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 по-склонни 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.

► Момент от
срещата в Монтана
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СНИМКА: КРУМ КРУМОВ
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и кметствата
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Предприемачи от Северозапада
искат среща с главния прокурор
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В АЕЦ Козлодуй

Областните
управители
на Монтана, Плевен
и Враца посетиха
централата
В срещата с ръководния екип на Дружеството
участваха Ивайло Петров – областен управител
на област Монтана, Бойко Балтаков – зам. об
ластен управител на област Плевен, Валентин
Литов – зам. областен управител на област
Враца, Валентин Менков и Стилиян Стоянов
– специалисти по отбранително-мобилизаци
онна подготовка в областните администрации в
Плевен и Монтана.
По време на разговорите Александър Николов
– зам. изпълнителен директор на АЕЦ “Козло
дуй”, запозна ръководителите на областните
управи от региона с работата на създадения
“Щаб за ръководство, координиране и изпълне
ние на стрес тестове”, сформиран в изпълнение
на разпореждане на министър-председателя
Бойко Борисов и с решение на Съвет по бе
зопасност и качество на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.
Пламен Василев – ръководител на управле
ние “Безопасност”, представи подробности
около проведеното през април т.г. българо-ру
мънско учение “Наутилус”. Презентация на тема
“Аварийно планиране на АЕЦ “Козлодуй” изнесе
Николай Бонов, началник на отдел “Аварийна го
товност” в централата.
Всички присъстващи се обединиха около
тезата, че след събитията във Фукушима е не
обходимо още по-отговорно отношение към
аварийната готовност и че трябва да се поддър
жа добра координация и комуникация между
АЕЦ “Козлодуй” и държавните органи, в подкрепа
на което бе и проведената среща.■ Слово плюс
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Монтана – мост на
►Отриване на
Националната
научна
конференция на
тема “Монтана
– мост на циви
лизации” – 9-10
юни 2011 г.

Четете
на 5-а стр.
СНИМКА:
КРУМ КРУМОВ

цивилизации
Елеонора ЦАНОВА

А по думите на режи
сьора Георги Врабчев,
за да ни върви, са нуж
ни лудост, шумящо вино,
мечти и фантазии.
Дните от 10 до 14 юни,
а и нощите, превърнаха за
близо 240-те участници
във фестивала и гости
те, амбицията на младите
непрофесионалисти да
покажат,че светът наис
тина е сцена и тази сцена
е тяхната. Любителски
трупи от девет държави,
към традиционно учас
тващите в театралния
празник Русия, Румъния,
Латвия, Германия, ко
ито са познати вече на
врачани, тази година се
присъедини и Италия, те
атрални трупи от София,
Русе, Стара Загора,
Перник, Кнежа, които
завладяха Младежкия дом
във Враца.
Официалното отк
риване на феста бе с
постановката “Малкият
принц” по Екзюпери, при
вилегия на домакините от
театрална трупа “Темп”.
Малко преди това във фо
айето на преобразения
тези дни Младежки дом

Георги Врабчев, режисьор:

За да ни върви,
са нужни лудост,
шумящо вино,
мечти и фантазии
За 14-и път международният фестивал “Време” събра
във Враца фантазиите на режисьори и актьори любители,
младостта на повечето от тях, мечтите им в една лудост,
наречена театър
се откри изложбата жи
вопис “Забранена вода”
на украинеца Александър
Телалим. С нова фото
изложба, под насл ова
“Арома Балканика”,
провокира участниците и

гостите на фестивала вра
чанският фотограф Петър
Петров. С интерес се пос
рещна гостуването на
етногрупа “Вакали”, бъл
гарска музикално-танцова
мъжка група, която спо

ред режисьора Врабчев
е едно дръм-шоу, в което
с инструменти и танц се
интерпретират български
те ритми със съвременни
изразни средства.
(Продължава на 8-а стр.)

