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седмичник за общините
и кметствата

всеки може да те рекламира,

но не навсякъде е престижно.

тук е ТВОЕТО МЯСТО, 

ако искаш да те предпочитат ☺

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”
ЕНЕРГИЯ ЗА ЧИСТА ПРИРОДА
KOZLODUY NPP

В АЕЦ Козлодуй

Областните
управители
на Монтана, Плевен
и Враца по се ти ха
централата

В сре ща та с ръ ко вод ния екип на Дружеството 
учас т ва ха Ивайло Петров – об лас тен уп ра ви тел 
на об ласт Монтана, Бойко Балтаков – зам. об
лас тен уп ра ви тел на об ласт Плевен, Валентин 
Литов – зам. об лас тен уп ра ви тел на об ласт 
Враца, Валентин Менков и Стилиян Стоянов 
– спе ци алис ти по от б ра ни тел номо би ли за ци
он на под го тов ка в об лас т ни те ад ми нис т ра ции в 
Плевен и Монтана.

По вре ме на раз го во ри те Александър Николов 
– зам. из пъл ни те лен ди рек тор на АЕЦ “Козло
дуй”, за поз на ръ ко во ди те ли те на об лас т ни те 
уп ра ви от ре ги она с ра бо та та на съз да де ния 
“Щаб за ръководство, ко ор ди ни ра не и из пъл не
ние на стрес тес то ве”, сфор ми ран в из пъл не ние 
на раз по реж да не на ми нис търпред се да те ля 
Бойко Борисов и с ре ше ние на Съвет по бе
зо пас ност и ка чес т во на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД. 
Пламен Василев – ръ ко во ди тел на уп рав ле
ние “Безопасност”, пред с та ви под роб нос ти 
око ло про ве де но то през ап рил т.г. бъл га рору
мън с ко уче ние “Наутилус”. Презентация на те ма 
“Аварийно пла ни ра не на АЕЦ “Козлодуй” из не се 
Николай Бонов, на чал ник на от дел “Аварийна го
тов ност” в централата.

Всички при със т ва щи се обе ди ни ха око ло 
тезата, че след съ би ти ята във Фукушима е не
об хо ди мо още поот го вор но от но ше ние към 
ава рийна та го тов ност и че тряб ва да се под дър
жа доб ра ко ор ди на ция и ко му ни ка ция меж ду 
АЕЦ “Козлодуй” и дър жав ни те органи, в под к ре па 
на ко ето бе и про ве де на та среща.■ Слово плюс

Георги Врабчев, режисьор:

За да ни върви, 
са нужни лудост, 
шумящо вино, 
мечти и фантазии
За 14и път международният фес ти вал “Време” съб ра 
във Враца фан та зи ите на ре жи сьори и ак ть ори любители, 
мла дос т та на по ве че то от тях, меч ти те им в ед на лудост, 
на ре че на те атъ р

Елеонора ЦАНОВА
А по ду ми те на ре жи

сь ора Георги Врабчев, 
за да ни върви, са нуж
ни лудост, шу мя що ви но, 
меч ти и фантазии.

Дните от 10 до 14 юни, 
а и нощите, пре вър на ха за 
бли зо 240те учас т ни ци 
във фес ти ва ла и гос ти
те , ам би ци ята на мла ди те 
неп ро фе си она лис ти да 
по ка жа т,  че све тът на ис
ти на е сце на и та зи сце на 
е тяхната. Любителски 
тру пи от де вет държави, 
към тра ди ци он но учас
т ва щи те в те ат рал ния 
праз ник Русия, Румъния, 
Латвия, Германия, ко
ито са поз на ти ве че на 
врачани, та зи го ди на се 
при съ еди ни и Италия, те
ат рал ни тру пи  от София, 
Русе, Стара Загора, 
Перник, Кнежа, които 
зав ла дя ха Младежкия дом 
във Враца.

Официалното от к
ри ва не на фес та бе с 
пос та нов ка та “Малкият 
принц” по Екзюпери, при
ви ле гия на до ма ки ни те от 
театрална тру па “Темп”. 
Малко пре ди то ва във фо
айе то на пре об ра зе ния 
те зи дни Младежки дом 

се от к ри из лож ба та жи
во пис “Забранена вода” 
на ук ра ине ца Александър 
Телалим. С но ва фо то
из лож ба , под на с ло ва 
“Арома Балканика”, 
провокира учас т ни ци те и 

гос ти те на фес ти ва ла вра
чан с ки ят фо тог раф Петър 
Петров. С ин те рес се пос
рещ на гос ту ва не то на 
етногру па “Вакали”, бъл
гар с ка му зи кал нотан цо ва 
мъж ка гру па, ко ято спо

ред ре жи сь ора Врабчев 
е едно дръмшо у, в ко ето 
с ин с т ру мен ти и танц се 
ин терп ре ти рат бъл гар с ки
те рит ми със съв ре мен ни 
из раз ни средства. 
(Продължава на 8-а стр.)

