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В Монтана

Проведе се VI
международен
фолклорен
фестивал
Нели ВАСИЛЕВА

Танцови формации от 5 държави участват в
Шестия международен фолклорен фестивал, пос
ветен на Празника на Монтана Свети Дух. Той
започна в 19 ч. в неделя на площад “Жеравица”.
До 16 юни артистичните гости на града ни ще пеят
и танцуват на откритата сцената, а при дъждовно
време – в Драматичния театър.
Ежегодно фестивалът разширява географи
ята си. За пръв път на площад “Жеравица” ще
се предст авят формации от Албания, от Босна
и Херцеговина, от Молдова и Черна гора.
Ансамбълът от Познан пък е втората полска група,
която участва във фестивала.
По утвърдена традиция, кметът на Община
Монтана Златко Живков откри фестивала. В прог
рамата на първата вечер се изявявиха всички
гостуващи формации. Тъй като народното твор
чество на отделните нации е неповторимо и
различно, но уникално, те се представиха по аз
бучен ред на държавите, които представляват.
Началото на фестивалната програма даде „Тингют
е Елбасанит” от 120-хилядния едноименен град в
Албания. Заедно с танцьорите и певците тук прис
тигна Дритан Чепа – заместник-кмет на Елбасан,
и Нико Михали – президент на албанската секция
на ЦИОФФ – организацията за фолклорни фести
вали към ЮНЕСКО.
Един от най-добрите състави в бивша
Югославия и най-силната младежка формация
в Босна и Херцеговина в момента - ансамбъл
„Веселин Маслеша“ от Баня Лука представи фолк
лорното богатство на своята родина.
С песните и танците на група “Опинкуца” от
Кишинев публиката се докосна до народното
творчество на цяла Молдова, чиято етническа те
ритория в момента се намира на територията на 2
държави – едноименната бивша съветска републи
ка и Румъния.
Студентите от Университета по физическо въз
питание в Познан – Полша, показаха на монтанск а
сцена автентични народни песни, танци, игри,
инструменти, костюми от различни краища на
страната, запазвайки специфичните характеристи
ки на всеки регион.
От китното градче Рожайе в Черна Гора
пристигна един млад състав, който въпреки че съ
ществува от 2003-та вече е записал в торческата си
биография награди от международни фестивали.
Групите от фестивала участваха на 13 юни –
Свети дух, Ден на Монтана, в празничния концерт
на пл. “Жеравица”. ■

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”
ЕНЕРГИЯ ЗА ЧИСТА ПРИРОДА
KOZLODUY NPP

▲Детски фолклорен състав
от Кишинев ( Молдова).
СНИМКА: КРУМ КРУМОВ

Дискусия – регионално развитие и местно самоуправление

Властта да не дели
общините на свои и
чужди
Димчо Михалевски: Необходима е държавна
политика, гарантираща балансирано и
устойчиво развитие на регионите и общините

„Правителството по
литизира отношението
си към общините”, заяви
председателят на НС на
БСП Сергей Станишев
при публичното обсъж
дане на управленск ия
проект „Регионалното
развитие и местното
самоуправление - инст
рументи за демографска
стабилизация и тери
ториално развитие на
България 2011-2030г.”
В дискусиите се вклю
чиха депутати от ПГКБ,
представители на
Националното сдружение
на общините, кметове,
експерти и предста
вители на младежки
и неправителст вени
организации.Фонда
ция „Фридрих Еберт”
и Институтът за соци
ална интеграция бяха
съорганизатори на предс
тавянето на проекта.
Сергей Станишев оп
редели като „скандално”
изявлението на преми
ера Бойко Борисов, че
„от септемвр
 и ще се
мразим”. „Това е по-скан
дално и от флашките.