В Хисаря

В АЕЦ "Козлодуй"

Слово делник
На 18 юни 2011 г.
работещите в
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД
честваха своя
професионален празник
– Деня на енергетика
Програмата за деня започна
със старт на лекоатлети, ве
лосипедисти и рокери, които
финишираха край Спортно-
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Празник на
енергетиците
оздравителния компл
 екс на
централата. Там Емилиян Едрев
– директор „Производство“ в
атомната централа, отличен от
Управителния съвет на Бъл
гарската браншова камара на
енергетиците в България като

“Енергетик на годината”, по тра
диция засади в Алеята на АЕЦ в
гр. Козлодуй вечно зелено дръв
че – символ на производств
 ото
на екологично чиста електрое
нергия.
Честването продължи в Бо

2

тев парк, където изпълнителният
директор на АЕЦ “Козлодуй” Кос
тадин Димитров поздрави всички
присъстващи на празника.
Той връчи паметни статуетки
и почетни грамоти на специ
алистите, получили званието
“Най-добър” в основните про
фесионални направления в
дейностт а на АЕЦ.
За празничната атмосфера в
Деня на енергетика се погрижиха
Нина Николина, Калин Вельов и
Берковската духова музика.■

Похвалиха Враца за
работата по водния цикъл

Румен Видов
включен в Комитета
на Дунавските
градове и региони

Според Расмусен работното звено е добре структурирано и
държи под контр
 ол дейностите и задачите по проекта

В края на юни делегация
от Дунавските бюра и
МИЕТ ще посетят Видин

Кметът на община
Враца д-р Костадин
Шахов присъства на
двудневна техническа
работна среща и десето
то редовно заседание на
Комитета за наблюдение
на Оперативна програма
„Околна среда 2007-2013”
в Хисаря.
В първия ден бе отче
тена дейността по двата
най-големи проекта, фи
нансирани от ОП ”Околна
среда 2007-2013” –
„Интегриран проект за

водния цикъл на Враца”
и „Интегриран про
ект за водния цикъл на
Габрово”.
Д-р Шахов направи
изложение пред
европейската комисия, в
което обясни значението
на проекта за решава
не на проблемите във
водния сектор на Враца
и региона. Председате
лят на ЕК Расмусен даде
положителна оценка
на извършеното до ме
сец юни 2011 г., оцени

високо усилията, положе
ни от община Враца, за
отстраняване на недос
татъците на работното
проектиране и подготве
ните по ИСПА тръжни
документации. Беше
подчертано, че община
Враца има потенциала
и административния ка
пацитет да се справи с
проекта, че сформираното
звено е добре структури
рано и държи под контрол
дейностите и задачите по
проекта.

Обучение по програма
“Глобални библиотеки”

През втория ден на
срещата се проведе за
седание на Комитета
за наблюдение на
Оперативна програма
„Околна среда 2007-2013”
Беше приет годишният
доклад за напредъка по
ОПОС през 2010 г., до
пълнения в оперативната
програма и бяха предста
вени предприетите мерки
за укрепване на адми
нистративния капацитет
на бенефициентите.■
Слово плюс

► От 20 юни в обу
чителния център на
Регионална библиоте
ка „Михалаки Георгиев”
– Видин стартира
обучението за библи
отекари от област
Видин по Програма
„Глобални библиотеки
– България” по направ
ление 4: „Общуване
и работа с потреби
тели и общности”.
По време на обучени
ето библиотечните
специалисти ще при
добият нови знания и
опит в общуването
с потребителите на
библиотечни услуги
и презентирането на
предлаганите услуги
пред обществото.

СНИМКА: АРХИВ

РИОСВ – Враца
В
проверява за ГМО
царевица и рапица
Екоексперти от РИОСВ взеха проби
за анализ от ниви във Врачанско
На 13 юни съвместно с
експерти от агенцията по
околна среда бяха взети
проби за анализ за ГМО
от 2 ниви във Врачанско.
Пробонабирането се из
вършва по програмата
за взимане на проби от
околна среда за анализ на
генетични модификации.
Съгласно програмата
през 2011 г. на територи
ята на РИОСВ – Враца
попадат 2 пункта. Това са
царевична нива в земли
щето на гр. Бяла Слатина,
стопанисван от “ЗЕТА”
ООД и рапицова ни

ва в землището на с. Три
кладенци, стопанисвана
от ЗКПТУ “Напредък”.
Проби ще се събират
до началото на октомври,
след което ще започне из
готвянето на анализа.
Взимането на ГМО
проби от обекти на те
риторията на България
се извърши за втори път,
откакто в началото на
2010 година беше обо
рудвана специализирана
лаборатория за анализ на
генетично модифицирани
организми.■
Слово плюс