Размахът на административния произвол 
и политическия натиск над предприемачите 
във Видин провокира у тях напрежение. 
Представителите на малките и средните 
предприятия изчерпват търпението си и 
са все посклонни на крайни протестни 
действия. Това стана ясно на срещата на 
предприемачите във Видин. Те заявиха, че 
са готови да блокират пътища, държавни 
институции и гранични пунктове. Видинлии 
се присъединиха към искането на 
врачанските предприемачи, които поискаха 
среща с главния прокурор Борис Велчев.

►За срещата във Враца четете на 3-а стр.

Предприемачи от Северозапада 
искат срещасглавнияпрокурор

► Момент от 
срещата в Монтана
СНИМКА: КРУМ КРУМОВ

►Отриване на 
Националната 
на уч на 
кон фе рен ция на 
те ма “Монтана 
– мост на ци ви
ли за ции” – 910 
юни 2011 г. 

Четете
на 5-а стр.
СНИМКА:
КРУМ КРУМОВ

Монтана – мост на

ци ви ли за ции
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На 18 юни 2011 г. 
ра бо те щи те в
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД 
чес т ва ха своя
про фе си она лен праз ник 
– Деня на енергетика

Програмата за де ня за поч на 
със старт на лекоатлети, ве
ло си пе дис ти и рокери, ко ито 
фи ни ши ра ха край Спортно

оз д ра ви тел ния ком п лекс на 
централата. Там Емилиян Едрев 
– ди рек тор „Производство“ в 
атом на та централа, от ли чен от 
Управителния съ вет на Бъл
гарската бран шо ва ка ма ра на 
енер ге ти ци те в България ка то 

“Енергетик на го ди на та”, по тра
ди ция за са ди в Алеята на АЕЦ в 
гр. Козлодуй веч но зе ле но дръв
че – сим вол на про из вод с т во то 
на еко ло гич но чис та електрое
нергия.

Честването про дъл жи в Бо

тев парк, къ де то из пъл ни тел ни ят 
ди рек тор на АЕЦ “Козлодуй” Кос
тадин Димитров поз д ра ви всич ки 
при със т ва щи на празника. 

Той връ чи па мет ни ста ту ет ки 
и по чет ни гра мо ти на специ
алистите, по лу чи ли зва ни ето 
“Найдо бър” в ос нов ни те про
фе си онал ни нап рав ле ния в 
дейнос т та на АЕЦ.

За праз нич на та ат мос фе ра в 
Деня на енер ге ти ка се пог ри жи ха 
Нина Николина, Калин Вельов и 
Берковската ду хо ва музика.■

Кметът на об щи на Видин еди но душ но бе из б
ран да бъ де вклю чен в Комитета на Дунавските 
гра до ве и региони. Това се слу чи на Петата кон фе
рен ция на Дунавските гра до ве и региони, ко ято се 
про ве де в Белград. Румен Видов учас т ва в по ред
но то заседание, на ко ето се на бе ля за ха мер ки за 
ук реп ва не и за сил ва не на сът руд ни чес т во то чрез 
Стратегията на Европейския съ юз за Дунавския 
регион. 

Комитетът на Дунавските гра до ве и ре ги они бе уч
ре ден на 11 юни 2009 го ди на по вре ме на по ред на та 
Европейска кон фе рен ция на Дунавските гра до ве и 
ре ги они в Будапеща, на ко ято ви дин с ки ят кмет то
га ва бе из б ран за член на Управителния съвет. По 
ини ци ати ва на  кме та на град Улм – Иво Гьонер и 
кме та на град Будапеща – Габор Демзки е съз да
ден  ра бо тен орган, кой то да ра бо ти за раз ви ти ето 
на Дунавските гра до ве и държави, не за ви си мо от 
това, да ли чле ну ват в ЕС. Основните це ли и за да чи 
на Комитета са раз ви ти ето на ду нав с ки те региони, 
из гот вя не на съв мес т ни ре ги онал ни про ек ти меж
ду общини,  ре ги они и  държави. Приоритетно е 
и учас ти ето  на Комитета в ра бо та та на ЕС с цел 
включ ва не на Дунавския ре ги он ка то от дел на прог
ра ма за раз ви тие в след ва щия пла нов пе ри од на 
Европейския съ юз след 2014 година.

На Конференцията в Белград ви дин с ки ят 
кмет при ветс т ва учас т ни ци те в прес тиж ния ев
ро пейс ки форум. „Необходимо е съз да ва не на 
ин с ти ту ци она лен ка па ци тет и сът руд ни чес т во 
при раз ра бот ва не то и при ла га не то на Дунавската 
стратегия, как то и при раз ра бот ва не то на съв мес
т ни про ек ти”, за яви пред при със т ва щи те Видов. В 
сръб с ка та сто ли ца Румен Видов изтъкна, че ре ги
они те по по ре чи ето на найго ля ма та ев ро пейс ка 
ре ка тряб ва да обе ди нят интересите, про ек ти те и 
дейнос ти те си в сфе ра та на ту риз ма и мес т на та 
икономика. 

