла ция ве
че ра бо ти в Девин, тя ще 
стру ва око ло 14 ми ли она 
лева.■ 

ВБялаСлатина

стартиратдва
мащабнипроекта

С тър жес т ве ни чес т ва ния бе от
бе ля за на 161а та го диш ни на от 

въс та ни ето в Северозападна България и 
в Белоградчик.  В ено рийс кия храм „Св. 
Георги Чудотворец” в гра да Величкият 
епис коп Сионий от с лу жи па ни хи да за упо
ко ение ду ши те на всич ки за ги на ли по 
вре ме на въстанието, пад на ли под ме ча на 
поробителя. С тър жес т ве но ли тий но шес
т вие от хра ма до кре пос т та Калето всич ки 
гости, граж да ни и уче ни ци по че то ха па мет
та на белоградчичани, да ли жи во та си за 
сво бо да та на сво ята вя ра и отечество. Слово 
за за ги на ли те про из не се кме тът на об щи на
та Емил Цанков. В чес т ва ни ята взе учас тие 
и пред с тавит ел на рус ко то по сол с т во у нас. 
След праз нич ни те поз д рав ле ния и бла го по
же ла ния не бе то над Белоградчик бе оза ре но 
от илюминации.■ СНИМКА: АРХИВ

Диана СИРАКОВА
По тра ди ция в 

Раковица по че то ха 
праз ни ка Еремия. В мес
т нос т та Турчински връх 
ар хи ман д рит Неофит 
от с лу жи во дос вет и 
мо ле бен за дъжд. Не за
къс ня и от го во рът от 
не бе то – не пос ред с т ве но 
след мо ле бе на учас т
ни ци те в це ре мо ни ята 
бя ха окъ па ни от рук
на лия вне зап но дъжд. 
Тазгодишният кур бан 
бе да ден от бра тов че ди
те Валентин и Николай 
Младенови. 

Ритуалът „Еремия” е 
въз с та но вен през 2009 г. 
от ра ков ча ни на Ивайло 
Рангелов (Бързака) 
и Андрей Тошев 
(Фунтака), а на мяс то
то е пос та ве на мра мор на 
плоча. 

Около се ло то има още 
ня кол ко оброка. Някога 
на те зи мес та е има ло и 
т.нар. ми ро са ни дървета. 
При ос ве ща ва не то им в 
тях се про би ва ла дупка, 
в ко ято се на ли ва ло све
те но масло. Такова 
дър во се смя та ло за све
ще но и не мо же ло да 
бъ де отсечено. Според 
преданието кой то посег
нел на по доб но дър во, го 
очак ва ло нещастие.■

Курбан за 
празника 
Еремия

Почетоха паметта на 
въстаниците на 1850 г.

Диана СИРАКОВА
Предучилищното де ло в се ло то е ос но ва но през 

1939 от гжа Пиротска. Тогава гра ди на та се е по ме ща
ва ла в час тен дом, а лят но вре ме е от ва ря на и дет с ка 
яс ла за наймал ки те жи те ли на ня ко гаш но то го ля мо 
село. Сегашната мо дер на сгра да на гра ди на та от ва ря 
вра ти през 1981 година. Това е че ти рик рил на пос т рой
ка с ка па ци тет 150 деца. Персоналът в оне зи го ди ни 
съ що е бил голям. Сега дет с ко то за ве де ние се по ме
ща ва са мо в ед но кри ло на сгра да та и бро ят на де ца та 
и пер со на лът е све ден до минимум. Това е и един с т ве
но то учеб но за ве де ние на те ри то ри ята на се ло Градец, 
тъй ка то учи ли ще то е зак ри то и 80те де ца в уча ща 
въз раст все ки ден пъ ту ват до учи ли ща та във Видин. 
Местните жи те ли са не до вол ни от то ва ре ше ние и се 
стра ху ват да не би по по до бен на чин да бъ дат ли ше ни 
и от дет с ка та градина. 

За праз ни ка въз пи та ни ци те на ЦДГ „Чучулига” 
се пред с та ви ха със спе ци ал но под гот вен за слу чая 
концерт. Освен тра ди ци он ни те по же ла ния мал чу га ни
те по лу чи ха и мно го подаръци.■

30-го ди шен
юби лей от бе ля за 
ЦДГ „Чучулига”

Трето мяс то спе че ли дет с ки тан цов със
тав „Радост” към Центъра за ра бо та с 

де ца във Враца на Еди на де се тия меж ду на
ро ден ет но фес ти вал в Хасковски ми не рал ни 
бани, съ об щи ор га ни за то рът и пред се да тел 
на РС на КНСБ в гра
да Мила Иванова. 
Приз за найма лък 
учас т ник и по да рък 
аку му ла то рен ав то
мо бил по лу чи Виктор 
Володя Цветков, на 7 г., 
от Центъра за ра бо та 
с де ца с ръ ко во ди тел 
Христо Пеевски.

