Започна лятната
студентска
бригада в Мездра

Слово
СНИМКИ: АРХИВ

Мирослав ГЕТОВ
На 16 юли стартира традиционната лятна
студентска бригада, организирана от община
Мездра - това стана ясно на провелата се среща в
Заседателната зала на Общинския съвет за уточня
ване на обектите, на които ще се трудят бъдещите
висшисти, както и съставът на работните групи.
Бригадата, която е уникална по рода си у нас, се
прави за 11-а поредна година и се финансира изця
ло от местната хазна.
В тазгодишната кампания ще се включат 101
възпитаници на Алма матер: 63-ма младежи и 38
девойки, в т. ч. 5-ма от с. Зверино. Те отново ще
бъдат ангажирани в благоустрояването на Мездра и
на част от съставните села в общината. В продъл
жение на един месец студентите ще работят на 10
инфр
 аструктурни обекта. Сред тях са „изкърпв
 ане”
с асфалт на улици в 7 села от общината, полагане
на бордюри и на тротоарна настилка по 4 градски
улици, доизграждане на пешеходната алея на бул.
„Стамболийски” в западна посока, освежаване на
хоризонталната пътна маркировка, почистване на
дъждоприемни шахти и канали, санитарна сеч, озе
леняване и направа на алея за бягане в парка над
гимназията. Студентската бригада „Мездра’2012” ще
продължи до 15 август. ■
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50 млн. лв. искат Врачани
подкрепят
подписката за
общините от
АЕЦ - Белене
държавата
Пари им трябват спешно за пътища,
образование, култура и социални дейности
Националното сдружение
на общините ще поиска пове
че пари за ремонти на общин
ските пътища, заяви пред
седателят на сдружението
Тодор Попов след заседани
ето на НСОРБ в Търговище.
Той увери, че имат разбиране
от страна на финансовия
министър, но докато искането
не стане факт, са скептични.
Желаното увеличение е над
45% само за пътищата. За
останалите капиталови разхо
ди трябват още 150%, което е
около 50 млн. лв. Искаме да

Жасмина БАРЪМОВА
И тази година талан
тливи самодейки от
Основната общинска
организация на инвали
дите на СИБ във Враца
завоюваха нови отли
чия за личната
си колекция и
достойно защи
тиха името на
родния град.
Това се случи
неотдавна на VI
Републикански
многожанров
фестивал на хората с
увреждания, който по
традиция се провежда
ежегодно в кв. Църква,
Перник. Успешното
трио, което в петото
издание се завърна в

се върнем на нивата от 2008
г., каза Попов.
Освен за пътища, сдру
жението ще поиска повече
пари за образование, култура,
социални дейности. С 25
млн. лв. ще се иска и да бъде
завишена общата изравни
телна субсидия за 2013 г. От
сдружението се обединиха
и за това, да бъдат въведени
средни критерии при опреде
лянето на местните данъци и
такси.
Това се налага заради зави
шените изисквания на хората,

посочи кметът на Търговище
д-р Красимир Мирев. Много
е важно да има унифицира
не по отношение не само на
данъците, но и на местните
такси, допълни Тодор Попов.
До октомври заедно с на
родните представители по
места ще бъдат обсъждани
мерките за въвеждане на
финансова децентрализация
на общините, както и да се
подготвят промени в Закона
за местното самоуправление.
“Наясно сме, че във времето,
в което живеем, може би не

града под Околчица
със златен медал за
цялостно представя
не доказа, че това не
е било случайно! За
своето блестящо пред
ставяне преди няколко

с грамота и диплом
за ІІ място, а Евелина
Петрова си тръгна с
грамота и диплом за ІІІ
място. Изпълненията
на талантливите
самодейци оцени
петчленно жури с
председател ес
традната певица
Мими Иванова
и членове:
Мими Николова,
Красимир
Кирилов, Славчо
и Таня Славчеви.
Звездният миг на вра
чанки бе споделен от
Жасмина Баръмова
- секретар на местна
та организация, която
придружи и окуражи
дамите в Перник. ■

И тази година
с отличия
за врачанки
дни, на фона на силна
конкуренция от цялата
страна, Дора Манчева
грабна грамота, дип
лом за І място и брон
зов медал. Венка
Братоевска се окичи

ТОДОР ПОПОВ
щата няма да станат веднага,
но всички са убедени, че
този закон трябва да се
придвижи. В стария вече не
можем да работим.”, каза
още д-р Мирев. Той допълни,
че в закона трябва подроб
но да се опишат отношени
ята с централната власт и
отговорностите, които ще по
емат общините - в това число
и финансирането. Според
кмета на Търговище досега
се е получавала властова без
финансова децентрализация.
■ Слово плюс

Жителите на Враца се включват активно в подписката
за референдум, който да определи в ясна посока бъдещето
на АЕЦ - Белене както и бъдещето на ядрената енерге
тика у нас. Особено след стреса с високите цени на тока,
дошъл от масово нахлулата у нас скъпа „зелена енергия“.
Врачани, които преди десетилетия отдадоха най-много
човешки и интелектуален ресурс и жертваха развитието на
града за изграждането на Атомната централа в Козлодуй,
ясно осъзнават, че един нов ядрен блок на площадката на
Козлодуй също е бъдеще за този изостанал в икономичес
кото си развитие и с висока безработица регион. Над три
хиляди подписа вече са събрани само в областния център,
където са открити четири пункта за събиране на подписи
в защита на един референдум за Белене. В цялата област
под подписката, организирана от БСП, вече са дали своя
глас над осем хиляди граждани.
В общините Козлодуй, Мизия и Оряхово, където хората
намираха основно препитание в централата в Козлодуй,
желанието им да подкрепят един референдум за Белене са
сблъсква с интереса за изгр аждането на седми ядрен блок
в АЕЦ - Козлодуй, където много млади безработни биха
намерили препитание, така както са работили на централа
та техните дядовци и бащи. ■ Слово плюс
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По половин тон жито от декар
прибират във Врачанско
Ели КОНСТАНТИНОВА
С отличен урожай, по
500 килограма пшеница от
декар, се похвалиха произ
водители от Белослатинско.
Не по-лоши са добивите
досега и на колегите им от
Оряхово и Мизия.
От засетите във
Врачанско 548 620 декара с

жито, вече са ожънати над
40 процента, близо 250 000
декара. В прибирането на
зърното, в най-усилените
дни участват 121 трактора,
комбайни и друга селскос
топанска техника.Средният
добив за областта е близо
400 килограма от декар.
Почти привършва приби

рането на ечемика. От 71
170 декари за жънене са
останали отделни ниви.
Средният добив от ечемика
е 323 килограма от декар.
Въпреки измръзналите и
пропаднали посеви, рапица
та също се отпл аща добре
на стопаните.
Средният добив от

240 килограма от декар
от ожънатите площи, от
общо засетите с тази ак
туална култура 154 680
декара, е много добър за
производителите.
За успешното прибира
не на ечемика и рапицата
в тези подходящи за жът
ва летни горещници са се

включили над 55 машини.
Сред отличниците, които
се радват на добър берекет
и явно успяват да изпол
зват всеки ден за една ус
корена жътвена кампания,
са зърнопроизводителите
от Оряхово, Мизия и Бяла
Слатина. Стартовата цена
за пшеницата от 400-420

лева за тон удовлетворя
ва стопаните, те се радват
на една отлична година, с
най-доброто качество на
зърното от дълго време и
се надяват бързо и на не
по-ниска от тази цена да
реализират своята продук
ция и в крайна сметка своя
труд.■

Подобрява се
културният обмен
между Враца и Кичево
Даниела ХИТОВА
Танцовият ансамбъл
„Хемус” представи дос
тойно община Враца на
провелия се в гр. Кичево,
Република Македония,
Пети международен фолк
лорен фестивал за народни
песни и танци. Празникът
на фолклорното изкуство
се състоя от 4 до 8 юли. В
побратимения на Враца
град в нашата съседна
страна пристигнаха форма
ции от Македония, Полша,
Сърбия, Украина, Хърватия
и България.
Извън програмата на

фестивала официалната
делегация от Враца, воде
на от зам.-кмета Красимир
Богданов, проведе няколко
работни срещи. Първата бе
с кмета на община Кичево
Благоя Деспотоски. По вре
ме на разговорите бе про
явен интерес към дейнос
тта на циментовия завод
„Холсим” в с. Бели извор.
Кметът Деспотоски поиска
делова среща с ръководи
теля на предприятието. За
първи път бе договорено
участие на художници
от Враца в традицион
ния местен симпозиум по

изобразително изкуство,
който предстои. Като част
от културния обмен между
двете побратимени общи
ни се предвижда младеж
ки аматьорски театър от
Кичево да бъде поканен за
участие в Международния
младежки театрален фес
тивал „Време”, чието по
редно издание във Враца е
догодина.
От двете страни бе про
явен интерес към туристи
чески обекти във Враца и
Кичево и възможностите
за партньорство в двата
региона.■
СНИМКИ: АРХИВ

Oбновяват църквата в Белоградчик
Любомир ВЕСЕЛИНОВ

С тържествен водосвет
и молебен в белоградчиш
кия храм, стартира първият
и единствен засега проект
в църковната сфера, от над
100 подадени проекти от
цялата страна. Гости на съ
битието бяха председателят
на Общинския съвет Нина
Николова, зам.-кметът Росен
Младенов, членове на цър
ковното настоятелств о и

Туристически пакети:
● със самолет
● с автобус

обществеността.
В словото си протойерей
Рафаил, архиерейски на
местник, благодари на
Епархийския съвет и лично на
митрополит Дометиан, също
и на консултантите на проекта
за активната и добре свърше
на работа. Стана ясно, че не
по-малка е заслугата и на отец
Рафаил в тази насока.
Проектът „Ремонт на
църква „Свети вмчк Георги

Самолетни
билети
за цял свят

Хотелски резервации – България и чужбина.
Автобусни билети:
● за Европа

● на КАРАТ С : МОНТАНА – СОФИЯ,
както и от точка А до точка Б на територията
на страната - намаления:
двупосочни, пенсионери, учащи.
Монтана, ул. „В.Левски” 1
(до автогарата, бившето държавно фото)
096/301 870, 0884/146 148, 0896/73 03 89, 0878/94 80 50.