На кон фе рен ци ята ста на ясно, че в края на 
ме сец юни де ле га ция от Дунавските бю ра в 
Европа и Министерството на икономиката, енер
ге ти ка та и ту риз ма ще по се тят Видин, за да се 
за поз на ят с мес т ни те ту рис ти чес ки и кул тур ни 
забележителности, как то и бъ де щи те про ек ти на 
общината.■

Кме тът на община 
Враца др Костадин 
Шахов при със т ва на 
двудневна тех ни чес ка 
ра бот на сре ща и де се то
то ре дов но за се да ние на 
Комитета за наб лю де ние 
на Оперативна прог ра ма 
„Околна сре да 20072013” 
в Хисаря. 

В пър вия ден бе от че
те на дейнос т та по два та 
найго ле ми проекта, фи
нан си ра ни от ОП ”Околна 
сре да 20072013” – 
„Интегриран про ект за 

вод ния ци къл на Враца” 
и „Интегриран про
ект за вод ния ци къл на 
Габрово”.

Др Шахов направи 
изложение пред 
европейската комисия, в 
ко ето обяс ни значението 
на про ек та за ре ша ва
не на проб ле ми те във 
вод ния сек тор на Враца 
и региона. Пред се да те
лят на ЕК Расмусен да де 
по ло жи тел на оцен ка 
на из вър ше но то до ме
сец юни 2011 г., оце ни 

ви со ко усилията, по ло же
ни от община Враца, за 
отс т ра ня ва не на недос
та тъ ци те на ра бот но то 
про ек ти ра не и под гот ве
ни те по ИСПА тръж ни 
документации. Беше 
подчертано, че община 
Враца има по тен ци ала 
и ад ми нис т ра тив ния ка
па ци тет да се спра ви с 
проекта, че сфор ми ра но то 
зве но е доб ре струк ту ри
ра но и дър жи под кон т рол 
дейнос ти те и за да чи те по 
проекта. 

През вто рия ден на 
сре ща та се проведе за
се да ни е на Комитета 
за наб лю де ние на 
Оперативна прог ра ма 
„Околна сре да 20072013” 
Беше при ет го диш ни ят 
док лад за нап ре дъ ка по 
ОПОС през 2010 г., до
пъл не ния в опе ра тив на та 
прог ра ма и бяха пред с та
ве ни пред п ри ети те мер ки 
за ук реп ва не на ад ми
нис т ра тив ния ка па ци тет 
на бенефициентите.■ 
Слово плюс

Похвалиха Враца за
работата по водния цикъл
Според Расмусен работно то зве но е доб ре струк ту ри ра но и
дър жи под кон т рол дейнос ти те и за да чи те по проекта

РуменВидов
вклю чен в Комитета 
на Дунавските 
гра до ве и ре ги они 
В края на юни де ле га ция
от  Дунавските бю ра и
МИЕТ ще по се тят Видин

На 13 юни съв мес т но с 
ек с пер ти от аген цията по 
окол на сре да бя ха взе ти 
про би за ана лиз за ГМО 
от 2 ниви във Врачанско. 
Пробонабирането се из
вър ш ва по прог ра мата 
за взи ма не на про би от 
окол на сре да за ана лиз на 
ге не тич ни модификации. 

Съгласно прог ра ма та 
през 2011 г. на те ри то ри
ята на РИОСВ – Враца 
по па дат 2 пункта.  Това са 
ца ре вич на ни ва в зем ли
ще то на гр. Бяла Слатина, 
сто па нис ван от “ЗЕТА” 
ООД и ра пи цо ва ни

ва в зем ли ще то на с. Три 
кладенци, сто па нис ва на 
от ЗКПТУ “Напредък”. 

Проби ще се събират 
до на ча ло то на октомври, 
след което ще за поч не из
гот вя не то на анализа.

Взимането на ГМО 
про би от обек ти на те
ри то ри ята на България 
се из вър ши за вто ри път, 
от как то в на ча ло то на 
2010 го ди на бе ше обо
руд ва на спе ци али зи ра на 
ла бо ра то рия за ана лиз на 
ге не тич но мо ди фи ци ра ни 
организми.■ 

Слово плюс

РИОСВ – Враца
проверявазаГМО
царевица и рапица
Екоексперти от РИОСВ взе ха про би 
за ана лиз от ниви във Врачанско

Върховният ад ми нис т ра ти вен съд окон ча тел но 
пот вър ди осъж да не то на Петър Пенчев – зам.

пред се да тел на Национално дви же ние “Екогласност” 
да зап ла ти юрис ткон сул т с ко въз наг раж де ние на 
Министерството на окол на та сре да и во ди те ка то раз
нос ки по делото. Това ста на след прек ра тя ва не от 
съ да на про из вод с т во то по за ве де но то де ло от еко ак
ти вис та сре щу ре ше ние по Оцен ка на въз дейс т ви ето 
вър ху окол на та сре да (ОВОС) № 11/2010 г., с ко ето 
ми нис тъ рът на окол
на та сре да и во ди те 
е одоб рил ин вес ти
ци он но пред ло же ние 
за из г раж да не на нов 
яд рен ре ак тор в жк 
“Младост” в София. 
Мотивът на съ да е 
“лип са на пра вен ин
те рес”.

