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Абонирайте
се за

Слово плюс

за 2012 г. в клоновете на „Български пощи”
във Враца, Монтана и Видин

до 20-о число на всеки месец

Читателите ни от Враца могат да
се абонират и във фирма „Оларт”
Абонаментът в редакцията продължава

до края на всеки месец за следващите
Нашите абонати имат еднократно право
на безплатна реклама, обява или
съобщение във вестника

КАТАЛОЖЕН № 2120

Съобщение
На основание чл.11, ал.6 и чл.30, ал.4 от
Закона за общинските бюджети, чл.29 и чл.58 от
Наредбата за съставяне,изпълнение и отчитане
на Общинския бюджет
Kметът на Община Враца инж. Николай
Иванов кани гражданите на общината, кметовете
на кметства, юридически лица, представители на
средствата за масово осведомяване, ръководите
ли на бюджетни звена, на граждански сдружения,
общински съветници и други заинтересовани ли
ца да вземат участие в

ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ

на Отчет за изпълнение на бюджета за 2011 г.
и Проектобюджета на Община Враца за 2012 г. на
26 януари (четвъртък) от 17,15 часа
в Градска концертна зала на Община Враца.
Подробна информация можете да намерите
на официалният сайт на Община Враца
www.vratza.bg,секция „Общински бюджет”.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!
а 12 януари стартира
Н
Международната година на
кооперациите. Във всичките 800 коопе

рации в страната, между тях и коопера
циите н Северозападна България. 100
000 балона ознаменуваха със знака на
Международната година и логото КООП
старта.

рехабилитирания участък
на второкласния път
Видин-Лом-Ковачица-Гиген
П

ремиерът Бойко
Борисов посети
видинск
 ото село Арчар,
където на специална
церемония откри реха
билитирания участък
на второкласния път
Видин-Лом-КовачицаГиген. Той бе придружен
от министъра на реги
оналното развитие и бла
гоустройств ото Лиляна
Павлова и председателя
на Управителния съвет
на Агенция „Пътна инф

раструктура” инж. Лазар
Лазаров. На церемони
ята по откриването на
35-километровия участък
официални гости бяха
областният управител
на област Видин Пламен
Стефанов, заместник-об
ластният управител на
област Монтана Нина
Петкова, кметове на насе
лени места и представи
тели на Световната банка.
Общата стойност на
проекта е 14 694 541 лв.,

като 75% от неговото
финансиране е осъщест
вено от Световната банка.
Останалите средства за
ремонта на участъка са
отпуснати от републикан
ския бюджет. Изпълнител
на проекта е сдружение
„Пътища Видин”.
При откр
 иването на
рехабилитирания учас
тък премиерът съобщи,
че около 35 милиона лева
ще бъдат инвестирани
през този програмен пе
Мирослав ГЕТОВ
бщина Мездра склю
чи договор за пре
доставяне на безвъзмездна
помощ по ОП „Регионално
развитие 2007-2013 г.” за
изпълнение на проекта
„Община Мездра в подкре
па за деинституализация на
социални институции,
предлагащи услуги за
деца в риск чрез изграж
дане на два центъра за
настаняване от семеен
тип и на две защите
ни жилища. Контракта
подписаха кметът Иван
Аспарухов и ръководителят
на управляващия орган на
ОПРР Деница Николова.
Инвестиционният проект
е на стойност 2 008 343,88
лева, а срокът за изпъл

О

риод в област Видин.
Бойко Борисов подчерта,
че с рехабилитацията
на пътищата, възстано
вяването на крепостта
„Калето” в Белоградчик,
ремонта на църквата в
село Арчар, както и на
историческите и култур
ните обекти във Видин,
ще се създадат условия за
привличане на чуждест
ранни инвестиции и ще
се откр
 ият нови работни
места.■ Слово плюс
нение – 24 месеца, т.е. до
края на 2013 г. 85 % от
средствата ще бъдат отпус
нати от Европейския фонд
за регионално развитие, а
останалите 15% - от дър
жавния бюджет. Парите са
предназначени за изграж
дането на два центъра за

На всички
член-кооператори от
Северозапада пожелаваме здраве,
трудови успехи и благополучие!
Заедно можем повече!