ърховният административен съд окончателно
потвърди осъждането на Петър Пенчев – зам.председател на Национално движение “Екогласност”
да заплати юристконсултско възнаграждение на
Министерството на околната среда и водите като раз
носки по делото. Това стана след прекратяване от
съда на производството по заведеното дело от екоак
тивиста срещу решение по Оценка на въздейств
 ието
върху околната среда (ОВОС) № 1-1/2010 г., с което
министърът на окол
ната среда и водите
е одобрил инвести
ционно предложение
за изграждане на нов
ядрен реактор в жк
“Младост” в София.
Мотивът на съда е
“липса на правен ин
терес”.
Петър Пенчев
заяви: “За мен остава привилегията, че гражда
ни на жк “Младост” ми имаха доверие и внесох като
доказателство в съда тяхната протестна подпис
ка срещу възстановяването на спрения след 1989
г. ядрен реактор, защото те се притесняват за раз
положените училище, детска градина и множество
жилищни блокове до самата ограда на Ядрения инс
титут и до комина за изхвърляне от ядрения реактор
в атмосферата на опасна радиация - радиоактивни

Кметът на община Видин единодушно бе изб
ран да бъде включен в Комитета на Дунавските
градове и региони. Това се случи на Петата конфе
ренция на Дунавските градове и региони, която се
проведе в Белград. Румен Видов участва в поред
ното заседание, на което се набелязаха мерки за
укрепване и засилване на сътрудничеството чрез
Стратегията на Европейския съюз за Дунавския
регион.
Комитетът на Дунавските градове и региони бе уч
реден на 11 юни 2009 година по време на поредната
Европейска конференция на Дунавските градове и
региони в Будапеща, на която видинският кмет то
гава бе избран за член на Управителния съвет. По
инициатива на кмета на град Улм – Иво Гьонер и
кмета на град Будапеща – Габор Демзки е създа
ден работен орган, който да работи за развитието
на Дунавските градове и държави, независимо от
това, дали членуват в ЕС. Основните цели и задачи
на Комитета са развитието на дунавските региони,
изготвяне на съвместни регионални проекти меж
ду общини, региони и държави. Приоритетно е
и участието на Комитета в работата на ЕС с цел
включване на Дунавския регион като отделна прог
рама за развитие в следващия планов период на
Европейския съюз след 2014 година.
На Конференцията в Белград видинският
кмет приветства участниците в престижния ев
ропейски форум. „Необходимо е създаване на
институционален капацитет и сътрудничество
при разработването и прилагането на Дунавската
стратегия, както и при разработването на съвмес
тни проекти”, заяви пред присъстващите Видов. В
сръбската столица Румен Видов изтъкна, че реги
оните по поречието на най-голямата европейска
река трябва да обединят интересите, проектите и
дейностите си в сферата на туризма и местната
икономика.
На конференцията стана ясно, че в края на
месец юни делегация от Дунавските бюра в
Европа и Министерството на икономиката, енер
гетиката и туризма ще посетят Видин, за да се
запознаят с местните туристически и културни
забележителности, както и бъдещите проекти на
общината.■
аерозоли, газове и елементи.”
Съдът не зачете позицията на Върховна админис
тративна прокуратура по дело 3207/2010: “Жалбата
е допустима. Налице е правен интерес. При об
съждането от Висшия експертен екологичен съвет
към МОСВ не е било разгледано въздействието
на инвестиционното предложение върху човеш
кото здраве по отношение на живущите в района,
изискващо се по Наредба 7/1992 г. за хигиенните
изисквания за здравна
защита на селищна
та среда. Нарушени
са материалноправ
ните разпоредби на
Наредба № 7/1992 г. за
хигиенните изисквания
за здравна защита на
селищната среда, тъй
като не са обсъждани
хигиенно-защитни
те отстояния. Липсва становище и на Министерство
на здравеопазването от дейността на инвестицион
ното предложение за отражението и за влиянието
върху здравето на населението в района. По изло
жените съображения моля да уважите жалбата като
основателна и да отмените като необосновано и ма
териално незаконосъобразно оспореното решение по
ОВОС № 1-1/2010 г. на министъра на околната среда
и водите.” ■ Слово плюс