Петър Пенчев 
заяви: “За мен ос та ва привилегията, че граж да
ни на жк “Младост” ми има ха до ве рие и вне сох ка то 
до ка за тел с т во в съ да тях на та про тес т на под пис
ка сре щу въз с та но вя ва не то на спре ния след 1989 
г. яд рен реактор, за що то те се при тес ня ват за раз
по ло же ни те училище, дет с ка гра ди на и мно жес т во 
жи лищ ни бло ко ве до са ма та ог ра да на Ядрения ин с
ти тут и до ко ми на за из х вър ля не от яд ре ния ре ак тор 
в ат мос фе ра та на опас на ра ди ация  ра ди о ак тив ни 

аерозоли, га зо ве и елементи.”
Съдът не за че те по зи ци ята на Върховна ад ми нис

т ра тив на прокуратура по де ло 3207/2010: “Жалбата 
е допустима. Налице е пра вен интерес. При об
съж да не то от Висшия ек с пер тен еко ло ги чен съ вет 
към МОСВ не е би ло раз г ле да но въз дейс т ви ето 
на ин вес ти ци он но то пред ло же ние вър ху чо веш
ко то здра ве по от но ше ние на жи ву щи те в района, 
изис к ва що се по Наредба 7/1992 г. за хи ги ен ни те 

изис к ва ния за здрав на 
за щи та на се лищ на
та среда. Нарушени 
са ма те ри ал ноп рав
ни те раз по ред би на 
Наредба № 7/1992 г. за 
хи ги ен ни те изис к ва ния 
за здрав на за щи та на 
се лищ на та среда, тъй 
ка то не са об съж да ни 
хи ги ен ноза щит ни

те отстояния. Липсва ста но ви ще и на Министерство 
на здра ве опаз ва не то от дейнос т та на ин вес ти ци он
но то пред ло же ние за от ра же ни ето и за вли яни ето 
вър ху здра ве то на на се ле ни ето в района. По из ло
же ни те съ об ра же ния мо ля да ува жи те жал ба та ка то 
ос но ва тел на и да от ме ни те ка то не обос но ва но и ма
те ри ал но не за ко но съ об раз но ос по ре но то ре ше ние по 
ОВОС № 11/2010 г. на ми нис тъ ра на окол на та сре да 
и водите.” ■ Слово плюс

Осъдихаекозащитник
да пла ти разноски на 
еко ми нис тер с т во то

► От 20 юни в обу
чи тел ния цен тър на 
Регионална биб ли оте
ка „Михалаки Георгиев” 
– Видин стар ти ра 
обу че ни ето за биб ли
оте ка ри от об ласт 
Видин по Програма 
„Глобални биб ли оте ки 
– България” по нап рав
ле ние 4: „Общуване 
и ра бо та с пот ре би
те ли и об щ нос ти”. 
По вре ме на обу че ни
ето биб ли отеч ни те 
спе ци алис ти ще при
до би ят но ви зна ния и 
опит в об щу ва не то 
с пот ре би те ли те на 
биб ли отеч ни ус лу ги 
и пре зен ти ра не то на 
пред ла га ни те ус лу ги 
пред обществото.

СНИМКА: АРХИВ

Празник на
енергетиците

Обучение по програма 
“Глобалнибиблиотеки”
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Нора
КОНСТАНТИНОВА
"Ако има ми лост 

към хората, да не пред
п ри ема нищо, а да се 
оттегли, за да про ра бо
ти икономиката.” С те зи 
ду ми до ц. др Алексей 
Петров, из п.  ди рек тор на 
Съюза за сто пан с ка ини
ци ати ва на граж да ни те 
се обър на към ми нис
търпредседателя при 
посещението си във  
Враца. Заедно с Теодор 
Дечев, пред се да тел на 
Съюза, той се срещ на с 
бли зо 50 пред с та ви те ли 
на сред ния и мал кия биз
нес от региона. 

"Това е ед на от най
сил ни те и дра ма тич ни 
срещи, от про ве де ни те 
до се га 16 в страната, ко
ято до каз ва ,че сред ни ят и 
мал ки ят биз нес са стълб 
на граж дан с ко то об щес
т во и съвест. Нито сле да 
от ду ми ка то страх, бях ме 
зат ру па ни с ин фор ма ция 
за катастрофата, ко ято 
е зейна ла пред нас и за 
тра гич но то състояние, 
ко ето ни очак ва"  спо де
ли Дечев. От раз то во ра 
ста на ло яс но ,че зе ме
дел с ки производители, 
учас т ва ли в про тес ти
те сре щу уп рав ле ни ето 

на ГЕРБ в Крушовица, 
не са по лу чи ли по ла га
еми те им се суб си дии и 
са ли ше ни от парите, ко
ито са пред ви де ни от 
ев ро пейс ки те фон до ве и 
дър жа ва та . В ра чан с ки те 
биз нес ме ни се оп ла ка ли, 
че Врачанският бал кан е 
раз п ре де лен меж ду де
пу та та Николай Коцев 
и при яте ля на пре ми
ера мле коп ро из во ди те ля 
Димитър Зоров, ка то ня
кои до ба ви ли и име то 
на ми нис тър Мирослав 
Найденов. Думите на 
при със т ва щи те пред п ри
ема чи от ре ги она, че във 
Враца мо же да пра виш 
биз нес само, ако си про
те же на Цветан Цветанов 
и на Коцев и че ако си 
мъж, тряб ва да си слуга, а 
ако си жена, да си с къ са 
пола, шо ки ра ли сто лич
ни те гос ти от ССИГ. 

