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Мирослав ГЕТОВ
Изготвяне на про ек тос та но ви ще от нос

но Общата стра те ги чес ка рам ка (Common 
Strategic Framework, съкр. CSF), пред ло же на 
от Европейската ко ми сия  та зи бе ше найваж
на та точ ка в днев ния ред на 13ото за се да ние 
на Комисията по по ли ти ка на те ри то ри ал но 
сбли жа ва не (COTER), про ве ло се в се да ли
ще то на Комитета на ре ги они те в Брюксел, в 
ко ето взе учас тие кме тът на об щи на Мездра 
Иван Аспарухов (BG/ПЕС). 

В про ек тос та но ви ще то COTER пра ви ре
ди ца по ли ти чес ки пре по ръ ки към ра бот ния 
ва ри ант на CSF  документ, кой то ще по мог не 
съз да ва не то на яс ни ин вес ти ци он ни при
ори те ти за след ва щия прог ра мен пе ри од на 
пла ни ра не 20142020 г. в дър жа ви течлен ки 
на ЕС и тех ни те региони. Той е раз ра бо тен 
в съ от ветс т вие с Европейската стра те гия за 

рас теж и ра бот ни мес та „Европа 2020” и ще 
за ме ни дейс т ва щи те в мо мен та от дел ни на
бо ри от стра те ги чес ки на со ки за сближаване, 
по ли ти ка та за раз ви тие на сел с ки те ра йо ни и 
об ща та по ли ти ка в об лас т та на мор с ко то де ло 
и рибарството. 

OSF ще оси гу ри еди нен из точ ник с на со
ки за пет те бъ де щи фон до ве (ЕФРР, ЕСФ, 
Кохезионен фонд, ЕЗФРСР и ЕФМДР), ще 
за си ли ин тег ра ци ята на по ли ти ки те на Съюза 
и ще оси гу ри пого ля мо въз дейс т вие вър ху 
сто пан с кия и об щес т вен жи вот на стра ни те
членки. Националните и ре ги онал ни те ор га ни 
ще из пол з ват та зи рам ка ка то ос но ва за из гот
вя не на тех ни те „Договори за сът руд ни чес т во“ 
с ЕК, ан га жи рай ки се с из пъл не ни ето на стра
те ги чес ки те це ли на Общността за рас теж и 
ра бот ни мес та в пе ри ода до 2020 г. 

Документът ще бъ де при ет окончателно, 

ед ва след ка то бъ де одоб рен от Европейския 
пар ла мент и от Съвета на Европейския съюз.

Останалите проектостановища, из гот ве
ни на за се да ни ето на COTER, бя ха от нос но 
„Съобщение на Комисията до Европейския 
парламент, Съвета, Европейския ико но ми
чес ки и со ци ален ко ми тет и Комитета на ре
ги они те от нос но Стратегия на Европейския 
съ юз за ре ги она на Балтийско мо ре“ и от нос но 
„Кодекс за по ве де ния в об лас т та на пар т ньор
с т во то“. 

Очаква се три те про ек тос та но ви ща да бъ дат 
при ети на пле нар ни те се сии на Комитета на 
регионите, ко ито ще се със то ят през ок том в ри 
 но ем в ри т. г. от но во в бел гийс ка та столица. 

Следващото за се да ние на COTER е на 26 
септември. На 18 и 19 юли Иван Аспарухов 
ще учас т ва в 96ата Пленарна се сия на 
Комитета на ре ги они те в Брюксел.■

Кметът Иван Аспарухов участва в европейски 
форумКомисията по по ли ти ка на те ри то ри ал но сбли жа ва не (COTER) 

при Комитета на ре ги они те об съ ди Общата стра те ги чес ка рам каСНИМКА: АРХИВ
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Златко Живков:

Рализираме
големи 
екопроекти

Крум КРУМОВ
Министърът на окол на та сре да и 

во ди те Нона Караджова и кме тът на 
Монтана Златко жив ков от к ри ха мо
дер на се па ри ра ща ин с та ла ция за раз
де ля не на от па дъ ци в Регионалното 
де по за твър ди би то ви от па дъ ци край 
Монтана.

Караджова съобщи, че се па ри ра ща
та ин с та ла ция е с ка па ци тет да раз де
ля 160 то на от па дъ ци на ден и е ед на 
от две те найго ле ми в страната. Тя е 
из г ра де на по найно ви те съв ре мен
ни тех но ло гии и да ва въз мож ност за 
раз де ля не на мно го ви до ве отпадъци. 
Стойността на ин с та ла ци ята е 6,8 ми
ли она лева. Средствата са оси гу ре ни 
от дър жав ния бюджет.

Новата се па ри ра ща ин с та ла ция 
ще удъл жи с наймал ко 20 го ди ни 
жи во та на де по то за твър ди би то ви 

отпадъци, тъй ка то ще на ма ли обе ма 
на отпадъците. Ще бъ дат от к ри ти 15 
ра бот ни мес та за нис кок ва ли фи ци ра
ни ра бот ни ци и ще се по доб ри ин тег
ра ци ята на малцинствата, за яви ми
нис тъ рът на окол на та сре да и водите. 
Тя припомни, че от к ри то то нас ко ро 
Регионално де по за от па дъ ци об с
луж ва 150 000 ду ши в 12 об щи ни от 
Се ве ро за пад на България – Монтана, 
Лом, Берковица, Вършец, Вълчедръм, 
Брусарци, Бойчиновци, Медковец, 
Чипровци, Георги Дамяново, Якимово 
и Криводол. 

Управлението на от па дъ ци те е 
един от при ори те ти те на се гаш но
то правителство. От сре да та на 2009 
го ди на до се га за из г раж да не на де па 
за твър ди би то ви отпадъци, се па ри
ра щи и ком пос ти ра щи ин с та ла ции са 
вло же ни 305 ми ли она лева. 200 ми ли

она от тях са от Оперативна прог ра ма 
„Околна сре да” на ЕС, а ос та на ли те 
са от дър жав ния бюджет. Предстои 
сключ ва не на до го во ри с фир ми за 
из г раж да не на ре ги онал ни де па за 
още 100 ми ли она лева, обя ви ми
нис тър Караджова. Тя припомни, че 
пре диш но то пра ви тел с т во е от де ли ло 
ед ва 2030 ми ли она ле ва за зак ри ва
не на ста ри сме ти ща и из г раж да не 
на регионални де па за твър ди би то ви 
отпадъци. Караджова пох ва ли ръ
ко вод с т во то на об щи на Монтана за 
про яве на та ини ци атив ност за из г раж
да не на еко ло гич на инфраструктура. 
Тя припомни, че през пос лед ни те 
ня кол ко го ди ни в Монтана са из г ра
де ни де по за твър ди би то ви отпадъци, 
пре чис т ва тел на стан ция и се па ри ра ща 
инсталация, а пред с тои из г раж да не на 
ком пос ти ра ща инсталация.■

Нона Караджова и Златко Живков от к ри ха 
мо дер на се па ри ра ща ин с та ла ция

в де пото за от па дъ ци 
край Монтана
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Любомир ВЕСЕЛИНОВ 
Кметът на Белоградчик 

Борис Николов връ чи тру до
ви до го во ри на 34 без ра бот ни 
ли ца по Оперативна прог ра
ма „Развитие на чо веш ки те 
ре сур си”, схе ма „Развитие”. 
Те ус пеш но са за вър ши ли 
дву ме се чен курс на обу че ние 
по спе ци ал нос ти те – ра бот
ник под дръж ка на пъ ти ща   
20 ду ши, и ра бот ник озе ле ня
ва не /градинар/  14 души.

По пър ва та спе ци ал ност 
ще се из пъл ня ват дейности, 
свър за ни с под дър жа не на 
об щин с ка та път на мрежа, 
ръч но по чис т ва не на ка нав
ки и тро то ари по на се ле ни те 
места. 

По дру га та спе ци ал ност 

це ло го диш но ще се под
дър жат паркове, гра дин ки и 
зе ле ни пло щи в на се ле ни те 
места. Лицата са раз п ре
де ле ни в се ла та Рабиша, 
Салаш, Чифлици, Боровица и 
Дъбравка.

Срокът на тру до вия до го
вор е 12 месеца, при 8ча сов 
ра бо тен ден и тру до во въз
наг раж де ние от 380 лева.

Кметът на об щи на та Борис 
Николов обър на вни ма ние на 
наз на че ни те по съ от вет ни те 
спе ци ал нос ти за из к лю чи тел
но съ вес т но от но ше ние към 
из пъл не ние на пос та ве ни те 
задачи, в про ти вен слу чай ще 
бъ дат увол ня ва ни и ще тряб
ва да въз с та но вя ват фи нан со
ви средства. ■

В Белоградчик

Кметът Борис Николов 
връчи трудови договори 
на безработни

СНИМКА: АВТОРЪТ
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Цветан ИЛИЕВ
Заглавието сви де тел с т ва за възмущение. Известно 

е от клетвата, че об щин с ки те съ вет ни ци тряб ва с 
мно го любов, с ви со ко съз на ние за пат ри оти чен 
дълг да спаз ват за ко ни те и да се ръ ко во дят от ин
те ре си те на граж да ни те и да ра бо тят за тях но то 
благоденствие.

Но вмес то то ва за ля ха ме ди ите с декларация, с ко
ято се кон ф рон ти рат с кме та и с не го вия екип.

Не мо жем да твърдим, че за об щин с ки съветници, 
с мал ки изключения, са из б ра ни найдостойните, най
безкористните, найумните, ка то се има пред вид ха
рак те ра на изборите. А то ва е бом ба със закъснение. 
Има кандидати, ко ито от име то на партийки, прък на
ли се за ед на нощ, се при ка ла ми са ха и пус на ха кот ва 
в Общинския съвет, ка то решиха, че об щин с ка та хаз
на е ямата, от ко ято ще взе мат и ще се обогатяват. 
Тяхната фи ло со фия е, че да си об щин с ки съветник, 
„ке ле пир има в тая ра бо та”, как то би ка зал Бай Ганьо. 
Това оп ре де ля мис ле не то им, отношението, по ве де
ни ето им. Тяхното сто ене в Общинския съ вет е вре ме 
за облагодетелстване. Това по каз ва и дек ла ра ци ята 
им.

Само ла ко мия ли е това? Дребен факт, но 
показателен: по за кон тряб ва да по лу ча ват до 60% от 
сред на та брут на зап ла та в страната. Гласуват си не 
скром ни те 2025% ка то из раз на скромност, а плът но 
60. И да ги пи та чо век с как ва съ вест пре тен ди рат за 
още па ри за работата, ко ято вършат? В за се да ни ята 
на Общинския съ вет то ва е ос нов на та им дейност, 
са мо ня кол ко щат ни обаж да чи взи мат думата, и то 
често, за да бла ми рат по зи тив на идея или ре ше ние 
на кмета, без да ги интересува, че то ва е във вре да 
на града. А дру ги те псуват, дремят, ре ят мис ли къ де 
ли не и за как во ли не. Излиза, че са излишни. Чакат 
с ви ди мо не тър пе ние да се от бие но ме рът с гла су
ва не то и да от п ра шат да си гле дат бизнеса, про фе
си ята с клиентелата, лич но то битие. И за тая ра бо та 
по лу ча ват су хи те па ри на данъкоплатците. 

И не се за до во ля ват с 60%, а пре тен ди рат за още 
300 лв. – би ли за раз ни дру ги разноски. Сигурно им 
се мерже лее оно ва безумие, ко га то пре ди го ди ни 
ня кои съ вет ни ци си до кар ва ха от „мно го” ра бо та до 
1500 ле ва на месец.

