
Жасмина БАРЪМОВА
И та зи го ди на та лан

т ли ви са мо дей ки от 
Основната об щин с ка 
ор га ни за ция на ин ва ли
ди те на СИБ във Враца 
за во юва ха но ви от ли
чия за лич на та 
си ко лек ция и 
дос той но за щи
ти ха име то на 
род ния град. 

Това се слу чи 
неотдавна на VI 
Републикански 
мно го жан ров 
фес ти вал на хо ра та с 
увреждания, кой то по 
тра ди ция се про веж да 
еже год но в кв. Църква, 
Перник. Успешното 
трио, ко ето в пе то то 
из да ние се за вър на в 

гра да под Околчица 
със зла тен ме дал за 
ця лос т но пред с та вя
не доказа, че то ва не 
е би ло случайно! За 
сво ето блес тя що пред
с та вя не пре ди ня кол ко 

дни, на фо на на сил на 
кон ку рен ция от ця ла та 
страна, Дора Манчева 
граб на грамота, дип
лом за І мяс то и брон
зов медал. Венка 
Братоевска се оки чи 

с гра мо та и дип лом 
за ІІ място, а Евелина 
Петрова си тръг на с 
гра мо та и дип лом за ІІІ 
място. Изпълненията 
на та лан т ли ви те 
са мо дей ци оце ни 

петчлен но жу ри с 
пред се да тел ес
т рад ната пе ви ца 
Мими Иванова 
и членове: 
Мими Николова, 
Красимир 
Кирилов, Славчо 
и Таня Славчеви. 

Звездният миг на вра
чан ки бе спо де лен от 
Жасмина Баръмова 
 сек ре тар на мес т на
та организация, ко ято 
прид ру жи и оку ра жи 
да ми те в Перник. ■

Врачани 
под к ре пят 
подпискатаза
АЕЦ-Белене
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СНИМКИ: АРХИВ

Мирослав ГЕТОВ
На 16 юли стар ти ра тра ди ци он на та лят на 

сту ден т с ка бригада, ор га ни зи ра на от община 
Мездра  то ва ста на яс но на про ве ла та се сре ща в 
Заседателната за ла на Общинския съ вет за уточ ня
ва не на обектите, на ко ито ще се тру дят бъ де щи те 
висшисти, как то и със та вът на ра бот ни те групи. 
Бригадата, ко ято е уни кал на по ро да си у нас, се 
пра ви за 11а по ред на го ди на и се фи нан си ра из ця
ло от мес т на та хазна. 

В таз го диш на та кам па ния ще се вклю чат 101 
въз пи та ни ци на Алма матер: 63ма мла де жи и 38 
девойки, в т. ч. 5ма от с. Зверино. Те от но во ще 
бъ дат ан га жи ра ни в бла го ус т ро ява не то на Мездра и 
на част от със тав ни те се ла в общината. В про дъл
же ние на един ме сец сту ден ти те ще ра бо тят на 10 
ин ф рас т рук тур ни обекта. Сред тях са „из кър п ва не” 
с ас фалт на ули ци в 7 се ла от общината, по ла га не 
на бор дю ри и на тро то ар на нас тил ка по 4 град с ки 
улици, до из г раж да не на пе ше ход на та алея на бул. 
„Стамболийски” в за пад на посока, ос ве жа ва не на 
хо ри зон тал на та път на маркировка, по чис т ва не на 
дъж доп ри ем ни шах ти и канали, са ни тар на сеч, озе
ле ня ва не и нап ра ва на алея за бя га не в пар ка над 
гим на зи ята. Студентската бри га да „Мездра’2012” ще 
про дъл жи до 15 август. ■

Започна лятната 
студентска 
бригада в Мездра

Жителите на Враца се включ ват ак тив но в под пис ка та 
за референдум, кой то да оп ре де ли в яс на по со ка бъ де ще то 
на АЕЦ - Белене как то и бъ де ще то на яд ре на та енер ге
ти ка у нас. Особено след стре са с ви со ки те це ни на тока, 
до шъл от ма со во нах лу ла та у нас скъ па „зе ле на енергия“. 
Врачани, ко ито пре ди де се ти ле тия от да до ха наймно го 
чо веш ки и ин те лек ту ален ре сурс и жер т ва ха раз ви ти ето на 
гра да за из г раж да не то на Атомната цен т ра ла в Козлодуй, 
яс но осъзнават, че един нов яд рен блок на пло щад ка та на 
Козлодуй съ що е бъ де ще за то зи изос та нал в ико но ми чес
ко то си раз ви тие и с ви со ка без ра бо ти ца регион. Над три 
хи ля ди под пи са ве че са съб ра ни са мо в об лас т ния център, 
къ де то са от к ри ти че ти ри пун к та за съ би ра не на под пи си 
в за щи та на един ре фе рен дум за Белене. В ця ла та об ласт 
под подписката, ор га ни зи ра на от БСП,  ве че са да ли своя 
глас над осем хи ля ди граждани. 

В об щи ни те Козлодуй, Мизия и Оряхово, къ де то хо ра та 
на ми ра ха ос нов но пре пи та ние в цен т ра ла та в Козлодуй, 
же ла ни ето им да под к ре пят един ре фе рен дум за Белене са 
сблъс к ва с ин те ре са за из г раж да не то на сед ми яд рен блок 
в АЕЦ  Козлодуй, къ де то мно го мла ди без ра бот ни би ха 
на ме ри ли препитание, та ка как то са ра бо ти ли на цен т ра ла
та тех ни те дя дов ци и бащи. ■ Слово плюс

Националното сдру же ние 
на об щи ни те ще по ис ка по ве
че па ри за ре мон ти на об щин
с ки те пътища, за яви пред
се да те лят на сдру же ни ето 
Тодор Попов след за се да ни
ето на НСОРБ в Търговище. 
Той увери, че имат раз би ра не 
от стра на на фи нан со вия 
министър, но до ка то ис ка не то 
не ста не факт, са скептични. 
Желаното уве ли че ние е над 
45% са мо за пътищата. За 
ос та на ли те ка пи та ло ви раз хо
ди тряб ват още 150%, ко ето е 
око ло 50 млн. лв. Искаме да 

се вър нем на ни ва та от 2008 
г., ка за Попов.

Освен за пътища, сдру
же ни ето ще по ис ка по ве че 
па ри за образование, култура, 
со ци ал ни дейности. С 25 
млн. лв. ще се ис ка и да бъ де 
за ви ше на об ща та из рав ни
тел на суб си дия за 2013 г. От 
сдру же ни ето се обе ди ни ха 
и за това, да бъ дат въ ве де ни 
сред ни кри те рии при оп ре де
ля не то на мес т ни те да нъ ци и 
так си.

Това се на ла га за ра ди за ви
ше ни те изис к ва ния на хората, 

по со чи кме тът на Търговище 
др Красимир Мирев. Много 
е важ но да има уни фи ци ра
не по от но ше ние не са мо на 
данъците, но и на мес т ни те 
такси, до пъл ни Тодор Попов.

До ок том в ри за ед но с на
род ни те пред с та ви те ли по 
мес та ще бъ дат об съж да ни 
мер ки те за въ веж да не на 
фи нан со ва де цен т ра ли за ция 
на общините, как то и да се 
под гот вят про ме ни в Закона 
за мес т но то самоуправление. 
“Наясно сме, че във времето, 
в ко ето живеем, мо же би не

ща та ня ма да ста нат веднага, 
но всич ки са убедени, че 
то зи за кон тряб ва да се 
придвижи. В ста рия ве че не 
мо жем да работим.”, ка за 
още др Мирев. Той допълни, 
че в за ко на тряб ва под роб
но да се опи шат от но ше ни
ята с цен т рал на та власт и 
отговорностите, ко ито ще по
емат об щи ни те  в то ва чис ло 
и финансирането. Според 
кме та на Търговище до се га 
се е по лу ча ва ла влас то ва без 
фи нан со ва децентрализация. 
■ Слово плюс

50 млн. лв. ис кат 
об щи ни те от
дър жа ва та
Пари им тряб ват спеш но за пътища, 
образование, кул ту ра и со ци ал ни дейнос ти ТОДОР ПОПОВ

Итазигодина
с от ли чия 
за врачанки
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Туристическипакети: 
● със са мо лет  
● с ав то бус
Хотелскирезервации–Българияичужбина.
Автобуснибилети:
● за Европа 
● на КАРАТ С : МОНТАНА – СОФИЯ, 
как то и от точ ка А до точ ка Б на те ри то ри ята 
на стра на та  намаления: 
двупосочни, пенсионери, учащи.
Монтана, ул. „В.Левски” 1 
(до автогарата, бив ше то дър жав но фото)
096/301 870, 0884/146 148, 0896/73 03 89, 0878/94 80 50.

Самолетни 
би ле ти
за цял свя т

Ели КОНСТАНТИНОВА
С от ли чен урожай, по 

500 ки лог ра ма пше ни ца от 
декар, се пох ва ли ха про из
во ди те ли от Белослатинско. 
Не поло ши са до би ви те 
до се га и на ко ле ги те им от 
Оряхово и Мизия.

От за се ти те във 
Врачанско 548 620 де ка ра с 

жито, ве че са ожъ на ти над 
40 про цен та , б ли зо 250 000 
декара. В при би ра не то на 
зърното, в найуси ле ни те 
дни учас т ват 121 трактора, 
комбайни и дру га сел с кос
то пан с ка тех ни ка .С ред ни ят 
до бив за об лас т та е бли зо 
400 ки лог ра ма от декар. 
Почти при вър ш ва при би

ра не то на ечемика. От 71 
170 де ка ри за жъ не не са 
ос та на ли от дел ни ниви. 
Средният до бив от ече ми ка 
е 323 ки лог ра ма от декар. 
Въпреки из м ръз на ли те и 
про пад на ли по се ви, ра пи ца
та съ що се от п ла ща доб ре 
на сто па ни те. 

Средният до бив от 

240 ки лог ра ма от де кар 
от ожънатите площи, от 
об що за се ти те с та зи ак
ту ал на кул ту ра 154 680 
декара, е мно го до бър за 
производителите. 

За ус пеш но то при би ра
не на ече ми ка и ра пи ца та 
в те зи под хо дя щи за жът
ва лет ни го рещ ни ци са се 

вклю чи ли над 55 машини. 
Сред отличниците, ко ито 

се рад ват на до бър бе ре кет 
и яв но ус пя ват да из пол
з ват все ки ден за ед на ус
ко ре на жът ве на кампания, 
са зър ноп ро из во ди те ли те 
от Оряхово, Мизия и Бяла 
Слатина. Стартовата це на 
за пше ни ца та от 400420 

ле ва за тон удов лет во ря
ва стопаните, те се рад ват 
на ед на от лич на година, с 
найдоб ро то ка чес т во на 
зър но то от дъл го вре ме и 
се на дя ват бър зо и на не 
понис ка от та зи це на да 
ре али зи рат сво ята про дук
ция и в край на сметка сво я 
труд.■

По по ло вин тон жи то от декар 
при би рат във Врачанско

Побратимихасе
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 найголемите 
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 45годишнината от сключения 
договор помежду им. ■ Слово плюс

С 13 па ра лел ки по
мал ко ос мок лас ни

ци ще стар ти ра пред с
то яща та 2012/13 учеб на 
го ди на във Видинско. 
Причината е лип са та на 
деца, след с т вие от де
мог раф с кия срив през 
пос лед ни те години. 
Наблюденията на учи
лищ ни те спе ци алис ти 
сочат, че та зи не га тив на 
тен ден ция ще про дъл
жи и през след ва щи те 
години.  На то зи етап е 
от пад на ла ед на от за яве
ни те 19 па ра лел ки във 

Видинска об ласт – па ра
лел ка та на ПТГ „Васил 
Левски”. Реализиран е 
при емът в ПМГ „Екзарх 
Антим І“ и ГПЧЕ „Йордан 
Радичков“, еди нич ни сво
бод ни мес та има в ня кои 
от па ра лел ки те на СОУ 

„Цар Симеон Велики“ 
и про фе си онал ни те 
гимназии. 