Не може властта да де
ли общините на свои
и чужди”, възмути се
Станишев. Той допълни,
че местното самоуправ
ление е все още в доста
принизена позиция.
Според лидера на БСП
този управленск и проект
се различава от другите,
защото той не е секторен,
а хоризонтален.
Направен е опит да
се представи по-дъл
госрочна политика за
местното самоуправление.
„Общините са по-близки
до хората. При възник
ване на проблем, хората
се обръщат към кмета”,
припомни той.
Според Станишев въп
росът с финансирането е
ключов за развитието на
общините. През предиш
ния мандат е нараснала
възможността общини
те да събират собствени
приходи, което е пра
вилната тенденция. „За
съжаление, сега виждаме
свиване на трансферите,
спад на собствените при
ходи и една съзнателна
политика на удушаване

на българските общини”,
заяви лидерът на БСП.
Той отбеляза, че сега
правителството си пос
тавя за цел финансовите
баланси.
Общините са сред
първите орязани от
финансиране през из
миналата и тази година.
Това, което се случва, се
случва заради централ
ната власт. „Общините
бавно се учиха как се
работи с европейски
те средства. Централната
власт сега е зарината от
проекти и се получава
тапа. Заради наличието
на национално съфи
нансиране на проектите,
разпл
 ащането по тях се
забавя.
Борисов е обещал 98%
усвояване до 2013г., ко
ето на фона на сегашните
10-11% звучи смешно.
В проекта за първи път
се предлага толкова
дългосрочна визия за по
литиката на държавата в
местното развитие – до
2030г. Заложена е зада
чата до 2015-2020г. да се
стабилизират общините,

да се разширят пъл
номощията им и да се
задълбочи сътрудничес
твото между тях. След
2020г. се планира диску
сия за преминаване на
ново второ ниво на мест
но самоуправление.
В управленския про
ект се предвижда нова
данъчна система, включ
ваща европейски тип
система от местни да
нъци и такси, редица
социални придобивки,
а и достигането на ми
нимални социални
стандарти в общините.
Сред стандартите са:
поддържане на поне ед
но училище с осигурен
транспорт до него, де
нонощно медицинско
обслужване, социални
услуги за най-уязвими
те групи от населението,
осигуряването на тран
спортни линии от
всяко населено мяс
то поне веднъж дневно
до общинския център и
събиране на битовите
отпадъци от всички насе
лени места поне веднъж
седмично.■
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ПГКБ настоява за мораториум
върху добива на шистов газ

Парламентарен контрол

Георги Божинов: България не е терен
за тези експерименти!
ПГКБ настоява за мо
раториум върху всички
действия, свързани с
идеята за добив на шис
тов газ на територията
на България. Това обя
ви депутатът от ПГКБ
Георги Божинов на бри
финг в парламента, след
като премиерът Борисов
не отговори на въпро
са му по темата. Според
Божинов трябва да бъ
де наложен мораториум
на подписването на до
говор и добиването на
шистов газ в България,
докато не се проведе дос
татъчно представителна
и сериозна експертиза.
Депутатът изтъкна, че
никой не може да взе
ме такова съдбоносно
решение с непредвиде
ни последствия, само
по информация от чуж
ди експерти, които са
заинтересована страна.
„Консултирал ли се е
премиерът с български

учени”, поиска да знае
Божинов и настоя, че
трябва да има изчисления
за сигурността на живота
на хората в България.
Депутатът предупреди,
че геоложкото равнове
сие на ¼ от територията
на България е застраше
но и последствията могат
да бъдат катастрофални.
Той обясни, че е опасен
не само методът за по
лучаване на шистов газ,
но и методът на проучва
не заради замърсяването
на подпочвените води
и предизвикването на
земетресения. „Никъде
в света няма промиш
лен добив. Проучване
се прави само в
пустинни райони и в за
паднали страни. България
не е терен за тези
експерименти!”, заяви
Божинов. Той изтъкна, че
в България над шистовия
газ, който се предполага,
че е в недрата на ¼ от те