Осъдиха екозащитник
да плати разноски на
екоминистерството

Слово делник
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Алексей Петров, изп. директор на Съюза за стопанска инициатива на гражданите:

Първата ни цел
е референдум
за генерална
промяна на
Конституцията
Нора
КОНСТАНТИНОВА

"Ако има милост
към хората, да не пред
приема нищо, а да се
оттегли, за да прорабо
ти икономиката.” С тези
думи доц. д-р Алексей
Петров, изп. директор на
Съюза за стопанска ини
циатива на гражданите
се обърна към минис
тър-председателя при
посещението си във
Враца. Заедно с Теодор
Дечев, председател на
Съюза, той се срещна с
близо 50 представители
на средния и малкия биз
нес от региона.
"Това е една от найсилните и драматични
срещи, от проведените
досега 16 в страната, ко
ято доказва,че средният и
малкият бизнес са стълб
на гражданското общес
тво и съвест. Нито следа
от думи като страх, бяхме
затрупани с информация
за катастрофата, която
е зейнала пред нас и за
трагичното състояние,
което ни очаква" - споде
ли Дечев. От разтовора
станало ясно,че земе
делски производители,
участвали в протести
те срещу управлението

на ГЕРБ в Крушовица,
не са получили полага
емите им се субсидии и
са лишени от парите, ко
ито са предвидени от
европейските фондове и
държавата. Врачанск ите
бизнесмени се оплакали,
че Врачанският балкан е
разпределен между де
путата Николай Коцев
и приятеля на преми
ера млекопроизводителя
Димитър Зоров, като ня
кои добавили и името
на министър Мирослав
Найденов. Думите на
присъстващите предпри
емачи от региона, че във
Враца може да правиш
бизнес само, ако си про
теже на Цветан Цветанов
и на Коцев и че ако си
мъж, трябва да си слуга, а
ако си жена, да си с къса
пола, шокирали столич
ните гости от ССИГ.
На друг, желаещ да раз
вива бизнес в града ни
предприемач, с проект да
развие две автокъщи и
сервиз на 15 декара пус
тееща земя му казали,че
“ще се уреди въпросът,
но трябват едни пари”.
Още много факти от би
тието ни, които вече не
ни изглеждат толкова
потресаващи, получени от
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БНД стана
пълноправен
партньор в ОДС

Българска нова демокрация е пълноправен
партньор в Общността на демократични
те сили /ОДС/, съобщи зам.-председателят
на БНД доц. Борислав Великов. Така новото
дясно обединение, засега само на извънпар
ламентарни партии, вече се състои от осем
формации: БНД, ССД, БДС „Радикали“, дви
жение „Гергьовден“, Демократическата партия,
клуб „Сенатор“, БЗНС и БЗНС „Никола Петков“.
Говорител на движението е лидерът на
„Гергьовден” Любен Дилов-син. В координаци
онния съвет на новото дясно обединение има
представители на всяка отделна партия, които
са равнопоставени. От името на Българска но
ва демокрация в него са доц. Борислав Великов
и председателят на партията Васимир Радулов,
който неотдавна на втория редовен конгрес на
формацията смени на поста му бившия военен
министър Николай Свинаров.
Желанието на ОДС е да участват заедно с ко
легите си от парламентарните десни партии от
Синята коалиция на изборите за президент и
кметове.
От ОДС имат амбицията да издигнат свои
кандидати за кметове във всички общини.
Там, където обаче има успешен претендент
на десницата, те ще подкр
 епят кандидатура
та му. Такъв е случаят в Плевен, Монтана и
Кюстендил. В големите областн
 и градове вече
са започнали преговори с други десни партии за
общи кандидатури за кметове. ■ Слово плюс