След за вър шен 8 
клас е обя вен при ем в 
20 паралелки. Под 400 
уче ни ци са за вър ши ли
те ос нов но об ра зо ва

ние в областта, ко ето 
ще съз да де проб лем с 
от па да не то и на дру ги 
паралелки, но то ва ще 
ста не яс но ед ва в края 
на ав густ и на ча ло то на 
ме сец септември.

■ Слово плюс

По-малко осмокласници 
презноватаучебна
годинавъвВидинско

Подобрява се 
кул тур ни ят об мен 
междуВрацаиКичево
Даниела ХИТОВА
Танцовият ан сам бъл 

„Хемус” пред с та ви дос
той но об щи на Враца на 
про ве лия се в гр. Кичево, 
Република Македония, 
Пети меж ду на ро ден фолк
ло рен фес ти вал за на род ни 
пес ни и танци. Празникът 
на фолк лор но то из кус т во 
се със тоя от 4 до 8 юли. В 
поб ра ти ме ния на Враца 
град в на ша та съ сед на 
стра на прис тиг на ха фор ма
ции от Македония, Полша, 
Сърбия, Украина, Хърватия 
и България.

Извън прог ра ма та на 

фестивала офи ци ал на та 
де ле га ция от Враца, во де
на от зам.кме та Красимир 
Богданов, про ве де ня кол ко 
ра бот ни срещи. Първата бе 
с кме та на об щи на Кичево 
Благоя Деспотоски. По вре
ме на раз го во ри те бе про
явен ин те рес към дейнос
т та на ци мен то вия за вод 
„Холсим” в с. Бели извор. 
Кметът Деспотоски по ис ка 
де ло ва сре ща с ръ ко во ди
те ля на предприятието. За 
пър ви път бе до го во ре но 
учас тие на ху дож ни ци 
от Враца в тра ди ци он
ния мес тен сим по зи ум по 

изоб ра зи тел но изкуство, 
кой то предстои. Като част 
от кул тур ния об мен меж ду 
две те поб ра ти ме ни об щи
ни се пред виж да мла деж
ки аматьор с ки те атър от 
Кичево да бъ де по ка нен за 
учас тие в Международния 
мла деж ки те ат ра лен фес
ти вал „Време”, чи ето по
ред но из да ние във Враца е 
догодина. 

От две те стра ни бе про
явен ин те рес към ту рис ти
чес ки обек ти във Враца и 
Кичево и въз мож нос ти те 
за пар т ньор с т во в два та 
региона.■

Любомир ВЕСЕЛИНОВ                       
С тър жес т вен во дос вет 

и молебен в бе лог рад чиш
кия храм, стар ти ра пър ви ят 
и един с т вен за се га про ект 
в цър ков на та сфера, от над 
100 по да де ни про ек ти от 
ця ла та страна. Гости на съ
би ти ето бя ха пред се да те лят 
на Общинския съ вет Нина 
Николова, зам.кме тът Росен 
Младенов, чле но ве на цър
ков но то нас то ятел с т во и 

обществеността.
В сло во то си про то йерей 

Рафаил, ар хи ерейс ки на
мес т ник, бла го да ри на 
Епархийския съ вет и лич но на 
мит ро по лит Дометиан, съ що 
и на кон сул тан ти те на про ек та 
за ак тив на та и доб ре свър ше
на ра бо та. Стана ясно, че  не 
помал ка е зас лу га та и на отец 
Рафаил в та зи насока.

Проектът „Ремонт на 
цър к ва „Свети вмчк Георги 

Победоносец” е по програма 
„Развитие на сел с ки те ра йо
ни”, мяр ка 322 и е на стойност 
330 хил. лева. 

Основните дейности, ко
ито ще бъ дат ре али зи ра ни, 
са: ре монт на покрива, ре
монт и из маз ва не на външ ни 
фа са ди и вът реш ни стени, 
ре монт на оградата, об ли цо ва
не с ка мък на але ите, во де щи 
до хра ма, и обо со бя ва не на 
под с тъп за ли ца в не рав нос

той но положение, ре монт на 
елин с та ла ци ята и нап ра ва на 
пар ко во осветление, но ва лан
д шаф т на ар хи тек ту ра и об ла
го ро дя ва не на екстериора.

Проектът е из гот вен от 
гла вен ар хи тект Константин 
Пеев. 

Фирмата из пъл ни тел е 
„КИК – Дизайн” ООД, чи
ето ръ ко вод с т во е ре ше но да 
из пъл ни про ек та до края на 
есен та та зи година.■

Oбновяват църквата в Белоградчик 

СНИМКИ: АРХИВ
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Про ект “Моите пра ва ка то граж да нин 
на Европа! Аз съм на ход” на 
сдру же ние "Отворена младеж"

Димитър МАРКОВ
В на ча ло то на го ди на та на пи

сах са ти рич на та ста тия „Враца в 
България ли е?“, в ко ято из ка зах 
съмнението, че май за България 
се счи тат са мо София, Пловдив 
и Варна, а Враца е сред най
дискриминираните. Сега ве че 
съм категоричен: за уп рав ля ва
щи те Враца не е в България. Ще 
се аргументирам. 

Тези дни спор т ни ят ми нис тър 
каза, че ще мон ти рат ос вет ле
ние на ста ди он „Локомотив“ в 
София и на един плов див с ки 
стадион. А не що по доб но пре ди 
го ди на вре ме да бе ше обе ща ва
но на наш „Ботев“? 

Закриха ни и во ен но то 
поделение. Важното е да има 

по де ле ния на юг и изток. А че и 
Гърция, и Турция, и Румъния са 
за ед но с нас в НАТО (т.е. ня ма 
пря ка опас ност за страната), до
ка то Сърбия и Македония не са, 
на ко го му пука. „Страшният“ ар
гу мент на во ен ния ми нис тър бе, 
че Враца ня ма во ен ни тра ди ции 
и успехи. А да е чул за що нас ред 

Добруджа има се ло Врачанци? И 
че то не е ос но ва но от врачани, 
а е кръс те но та ка в чест на ге
ро ич но би ли те се и за ги на ли за 
Отечеството вра ча ни там.

Докато се за рад вах ме 
на „мис ка“ и нея ни отнеха. 
Справедливо или не, но гор чи
ви ят вкус си ос та ва и по то зи 

повод. 
Всяка про лет про веж да

ме фес ти вал на ка мер ни те 
театри. И все ки път той ми на
ва успешно, но и все ки път е 
пре неб рег ван от цен т рал ни те 
медии. Същото ста на и с фолк
лор ния ни фестивал, съв сем 
нас ко ро със то ял се. Ни чух не що 
за него, ни ви дях по ня коя сто
лич на медия.

Телеграфно са мо ще на пом ня 
за про ек ти ра ни те „бер лин с ка“ 
жп сте на през и стес нен об хо ден 
път край гра да ни. 

Върхът на всич ко бе те зи дни, 
ко га то плам на по жа рът в де по то 
за твър ди отпадъци. Въздухът 
три дни не се дишаше, учи ли ща 
раз пус на ха децата, а на 4 май 

по ед на от цен т рал ни те ТВ се 
спо ре ше за кон но ли ни е тро ви
ло сметището, или не? Като че 
ли от то ва ста ва ше поле ко ди
ша не то ни...

Значи ние мо жем да им тър
пим от па дъ ци те (щом ги ис ка за 
го ре не „Холсим“, за що не си ги 
скла ди ра на сво ята територия?), 
но за сто ли ча ни сме яв но не
що ка то бо со но ги те де ца на 
Смирненски – „Те са свик на ли“.

Да, свик на ли сме на дис к ри ми
на ция още от Освобождението 
насам, но не ни ли сти га вече? 
Ако не друго, по не яс но да го 
кажем: 

Враца си пла ща да нъ ци те на 
България, а България гри жи ли 
се за Враца?■M

не
ни

е

Враца не е 
в България

Намаляване на 
броя на де пу та ти те в 
парламента, въ веж
да не на про це ду ра 
по от зо ва ва не то им, 
на ма ля ва не на ко
руп ци ята и броя на 
вис ши те учи ли ща 
в страната. Това са 
са мо част от пред ло
же ни ята на бъл гар с
ки те младежи, ко ито 
съ би рат мне ния и 
под к ре па в ин тер нет в 
рам ки те на но вия про
ект “Моите пра ва ка то 
граж да нин на Европа! 
Аз съм на ход” на 
сдру же ние “Отворена 
младеж”, под к ре пен от 
прог ра ма “Младежта 
в действие” на 
Европейската 
комисия. 

“Кризата по ка
за ясно, че има ме 
нуж да от граждани, 
спо соб ни да ре ша
ват соб с т ве ни те си 
проблеми.” спо де ли 
Андрула Василиу, 
европейски ко ми
сар по образование, 
култура, мно го езич
ност и младеж, по 
вре ме на ун гар с ко то 
председателство.

Проектът ще бъ де 
ак ти вен до 1 сеп
тем в ри 2012 го ди на, 
ка то ве че прив ле
че над 2500 чо ве ка 
във Фейсбук, а над 
200 мла де жи са се 
ре гис т ри ра ли за 
участие. Младите 
хо ра де мон с т ри рат 
за ин те ре со ва ност 
от нос но темата, из
каз ват сво ите мне ния 
и пред ла гат ре ше ния 
по раз лич ни въпроси, 
ка са ещи бъл гар с ка та 
действителност, ко ето 
е об на деж да ващ факт, 
че все пак бъ де ще
то на стра на та ни ще 
по пад не в подоб ри 
ръце. Тогава вярваме, 
че ще има ме ед на по
сил на и ис тин с ки де
мок ра тич на държава, 
в ко ято из б ра ни ци те 
на на ро да ще се съ
об ра зя ват наймно го 
с из би ра те ли те си, ще 
се вслуш ват в тех ни те 
гласове, ще ги ува жа
ват и рев нос т но ще 
отс то яват пра ва та им.

Проект „Моите пра

ва ка то граж да нин на 
Европа! Аз съм на ход“ 
пред с тав ля ва вир ту ал
на си му ла ция на из бо
рен процес, по вре ме 
на ко ято по за ба вен и 
ин те ре сен на чин чрез 
лич но участие, все ки 
на въз раст от 18 до 30 
години, кой то желае, 
мо же да на учи по ве
че за тех но ло ги ята на 
из бо ри те и да обо га ти 
зна ни ята си за не го
ви те пра ва ка то ев
ро пейс ки гражданин. 
Основните му це ли са 
да про во ки ра мла ди те 
хо ра да бъ дат поак
тив ни граждани; да 
раз бе рат ме ха низ ми те 
на пред с та ви тел на та 
де мок ра ция в бъл
гар с кия й вариант; 
да се мо ти ви рат да 
на учат по ве че за пра
ва та си на ев ро пейс ки 
граждани. В рам ки те 
на про ек та ще бъ дат 
обу че ни меж ду 36 и 
90 мла де жи ка то пос
ла ни ци на де мок ра
тич но то граж дан с т во 
по схе ма та на прог ра
ма та „Демократично 
гражданство“ на 
Съвета на Европа на 
Европейския съ юз и 
ще се да де въз мож
ност на все ки бъл гар
с ки мла деж да учас
т ва в със та вя не то на 
мла деж ка декларация, 
от ра зя ва ща ин те ре
си те на мла ди те хо ра 
в България, ко ято ще 
бъ де раз п рос т ра не на 
на на ци онал но ни во в 
края на проекта.

Подробности за 
про ек та ще на ме ри те 
на ин тер нет стра ни
ца та му http://idecide.
openyouth.org, как то 
и на фейс букстра
ни ца та на сдру же ние 
„Отворена мла деж“ 
http://www.facebook.
com/openyouthbg. 

За по ве че ин фор
ма ция мо же те да се 
обър не те към Савина 
Ванкова, ел. по ща 
savina@openyouth.
org и те ле фон 0897 
927 310 begin_of_the_
skype_highlighting 
БЕЗПЛАТНО 0897 927 
310 end_of_the_skype_
highlighting.