Победоносец” е по програма
„Развитие на селските райо
ни”, мярка 322 и е на стойност
330 хил. лева.
Основните дейности, ко
ито ще бъдат реализирани,
са: ремонт на покрива, ре
монт и измазване на външни
фасади и вътрешни стени,
ремонт на оградата, облицова
не с камък на алеите, водещи
до храма, и обособяване на
подстъп за лица в неравнос

тойно положение, ремонт на
елинсталацията и направа на
парково осветление, нова лан
дшафтна архитектура и обла
городяване на екстериора.
Проектът е изготвен от
главен архитект Константин
Пеев.
Фирмата изпълнител е
„КИК – Дизайн” ООД, чи
ето ръководство е решено да
изпълни проекта до края на
есента тази година.■

Побратимиха се
селата Рабиша и
Миничево, Сърбия  
Една идея на две погранични села отпреди
няколко месеца вече стана реалност. На 7 юли
делегация на Община Белоградчик посети
сръбското село Миничево. Тя бе водена от кмета
на село Рабиша Мария Николова. Целта на
визитата бе по примера на общинските центрове
Белоградчик и Княжевац да бъде подписан
договор за сътрудничество между най-големите
села на двете общини – Рабиша и Миничево.
Освен главните действащи лица – кметовете
Славолюб Миланович и Мария Николова,
сред гостите на събитието бяха и Топлица
Вуичич - секретар на община Княжевац, Владан
Радованович – координатор за трансгранично
сътрудничество, Крунислав Иванович - кмет на
Ново Корито, и Любомир Веселинов – експерт в
община Белоградчик. Присъстваха и активисти на
двете кметства.
Според подписания договор двете страни
декларират намерението си за сътрудничество и
съвместна дейност в областта на икономиката,
културата, образованието, туризма, спорта и
торлашките дейности. По всяка вероятност
животът ще наложи в практиката и някои други
форми на сътрудничество. Но това ще покаже
бъдещето.
Накрая, по повод но подписания договор,
прозвучаха поздрави, честитки и пожелания
за активна и конкретна работа по примера на
общините Белоградчик и Княжевац, които тази
година отбелязват 45-годишнината от сключения
договор помежду им. ■ Слово плюс

13 паралелки поС
малко осмокласни
По-малко осмокласници
ци ще стартира предс
тоящата 2012/13 учебна
година във Видинско.
Причината е липсата на
деца, следств
 ие от де
мографския срив през
последните години.
Наблюденията на учи
лищните специалисти
сочат, че тази негативна
тенденция ще продъл
жи и през следващите
години. На този етап е
отпаднала една от заяве
ните 19 паралелки във

през новата учебна
година във Видинско

Видинска област – пара
лелката на ПТГ „Васил
Левски”. Реализиран е
приемът в ПМГ „Екзарх
Антим І“ и ГПЧЕ „Йордан
Радичков“, единични сво
бодни места има в някои
от паралелките на СОУ

„Цар Симеон Велики“
и професионалните
гимназии.
След завършен 8
клас е обявен прием в
20 паралелки. Под 400
ученици са завършили
те основно образова

ние в областта, което
ще създаде проблем с
отпадането и на други
паралелки, но това ще
стане ясно едва в края
на август и началото на
месец септември.
■ Слово плюс
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Mнение

Димитър МАРКОВ

В началото на годината напи
сах сатиричната статия „Враца в
България ли е?“, в която изказах
съмнението, че май за България
се считат само София, Пловдив
и Варна, а Враца е сред найдискриминираните. Сега вече
съм категоричен: за управлява
щите Враца не е в България. Ще
се аргументирам.
Тези дни спортн
 ият министър
каза, че ще монтират осветле
ние на стадион „Локомотив“ в
София и на един пловдивски
стадион. А нещо подобно преди
година време да беше обещава
но на наш „Ботев“?
Закриха ни и военното
поделение. Важното е да има

БРОЙ 26 (837) 19 - 25 ЮЛИ 2012 Г.

Враца не е
в България
поделения на юг и изток. А че и
Гърция, и Турция, и Румъния са
заедно с нас в НАТО (т.е. няма
пряка опасност за страната), до
като Сърбия и Македония не са,
на кого му пука. „Страшният“ ар
гумент на военния министър бе,
че Враца няма военни традиции
и успехи. А да е чул защо насред

Изборите са
днес! Младежи
правят избори
в интернет
Проект “Моите права като гражданин
на Европа! Аз съм на ход” на
сдружение "Отворена младеж"

Намаляване на
броя на депутатите в
парламента, въвеж
дане на процедура
по отзоваването им,
намаляване на ко
рупцията и броя на
висшите училища
в страната. Това са
само част от предло
женията на българс
ките младежи, които
събират мнения и
подкр
 епа в интернет в
рамките на новия про
ект “Моите права като
гражданин на Европа!
Аз съм на ход” на
сдружение “Отворена
младеж”, подкр
 епен от
програма “Младежта
в действие” на
Европейската
комисия.
“Кризата пока
за ясно, че имаме
нужда от граждани,
способни да реша
ват собствените си
проблеми.” сподели
Андрула Василиу,
европейски коми
сар по образование,
култура, многоезич
ност и младеж, по
време на унгарското
председателство.
Проектът ще бъде
активен до 1 сеп
тември 2012 година,
като вече привле
че над 2500 човека
във Фейсбук, а над
200 младежи са се
регистрирали за
участие. Младите
хора демонстрират
заинтересованост
относно темата, из
казват своите мнения
и предлагат решения
по различни въпроси,
касаещи българската
действителност, което
е обнадеждаващ факт,
че все пак бъдеще
то на страната ни ще
попадне в по-добри
ръце. Тогава вярваме,
че ще имаме една посилна и истински де
мократична държава,
в която избраниците
на народа ще се съ
образяват най-много
с избирателите си, ще
се вслушват в техните
гласове, ще ги уважа
ват и ревностн
 о ще
отстояват правата им.
Проект „Моите пра

повод.
Всяка пролет провежда
ме фестивал на камерните
театри. И всеки път той мина
ва успешно, но и всеки път е
пренебрегван от централните
медии. Същото стана и с фолк
лорния ни фестивал, съвсем
наскоро състоял се. Ни чух нещо
за него, ни видях по някоя сто
лична медия.
Добруджа има село Врачанци? И
Телеграфно само ще напомня
че то не е основано от врачани,
за проектираните „берлинска“
а е кръстено така в чест на ге
жп стена през и стеснен обходен
роично билите се и загинали за
път край града ни.
Отечеството врачани там.
Върхът на всичко бе тези дни,
Докато се зарадвахме
когато пламна пожарът в депото
на „миска“ и нея ни отнеха.
за твърди отпадъци. Въздухът
Справедливо или не, но горчи
три дни не се дишаше, училища
вият вкус си остава и по този
разпуснаха децата, а на 4 май

ва като гражданин на
Европа! Аз съм на ход“
представлява виртуал
на симулация на избо
рен процес, по време
на която по забавен и
интересен начин чрез
лично участие, всеки
на възраст от 18 до 30
години, който желае,
може да научи пове
че за технологията на
изборите и да обогати
знанията си за него
вите права като ев
ропейски гражданин.
Основните му цели са
да провокира младите
хора да бъдат по-ак
тивни граждани; да
разберат механизмите
на представителната
демокрация в бъл
гарския й вариант;
да се мотивират да
научат повече за пра
вата си на европейски
граждани. В рамките
на проекта ще бъдат
обучени между 36 и
90 младежи като пос
ланици на демокра
тичното гражданств
о
по схемата на програ
мата „Демократично
гражданство“ на
Съвета на Европа на
Европейския съюз и
ще се даде възмож
ност на всеки българ
ски младеж да учас
тва в съставянето на
младежка декларация,
отразяваща интере
сите на младите хора
в България, която ще
бъде разпространена
на национално ниво в
края на проекта.
Подробности за
проекта ще намерите
на интернет страни
цата му http://idecide.
open-youth.org, както
и на фейсбук-стра
ницата на сдружение
„Отворена младеж“
http://www.facebook.
com/openyouthbg.
За повече инфор
мация можете да се
обърнете към Савина
Ванкова, ел. поща
savina@open-youth.
org и телефон 0897
927 310 begin_of_the_
skype_highlighting
БЕЗПЛАТНО 0897 927
310 end_of_the_skype_
highlighting.