На друг, же ла ещ да раз
ви ва биз нес в гра да ни 
пред п ри емач, с про ект да 
раз вие две ав то къ щи и 
сер виз на 15 де ка ра пус
те еща зе мя му ка за ли ,че 
“ще се уре ди въпросът, 
но тряб ват ед ни па ри”.
Още мно го фак ти от би
ти ето ни, ко ито ве че не 
ни из г леж дат тол ко ва 
потресаващи, по лу че ни от 

мес т ния бизнес, ци ти ра ха 
ръ ко во ди те ли те на съ юза 
на брифинг. Те зас та ват 
из ця ло зад пред ло же ни ето 
на вра чан с ки те пред п ри
ема чи и ще съ дейс т ват за 
сре ща с глав ния про ку рор 
Борис Велчев, кой то да 
дой де на мяс то и да чуе 
те го би те на за ги ва щия 
мес тен сре ден и ма лък 
бизнес. А след ико но ми
чес ка та репресия, как ва то 
им се оказ ва сега, и Дечев 
и Петров до пус кат и по
ли ти чес ка репресия. 

Алексей Петров обя
ви , че на пред с то яща та 
на ци онал на сре ща на 
ССИГ в сто ли ца та на 3 
юли ня ма да има по ли
ти чес ко оцветяване. За 
ре ги она той е ка те го ри
чен, че тях на та по зи ция 
сре щу зак ри ва не то на 
Военното по де ле ние във 
Враца е пра вил на и те я 
подкрепят. 

Експерти на ССИГ във 
во ен но то де ло ще про учат 
и раз ра бо тят стра те гия 
за до обо руд ва не на ба
за та и прев ръ ща не то и в 
цен тър за ре аги ра не при 
яд ре на ситуация, пре диз
ви ка на от тех но ло ги чен 
срив или те ро рис ти чен 
акт. Поделението мо же 
да бъ де из пол з ва но за до

обу че ние за ре аги ра не 
при вся как ви кри зис ни 
си ту ации , наводнения, 
пожари. Но то в то зи вид 
е осо бе но нуж но , имай ки 
се пред вид бли зос т та на 
Атомната цен т ра ла и въз
мож нос ти те от си ту ации 
там , а АЕЦ Козлодуй не 
и са мо национален, а и 
меж ду на ро ден проб лем 
смя тат от ССИГ.Предвид 
за чес ти ли те ава рии в 
атом ни централи, то ва не 
е въп рос са мо на на ци
онал на си гур ност и те ще 
нас то яват спеш но да се 
пред п ри емат дейс т вия в 
та зи насока. 

Пред тях са би ли 
пос та ве ни и мно го ще
кот ли ви мес т ни въпроси, 
ка то например, “аш
ла дис ва не то “ на 
гим на зи ята за ус лу ги и 
рес то ран тьор с т во с та зи 
за стро ител с т во и ар хи
тек ту ра, ка то ба за та на 
учи ли ще то по рес то ран
тьор с т во е представена, 
ка то “апе тит на ба нич ка “ 
за мес т ни те управляващи. 
Показани от пред п ри
ема чи те са и провалени, 

по ра ди чи нов ни чес ка 
не ка дър ност и бю рок ра
ти чен подход, про ек ти 
в об лас т та на со ци ал
ни те услуги. От ССИГ 
са категорични, че 
нас то ящи ят тан дем ми
нис търпред се да тел с 
вицепремиера, кой то е 
и вът ре шен ми нис тър и 
шеф на пре диз бор ния 
пар ти ен щаб, пос та вя 
под въп рос кри те ри ите 
ни за Шенген и е опас
ност за член с т во то ни 
в Европейския съюз. 
"Нямаме от го вор все още, 
къ де оти ват парите, съ
би ра ни от кон т ра бан да та 
на ци га ри и алкохол, от 
тра фи ка на дрога, по 40
50 ми ли она седмично. 
Явно, те оти ват в пуб лич
ни проекти, ко ито вди гат 
лич ния рейтинг на Бойко 
Борисов и в пре диз бор
на та ка са на ГЕРБ. Ще 
дой де момент, в кой то ня
ма да има на къ де и ще се 
наложи гн Борисов да 
признае, че не може и да 
си отиде. Българският на
род се за ни ма ва се га с 
не го вия рейтинг, а не със 

соб с т ве но то си оцеляване, 
а ко га то за поч не да мис
ли за оце ля ва не то си, той 
ще го изгони. Може да се 
от тег ли на тих ос т ров в 
президентството. Но въл
не ни ето и не до вол с т во то 
ста ват все посериозни, а 
ос т ро вът е ма лък "  спо
де ли пред жур на лис ти те 
Алексей Петров. Той за
яви ,че кан ди да ти рай ки 
се за пре зи ден т с кия 
пост ще ра бо ти с екип. 
“Главната цел, ко ято 
сме си поставили, по яс
ни Петров, е ре фе рен дум 
за ге не рал на про мя на в 
Конституцията. Ние сме 
сре щу ми нис търпред
се да тел с ка та ре пуб ли ка , 
как ва то е се га и сме за ре
пуб ли ка на парламента.” 
Като до пъл не ние към та зи 
цел той при ба ви за дъл жи
тел на та екип на ра бо та в 
дър жав ни те струк ту ри и 
граж дан с ки те ор га ни за
ции и дейс т ва ща па зар на 
икономика.