Любомир ВЕСЕЛИНОВ 
В на ча ло то кме тът Борис 

Николов оп ро вер га съм
не ни ята на ня кой хора, че 
то ва е пре диз бор на среща, 
имай ки  пред вид приб ли жа
ва щи те из бо ри за об щин с ки 
съ вет ни ци на 22 юли и каза, 
че той прос то се чув с т ва 
за дъл жен да нап ра ви от чет 
за дейнос т та на об щин с ка 
ад ми нис т ра ция след пър ви
те шест ме се ца на годината. 
Това се на ла га и от факта, 
че чес то пъ ти в пуб лич но то 
прос т ран с т во се ти ра жи ра 
из к ри ве на ин фор ма ция по 
раз лич ни въпроси. Стана 
ясно, че са по ка не ни да при
със т ват на сре ща та всич ки 
во да чи на 13те листи, ко ито 
оба че не се отзоваха.

За то ва как во се про ме ни 
в администрацията, как
во пос тиг нах ме и как ви са 
очакванията, го во ри Албена 
Бакалеева – сек ре тар на 
общината. В по со ка ре али
зи ра не на ос нов на та фун
к ция на администрацията, 
пред ла га не то на пуб лич ни 
ус лу ги е пос та ве но на ка чес
т ве но но ва основа.  Обновен 
и раз ши рен е Центърът за 
ад ми нис т ра тив но об с луж ва
не на населението. Успешно 
е ре али зи ран проект, на со
чен из ця ло към побързото, 
пока чес т ве но и поулес не но 
об с луж ва не на гражданите. 
Изнесени  са още три ра
бот ни мес та – за мес т ни 
да нъ ци и такси, ус лу ги те 
по граж дан с ко със то яние и 
Техническа служба. Това са 
зве на към ко ито граж да ни
те при бяг ват найчес то за 
пре дос та вя не на ус лу га от 
общината. Улеснени са как
то въз рас т ни те хора, та ка и 
инвалидите. По то зи на чин 
се из бяг ва и оби ка ля не то от 
вра та на врата. За доб ро то 
от но ше ние на слу жи те ли те 
от Центъра към граж да ни те 
го во рят и по лу че ни те бла го
дар с т ве ни писма.

Актуализирана е де ло вод
на та система, ко ето поз во ля
ва да бъ де ус ко ре но и оп
ти ми зи ра но дви же ни ето на 
до ку мен ти те до звената.

Доставен е и внед рен 
мо дул за връз ка меж ду пор
та ли те за елек т рон на об ласт 
АИС на администрациите. 
Изградена е VPN свър за ност 
с един на та сис те ма за об мен 
на елек т рон ни документи. 

Повишена се проз
рач нос т та в ра бо та та на 
администрацията.

Въпреки мно го доб ра
та съв мес т на ра бо та  с 
Районното по ли цейс ко 
управление, все още има 
как во да се нап ра ви за опаз
ва не то на об щес т ве ния ред.

От справ ка та за прог ра ми
те на за етост в об щи на та е 
видно, че по НП „ОСПОЗ” 
в ава рий ни гру пи за ра бо та 
при зим ни ус ло вия до 31 
март 2012г., са би ли вклю
че ни 185 души, а дру ги 47 
без ра бот ни ли ца ще ра бо
тят до 31 ок том в ри та зи 
година. По ОП „Развитие 
на чо веш ки те ре сур си”, 
Проект „Нов из бор – раз ви
тие и ре али за ция” са би ли 
ан га жи ра ни 172 лица. След 

из ти ча не сро ка на за етост 
през ме се ци те ап рил и юни 
са по да де ни за яв ки за но ви 
185 ра бот ни места, ко ито 
са одоб ре ни от Дирекция 
„РСЗ” Монтана. От тях 34 
ве че са наз на че ни с въз наг
раж де ние 380 лв., дру ги 100 
се обучават, а за ос та на ли
те 50 ра бот ни мес та към 
мо мен та те че про це ду ра 
по при ем на до ку мен ти в 
Дирекция „Бюро по тру да”. 
По Регионална прог ра ма за 
за етост  ра бо тят 13 екс кур
зо во ди на ту рис ти чес ки те 
обекти. За пе ри ода са наз
на че ни съ що  39 ли ца – до
маш ни по мощ ни ци и 31 
лич ни асистенти.

Зам.кме тът по ико но
ми чес ки те въп ро си Росен 
Младенов нап ра ви схе ма
тич на рет рос пек ция на при
хо ди те и раз хо ди те в срав
не ние с ми на ла та година. 
Стана ясно, че прос ро че ни те 
за дъл же ния въз ли зат на 
4 030 000 лв. са ед на кон
с тант на величина, то ест 
ни то се увеличават, ни то 
намаляват. А прос ро че ни те 
задължения,  за ед но с те зи 
по Договор са 6 447 000 лв. 
Беше отчетено, че раз хо ди те 
за то зи пе ри од на нас то яща
та го ди на в срав не ние със 
съ щия пе ри од на ми на ла
та са с 281 хил. помалко. 
Реализирани са ико но мии и 
при про веж да не то на тра ди
ци он ния па на ир в града. Ако 
за ми на ла та го ди на об щи на
та е би ла на пре раз ход с 28,4 
хил. лв., то та зи се ре али зи
ра пе чал ба от 3 хил. лв. Ще 
се пре ци зи рат не ща та и при 
про веж да не то на Събора на 
„Кадъ бо аз”, чрез попра
вил но раз п ре де ле ние на 
кул тур на та прог ра ма меж ду 
две те об щи ни – Белоградчик 
и Княжевац. Като ця ло е 
нуж но по доб ря ва не на ра

бо та та от об щин с ка ад ми
нис т ра ция по съ би ра не то 
на при хо ди те и по ви шен 
кон т рол при раз ход ва не то на 
фи нан со ви те средства.

Зам.кме тът по сто пан
с ки те дейнос ти Антон 
Трифонов го во ри за про
ек ти те по ко ито ра бо ти об
щи на та в мо мен та и за тези, 
ко ито пред с тои да стар ти рат 
в близ ко време. С ев ро
пейс ки па ри по Програма 
„Развитие на сел с ки те 
ра йо ни” в  мо мен та се ас
фал ти рат ули ци в квар тал 
„Милеви”. Стойността е 
1,9 млн. лв. По друг про ект 
на стойност 3,5 млн. лв., 
ко рен но ще бъ де пре об ра
зе на „Алеята на здра ве то” 
от Младежкия дом в гра да 
до Природона уч ния музей. 
Предвижда се мон ти ра не то 
на но во осветление, но ви 
наб лю да тел ни площадки, 
пос та вя не то на де сет ки но ви 
пейки. Проектът стар ти ра 
до два месеца. По  про ект на 
стойност 3 млн. лв. ще бъ
де из г ра ден Посетителски 
цен тър в пър вия Крепостен 
двор и ще бъ дат ас фал ти ра
ни до веж да щи те ули ци до 
Белоградчишката крепост. 
Наесен стар ти ра и про ект 
свър зан със за ле ся ва не на 
пло щи от 3 хил. дка., ка то 
пър во на чал но ще се стар ти
ра с 700 дка. По енер гий на 
ефек тив ност в мо мен та се 
са ни рат СОУ „Хр. Ботев” 
– Белоградчик и Основно 
учи ли ще „В. Априлов” 
в Рабиша, ка то  вто ро
то ще  бъ де обо руд ва но с 
пар на инсталация. Отново 
по „Развитие на сел с ки те 
ра йо ни”, мяр ка 321 ще се 
кан ди датс т ва с про ект за 
до вър ш ва не на спор т на та 
зала, ре монт на ста ди она и 
во лейбол на та площадка. По 

бед с т вия и ава рии се пред
виж дат сред с т ва за ре монт на 
во доп ро во да и ка на ли за ци
ята на  об щин с ка та болница. 
Със сред с т ва по ка пи та ло ви 
раз хо ди ще се из кър п ват 
ули ци те в гра да и селата.  
Монтиран е тор ни кет на 
стойност 15 хил. лв. с ог лед 
оп ти ми зи ра не и по доб ря ва
не про пус ка тел ния ре жим в 
крепостта. За пър во то по лу
го дие чис ло то на ту рис ти те е 
34 хиляди.

Бе из ра зе на тре во га от 
факта, че от об що 264 об щи
ни в страната, и от об що 10, 
ко ито фи гу ри рат в спи съ ка 
на „ОЛАФ” за България, 
Белоградчик е един с т ве ни ят 
град в спи съ ка и е на 5 –то 
мяс то по неп ра во мер но из
раз ход ва не на ев ро пейс ки 
пари. Вече ме се ци на ред се 
ра бо ти за из ли за не от уни
зи тел ния списък. Изброени 
бя ха и мно го то кул тур ни  и 
ис то ри чес ки прояви, про
ве де ни за полугодието. Във 
фор ми те на Детски ком п
лекс и Младежки дом учас
т ват над 200 души, ко ето е 
похвално.  Подобаващо мяс
то бе от де ле но и на спор та – 
волейбола, футбола, спор т но 
ориентиране, джу до и самбо, 
ре ал но айкидо. Бяха от че
те ни ви со ки те ре зул та ти в 
об лас т та на волейбола.

Във вре ме то пре дос та ве но 
за въп ро си се изказаха, или 
има ха пи та ния Александър 
Хараламбиев, Пенко 
Лилкин, др Иван Русков 
и други. Много се ри оз на 
дис ку сия се раз го ря по въп
ро са за про даж ба или не на 
об щин с ка гора. От гла су ва
ли те в за ла та ре зул та ти те 
бяха: „за” – 39 души, „про
тив” – двама., а найго ля ма та 
част от при със т ва щи те се 
въздържаха.

От по ка не ни те во да чи на 
листи, сво ята плат фор ма 
пред с та ви ха един с т ве но 
те зи от „Български со
ци ал де мок ра ти”, по ра ди 
причината, че дру ги те лис ти 
не бя ха представени.  ■                                    

Кметът на 
Белоградчик
се отчете
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Драга редакция,
Самодейната гру па при 

НЧ „Просвета 1928” – с. 
Камена Рикса, об щи на Георги 
Дамяново, за чет вър та по ред на 
го ди на учас т ва на тра ди ци он
ния фолк ло рен съ бор „Свидня” 
на Попов мост „Да въз ро дим 
тра ди ци ята и съх ра ним род
но то” и на тор лаш кия фолк
ло рен съ бор „Када кум пра се 
и ти вре чу” – с. Чупрене, обл. 
Видин, а та зи го ди на за пър ви 
път учас т вах ме на праз ни ка 
„Пей, тан цу вай и на Зелени дел 
се лю бу вай” край кв. Заножене, 
гр. Вършец.

Нашата гру па е пре дим но от 
пенсионери, за ко ито кул тур
ноис то ри чес ко то и фолк лор
но то нас лед с т во за ре ги она е 
ценност. Стремим се да за па
зим и пре съз да дем на праз ни
ци те оби ча ите и тра ди ци ите от 
миналото.

Благодарим на ръ ко вод с т во
то на об щи на Георги Дамяново, 
на кме та инж. Дилян Димитров, 
ко ито ни под к ре пят и оси гу ря
ват пре воз за учас ти ята ни, и 
на сек ре та ря на чи та ли ще то в 
с. Георги Дамяново за оказ ва
на та ни помощ.■

►Вече го ди ни 
наред, дой де 
ли лятото, 
ко ро ни те на 
дър ве та та 
във видинския 
жи ли щен ком
п лекс „Плиска” 
зап ри лич ват 
на дантела, 
изяж да ни от 
гъсеници. 
Нощно вре ме 
до ри се чу ва 
как въп рос
ни те га дин
ки хру пат 
ли, хру пат 
лис та та на 
без за щит ни
те дървета. 
А дух не ли 
вятър, гъ
се ни ци те се 
те ле пор ти
рат и вър ху 
балконите. И 
та зи ис то рия 
про дъл жа ва 
ве че де сет ки 
години. 