Община
Берковица търси
концесионери на
минерални извори
Община Берковица е богата на минерални извори
с високо качество на водата. Вече има добри практи
ки на усвояване на безценната течност – фирма „ЕТАП
АДРЕСС” вече няколко години стопанисва извора в село
Бързия, където бутилира минерална вода „Ком”. Водата
бързо стана една от най-популярните марки на пазара и
е единствената, която предлага специални опаковки за
употреба в самолетите.
От водата в Берковица се заинтересува и фирма
„Елаците мед”, които закупиха бившата минерална ба
ня в града и още един терен в близост за построяване на
спа-център „Ком”. Двата туристически обекта ще бъдат
захранени с минерална вода от с. Бързия. Очаква се в
най-скоро време новият комплекс да отвори врати за гос
тите и жителите на Берковица.
През тази година Община Берковица получи за сто
панисване два от минералните извори, намиращи се
на територията й: това са находище на минерална во
да “Слатина” - сондаж №3хг, с. Слатина и находище
“Замфирово” - сондаж №Р-4, с. Замфирово.
Министърът на околната среда и водите връчи съ
ответните решения за стопанисване и управление на
кмета на града инж. Милчо Доцов. Общината ще сто
панисва изворите в следващите 25 години. Целта на
министерството е общините да подпомогнат усво
яването и управлението на това безценно богатство.
Министерството ще сътрудничи на общината за ре
ализацията на проектите, свързани с управлението на
изворите.

риторията на страната, е
разположен най-големия
подземен сладководен ба
сейн в страната. Той е
в непосредствен обмен
с всички води, вклю
чително питейните - от
Разград, Търговище, Нови
пазар, Шумен, Добрич,
Албена, Варна.
По думите на Божинов
на 10 юни изтече срокът
за подписване на договор
с американската фирма,
която е спечелила тър
га за проучване и добив
на шистов газ в България.
При подписването на
договора, страната ни ще
получи 30 млн. долара, а
компанията ще има право
при откриване на шис
тов газ да получи право
на концесия. Тези 30 млн.
долара са нищо на фо
на на катастрофалните
последици за страната
ни, които могат да бъдат
следст вие от добива на
шистов газ.

„За 30 сребърника бе
ше продаден нашия Бог,
не бих желал за 30 млн.
да продадем бъдеще
то на една четвърт от
България”, отбеляза де
путатът Петър Димитров.
Той изтъкна, че левицата
има готовност да пред
ложи да се проведат и

местн
 и референдуми по
проблема.
„Настояваме Ми
нистерств ото на
екологията да възложи
независима експертиза,
преди да започнат всякак
ви проучвания. Очакваме
екологичните органи
зации също да проявят

интерес и да се включат
в изясняването на про
цеса”, заяви депутатът
Янаки Стоилов. Според
него основните партии
и техните кандидати за
предстоящите президен
тски избори трябва ясно
да заявят отношението си
към въпроса. ■

В Криводол

Спортно лято 2011
Местната комисия за борба сре
щу противообществ ените прояви
на малолетните и непълнолетни
те – Криводол прие Програма за
организиране на летния отдих на
учениците от общината.
Основната цел на предстоящи
те турнири е да се съдейства за
подобряване здравето, физичес
кото развитие и дееспособността
на децата; спортн
 а мотивация за
привличането им към системни
занимания с физически упраж
нения и спорт и създаване на
приятелски взаимоотношения
и уважение на спортната пло
щадка и извън нея. Турнирите се

провеждат и с цел превенция на
противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните и
използване максимално наличната
спортна база в гр. Криводол.
В състезанията ще могат да
участв ат ученици родени след
01.01.1994 г., както и деца преби
ваващи през лятото в Криводол и
съставните села от общината. Ще
бъдат включени и деца, които се
водят на отчет в комисията.
Организацията, контролът и
координацията на състезанията
ще се осъществява от Местната
комисия. Състезанията ще бъдат
обезпечени с медицинск
 о ли

це и охрана. Община Криводол
ще подсигури наградите за
участниците.
Спортното лято ще бъде отк
рито на 5 юли 2011 г. с футбол на
малки врати. Турнирът по тенис
на маса ще се проведе на 27 и 28
юли. Спортният риболов - на 23 и
24 август. Спортното лято ще бъ
де закрито с турнир по шахмат,
който ще се проведе на 8 и 9
септември.
Желаещите да участват могат да
се запишат в Общинска админис
трация – Криводол, стая № 12 или
в кметствата на съответното насе
лено място.■

Двата извора са със следните параметри:

• температурата им е 27º С до 44º С; рH 8,7;
• водата се характеризира като хлоридно-натриева,
флуорна F=3mg/1, сероводородна и сулфидна, без сани
тарно-химични признаци на замърсяване;
• минералната вода е с умерена алкална реакция,
акратотермална, бистра, безцветна, със слаб мирис на
сероводород;
• съдържа елементи като магнезий, калций, натрий,
калий, амоний, бром, йод, и др. налице е общата мине
рализация с около 500 мг/л., с което разкриват широки
възможности за приложението им в балнеологичната
практика.
Качествата на водата в комбинация с прекрасната при
рода и древна история на Берковския край, са една добра
възможност за инвестиция. Община Берковица предла
га партньорство по използв ането на двата извора и кани
потенциалните инвеститори, като ще оказва цялостно
съдействие за реализацията на бъдещи проекти за изпол
зването им. ■

▲Заместник-кметът на Община Криводол инж. Тошко Павлов връчи удостоверения за завършена
подготвителна група на 17 деца от ОДЗ „Славейче” – Криводол. Наесен малчуганите ще прекрачат
за първи път училищния праг.
На официалната церемония по връчването на удостоверенията присъстваха секретарят на об
щината Анелия Николова, главният експерт „Образование” Нина Николова, учители, директори на
детски градини, родители, баби и дядовци. Бъдещите първокласници, облечени в тоги, изнесоха прог
рама с много песни, стихове и танци. Публиката награди със заслужени аплодисменти изпълненията
на децата. С малко тъга и сълзи те се разделиха с любимата им детска градина, с любимите им учи
телки и играчките. Бъдещите първокласници получиха и подаръци от общината. СНИМКА: АРХИВ
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В Бяла Слатина
Елеонора ЦАНОВА

Решаването на пробле
ма с водоснабдяването,
намаляване загуби
те на питейна вода от
нарешетените близо по
ловинвековни тръби,
изграждането на пре
чиствателна станция
за отпадните води,
каквито се изисквани
ята на Европа, всичко
това са цели на предс
тавения в Бяла Слатина
проект “Техническа по
мощ за подготовка на
интегриран инвестици
онен проект във водния
сектор”. Общата стойност
на приключилия проект,
който се финансира
чрез Оперативна прог
рама “Околна среда”, е
1 389 800 лева, като от
тях близо милион и двес
та хиляди се осигуряват
от Европейския Кохези
онен фонд, 279 960 лева
е съфинансирането от
държавата.
След година и половина
в подготовка и написва
не на проекта от екип на
общината, с ръководител
зам.-кмета Петър Петров,
участието на “В и К” Враца и Министерството
на околната среда и
водите, са готови всич
ки документи, внесени са,
минали са първоначално
то одобрение. С готовия
инвестиционен проект
общината ще кандидатс
тва за финансиране по
програма “Околна сре

Курбан за
празника
Еремия

да “.
- С това решаваме ня
колко важни проблеми
на хората, предимно от
града, но и от селата на
общината. Осигуряваме
трайно питейна вода
с подходящо качество
и количество, като ще
подменим 9685 метра
остаряла водопровод
на мрежа и около 10
километра нова канали
зация - споделя кметът на
Белослатинската община
инж.Венцислав Василев.
Според него реализиране
то на цялостния мащабен
проект по водния цикъл
ще доведе до намаляване
на изхвърлените непре
чистени отпадни води
чрез построяването на
пречиствателната стан
ция, ще увеличи броя на
хората, които ще имат
канализация както ис
тинските европейци, ще
подобри качеството на
живот, а общината ще
стане по-атрактивна за
инвеститорите.
В момента се монтира
съвременен швейцарски
регулатор на налягането
на водата, която се пода
ва по тръбите и с това се
надяват да намалят значи
телно броя на авариите,
причинени от изпопукани
водопроводи. Авариите са
много, средно на година
та по 2000, и всяка струва
по близо 500 лева.
Проектът ще бъде ре
ализиран на два етапа.