Във фес ти ва ла “Децата на Балканите 
– с ду хов ност в Европа!”  ор га ни зи ран от 
КНСБ и сдру же ние “Благотворителен фонд 
проф.др Желязко Христов”, учас т ва ха де

ца от всич ки ре ги они на стра на та с раз лич ни 
ет но си – български, турски, гръцки, руски, 
ромски, еврейски, арменски, как то и гос ти от 
балканските страни. Врачанската гру па включ
ва ше 50 де ца от Центъра за ра бо та с де ца и 

СОУ „Отец Паисий”.
По рег ла мент пра во 

на  учас тие  в про ява
та имат  де ца  от 5 до 18 
го ди ни – певци, ин с т ру
мен та лис ти и тан цьо ри 
от стра на та и чужбина, 
из пъл ни те ли на из во рен 
и об ра бо тен фолк лор  
во кал ни и ка мер ни групи, 

тан цо ви колективи, ансамбли, ин с т ру мен тал ни 
групи, ор кес т ри и ин ди ви ду ал ни изпълнители, 
по лу чи ли одоб ре ние след из вър шен подбор. 
■Слово плюс

Приз за детски 
танцов състав 
“Радост”
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За здраве

На 1 юни, Международния ден на детето, АЕЦ 
“Козлодуй” пос рещ на уче ни ци те от ІVа и ІVб на VІІ 
СОУ “Проф. др Асен Златаров” – гр. Монтана. 
Децата пристигнаха, за да се за поз на ят с ра бо та та 
на АЕЦ и да по лу чат на пло щад ка та на цен т ра
ла та сво ите сви де тел с т ва за за вър ше но на чал но 
образование. 

Класните им ръ ко во ди тел ки Даниела Петкова и 
Иванка Величкова ги поз д ра ви ха за ус пеш ния за
вър шек на пър вия етап от тях но то обу че ние и им 
по же ла ха да вър вят нап ред с при съ ща та на вся
ко де те лю боз на тел ност и стре меж към развитие. 
Иванка Величкова отбеляза, че връч ват сви
де тел с т ва та на уче ни ци те си точ но в атом на та 
електроцентрала, за да свър жат те спо ме ни те си от 
то зи спе ци ален ден с един уни ка лен за България 
обект. Тя допълни, че в АЕЦ “Козлодуй” зна ни ята 
ви на ги са би ли ви со ко ценени, и из ра зи надежда, 
че де ца та са усе ти ли то ва и ще про дъл жат да ра бо
тят все та ка упо ри то с мисълта, че та ка га ран ти рат 
жи тейс кия си успех.■

Четвъртокласнициполучиха
свидетелстватаси

На 2 юни 2011 го ди на в чеш ка та сто ли ца 
Прага из пъл ни тел ни ят ди рек тор и съз да тел 

на “Овергаз” Сашо Дончев бе удос то ен с по чет
на гра мо та за ця лос т ния си при нос към раз ви ти ето 
и дейнос т та на Европейския де ло ви кон г рес (ЕДК) 
– меж ду на род на организация, съз да де на през 1997 
година, в ко ято чле ну ват 120 го ле ми ев ро пейс ки и 
све тов ни енер гий ни и ин ф рас т рук тур ни компании, 
меж ду ко ито нем с ка та E.on Ruhrgas, аме ри кан с ка та 
EXXON Mobil и рус ка та Газпром.

Сашо Дончев по лу чи от ли чи ето лич но от Алексей 
Милер, пред се да тел на ЕДК, по вре ме на го диш
ния кон г рес на неп ра ви тел с т ве на та организация. 
Признанието е ре зул тат от 14 го диш ния ан га жи мент 
на бъл гар с кия пред п ри емач към Конгреса. От 10 го
ди ни из пъл ни тел ни ят ди рек тор на “Овергаз” е и член 
на Президиума на ЕДК, ка то и то зи път бе пре из б ран 
за още един мандат. 

Европейският де ло ви кон г рес се стре ми да сти
му ли ра ин вес ти ци ите и да улес ни ди ало га меж ду 
биз не са и по ли ти ци те в се дем ра бот ни сфе ри 
– енергетика, еко ло гия и здравеопазване, за ко
но да тел с т во бан ки и финанси, ин фор ма ция и 
комуникация, про миш ле ност и строителство, чо веш
ки ресурси, об ра зо ва ние и наука.■

Награда за
Сашо Дончев

Изпълнителният ди рек тор на 
“Овергаз” Сашо Дончев получи 
наг ра да за ця лос тен при нос
към раз ви ти ето на Европейския
де ло ви кон г рес

Не про пус кай те злат но то вре ме 
на про лет ни те пло до ве и зеленчуци. 
Тези да ро ве на при ро да та в съ че
та ние с ня кои дру ги про ве ре ни 
ме то ди за очис т ва не на ор га низ
ма мо гат да по мог нат за за паз ва не 
на здра ве то за дъл го време. Има 
пет ос нов ни пра ви ла за здравето. 
Днес ве че е доказано, че на ши ят 
ор га ни зъм при те жа ва уни кал на та 
спо соб ност да се самовъзстановява. 
Но са мо при ед но условие: ако не 
му пре чим и не го замърсяваме. 
Ако почувстваме, че в ор га низ ма ни 
са се нат ру па ли мно го токсини, че е 
по ни жен иму ни те тът ни, тряб ва да 
из пол з ва ме след ни те методи.