Ве
ст

и 
от

 В
ид

ин

...  от с. Камена РиксаПишат ни  от Лом и...

Тъжните дър ве та 

на Ви дин

Най-после
видинските 
фонтани
заработиха

По раз по реж да не на кме та на 
Видин Герго Гергов фон та ни те в 
цен тъ ра на гра да ще ра бо тят през 
ця ло то лято. От мно го го ди ни ви
дин ча ни се рад ва ха на фон та ни те 
са мо в праз нич ни дни. Сега в юл
с ки те же ги хла ди на ще ид ва и от 
оби ча ния от всич ки фон тан пред 
Стамбол капия, из вес тен ка то 
„Момчето с риб ка та”. Пуснати са и 
всич ки град с ки чешмички.

Два са и ба сейни те, пред ла га
щи прох ла да в лет ни те горещини. 
Входът за въз рас т ни е 4 лева. При 
же ла ние да се пол з ва шез лонг би ле
тът е 5 лева, ка то пла жу ва щи те по
лу ча ват и бо нус бу тил ка ми не рал на 
вода. За покап риз ни те и пре тен ци
оз ни по се ти те ли има ВИПсе па ре та 
сре щу це на от 15 лв. на ден. За де ца 
до 3 го дин и вхо дът е безплатен, а за 
пого ле ми те – 3 лева. За спа се ние 
от го ре щи ни те ви дин ча ни все по
чес то се от п ра вят и към мес т нос т та 
Божурица.■

186 на ци онал ни дру
жес т ва на Червения 
кръст и Червения по лу
ме сец чес т ват то зи ден 
на приз на тел ност към 
хо ра та с го ля мо чо веш ко 
сърце. Първият кръ во
да ри те лен цен тър у нас 
за да ря ва не на кръв на 
фрон та е съз да ден в края 
на ме сец де кем в ри 1944 
година. Хиляди хо ра се 
яви ха да да рят кръв за 
фронтоваците. На 19 
фев ру ари 1959 г. гру па 
здрав ни работници, под
по мог на ти от ра бот ни ци
те от за вод „Ворошилов”, 
по ло жи ха ос но ви те на 
без въз мез д но то кръ во да
ря ва не у нас. По пред п ри
ятия се ус т ройва ха ак ции 
за взе ма не на кръв.

Работниците и слу жи
те ли те ма со во се вклю чи
ха в то ва ви со ко ху ман но 
дело. През ме сец ап рил 
1959 г. се про ве де пър
во то в Лом кръ во да ря
ва не в сгра да та на др 
Чаушев, къ де то бе ше 
ста ра та поликлиника, 
с хи рур га др Емил 
Георгиев и ме ди цин с ка

та сес т ра Александрина 
Димитрова. Ние, ра бот
ни ци те от са раш кия от
дел – аз, Вълчо Илиев, 
Михаил Илиев, пос лед ва
ни от дър во дел ци те Борис 
Фидосов, Владимир 
Еленков, ме та ли ци те 
Йордан Алдишев, Ангел 
Грънчаров, Христаки 
Дафов от ТПК „Дунав”, 
пър ви да рих ме кръв. На 
съб ра ни ето др Георгиев 
из ка за бла го дар ност и 
под ка ни още хо ра да се 
включ ват в бъ де щи те 
акции. Окръжният цен тър 
по кръ во да ря ва не и кръ
воп ре ли ва не бе съз да ден 

в на ча ло то на 1964 г., а 
покъс но бе пре име ну ван 
в Център по тран с фу зи он
на хематология. Ломчани 
бях ме ви на ги все пър
ви по кръ во да ря ва не в 
Михайловградски ок ръг 
(се га об ласт Монтана). 
Заради прес т рук ту ри ра не 
цен тъ рът бе зак рит и се га 
е към бол ни ца та – от де
ле ние по тран с фу зи он на 
хе ма то ло гия от се дем 
ду ши със за веж дащ др 
Елка Симеонова и до 
нея др Жечо Миланов. 
Няма да опис вам как во 
се пра ве ше в ми на ло то за 
кръводарителите, поста

ри те ве те ра ни знаят. От 
без въз мез д но кръ во да
ря ва не то ста на платено, 
хо ра та се от д ръп на ха та ка 
ма со во да да ря ват кръв, 
пред от де ле ни ето ча кат не 
дарители, а тър гов ци на 
соб с т ве на та си кръв. 

От ми ли они те кръ
во да ри те ли по све та е 
доказано, че кръ во да
ря ва не то не вре ди на 
здра ве то на човека, а го 
стимулира. Аз, ве че ка то 
дъл го го ди шен кръ во да
ри тел в областта, съм го 
изпитал. Млади хора, 
не се страхувайте, бъ де
те на ши последователи. 

Дарявайте кръв, за да 
жи ве ете дълголетно.

Тази го ди на девизът, 
под кой то ми на чес т ва не
то на 8 май – Световния 
ден на Червения кръст 
и Червения полумесец, 
бе ше „Младежта на ход”. 
На кръ во да ри те лите – 
чес тит Световен ден.

Нека има по ве че 
кръводарители, за да има 
по ве че жи ви хора. 

„Кръвта ид ва от 
живота, за да да ря ва 
живот!”■

Никола ЛИСИЧКОВ
по че тен 

кръ во да ри тел

В Световния ден на 
кръ во да ря ва не то
За ос ми път Българският чер вен кръст и Националният цен тър по 
тран с фу зи он на хе ма то ло гия обе ди ниха уси ли я за прев ръ ща не 
на 14 юни в зна чи мо на ци онал но събитие, ден за бла го дар ност 
към доб ро вол ни те без въз мез д ни кръводарители
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Преди 30 го ди ни то га ваш
ни ят зам.пред се да тел на 

Комитета по пе ча та доц. Владимир 
Симеонов сподели, че е го тов да 
пре дос та ви кон т рак та ция на автор, 
кой то се на гър б ва да на пи ше “пъл
нок ръв на биография” на Георги 
Димитров; на човека, из тъ кан “от 
страс ти и неволи”, ко му то “ни що 
чо веш ко не му е чуждо”; на дейс
т ви тел ния Димитров, из диг нал се 
от ра бот ник и син ди ка лен де ец до 
ви со ти те на све тов на та политика.

Днес та ка ва би ог ра фия е ве че 
факт (STANKOVA, Marietta (2010) 
Georgi Dimitrov. A Biography, I. B. 
Taurus & Co. Ltd., London, 274 pp.) 
В Англия, не в България... У нас 
за ве ли ча вия българин, чи ето име 
фи гу ри ра в поч ти всич ки ав то ри
тет ни све тов ни спра воч ни из да ния 
и енциклопедии, е от ре де но мяс то 
пре дим но в жъл ти те ме дии с ха
рак тер ни те им небивалици, не точ
нос ти и спе ку ла тив ни внушения, 
пре неб рег ва щи или ома ло ва жа ва щи 
де ло то му, а ези кът им не из ли за 
от рам ки те на кон ф рон та ци он
на та фра зе оло гия на пе щер ния 
антикомунизъм.

Затова тряб ва да при ветс т ва ме 
пър ва та ця лос т на би ог ра фия на 
Георги Димитров на ан г лийс ки 
език, пър во по ро да си из с лед ва
не за го ле мия бъл гар с ки по ли тик 
и дър жав ник на Запад. Авторката 
 Мариета Станкова  след ва ис
то рия в Софийския университет, 
в Централноевропейския уни вер
си тет в Будапеща и в Оксфорд. 
Защитава док тор с ка сте пен в 
“Лондон Скул ъф Икономикс”, 
къ де то пре по да ва от десетилетие. 
Работила е в ар хи ви те на Русия, 
България и Великобритания. 
Научните й ин те ре си са по проб
ле ми на найно ва та ис то рия на 
България, пе ри ода на со ци ализ ма и 
сту де на та война.

За ака де мич на та кри ти
ка в Англия тру дът е “от дав на 
необходим”, пред с тав ля ва “пре
циз но и зав ла дя ва що би ог ра фич но 
съчинение”. Според из вес т ния 
ок с фор д с ки ис то рик проф. Ричърд 
Кремптън то ва е 

обективеннаучентруд
кой то „вна ся яс но та и пред ла га 
но ви и убе ди тел ни тъл ку ва ния по 
ре ди ца въпроси, ко ито дос ко ро 
пред с тав ля ва ха бе ли петна.“ Георги 
Димитров е „зна чи тел на фи гу ра на 
ХХ век, ко ято пре ка ле но дъл го е 
би ла пре неб рег ва на от се ри оз нитe 
изследователи..., опи тен фун к ци
онер в ус ло ви ята на найслож на та 
бю рок ра тич на ма ши на на то зи 
век...“

Оценката на Кристофър Цвиич, 
на учен сът руд ник в Кралския ин с
ти тут по меж ду на род ни отношения, 
е съ що категорична: „Нека поз д ра
вим то ва се ри оз но из с ле до ва тел с ко 
съ чи не ние за жи во та и по ли ти чес
кия въз ход на Георги Димитров 
 ед на от найго ле ми те фи гу ри на 
меж ду на род ния ко му ни зъм и бли
зък съ рат ник на Сталин... Книгата 
пред с тав ля ва при нос към ис то ри ята 
на България, на Балканите, как то 
и в об лас т та на ко му нис ти чес ки те 
изследвания“.

От ко ри ца та на кни га та пък 
научаваме, че би ог ра фи ята раз
к ри ва Георги Димитров ка то 
мно гос т ран на лич ност в осо бе но 
слож ни те от но ше ния с найго ле
ми те си по ли ти чес ки съ юз ни ци 
 Сталин и Тито... Авторката въз
с та но вя ва дилемите, пред ко ито 
той e из п ра вен през це лия път на 
дъл га та си по ли ти чес ка кариера. 
На меж ду на род на та сце на Георги 
Димитров из г ря ва през 1933 г. ка то 
един от опе ра тив ни те ра бот ни ци на 
Коминтерна, об ви нен за под пал ва
не то на Райхстага. Разпространено 
e мнението, че то зи „вихър“, кой то 
по бе ди Гьоринг и на циз ма пред 
очи те на це лия свят, се прев ръ ща 
по ве че или помал ко в гу мен пе чат 
на Сталин. Авторката при веж да 
ре ди ца факти, че не ви на ги е би ло 
така. С то зи кра тък об зор кни га та е 
пред с та ве на от издателите.

Но не ка да дем 
думатанасаматаавторка
Нека за поч нем нас то ящия прег

лед с пос лед на та гла ва от би ог
ра фич но то из с лед ва не „Няма об
ра тен път към България“, в ко ято 
се под ла гат на кри ти чен ана лиз 
спе ку ла ци ите око ло кон чи на та на 
Георги Димитров. Авторката от
х вър ля ар гу мен ти ра но вер си ите 
за „вмешателство“, при веж дай ки 
ме ди цин с ки заключения: здра
вос лов но му със то яние се вло ша

ва да леч пре ди 1949 г. Приведен 
е още един аргумент: Георги 
Чанков  човекът, сто ял не от лъч но 
до Георги Димитров в про дъл же
ние на месеци, пре ди да нас тъ пи 
кончината, свидетелства, че на 
смър т ния си одър Димитров нап ра
вил две изявления, пред чув с т вай ки 
своя край: пар ти ята да мис ли по ве
че за ра бот ни чес ка та кла са и да се 
очис ти от не на деж д ни те елементи. 
Тези изяв ле ния имат сми съ ла на 
по ли ти чес ко завещание.