Алексей Петров се 
срещ на с жур на лис
ти и пред п ри ема чи и в 
Монтана.■
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Алексей Петров, из п. ди рек тор на Съюза за сто пан с ка ини ци ати ва на граж да ни те:

Първата ни цел
е референдум
за генерална
промяна на 
Конституцията

Монтана е чист и тих град. Това го приз на
ват всич ки, и жители, и гос ти. 

Епизодично обаче ти ши ната се на ру ша ва по 
раз лич ни по во ди. Особено шум ни са сватбите, 
аби ту ри ен т с ки те балове и ро кер с ки те изя ви, 
ко ито през про лет та са чес то явление тук.

Та думата ми е за моторджиите. 
Наскоро те си направиха зрелищна сбирка в 

нашия гра д.
 Десетки мощ ни мо то цик ле ти пре цепиха  

града с “газ до дуп ка” пред слисаните погледи 
на населението, 
ошашавено 
от скоростта и 
шумотевицата.

Героите, ях
на ли мощ ни те 
возила, по каз
ва ха гор дост и 
ненадминатост. 
Е, как во са 
ту каш ни те пъ
ти ща за нас и 
моторите ни! А 
зад ко ло на та 
вър ве ше по ли
цейс ка ко ла ка то 
придружител, спа си тел и… навярно пазач. 

Ми на вай ки по глав на та ули ца при бив шия 
за вод “Акустика”, тези смели мъже пре ся ко
ха едно кръстовище  зловещия ктръстопът 
на смъртта, където пре ди го ди на два ма ро ке
ри се въз не со ха с 200 ки ло мет ра в час. Нав ръх 
Великден.

Оплакаха ги ро ди те ли те им, а гражданите 
бързо ги забравиха. Ед ва ли ня кой днес мисли 
за това как за се кун да мо то рис ти те се пре вър

на ха в трупове. 
Както знаем ни кой не се е вър нал от оня свят, 

да ка же как во пред с тав ля ва та ка ва смърт.  
След трагедията МВР организира среща с 

учас т ни ци в движението, които са заплаха за  
своя и за жи во та на другите. Никой не по же
ла да дой де. Вре ме то ми на ва и нещастията се 
забравят. Пов та рят се отново опасната ско рос т и 
шумотевицата. 

За жалост джигитите на пътя застрашават 
не само своя живот, но понякога отнасят със 

себе си и не вин
ни жертви. 

Все ки ро ди
тел знае кол ко 
е труд но да от г
ледаш дете, да 
опазиш живот. 

Но вижте как 
само за един 
миг изчезват  
ра достта и на
деж дата, и се 
заменят с тра
урен креп. 

На онова 
кръс то ви ще 

би тряб ва ло да сложим голям паметник. За 
да на пом ня на мо тор ни те ез да чи, че не са 
безсмъртни. Да не забравят как во ги дебне, до
ка то хвър чат с над 100 км в час. 

Такъв па мет ник ве че има на шо се то за Враца 
и Берковица.

За не ле пи те жер т ви от катастрофи са 
виновни и ония, ко ито до пус кат със за кон мощ
ните маши ни по на ши те пътища. 

Това са на ши те законодатели.■

Мо то рис ти те да
помнят, че

несабезсмъртни
Любомир СЕРДЕВ

БНД ста на 
пъл ноп ра вен 
пар т ньор в ОДС
Българска но ва де мок ра ция е пъл ноп ра вен 

пар т ньор в Общността на де мок ра тич ни
те си ли /ОДС/, съ об щи зам.пред се да те лят 
на БНД доц. Борислав Великов. Така но во то 
дяс но обединение, за се га са мо на из вън пар
ла мен тар ни партии, ве че се със тои от осем 
формации:  БНД, ССД, БДС „Радикали“, дви
же ние „Гергьовден“, Демократическата партия, 
клуб „Сенатор“,  БЗНС и БЗНС „Никола Петков“. 
Говорител на дви же ни ето е ли де рът на 
„Гергьовден” Любен Диловсин. В ко ор ди на ци
он ния съ вет на но во то дяс но обе ди не ние има 
пред с та ви те ли на вся ка от дел на партия, ко ито 
са равнопоставени. От име то на Българска но
ва де мок ра ция в не го са доц. Борислав Великов 
и пред се да те лят на пар ти ята Васимир Радулов, 
кой то не от дав на на вто рия ре до вен кон г рес на 
фор ма ци ята сме ни на пос та му бив шия во енен 
ми нис тър Николай Свинаров.

Желанието на ОДС е да учас т ват за ед но с ко
ле ги те си от пар ла мен тар ни те дес ни пар тии от 
Синята ко али ция на из бо ри те за пре зи дент и 
кметове.