Любомир ВЕСЕЛИНОВ
В началото кметът Борис
Николов опроверга съм
ненията на някой хора, че
това е предизборна среща,
имайки предвид приближа
ващите избори за общински
съветници на 22 юли и каза,
че той просто се чувства
задължен да направи отчет
за дейността на общинска
администрация след първи
те шест месеца на годината.
Това се налага и от факта,
че често пъти в публичното
пространство се тиражира
изкривена информация по
различни въпроси. Стана
ясно, че са поканени да при
състват на срещата всички
водачи на 13-те листи, които
обаче не се отзоваха.
За това какво се промени
в администрацията, как
во постигнахме и какви са
очакванията, говори Албена
Бакалеева – секретар на
общината. В посока реали
зиране на основната фун
кция на администрацията,
предлагането на публични
услуги е поставено на качес
твено нова основа. Обновен
и разширен е Центърът за
административно обслужва
не на населението. Успешно
е реализиран проект, насо
чен изцяло към по-бързото,
по-качествено и по-улеснено
обслужване на гражданите.
Изнесени са още три ра
ботни места – за местни
данъци и такси, услугите
по гражданско състояние и
Техническа служба. Това са
звена към които граждани
те прибягват най-често за
предоставяне на услуга от
общината. Улеснени са как
то възрастните хора, така и
инвалидите. По този начин
се избягва и обикалянето от
врата на врата. За доброто
отношение на служителите
от Центъра към гражданите
говорят и получените благо
дарствени писма.
Актуализирана е деловод
ната система, което позволя
ва да бъде ускорено и оп
тимизирано движението на
документите до звената.
Доставен е и внедрен
модул за връзка между пор
талите за електронна област
АИС на администрациите.
Изградена е VPN свързаност
с единната система за обмен
на електронни документи.
Повишена се проз
рачността в работата на
администрацията.
Въпреки много добра
та съвместна работа с
Районното полицейско
управление, все още има
какво да се направи за опаз
ването на обществения ред.
От справката за програми
те на заетост в общината е
видно, че по НП „ОСПОЗ”
в аварийни групи за работа
при зимни условия до 31
март 2012г., са били вклю
чени 185 души, а други 47
безработни лица ще рабо
тят до 31 октомври тази
година. По ОП „Развитие
на човешките ресурси”,
Проект „Нов избор – разви
тие и реализация” са били
ангажирани 172 лица. След
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по една от центр
 алните ТВ се
спореше законно ли ни е трови
ло сметището, или не? Като че
ли от това ставаше по-леко ди
шането ни...
Значи ние можем да им тър
пим отпадъците (щом ги иска за
горене „Холсим“, защо не си ги
складира на своята територия?),
но за столичани сме явно не
що като босоногите деца на
Смирненски – „Те са свикнали“.
Да, свикнали сме на дискрими
нация още от Освобождението
насам, но не ни ли стига вече?
Ако не друго, поне ясно да го
кажем:
Враца си плаща данъците на
България, а България грижи ли
се за Враца?■

Кметът на
Белоградчик
се отчете

бедствия и аварии се пред
виждат средства за ремонт на
водопровода и канализаци
ята на общинската болница.
Със средства по капиталови
разходи ще се изкърпват
улиците в града и селата.
изтичане срока на заетост
ботата от общинска адми
Монтиран е торникет на
през месеците април и юни
нистрация по събирането
стойност 15 хил. лв. с оглед
са подадени заявки за нови
на приходите и повишен
оптимизиране и подобрява
185 работни места, които
контрол при разходването на не пропускателния режим в
са одобрени от Дирекция
финансовите средства.
крепостта. За първото полу
„РСЗ” Монтана. От тях 34
Зам.-кметът по стопан
годие числото на туристите е
вече са назначени с възнаг
ските дейности Антон
34 хиляди.
раждение 380 лв., други 100 Трифонов говори за про
Бе изразена тревога от
се обучават, а за останали
ектите по които работи об
факта, че от общо 264 общи
те 50 работни места към
щината в момента и за тези,
ни в страната, и от общо 10,
момента тече процедура
които предстои да стартират които фигурират в списъка
по прием на документи в
в близко време. С евро
на „ОЛАФ” за България,
Дирекция „Бюро по труда”.
пейски пари по Програма
Белоградчик е единств еният
По Регионална програма за
„Развитие на селските
град в списъка и е на 5 –то
заетост работят 13 екскур
райони” в момента се ас
място по неправомерно из
зоводи на туристическите
фалтират улици в квартал
разходване на европейски
обекти. За периода са наз
„Милеви”. Стойността е
пари. Вече месеци наред се
начени също 39 лица – до
1,9 млн. лв. По друг проект
работи за излизане от уни
машни помощници и 31
на стойност 3,5 млн. лв.,
зителния списък. Изброени
лични асистенти.
коренно ще бъде преобра
бяха и многото културни и
Зам.-кметът по иконо
зена „Алеята на здравето”
исторически прояви, про
мическите въпроси Росен
от Младежкия дом в града
ведени за полугодието. Във
Младенов направи схема
до Природо-научния музей.
формите на Детски комп
тична ретроспекция на при Предвижда се монтирането
лекс и Младежки дом учас
ходите и разходите в срав
на ново осветление, нови
тват над 200 души, което е
нение с миналата година.
наблюдателни площадки,
Стана ясно, че просрочените поставянето на десетки нови похвално. Подобаващо мяс
то бе отделено и на спорта –
задължения възлизат на
пейки. Проектът стартира
волейбола, футбола, спортно
4 030 000 лв. са една кон
до два месеца. По проект на ориентиране, джудо и самбо,
стантна величина, тоест
стойност 3 млн. лв. ще бъ
реално айкидо. Бяха отче
нито се увеличават, нито
де изграден Посетителски
тени високите резултати в
намаляват. А просрочените
център в първия Крепостен
областт а на волейбола.
задължения, заедно с тези
двор и ще бъдат асфалтира
Във времето предоставено
по Договор са 6 447 000 лв.
за въпроси се изказаха, или
Беше отчетено, че разходите ни довеждащите улици до
имаха питания Александър
за този период на настояща Белоградчишката крепост.
Наесен стартира и проект
Хараламбиев, Пенко
та година в сравнение със
свързан със залесяване на
Лилкин, д-р Иван Русков
същия период на минала
площи от 3 хил. дка., като
и други. Много сериозна
та са с 281 хил. по-малко.
дискусия се разгоря по въп
Реализирани са икономии и първоначално ще се старти
роса за продажба или не на
при провеждането на тради ра с 700 дка. По енергийна
общинска гора. От гласува
ционния панаир в града. Ако ефективност в момента се
лите в залата резултатите
за миналата година община санират СОУ „Хр. Ботев”
бяха: „за” – 39 души, „про
та е била на преразход с 28,4 – Белоградчик и Основно
тив” – двама., а най-голямата
хил. лв., то тази се реализи училище „В. Априлов”
в Рабиша, като второ
част от присъстващите се
ра печалба от 3 хил. лв. Ще
въздържаха.
се прецизират нещата и при то ще бъде оборудвано с
провеждането на Събора на парна инсталация. Отново
От поканените водачи на
по „Развитие на селските
„Кадъ боаз”, чрез по-пра
листи, своята платформа
райони”, мярка 321 ще се
вилно разпределение на
представиха единствено
културната програма между кандидатства с проект за
тези от „Български со
двете общини – Белоградчик довършване на спортната
циалдемократи”, поради
зала, ремонт на стадиона и
и Княжевац. Като цяло е
причината, че другите листи
волейболната площадка. По
нужно подобряване на ра
не бяха представени. ■

Слово

седмица

►Вече години
наред, дойде
ли лятото,
короните на
дърветата
във видинския
жилищен ком
плекс „Плиска”
заприличват
на дантела,
изяждани от
гъсеници.
Нощно време
дори се чува
как въпрос
ните гадин
ки хрупат
ли, хрупат
листата на
беззащитни
те дървета.
А духне ли
вятър, гъ
сениците се
телепорти
рат и върху
балконите. И
тази история
продължава
вече десетки
години.
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Най-после
видинските
фонтани
заработиха

Вести от Видин

По разпореждане на кмета на
Видин Герго Гергов фонтаните в
центъра на града ще работят през
цялото лято. От много години ви
динчани се радваха на фонтаните
само в празнични дни. Сега в юл
ските жеги хладина ще идва и от
обичания от всички фонтан пред
Стамбол капия, известен като
„Момчето с рибката”. Пуснати са и
всички градски чешмички.
Два са и басейните, предлага
щи прохлада в летните горещини.
Входът за възрастни е 4 лева. При
желание да се ползв а шезлонг биле
тът е 5 лева, като плажуващите по
лучават и бонус бутилка минерална
вода. За по-капризните и претенци
озни посетители има ВИП-сепарета
срещу цена от 15 лв. на ден. За деца
до 3 години входът е безплатен, а за
по-големите – 3 лева. За спасение
от горещините видинчани все почесто се отпр авят и към местността
Божурица.■

Пишат ни от Лом и...
186 национални дру
жества на Червения
кръст и Червения полу
месец честват този ден
на признателност към
хората с голямо човешко
сърце. Първият кръво
дарителен център у нас
за даряване на кръв на
фронта е създаден в края
на месец декември 1944
година. Хиляди хора се
явиха да дарят кръв за
фронтоваците. На 19
февруари 1959 г. група
здравни работници, под
помогнати от работници
те от завод „Ворошилов”,
положиха основите на
безвъзмездното кръвода
ряване у нас. По предпри
ятия се устройваха акции
за вземане на кръв.
Работниците и служи
телите масово се включи
ха в това високохуманно
дело. През месец април
1959 г. се проведе пър
вото в Лом кръводаря
ване в сградата на д-р
Чаушев, където беше
старата поликлиника,
с хирурга д-р Емил
Георгиев и медицинска