Знаменитата ди ета на Йенсен
Тази ди ета е из вес т на по це лия 

свят и е със та ве на от аме ри кан с кия 
ле карна ту ро пат Бернард Йенсен. 
Тя се пре по ръч ва до ри и на бре
мен ни жени, ко ето значи, че не 
вре ди на здравето. Точно об рат но
то – ди ета та об лек ча ва сим п то ми те 
на токсикозата, об лек ча ва про ти ча
не то на гри па и на ангината. Става 
въп рос за 11днев на очис ти тел
на диета, раз ра бо те на спе ци ал но 
за хора, ко ито стра дат от хро нич
ни заболявания, вклю чи тел но и от 
на ру ше на об мя на на веществата, 
зат лъс тя ва не и ка то сред с т во за 
профилактика.

Диета
Първия ден (подготвителен) 

– плодове, зеленчуци, очис ти тел
ни бил ко ви отвари, очис ти тел на 
клизма. 

Втори и тре ти ден – ком пот от 
су хи плодове, без захар, сок (не 

по ве че от два лит ра течности), 
очис ти тел на клизма.

Четвърти, пе ти и шес ти ден – 
са мо со ко ве и плодове.

Придържайки се към та зи диета, 
па ци ен ти те мо гат да ядат в не ог
ра ни че ни ко ли чес т ва пло до ве и 
зеленчуци. Такова очис т ва не на ор
га низ ма тряб ва да се пра ви два 
пъ ти в годината.

Изчистване със
слън чог ле до во олио
Източните ле чи те ли гле дат по 

друг на чин на проб ле ма и за очис т
ва не то на ор га низ ма пред ла гат един 
мно го прост и без в ре ден начин: 
Вземете в ус та та си ед на су пе на лъ
жи ца слън чог ле до во олио, ос та ве те 
го в пред на та част на ус та та и за
поч не те да г ос му че те ка то бонбон, 
но в ни ка къв слу чай не пог лъ щай те 
до ри и кап ка от него. Правете то ва 
сму ка не бавно, в про дъл же ние на 
1015 минути.

Отначало оли ото ще за поч не да 
ста ва погъсто, след то ва – вод
нис торядко, а нак рая прос то ще 
по бе лее и ще тряб ва да го из п лю
ете в тоалетната, за що то е отровно. 
Течността тряб ва да бъ де бя ла ка то 
мляко. Ако тя е жълта, зна чи про
це сът не е до ве ден докрай. След 
про це ду ра та тряб ва доб ре да из
п лак не те ус та та си с хлад ка вода. 
Тази про це ду ра се пра ви вед нъж на 
ден, найдоб ре е сут рин на гладно. 
Но ако ня кой иска, мо же да пов то
ри и ня кол ко пъ ти през де ня – то ва 
ня ма да навреди. В из п лю та та 
теч ност се на ми рат мно го въз бу
ди те ли на болести, вклю чи тел но 

и онкологични. Повтаряйте та зи 
процедура, до ка то се по чув с т ва те 
бодри, сил ни и до ка то се вър не доб
ри ят ви сън.

Изчистване с ориз, 
до ма ти и во да
Интересен ме тод за очис т ва не на 

ор га низ ма от ток си ни те са пред
ло жи ли два ма рус ки учени. Една 
сед ми ца пре ди при ла га не то на ме
то да тряб ва в три лит ров бур кан да 
се за лее с вря ла во да 1 кг не по ли
ран ориз. Оставя се та ка на стай на 
температура, ка то на все ки 24 ча
са во да та се сме ня с нова. Банката 
се раз люш к ва така, че ори зът да се 
пре обър не обратно. След ед на сед
ми ца во да та се излива, а ори зът се 
изсушава. Точно той е ед но от чу
дес ни те сред с т ва за очис т ва не на 
организма.

Всяка сут рин в те че ние на три 
сед ми ци взе ма ме по 50 г от то
зи ориз и го ва рим на ка ша с вода. 
Изяждаме пор ци ята без сол и 
масло. След 45 ча са през це лия 
ден мо гат да се изяж дат от 1 до 1,5 
кг домати. От тях мо же да се пра ви 
са ла та с ед на ча ена лъ жич ка олио 
или зехтин. Докато се при ла га то зи 
метод, не би ва да се из пи ва по ве че 
от 1 кг во да за един ден.

След един ме сец то зи курс на 
очис т ва не на ток си ни те от ор га низ
ма се повтаря. Найдоб ре е да се 
про веж да през ля то то или през къс
на есен. То не са мо ще по мог не да 
очис ти те и да заз д ра ви те ор га низ ма 
си, но и да сто пи те дос та от из лиш
ни те килограми.■

От в. “Доктор”

Времееза

“пролетно
почистване”
наорганизма