Ето на то ва се про ти во пос та ви кме тът инж. 
Николай Иванов. Той се мъ чи да влее све жи па ри в 
из тъ не лия об щин с ки бюджет. Но точ но тук се из п ра
вя ед на пред ва ри тел но ор га ни зи ра на и зло на ме ре на 
сте на от гла су ва щи „про тив” и „въз дър жал се” (ця ла
та гру па на ГЕРБ в без п рин цип на ко али ция с част от 
БСП и либералите), за да се сто пи рат вся как ви доб
ри идеи за прив ли ча не на приходи.

Това осо бе но про ли ча на пос лед но то за се да ние на 
Общинския съ вет на 26 юни 2012 г. Бяха бла ми ра ни 
доб ре мо ти ви ра ни и за ко но съ об раз ни проекти, под
п ла те ни с всич ки изис ку еми документи. Така са мо от 
осу ете ни те сдел ки за прек ра тя ва не на съ соб с т ве ност 
в об щин с кия бю джет ня ма да пос тъ пят 170 000 лева. 
И по не же кме тът не отс тъп ва и не из вър ш ва за ко
но на ру ше ние в те хен интерес, те де мон с т ра тив но 
на пус кат залата. Жалко, че ня ма закон, спо ред кой то 
за бе зот го вор но то на пус ка не вед на га въп рос ни те съ
вет ни ци да се за ме нят с но ви – безкористни, честни, 
всеотдайни.

Гласувал съм за ня кои от тях, а за един не за ви сим 
съ вет ник съ би рах подписи, за да се кандидатира. И 
съм изумен, че са под пи са ли дек ла ра ци ята и че са 
сре щу кме та и не го вия екип.

Да се чу диш и ма еш как ви път ни и дру ги раз нос ки 
има мес т ни ят парламент, за да пре тен ди рат съ вет ни
ци те за но ви греш ни пари, ка то че твър да та зап ла та 
им е малко! И как всич ко е наг ло и прозрачно: сче то
вод с т во то е от ру па но с раз ход нооп рав да тел ни „до
ку мен ти”, ко ито са всич ко друго, но не и до каз ва щи 
раз хо ди на съветниците, свър за ни с тях на та работа. 
Всич ко е на юнаш ко доверие: ня ма при ета сис те ма и 
кон к ре тен рег ла мент за по лу ча ва не на те зи пари, за 
кон т рол на из вър ше но то и с пра во то да не се из п ла
щат та ки ва пари, ако се докаже, че ра бо та та е са мо 
проформа. Зад раз ни те ка со ви бе леж ки не е труд но 
да се види, че цел та е с об щин с ки па ри да се из п ла
щат лич ни задължения.

А коварството? Нека припомним, че инж. Николай 
Иванов се предаде, из не ве ри на се бе си, на своя 
дълг и отговорност, на сво ите избиратели, на
ру ши законите, за да удов лет во ри апе тити те на 
съветниците. Какво ще последва? Лицемерно ще му 
де мон с т ри рат благодарност, а зад гър ба му ще го 
за ле ят с ла ви на от уп ре ци и обвинения, че е на ру
шил законите, че е още тил общината, за да из г леж
дат в очи те на граж да ни те демократи. Коварството е 
в ос но ва та на вра чан с кия синдром, а той се ши ри в 
Общинския съвет.

Драги врачани, не ни ос та ва дру го ос вен да 
призовем: бдете! Вие нап ра вих те вер ния си избор, 
ка то свър з ва те бъ де ще то на Враца ка то ев ро пейс
ки град с име то на инж. Николай Иванов. Но то ва 
не е достатъчно. Трябва ка то един да зас та нем зад 
об щин с ко то ръководство, зад кмета, за що то във вра
чан с кия ОбС па ри те за мъг ля ват съвестта, любовта, 
от го вор нос т та на съветниците, а вие сте ги из б ра ли и 
ис ка те да зна ете на кой Бог се кланят.

Не би ва да се утешаваме, че „ку че та та си лаят, а 
кер ва нът си вър ви”, за що то ку че та та днес са от осо
бе на порода, опас на порода.■

Позиция

Не с наглост 
и коварство, 
гос по да

Крум КРУМОВ
Министърът на зе ме де

ли ето и хра ни те Мирослав 
Найденов дой де на жът ва 
в лом с ко то се ло Сталийска 
махала, ко ето е найго
ля мо то в общината. Той 
да де сим во лич но то на ча ло 
на жът ва та на пше ни ца
та в по ле то край се ло то и 
ожъ на 6 то на с ком байн 
на мес тен производител. 
Преди на ча ло то на жът ва
та бе от с лу жен во дос вет 
за доб ра реколта, а мес т ни 
фолк лор ни със та ви изиг
ра ха в ни ва та ха рак тер ни 
за ре ги она хора.

Министър Найденов 
заяви, че таз го диш на та 
зър не на ре кол та е най
доб ра та от 20 го ди ни 
на сам ка то ка чес т во на 

пше ни ца та и ечемика, а 
ка то ко ли чес т во е рав
на на миналогодишната. 
Лабораторни из с лед ва ния 
на зър но то от но ва та ре
кол та са от че ли съ дър жа
ние на глу тен в хлеб но то 
зър но 2530, ко ето е от лич
на пред пос тав ка за ка чес т
вен хляб. Това означава, че 
в хля ба през та зи го ди на 
ня ма да има из кус т ве ни 
при ме си и добавки, ко ито 
се сла га ха досе га за ра ди 
ло шо то ка чес т во на до би
та та в пре диш ни те го ди ни 
пшеница, обя ви Найденов. 
Той припомни, че през 
фев ру ари прог но зи те за 
до би ва на пше ни ца са 
би ли мно го лоши, но те 
са оп ро вер га ни – вмес то 
2 ми ли она то на зър но се 

очак ва да бъ дат до би ти 
4,1 ми ли она тона. Това ще 
га ран ти ра зър не ния ба ланс 
на страната, за кой то са 
не об хо ди ми 1,5 ми ли она 
то на и ще поз во ли на про
из во ди те ли те да из на сят 
зър но в чужбина. 

Добрата и обил на ре кол
та от зър но ще да де въз
мож ност на зе ме дел с ки те 
про из во ди те ли да ре али
зи рат ви со ка печалба, да 
об но вят тех ни ка та си и да 
за ку пят ка чес т ве но зър но 
за за ся ва не за след ва ща та 
реколта, ко мен ти ра ми
нис тъ рът на зе ме де ли ето 
и храните. Той обяви, 
че доб ра та ре кол та ще 
докаже, че про фе си ята на 
зе ме дел с кия про из во ди
тел е прес тиж на и ве ро ят

но в бъ де ще по ве че хо ра 
ще се на со чат към нея. 
„Северозападна България 
има злат ни зе ми и при 
доб ра го ди на сто па ни те им 
мо же да пе че лят доб ре от 
тях. Бъдещето на то зи ре
ги он е зе ме де ли ето”, обя ви 
Найденов. 

Министър Найденов 
коментира, че ня ма ос но
ва ния за по кач ва не на це
на та на хляба. Той заяви, 
че след ка то це на та на 
пше ни ца та не се покачва, 
а тя е ос но вен ком по нент 
при про из вод с т во то на 
хляб, то ня ма ос но ва
ние и це на та на хля ба да 
се повишава. Найденов 
на ре че спе ку ла тив ни 
повишенията, обос но ва ни 
с це на та на тока.■

Реколтата от зър но
е най-доб ра та от 
20 го ди ни насам
Това обя ви на жът ва в с. Сталийска ма ха ла 
ми нис тър Мирослав Найденов

СНИМКИ: АВТОРЪТ

Крум КРУМОВ
Структурите на СДС в 

об ласт Монтана под к ре пи
ха с ог ром но мно зин с т во 
на пър вия кръг кан ди да ту
ра та на Ваньо Шарков за 
ли дер на партията, съ об щи 
об щин с ки ят пред се да тел 
на СДС в Монтана Иво 
Иванов.

За Шарков в ре ги она 
са гла су ва ли 279 чле но ве 

на СДС, по два гла са по
лу ча ват Иван Сотиров и 
Лъчезар Тошев, а Емил 
Кабаиванов – един глас. 
В об щи на Монтана за 
Ваньо Шарков са гла су ва
ли 107 души, за Лъчезар 
Тошев – два ма, и за Емил 
Кабаиванов – един. В 
об щи ни те Медковец и 
Вълчедръм не е има ло 
гласуване, уточ ни Иванов.■

ИВО ИВАНОВ

Структурите на СДС в Монтанско под к ре пи ха
Ваньо Шарков за ли дер на пар ти ята

Ту рис ти чес ки пакети: 
● със са мо лет  
● с ав то бус
Хотелски ре зер ва ции – България и чуж би на . 
 Ав то бус ни билети: 
● за Европа 
● на КАРАТ С : МОНТАНА – СОФИЯ, 
как то и от точ ка А до точ ка Б на те ри то ри ята 
на стра на та  намаления: 
двупосочни, пенсионери, учащи.
Монтана, ул. „В.Левски” 1 
(до автогарата, бив ше то дър жав но фото)
096/301 870, 0884/146 148, 0896/73 03 89, 0878/94 80 50.

Самолетни 
би ле ти
за цял свя т
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Елеонора ЦАНОВА
- Г-н Живков, от ле тя ха бурно, ня-

как си те зи пър ви ме се ци от ва ше то 
чет вър то кме ту ва не в Монтана. С как-
во бя ха бе ля за ни те?

 С как во бя ха бе ля за ни те? 
Предизвикателството на то зи ман дат 
бе ше свър за но с мно го то проекти, ко ито 
об щи на та бе ше при гот ви ла и ко ито по
ра ди стар та на ми на ли те из бо ри по ед на 
или дру га при чи на бя ха забавени. За то ва 
вед на га след за поч ва не то на ман да та уси
ли ята ни бя ха свър за ни с това, да ус пе ем 
да ра бо тим от пър вия ден още усър д но 
за тях но то стартиране, и то  в условия, в 
ко ито сред с т ва та от цен т рал ния ре пуб ли
кан с ки бю джет към об щи ни те на ма ля ват 
и то ва е един с т ве на та възможност, за да 
мо же да дейс т ва ме те зи про ек ти да се 
случат.

- Продължавате да след ва те де ви-
за си „Живеем, променяме, из би ра ме 
Монтана!“. Как ще из г леж да гра дът в 
края на то зи че ти ри го ди шен срок ?

 Модерен ев ро пейс ки град, зелен, 
спокоен, на дя вам се хо ра та да имат по ве
че усещането, че жи ве ят в ед на нор мал на 
ев ро пейс ка страна. Това е мо ята меч та за 
Монтана, след вай ки ло ги ка та на ва шия 
въпрос.

- Вие учас т ва те в Комитета на ре-
ги они те в ЕС и за вас най-важ но то е 
прив ли ча не то на сред с т ва и ин вес ти-
ции от Европейския съ юз по еко ло-
гич ни те и со ци ал ни те проекти. Бихте 
ли ка зал на на ши те читатели, до къ де 
стиг на ре али зи ра не то на про ек та със 
се па ри ра ща та инсталация, вод ния 
цикъл, как во пред с тои по те зи про ек-
ти ?