... от с. Камена Рикса

В Световния ден на
кръводаряването

За осми път Българският червен кръст и Националният център по
трансфузионна хематология обединиха усилия за превръщане
на 14 юни в значимо национално събитие, ден за благодарност
към доброволните безвъзмездн
 и кръводарители
та сестра Александрина
Димитрова. Ние, работ
ниците от сарашкия от
дел – аз, Вълчо Илиев,
Михаил Илиев, последва
ни от дърводелците Борис
Фидосов, Владимир
Еленков, металиците
Йордан Алдишев, Ангел
Грънчаров, Христаки
Дафов от ТПК „Дунав”,
първи дарихме кръв. На
събранието д-р Георгиев
изказа благодарност и
подкани още хора да се
включват в бъдещите
акции. Окръжният център
по кръводаряване и кръ
вопреливане бе създаден

в началото на 1964 г., а
по-късно бе преименуван
в Център по трансфузион
на хематология. Ломчани
бяхме винаги все пър
ви по кръводаряване в
Михайловградски окръг
(сега област Монтана).
Заради преструктуриране
центърът бе закрит и сега
е към болницата – отде
ление по трансфузионна
хематология от седем
души със завеждащ д-р
Елка Симеонова и до
нея д-р Жечо Миланов.
Няма да описвам какво
се правеше в миналото за
кръводарителите, по-ста

рите ветерани знаят. От
безвъзмездно кръвода
ряването стана платено,
хората се отдръпнаха така
масово да даряват кръв,
пред отделението чакат не
дарители, а търговци на
собствената си кръв.
От милионите кръ
водарители по света е
доказано, че кръвода
ряването не вреди на
здравето на човека, а го
стимулира. Аз, вече като
дългогодишен кръвода
рител в областта, съм го
изпитал. Млади хора,
не се страхувайте, бъде
те наши последователи.

Дарявайте кръв, за да
живеете дълголетно.
Тази година девизът,
под който мина честване
то на 8 май – Световния
ден на Червения кръст
и Червения полумесец,
беше „Младежта на ход”.
На кръводарителите –
честит Световен ден.
Нека има повече
кръводарители, за да има
повече живи хора.
„Кръвта идва от
живота, за да дарява
живот!”■
Никола ЛИСИЧКОВ
почетен
кръводарител

Драга редакция,
Самодейната група при
НЧ „Просвета 1928” – с.
Камена Рикса, община Георги
Дамяново, за четвърта поредна
година участва на традицион
ния фолклорен събор „Свидня”
на Попов мост „Да възродим
традицията и съхраним род
ното” и на торлашкия фолк
лорен събор „Када кум прасе
и ти вречу” – с. Чупрене, обл.
Видин, а тази година за първи
път участвахме на празника
„Пей, танцувай и на Зелени дел
се любувай” край кв. Заножене,
гр. Вършец.
Нашата група е предимно от
пенсионери, за които култур
но-историческото и фолклор
ното наследство за региона е
ценност. Стремим се да запа
зим и пресъздадем на празни
ците обичаите и традициите от
миналото.
Благодарим на ръководство
то на община Георги Дамяново,
на кмета инж. Дилян Димитров,
които ни подкр
 епят и осигуря
ват превоз за участията ни, и
на секретаря на читалището в
с. Георги Дамяново за оказва
ната ни помощ.■

Слово

памет

П

реди 30 години тогаваш
ният зам.-председател на
Комитета по печата доц. Владимир
Симеонов сподели, че е готов да
предостави контрактация на автор,
който се нагърбва да напише “пъл
нокръвна биография” на Георги
Димитров; на човека, изтъкан “от
страсти и неволи”, комуто “нищо
човешко не му е чуждо”; на дейс
твителния Димитров, издигнал се
от работник и синдикален деец до
висотите на световната политика.
Днес такава биография е вече
факт (STANKOVA, Marietta (2010)
Georgi Dimitrov. A Biography, I. B.
Taurus & Co. Ltd., London, 274 pp.)
В Англия, не в България... У нас
за величавия българин, чието име
фигурира в почти всички автори
тетни световни справочни издания
и енциклопедии, е отредено място
предимно в жълтите медии с ха
рактерните им небивалици, неточ
ности и спекулативни внушения,
пренебрегващи или омаловажаващи
делото му, а езикът им не излиза
от рамките на конфронтацион
ната фразеология на пещерния
антикомунизъм.
Затова трябва да приветстваме
първата цялостн
 а биография на
Георги Димитров на английски
език, първо по рода си изследва
не за големия български политик
и държавник на Запад. Авторката
- Мариета Станкова - следва ис
тория в Софийския университет,
в Централноевропейския универ
ситет в Будапеща и в Оксфорд.
Защитава докторска степен в
“Лондон Скул ъф Икономикс”,
където преподава от десетилетие.
Работила е в архивите на Русия,
България и Великобритания.
Научните й интереси са по проб
леми на най-новата история на
България, периода на социализма и
студената война.
За академичната крити
ка в Англия трудът е “отдавна
необходим”, представлява “пре
цизно и завладяващо биографично
съчинение”. Според известния
оксфордски историк проф. Ричърд
Кремптън това е

обективен научен труд

който „внася яснота и предлага
нови и убедителни тълкувания по
редица въпроси, които доскоро
представляваха бели петна.“ Георги
Димитров е „значителна фигура на
ХХ век, която прекалено дълго е
била пренебрегвана от сериознитe
изследователи..., опитен функци
онер в условията на най-сложната
бюрократична машина на този
век...“
Оценката на Кристофър Цвиич,
научен сътрудник в Кралския инс
титут по международни отношения,
е също категорична: „Нека поздр а
вим това сериозно изследователско
съчинение за живота и политичес
кия възход на Георги Димитров
- една от най-големите фигури на
международния комунизъм и бли
зък съратник на Сталин... Книгата
представлява принос към историята
на България, на Балканите, както
и в областта на комунистическите
изследвания“.
От корицата на книгата пък
научаваме, че биографията раз
крива Георги Димитров като
многостранна личност в особено
сложните отношения с най-голе
мите си политически съюзници
- Сталин и Тито... Авторката въз
становява дилемите, пред които
той e изправен през целия път на
дългата си политическа кариера.
На международната сцена Георги
Димитров изгрява през 1933 г. като
един от оперативните работници на
Коминтерна, обвинен за подпалва
нето на Райхстага. Разпространено
e мнението, че този „вихър“, който
победи Гьоринг и нацизма пред
очите на целия свят, се превръща
повече или по-малко в гумен печат
на Сталин. Авторката привежда
редица факти, че невинаги е било
така. С този кратък обзор книгата е
представена от издателите.
Но нека дадем

думата на самата авторка

Нека започнем настоящия прег
лед с последната глава от биог
рафичното изследване „Няма об
ратен път към България“, в която
се подлагат на критичен анализ
спекулациите около кончината на
Георги Димитров. Авторката от
хвърля аргументирано версиите
за „вмешателство“, привеждайки
медицински заключения: здра
вословно му състояние се влоша
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ва далеч преди 1949 г. Приведен
е още един аргумент: Георги
Чанков - човекът, стоял неотлъчно
до Георги Димитров в продълже
ние на месеци, преди да настъпи
кончината, свидетелства, че на
смъртния си одър Димитров напра
вил две изявления, предчувствайки
своя край: партията да мисли пове
че за работническата класа и да се
очисти от ненадеждн
 ите елементи.
Тези изявления имат смисъла на
политическо завещание.
Според оценката на авторката
Георги Димитров е „саморoдeн
политик, чийто организационен
талант и идеологически плам го
превръщат в актив на българските
социалисти. За БРСДП (т.с.) той се
оказва точният човек, на точното
място, в точното време. Началото
на политическата му кариера като
работник въплъщава марксист
кия идеал за нaрaствaща полити
ческa зрелост и образованoст нa
работничеството“. Той е „изклю
чително вдъхновяващ и успешен
практик, умее да улавя енергията и
болкитe нa работниците“. С негова
помощ синдикатите в стратеги
ческите професии на миньорите
и пристанищните работници изг
раждат силна подкрепа за тесните
социалисти.
По-нататък авторката сочи, че
Георги Димитров е „под силнотo
въздействие нa плодотворния фа
натизъм на Благоев“. И при трите
разцепления на българската социал
демокрация той остава на страната
на основателя, като заедно с него
„отстоява радикалната и идейна
та чистота на партията“.
Уважението към и под
крепата за лидера става
„негово неизменно лично
правило, от коeто той не се
отклонява през политичес
кия си живот“.
Що се отнася до решени
ето му за организиране на
Септемврийското въстание,
авторката сочи, че той след
ва предписанията на Третия
Интернационал. Това е
първият и единствен случай
на незaчитане мнението на
партийния лидер и на ЦК,
но той следва указанията на
по-висшия орган - този на
Коминтерна, и е „в унисон
с разбиранията, че капита
листическото общество се
намира в обща криза“.
След разгр ома на въста
нието Димитров органи
зира мащабна кампания за
ограничаване на щетите.
Въстанието, сочи авторката,
не е било грешка, а пър
вият масов антифашистки
акт в света, а поражението
се дължи на недостатъч
ната ленинизация на БКП.
Именно тази позиция
издига Димитров до дал
новиден поддръжник на
болшевизма, утвърждава го
като стратегически деец на
Коминтерна.
Процесът по обвинени
ята за пожара в Райхстага
предоставя възможност на
Димитров да докаже своята
лична почтеност и поли
тическо верую. „Неговата
самозащита е не само дело
на чoвек, борещ се срещу
идеологически противници,
но също на деец, кой
то отстоява своята политическа
идентичност“.
Тезата за