инж. Велко АТАНАСОВ,
председател на ОКС – Враца
Ваня ЦАКИНСКА,
председател на ОКС – Видин
инж. Бранимир ДИМИТРОВ,
председател на ОКС - Монтана

децата в риск да бъдат из
ведени от социалния дом,
като им се даде възможност
да живеят в среда, близка
до семейната, за да могат
постепенно да се интегри
рат в обществото. За пре
доставянето на новия вид
услуги, които ще заменят

кември в Община Велико
Търново. На нея премиерът
Бойко Борисов връчи чек
за 2 млн. лв. на кмета Иван
Аспарухов в присъств ието
на министъра на регионал
ното развитие и благоуст
ройств ото Лиляна Павлова,
министъра на труда и соци
алната политика Тотю
Младенов, министъра
по управление на сред
ствата от Европейския
съюз Томислав Дончев и
министъра на земедели
ето и храните Мирослав
Найденов.
Проектът на Мездра е
сред 5-те с най-голям бю
джет от 26-те предложения,
одобрени досега, наред
с тези на Ямбол, Велико
Търново, Монтана и Русе.■

Мездра осигурява
бъдеще за децав риск

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”
ЕНЕРГИЯ ЗА ЧИСТА ПРИРОДА
KOZLODUY NPP

настаняване от семеен тип
и на две защитени жилища,
в които ще бъдат настанени
44 деца и младежи с увреж
дания от ДДМУИ „Вяра,
надежда и любов” – гр.
Мездра. Основната цел е

институционалните грижи
за подрастващите, ще бъдат
осигурени 31 постоянни ра
ботни места.
Официалната церемония
за сключване на догово
рите се състоя на 28 де
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Петър Данчев, кмет
на община Криводол:

До високите порти
не съм стигал,
разчитам на
криводолчани

Елеонора ЦАНОВА
- Г-н Данчев, навлязохте като кмет
в едни малко познати ви досега води,
успяхте ли вече да почукате на врати
те на министерств
 а и ведомств
 а и на
кого разчитате повече в бъдещата си
работа?
- До вратите на властта все още не съм
стигнал за тези два месеца. Разчитам
на хората от общината. Населението в
Криводол е застаряващо и смаляващо,
от близо 18 хиляди сега сме малко над 8
хиляди жители. Свили са се до минимум
и парите в общината. От бюджет, стигащ
до 22 милиона лева в предишни години,
сега е стигнал минималните три мили
она и това ще са разходите за заплати
предимно. Да погледнем обстановката не
само в България, но и в Европа и света,
трудно се инвестира сега. Няма работещи
предприятия, само две са в Криводол машиностроителното с 50-60 работници
и „Строител-Криводол“, който в консор
циум с други фирми спечели конкурса за
изграждането на новия стадион.
Колкото до дълбоките води на кметския
стол, да, материята тук е специфична и
малко позната за човек, който идва от час
тния бизнес, който се е занимавал с раз
лични проекти, със спорта. Затова не съм
предприел драстични съкращения в об
щинската администрация и хора с опит и
качества са останали на работа. Разчитам
на всеки един от тях, така както разчи
там и на всеки криводолчанин. Надявам
се опитът, който съм натрупал в частния

бизнес, в работата по различни проекти
да ми помогне. Всичко, което е в интерес
на общината, е в интерес и на хората тук.
- Имате ли подкрепата на общинския
съвет ?
- В началото бях резервиран, но когато
всичко беше поставено откр ито и ясно
мисля, че всички ще работят за доброто
на общината .
- Европейските проекти са основата
за финансиране на малките общини,
особено на такава като Криводол, която
има много малко собствени приходи.
Какво ви предстои?
- Според мен най-важното е да реали
зираме проекта за довършване подмяната
на водопроводната мрежа и канализаци
ята и изграждането на пречиствателната
станция. Криводол няма пречиствателна
станция. Засега по този проект са под
менени две трети от водопроводите и
канализационната мрежа. Имаме одобрен
проект за 14 милиона лева за третия етап,
довършване на мрежата и за пречиства
телната станция. Трябва да си осигурим
банкова гаранция за деветте процента
съфинансиране от общината и за това
ще искаме заем по ФЛАГ. Крайният срок
е 2014 година. Най-големият ни проект
остава изграждането на стадиона с 5 ми
лиона евро субсидия по Оперативна прог
рама за развитие на селските райони. Това
е и единственият проект,по който не се
иска наше съфинансиране, за всеки от ос
таналите трябва да имаме готовност с от 3
до 14 процента осигурени средств а.

Три проекта за
общо 4 млн. лв. ще
реализира общината
в Бойчиновци

Крум КРУМОВ
Два проекта по Програмата за развитие на сел
ските райони ще реализира през тази година об
щина Бойчиновци, съобщи зам.-кметът Галина
Здравкова.
В началото на пролетта започва основен ре
монт на площадите в град Бойчиновци и селата
Владимирово, Лехчево и Ерден. В четирите селища
ще бъде направена пълна подмяна на настилките,
ще се обособят зелени площи, алеи, нови тротоари
и др. Проектът е на стойност 1,6 милиона лева.
По другия проект през топлите месеци на година
та в центъра на Бойчиновци ще бъде изгр
 аден нов
културен дом. Той ще има зала за концерти с 250
седящи места, а също салони за тенис на маса,
шахмат и бридж и офиси. Проектът е на стойност
1,8 милиона лева.
По оперативна програма „Регионално разви
тие” община Бойчиновци получава 560 000 лева
за саниране на сградата на училището в село
Владимирово, в което се учат около 300 деца.
Предвижда се подмяна на отоплителната, водопро
водната и електр
 ическата инсталация на сградата,
на дограмата, а също направа на изолация, уточни
ха от общинск ата администрация.■