От ОДС имат ам би ци ята да из диг нат свои 
кан ди да ти за кме то ве във всич ки общини. 
Там, къ де то оба че има ус пе шен пре тен дент 
на десницата, те ще под к ре пят кан ди да ту ра
та му. Такъв е слу ча ят в Плевен, Монтана и 
Кюстендил. В го ле ми те об лас т ни гра до ве ве че 
са за поч на ли пре го во ри с дру ги дес ни пар тии за 
об щи кан ди да ту ри за кметове. ■ Слово плюс

Лично мнение

► Алексей Петров 
на срещата с 
предприемачи
от Монтана
СНИМКА: КРУМ КРУМОВ
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Ели КОНСТАН ТИНОВА
След 11ме сеч но пре би ва ва

не у нас, мла ди те американци 
ве че го во рят мал ко бъл гар с ки 
и труд но се раз де лят с бъл гар
с ките семейства, при ко ито 
са живeли, със сво ите учи те
ли по бъл гар с ки и с но ви те си 
приятели. От днес те по емат по 
бъл гар с ки те град че та и селца, 
за да по ма гат на на ши те де
ца да изу ча ват ан г лийс ки език, 
да под к ре пят малките, а и по
въз рас т ни те в не рав нос той но 
положение, да сът руд ни чат на 
мес т ни те влас ти в осъ щес т вя
ва не то на кон к рет ни проекти.

Майк е от Илинойс, се га по
ема за Родопите, ще ра бо ти в 
Доспат. Преди то ва оба че от 
вра чан с ка та сце на той бла го да
ри на не го ва та “мама” Роска от 
Борован, при ко ято те зи ме се
ци е изял тол ко ва мно го вкус на 
храна, ко ято го е на учи ла да 
пра ви ба ни ца и да ме си пита. 

 България е из к лю чи тел но кра
си ва и изо бил на с тра ди ции 
 спо де ля той. Джойс пък оти ва 
на ра бо та в Пловдив.

С церемонията по по ла га не 
на клет ва та от доб ро вол ци
те пре зи дент Кенеди пос та вя 
ос но ви те на аме ри кан с ки
те доб ро вол чес ки гру пи по 
света. Вре мен ният ди рек тор 
на Корпуса на ми ра в България 
Джейсън Бенет припомни, 
че Корпусът има по ло вин ве
ков на история. В България 
пър ви те доб ро вол ци са дош
ли пре ди 20 години. Над 8 
хи ля ди аме ри кан ци ра бо тят се
га в 77 дър жа ви по света, над 
хи ля да са доб ро вол ци те за 
те зи две десетилетия, ми на
ли през на ша та страна. Целта 
е да за поз на ят те зи на ро ди с 
кул ту ра та и цен нос ти те на аме
ри кан с ка та на ция и с

мал ки до ри дейс т вия да спе
че лят обич та и ува же ни ето им, 

да се срещ нат там с не поз на
ти ези ци и оби чаи  и по лу чат 
ка то дар но ви при ятел с т ва и 
познанства. 

Преди тър жес т ве ния момент, 
пос ла ник Уорлик ка за в сво
ето слово, об ръ щай ки се към 
сво ите мла ди сънародници, 
че за то ва пътуване, ко
ето са предприели, е нуж но 
търпение, сме лост и до за 
хумор. Той подчерта, че тях
на та уникалност, то ва е  
предизвикателството, с ко ето 
ще се сблъскат,  за да из пъл ня
ват сво ите задачи, а наг ра да та 
е приятелството, раз лич на та 
култура, ко ято срещ ат  да ле че 
от дома. “Всеки от вас има уни
кал на та въз мож ност да ра бо ти 
в пар т ньор с т во и да оказ ва 
въздействие, не за ви си мо кол ко 
го ля мо е това, вър ху бъл га
роаме ри кан с ки те отношения. 
Във ва ша та ми сия всич ко 
мал ко до ри е зна чи мо за бъл

гар с ка та младеж, ко ято виж да 
алтернатива.” 

На въп ро са за що за вто ри 
път це ре мо ни ята по по ла га не 
на клет ва от Корпуса на ми ра е 
във Враца и за що им е не об хо
ди мо чув с т во за хумор, Негово 
пре въз хо ди тел с т во от го во ри :

 Много от те зи хо ра ни ко
га не са жи ве ли на дру го мяс то 
ос вен в Америка и то ва е пър
ви ят им до сег с дру га стра на и 
дру га култура. 

Нямам съмнение, че на тях 
мно го ще им хареса, за що
то и  страната, и хо ра та са 
прекрасни. 

Но, как то си представяте, 
за две го ди ни те ще се сблъс
кат с ня кои пре диз ви ка тел с т ва 
и ко га то се из п ра вят пред те зи 
предизвикателства, ще тряб ва 
за миг да си по емат дъх, да са 
тър пе ли ви и усмихнати.