стартират два
мащабни проекта
Първо предст ои да се
направи пречиствателната
станция, която ще стру
ва около 46 милиона лева,
както и десет километра
водопроводна мрежа. А
след това – подмяна на 64
километра водопровод
на мрежа, като ще бъдат
включени селата. Инвес
тираната в него сума се
предвижда да е 26 мили
она лева.
Вторият, окончател
но изготвен проект:
“Подобряване на инфр ас
труктурата за управление

на отпадъците” пос
тигасъответствие с
изискванията на законо
дателството в областта на
опазването на околната
среда и прилагаевропейс
ката директива. Целта на
проекта е Бяла Слатина
да се превърне в още почист и приветлив малък
европейски град, да се из
вършва по-ефективно и
ефикасно сметосъбиране,
обработка на отпадъци
те и сметоизвозване, като
се снижат разходите за
транспорт на боклука до

В село Раковица

селите почви в региона,
намаляване с 30 процента
на парите, които общи
ната дава за извозване до
депото край Оряхово, са
важни неща, които с про
екта се решават. В него се
предвижда изграждането
на анаеробна инсталация,
която ще преработва съ
бираните в 14 станции,
разположени в селата,
биологични отпадъци.
Такава инсталация ве
че работи в Девин, тя ще
струва около 14 милиона
лева.■

В село Градец, Видинско

В Белоградчик

30-годишен
юбилей отбеляза
ЦДГ „Чучулига”

Диана СИРАКОВА

По традиция в
Раковица почетоха
празника Еремия. В мес
тността Турчински връх
архимандрит Неофит
отслужи водосвет и
молебен за дъжд. Не за
късня и отговорът от
небето – непосредствено
след молебена участ
ниците в церемонията
бяха окъпани от рук
налия внезапно дъжд.
Тазгодишният курбан
бе даден от братовчеди
те Валентин и Николай
Младенови.
Ритуалът „Еремия” е
възстановен през 2009 г.
от раковчанина Ивайло
Рангелов (Бързака)
и Андрей Тошев
(Фунтака), а на място
то е поставена мраморна
плоча.
Около селото има още
няколко оброка. Някога
на тези места е имало и
т.нар. миросани дървета.
При освещаването им в
тях се пробивала дупка,
в която се наливало све
тено масло. Такова
дърво се смятало за све
щено и не можело да
бъде отсечено. Според
преданието който посег
нел на подобно дърво, го
очаквало нещастие.■

депото край Оряхово.
Той ще е на стойност
907 120 лева, от които
Европейският фонд за
регионално развитие от
пуска 771 120 лева, а от
държавния бюджет се да
ват 136 080 лева, като
финансирането става по
програма “Околна среда”.
По-добро събиране на
сметта, преработката на
отпадъците, особено на
тези с биологичен състав,
от които може да се полу
чи компост, а с него да се
подхранят предимно ки

Диана СИРАКОВА

Почетоха паметта на
въстаниците на 1850 г.

С

тържествени чествания бе от
белязана 161-ата годишнина от
въстанието в Северозападна България и
в Белоградчик. В енорийския храм „Св.
Георги Чудотворец” в града Величкият
епископ Сионий отслужи панихида за упо
коение душите на всички загинали по
време на въстанието, паднали под меча на
поробителя. С тържествено литийно шес
твие от храма до крепостта Калето всички
гости, граждани и ученици почетоха памет
та на белоградчичани, дали живота си за
свободата на своята вяра и отечество. Слово
за загиналите произнесе кметът на община
та Емил Цанков. В честванията взе участие
и представител на руското посолство у нас.
След празничните поздравления и благопо
желания небето над Белоградчик бе озарено
от илюминации.■ СНИМКА: АРХИВ

Предучилищното дело в селото е основано през
1939 от г-жа Пиротска. Тогава градината се е помеща
вала в частен дом, а лятно време е отваряна и детска
ясла за най-малките жители на някогашното голямо
село. Сегашната модерна сграда на градината отваря
врати през 1981 година. Това е четирикрилна построй
ка с капацитет 150 деца. Персоналът в онези години
също е бил голям. Сега детското заведение се поме
щава само в едно крило на сградата и броят на децата
и персоналът е сведен до минимум. Това е и единстве
ното учебно заведение на територията на село Градец,
тъй като училището е закрито и 80-те деца в учаща
възраст всеки ден пътуват до училищата във Видин.
Местните жители са недоволни от това решение и се
страхуват да не би по подобен начин да бъдат лишени
и от детската градина.
За празника възпитаниците на ЦДГ „Чучулига”
се представиха със специално подготвен за случая
концерт. Освен традиционните пожелания малчугани
те получиха и много подаръци.■