 С чет вър то бъл гар с ко пра ви тел
с т во ре али зи ра ме го ле ми еко ло гич ни 
проекти. Това е Депото за твър ди би то
ви отпадъци, Градската пре чис т ва тел на 
стан ция за от пад ни води. Този ме сец 
от к ри ва ме  и се па ра то ра за би то ви 
отпадъци, един от два та найго ле ми се
па ра то ра в България, за 6 млн. 800 000 
лева, с  но ви ра бот ни места, нов ред в 
еко ло гич на та система. След то ва пред
с тои и из г раж да не то на ком пос те ра за 
би то ви отпадъци. В то ва де се ти ле тие 
ре али зи рах ме дос та проекти, ко ито 
имат пря ко от но ше ние към еко ло ги ята 
и Монтана е сред пър ви те об щи ни в 
страната, осъ щес т ви ли та ки ва проекти. 
След но во то ре ги онал но де по и пре
чис т ва тел на та стан ция то ва е тре ти
ят ма ща бен екопроект, а за да ча та ни 
за след ва ща та го ди на е да из г ра дим и 
компостер. Разбира се, найсе ри оз но
то предизвикателство,  ко ето стои пред 
нас, е т.нар. во ден ци къл на Монтана. 90 
про цен та той е свър зан с ка на ли за ция 
из ця ло ще бъ де под ме не на ка на ли за ци
ята и ос та на ла та част от во доп ро во ди те 
в гра да за 57 ми ли она лева. Това ще бъ де 
найго ле ми ят от по ре ди ца та  еко ло гич
ни проекти, с ко ито ние ре ша ва ме те зи 
проблеми. В мо мен та вна ся ме про ек та 
в Оперативна прог ра ма „Околна среда“ 
и се на дя вам да за поч нем вед на га ра
бо та по не го во то реализиране. В не го 
ще бъ дат ин вес ти ра ни  З 570 000 лева. 
Всичките ни про ек ти са с раз чет от една, 
две, до три години. В мо мен та вър ви 
ко рек ци ята на ре ка Огоста, ко ято ще 
прик лю чи през септември. Различно ще 
из г леж да окол нос т та на та зи го ля ма бъл
гар с ка ре ка от Черния до пе ше ход ния 
мост сре щу болницата. Коритото ще бъ
де по чис те но до око лов ръс т ния път, ка то 
ця ла та ин вес ти ция е за 1 300 000 лева.

- Не мал ко се ра бо ти и по раз ши ря-
ва не то и по доб ря ва не то ка чес т во то на 
со ци ал ни те ус лу ги в общината. Какво 
пред с тои в та зи на со ка ?

  Другите ни про ек ти са свър за ни с 
раз ши ре ни ето на  со ци ал ни те ус лу ги в 
общината. Вече има ме мно го проекти, 
ко ито от про ек ти ста на ха де ле ги ра на 
дър жав на дейност. Това е Комплексът за 
со ци ал ни услуги, про ек тът „Имам дом“, 
проектът, кой то ре али зи рах ме в Дома 
за въз рас т ни с фи зи чес ки ув реж да ния в 
Долна Вереница и се га ве че ни пред с тои 
из г раж да не то на още три но ви со ци ал
ни обек та със след ва щия проект, кой то 
ре али зи ра ме  из г раж да не то на три но
ви цен тъ ра от се ме ен тип на стойност 2 
ми ли она лева, как то и раз ши ря ва не на  
ус лу ги те в две дет с ки гра ди ни с от пус на
ти те от Световната бан ка над един ми
ли он лева. Това са два го ле ми со ци ал ни 
проекта, с ко ито со ци ал ни те ус лу ги в об
щи на та ще бъ дат на още подоб ро ниво. 
В условията, ко га то дър жа ва та ня ма въз

мож ност и на ма ля ва па ри те за общините, 
прив ле че ни те сред с т ва са един с т ве на та 
ал тер на ти ва за ка пи тал ни вло же ния и 
инвестиции, за по доб ря ва не жиз не на та 
сре да за хората. Това е найго ля мо то пре
диз ви ка тел с т во в то зи период. Освен но
ви те ра бот ни мес та в це ха за сепариране, 
ис пан с ка та фир ма „Монтана хид рав ликс 
„ ще от к рие още един цех, къ де то ще на
ме рят за етост мно го хо ра от общината.

- Търсите да леч ни те ко ре ни на лю-
би мия за вас град, с кой то сте свър зан 
от пет поколения, как во ще свър же 
ва ше то же ла ние за мо де рен ев ро пейс ки 
град, с ис то ри чес ки те му и кул тур ни 
цен нос ти от п ре ди око ло 20 века? 

 За да има ус тойчи во развитие, би 
тряб ва ло да има ус тойчив ту рис ти чес
ки продукт. Монтана не е има ла та къв 
ту рис ти чес ки цен тър досега. Сега, с 
ре али зи ра не то на про ек та за рим с ка та 
кре пост „Калето”, кре пос т та «Каста ад 

Монтанезиум», кой то ни връ ща към на
ше то да леч но минало, ко га то гра дът е 
ос но ван във вто ри век, на прак ти ка ще 
мо жем да пре не сем то зи кул тур ноис то
ри чес ки мост меж ду оне зи хора, ко ито 
са жи ве ли по те зи зе ми от рим с ко време, 
от там пол з ва ме ис то ри чес ки те из во ри и 
въз мож нос т та на днеш ния мон тан ча нин и 
гост на града, кой то да мо же да погледне, 
да ви ди през вековете. Това е проект, в 
кой то ще бъ дат вло же ни 1 300 000 лева, 
по кой то ра бо тим в мо мен та и той тряб
ва да бъ де из пъл нен през след ва щи те 24 
месеца. Завършва гру би ят стро еж на хра
ма «Свети дух «, вът реш но то офор м ле ние 
и пар кът от 16 де ка ра око ло не го ос та ват 
за след ва ща та година. 

- Споделяте в ед но интервю, че сте 
до бър на дъл ги те раз с то яния и те зи 
три и сега, по ре ден чет вър ти кмет с ки 
мандат, май го доказват. Как се сра бот-
вах те и пра вех те ли отс тъп ки в име то 
на гра да и общината, с раз лич ни те по 
своя по ли ти чес ки нрав пра ви тел с т ва и 

уп рав ля ва щи те мно зин с т ва през те зи 
бли зо 13 ве че го ди ни на че ло на мес т но-
то са мо уп рав ле ние ?

 Да, чет вър ти мандат, че ти ри раз
лич ни правителства, че ти ри раз лич ни 
об лас т ни управи, че ти ри раз лич ни бъл
гар с ки парламента. Опитът, кой то имам 
с тях, ми показва, че има неща,  ко ито си 
при ли чат ка то две кап ки во да при всич ки 
правителства, осо бе но по от но ше ние на 
ня кои теми, свър за ни с мес т на та власт, 
има и дру ги неща, за съжаление, през 
те зи години, ко ито по каз ват мно го неп ри
ят ни явления, осо бе но по вре ме на по ли
ти чес ки те кампании, найве че по избори, 
но как во да ви кажа. А аз съм свик нал 
с всич ки те те зи трудности. Грозно е, 
ло шо е, ко га то ня маш аргументи, а се 
опит ваш по друг на чин да работиш, за 
да отс т ра ниш тези, ко ито не ти харесват, 
но та ка ва е картината. 21 век, България е 
ев ро пейс ка страна, на дя вам се свободна, 

де мок ра тич на държава, не с кон т ро ли
ра на демокрация, как то на пос ле дък се 
прок рад ва един термин. Така че, все пак 
аз мисля, че и то ва ще премине.

- Успява ли цен т рал на та власт, след 
ка то дър жа ва та яв но ня ма пари, да 
оказ ва съ дейс т вие на мал ки те об щи ни 
в ус во ява не то на сред с т ва та по раз лич-
ни те ев ро пейс ки прог ра ми и кое кла-
си ра Монтана сред бър зо раз ви ва щи те 
се об щи ни ?  

 Монтана е географски, ико
но ми чес ки и спор тен цен тър на 
Северозапада. Благодарение на на ша та 
упо ри тост в мо мен та ра бо тим по те зи 
над 20 проекта, ко ито имаме. Държавата 
ви на ги е ре аги ра ла раз лич но към раз
лич ни те общини. Не ис кам да ко мен ти
рам то ва нещо. Има неща, ко ито пра вим 
с под к ре па та на цен т рал на та власт, но 
не са мо аз, и дру ги мои ко ле ги имат 
усещането, че по ня ко га ре али зи рат 
проекти, въп ре ки „подкрепата“ на дру
ги те власти.

- В ли чен план, си гу рен ли сте, че 

има те под к ре па та на гражданите, ко-
ито са ви избрали, както и на мес т ния 
парламент?

 Това е найрад ва що то и найза дъл
жа ва що то същевременно  ог ром ната 
подкрепа на хората. И пре диш ни те ман
да ти бях из би ран категорично, но в този, 
четвъртия, наймного, имай ки пред вид 
ярос т на та съп ро ти ва на опо нен ти те ми, 
за що то в един мо мент въп ро сът бе ше 
да ли въ об ще ще ни до пус нат до избори. 
Когато не мо гат по един  на чин да ти 
поп ре чат и спрат, след то ва из пол з ват 
друг. Безуспешно. Така че има ме под
к ре па та на гражданите, то ва за мен е 
от ог ром но значение. В мес т ния  пар
ла мент има ме ра бо те що мнозинство, 
ко ето се надявам, в ин те рес на Монтана, 
ще про дъл жи да ра бо ти та ка доб ре и 
нататък.

- Готов ли сте и в име то на как во 
пра ви те компромиси, ко га то от го ре 

ви уп рав ля ват неадекватно?
 Налага се по ня кой път. Политиката, 

знаете, е из кус т во на въз мож нос ти те и 
тогава, ко га то се предлагат оп ре де ле
ни неща, чо век тър си на чин за тях но
то реализиране. Не би тряб ва ло оба че 
да се пра вят ком п ро ми си в име то на 
коректността, честността, достойнството, 
на за ко ни и по ра ди та зи при чи на гле дам 
да си пос та вям та ки ва це ли и задачи, ко
ито са изпълними. 

Колкото до вис ше то управление, не 
тряб ва ло бис ти те да надделяват, не тряб ва 
да си по ръч ваш депутат, или да си по ръч
ваш закон. Тогава, ко га то има атаки, а те 
не са спи ра ли и про дъл жа ват, както и по 
вре ме на из бо ри те, така и сега, все въз мож
ни сиг на ли и проверки. Трябва упоритост 
и воля. Едните хо ра та смятат, че са по ли
ти чес ки поръчки, а дру ги ги при емат 
ка то ре зул тат на ло шо управление. Аз 
труд но в та зи си ту ация мо га да раз ли
ча кое е понап ред от двете, но мисля, 
че в по ве че то слу чаи ста ва въп рос  и за 
некомпетентност, и за лобизъм. ■

Златко Живков, кмет на oбщина Монтана:

С четвърто 
правителство 
реализираме големи 
екопроекти
Колкото до вис ше то управление, не тряб ва ло бис ти те да 
надделяват, не тряб ва да си по ръч ваш депутат, или да си по ръч ваш закон

СНИМКА: АТХИВ
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Възрастна же на кра чи по ули ца та 
с много, мно го бав ни стъпки, ка

то се под пи ра на дър ве ния си бастун. 
Скрити под сянката, дру ги че ти ри да ми 
признават, че то кущо са се приб ра
ли от пог ре бе ни ето на наймла да та си 
приятелка. 

Тя оби ча ше да пее на празненства, 
спо де лят те. Общо три от че ти ри те въз
рас т ни же ни имат деца, ко ито са на пус
на ли Монтана – град в Северозападна 
България. Отишли да ра бо тят в сто ли
ца та на стра на та София – на 130 км юж
но от града, или в чужбина. Животът е 
“мизерия”, про съл зе но за яви ед на от тях, 
до ка то ос та на ли те се над п ре вар ва ха да ме 
убеж да ват кол ко ужа сен е той.

Пенсиите тук ва ри рат от 110 до 140 
ев ро месечно. Едната има дъщеря, ко ято 
ра бо ти в Германия. Грижи се за рус ко
езич ни пенсионери. “Понякога им пее”. 
Друга пък има дъщеря, ко ято се тру ди за 
се мейс т во в Гърция. Но зап ла та та й нас
ко ро би ла намалена. “Въпреки то ва има 
работа”. Дъщерята на тре та ра бо ти ла 20 
го ди ни в Москва. Но се вър на ла в род ния 
край, тъй ка то би ла безработна. “Животът 
ста ва все потру ден с все ки из ми нал ден”, 
из тък на Маргарита Рангелова – 82го
диш на българка.