Запитан кои са найго ле ми
те пре диз ви ка тел с т ва тук, у 

нас, пос ла ни кът на Америка 
в България сподели: “Най
го ле ми ят при ори тет в 
пре би ва ва не то ми тук, в 
България, ка то част от мо
ята работа, е за дъл бо ча ва не то 
и под дър жа не то на вза имо
от но ше ни ята меж ду хо ра та и 
два та народа. Казвал съм, че 
не съм пред с та ви тел на пра
ви тел с т во то на Америка пред 
пра ви тел с т во то на България, 
а съм пред с та ви тел на аме ри
кан с кия на род пред бъл гар с кия 
народ. Наистина смятам, че 
тряб ва да по ло жим по ве
че усилия, за що то не ви на ги 
найваж но то са политиката, 
икономиката, инвестициите. 
Има и поваж ни не ща ка
то културата, образованието, 
историята. Тези неща, ко ито 
пра вят дър жа ви те ни велики. 
Тези доб ро вол ци ни ко га ня ма 
да заб ра вят България, в тех ни те 
сър ца и лю бов ще е България.■

Те ня ма да заб ра вят България
Пред 
пос ла ни ка
на САЩ у нас, 
НП Джеймс
Уорлик,
клет ва във 
Враца 
по ло жи ха 
доб ро вол ци те 
от Група 27 на
аме ри кан с кия 
Корпус
на мира

Това е род но то учи
ли ще на поета, в 

ко ето той е за вър шил ос
нов но то си образование. 
Естествено, се гаш на та 
модерна, впе чат ля ва ща 
сгра да на учи ли ще то се 
от ли ча ва от ста ра та му 
сграда, в ко ято е учил 
той. На сре ща та той спо
де ли жи ви те си спо ме ни 

за сво ите учи те ли дас кал 
Благой, Любен Младенов 
от Голинци, гос по жа 
Живкова от Лом, с най
въл ну ва щи те ми го ве от 
сво ите уче ни чес ки и дет с
ки години. 

Това пре доп ре де ля ше 
вълнението, с ко ето той 
прис тъ пи в пре пъл не на та 
за ла на училището, къ де то 

бе пос рещ нат с интерес, 
с любопитство, с бур ни 
ръкопляскания. На де ца та 
бе ин те рес но да се ви
дят с поет, те хен земляк. 
Срещата бе ор га ни зи ра на 
от учи тел ка та по ли те ра
ту ра Цветана Димитрова 
и ди рек тор ка та Светлана 
Илиева. За на ши те бу ди те
ли – Паисий Хилендарски, 

Софроний Врачански, 
Ботев, Вазов и др., го во
ри Добринка Спасова, 
ек с п ред се да тел на чи та
ли ще “Събуждане” в кв. 
Младеново. След то ва по
етът спо де ли свои мис ли 
и спо ме ни за училището, 
за будителството, за 
бъдещето, ка то вну ши на 
учениците, че лю бов та 
на учи те ля към уче ни ка е 
найскъ по то не що за не
го през вре ме на учението, 
но за то ва тя тряб ва да 
бъ де зас лу же на чрез доб
ро по ве де ние и упо ри то 
учение. Учителите са 

пър ви те на ши будители. 
Те тряб ва да се обичат, 
уважават, да се слушат. 
Цветан Илиев про че те 
пред де ца та своя раз каз 
“Тиранчето”, ре ци ти
ра сво ите сти хот во ре ния 
“Околчица” и “Летете”. 
След то ва уче ни ци те ре
ци ти ра ха сти хо ве на 
поета, с ко ето из ра зи
ха сво ето ува же ние към 
него. През ця ло то вре
ме за ла та ка то че кипеше. 
Когато нас тъ пи вре ме то 
за въпроси, де сет ки ръ це 
се вдигнаха. Невероятно 
любопитство, интерес, 

очак ва не от стра на на 
децата! Въпросите им бя
ха как се пише, ко га се 
пише, кои са найщас т ли
ви те и тъж ни ми го ве от 
жи во та на поета.

Учениците по да ри ха 
на по ета сво ята “Пъстра 
дъ га” с пос ве ще ние и по
же ла ние за твор чес ко 
дълголетие. 

“В тая “Дъга” са по мес
те ни есе та и раз ка зи от 
Александра, Вероника, 
Мартина, Мария, 
Микаела, Анжела, Глория, 
Зорница, Даниела, Гюла. 
Пър ви твор би на децата, 
но впе чат ля ва щи с талант, 
жаж да за знания, лю бов 
към бъл гар с кото слово. 
Тези деца са жизнени, 
вдъхновени и кра си
ви. Бъл гар с ки де ца – и 
българчета, и циганчета. 
Те из лъч ват ед но ду шев но 
сияние, ко ето та ка радва, 
опи яня ва дори. 

И как чо век да се въз
дър жи да не каже, че 
то ва са злат ни те де ца на 
Младеново, то ва е бъ
де ще то на България. ■ 
Слово плюс

Призлатните
деца на Младеново
В СОУ “Христо Ботев” на 
кв. Младеново, гр. Лом (бив ше то 
с. Голинци) неотдавна се със тоя
сре ща на Цветан Илиев
с уче ни ци те и учителите

►Ученици от VI клас на основно училище “Хр. Ботев в кв. Младеново. Сред тях 
са Мартина Мариянова, Михаела Георгиева, Лина Танушева и Рени Крумова, 
участнички в много литературни конкурси.  СНИМКА: АРХИВ