рето място спечели детски танцов със
Т
тав „Радост” към Центъра за работа с
деца във Враца на Единадесетия междуна

роден етнофестивал в Хасковски минерални
бани, съобщи организаторът и председател
на РС на КНСБ в гра
да Мила Иванова.
Приз за най-малък
участн ик и подарък
акумулаторен авто
мобил получи Виктор
Володя Цветков, на 7 г.,
от Центъра за работа
с деца с ръководител
Христо Пеевски.
Във фестивала “Децата на Балканите
– с духовност в Европа!” организиран от
КНСБ и сдружение “Благотворителен фонд
проф.д-р Желязко Христов”, участваха де

ца от всички региони на страната с различни
етноси – български, турски, гръцки, руски,
ромски, еврейски, арменски, както и гости от
балканските страни. Врачанската група включ
ваше 50 деца от Центъра за работа с деца и
СОУ „Отец Паисий”.
По регламент право
на участие в проява
та имат деца от 5 до 18
години – певци, инстр
 у
менталисти и танцьори
от страната и чужбина,
изпълнители на изворен
и обработен фолклор вокални и камерни групи,
танцови колективи, ансамбли, инстр
 ументални
групи, оркестр
 и и индивидуални изпълнители,
получили одобрение след извършен подбор.
■Слово плюс

Приз за детски
танцов състав
“Радост”

Слово делник
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В АЕЦ "Козлодуй"

Четвъртокласници получиха
свидетелствата си
На 1 юни, Международния ден на детето, АЕЦ
“Козлодуй” посрещна учениците от ІVа и ІVб на VІІ
СОУ “Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Монтана.
Децата пристигнаха, за да се запознаят с работата
на АЕЦ и да получат на площадката на центра
лата своите свидетелства за завършено начално
образование.
Класните им ръководителки Даниела Петкова и
Иванка Величкова ги поздравиха за успешния за
вършек на първия етап от тяхното обучение и им
пожелаха да вървят напред с присъщата на вся
ко дете любознателност и стремеж към развитие.
Иванка Величкова отбеляза, че връчват сви
детелствата на учениците си точно в атомната
електроцентрала, за да свържат те спомените си от
този специален ден с един уникален за България
обект. Тя допълни, че в АЕЦ “Козлодуй” знанията
винаги са били високо ценени, и изрази надежда,
че децата са усетили това и ще продължат да рабо
тят все така упорито с мисълта, че така гарантират
житейския си успех.■

За здраве

Награда за
Сашо Дончев

Време е за

Изпълнителният директор на
“Овергаз” Сашо Дончев получи
награда за цялостен принос
към развитието на Европейския
делови конгрес

“пролетно
почистване”
на организма
Не пропускайте златното време
на пролетните плодове и зеленчуци.
Тези дарове на природата в съче
тание с някои други проверени
методи за очистване на организ
ма могат да помогнат за запазване
на здравето за дълго време. Има
пет основни правила за здравето.
Днес вече е доказано, че нашият
организъм притежава уникалната
способност да се самовъзстановява.
Но само при едно условие: ако не
му пречим и не го замърсяваме.
Ако почувстваме, че в организма ни
са се натрупали много токсини, че е
понижен имунитетът ни, трябва да
използваме следните методи.

Знаменитата диета на Йенсен

Тази диета е известна по целия
свят и е съставена от американския
лекар-натуропат Бернард Йенсен.
Тя се препоръчва дори и на бре
менни жени, което значи, че не
вреди на здравето. Точно обратно
то – диетата облекчава симптомите
на токсикозата, облекчава протича
нето на грипа и на ангината. Става
въпрос за 11-дневна очистител
на диета, разработена специално
за хора, които страдат от хронич
ни заболявания, включително и от
нарушена обмяна на веществата,
затлъстяване и като средство за
профилактика.