За мно зи на в Монтана свет ли на та 
в края на ту не ла ста ва все посла ба с 
все ки ден. Както в пого ля ма та част от 
България, на се ле ни ето се свива. През 
1985 г. в стра на та са жи ве ли 8,94 млн. 
души. През 1992 г. – 8,48 млн., през 
2001 – 7,92, а през м.г. – ед ва 7,36 млн. 
Българите имат мал ко деца. А бли
зо ми ли он от тях жи ве ят и ра бо тят в 
чужбина, ко мен ти ра в мра чен ма те ри ал 
“Икономист”.

Северозападният ре ги он на България е 
един от найбед ни те в це лия Европейски 
съюз. През пос лед но то де се ти ле тие 
Монтана е из гу би ла 11% от на се ле ни
ето си, а об щи на та – 18,7%. Единствено 
София и крайб реж на Варна са от че ли 
зна чи те лен рас теж на на се ле ни ето през 
пос лед ни те години.

Според Златко Живков – гра до на чал ник 
на Монтана, мно зин с т во то от ра бо те щи
те зад гра ни ца са за ми на ли за Испания, 
Италия, Гърция и Германия. Част от тях 
вър шат се зон на работа. И покъс но се 

връщат. Всички те зи хо
ра са ва жен из точ ник на 
па ри за региона. Но кри
за та е болезнена. Живков 
предполага, че бли зо 1/3 
от мигрантите, ро дом от 
региона, са се приб ра ли 
вкъщи, за що то са из гу би
ли ра бот ни те си мес та в 
чужбина.

Безработицата в 
Монтана днес е бли зо 10% 
– не да леч от сред но то за 
страната, обяс ни Живков. 
През мал ко то доб ри го ди
ни пре ди ико но ми чес кия 
упа дък от 2008 г. спад на ла 
до 78%. С флег ма ти чен 
жест той посочи, че пре ди 
да ста не кмет през 1999, 
без ра бо ти ца та би ла 24%. 
“През 90те не ща та бя ха 
мно го потруд ни от сега”, 
нас тоя той.

Монтана е чис та и подредена. Леко 
по ру те на и занемарена. Животът е тежък, 
но пос лед но то де се ти ле тие и член с т во то 
в Евросъюза до нес ли ин вес ти ции и мал ко 
ра бот ни места. Монтана е дом на ня кол ко 
завода, в то ва чис ло на три, ко ито ра бо тят 
за швед с кия ги гант ИКЕА. Единият пра
ви акумулатори, а дру ги ят – колела. Но 
със сред на ра бот на зап ла та от 250300 ев
ро не е ни как учудващо, че мно зи на тър
сят въз мож нос ти в чуж би на или подоб ре 
пла те на ра бо та в София.

Отнема са мо 15 минути, за да се стиг не 
до съ сед но то се ло Студено буче. Младо 
мо ми че стои с на му се на фи зи оно мия 
край пътя. Чака автобуса. Друго от ром
с ки произход, за бе ля за ло ко ла та ми, 
за поч на да вър ти ду пе то си, об ле че но в 
ос къд но гор ни ще и панталон, от бе ляз ва 
ре пор те рът на “Икономист”.

Неколцина отег че ни тийнейджъ ри 
се дят на стъ па ла та пред кметс т во то в 
селото. Местното учи ли ще е заключено, а 
трев но то иг ри ще – неокосено. Отворило 
вра ти през 1884 г., но би ло зак ри то през 
2008. И днес ог ро мен брой де ца пъ ту
ват с ав то бу си до Монтана все ки ден. 
Гимназията оба че про съ щес т ву ва ла по
дъл го от на чал но то училище. То зат ръш
на ло вра ти още през 2002 г.

Според Петър Петров – кмет на селото, 
през 1956 тук са жи ве ли 1756 души. 
“Благодарение” на ин дус т ри али за ци ята 
през ко му низ ма ос та на ли 530 през 1989 
г. А днес в ту каш ни те къ щи има ед ва 456 
души, чи ято сред на въз раст е 55 години. 
“Страдам, за що то тук има са мо въз рас т ни 
хора”, спо де ли градоначалникът.

През епо ха та на ко му низ ма бли зо 60 
от мес т ни те ра бо ти ли в свинеферма. 
Днес, спо ред Петров, “тя из г леж да ка то 
Хирошима и Нагасаки”. Останали са са мо 
основите. През 90те би ла приватизирана. 
Човекът, ку пил оборудването, я зат во рил 
и продал. Няколко сед ми ци покъс но я 
пре вър на ли в цен т ра ла за ге не ри ра не на 
слън че ва енергия. Чисто но ви па не ли 
за поч на ли да лъ щят зад ви со ка та ограда. 
Но ни кой от мес т ни те не при ветс т вал но
ва та придобивка. Както кме тът отбеляза, 
но ви ят обект взел на ра бо та ед ва един 
човек.

Беззъб въз рас тен мъж вър на лен та
та назад. Съпругата му за ми на ла за 
Германия пре ди ме сец – на 56го диш на 
възраст. Ванеса – мо ми че от ром с ки про
из ход на ед ва 19, не пре кар ва вре ме над 
учебниците. Не работи. Красен – 17го ди
шен младеж, все още по се ща ва клас на та 
стая. “Но не се съмнявам, че ще на пус
на България, за що то в дру ги те дър жа ви 

има ра бо та и е раз лич но от тук”, по яс ни 
Ванеса. “Всеки ис ка да се махне”, въз к
лик на тя.

Студено буче не са мо старее. То се 
променя. Всички 13 де ца в селото, ко ито 
пъ ту ват за учи ли ще до Монтана, са от 
ром с ки произход. Тук не се раж дат ет ни
чес ки българи, а се ло то про дъл жа ва да се 
топи. Неговият със тав ве че се е про ме нил 
драстично. В Монтана съ що има по доб на 
тенденция, твър ди кметът. Всяка го ди на 
тук уми рат бли зо 700. Раждат се съ що 
толкова, но роми.

Хората от ром с ки про из ход със тав ля ват 
4,9% от на се ле ни ето на България. Според 
преб ро ява не то от 2011, 23,2% от ро ми
те на въз раст меж ду 7 и 15 го ди ни не са 
образовани.

“Северозападнал регион” е по пу ляр на 
бъл гар с ка иг ра на думи. Означава “се
ве рен ре ги он в упадък”. Но от се ве ра 
не ид ва са мо мрак. Мащабен ин ф рас т
рук ту рен про ект – же ле зо път на ли ния и 
мост над Дунав, ско ро ще от во ри вра ти 
край Видин – на бли зо 50 км. се вер
но от Монтана. Той ще свър з ва гра да с 
Калафат, Румъния и ве ро ят но ще бъ де 
за вър шен до края на годината. Проектът 
ще от пу ши ев ро пейс ка та тран с пор т на ар
те рия и ще вдъх не жи вот на изо ли ра ния 
кът на стра на та и региона.■

„Икономист”: Мракът и от ча яни ето 
в бъл гар с кия Се ве ро за пад
Районът е един от найбедните в ЕС, коментира британското издание

Националното сдру же ние 
на об щи ни те в Република 
България (НСОРБ) пред
ла га зе ме дел с ки те зе ми да 
бъ дат об ла га ни с данък, 
за яви кме тът на Добрич 
Детелина Николова, ко ято е 
член на Управителния съ
вет на неп ра ви тел с т ве на та 
организация, до ми ни ра на 
ос нов но от пред с та ви те
ли на ГЕРБ. Земеделските 
зе ми се га са един с т ве ни ят 
нед ви жим актив, кой то не 
се об ла га ка то собственост, 
а ге не ри ра съ щес т ве ни 
приходи, вклю чи тел но и от 
Европейския съюз, по яс ни 
Николова. 

От НСОРБ са изчислили, 
че да нък 1 лев за де кар би 
ге не ри рал при хо ди 19 000 
000 лева. Постъпленията 
от то зи да нък би ха се на
со чи ли пре дим но към мал
ки те и сред ни те общини, 
ко ито ня мат ал тер на ти ви 
за по ви ша ва не на соб с
т ве ни те си приходи, по
соч ват от сдружението. 
Предложението на НСОРБ 
мо же да бъ де вклю че но в 
об съж да ни те про ме ни в 
Закона за мес т ни те да нъ ци 
и такси.■

ГЕРБ сла га 
да нък и на 
зе мя та Шести блок 

вече е включен 
в енергийната 
система

На 8 юли 2012 г., в 
6 ч. и 32 мин., шес ти 
енер гоб лок на АЕЦ 
“Козлодуй” бе вклю
чен в па ра лел с енер
гийна та сис те ма на 
страната. Извършени 
са не об хо ди ми те 
дейнос ти по под мя
на на елек т ри чес ко то 
оборудване, до ве ло до 
из к люч ва не то на тур
бо ге не ра то ра на бло
ка на 7 юли. Успешно 
са из пъл не ни всич
ки изпитания, ко ито 
потвърдиха, че сис те
ми те и съ оръ же ни ята 
на шес ти блок ра бо тят 
нормално. 

Другият 1000ме
га ва тов блок на АЕЦ 
“Козлодуй” – пе ти 
блок, ра бо ти със 
100% на то вар ва не на 
мощността, съобщиха 
от отдел „Връзки с 
обществеността” на 
централата.■

Елеонора ЦАНОВА
Между 65 и 80 % са 

резервите, които притежава 
козлодуйската ядрена централа 
за защита при земетресение, 
наводнение, тежки аварии 
и екстремни бедствия. 
Ядрените съоръжения, 
изградени върху стабилната 
дунавска плоча, могат да 
издържат на земетресение, 
равно на 9та степен по 
МедведевШпонхойер
Крамник. Издигната върху 
втората незаливаема дунавска 
тераса на височина 35 метра, 
централата може да понесе 
33метрови вълни цунами, 
каквито евентуално биха се 
появили при едновременното 
отваряне на шлюзовете на 
река Дунав при “Железни 
врата” 1 и 2. Тестовете дават 
отговор на управлението при 
тежки аварии, при загуба на 
собствено електрозахранване, 
при мълнии, обледяване, 
опасност от много високи и 
много ниски температури и 
обилни валежи. 

Това стана ясно от 
общественото обсъждане 
на Националния доклад 
от извършените в края на 
миналата година стрес

тестове на реакторите в АЕЦ 
 Козлодуй, провокирано 
от жестоката авария в 
японската ядрена централа. 
Тестовете бяха последвани 
от партньорска проверка, 
а докладът, изготвен от 
Атомната централа  Козлодуй 
и регулиращия орган внесен в 
Европейската комисия.

 Не мога да се съглася нито 
с бодряшки изказвания, че 
всичко ни е прекрасно, това е 
найдобрата централа в света, 
нито с другата крайност, 
че нищо не е направено. С 
модернизацията на пети и 
шести блок, с мерките, които 
изпълняваме, за да продължим 
лиценза на хилядниците. 
Сега тази програма, която сме 
набелязали по мерките след 
стрестестовете трябва да се 
изпълнява стриктно. Ще се 
съобразим с всички препоръки, 
включени в доклада заяви 
изпълнителният директор на 
централата Валентин Николов. 

Тези мерки имат срокове 
до еднадве години, по
продължително ще бъде 
изграждането на Център за  
ръководство при бедствия и 
аварии извън територията на 
Атомната централа. ■

В АЕЦ “Козлодуй” Централата има 
достатъчен
защитен резерв

Ирен ТОКИНА
На 01.07.2012 в 23,35 ч. в 

ОДЧ при РУП  Монтана е 
по да ден сиг нал от тел. 112 за 
въз ник нал спор за зе ме дел с
ка зе мя меж ду две фир ми от 
Вършец и Кнежа в зем ли ще то 
на с. Стубел, обл. Монтана. 
След два дни на тел. 112 е 
по да ден вто ри сиг нал в РУП
Монтана от зе ме дел с кия про
из во ди тел от Кнежа, кой то 
твърди, че е зап ла шен от 10 
лица, ко ито не му поз во ля ват 
да си при бе ре ре кол та та от 
ни ва та му в зем ли ще то на с. 
Стубел, обл. Монтана.