Според оцен ка та на ав тор ка та 
Георги Димитров е „са морoдeн 
политик, чий то ор га ни за ци онен 
та лант и иде оло ги чес ки плам го 
прев ръ щат в ак тив на бъл гар с ки те 
социалисти. За БРСДП (т.с.) той се 
оказ ва точ ни ят човек, на точ но то 
място, в точ но то време. Началото 
на по ли ти чес ка та му ка ри ера ка то 
ра бот ник въп лъ ща ва мар к сис т
кия иде ал за нaрaствaща по ли ти
ческa зре лост и об ра зо ванoст нa 
работничеството“. Той е „из к лю
чи тел но вдъх но вя ващ и ус пе шен 
практик, умее да ула вя енер ги ята и 
бол китe нa работниците“. С не го ва 
по мощ син ди ка ти те в стра те ги
чес ки те про фе сии на миньо ри те 
и прис та нищ ни те ра бот ни ци из г
раж дат сил на под к ре па за тес ни те 
социалисти.

Пона та тък ав тор ка та сочи, че 
Георги Димитров е „под сил нотo 
въз дейс т вие нa пло дот вор ния фа
на ти зъм на Благоев“. И при три те 
раз цеп ле ния на бъл гар с ка та со ци ал
де мок ра ция той ос та ва на стра на та 
на основателя, ка то за ед но с не го 
„отс то ява ра ди кал на та и идейна
та чис то та на партията“. 
Уважението към и под
к ре па та за ли де ра ста ва 
„не го во не из мен но лич но 
правило, от коeто той не се 
от к ло ня ва през по ли ти чес
кия си живот“.

Що се от на ся до ре ше ни
ето му за ор га ни зи ра не на 
Септемврийското въстание, 
ав тор ка та сочи, че той след
ва пред пи са ни ята на Третия 
Интернационал. Това е 
пър ви ят и един с т вен слу чай 
на незaчи та не мне ни ето на 
пар тийния ли дер и на ЦК, 
но той след ва ука за ни ята на 
повис шия ор ган  то зи на 
Коминтерна, и е „в уни сон 
с разбиранията, че ка пи та
лис ти чес ко то об щес т во се 
на ми ра в об ща криза“.

След раз г ро ма на въс та
ни ето Димитров ор га ни
зи ра ма щаб на кам па ния за 
ог ра ни ча ва не на щетите. 
Въстанието, со чи авторката, 
не е би ло грешка, а пър
ви ят ма сов ан ти фа шис т ки 
акт в света, а по ра же ни ето 
се дъл жи на не дос та тъч
на та ле ни ни за ция на БКП. 
Именно та зи по зи ция 
из ди га Димитров до дал
но ви ден под дръж ник на 
болшевизма, ут вър ж да ва го 
ка то стра те ги чес ки де ец на 
Коминтерна.

Процесът по об ви не ни
ята за по жа ра в Райхстага 
пре дос та вя въз мож ност на 
Димитров да до ка же сво ята 
лич на поч те ност и по ли
ти чес ко верую. „Неговата 
са мо за щи та е не са мо де ло 
на чoвек, бо рещ се сре щу 
иде оло ги чес ки противници, 
но съ що на деец, кой
то отс то ява сво ята по ли ти чес ка 
идентичност“.

Тезата за 
контактимежду
СталиниХитлер

 от нос но съд ба та на об ви ня емитe 
в Лайпциг се от х вър ля ка те го рич
но от авторката. „Трудно е да се 
приеме, че Гьоринг и Гьобелс щя ха 
да се под ло жат на по диг рав ки те на 
Димитров, ако са знаели, че той ще 
бъ де освободен; неп рав до по доб но 
е също, че Димитров умиш ле но се 
спреч к ва със съдиите, ако оп рав да
ва не то му е би ло сигурно“.

Именно пре диз ви ка тел на та и 
страс т на са мо за щи та и въз х ва ла та 
на ко му низ ма прив ли ча вни ма ни
ето на Сталин. Чрез из ди га не то му 
„Сталин въз наг раж да ва не са мо 
сме лос т та и амбицията“, но ин жек
ти ра новa енер гия в „своенравния“, 
по из ра за на авторката, Коминтерн. 
Цената, ко ято Димитров тряб ва да 
плати, е лич на ло ял ност и от каз от 
по ли ти чес ка независимост. „Но 
все ки друг ко му нист по то ва вре
ме ще ше да счи та та зи си ту ация 

за на пъл но ес тес т венa“, уточ ня ва 
авторката. „Димитров раз би ра не
об хо ди мос т та да бъ де личнo пре
дан към Сталин; а постановката, 
че Коминтернът тряб ва да след ва 
външ но по ли ти чес ки те съ об ра же
ния на Съветския съюз, не е нова, 
ма кар да при до би ва до пъл ни тел на 
те жест във време, ко га то в ев ро
пейс кия ба ланс на си ли те се из вър
ш ват промени“. Освен това, ка то 
ръ ко во ди тел на Коминтерна, Георги 
Димитров тряб ва да дър жи смет ка 
за това, че „в меж ду на роднoтo ко
му нис тичeскo дви же ние се смя та за 
всеп ризнaтa истина, че за щи та та на 
Съветския съ юз е от пър вос те пен но 
зна че ние за по бе да та на ре во лю ци
ята в света“.

Още през 1934 г. Георги 
Димитров разбира, че кон ф рон
та ци ята със со ци ал де мок ра ти те е 
из ця ло в ущърб на не пос ред с т ве
ни те це ли на комунистите. Този 
въз г лед из к рис та ли зи ра покъс но 

на VII кон г рес на Коминтерна в 
иде ята за ши рокo ля во цен т рис т ко 
сътрудничество. Направлявайки 
меж ду на род но то ко му нис ти чес ко 
дви же ние от сре да та на 30те го
ди ни и през го ди ни те на Втората 
све тов на война, „Димитров се при
дър жа към политика, па ра мет ри те 
на ко ято са ус та но ве ни от Сталин“. 
Тезисът за пос то ян на зап ла ха от 
яв ни и прик ри ти кла со ви врагове, 
до ка то про ле та ри атът не над де лее 
нав ся къ де по света, е в ос но ва та на 
по ли ти чес ки те чис т ки в Съветския 
съюз. „Димитров при ема ло ги ка та 
и ме то ди те на чистките, убе ден е 
в предателствата, и сле до ва тел но 
в не об хо ди мос т та от фи зи чес ко 
прочистване... В ня кои случaи е 
труд но да се нап ра ви раз ли ка меж
ду об щия натиск, не съм не но то му 
усещане, че тряб ва да доп ри не се 
за про чис т ва не на съ вет с ко то об
щес т во и лич ни те му мотиви: лик
ви ди ра не то на истинските, как то и 
на лъж ли во об ви не ни те бъл гар с ки 
троцкисти, нап ри мер по каз ва слож

нос т та на проблема. И ав тор ка та 
смята, че не го ви те уси лия да оси
гу ри ос во бож да ва не на ня кои от 
жер т ви те са в ос но ва та на по доб на 
„трън ливa ком би на ция от чо веш ки 
и по ли ти чес ки мотиви“.

Идеята за Балканска фе де ра ция 
 со ци ал де мок ра ти чес ка идея от п
ре ди Първата све тов на вой на  във
ли ча Димитров 

„вконкуренциясТито
за бла го во ле ни ето на Сталин“. От 
та зи глед на точ ка той се при нуж
да ва да нап ра ви отс тъп ки в бъл
гар с ка та част на Македония, ко ито 
имат „дъл гос роч ни и трав ма тич ни 
вът реш ни последици“ за България. 
Авторката под дър жа разбирането, 
че „Димитров ве ро ят но е тър
сил пого ля ма из точнoев ро пейс ка 
конфигурация, ка то противовес, 
за да се ба лан си рат ам би ци ите на 
Тито“. „По въп ро са за фе де ра ци ята 
той след ва съ ветскaта так тикa кри
во ли чещo, не за ви си мо от вредите, 

ко ито на на ся на сво
ята гор дост и идеи“. 
Според ав тор ка та 
го ле ми ят проб лем на 
Димитров про из ти ча 
от обстоятелството, 
че „до ка то се опит ва 
да обяс ни сми съ ла 
на на род на та де мок
ра ция на ези ка на 
марксизма, по ли ти ка
та в съ вет с ка та сфе ра 
ве че е пре тър пя ла 
прoмяна: та ка той 
ос та вя вър ху хар
тия ед на из мислeнa 
реалност“. По иро
ния на съд ба та „през 
фев ру ари 1948 г. той 
е по ри цан за това, 
че очер та ва твър де 
ра ди калнa ви зия за 
ед на юж нос ла вян с
ка федерация; през 
де кем в ри тряб ва да 
се от ка же от ед на 
срав ни тел но уме ре на 
ин терп ре та ция на на
роднaта демокрация, 
ко ято твър де мно го 
за ла га на при ем с т
ве нос т та с во ен нов
ре меннaтa по ли ти ка 
на на род ния фронт; 
до ка то в док ла да си 
пред Петия кон г рес 
на БКП той се опит ва 
да при ми ри ду ми и 
дела“.

Ключът за раз би ра не на мно го 
ас пек ти от по ве де ни ето на Георги 
Димитров е, че той не пра ви раз
ли ка меж ду на ци онал ни те це ли и 
съ вет с ки те при ори те ти по съ щия 
начин, как то би нап ра вил един вън
шен човек. „Той раз би ра подоб ре 
от все ки друг, че без съ вет с ка под
к ре па соб с т ве но то му, на пар ти ята 
(а и на България) съ щес т ву ва не би 
би ло дра ма тич но различно... Ако 
Сталин е бил по ня ко га не до во лен 
от Димитров, товa e би ло за ра ди 
грешки, не до ра зу ме ния или по ра ди 
пог реш ни предположения, но в ни
ка къв слу чай по ра ди съмнения, че 
под ко па ва или ос пор ва ав то ри те та 
му в све та на комунизма“.

Нека не се опит ва ме да га да ем 
как ви са мо ти ви те зад по ви ше ния 
ин те рес към лич нос т та и де ло то на 
Георги Димитров на Запад. 

Заплахатаотфашизъм
енепо-малкаднес

от кол ко то през 20те и 30те го ди ни 
на ХХ век. Стожерите на то та ли
тар на та не оли бе рал на док т ри на се 

опит ват да ком пен си рат про ва ла 
си чрез ин вес ти ции в не офа шис т
ки и от к ро ве но на цис т ки пар тии и 
групи, ус пя ват да ги вка рат в ак тив
на та политика, до ри в пар ла мен ти те 
на Австрия, Холандия, Франция, 
Унгария, Гърция и другаде. (Нека 
не забравяме, че Хитлер бе до ве
ден на власт имен но от фи нан со вия 
ка пи тал по пар ла мен та рен път.) 
Потвърждава се оп ре де ле ни ето на 
Георги Димитров, че фа шиз мът е 
власт на „найреакционните, най
шо ви нис тич ни те и найим пе ри
алис ти чес ки те еле мен ти на фи нан
со вия капитал“.

В днеш ни те условия, ко га то 
поч ти всич ки ме дии и ин с ти ту ции 
 вклю чи тел но съ деб на та власт  са 
пос та ве ни под кон т ро ла на фи нан
со вия капитал, не е не об хо ди мо фа
шиз мът да при бяг ва до „от к ри та те
ро рис тич на диктатура“, как то през 
30те го ди ни на ХХ век. Налагане 
гос под с т во то на ед на един с т ве на 

иде оло гия  та зи на кор по ра тив
но то мислене; про по вяд ва не то на 
кра ен национализъм, ксе но фо бия 
и антисемитизъм; фор ми ра не то на 
сте ре оти пи на поведение, ко ито да 
сти му ли рат раз ру ши тел ни ин с тин к
ти у индивида; съз да ва не то на сис
те ми за кла си фи ка ция и ди фе рен
ци ация на хората; сус пен ди ра не то 
на ос нов ни пра ва и сво бо ди  ос
но во по ла га щи цен нос ти на бур жо
аз на та демокрация; про веж да не то 
на со ци ал нотер ми нис тич на по
ли ти ка и т.н., се осъ щес т вя ва чрез 
„правилни“ правителства, до ве де ни 
на власт „по де мок ра ти чен път“ от 
са мия фи нан сов капитал. На прак
ти ка се осъ щес т вя ва

„прикритатерористична
диктатура“
И ня ма да е пре си ле но да се 

твърди, че Холокоста мо же да се 
ока же уп раж не ние за на чи на ещи в 
срав не ние с геноцида, осъ щес т вя
ван от правителства, слу гу ва щи на 
не оли бе рал ния тоталитаризъм.