► Алексей Петров
на срещата с
предприемачи
от Монтана

СНИМКА: КРУМ КРУМОВ

местния бизнес, цитираха
ръководителите на съюза
на брифинг. Те застават
изцяло зад предложението
на врачанските предпри
емачи и ще съдейств ат за
среща с главния прокурор
Борис Велчев, който да
дойде на място и да чуе
тегобите на загиващия
местен среден и малък
бизнес. А след икономи
ческата репресия, каквато
им се оказва сега, и Дечев
и Петров допускат и по
литическа репресия.
Алексей Петров обя
ви, че на предстоящата
национална среща на
ССИГ в столицата на 3
юли няма да има поли
тическо оцветяване. За
региона той е категори
чен, че тяхната позиция
срещу закриването на
Военното поделение във
Враца е правилна и те я
подкрепят.
Експерти на ССИГ във
военното дело ще проучат
и разработят стратегия
за дооборудване на ба
зата и превръщането и в
център за реагиране при
ядрена ситуация, предиз
викана от технологичен
срив или терористичен
акт. Поделението може
да бъде използвано за до

обучение за реагиране
при всякакви кризисни
ситуации , наводнения,
пожари. Но то в този вид
е особено нужно , имайки
се предвид близостта на
Атомната централа и въз
можностите от ситуации
там , а АЕЦ- Козлодуй не
и само национален, а и
международен проблемсмятат от ССИГ.Предвид
зачестилите аварии в
атомни централи, това не
е въпрос само на наци
онална сигурност и те ще
настояват спешно да се
предприемат действия в
тази насока.
Пред тях са били
поставени и много ще
котливи местни въпроси,
като например, “аш
ладисването “ на
гимназията за услуги и
ресторантьорство с тази
за строителство и архи
тектура, като базата на
училището по ресторан
тьорство е представена,
като “апетитна баничка “
за местните управляващи.
Показани от предпри
емачите са и провалени,

поради чиновническа
некадърност и бюрокра
тичен подход, проекти
в областта на социал
ните услуги. От ССИГ
са категорични, че
настоящият тандем ми
нистър-председател с
вицепремиера, който е
и вътрешен министър и
шеф на предизборния
партиен щаб, поставя
под въпрос критериите
ни за Шенген и е опас
ност за членството ни
в Европейския съюз.
"Нямаме отговор все още,
къде отиват парите, съ
бирани от контрабандата
на цигари и алкохол, от
трафика на дрога, по 4050 милиона седмично.
Явно, те отиват в публич
ни проекти, които вдигат
личния рейтинг на Бойко
Борисов и в предизбор
ната каса на ГЕРБ. Ще
дойде момент, в който ня
ма да има накъде и ще се
наложи г-н Борисов да
признае, че не може и да
си отиде. Българският на
род се занимава сега с
неговия рейтинг, а не със

онтана е чист и тих град. Това го призна
М
ват всички, и жители, и гости.
Епизодично обаче тишината се нарушава по

собст веното си оцеляване,
а когато започне да мис
ли за оцеляването си, той
ще го изгони. Може да се
оттегли на тих остров в
президентството. Но въл
нението и недоволств ото
стават все по-сериозни, а
островът е малък " - спо
дели пред журналистите
Алексей Петров. Той за
яви,че кандидатирайки
се за президентск ия
пост ще работи с екип.
“Главната цел, която
сме си поставили, пояс
ни Петров, е референдум
за генерална промяна в
Конституцията. Ние сме
срещу министър-пред
седателск ата република,
каквато е сега и сме за ре
публика на парламента.”
Като допълнение към тази
цел той прибави задължи
телната екипна работа в
държавните структури и
гражданските организа
ции и действ аща пазарна
икономика.
Алексей Петров се
срещна с журналис
ти и предприемачи и в
Монтана.■