Служители на РУП 
Монтана са из вър ши ли про
вер ки и по два та сигнала, при 
ко ито не са ус та но ви ли фи зи
чес ка са мо раз п ра ва. 

Двете фир ми ос пор ват 
пра во то на пол з ва не и сто па
нис ва не на 1 600 дkа об ра бот
ва ема зе мя от ма сив в зем ли
ще то на с. Стубел от ок том в ри 
2011 г.

Със за по вед на ди рек то
ра на Областна ди рек ция 
“Земеделие”  Монтана въп
рос на та зе ме дел с ка зе мя слу
жеб но е раз п ре де ле на на фир
ма ЕТ „Мат Гер  Екатерина 
Йорданова” от Вършец. 

Заповедта е об жал ва на, но 
до мо мен та ня ма съ деб но 
решение. ЕТ “Светослав 
Илчовски” – Кнежа твърди, 
че всич ки опе ра ции по 
засяването и об ра бот ка та на 
въп рос ния ма сив са из вър
ше ни от него, при ко ето са 
вло же ни вре ме и го ле ми па
рич ни сред с т ва и е ос по ри л 
заповедта на ОД "Земеделие" 
пред Районен съд – Монтана. 

Във връз ка с раз п ре
де ля не на имо ти те за об
ра бот ка със за по вед та на 
ОДЗ Монтана по сиг нал 
на Екатерина Йорданова в 
ОДМВР – Монтана е из вър ше
на про вер ка по преписка, по 
ко ято Районна про ку ра ту ра – 
Монтана е от ка за ла да об ра зу
ва до съ деб но производство. 

Екатерина Йорданова 
твърди, че ре кол та та след ва 
да бъ де приб ра на от нейна
та фир ма, въп ре ки че за 
засяването, ре кул ти ви ра не то и 
об ра бот ка та на въп рос ния ма
сив не е вло жи ла средства.

Полицейските ор га ни са 
пре дуп ре ди ли и две те арен да
тор с ки фир ми да не пред п ри
емат са мо уп рав ни дейс т вия и 
да ре шат спор ни те си въп ро си 
по за ко но ус та но ве ния ред.■

Арендатори 
спорят за земя 
и продукция
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Добринка КОРЧЕВА
- Доц. Райчинова, разбрах, 

че сте про учи ли ге не ало ги ята 
на рус кия пре зи дент Владимир 
Путин и сте нап ра ви ли 
откритие, свър з ва що го с... 
България!

 Не съм стиг на ла са ма до те зи 
неща. В “История на България” 
на Иречек се споменава, че по 
вре ме на Чипровското въс та
ние /през 1688 г. – б.ред./ ед но 
мом че от ро да Путини, оце ля ло 
от клането, в ко ето са из би ти 
всич ки знат ни ро до ве и тех
ни те потомци, учас т ни ци във 
въстанието, ус пя ло с дру ги бя
га щи бъл га ри да оти де в спа си
тел на та мет ро по лия – Русия. И 
то ва мом че се за сел ва в Санкт 
Петербург. Предполагам, че, 
же ней ки се за рускиня, то да ва 
на ча ло то на ро да Путини, за що
то не поз на вам друг та къв род 
ос вен петербургския. Допускам, 
че ко ре ни те на то зи род тръг ват 
от то зи прапрадядо, из бя гал от 
Чипровци.

Освен то ва акад. Рахимов ве че 
доказа, че бив ши ят рус ки пре зи
дент Борис Елцин е от бъл гар с ки 
род. Знам, че по вре ме на не
го во то уп рав ле ние той мно го е 
дър жал Путин да за вър ши осем
те найвид ни ду хов ни школи, и 
то ва спо ред мен е найпод гот ве
ни ят пре зи дент в света. 

- По как ва ли ния Елцин 
се оказ ва съ що с бъл гар с ки 
корен?

 От рус ки те знат ни ро до ве 
мно го са с бъл гар с ки произход.

- А не от татарски, от 
Златната орда?

 Не. Златната ор да е къс но яв
ле ние и ня ма ни що об що с те зи 
бъл гар с ки родове. Корените на 
об щ нос т та на бъл гар с кия и рус
кия на род са да лечда леч пре ди 
това.

- Твърди се обаче, че фа ми-
ли ята Елцин ид ва от рус кия 
град Елец?

 Акад. Рахимов е на дру го 
мнение. По нас то ява не на Елцин 
ста ва под го тов ка та на Путин за 
президент, а ко га то той дой де на 
власт, аз запомних, че ед но от 
пър ви те неща, ко ито направи, е 
да по се ти Казан. И по вре ме на 
т.нар. про ле тен праз ник /на шия 
Тодоровден/, ко га то са ку ши ите 
с коне, бор би те и състезанията, 
Путин се бо ри с ед на българка. 
И то ва ме озадачи. Оттогава за
поч нах да се ин те ре су вам от къ де 
е то зи род и ко га то Путин из б ра 
Медведев за свой довереник, 
кар ти на та ми се проясни. 
Защото ба ща та на Медведев е от 
Татарстан и е с бъл гар с ки ко рен 
спо ред мен. 

- Съвсем яс на е се ман ти-
ка та на ду ма та “път” във 
фа ми ли ята на нас то ящия 
пре зи дент на Русия. Но как 
се е про из на ся ла и пи ше ла на 
старобългарски?

 Развитието на но со ви те глас
ни ер го лям и ер ма лък в раз лич
ни те бъл гар с ки ди алек ти ва ри ра 
от У и А до Ъ. Имаме “пат” и 
“пут” в ня кои ро доп с ки говори. 
Всичко то ва е свър за но с фо не
тич на та сис те ма на древ ния бъл
гар с ки език. 

КАКВО КАЗВА ИСТОРИЯТА
Развоят на Чипровското въс та

ние и во ен на та му ор га ни за ция 
не са доб ре документирани. Още 
през про лет та на 1688 г. въс та ни
чес ки час ти под ръ ко вод с т во то 
на Георги Пеячевич на пус кат 
Чипровци и се при съ еди ня
ват към ав с т рийс ка та армия. 
Войските на Пеячевич учас т ват 
в прев зе ма не то на кре пос т та 
Оршова и об лас т та Банат. След 
бит ка та при Белград въс та ни ето 
из бух ва в ця ла Северозападна 
България. Настъпващите 6 ав
с т рийс ки пол ка не ус пя ват да 
ко ор ди ни рат бъл гар с ки те части, 
ко ито без дейс т ват и да ват въз
мож ност на ос ман ци те да се 
прегрупират. Решителната бит ка 
се със тои през ок том в ри 1688 г. 
в мес т нос т та Жеравица, бли зо до 
Кутловица, къ де то въс та ни чес
ки те войс ки са раз би ти от ос ман
с ки войс ки и ма джар с ки те им 
съюзници, пред вож да ни от граф 
Емерих Текели. Макар че сра же
ни ята продължават, въс та ни ето 
бър зо е потушено. Чипровци е 
прев зе то на 18 ок том в ри 1688 г. 
след ге ро ич на от б ра на и на пъл
но раз ру ше но за ед но с окол ни
те се ла Копиловци, Железна и 
Клисура. Почти ця ло то им на се
ле ние е из би то или от в ле че но в 
робство. В след ва щи те ме се ци 
съп ро ти ва та продължава, ка то 
пос те пен но ос та тъ ци те от въс та
ни чес ка та ар мия се прев ръ щат в 
хайдуш ки чети.

Въстанието и по ту ша ва не
то му пре диз вик ва въл на от 
ма со во пре се ле ние от ця ла 
Северозападна България, пре
дим но на за пад и на север, 
към области, до ми ни ра ни от 
християни. Основната въл на 
от бе жан ци се за сел ва око
ло ре ка Дунав, в ра йо на на 
Видин и Лом, в Пиротско, 

Софийско и Берковско. Голяма 
гру па бе жан ци от Чипровци 
по ема и на югоизток. Пускат 
ко ре ни в Средногорието  
Стрелча, Войнягово, Михилци, 
Черноземен и други. 

Според мес т ни пре да ния 
ка то ли чес ка та цър к ва от куп
ва от тур ци те не го ля ма гру па 
же ни и деца, ко ято за сел ва в 
се ло Секирово, днеш ния град 
Раковски. Найго ля ма та ком пак т
на гру па бе жан ци се от п ра вя към 
Влашко, къ де то се раз п ръс ка и 
час тич но пре то пя ва сред мес т
но то население. Днес бъл гар с ко 
мал цин с т во от Чипровци има в 
об лас т та Банат.

Чипровското въс та ние 
сла га край на ста ту та на 
Северозападна България ка
то бу фер на зо на меж ду 
Османската им пе рия и хабс бур
г с ки те територии. Пресечено 
е и ка то ли чес ко то влияние. 
Ликвидирани са при ви ле ги ите 
на бъл гар с ка та арис ток ра ция и 
властта, ко ято тя уп раж ня ва в 
района. Значението на Чипровци 
ка то кул тур но и ико но ми чес ко 
сре ди ще сил но намалява.

ПЕТЪР ВЕЛИКИ,
МИХАИЛ РОМАНОВ И 
ЛЕВ ТОЛСТОЙ СЪЩО 
ИМАЛИ БЪЛГАРСКИ КОРЕН?
 Акад. Ахмед Рахимов ус пя 

да до ка же тех ния про из ход в об
шир но из с лед ва не

От иде оло ги чес ки 
съображения, твър ди Рахимов, 
от един мо мент на та тък наз ва ни
ето “бъл га ри” из чез ва от всич ки 
офи ци ал ни документи, за да 
бъ де за ме не но с “та та ри”. Това 
всъщ ност не оз на ча ва от де лен 
етнос, а има ет ног раф с ко зна че
ние – прос то оп ре де ля хората, 
жи ве ещи на да де на територия. 

Известният рус ки поет, пуб ли
цист и ре во лю ци онер Николай 

Огарьов пише, че “ця ло то рус ко 
дворянство, ко ето не е с арис
ток ра ти чен произход, има та
тар с ки произход. Просто ни се 
е на ло жи ло да се прек ръс тим в 
дво рян с ка Русия, така, че прос
ти ят ни про из ход да ос та не не за
бе ля зан”. 

В тру да на жи во та си – 
“Волжка България и нейна та 
съд ба – 400 рус ки дво рян с
ки фа ми лии”, акад. Рахимов 
доказва, че по не 400 от найиз
вес т ни те рус ки ро до ве во дят 
ко ре на си от вол ж ки българи. От 
тях са про из лез ли 12 ца ре или 
князе, 86 са би ли министри, 141 
– губернатори, 161 – приз на ти 
учени. Общо – по не 2083 дво
рян с ки семейства!

Михаил Романов, ро до на чал
ник на династията, из ве ла Русия 
сред све тов ни те сили, има връз
ка с бъл гар с ка фамилия. Той из
б рал за же на дъ ще ря та на мур за 
/вол ж ка та титла, ек ви ва лент на 
княз/ Мустафа Мария Хлопова, 
но го зас та ви ли да се разведе. 
Въпреки то ва от но во из б рал бъл
гар ка – Евдокия Стрешньова. 

Майката на Петър Велики 
– Наталия Наришкина, е внуч
ка на вол ж кия бъл га рин мур за 
Абатур или Нариш, кой то през 
1423 г. при ема християнството. 
Съпругата на ле ген дар ния рус ки 
вла де телре фор ма тор пък е от 
ро да Лопухини, съ що нас лед
ни ци на бъл гар с ки княз на име 
Редеди. 