В то зи кон текст не мо же да под
ми нем ана ли за на Хана Аренд  без
с по рен ав то ри тет по проб ле ми те на 
тоталитаризма. Важна е осъз на та та 
пър ва стъпка, со чи Хана Аренд. 
„Найдоб ра та за щи та сре щу то
та ли тар но то бю рок ра тич но зло е 
ин ди ви ду ал на та смелост, при ме
рът за мо рал на отговорност, кой то 
вдъх но вя ва и кой то мо же да се 
разпространява. Именно ин ди ви ду
ал на та сме лост и при ме рът за мо
рал на от го вор ност нап ра ви съв сем 
спра вед ли во от не осо бе но из вес т
ни до то га ва лич нос ти ка то Георги 
Димитров све тов ни герои“.

Посланието на Хана Аренд има 
из к лю чи тел но ак ту ал но звучене. 
Срещу нас тъп ле ни ето на не оли бе
рал ния то та ли та ри зъм и пос та вя
не то на власт на правителства, про
по вяд ва щи фи ло со фия и практика, 
род с т ве ни на фашизма, днес ста ва 
за дъл жи тел но хо ра та да за поч нат 
от но во да мис лят сме ло и от го вор но 
ка то пър ва стъп ка по пъ тя за въз с та
но вя ва не на по тъп ка ни те ни кон с ти
ту ци он ни пра ва и свободи, за спе
чел ва не на бит ка та за демокрация.

Следващата стъп ка е да пре ос
мис лим от по зи ци ите на ХХI век 
те оре ти чес ко то нас лед с т во и прак
ти чес ки те насоки, ос та ве ни ни от 
Георги Димитров за съз да ва не на 
но ви ко лек тив ни организации, сдру
же ния и институции, чрез ко ито 
хо ра та да мо гат ор га ни зи ра но да се 
про ти во пос та вят на статуквото, да 
по емат в свои ръ це отс то ява не то на 
соб с т ве ни те си интереси.■

Георги Димитров -
ак ту ален на Запад, 
но не и в България

Найпъл нок ръв на та би ог ра фия
на из вес т ния бъл га рин се 
по яви не у нас, а в Англия 
Радко ХАНДЖИЕВ 



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

19 - 25 юли 2012 г.

►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

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

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

НиесмесигурнаопоразаВашиябизнес.
3600 Лом, ул. „Хаджи Димитър” 64
Тел.: 0971 66170; тел./факс: 0971 66828; факс: 0971 64047;
e-mail: office@di-ven.bg; http://www.di-ven.bg

„ЕЛИНА” ЕООД – Монтана

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

ТПК “Септември” – 
Монтана

произвежда:

•дюшеци,маси–холниикухненски,
истолове

•Отдавапомещенияподнаем
заофисиипроизводство

ТПК„Септември”предлага
офисиподнаемвБитовкомбинат

наул.„Третимарт”84.

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

ЕТ „НЕШО МИРАНОВ”
НешоМИРАНОВ–управител

Качество със световно значение
3200 Бяла Слатина
ул. „Васил Левски” № 90 тел. 0915/8 34 61.
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ЕТ“МАРИУС-ПламенМарков-ВаняЕмилова”

■ Внос на ел.уреди и бяла техника
   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„Владимировинженеринг”

► Ремонти и ре цик ли ра не на ди зе ло ва 
го рив на апа ра ту ра за сел с кос то пан с ка и 
тран с пор т на тех ни ка
►Всички ви до ве рус ки ГИП и дю зи
►БОШ (без електроника)
►ДРА 3, 4, 6-ци лин д ро ви ля ва и 
дяс на ори ги нал ни ре зер в ни части.
Монтана, ул. „Нишка” 17, тел. 0898/214 557

■ Системи 
    за сигурност
■ Техническа
    ох ра на на
    обек ти с
    ав то пат рул ни
    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

ОБЩИНА  ЧИПРОВЦИ
об ласт Монтана, ул. ”Петър Парчевич” № 45, 

тел. 09554/28 28, факс 96 13

ОБЯВЯВА
На 21.08.2012 г. от 9.00 часа 

публичентъргсявнонаддаване,
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/ 2828 / 2106.

Анатоли  ПЪРВАНОВ                                                                
кмет на община Чипровци

БЪЛГАРСКИСПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР-РД–МОНТАНА

На ос но ва ние 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 тай но 
над да ва не за про даж ба на:

1. Тотопа ви ли он,  на хо дящ се в гр.Бяла.Сла ти на,  
ул.,,Ал. Стамболийски”/сре щу ПАГ  ,,Н.Й.Вапцаров”/, 
обл.Враца, с пър во на чал на це на 530 лв. /с вклю чен 
в нея ДДС/.

Оглед на  по со че на та вещ се из вър ш ва все ки ра
бо тен ден от 18.07.2012 г.  до  

02.08.2012 г., с пред ва ри тел но съг ла су ва не с 
директора на РД Монтана.

Краен срок за при ема не на за яв ле ни ята за учас
ти е , за ед но с це но ви те

пред ло же ни я , ко ито ще се по да ват в сгра да та на 
ДП ,,БСТ” РД гр.Мон та на ,  ул. , , Ас па рух” № 8, до 17 
ча са на 03.08.2012 г. 

Депозитът за учас тие в тър га е в раз мер на 53 лв..
Търгът ще се про ве де на 06.08.2012 г. – 10.00 ч. 

ДП „Б С Т” РД  Монтана , ул. , , Ас па рух” № 8 / уп рав
ле ние/.

На 09.08.2012 год. ре зул та ти те ще бъ дат обя ве ни 
на вид но мяс то в РД  Монтана.

Телефон за справ ки : 096/305 283, 305340.

ВСИЧКО ЗА ДОМА
ВТОРА УПОТРЕБА от Германия

Мебели, 
ел. уреди,
колелета, 

ком пют ри и мно го други.
В под ле за на жп га ра та в Монтана.

Благодарност 
за разкрити кражби
вобщинаБойчиновци

Комисар Валери Димитров по лу чи пис мо от 
Районна про ку ра ту ра Монтана, в ко ето се из ра зя ва 
бла го дар ност за по ло же ния труд от раз с лед ващ по ли
цай Райчо Траков и сек тор “Криминална по ли ция” от 
РУП Монтана, как то и от ра бо та та на слу жи те ли те от 
Участък “Полиция” – гр. Бойчиновци. 

“Извършеното раз с лед ва не от Райчо Трайков се 
ока за ре ша ва що за из хо да на делото, по ко ето два ма 
под съ ди ми  Васил Петров и Мариян Методиев от с. 
Громшин, по лу чи ха осъ ди тел ни при съ ди от Районен 
съд – Монтана”, пи ше про ку рор Петър Петров. 
“Позитивният раз вой на на ка за тел но то про из вод с т во 
ще ше да е не мис лим и без тру да на кри ми на лис ти
те от РУП Монтана и на по ли цейс кия учас тък в гр. 
Бойчиновци”, до пъл ва още магистратът. 

Благодарение на ра бо та та на по ли цейс кия екип са 
до ка за ни три кражби, из вър ше ни през есен та на 2011 
г. от къ щи на за мож ни мон тан ча ни в се ла та Громшин и 
Кобиляк и в гр. Бойчиновци. Криминално про яве ни те 
Васил и Мариян про ник ва ли в нас лед с т ве ни те имо ти 
на жи те ли с доб ро ма те ри ал но със то яние от Монтана 
и за ди га ли скъ пи ве щи – ел. мотори, фо то апа ра ти и 
до маш но имущество. После пла си ра ли от к рад на то то 
в Монтана, Враца и дру ги градове. Следите им от ве ли 
раз с лед ва щия по ли цай до ри до  Благоевград, къ де то 
бил про да ден от к рад нат пче лен мед и 200 кг орехи. 

Разследването по три те краж би за ба вя ло своя ход 
за ра ди опи ти те на Васил да ма ни пу ли ра свидетели. 
То оба че прик лю чи ло ус пеш но и Районен съд Монтана 
пос та но вил на Васил ефек тив на при съ да от 4,5 
години, а на Мариян – 3,5 г. Междувременно вра чан
с ки те съ дии из да ли ефек тив на при съ да от 9 ме се ца 
на Мариян за краж би те му на те ри то ри ята на тях на та 
област.

Благодарение на работата, из вър ше на от по ли
цейс ки те служители, би ли раз к ри ти и още краж би на 
тан де ма в об щи на Бойчиновци. Работата по тях но то 
до каз ва не про дъл жа ва РУП Монтана.■

19 ч Преп. Макрина. 
Преп. Дий.  

20 п † Св. про рок Илия 
(Илинден) 

21 с Препп. Симеон, 
юро див за ра ди Христа и 
Йоан не гов спостник. Св. 
прор. Иезекиил  

22 н † Неделя след 
Петдесетина. Св. ми ро
но си ца и рав но апос тол
на Мария Магдалина. 
Възвръщане мо щи те на 
св. свщмчк Фока.  

23 п Св. мчци Трофим, 
Теофил и дру га ри те им. 
Св. свщмчк Аполинарий, 
еп. Равенийски  

24 в Св. вмчца 
Христина. 

25 с * Успение на 
св. Анна, май ка на 
Пресвета Богородица. Св. 
Олимпиада дя ко ни са и 
Евпраксия девица.  



www. slovoplus. info
e-mails: slovoplyus@abv.bg,

slovoplus@yahoo.com

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”

Председател
на кооперация
“Журналист”
и гл. редактор:

Параскева Маркова 
тел. 0876 307 732
         0876 537 952

●Печатница Враца● ЕООД

Монтана,ул.“ПейоЯворов”1,Бизнесцентър“Огоста”

Екип Враца 
ул.“Цв.Кръстенякова”13
ОКС,3000,п.к.140,
тел.:092665400;
0897658888
Екип Монтана
3400,п.к.133,
ул.“ПейоЯворов”1,
бизнесцентър“Огоста”,
ет.4,тел.0876 537952     
                   0988 881081
Екип Видин                                   
3700,ОКС,ул.”Г.Божинов”1
тел.:0889399349

п
лю

сСлово

►IN MEMORIAM
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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

ДАВАМстаяподнаем,
удоб на за квар ти ра и 
за офис, в БЦ „Огоста” 
– Монтана. 
Тел. 0899/655604.

ПРОДАВАМ
двуетажнакъща в 
цен тъ ра на Монтана с 
двор но мяс то 270 кв.м, 
пе че на тухла, гре до
ред и плоча, ку ба ту ра 
120 кв. м, раз гъ на та 
площ 55 кв. м. Цена по 
договаряне.

ДАВАМподнаем
нов апар та мент 100 
кв. м – на ем 200 лв. 
Тел. 096/323 035; 
0894/472624.

►МАЛКИ ОБЯВИ

Съосновател на 
Окръжния дър жа вен 
ар хив в на шия град, ар
хи вист и в кръв та си. 
Неспокоен дух – веч
но тър сещ и веч но 
намиращ!... 