контакти между
Сталин и Хитлер

относно съдбата на обвиняемитe
в Лайпциг се отхвърля категорич
но от авторката. „Трудно е да се
приеме, че Гьоринг и Гьобелс щяха
да се подложат на подигравките на
Димитров, ако са знаели, че той ще
бъде освободен; неправдоподобно
е също, че Димитров умишлено се
спречква със съдиите, ако оправда
ването му е било сигурно“.
Именно предизвикателната и
страстна самозащита и възхвалата
на комунизма привлича внимани
ето на Сталин. Чрез издигането му
„Сталин възнаграждава не само
смелостта и амбицията“, но инжек
тира новa енергия в „своенравния“,
по израза на авторката, Коминтерн.
Цената, която Димитров трябва да
плати, е лична лоялност и отказ от
политическа независимост. „Но
всеки друг комунист по това вре
ме щеше да счита тази ситуация

за напълно естественa“, уточнява
авторката. „Димитров разбира не
обходимостта да бъде личнo пре
дан към Сталин; а постановката,
че Коминтернът трябва да следва
външнополитическите съображе
ния на Съветския съюз, не е нова,
макар да придобива допълнителна
тежест във време, когато в евро
пейския баланс на силите се извър
шват промени“. Освен това, като
ръководител на Коминтерна, Георги
Димитров трябва да държи сметка
за това, че „в международнoтo ко
мунистичeскo движение се смята за
всепризнaтa истина, че защитата на
Съветския съюз е от първостепенно
значение за победата на революци
ята в света“.
Още през 1934 г. Георги
Димитров разбира, че конфрон
тацията със социалдемократите е
изцяло в ущърб на непосредстве
ните цели на комунистите. Този
възглед изкр истализира по-късно

ността на проблема. И авторката
смята, че неговите усилия да оси
гури освобождаване на някои от
жертвите са в основата на подобна
„трънливa комбинация от човешки
и политически мотиви“.
Идеята за Балканска федерация
- социалдемократическа идея отп
реди Първата световна война - във
лича Димитров

„в конкуренция с Тито

за благоволението на Сталин“. От
тази гледна точка той се принуж
дава да направи отстъпки в бъл
гарската част на Македония, които
имат „дългосрочни и травматични
вътрешни последици“ за България.
Авторката поддържа разбирането,
че „Димитров вероятно е тър
сил по-голяма източнoевропейска
конфигурация, като противовес,
за да се балансират амбициите на
Тито“. „По въпроса за федерацията
той следва съветскaта тактикa кри
воличещo, независимо от вредите,
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опитват да компенсират провала
си чрез инвестиции в неофашист
ки и откровено нацистки партии и
групи, успяват да ги вкарат в актив
ната политика, дори в парламентите
на Австрия, Холандия, Франция,
Унгария, Гърция и другаде. (Нека
не забравяме, че Хитлер бе дове
ден на власт именно от финансовия
капитал по парламентарен път.)
Потвърждава се определението на
Георги Димитров, че фашизмът е
власт на „най-реакционните, найшовинистичните и най-импери
алистическите елементи на финан
совия капитал“.
В днешните условия, когато
почти всички медии и институции
- включително съдебната власт - са
поставени под контрола на финан
совия капитал, не е необходимо фа
шизмът да прибягва до „открита те
рористична диктатура“, както през
30-те години на ХХ век. Налагане
господството на една единств ена

Георги Димитров актуален на Запад,
но не и в България
Най-пълнокръвната биография
на известния българин се
появи не у нас, а в Англия
Радко ХАНДЖИЕВ

на VII конгрес на Коминтерна в
идеята за широкo лявоцентристко
сътрудничество. Направлявайки
международното комунистическо
движение от средата на 30-те го
дини и през годините на Втората
световна война, „Димитров се при
държа към политика, параметрите
на която са установени от Сталин“.
Тезисът за постоянна заплаха от
явни и прикрити класови врагове,
докато пролетариатът не надделее
навсякъде по света, е в основата на
политическите чистки в Съветския
съюз. „Димитров приема логиката
и методите на чистките, убеден е
в предателствата, и следователно
в необходимостта от физическо
прочистване... В някои случaи е
трудно да се направи разлика меж
ду общия натиск, несъмненото му
усещане, че трябва да допринесе
за прочистване на съветското об
щество и личните му мотиви: лик
видирането на истинските, както и
на лъжливо обвинените български
троцкисти, например показва слож

които нанася на сво
ята гордост и идеи“.
Според авторката
големият проблем на
Димитров произтича
от обстоятелството,
че „докато се опитва
да обясни смисъла
на народната демок
рация на езика на
марксизма, политика
та в съветската сфера
вече е претърпяла
прoмяна: така той
оставя върху хар
тия една измислeнa
реалност“. По иро
ния на съдбата „през
февруари 1948 г. той
е порицан за това,
че очертава твърде
радикалнa визия за
една южнославянс
ка федерация; през
декември трябва да
се откаже от една
сравнително умерена
интерпретация на на
роднaта демокрация,
която твърде много
залага на приемст
веността с военнов
ременнaтa политика
на народния фронт;
докато в доклада си
пред Петия конгрес
на БКП той се опитва
да примири думи и
дела“.
Ключът за разбиране на много
аспекти от поведението на Георги
Димитров е, че той не прави раз
лика между националните цели и
съветските приоритети по същия
начин, както би направил един вън
шен човек. „Той разбира по-добре
от всеки друг, че без съветска под
крепа собственото му, на партията
(а и на България) съществуване би
било драматично различно... Ако
Сталин е бил понякога недоволен
от Димитров, товa e било заради
грешки, недоразумения или поради
погрешни предположения, но в ни
какъв случай поради съмнения, че
подкопава или оспорва авторитета
му в света на комунизма“.
Нека не се опитваме да гадаем
какви са мотивите зад повишения
интерес към личността и делото на
Георги Димитров на Запад.

Заплахата от фашизъм
е не по-малка днес

отколкото през 20-те и 30-те години
на ХХ век. Стожерите на тотали
тарната неолиберална доктрина се

идеология - тази на корпоратив
ното мислене; проповядването на
краен национализъм, ксенофобия
и антисемитизъм; формирането на
стереотипи на поведение, които да
стимулират разрушителни инстинк
ти у индивида; създаването на сис
теми за класификация и диферен
циация на хората; суспендирането
на основни права и свободи - ос
новополагащи ценности на буржо
азната демокрация; провеждането
на социално-терминистична по
литика и т.н., се осъществява чрез
„правилни“ правителства, доведени
на власт „по демократичен път“ от
самия финансов капитал. На прак
тика се осъществява

„прикрита терористична
диктатура“

И няма да е пресилено да се
твърди, че Холокоста може да се
окаже упражнение за начинаещи в
сравнение с геноцида, осъществ я
ван от правителства, слугуващи на
неолибералния тоталитаризъм.
В този контекст не може да под
минем анализа на Хана Аренд - без
спорен авторитет по проблемите на
тоталитаризма. Важна е осъзнатата
първа стъпка, сочи Хана Аренд.
„Най-добрата защита срещу то
талитарното бюрократично зло е
индивидуалната смелост, приме
рът за морална отговорност, който
вдъхновява и който може да се
разпространява. Именно индивиду
алната смелост и примерът за мо
рална отговорност направи съвсем
справедливо от не особено извест
ни дотогава личности като Георги
Димитров световни герои“.
Посланието на Хана Аренд има
изключително актуално звучене.
Срещу настъплението на неолибе
ралния тоталитаризъм и поставя
нето на власт на правителства, про
повядващи философия и практика,
родств ени на фашизма, днес става
задължително хората да започнат
отново да мислят смело и отговорно
като първа стъпка по пътя за възста
новяване на потъпканите ни конст и
туционни права и свободи, за спе
челване на битката за демокрация.
Следващата стъпка е да преос
мислим от позициите на ХХI век
теоретическото наследств о и прак
тическите насоки, оставени ни от
Георги Димитров за създаване на
нови колективни организации, сдру
жения и институции, чрез които
хората да могат организирано да се
противопоставят на статуквото, да
поемат в свои ръце отстояването на
собствените си интереси.■

Слово

спектър

Благодарност
за разкрити кражби
в община Бойчиновци
Комисар Валери Димитров получи писмо от
Районна прокуратура Монтана, в което се изразява
благодарност за положения труд от разследващ поли
цай Райчо Траков и сектор “Криминална полиция” от
РУП Монтана, както и от работата на служителите от
Участък “Полиция” – гр. Бойчиновци.
“Извършеното разследване от Райчо Трайков се
оказа решаващо за изхода на делото, по което двама
подсъдими - Васил Петров и Мариян Методиев от с.
Громшин, получиха осъдителни присъди от Районен
съд – Монтана”, пише прокурор Петър Петров.
“Позитивният развой на наказателното производств
о
щеше да е немислим и без труда на криминалисти
те от РУП Монтана и на полицейския участък в гр.
Бойчиновци”, допълва още магистратът.
Благодарение на работата на полицейския екип са
доказани три кражби, извършени през есента на 2011
г. от къщи на заможни монтанчани в селата Громшин и
Кобиляк и в гр. Бойчиновци. Криминално проявените
Васил и Мариян прониквали в наследств
 ените имоти
на жители с добро материално състояние от Монтана
и задигали скъпи вещи – ел. мотори, фотоапарати и
домашно имущество. После пласирали откр
 аднатото
в Монтана, Враца и други градове. Следите им отвели
разследващия полицай дори до Благоевград, където
бил продаден откр
 аднат пчелен мед и 200 кг орехи.
Разследването по трите кражби забавяло своя ход
заради опитите на Васил да манипулира свидетели.
То обаче приключило успешно и Районен съд Монтана
постановил на Васил ефективна присъда от 4,5
години, а на Мариян – 3,5 г. Междувременно врачан
ските съдии издали ефективна присъда от 9 месеца
на Мариян за кражбите му на територията на тяхната
област.
Благодарение на работата, извършена от поли
цейските служители, били разкр
 ити и още кражби на
тандема в община Бойчиновци. Работата по тяхното
доказване продължава РУП Монтана.■

ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ
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ВСИЧКО ЗА ДОМА
ВТОРА УПОТРЕБА от Германия
Мебели,
ел. уреди,
колелета,
компютри и много други.
В подлеза на жп гарата в Монтана.

БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР - РД – М О Н Т А Н А  
На основание чл.64 ал.1 от ЗДС и чл.69
от ППЗДС и Заповед № 121 /10.07.2012 г.
на ИД на ДП “БСТ” - СОФИЯ

ОБЯВЯВА

Провеждане на търг с тайно
наддаване за продажба на:
1. Тото-павилион,находящ се в гр.Бяла.Слатина,
ул.,,Ал. Стамболийски”/срещу ПАГ ,,Н.Й.Вапцаров”/,
обл.Враца, с първоначална цена 530 лв. /с включен
в нея ДДС/.
Оглед на посочената вещ се извършва всеки ра
ботен ден от 18.07.2012 г. до
02.08.2012 г., с предварително съгласуване с
директора на РД Монтана.
Краен срок за приемане на заявленията за учас
тие, заедно с ценовите
предложения, които ще се подават в сградата на
ДП ,,БСТ” РД гр.Монтана,ул.,,Аспарух” № 8, до 17
часа на 03.08.2012 г.
Депозитът за участие в търга е в размер на 53 лв..
Търгът ще се проведе на 06.08.2012 г. – 10.00 ч.
ДП „Б С Т” РД - Монтана , ул.,,Аспарух” № 8 / управ
ление/.
На 09.08.2012 год. резултатите ще бъдат обявени
на видно място в РД - Монтана.
Телефон за справки : 096/305- 283, 305-340.

ЕТ “МАРИУС-Пламен Марков-Ваня Емилова”

област Монтана, ул. ”Петър Парчевич” № 45,
тел. 09554/28 28, факс 96 13

ОБЯВЯВА
На 21.08.2012 г. от 9.00 часа

публичен търг с явно наддаване,
повторен търг
на 28.08.2012 г. от 9.00 часа,

за продажба на следните моторни превозни средства
/МПС/, собственост на община Чипровци, както
следва:
1. Товарен автомобил. ЗИЛ 157 бордови, рег. №
М 67 20 АН, първоначална тръжна цена 1764 (хиляда
седемстотин шестдесет и четири лева ) лева без ДДС;
2. Лек автомобил BMW525, рег. № М 77 03 ВА,
първоначална тръжна цена 4550 ( четири хиляди
петстотин и петдесет лева) лева без ДДС;
3. Автомобил УАЗ 469Б (джип), рег.№ М 60 19АК,
първоначална тръжна цена 1221 ( хиляда двеста
двадесет и един лева ) лева без ДДС;
4. Товарен автомобил ИФА В 50 л.
(фекалочистачка), рег. № М 60 45 АН, първоначална
тръжна цена 3405 (три хиляди четиристотин и пет
лева) лева без ДДС;
Документация за участие в търга на стойност 20
лв. /двадесет лева/ без ДДС може да се закупи всеки
работен ден от 08.00 ч.до 12.00 ч. и от 13.00 ч до
17.00 ч. в срок до 20.08.2012 г.и до 27.08.2012 г при
повторен търг от касата на Общинска администрация
Чипровци, с адрес: гр.Чипровци, община Чипровци,
област Монтана, бул. “Петър Парчевич” № 45, етаж 1,
стая, 102.
Документация за участие в търга може да се подава
до 16.00 ч на 20.08.2012 г. и до 16.00 ч. на 27.08.2012
г. при повторен търг в деловодството на Общинска
администрация гр.Чипровци с адрес: гр.Чипровци,
община Чипровци, област Монтана, бул. “Петър
Парчевич” № 45, етаж 1, стая 102.
Депозит за участие в търга в размер на 10 %
от първоначалната тръжна цена на съответния
автомобил може да се внася по банковата сметка
на общината: BG88STSA 93003300700829 BIG
STSABGSF Банка ДСК Монтана, до 16.00 ч. на
20.08.2012 г. и до 16.00 часа на 27.08 .2012 г. при
повторен търг
Стъпка на наддаване – 3% от началната тръжна
цена на всяко МПС.
Оглед на моторните превозни средства може да се
извърши в гаража на Община
Чипровци с адрес: гр.Чипровци, община Чипровци,
област Монтана, /на входа за гр.Чипровци, вдясно/.
Лице за контакти за огледа - Замфир Иванов
Генадиев (0878101943)
До участие в търга да се допускат физически и
юридически лица, закупили тръжна документация,
подали същата в указания срок и внесли депозит за
участие в търга до 16.00 ч. на 20.08.2012 г.и до 16.00
ч. на. 27.08.2012 г при повторен търг.
За допълнителна информация
тел 09554/ 28-28 / 21-06.
Анатоли ПЪРВАНОВ
кмет на община Чипровци

■ Внос на ел.уреди и бяла техника

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
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►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

19 - 25 юли 2012 г.
19 ч Преп. Макрина.
Преп. Дий.
20 п † Св. пророк Илия
(Илинден)
21 с Препп. Симеон,
юродив заради Христа и
Йоан негов спостник. Св.
прор. Иезекиил
22 н † Неделя след
Петдесетина. Св. миро
носица и равноапостол
на Мария Магдалина.
Възвръщане мощите на
св. свщмчк Фока.
23 п Св. мчци Трофим,
Теофил и другарите им.
Св. свщмчк Аполинарий,
еп. Равенийски
24 в Св. вмчца
Христина.
25 с * Успение на
св. Анна, майка на
Пресвета Богородица. Св.
Олимпиада дякониса и
Евпраксия девица.

„ЕЛИНА” ЕООД – Монтана
● сенници;
● шатри;
● мобилни басейни

Монтана – околовръстен път,
срещу бензиностанция Shell.
Тел. 0888/62 40 18; 096/300 861;
http://elina-bg.com..

втора употреба от Германия

Магазин в Монтана:
бул. “Трети март” 91, тел. 0887/17 94 94
■ Превоз на пътници до Германия
■ Поръчки за автомобили
■ Транспорт с платформа

Монтана, 0887/17 94 94; 0888/32 35 63

ЕТ „Владимиров инженеринг”

► Ремонти и рециклиране на дизелова
горивна апаратура за селскостопанска и
транспортна техника
►Всички видове руски ГИП и дюзи
►БОШ (без електроника)
►ДРА 3, 4, 6-цилиндрови лява и
дясна оригинални резервн
 и части.

Монтана, ул. „Нишка” 17, тел. 0898/214 557

■ Системи
за сигурност
■ Техническа
охрана на
обекти с
автопатрулни
сили
■ Физическа
охрана

Доверете ни се

Монтана,
бул. „Трети март” 74, офис 1
096/ 303 599, 0886/036 990,
0889/200 711, 0889/200 727
sot.3s.montana@abv.bg

ЕТ „НЕШО МИРАНОВ”
Нешо МИРАНОВ – управител

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

Фирма „Ди-Вен” ЕООД – гр. Лом
е оторизиран
дилър на мо
токари с мар
ката Тайлифт”.
Бързи, ергономични и надеждни мотокарите
на „Тайлифт” са най-добрата подкр
 епа във ва
шия склад, производствено хале или площадка.
Възможности за доставка на дизел, газ или бензин,
комплектовани със сменни съоръжения. Двигатели
НИСАН, ИСУЗУ или ЯНМАР, автоматична хидрот
рансмисия и сервоуправление.
Две години гаранция, осигурено обслужване до
всяка точка на страната в рамките на 24 часа.

Ние сме сигурна опора 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

ТПК “Септември” –
Монтана
произвежда:

• дюшеци, маси – холни и кухненски,
и столове

• Отдава помещения под наем
за офиси и производство

ТПК „Септември” предлага
офиси под наем в Битов комбинат
на ул. „Трети март” 84.