Родът на Лев Толстой про из
ли за от бъл гар с кия княз Идриса 
или Индриса /на бъл га рота тар
с ки “раз би ращ”, “схват лив”/. 
Правнукът на Индриса – Андрей 
Харитонович, по лу ча ва проз
ви ще то си “тол с той” – или “де
бел”, от ве ли кия княз Василий 
Тъмни, на ри чан така, за що то 
бил ос ле пен от враговете. Без да 
вижда, Василий Тъмни пре гър

нал гос та си Андрей, кой то му се 
ви дял дос та пълен, и го кръстил: 
“Оттук на та тък ще си Толстой!” 

Запитан от рус ки жур на лис
ти за про из хо да си, Владимир 
Путин отговоря: “Няма чис ти 
руснаци. Не слу чай но има та
ка ва поговорка: “Изтрий доб ре 
рус на ка и от до лу ще се по ка же 
та та рин”. 

ЕЛЦИН БИЛ 
НАСЛЕДНИК
НА МУРЗА ЕЛЧИ
 Предците на Никита 

Хрушчов се каз ва ли Кручеви, 
из бя га ли от Великотърновско в 
Украйна по вре ме на Кримската 
вой на

Дворяните Елцини про из
хож дат от мур за Елчи, кой то 
пър во на чал но при над ле жи към 
Златната орда, но пос ле я на пус
ка и при ема хрис ти ян с т во то при 
цар Иван Трети в Москва. 

Едно от доказателствата: “ел
чи” на та та робъл гар с ки зна чи 
“гла ша тай”, “ле то пи сец”.

Според акад. Рахимов из дън ка 
на то зи род е пър ви ят пре зи дент 
на но ва Русия Борис Николаевич 
Елцин. Може би не е слу ча ен 
фактът, че Елцин ид ва на бял 
свят в урал с ко то се ло Ботка
Бутка. 

На та та робъл гар с ки то ва има 
то чен превод: “ка ша”. 

Легенда от вре ме то на со
ца носи, че съ вет с ки ят ли дер 
Никита Хрушчов пък си бил 
чист ет ни чес ки българин! 
Неговите пред ци се каз ва
ли Кручеви и из бя га ли от 
Великотърновско в Украйна 
по вре ме на Кримската война. 
Предполага се, че род ни на на 
политика, раз вен чал Сталин и 
кул та към личността, е бъл гар
с ки ят по ет от ста роп рес тол ния 
град Марин Кручев.■

От ин тер нет

Доц. Райчинова: 
Родът на Владимир 
Путин е от Чипровци
Негов прап ра дя до се спа сил ка то 12го диш но мом че от кла не то
в Чипровци, стиг нал до Санкт Петербург и се оже нил за рус ки ня

Доц. д-р Добринка 
Райчинова е ро де на на 30 
март 1939 г. в Казанлък. 
Завършила е ин же нер с т
во и филология. Защитава 
ди сер та ция в Московския 
дър жа вен уни вер си тет 
“Михаил Ломоносов”. 
Преподавала е в Института 
за чуж дес т ран ни сту ден ти 
/ИЧС/ и в Софийския уни
вер си тет “Свети Климент 
Охридски”. Има мно жес т во 
из с лед ва ния в об лас т та на 
лексикологията. Член е на 
Международната ака де мия 
по българознание, ино ва
ции и кул ту ра /МАБИК/ със 
се да ли ще във Виена



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

12 - 18 юли 2012 г.

►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

Фирма „Ди-Вен” ЕООД – гр. Лом 
е ото ри зи ран 
ди лър на мо
то ка ри с мар
ка та Тайлифт”. 

Бързи, ер го но мич ни и на деж д ни мо то ка ри те 
на „Тайлифт” са найдоб ра та под к ре па във ва
шия склад, про из вод с т ве но ха ле или площадка. 
Възможности за дос тав ка на дизел, газ или бензин, 
ком п лек то ва ни със смен ни съоръжения. Двигатели 
НИСАН, ИСУЗУ или ЯНМАР, ав то ма тич на хид рот
ран с ми сия и сервоуправление.
Две го ди ни гаранция, оси гу ре но об с луж ва не до 
вся ка точ ка на стра на та в рам ки те на 24 часа.

Ние сме си гур на опо ра за Вашия бизнес.
3600 Лом, ул. „Хаджи Димитър” 64
Тел.: 0971 66170; тел./факс: 0971 66828; факс: 0971 64047;
e-mail: office@di-ven.bg; http://www.di-ven.bg

„ЕЛИНА” ЕООД – Монтана

● сенници;
● шатри;
● мо бил ни басейни
Монтана – око лов ръс тен път, 
сре щу бен зи нос тан ция Shell.
Тел. 0888/62 40 18;  096/300 861; 
http://elina-bg.com..

ТПК “Септември” – 
Монтана

произвежда:

• дюшеци, ма си – хол ни и кухненски, 
и столове

• Отдава по ме ще ния под на ем
за офи си и производство

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

на ул. „Трети март” 84.

Монтана, ул. “Индустриална” 8, 
те л. /факс: 096/305 802  – гл. счетоводител

ЕТ „НЕШО МИРАНОВ”
Нешо МИРАНОВ – управител

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

6   БРОЙ 25 (836) 11 - 18 ЮЛИ 2012 Г.Слово спектър 

12 Св. мчци Прокъл и 
Иларий. Правед. Вероника  

13 Събор на св. ар хан
гел Гавриил. Преп. Стефан 
Саваит  

14 Св. ап. Акила от 70те. 
Преп. Никодим Светогорец  

15 † Неделя след 
Петдесетница – на св. Отци 
от 6те Вселенски събори. 
Св. мчци Кирик и Юлита. 
Св. рав но апос то лен ве лик 
княз Владимир 

16 Св. свщмчк Атиноген 
и 10те му ученици. 
Възпоменаване Св. мчца 
Юлия девица. Св. мчк Йоан 
Търновски  

17 Св. вмчца Марина. 
Възхвала на Пресвета 
Богородица. 

18 Свв. мчци Иакинт 
Амастридски и Емилиан. 
Св. мчк Емилиан 
Доростолски.  

19 Преп. Макрина. Преп. 
Дий.

ОБЩИНА  МОНТАНА
             НА ОСНОВАНИЕ  чл. 69 от НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, 

УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО
О  Б  Я  В  Я  В  А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С  ЯВНО НАДДАВАНЕ
ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ  ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

Търгът ще се про ве де на 26.07.2012 год. в сгра да та на об щи на Монтана.
Тръжните кни жа се по лу ча ват в стая 506, а се зап ла щат в ТБ „Алианц България”, клон Монтана, по IBAN 
BG88BUIN76618472700003, код за пла ща не 44 70 00 или на ка са та в стая 102. 
Депозитът се вна ся в “Общинска бан ка” АД по IBAN BG82SOMB91303347342102, BIC  SOMBBGSF.
Молби за до пус ка не до учас тие в тър га се при емат в стая 506.
Краен срок за за ку пу ва не на тръж ни книжа, вна ся не на де по зит и по да ва не на мол би е 25.07.2012 година.
Оглед на обек ти те се оси гу ря ва от ди рек ция “ОС” при об щи на Монтана, след пред с та вя не на до ку мент за 
за ку пе ни тръж ни книжа.
Повторен търг при неспе че лен имот ще се про ве де на 02.08.2012 год. на съ що то място, ка то де по зит и мол
би за учас тие се при емат до 01.08.2012 г.
За справки:  тел. 096/394 221, стая  506

№ Местност,
№ на имо та

площ
/кв.м./

На чал на 
тръж на це на 
/лева/

Депозит  / лв./
Цена на 
тръж ни

кни жа /лв./

Час на 
търга

1 “Гуров гроб”     48489.27.61              449,0 1700,00 170,00   30,00 9,00

2 “Пръчов дол” 48489.26.478 613,0 2150,00 215,00 30,00 9,30

3 “Над се ло”    48489.27.77
                       48489.27.76
                       48489.26.665
                       48489.26.129

397,0
265,0
956,0
500,0

1200,00
800,00

2900,00
1600,00

120,00
80,00

290,00
160,00

30,00
30,00
30,00
30,00

10,00
10,30
11,00
11,30

4 “Горна 
Жеравица”48489.24.230

15195,0 30390,00 3039,00 30,00 13,00

5 “Лазарова во де ни
ца”48489.4.326

115,0 1500,00 150,00 30,00 13,30
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Продължава ус пеш на та 
ре али за ция на проекта* 

„СЪЗДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-
КОНСУЛТАТИВНИ ЦЕНТРОВЕ

(ИКК) - БЪРЗ СТАРТ В ГРАДОВЕТЕ 
БЕРКОВИЦА И НИШ” 

по прог ра ма та за тран с г ра нич но 
сътрудничество

Приключиха ос нов ни те обу че ния в пет  пред п ри
ятия в об ласт Монтана по прог ра ма та „Бърз старт”. 
Персоналът на две пред п ри ятия в Монтана и по ед но 
във Вършец, Берковица и с. Бързия бе за поз нат с 
ме то до ло ги ята „Бърз старт” с цел по доб ря ва не ефек
тив нос т та на работата.  Предприятията са от раз лич
ни браншове, но ме то до ло ги ята е раз ра бо те на така, 
че да оце ня ва вся ка кон к рет на биз нес си ту ация и 
про цес и да пред ла га ефек тив ни ре ше ния за оп ти ми
зи ра не то им. 

Обучителите пре ми на ха пре ди то ва спе ци ален 
курс по методиката, за да мо гат да пре да дат  на уче
но то на пер со на ла в сво ите предприятия. 

В пос лед с т вие те мо гат да пред ла гат по доб ни обу
че ния и на дру ги биз нес организации. Самото обу че
ние ак цен ти ра вър ху изу ча ва не то на сла би те стра ни 
и усъ вър шен с т ва не то на про це си те така, че да се 
по ви ши ефе к тив нос т та и ка чес т во то на из вър ш ва на
та дейност .

Проектът уси ле но се по пу ля ри зи ра чрез из гот ве ни
те рек лам ни  ма те ри али – плакати, тениски, дипляни, 
ко ито се раз п рос т ра ня ват сред це ле ви те гру пи и 
мес т на та общност. 

Проектът се ре али зи ра по прог ра ма та за тран с г
ра нич но сът руд ни чес т во (ТГС) и е на стойност 159 

хи ля ди лева. Предложението е сред спе че ле ни те 44 
про ек та от 166 кан ди да ти за ця ла та страна. Водеща 

ор га ни за ция е Национална асо ци ация за ико но
ми чес ка и со ци ал на ин тег ра ция /НАИСИ/  София 
с пар т ньо ри по проекта: Читалище „Иван Вазов 
1872” – Берковица и Организация ПротектаНиш.             

На 3 юли в 
Природозащитен цен тър 
„Натура” пред с та ви те ли на 
гер ман с ки те ор га ни за ции 
HÖB (Образователен цен
тър по ис то рия и екология) 
и DBU (Немска фон да ция 
за окол на среда) офи ци ал
но връ чи ха удос то ве ре ние 
за фи нан си ра не на про ект 
„Ваканция за ус тойчи во 
раз ви тие“. 

Сертификатът бе връ чен 
на бъл гар с ки те пар т ньо
ри по про ек та Фондация 
„Екоцентрик” и Дирекция 
на ПП ”Врачански балкан”. 

По вре ме на ед нод нев
но то си по се ще ние гос ти
те по се ти ха се ла та Очин 
дол, Паволче и Лютиброд, 
къ де то през след ва ща та 
го ди на се пред виж дат част 
от обу че ния на 120 уче
ни ци от Германия, област 
Враца и област София. 
През про лет та и ля то то 
на 2013 го ди на  ще бъ дат 
про ве де ни об що шест обу
чи тел ни се ми на ра на те ма 
„Устойчив на чин на жи
вот“ с цел за поз на ва не на 
мла де жи те с прин ци пи те 
на ус тойчи во то раз ви тие 
и по ви ша ва не чув с т ви тел
нос т та им към ак ту ал ни 
еко ло гич ни проб ле ми и 
съ щес т ву ва щи те ре ше ния 
за тях но то преодоляване. 