Две де се ти ле тия след 
пен си они ра не то си, той 
не ми ряс ва – ро ви се във 
фондовете, из дир ва и 
ком п лек ту ва документи, 
пра ви справки... Така 
удов лет во ря ва ар хи вис т
ка та си страст, а в съ що то 
вре ме и по ма га на хората. 
С твър де ра но изя ве на 
жаж да за на уч ни знания, 
след ос нов но то си об
ра зо ва ние той за вър ш ва 
Берковската гимназия, а 
пос ле и електротехникум. 
На мла ди ни е ак ти
вен общественик, все 
та ка тру до лю бив и 
ученолюбив, но ви на ги 
болнав. Много оби чал 
ис то ри ята ка то наука, но 
не дос ти гът на здра ве и 
па ри не му поз во ля вал да 
след ва вис ше училище. 
В на ши те ин те лек ту ал
ни сре ди той се по яви 
към 1964 г. ка то ра бот
ник в Държавния архив, 
но ста нах ме осо бе но 
близки, ко га то се на
ло жи ре дак ци ята на в. 
„Септемврийско сло во” и 
ар хи вът да съ жи тел с т ват 
в сгра да та на Държавната 
печатница. Не ни бе
ше осо бе но труд но да 
разберем, че Иван е ро ден 
за архивист. Неговата из
дир ва тел с ка страст, не го
ви ят усет за историзъм, 
не го ви ят нюх за дос то
вер ност на до ку мен ти те 
все ки ден ни убеждаваха, 
че не са мо за по ези
ята и журналистиката, 
но и за ар хив но то де ло 
се ис ка вро де на страст. 
Забелязахме, че той все ки 
ден пре ра вя кош че та та 
ни с „от х вър ле ни те” ма
те ри али с твърдението, 
че то ва мо же един ден 
да потрябва. Така то зи 
чо век съ бу ди у нас чув
с т во то на ис то ри зъм и 

не са мо ни пре вър на в 
лю би те ли ар хи вис ти (а 
не го – в пос то янен сът
руд ник на вестника), но 
и съб ра и опа зи дос та 
цен ни материали, свър за
ни с ис то ри ята на гра да и 
окръга.

Правеше ни 
впечатление, че Иван е 
из к лю чи тел но скро мен 
и тру до лю бив човек, из
к лю чи тел но чес тен и 
откровен. 

За Иван Марков ар хив
ни те до ку мен ти бя ха вид 
кул тур ноис то ри чес ки 
паметници, а слу жи те ли
те в ар хи ви те са мал ки 
жре ци в хра ма на бо ги
ня та Клио, ма кар и не 
вся ко га да им се приз на ва 
това.

Цели три де се ти ле тия 
Иван Марков ра бо те ше в 
сек тор „Комплектуване 
на фон до ве”. Ама 
работеше, не си играеше. 

Заедно с то ва учас
т ва ше в проверки, в 
из г раж да не то на об
раз цо ви ар хи вис т ки 
служ би по пред п ри ятия 
и учреждения, в раз ра
бот ва не то на пра ви ла на 
работа; пуб ли ку ва в пе
ча та над 300 материала; 
из да де пет кни ги и две 
ос та ви в ръкопис. Той 
сло жи на ча ло то на пуб
ли ку ва не на спомени, 
на пи са ни от ве те ра ни те 
в раз лич ни сек то ри на 
живота.

Без да е историк, Иван 
Марков по мог на на мно
зи на от нас да обик нат 
историята.

ПОКЛОН пред тво
ята па мет и тво ето дело, 
приятелю! През на ше то 
бур но съв ре мие тво ят 
жи вот не пре ми на „ти хо 
ка то през пус ти ня”, а ос
та ви яр ки следи!

Любен Антов, 
Никола Намерански,
Надежда Анастасова, 

Йордан Георгиев, 
Илия Младенов, 

Димитър Младенов

Апостолите на 
ду хавМонтана
намаляхаседин
На 12 юли 2012 г. по чи на ве те ра нът 
на ар хив но то де ло в България, 
ис то ри кът и краеведът, чо ве кът с 
го ля мо то сър це Иван Марков, ро ден 
на 1 юли 1930 г. в с. Дива Слатина

През ме се ци те юли и ав
густ тра фи кът по оп ре де ле ни 
учас тъ ци от ре пуб ли кан с ка та 
път на мре жа се за бе ляз ва 
зна чи тел но натоварване, 
ко ето во ди до по ви ша ва
не на път нотран с пор т ни те 
произшествия. За оси гу ря
ва не на нор мал но то прид
виж ва не на граж да ни те и 
бе зо пас нос т та на дви же ни ето 
по пъ ти ща та на об лас т та ОД 
МВР  Монтана ще пред п ри
еме ре ди ца мерки.

Ще бъ дат уве ли че ни по ли
цейс ки те на ря ди по ос нов ни
те път ни ар те рии в областта, 
на на то ва ре ни те вход ноиз
ход ни те пътища, на мес та та 
с по ви ше на кон цен т ра ция на 
ПТП и сис тем ни на ру ше ния 
на Закона за дви же ние по 
пътя. На проб лем ни точ ки от 
път на та мрежа, път ни възли, 
кръс то ви ща и път ни отсечки 
ще се организира, ре гу ли ра и 
под по ма га движението, ка то 
при не об хо ди мост ще бъ дат 

прив ле че ни и до пъл ни тел ни 
по ли цейс ки наряди, осо бе но 
в дни те и ча со ве те с уси лен 
трафик. 

Полицейските на ря ди 
ще осъ щес т вя ват де мон с
т ра ти вен кон т рол на пъ тя 
и ще сле дят за неп ра вил но 
изпреварване, нав ли за не в 
лен та за нас рещ но движение, 
нес паз ва не пре дим с т во и 
други, ка то ще спи рат и 
сан к ци они рат гру би те на ру
ши те ли веднага. На дву по
соч ни те учас тъ ци от път на та 
мрежа, с по ед на лен та за 
дви же не във вся ка посока, 
ще бъ де осъ щес т вен кон
т рол на бав но дви же щи се 
то вар ни пре воз ни средства, 
ав то бу си и сел с кос то пан с ка 
техника, съз да ва щи ко ло ни и 
зат руд не ния за движението. 
В по ли цейс ки те еки пи ще 
учас т ват и слу жи те ли от 
пат рул нопос то ва та дейност, 
по ли цейс ки те и млад ши те 
по ли цейс ки инспектори.

Спрямо на ру ши те ли те ще 
бъ де при ла ган прин ци път на 
„ну ле ва та толерантност“. Ще 
бъ де ак ти ви зи ра на дейнос
т та по кон т ро ла за пол з ва не 
на обе зо па си тел ни колани, 
уп рав ле ние на МПС след 
упот ре ба на алкохол, нар ко
тич ни и упойва щи вещества, 
на ли чие на зас т ра хов ка 
„Гражданска отговорност“ 
и зап ла те на ви нет на такса. 
Специализираните по ли
цейс ки опе ра ции ще бъ дат 
про веж да ни по ме то да на 
ши ро ко об х ват ния контрол. 
Засилена ще бъ де и упот ре
ба та на ав то ма ти зи ра ни тех
ни чес ки средства.

Съвместни про вер ки 
по кон т рол на тех ни чес
ка та из п рав ност на МПС 
за об щес т вен пре воз на 
път ни ци и то ва ри ще бъ
дат из вър ш ва ни с пред с та
ви те ли на Изпълнителна 
аген ция „Автомобилна 
администрация“.■

Състезание по плу ва не 
сло жи на ча ло то на  Плув но 
ля то  2012 в се ло Баница. 
Организатори на съ би ти ето 
са Община Враца, Клуб по 
плув ни спор то ве „Ботев” – 
Враца и кметс т во то на се ло 
Баница. 

15 бя ха же ла ещи те да 
по ка жат плув ни те си уме
ния в ми не рал ни те во ди 
на басейна. Седем от тях  
  мес т ни жители, а ос та на
ли те – от Враца. Главният 
съ дия Валентин Йорданов 
раз де ли със те за те ли те в две 
въз рас то ви гру пи – до 14 
го ди ни и над 14 години. 

При пого ле ми те пръв 
до фи на ла стиг на ми на
ло го диш ни ят по бе ди тел 
в над п ре ва ра та Стилян 
Николов от Баница, след
ван от Анатоли Атанасов и 
Теодоси Димитров, съ що от 
селото. 

При помал ки те пър
ви в сво ите се рии ста на ха 
Йордан Пламенов и Йоана 
Лалковска от Враца.

Организаторите бя ха под
гот ви ли медали, гра мо ти и 
пред мет ни наг ра ди за всич
ки участници. 

Награди от име то на 
об щи на Враца раз да до ха 

спор т ни те ек с пер ти Илия 
Здравков и Галя Василева, а 
кме тът Любен Нинов по лу
чи ме дал от глав ния съ дия 
на състезанието. 

Изграденият пре ди 41 
го ди ни 25мет ров басейн 
бе пус нат в ек с п ло ата ция 

за ля то 2012. Ремонтиран 
ос нов но пре ди осем години, 
ком п лек сът съ би ра мал ки и 
го ле ми не са мо от селото, 
но и от съ сед ни на се ле ни 
места. На те ри то ри ята на 
спор т ния ком п лекс има още 
иг ри ща за волейбол, фут

бол на мал ки врати, дет с ки 
ба сейн и за ве де ние с мяс то 
за отдих. 

Басейнът ще бъ де от
во рен за по се ти те ли до 1 
септември. Той е един с т ве
ни ят из вън те ри то ри ята на 
град Враца.■

Откриха плув ния 
се зон в с. Баница 

ОДМВР–Монтана:
За сил ен кон т ро л
на пътя през
летнитемесеци

Даниела ХИТОВА
В мес т нос т та Градище 

край про хо да Вратцата, при 
про уч ва не във вът реш нос т та 
на аб си да та на ран но ви зан
тийс ка църква, ар хе оло зи те 
доц. др Нарцис Торбов и 
Александра Петрова от к ри ха 
два дет с ки гроба. С на ме ре
ния през 2011 г. дет с ки гроб 
в цен т рал на та част на храма, 
от к ри ти те дет с ки гро бо ве 
ста ват три. Археолозите да
ти рат гро бо ве те око ло 4–5 
век сл. Р. Хр. „Църквата е от 
6 век. Предполагаме, че те зи 
гро бо ве те са поранни, за
що то ле жат под ос но ви те на 
абсидата. Явно цър к ва та е 
из г ра де на вър ху ран но ви зан
тийс ки нек ро пол” – ко мен
ти ра Александра Петрова. 
Погребенията са нап ра ве ни 
съг лас но хрис ти ян с кия об
ред – с гла ва на за пад и кра ка 
на изток, с из пъ на то тя ло по 
гръб и с ли це към из г ре ва на 
слънцето. Запазена е ця ла
та дъл жи на на ске ле ти те и 
ана то мич ни ят им порядък. 
На ед но то де те ске ле тът е 
93 см, а на дру го то – 1.25 
метра. Това говори, че ед но то 

е би ло 34годишно, а дру го
то – на въз раст 78 години. 
„При ми на ло го диш ния гроб 
дет с ки ят ске лет бе с дъл жи
на 1 м. В дол на та че люст се 
виж да ха за ро ди ши на пос
то ян ни зъби, ко ето означава, 
че де те то е пог ре ба но още 
пре ди да е за поч на ла смя на та 
на млеч ни те зъ би” – по яс ни 
Александра Петрова. И при 
три те пог ре бе ния ня ма гроб ни 
да ро ве и накити. Археолозите 
предполагат, че и три те де ца 
са по чи на ли от епи де мия и 
са би ли пог ре ба ни по ед но и 
съ що време.

„Откритият ран но хрис ти
ян с ки нек ро пол сви де тел с т ва 
за ран но то въ веж да не на хрис
ти ян с т во то в Северозападна 
България” – ко мен ти ра доц. 
др Нарцис Торбов. Той 
припомни, че то ва е тре ти ят 
ар хе оло ги чес ки сезон, в кой то 
се пра вят раз коп ки в мес т нос
т та Градище. „Новите от к ри
тия още вед нъж пот вър ж да ват 
не об хо ди мос т та от кон сер ва
ция и рес тав ра ция на цър к ва
та и мяс то то око ло нея” – ко
мен ти ра зам.кме тът на Враца 
Красимир Богданов.■

Нови открития
крайВратцата
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Христо ЧЕРНЯЕВ
В сър це ви на та на раз ка за на Троян 

Киров от кни га та „Ехо на майчи на та кър
ма” е внед ре на ед на кла си чес ка не вин ност 
и простота. Така е, за що то от ра зя вай ки 
ос нов ни бе ле зи на съв ре ми ето ни, ав то рът 
е ве рен на кре до то на найдоб ри те ни бе
лет рис ти – не го ви твор чес ки учители. Той 
раз каз ва уж за обик но ве ни не ща от живота, 
но дос ти гай ки ду ши те ни с тях но то тра
гич но или оп ти мис тич но ехо, ни об лъч ва с 
пре чис т ва ща възвишеност.