Монтана, ул. “Индустриална” 8,

тел./факс: 096/305 802 – гл. счетоводител

спектър

►IN MEMORIAM

Апостолите на
духа в Монтана
намаляха с един

На 12 юли 2012 г. почина ветеранът
на архивното дело в България,
историкът и краеведът, човекът с
голямото сърце Иван Марков, роден
на 1 юли 1930 г. в с. Дива Слатина
Съосновател на
Окръжния държавен
архив в нашия град, ар
хивист и в кръвта си.
Неспокоен дух – веч
но търсещ и вечно
намиращ!...
Две десетилетия след
пенсионирането си, той
не мирясва – рови се във
фондовете, издирва и
комплектува документи,
прави справки... Така
удовлетворява архивист
ката си страст, а в същото
време и помага на хората.
С твърде рано изявена
жажда за научни знания,
след основното си об
разование той завършва
Берковската гимназия, а
после и електротехникум.
На младини е акти
вен общественик, все
така трудолюбив и
ученолюбив, но винаги
болнав. Много обичал
историята като наука, но
недостигът на здраве и
пари не му позволявал да
следва висше училище.
В нашите интелектуал
ни среди той се появи
към 1964 г. като работ
ник в Държавния архив,
но станахме особено
близки, когато се на
ложи редакцията на в.
„Септемврийско слово” и
архивът да съжителстват
в сградата на Държавната
печатница. Не ни бе
ше особено трудно да
разберем, че Иван е роден
за архивист. Неговата из
дирвателска страст, него
вият усет за историзъм,
неговият нюх за досто
верност на документите
всеки ден ни убеждаваха,
че не само за поези
ята и журналистиката,
но и за архивното дело
се иска вродена страст.
Забелязахме, че той всеки
ден преравя кошчетата
ни с „отхвърлените” ма
териали с твърдението,
че това може един ден
да потрябва. Така този
човек събуди у нас чув
ството на историзъм и

не само ни превърна в
любители архивисти (а
него – в постоянен сът
рудник на вестника), но
и събра и опази доста
ценни материали, свърза
ни с историята на града и
окръга.
Правеше ни
впечатление, че Иван е
изключително скромен
и трудолюбив човек, из
ключително честен и
откровен.
За Иван Марков архив
ните документи бяха вид
културно-исторически
паметници, а служители
те в архивите са малки
жреци в храма на боги
нята Клио, макар и не
всякога да им се признава
това.
Цели три десетилетия
Иван Марков работеше в
сектор „Комплектуване
на фондове”. Ама
работеше, не си играеше.
Заедно с това учас
тваше в проверки, в
изграждането на об
разцови архивистки
служби по предприятия
и учреждения, в разра
ботването на правила на
работа; публикува в пе
чата над 300 материала;
издаде пет книги и две
остави в ръкопис. Той
сложи началото на пуб
ликуване на спомени,
написани от ветераните
в различни сектори на
живота.
Без да е историк, Иван
Марков помогна на мно
зина от нас да обикнат
историята.
ПОКЛОН пред тво
ята памет и твоето дело,
приятелю! През нашето
бурно съвремие твоят
живот не премина „тихо
като през пустиня”, а ос
тави ярки следи!
Любен Антов,
Никола Намерански,
Надежда Анастасова,
Йордан Георгиев,
Илия Младенов,
Димитър Младенов
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Състезание по плуване
сложи началото на Плувно
лято - 2012 в село Баница.
Организатори на събитието
са Община Враца, Клуб по
плувни спортове „Ботев” –
Враца и кметството на село
Баница.
15 бяха желаещите да
покажат плувните си уме
ния в минералните води
на басейна. Седем от тях
- местни жители, а остана
лите – от Враца. Главният
съдия Валентин Йорданов
раздели състезателите в две
възрастови групи – до 14
години и над 14 години.
При по-големите пръв
до финала стигна мина
логодишният победител
в надпреварата Стилян
Николов от Баница, след
ван от Анатоли Атанасов и
Теодоси Димитров, също от
селото.
При по-малките пър
ви в своите серии станаха
Йордан Пламенов и Йоана
Лалковска от Враца.
Организаторите бяха под
готвили медали, грамоти и
предметни награди за всич
ки участници.
Награди от името на
община Враца раздадоха

През месеците юли и ав
густ трафикът по определени
участъци от републиканската
пътна мрежа се забелязва
значително натоварване,
което води до повишава
не на пътнотранспортните
произшествия. За осигуря
ване на нормалното прид
вижване на гражданите и
безопасността на движението
по пътищата на областта ОД
МВР - Монтана ще предпри
еме редица мерки.
Ще бъдат увеличени поли
цейските наряди по основни
те пътни артерии в областта,
на натоварените входно-из
ходните пътища, на местата
с повишена концентрация на
ПТП и системни нарушения
на Закона за движение по
пътя. На проблемни точки от
пътната мрежа, пътни възли,
кръстовища и пътни отсечки
ще се организира, регулира и
подпомага движението, като
при необходимост ще бъдат

ДАВАМ стая под наем,

удобна за квартира и
за офис, в БЦ „Огоста”
– Монтана.
Тел. 0899/655604.

ПРОДАВАМ
двуетажна къща в

ДАВАМ под наем

нов апартамент 100
кв. м – наем 200 лв.
Тел. 096/323 035;
0894/472624.

спортните експерти Илия
Здравков и Галя Василева, а
кметът Любен Нинов полу
чи медал от главния съдия
на състезанието.
Изграденият преди 41
години 25-метров басейн
бе пуснат в експлоатация

ОД МВР – Монтана:
Засилен контр
 ол
на пътя през
летните месеци

►МАЛКИ ОБЯВИ

центъра на Монтана с
дворно място 270 кв.м,
печена тухла, гредо
ред и плоча, кубатура
120 кв. м, разгъната
площ 55 кв. м. Цена по
договаряне.
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Откриха плувния
сезон в с. Баница

3400 Монтана
дом. адрес: ул. „Н.Рилски” № 8
тел. 096/310 554
сл. адрес: ул.”Цар Борис III” №11
тел. 096/306 644, GSM 0886/193 837

привлечени и допълнителни
полицейски наряди, особено
в дните и часовете с усилен
трафик.
Полицейските наряди
ще осъществяват демонс
тративен контрол на пътя
и ще следят за неправилно
изпреварване, навлизане в
лента за насрещно движение,
неспазване предимство и
други, като ще спират и
санкционират грубите нару
шители веднага. На двупо
сочните участъци от пътната
мрежа, с по една лента за
движене във всяка посока,
ще бъде осъществен кон
трол на бавно движещи се
товарни превозни средства,
автобуси и селскостопанска
техника, създаващи колони и
затруднения за движението.
В полицейските екипи ще
участват и служители от
патрулно-постовата дейност,
полицейските и младшите
полицейски инспектори.
Спрямо нарушителите ще
бъде прилаган принципът на
„нулевата толерантност“. Ще
бъде активизирана дейнос
тта по контрола за ползв ане
на обезопасителни колани,
управление на МПС след
употреба на алкохол, нарко
тични и упойващи вещества,
наличие на застраховка
„Гражданска отговорност“
и заплатена винетна такса.
Специализираните поли
цейски операции ще бъдат
провеждани по метода на
широкообхватния контрол.
Засилена ще бъде и употре
бата на автоматизирани тех
нически средства.
Съвместни проверки
по контрол на техничес
ката изпр авност на МПС
за обществен превоз на
пътници и товари ще бъ
дат извършвани с предста
вители на Изпълнителна
агенция „Автомобилна
администрация“.■

за лято 2012. Ремонтиран
основно преди осем години,
комплексът събира малки и
големи не само от селото,
но и от съседни населени
места. На територията на
спортния комплекс има още
игрища за волейбол, фут

бол на малки врати, детски
басейн и заведение с място
за отдих.
Басейнът ще бъде от
ворен за посетители до 1
септември. Той е единстве
ният извън територията на
град Враца.■

Нови открития
край Вратцата
е било 3-4-годишно, а друго
то – на възраст 7-8 години.
„При миналогодишния гроб
детският скелет бе с дължи
на 1 м. В долната челюст се
виждаха зародиши на пос
тоянни зъби, което означава,
че детето е погребано още
преди да е започнала смяната
на млечните зъби” – поясни
Александра Петрова. И при
трите погребения няма гробни
дарове и накити. Археолозите
предполагат, че и трите деца
са починали от епидемия и
са били погребани по едно и
също време.
„Откритият ранно христи
янски некропол свидетелств а
за ранното въвеждане на хрис
тиянств ото в Северозападна
България” – коментира доц.
д-р Нарцис Торбов. Той
припомни, че това е третият
археологически сезон, в който
се правят разкопки в местн
 ос
тта Градище. „Новите откри
тия още веднъж потвърждават
необходимостта от консерва
ция и реставрация на църква
та и мястото около нея” – ко
ментира зам.-кметът на Враца
Красимир Богданов.■

Даниела ХИТОВА

В местн
 остт а Градище
край прохода Вратцата, при
проучване във вътрешността
на абсидата на ранновизан
тийска църква, археолозите
доц. д-р Нарцис Торбов и
Александра Петрова откриха
два детски гроба. С намере
ния през 2011 г. детски гроб
в централната част на храма,
откритите детски гробове
стават три. Археолозите да
тират гробовете около 4–5
век сл. Р. Хр. „Църквата е от
6 век. Предполагаме, че тези
гробовете са по-ранни, за
щото лежат под основите на
абсидата. Явно църквата е
изградена върху ранновизан
тийски некропол” – комен
тира Александра Петрова.
Погребенията са направени
съгласно християнския об
ред – с глава на запад и крака
на изток, с изпънато тяло по
гръб и с лице към изгрева на
слънцето. Запазена е цяла
та дължина на скелетите и
анатомичният им порядък.
На едното дете скелетът е
93 см, а на другото – 1.25
метра. Това говори, че едното