Програмата за про веж да
не то на обу че ни ята пред
виж да „уче не чрез пре
жи вя ва не“ ка то ме тод за 
пъл но цен но и трай но ус во
ява не на зна ния и умения. 
Младите хо ра ще се за
поз на ят с при род ни те бо

гатс т ва на ПП „Врачански 
балкан” чрез про веж да не то 
на об ра зо ва тел ни беседи, 
ком би ни ра ни с прик лю чен
с ки иг ри и пре хо ди по ин
терп ре та тив ни марш ру ти 
на те ри то ри ята на парка.

Заедно с обу че ни ята 
про ек тът включ ва и ре али
зи ра не то на мал ки ло кал ни 
под п ро ек ти за об ла го ро
дя ва не на сре да та в се ла та 
и под по ма га не раз ви ти ето 
на ус тойчив ту ри зъм в тях. 
Младежите ще се вклю чат 
ак тив но в из гот вя не то на 
иде ите и в тях но то ре али
зи ра не за ед но с мес т ни те 
общности.  

Продължителността 
на про ек та е 18 ме се ца 
и е на стойност 170 765 
евро, по ло ви на та от ко ито 
се оси гу ря ват от Немска 
фон да ция за окол на среда, 
а ос та на ли те сред с т ва 
са от HÖB, Фондация 
„Екоцентрик” и Дирекция 
на ПП „Врачански 
балкан”■Слово плюс

Ваканция 
за 
устойчиво 
развитие
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Национален литературен 
конкурс за сборник с кратки 

разкази 
„Минко Неволин” – 2012

Регламент

Община Карнобат обя вя ва Национален ли те ра ту
рен кон курс за сбор ник с крат ки раз ка зи на име то на 
пи са те ля Минко Неволин, ут вър ден  с ре ше ние на 
Общинския съ вет № 117.1 от 27.06.2012 г. 

Организатори на кон кур са са об щи на Карнобат, 
къ щаму зей „Минко Неволин”, Народно чи та ли ще 
„Димитър Полянов – 1862”, Съюз на бъл гар с ки те 
писатели. Литературният кон курс е из раз на приз
на тел ност към па мет та и твор чес т во то на Минко 
Неволин, ос та вил своя спе ци фич на сле да в раз ви ти
ето на на ци онал на та ли те ра тур на традиция. 

Конкурсът се про веж да  вед нъж на две години, ка то 
пър во то му из да ние е през 2012. 

ПРАВО И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
 Представените за учас тие сбор ни ци не тряб ва да 

са от ли че ни на дру ги конкурси.
 Участието е явно.
 Няма въз рас то ви ограничения.
 Всеки ав тор има пра во да учас т ва са мо с един 

свой сборник, до ри да е из дал два или по ве че през 
об х ва на тия от ус ло ви ята на кон кур са период.

 Сборниците с крат ки раз ка зи тряб ва да са из да де
ни в нас то яща та или пред ход на та го ди на от обя вя ва
не на конкурса.

 Всички ав то ри учас т ват с по три броя от кни га та 
си, ко ито не се връ щат след обя вя ва не на ре зул та та 
от кон кур са и ос та ват във фон да на биб ли оте ка та на 

 НЧ „Димитър Полянов” – 1862 г. – гр. Карнобат.
 Всеки ав тор из п ра ща по три кни ги по пощата, с 

при ло же на ин фор ма ция за кон так ти на адрес: 
гр. Карнобат 8400, обл. Бургас, ул. „Граф Игнатиев” 

№ 2, Звено „Култура и из по ве да ния”, За Националния 
ли те ра ту рен кон курс „Минко Неволин”

 Конкурсните про из ве де ния  тряб ва да са пър во 
из да ние и да но сят след на та информация: заглавие, 
автор, го ди на на издаване.

Срокът за из п ра ща не на кни ги те е 30 юли  2012 г.
Произведения, по лу че ни след уточ не ния срок, как

то и такива, ко ито не от го ва рят на рег ла мен та на 
конкурса, не се раз г леж дат от журито.  

НАГРАДИ:
При обя вя ва не на ре зул та ти те от кон кур са ще бъ дат 

връ че ни след ни те награди:
 Голямата наг ра да  Статуетка с над пис „Първи на

ци она лен ли те ра ту рен кон курс 
 „Минко Неволин”, Карнобат 2012, дип лом и па рич

на пре мия от 1000 лева.
 Първа наг ра да – дип лом и па рич на пре мия от 500 

лева.
 Втора наг ра да – дип лом и па рич на пре мия от 300 

лева.
 Трета наг ра да – дип лом и па рич на пре мия от 200 

лева.
ЗАБЕЛЕЖКИ:
 Носителите на наг ра ди не мо гат да учас т ват 

в след ва щи те из да ния на конкурса, или мо гат да 
участват, но с нови, не пуб ли ку ва ни кни ги до мо мен та 
на обя вя ва не на кон кур са за вся ко след ва що издание.

 Наградите не се при съж дат за книги, из да де ни 
посмъртно.

 Присъдените наг ра ди ня ма да се из п ра щат по 
пощата. При не въз мож ност за при със т вие на це ре
мо ни ята по наг раж да ва не то в гр. Карнобат, тряб ва да 
се оси гу ри представител, упъл но мо щен от учас т ни ка 
в конкурса. В 15дне вен срок от да та та на връчване, 
не по лу че ни те наг ра ди се анулират.

С тур нир по те нис на 
ма са се от к ри Спортно 
ля то 2012 в Криводол. 
Състезанието се про ве
де на 5 юли и бе от к ри то 
от за мес т никкме тът на 
община Криводол Йордан 
Желязков. 

Организацията на про
ява та е на Общинската 
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 и е част 
от Програмата за ор га ни
зи ра не на лет ния от дих на 
уче ни ци те от общината. 

Основната цел на спор т ни
те ме роп ри ятия е пре вен
ция на про ти во об щес т ве ни
те про яви на ма ло лет ни те и 
непълнолетните.

В със те за ни ето взе
ха учас тие де ца на въз
раст меж ду 10 и 15 г. от 
Криводол. Под ръ ко вод с т
во то на об щес т ве ни те въз
пи та те ли Иван Симеонов и 
Йорданка Христова де ца та 
де мон с т ри ра ха сво ите спор
т ни уме ния в иг ра та те нис 
на маса. В ин ди ви ду ал на
та над п ре ва ра по бе ди тел 
ста на Цветан Ангелов. 

Второто мяс то спе че ли 
Никола Велчев и на тре то 
мяс то се кла си ра Божидар 
Борисов.

Наградите и гра мо ти
те връ чи за мес т ник кме
тът на об щи на та Йордан 
Желязков.Турнирът бе 
зак рит от сек ре та ря на 
Общинската ко ми сия 
Маргарита Петрова.

Следващата про ява 
от Спортно ля то 2012 в 
Криводол е тур ни рът по 
спор тен риболов, кой
то ще се про ве де на 30 
август.■Слово плюс

▲От 6 юли 2012 г. в биб ли оте ка та към Народно чи та ли ще „Н. Й. 
Вапцаров-1924” - гр. Криводол стар ти ра „Приказно Дисни ля то”. 
Инициативата е на чи та лищ на та биб ли оте ка в пар т ньор с т во с Общинската 
ко ми сия за бор ба сре щу про ти во об щес т ве ни те про яви на ма ло лет ни и не пъл-
но лет ни и СОУ „Св. св. Кирил и Методий”. Тя е част от про ек та „Лятна уче ни-
чес ка ака де мия” - за пол зот вор на и при ят на ва кан ция, и ще се про веж да все ки 
дел ни чен ден от по не дел ник до петък от 10.00 до 11.00 ча са до 15 август.
Филмовият ма ра тон на про из ве де ния за де ца от све тов ноиз вес т ни ав то ри 
се осъ щес т вя ва бла го да ре ние на пре дос та ве но то обо руд ва не по Програма 
„Глобални биб ли оте ки – България”.
От 15 ав густ в биб ли оте ка та ще стар ти ра „Работилница по при лож но из кус-
т во” за всич ки лю би те ли на из кус т во то – икебана. СНИМКИ: АРХИВ

„Спортно лято” 
в Криводол
Тенис на ма са

Открит урок на те ма 
„Да опоз на ем при ро да та 
и да я опа зим” бе ор га
ни зи ран на 5 юли в цен
тъ ра на се ло Челопек от 
10.00 часа.

Инициативата е на 
Мемориален ком п лекс 
„Ботев път” и чи та ли ща
та „Фар 1930“ и „Огнище 
1930“ в се ла та Паволче и 
Челопек.

В от к ри тия урок взе ха 
учас тие над 35 де ца от 
две те села.

Росица Кузманова 
из не се бе се да за опоз на
ва не и опаз ва не на при
ро да та в района. 

Пламен Дамянов де
мон с т ри ра как тряб ва 
да се опъ не па лат ка за 
лагеруване, а след то ва 
де ца та сфор ми ра ха от
бо ри и нап ра ви ха емо ци
онал но състезание. 

За де ца та бя ха под
си гу ре ни ла ком с т ва за 
почерпка.

Организаторите из
каз ват бла го дар ност на 
ОУ „Христо Ботев“ в с. 
Паволче за ока за но то 
съ дейс т вие и пред виж
дат да про ве дат след ващ 
урок през ме сец ав густ 
на те ма „Ориентиране 
в природата“.■Слово 
плюс

Да опознаем 
природата и
да я опазим
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 Изложбата е пос ве те на на 
предците, ос но ва ли през XV 
век Урумлар (ста ро то име на 
селото). Подредените в нея 
фо то си са на мо не ти и aн
тич ни предмети, на ме ре ни 
в зем ли ще то на селището. 
Организатор и спон сор на 
из лож ба та е Ваньо Тодоров, 
кой то през 2007 г. да ря ва на 
му зея 7 кг златни, сре бър ни 
и брон зо ви ан тич ни мо не ти 
и предмети, ко ито пре ди то ва 
под роб но опис ва в кни га та 
си “Съхранени ан ти ки на 
Градец”.

 „Благодаря за съ дейс т ви
ето на кметс т во то в с. Градец, 

на да ри тел с кия жест от стра
на на Ваньо Тодоров и на 
всич ки ро до лю би ви хо ра от 
то зи край. За мен е чест да от
к рия та зи ан тич на из лож ба” – 
ка за  при от к ри ва не то ви дин
с ки ят кмет Герго Гергов. Той 
допълни, че Община Видин 
ще съ дейс т ва за съх ра ня ва не
то на кул тур ноис то ри чес ко то 
нас лед с т во в то зи край. 

От своя стра на кме тът на 
Градец Илия Томов из ра зи 
удов лет во ре ни ето си от об
ща та ра бо та на кметс т во то с 
Община Видин. Той бла го да
ри на Герго Гергов за по мощ
та и съдействието. 

Сред фо то си те има сним ки 
от ко лек ци ята на бо гос ло ва 
Митко Лачев, на кой то пос
мър т но е да де но зва ни ето 
„По че тен граж да нин на 
Видин”.

Изключително це нен сред 
ан ти ки те е олов ни ят пе чат на 
Георги Синкел  пър ви я бъл
гар с ки ар хи епис коп от вре ме
то на княз Борис I. Има и ред
ки монети, ка то та зи на рим с
кия им пе ра тор Гордиан II.