Троян Киров има, бих казал, ин те ре сен и 
де ли ка тен стил при раз ви ти ето на сю же ти
те на сво ите творби. Той та ка уме ло ни по
то пя ва в радостите, тре во ги те и скър би те 
на сво ите герои, че се усе ща зав ла дя ва щи
ят му за дъ хан тре пет при повествованието.

Стремя се да сле дя всич ко но во от бъл
гар с ки те пи са те ли и ве че не се на дя вах 
да ви дя в ня коя кни га съ щин с ки те проб
ле ми на ока яно то ни бъл гар с ко село. 
Затова поч ти бях изненадан, но и ра дос т но 
опроверган, ко га то про че тох но ва та кни га 
на Троян Киров „Ехо на майчи на та кър ма”. 
Освен че е мно го българска, тя по един да
ро вит и не оп ро вер жим на чин ту ря пръст в 
ра на та на зло чес та та бит ност на ра зо ре ния 
бъл гар с ки селянин.

Като че не виж дам дру ги да ро ви ти и 
ин те рес ни автори, ос вен Троян Киров и 
Петър Доневски, ко ито са пос ве ти ли твор
чес ко то си пе ро на равнината, в слу чая на 
Дунавската равнина. Те ус пеш но са се по
то пи ли в проб ле ми те й, от ра зя ват я с обич 
и бол ка за ра ди съсипията, ко ято й до не се 
пос лед но то двадесетилетие.

В кни га та на Троян Киров „Ехо на 
майчи на та кър ма” има дъл би на и ху до
жес т ве ни из ви ся ва ния на автора. Неговите 

ге рои са съв сем днеш ни хо ра – бив ши 
кооператори, агрономи, комбайнери... 
Авторът се въл ну ва от не ра дос т на та съд ба 
на равнинците, тър си и се рад ва на про яви
те на ве ков на та бъл гар с ка нравственост. 
Тъкмо за то ва въз к лик ва във ве ли ко леп ния 
раз каз „Сродяване за ви на ги”: „Значи, има 
я жи ва на то зи свят чо веш ка  близост!” 
Размишлявайки в та зи посока, ав то рът 
ще на пом ни ве ли ки ис ти ни в раз ка за 
„Следа от бъл гар с ко то”: „И се за мис лих 
за времето, ко га то де нем и но щем не ту
рях ме ре зе та та на вратите. На ни ва та ос
та вях ме всич ко под от к ри то небе!” Пак 
там, в съ щия разказ, сел с ка та же на Стела 
ще пот вър ди то ва с ду ми те „тук при нас, в 
чис ти те нед ра на живота, в на ше то не обят
но поле, от ру па но с щед ро плодородие, 
ни що не се пипваше!” И авторът, прос вет
лил ду ха си, ще каже: „Имах усещането, че 
мис ли те й са почис ти от еко ло гич ния мед, 
кой то си ку пих от нея.”

Другаде ус пеш ни ят елек т ро ин же нер в 
чуж да та чуж би на в един прев ра тен праг на 
уж ус мих на та та си съдба, об х ва нат от не
из ле чи ма бъл гар с ка носталгия, след вре ме 
сред сту де ни на та на всич ко окол но ще меч
тае да се за вър не в оно ва кът че край ре ка та 
Скът, къ де то „всич ко е трайно, истинско; 
че над теб е точ но и къс че то род но небе, на 
ко ето се по ла га да по еме ня ко га от ле тя ла та 
ти душа; че под теб е пръстта, дос той на да 
въз вър не плът та ти, за да я вгра ди в оте
чес т ве на та памет, за ед но с пред ци те и веч
на та българщина.” Защото, как то се казва, 
род на та пръст ни ко га не тежи.

Внушавайки ни по доб ни усе ща ния и 
мисли, ед ни от найху ба ви те раз ка зи в 
кни га та „Ехо на майчи на та кър ма” са 
„Сродяване за ви на ги”, „Памет”, „Тъга”, 

„Следа от бъл гар с ко то”, „Назидателни 
щри хи”, „Повеля на кръв та” и др.

Автор на по вес т та „Изстрел в сеп тем
в рийс ка та нощ”, на сбор ни ка с раз ка зи 
„Ехо”, в но ва та си кни га „Ехо на майчи на
та кър ма” Троян Киров ус пеш но про дъл
жа ва сво ята из кон на бъл гар с ка тематика. 

В днеш но време, ко га то по раз лич ни 
при чи ни от нея са аб ди ки ра ли ре ди ца 
творци, ви со коб ла го род но е да дър жиш 
неп ре къс на то пе ро то си по то пе но във веч
ни те жиз не ни ко ре ни на българщината, 
та ка как то е сто рил ав то рът на „Ехо на 
майчи на та кър ма”.■

Книга за днеш но то 
бъл гар с ко се ло
Троян Киров, „Ехо на майчи на та кър ма” – разкази, ИК „Крам 6”, София, 2011 г.

Поетичен салон
Виктория МИХАЙЛОВА

* * *
СЛЕДДЪЛГОТОМЪЛЧАНИЕ
думитевисятгротескно.
Обезмислисебурятаврекатами,
щомнедостигапълнота
датезалее.
Мислитезатворих
вуютнастая-
задоменивялискитници.
Останаимдачакат
сезонътзакосене..
Отдумитетиднессгъваморигами.
Утресизгревабитрябвало
щастие
дапрочетавочитети
забравили

Наталия ЦВЕТАНОВА

от вчера
отвчераспряхдатърсяпът
къмлятото
треватавсичкипътищаевзела
амислитеостаналибездомни
амислитеотсмисълпобелели
навярносепреселихаоттатък
пространстватапривикналис
посоките
поглъщатвсичкиизгревиимачти
адумитепоглъщатвсекисмисъл
адумитесастръмни
инакъсани
щестигнатлипоследнитемиражи…
дасеразпръснаттънкитенистъпки
къдезапочватихатавода………
пристъпвамеповремето
напръсти
натръгванещевземасамовятъра
щесвиявшепивсичкитеситайни
усмивкитеусмихнатиназаем
идва-триспомена
дамиепълно
ибезкрайно………..
къдеепо-добредачакашмрака
предидатенастъпикатоврана…
отвчера
нямапът
щеспрадомаковете
студеное
мълчимисе
амиерано…
рано
е

Дими ФИЛЬОВА

РАКОВИНА
Буднакаторусамесечинка,
съсрелефнадюнитевСозопол,
леколягавдланитетизимни
данахраниморскиятиспомен.
Драсвашснокъттвърдатайкожа,
близкаеитолковадалечна,
грубавън,отвътреешедьовър,
самозаоткрилитепредречен.
Сложишлиуховърхусърцетой,
нямазвуктакъвинямагрешка,
разцъфтяваистинскасимфония,
смалкоиме,задаязапомниш.
Тяепростостихнасредмъглите
вглинатанабавнитейпръсти,
вонзикислород,стоялнатъмно,
нооткрилпрозорец,задасъмне.
Чувашлисевнейнотобърборене,
камерноотекналовтуптежати?
Тяеживавътревкоридорите
итечакавечецялавечност.

Калин ТОДОРОВ
На 12 юли от 19,30 ча са бе пре ми

ера та на спек та къ ла „Любов, лю бов!… 
Ох!…” по Антон Павлович Чехов, с 
ко ято Драматичен те атър – Монтана 
прик лю чи ак тив ния си те ат ра лен 
сезон.

Три ше ги за любовта, 
или три ше ги на 
любовта? Всеки сам 
ще избере.

Три ше ги за любовта, 
та ка ва как ва то е, и 
такава, как ва то ис ка ме 
да бъде.

Три ше ги на любовта, за що то тя ви
на ги си пра ви ше ги с нас и бла го да ре
ние на нея до ри и найго ле мия мъд рец 
из г леж да глупав, ако тя, любовта, ре
ши да се по ше гу ва с него.

В спек та къ ла са вклю че ни ко
ме дийни те ми ни атю ри „Мечка”, 
„Предложение” и „По не во ля тра
гик” обе ди не ни под об що то заг ла вие 
„Любов, лю бов…! Ох…!”. В не го ре
жисьо рът Юри Статков с яр ки щри хи 

раз к ри ва об ра зи те на стра дал ци и 
победители, та ки ва как ви то са Че хо ви
те герои, и ги пра ви поблиз ки до нас, 
пра ви ги ед ни от нас, а с пъс т ра та си 
ак тьор с ка па лит ра актьорите Ирина 

Димитрова, Петър Митев, Детелин 
Кандев и Тихомир Иванов, ще ни на ка
рат да се при поз на ем във все ки един 
от тях.

Но накрая да ли ще се разсмеете, 
или ще от ро ни те сълза, при поз на ли се 

на сцената, ни кой не 
знае.

Едно се знае със 
си гур ност – ня
ма да ос та не те 
равнодушни.

Художник на спек
та къ ла е Тодор 
Деков, а хо ре ог раф е 

Ина Колева.
Ден пре ди пре ми ер но то 

представление, ко ето ще е на 12 юли, 
в голяма за ла на те атъ ра ще се със тои 
и зак ри та та предпремиера.■

С пре ми еразавърши
театралниятсезон

Мирослав ГЕТОВ
На 10 юли офи ци ал но бе ше зак рит V 

симпозиум по скул п ту ра „Мездра’2012”, ор
га ни зи ран от Община Мездра със съ дейс т ви
ето на пред п ри яти ята за до бив  и об ра бот ка 
на скал нооб ли цо въч ни ма те ри али „Хемус 
 М” и „Йотов сто ун”. В би ена ле то се вклю
чи ха пе ти ма бъл гар с ки скулптори, ко ито в 
про дъл же ние на един ме сец тво ри ха на сво
бод на тематика. 

При за вър ш ва не то на пле не ра те по лу чи ха 
па рич ни пре мии и дип лом за участие, ко ито 
им бя ха връ че ни от кме та Иван Аспарухов, а 
ше фо ве те на две те фир мипар т ньо ри на об
щи на та Андреас Испиридис и Димчо Йотов 
бя ха от ли че ни с бла го дар с т ве ни грамоти. 

Изработените по вре ме на пле не ра мо ну
мен тал ни твор би от бял вра чан с ки ка мък 
ос та ват соб с т ве ност на гра да и са ек с по ни
ра ни в зе ле ни те пло щи на пе ше ход на та алея 
по бул. „Стамболийски”, в прос т ран с т во то 
меж ду кръс то ви ще то на па за ра и бъ де ща та 
мно го фун к ци онал на спор т на зала. 

По то зи на чин мо ну мен тал на та га ле рия 
на открито, офор ми ла се по про те же ние на 
найдъл га та мез д рен с ка улица, се обо га ти 
с още 5 скул п тур ни ком по зи ции (в по со ка 
из ток  запад): „Време”  ав тор Красимир 
Яков (Плевен), „Летящият чо век”  Теодоси 
Антонов (Монтана), „Пъзел”  Теодор 
Дъскотлиев (Полски Тръмбеш), „Пейзаж”  
Боян Пенчев (Троян) и „Движение”  Наско 
Настев (Стара Загора). 

Галерията на от к ри то ве че включ ва 30 
ек с те ри ор ни твор би от 24ма скулптори, в т. 
ч. два ма чуж ден ци и три ма мес т ни автори. 
Географският и кул ту рен аре ал на творците, 
взе ли учас тие до се га в биеналето, об х ва ща 
10 бъл гар с ки града, Валенсия (Испания) и 
Кампина (Румъния). 

Следващият сим по зи ум ще се про ве де 
през ля то то на 2014 г. ■

Приключи
сим по зи умът 
по скул п ту ра
„Мездра’2012”