наха в трупове.
Както знаем никой не се е върнал от оня свят,
да каже какво представлява такава смърт.
различни поводи. Особено шумни са сватбите,
След трагедията МВР организира среща с
абитуриентските балове и рокерските изяви,
участници в движението, които са заплаха за
които през пролетта са често явление тук.
своя и за живота на другите. Никой не поже
Та думата ми е за моторджиите.
ла да дойде. Времето минава и нещастията се
Наскоро те си направиха зрелищна сбирка в
забравят. Повтарят се отново опасната скорост и
нашия град.
шумотевицата.
Десетки мощни мотоциклети прецепиха
За жалост джигитите на пътя застрашават
града с “газ до дупка” пред слисаните погледи
не само своя живот, но понякога отнасят със
на населението,
себе си и невин
ошашавено
ни жертви.
от скоростта и
Всеки роди
шумотевицата.
тел знае колко
Героите, ях
е трудно да отг
нали мощните
ледаш дете, да
возила, показ
опазиш живот.
ваха гордост и
Но вижте как
ненадминатост.
само за един
Е, какво са
миг изчезват
тукашните пъ
радостта и на
тища за нас и
деждата, и се
моторите ни! А
заменят с тра
Любомир СЕРДЕВ
зад колоната
урен креп.
вървеше поли
На онова
цейска кола като
кръстовище
придружител, спасител и… навярно пазач.
би трябвало да сложим голям паметник. За
Минавайки по главната улица при бившия
да напомня на моторните ездачи, че не са
завод “Акустика”, тези смели мъже пресяко
безсмъртни. Да не забравят какво ги дебне, до
ха едно кръстовище - зловещия ктръстопът
като хвърчат с над 100 км в час.
на смъртта, където преди година двама роке
Такъв паметник вече има на шосето за Враца
ри се възнесоха с 200 километра в час. Навръх и Берковица.
Великден.
За нелепите жертв
 и от катастрофи са
Оплакаха ги родителите им, а гражданите
виновни и ония, които допускат със закон мощ
бързо ги забравиха. Едва ли някой днес мисли ните машини по нашите пътища.
за това как за секунда мотористите се превър
Това са нашите законодатели.■

Лично мнение

Мотористите да
помнят, че
не са безсмъртни

Слово делник
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Те няма да забравят България
Пред
посланика
на САЩ у нас,
НП Джеймс
Уорлик,
клетва във
Враца
положиха
доброволците
от Група 27 на
американския
Корпус
на мира

Ели КОНСТАН ТИНОВА

След 11-месечно пребивава
не у нас, младите американци
вече говорят малко български
и трудно се разделят с българ
ските семейства, при които
са живeли, със своите учите
ли по български и с новите си
приятели. От днес те поемат по
българските градчета и селца,
за да помагат на нашите де
ца да изучават английски език,
да подкрепят малките, а и повъзрастните в неравностойно
положение, да сътрудничат на
местните власти в осъществя
ването на конкретни проекти.
Майк е от Илинойс, сега по
ема за Родопите, ще работи в
Доспат. Преди това обаче от
врачанската сцена той благода
ри на неговата “мама” Роска от
Борован, при която тези месе
ци е изял толкова много вкусна
храна, която го е научила да
прави баница и да меси пита.

- България е изключително кра
сива и изобилна с традиции
- споделя той. Джойс пък отива
на работа в Пловдив.
С церемонията по полагане
на клетвата от доброволци
те президент Кенеди поставя
основите на американски
те доброволчески групи по
света. Временният директор
на Корпуса на мира в България
Джейсън Бенет припомни,
че Корпусът има половинве
ковна история. В България
първите доброволци са дош
ли преди 20 години. Над 8
хиляди американци работят се
га в 77 държави по света, над
хиляда са доброволците за
тези две десетилетия, мина
ли през нашата страна. Целта
е да запознаят тези народи с
културата и ценностите на аме
риканската нация и с
малки дори действия да спе
челят обичта и уважението им,

да се срещнат там с непозна
ти езици и обичаи и получат
като дар нови приятелст ва и
познанства.
Преди тържествения момент,
посланик Уорлик каза в сво
ето слово, обръщайки се към
своите млади сънародници,
че за това пътуване, ко
ето са предприели, е нужно
търпение, смелост и доза
хумор. Той подчерта, че тях
ната уникалност, това е
предизвикателството, с което
ще се сблъскат, за да изпълня
ват своите задачи, а наградата
е приятелството, различната
култура, която срещат далече
от дома. “Всеки от вас има уни
калната възможност да работи
в партньорство и да оказва
въздействие, независимо колко
голямо е това, върху бълга
ро-американск ите отношения.
Във вашата мисия всичко
малко дори е значимо за бъл