Всички цен ни ве щи се па
зят в Регионалния ис то ри чес
ки му зей и ве че е за поч на ла 
сер ти фи ка ци ята на ця ла та 
колекция.■Слово плюс

Да, обич, по чит и въз хи та към то зи 
да ро вит съв ре ме нен бъл гар с ки поет, кой
то жи вее и тво ри в героичния, кра сив и 
по ети чен град Враца. С по етаюби ляр не 
сме би ли близ ки ни то през на ши те дет с
ки години, ни то през на ши те юно шес ки 
години. Нито пона та тък – през годините, 
ко га то той е бил сту дент по бъл гар с ка 
фи ло ло гия в Софийския уни вер си тет 
„Св. Климент Охридски”, ни то ко га то 20 
го ди ни е бил учи тел по ли те ра ту ра в град 
Кнежа. Аз от к рих по ета Цветан Илиев 
покъсно. Но и той са ми ят се ут вър ди 
в бъл гар с ка та по езия тогава, ко га то бе 
пре ми нал „на жиз не но то поп ри ще сре да
та”. Но на ли на ро дът е казал: „Подоб ре 
късно, от кол ко то никога...”

Стара ис ти на е, че има поети, чи ито 
име на се прев ръ щат в „звез д ни” още с 
пър ви те си твор чес ки изяви, с пър ви
те си книги. Нека си спом ним са мо за 
Владимир Башев, за Любомир Левчев, за 
Дамян П. Дамянов. Има и други, ко ито 
бав но и мъ чи тел но си проп ра вят пъ те ка 
към сър ца та на читателите. И ко ито се 
изя вя ват ка то ис тин с ки твор ци в зря ла
та си възраст. Цветан Илиев е от вто ра та 
категория. Според мен той е от та лан т ли
ви те по ети на България, ко ито се на ло
жи ха в по ези ята след мно го усилия, след 
мно го пре ду беж де ния и премълчавания. 
Знам ня кои тъж ни под роб нос ти от не
го ва та жи тейс ка и твор чес ка съдба, но в 
слу чая ще ги отмина. Защото по во дът да 
на пи ша те зи ре до ве е по ве че от щас т лив 
– 80го диш ни на та на Цветан Илиев...

Аз ня ма да из б ро явам не го ви те твор
чес ки завоевания. Но не мо га да не спо
ме на ня кои от по ети чес ки те му книги: 
„Осветена ти ши на”, „Тревога чо веш ка”, 
„Болка за България”, „Изповеди”, „С ръ ка 
на сър це то”, „Найху ба ва та ду ма да на
ме ря”, „За свет ли на ори сан”, „Като съл за 
на Богородица”, „Под Борованско не бе”, 
„Милост за тебе, Господи”, ко ято за вър
ш ва с ед но крат ко сти хот во ре ние от два 
куплета:

ТАКЪВ, ТАКЪВ ме започнете:
наивен, гре шен и негрешен, цял –
за се бе си ос та вил ветровете, 
на дру ги те ду ша та си раздал.

Правете-струвайте, но ка то хля ба
да вли зам все ки път при вас,
че мо же ня кой ден да ви пот ряб ва
и мо ята душа, и моя глас.
Убеден съм, че за всички, ко ито оби чат 

бъл гар с ко то по етич но слово, гла сът на 
Цветан Илиев е потребен. Аз съм един от 
тях. И за то ва с ра дос т ни тре пе ти раз лис
т вам и че та кни ги те му. Но в слу чая ня ма 
да се изя вя вам ка то ли те ра ту рен критик. 
А ка то съб рат по пе ро на Цветан, с ко го
то сме от ед на кръв на група, ис кам да го 
поз д ра вя за не го ва та честна, мъ жес т ве на 
и все от дай на обич към България, към 
Враца и Врачанския край, към Христо 
Ботев, към връх Околчица. Да, към 
Околчица – за то зи ба ла ди чен връх, за 
кой то Цветан Илиев на пи са ед на от най
ху ба ви те ба ла ди в бъл гар с ка та поезия:

Че ТИ си България. ТИ си звездата.
Че ТИ си ор ли ца и ве чен закон.
И българин, кой то те но си в душата,
тук ид ва да сто ри най-клет вен 

поклон!...
В по ези ята на Цветан Илиев с пър

вич на си ла и кра со та при със т ва 
стародавният, неспокойният, веч ни ят 
дух на България. Присъства с име на та 

и об ра зи те на Отец Паисий и Софроний 
Врачански, на Христо Ботев и ка пи тан 
Петко Войвода, на Иван Вазов и Пейо 
Яворов, на Димчо Дебелянов, на Христо 
Смирненски и Никола Вапцаров, на по
етапар ти за нин Иван Нивянин и на мно го 
дру ги „найсвет ли дъ ще ри и си но ве” на 
на ша та многострадална, свя та и ве ли
ка бъл гар с ка земя. Но те зи „при със т
вия” не са въз тор же ни оди или шум ни 
славословия. Те са и гне вен ропот, и теж
ка болка, и спо да вен вик. И не слу чай но 
сти хот во ре ни ето „Черна пе сен” за вър ш ва 
с два дра ма тич ни стиха:

И как ли, клетнице, да те въз пея в ода,
щом тряб ва да ти пи ша некролог?...
Осъзнавам, че ци ти рам твър де мно

го стихове. Но аз из по вяд вам прос та та 
и прек рас на философия, че един по ет 
найдоб ре го во ри за се бе си със сво ите 
стихове. И за то ва ще при пом ня три стро
фи от сти хот во ре ни ето „Жива во да” – ед
на от найсил ни те творби, ро де на под 
ог не но то пе ро на Цветан Илиев:

Високо в Балкана, къ де то прос то ра
над дебри, поляни, ска ли и бър да
го во ри си са мо със Господа, хора,
аз пия от жи ва та бя ла вода.

От билки, от свян са мо див с ки родена,
от кръст на пи що ви с хайдуш ки ками,
от бу ри и лун ни щур ци озвучена,
тя бли ка и пее, зо ве и гърми.

Аз пия и ста вам поб ра тим с орела.
Копнея за ръс та на дъб или връх.
Пред камъка, че ло все ле на та свела,
къл на се да ди шам със Ботевски дъх.
И та ка – опи янен от „жи ва та бя ла во

да”, не ка и за нап ред Цветан Илиев да 
вър ви през го ди ни те и да съз да ва но
ви сък ро ве ни из по ве ди за Враца, за 
Врачанския край, за ця ла България!■

Цветан Илиев:
„Аз пия от 

жи ва та бя ла 
вода!” 

Първите думи, ко ито ще на пи ша за 
Цветан Илиев по по вод не го ва та 80годишнина, 

са ду ми те обич, по чит и въз хи та 
Матей ШОПКИН

Матей ШОПКИН

Поетичен по вик
            На Цветан Илиев

И как во то с нас да ста не
в ха оса от прах и дим,
и на сън помни, Цветане:
тряб ва сил но да горим!

Да го рим ка то по ети
в бъл гар с кия бо жи храм
и в очи те ни да све ти
Христо-Ботевият плам.

И по бе ли коловози,
и под че рен необят,
гор ди да вър вим по то зи
за лю лян от бу ри свят.

Може ня кой от хра лу па
вър ху нас да връх ле ти 
и по кръв на та ни гру па
да раз сип ва клевети.

Но с раз к ри ве ни зе ни ци
от по жа ри те в кръвта, 
пак ще бъ дем фа на ти ци
на чес т та и любовта.

И как во то с нас да ста не
до пос лед ния си дъх,
да се вграждаме, Цветане,
в Христо-Ботевия връх!

Фо тог раф с ка  из лож ба 
oт к риха в с. Градец

Мариета НАЙДЕНОВА
Общо 26 при зо ви наг ра

ди от два фес ти ва ла спе че ли 
то зи ме сец пев чес ка гру па 
„Пъстренец джу ни ър” при 
Общински мла деж ки дом. 
Възпитаниците на Асен 
Асенов взе ха учас тие в 
Първия мла деж ки фолк ло
рен фес ти вал „Жива во да” и  
Шестия меж ду на ро ден фолк
ло рен кон курс „Пауталия” 
– 2012.

Младите пев ци има ха 
100про цен то ва ус пе ва
емост и на шес тия меж ду
на ро ден фолк ло рен кон курс 
„Пауталия” – 2012, про вел се 
през уикен да в Кюстендил. 
Найви со ко то от ли чие при 
ин ди ви ду ал ни те из пъл ни те ли 
за во юва ха два ма от со лис ти
те на „Пъстренец джу ни ър” 
– Габриела Иванова и Анна 
Славчева. Сред наг ра де ни те 
с пър во мяс то от кон кур
са е и Бетина Първанова 
 бив ша въз пи та нич ка на 
гру па та и в мо мен та е уче
нич ка в НУФИ „Ф. Кутев” 
в Котел. Изпълнителите 
от „Пъстренец джу ни ър” 
спе че ли ха и 7 вто ри наг
ра ди   Анита Аврамова, 
Мария Каменова, Мартин 
Лишковски, Георги Иванов, 
Теодор Димитров, Вероника 
Ангелова, Сашко Бисеров. 

Трета наг ра да по лу чи 
Цветана Видова  со лис т ка  
от на ро ден хор „Пъстренец”. 

Тази го ди на в кюс тен дил с
кия кон курс се съ рев но ва ва ха 
око ло 3000 из пъл ни те ли от 
раз лич ни кра ища на страната, 
от Македония и Гърция. 
Участниците в „Пауталия” 
бя ха оце ня ва ни от 9член но 
жу ри под пред се да тел с т
во то на доц. Георги Петков 
 пре по да ва тел в НМУ „Л. 
Пипков” и Нов бъл гар с ки 
уни вер си тет  София, ди ри
гент  и композитор. Сред чле
но ве те на жу ри то бя ха и Олга 
Борисова   на род на певица, 
др Маргарита Кръстева  
Директор „Магистърска прог
ра ма”, Департамент „Музика” 
в НБУ, Цветелина Вельовска 
 на род на певица, со лист на 
«Мистерия на бъл гар с ки те 
гласове»,  Светла Цветкова и 
Нелка Петкова  пре по да ва
те ли по на род но пе ене в сто
лич на та му зи кал на гим на зия 
„Л. Пипков” и др.   

Седмица пора но уче ни
ци те на му зи кал ния пе да гог 
Асен Асенов се вклю чи ха в 
де бют но то из да ние на фолк
лор ния фес ти вал „Жива 
во да”. Той се про ве де в с. 
Каран Върбовка, Русенско. 
Равносметката от учас ти ето 
в не го е впечатляваща: спе

ци ал на та наг ра да на об щи на 
Две мо ги ли за Общински 
мла деж ки дом  Монтана, 
пър во мяс то на ка мер
на та фор ма ция „Малкия 
Пъстренец”, вто ро мяс то за 
пев чес ка гру па „Пъстренец 
джу ни ър”, пър во мяс то за 
со лис ти те Кристи Каменова, 
Анита Аврамова, Теодор 
Димитров и Сашко Бисеров, 
вто ро мяс то за со лис ти те 
Габриела Иванова, Георги 
Иванов, Анна Славчева, 
Вероника Ангелова и Валя 
Павлова, тре то мяс то за 
Мария Каменова. Техните 
из пъл не ния бя ха оце не ни от 
доц. Пелагия Векилова, Вяра 
Косева и Богдан Донев.

Този се зон бе из к лю чи
тел но ус пе шен за един от 
со лис ти те на „Пъстренец 
джу ни ър” Сашко Бисеров. 
Той  е въз пи та ник на ФСГ „В. 
Левски”. 18го диш ни ят пе вец 
спе че ли чел ни мес та от всич
ки конкурси, в ко ито учас т ва 
в Стара Загора, Варна, Русе, 
Монтана, с. Обединение – 
об щи на Полски Тръмбеш, 
Георги Дамяново.

На найизя ве ни те со лис ти 
на гру па „Пъстренец джу
ни ър” им пред с тои учас тие 
в майс тор с ки клас под ръ ко
вод с т во то на доц. др Светла 
Станилова във Вършец.■

„Пъстренец джу ни ър” 
прик лю чи твор чес кия
се зон с но ви наг ра ди

СНИМ КА ЦВЕТАН 
ЦВЕТКОВ - фо токлуб 
„Обектив” към ОМД