Диета

Първия ден (подготвителен)
– плодове, зеленчуци, очистител
ни билкови отвари, очистителна
клизма.
Втори и трети ден – компот от
сухи плодове, без захар, сок (не

повече от два литра течности),
очистителна клизма.
Четвърти, пети и шести ден –
само сокове и плодове.
Придържайки се към тази диета,
пациентите могат да ядат в неог
раничени количества плодове и
зеленчуци. Такова очистване на ор
ганизма трябва да се прави два
пъти в годината.

и онкологични. Повтаряйте тази
процедура, докато се почувствате
бодри, силни и докато се върне доб
рият ви сън.

Изчистване с ориз,
домати и вода

Интересен метод за очистване на
организма от токсините са пред
ложили двама руски учени. Една
седмица преди прилагането на ме
Изчистване със
тода трябва в трилитров буркан да
слънчогледово олио
се залее с вряла вода 1 кг неполи
Източните лечители гледат по
ран ориз. Оставя се така на стайна
друг начин на проблема и за очист температура, като на всеки 24 ча
ването на организма предлагат един са водата се сменя с нова. Банката
много прост и безвреден начин:
се разлюшква така, че оризът да се
Вземете в устата си една супена лъ преобърне обратно. След една сед
жица слънчогледово олио, оставете мица водата се излива, а оризът се
го в предната част на устата и за
изсушава. Точно той е едно от чу
почнете да г осмучете като бонбон, десните средства за очистване на
но в никакъв случай не поглъщайте организма.
дори и капка от него. Правете това
Всяка сутрин в течение на три
смукане бавно, в продължение на
седмици вземаме по 50 г от то
10-15 минути.
зи ориз и го варим на каша с вода.
Отначало олиото ще започне да
Изяждаме порцията без сол и
става по-гъсто, след това – вод
масло. След 4-5 часа през целия
нисто-рядко, а накрая просто ще
ден могат да се изяждат от 1 до 1,5
побелее и ще трябва да го изплю
кг домати. От тях може да се прави
ете в тоалетната, защото е отровно. салата с една чаена лъжичка олио
Течността трябва да бъде бяла като или зехтин. Докато се прилага този
мляко. Ако тя е жълта, значи про
метод, не бива да се изпива повече
цесът не е доведен докрай. След
от 1 кг вода за един ден.
процедурата трябва добре да из
След един месец този курс на
плакнете устата си с хладка вода.
очистване на токсините от организ
Тази процедура се прави веднъж на ма се повтаря. Най-добре е да се
ден, най-добре е сутрин на гладно.
провежда през лятото или през къс
Но ако някой иска, може да повто
на есен. То не само ще помогне да
ри и няколко пъти през деня – това очистите и да заздравите организма
няма да навреди. В изплютата
си, но и да стопите доста от излиш
течност се намират много възбу
ните килограми.■
От в. “Доктор”
дители на болести, включително

Н

а 2 юни 2011 година в чешката столица
Прага изпълнителният директор и създател
на “Овергаз” Сашо Дончев бе удостоен с почет
на грамота за цялостния си принос към развитието
и дейността на Европейския делови конгрес (ЕДК)
– международна организация, създадена през 1997
година, в която членуват 120 големи европейски и
световни енергийни и инфраструктурни компании,
между които немската E.on Ruhrgas, американската
EXXON Mobil и руската Газпром.
Сашо Дончев получи отличието лично от Алексей
Милер, председател на ЕДК, по време на годиш
ния конгрес на неправителств ената организация.
Признанието е резултат от 14 годишния ангажимент
на българския предприемач към Конгреса. От 10 го
дини изпълнителният директор на “Овергаз” е и член
на Президиума на ЕДК, като и този път бе преизбран
за още един мандат.
Европейският делови конгрес се стреми да сти
мулира инвестициите и да улесни диалога между
бизнеса и политиците в седем работни сфери
– енергетика, екология и здравеопазване, зако
нодателств о банки и финанси, информация и
комуникация, промишленост и строителство, човеш
ки ресурси, образование и наука.■