►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

гарската младеж, която вижда
алтернатива.”
На въпроса защо за втори
път церемонията по полагане
на клетва от Корпуса на мира е
във Враца и защо им е необхо
димо чувств о за хумор, Негово
превъзходителств о отговори :
- Много от тези хора нико
га не са живели на друго място
освен в Америка и това е пър
вият им досег с друга страна и
друга култура.
Нямам съмнение, че на тях
много ще им хареса, защо
то и страната, и хората са
прекрасни.
Но, както си представяте,
за две години те ще се сблъс
кат с някои предизвикателств а
и когато се изправят пред тези
предизвикателства, ще трябва
за миг да си поемат дъх, да са
търпеливи и усмихнати.
Запитан кои са най-големи
те предизвикателств а тук, у

нас, посланикът на Америка
в България сподели: “Найголемият приоритет в
пребиваването ми тук, в
България, като част от мо
ята работа, е задълбочаването
и поддържането на взаимо
отношенията между хората и
двата народа. Казвал съм, че
не съм представител на пра
вителството на Америка пред
правителството на България,
а съм представител на амери
канския народ пред българския
народ. Наистина смятам, че
трябва да положим пове
че усилия, защото не винаги
най-важното са политиката,
икономиката, инвестициите.
Има и по-важни неща ка
то културата, образованието,
историята. Тези неща, които
правят държавите ни велики.
Тези доброволци никога няма
да забравят България, в техните
сърца и любов ще е България.■

При златните
деца на Младеново
В СОУ “Христо Ботев” на
кв. Младеново, гр. Лом (бившето
с. Голинци) неотдавна се състоя
среща на Цветан Илиев
с учениците и учителите

Т

ова е родното учи
лище на поета, в
което той е завършил ос
новното си образование.
Естествено, сегашната
модерна, впечатляваща
сграда на училището се
отличава от старата му
сграда, в която е учил
той. На срещата той спо
дели живите си спомени

Софроний Врачански,
Ботев, Вазов и др., гово
ри Добринка Спасова,
експредседател на чита
лище “Събуждане” в кв.
Младеново. След това по
етът сподели свои мисли
и спомени за училището,
за своите учители даскал
бе посрещнат с интерес,
за будителството, за
Благой, Любен Младенов с любопитство, с бурни
от Голинци, госпожа
ръкопляскания. На децата бъдещето, като внуши на
учениците, че любовта
Живкова от Лом, с найбе интересно да се ви
на учителя към ученика е
вълнуващите мигове от
дят с поет, техен земляк.
своите ученически и детс Срещата бе организирана най-скъпото нещо за не
го през време на учението,
ки години.
от учителката по литера
но за това тя трябва да
Това предопределяше
тура Цветана Димитрова
бъде заслужена чрез доб
вълнението, с което той
и директорката Светлана
пристъпи в препълнената Илиева. За нашите будите ро поведение и упорито
зала на училището, където ли – Паисий Хилендарски, учение. Учителите са

първите наши будители.
Те трябва да се обичат,
уважават, да се слушат.
Цветан Илиев прочете
пред децата своя разказ
“Тиранчето”, рецити
ра своите стихотворения
“Околчица” и “Летете”.
След това учениците ре
цитираха стихове на
поета, с което изрази
ха своето уважение към
него. През цялото вре
ме залата като че кипеше.
Когато настъпи времето
за въпроси, десетки ръце
се вдигнаха. Невероятно
любопитство, интерес,

очакване от страна на
децата! Въпросите им бя
ха как се пише, кога се
пише, кои са най-щастли
вите и тъжни мигове от
живота на поета.
Учениците подариха
на поета своята “Пъстра
дъга” с посвещение и по
желание за творческо
дълголетие.
“В тая “Дъга” са помес
тени есета и разкази от
Александра, Вероника,
Мартина, Мария,
Микаела, Анжела, Глория,
Зорница, Даниела, Гюла.
Първи творби на децата,
но впечатляващи с талант,
жажда за знания, любов
към българското слово.
Тези деца са жизнени,
вдъхновени и краси
ви. Български деца – и
българчета, и циганчета.
Те излъчват едно душевно
сияние, което така радва,
опиянява дори.
И как човек да се въз
държи да не каже, че
това са златните деца на
Младеново, това е бъ
дещето на България. ■
Слово плюс