Слово

плюс

Слово

www. slovoplus. info
e-mails: slovoplyus@abv.bg,
slovoplus@yahoo.com
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Книга за днешното
българско село
Троян Киров, „Ехо на майчината кърма” – разкази, ИК „Крам 6”, София, 2011 г.
Христо ЧЕРНЯЕВ
В сърцевината на разказа на Троян
Киров от книгата „Ехо на майчината кър
ма” е внедрена една класическа невинност
и простота. Така е, защото отразявайки
основни белези на съвремието ни, авторът
е верен на кредото на най-добрите ни бе
летристи – негови творчески учители. Той
разказва уж за обикновени неща от живота,
но достигайки душите ни с тяхното тра
гично или оптимистично ехо, ни облъчва с
пречистваща възвишеност.
Троян Киров има, бих казал, интересен и
деликатен стил при развитието на сюжети
те на своите творби. Той така умело ни по
топява в радостите, тревогите и скърбите
на своите герои, че се усеща завладяващи
ят му задъхан трепет при повествованието.
Стремя се да следя всичко ново от бъл
гарските писатели и вече не се надявах
да видя в някоя книга същинските проб
леми на окаяното ни българско село.
Затова почти бях изненадан, но и радостно
опроверган, когато прочетох новата книга
на Троян Киров „Ехо на майчината кърма”.
Освен че е много българска, тя по един да
ровит и неопровержим начин туря пръст в
раната на злочестата битност на разорения
български селянин.
Като че не виждам други даровити и
интересни автори, освен Троян Киров и
Петър Доневски, които са посветили твор
ческото си перо на равнината, в случая на
Дунавската равнина. Те успешно са се по
топили в проблемите й, отразяват я с обич
и болка заради съсипията, която й донесе
последното двадесетилетие.
В книгата на Троян Киров „Ехо на
майчината кърма” има дълбина и худо
жеств ени извисявания на автора. Неговите

герои са съвсем днешни хора – бивши
кооператори, агрономи, комбайнери...
Авторът се вълнува от нерадостната съдба
на равнинците, търси и се радва на прояви
те на вековната българска нравственост.
Тъкмо затова възкликва във великолепния
разказ „Сродяване завинаги”: „Значи, има
я жива на този свят човешкаблизост!”
Размишлявайки в тази посока, авторът
ще напомни велики истини в разказа
„Следа от българското”: „И се замислих
за времето, когато денем и нощем не ту
ряхме резетата на вратите. На нивата ос
тавяхме всичко под откр ито небе!” Пак
там, в същия разказ, селската жена Стела
ще потвърди това с думите „тук при нас, в
чистите недра на живота, в нашето необят
но поле, отрупано с щедро плодородие,
нищо не се пипваше!” И авторът, просвет
лил духа си, ще каже: „Имах усещането, че
мислите й са по-чисти от екологичния мед,
който си купих от нея.”
Другаде успешният електроинженер в
чуждата чужбина в един превратен праг на
уж усмихнатата си съдба, обхв анат от не
излечима българска носталгия, след време
сред студенината на всичко околно ще меч
тае да се завърне в онова кътче край реката
Скът, където „всичко е трайно, истинско;
че над теб е точно и късчето родно небе, на
което се полага да поеме някога отлетялата
ти душа; че под теб е пръстта, достойна да
възвърне плътта ти, за да я вгради в оте
чествената памет, заедно с предците и веч
ната българщина.” Защото, както се казва,
родната пръст никога не тежи.
Внушавайки ни подобни усещания и
мисли, едни от най-хубавите разкази в
книгата „Ехо на майчината кърма” са
„Сродяване завинаги”, „Памет”, „Тъга”,

Поетичен салон
Виктория МИХАЙЛОВА

***

СЛЕД ДЪЛГОТО МЪЛЧАНИЕ
думите висят гротескно.
Обезмисли се бурята в реката ми,
щом не достига пълнота
да те залее.
Мислите затворих
в уютна стая задомени вяли скитници.
Остана им да чакат
сезонът за косене..
От думите ти днес сгъвам оригами.
Утре с изгрева би трябвало
щастие
да прочета в очите ти
забрави ли

Наталия ЦВЕТАНОВА

от вчера

„Следа от българското”, „Назидателни
щрихи”, „Повеля на кръвта” и др.
Автор на повестта „Изстрел в септем
врийската нощ”, на сборника с разкази
„Ехо”, в новата си книга „Ехо на майчина
та кърма” Троян Киров успешно продъл
жава своята изконна българска тематика.
В днешно време, когато по различни
причини от нея са абдикирали редица
творци, високоблагородно е да държиш
непрекъснато перото си потопено във веч
ните жизнени корени на българщината,
така както е сторил авторът на „Ехо на
майчината кърма”.■

Приключи
симпозиумът
по скулптура
„Мездра’2012”
Мирослав ГЕТОВ
На 10 юли официално беше закрит V
симпозиум по скулпт ура „Мездра’2012”, ор
ганизиран от Община Мездра със съдействи
ето на предприятията за добив и обработка
на скално-облицовъчни материали „Хемус
- М” и „Йотов стоун”. В биеналето се вклю
чиха петима български скулптори, които в
продължение на един месец твориха на сво
бодна тематика.
При завършването на пленера те получиха
парични премии и диплом за участие, които
им бяха връчени от кмета Иван Аспарухов, а
шефовете на двете фирми-партньори на об
щината Андреас Испиридис и Димчо Йотов
бяха отличени с благодарствени грамоти.
Изработените по време на пленера мону
ментални творби от бял врачански камък
остават собств еност на града и са експони
рани в зелените площи на пешеходната алея
по бул. „Стамболийски”, в пространството
между кръстовището на пазара и бъдещата
многофункц
 ионална спортна зала.
По този начин монументалната галерия
на открито, оформила се по протежение на
най-дългата мездренска улица, се обогати
с още 5 скулптурни композиции (в посока
изток - запад): „Време” - автор Красимир
Яков (Плевен), „Летящият човек” - Теодоси
Антонов (Монтана), „Пъзел” - Теодор
Дъскотлиев (Полски Тръмбеш), „Пейзаж” Боян Пенчев (Троян) и „Движение” - Наско
Настев (Стара Загора).
Галерията на откр ито вече включва 30
екстериорни творби от 24-ма скулптори, в т.
ч. двама чужденци и трима местни автори.
Географският и културен ареал на творците,
взели участие досега в биеналето, обхваща
10 български града, Валенсия (Испания) и
Кампина (Румъния).
Следващият симпозиум ще се проведе
през лятото на 2014 г. ■
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от вчера спрях да търся път
към лятото
тревата всички пътища е взела
а мислите останали бездомни
а мислите от смисъл побелели
навярно се преселиха оттатък
пространствата привикнали с
посоките
поглъщат всички изгреви и мачти
а думите поглъщат всеки смисъл
а думите са стръмни
и накъсани
ще стигнат ли последните миражи…
да се разпръснат тънките ни стъпки
къде започва тихата вода………
пристъпваме по времето
на пръсти
на тръгване ще взема само вятъра
ще свия в шепи всичките си тайни
усмивките усмихнати назаем
и два-три спомена
да ми е пълно
и безкрайно………..
къде е по-добре да чакаш мрака
преди да те настъпи като врана…
от вчера
няма път
ще спра до маковете
студено е
мълчи ми се
а ми е рано…
рано
е

Дими ФИЛЬОВА

РАКОВИНА
Будна като руса месечинка,
със релеф на дюните в Созопол,
леко ляга в дланите ти зимни
да нахрани морския ти спомен.
Драсваш с нокът твърдата й кожа,
близка е и толкова далечна,
груба вън, отвътре е шедьовър,
само за открилите предречен.
Сложиш ли ухо върху сърцето й,
няма звук такъв и няма грешка,
разцъфтява истинска симфония,
с малко име, за да я запомниш.
Тя е просто стих насред мъглите
в глината на бавните й пръсти,
в онзи кислород, стоял на тъмно,
но открил прозорец, за да съмне.
Чуваш ли се в нейното бърборене,
камерно отекнало в туптежа ти?
Тя е жива вътре в коридорите
и те чака вече цяла вечност.

Калин ТОДОРОВ
На 12 юли от 19,30 часа бе преми
ерата на спектакъла „Любов, любов!…
Ох!…” по Антон Павлович Чехов, с
която Драматичен театър – Монтана
приключи активния си театрален
сезон.
Три шеги за любовта,
или три шеги на
любовта? Всеки сам
ще избере.
Три шеги за любовта,
такава каквато е, и
такава, каквато искаме
да бъде.
Три шеги на любовта, защото тя ви
наги си прави шеги с нас и благодаре
ние на нея дори и най-големия мъдрец
изглежда глупав, ако тя, любовта, ре
ши да се пошегува с него.

В спектакъла са включени ко
медийните миниатюри „Мечка”,
„Предложение” и „По неволя тра
гик” обединени под общото заглавие
„Любов, любов…! Ох…!”. В него ре
жисьорът Юри Статков с ярки щрихи

Димитрова, Петър Митев, Детелин
Кандев и Тихомир Иванов, ще ни нака
рат да се припознаем във всеки един
от тях.
Но накрая дали ще се разсмеете,
или ще отроните сълза, припознали се
на сцената, никой не
знае.
Едно се знае със
сигурност – ня
ма да останете
равнодушни.
Художник на спек
такъла е Тодор
Деков, а хореограф е
Ина Колева.
Ден преди премиерното
представление, което ще е на 12 юли,
в голяма зала на театъра ще се състои
и закритата предпремиера.■

С премиера завърши
театралният сезон
разкр
 ива образите на страдалци и
победители, такива каквито са Чехови
те герои, и ги прави по-близки до нас,
прави ги едни от нас, а с пъстрата си
актьорска палитра актьорите Ирина