"Ставен" АД
купува земеделска земя.
Високи цени! Плащане веднага!
0888/68 68 68; 0892/49 22 92; 0879/45 49 44;
0885/30 24 22; 0897/83 08 73; 0884/98 99 15.
Офис: Враца, ул. „Христо Ботев” № 43 – срещу ДСК.

- Кои бяха първите задачи, пред ко
ито се изправихте сядайки на ветрови
тия пост?
- Първо, това бе сключване на догово
рите за снегопочистването, осигурява
нето на 150 кубика дърва за отопление
на училища и детски градини. Колкото
до проектите, които предстоят да се
реализират, за единия вече говорих, със
стадиона скоро може да се похвалим и
да посрещнем тук за подготовка и за дву
бой отбори от съседните големи общини.
Предстои ни залесяване в три села, ре
монт на площада в Краводер за 360 000
лева по „Красива България „, по линия
на бедствия и аварии направата на дига
на река Лева, искаме да направим нов,
отговарящ на всички изисквания пазар в
Криводол и така да продължим вековни
те традиции със съботния пазар. Търсим
контакти с областта и досега имаме добро
взаимодействие за пътя Лесура- Фурен,
който е много, много зле. Това е държа
вен път и така, както помогна областни
ят управител за ремонта на другия път
до Лесура, да ни се съдейства и за тази
отсечка.
- Красивият стадион, който бе от
воюван в предния мандат, вие ще го
реализирате и имате намерение да е
най-добрият. Друго в Криводол, ко
ето може да доведе тук, в това чудесно
място, където се сливат две реки, Лева

и Ботуня, какво може да предложите
като атракция?
- Имаме доста старини, край Уровене,
където преди 25 години е разкрита уни
кална гробница, прекрасни борови гори,
паметника на Томин мост. Имаме 20
язовира, от които 12 са свободни и могат
да бъдат отдадени на концесия за разви
тието на спортен и промишлен риболов.
Сега сме набелязали 15 варианта, ко
ито можем да предложим на желаещи
те да инвестират в някаква дейност
бизнесмени. Това са изоставени сгради на
селски училища и детски градини, об
щински помещения. При безработица 33
процента, държавата също има основание
да направи някакви преференции, стига
да има желаещи да влагат тук средств а
и най-вече, да разкриват работни места.
Започваме създаването на общинско
предприятие за услуги. Надявам се там
да намерят работа съкратените сега от
различните общински служби 117 човека,
предимно охрана и помощни работници,
получаващи заплати от общинската хазна.
Предприятието ще назначи обучени по
националните програми работници по
строителството и охраната и с осигурени
от нас материали, то ще извършва ремонт
и поддръжка на общински сгради, на учи
лищата и детските заведения и това ще
излезе много по-изгодно за общинския
бюджет.■

Ще бъде подготвена обща стратегия за
популяризиране на ядрената енергетика
о покана на изп. директор на “АЕЦ Козлодуй“ ЕАД
П
Александър Николов на 20 януари на работно посещение
в атомната централа бе делегация на Българската академия на

Среща между
добри съседи

науките (БАН). В състава на делегацията, водена от председа
теля на БАН академик Никола Съботинов, бяха включени акад.
Александър Попов – заместник-председател на БАН, чл.-кор.
Стефан Воденичаров – председател на Общото събрание на
БАН и директор на Института по металознание, съоръжения
и технологии с център по хидро-аеродинамика, доц. Димитър
Тонев – директор на Института по ядрени изсл
 едвания и яд
рена енергетика (ИЯИЯЕ), Емилия Христоскова – началник на
кабинета на председателя на БАН.
В разговорите участваха Александър Николов – изп.
директор на “АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, Митко Янков – дирек
тор “Безопасност и качество”, Емилиян Едрев – директор
“Производство”,
Иван Андреев – ди
ректор “Развитие
и модернизации”,
Красимир Николов –
директор “Икономика
и финанси”.
Срещата бе пос
ветена на възмож
ностите за сътрудничество в развитието на ядрената енерге
тика в България. Ръководството на “АЕЦ Козлодуй“ ЕАД даде
висока оценка на работата на учените и експ ертите от ИЯИЯЕ
към БАН, свързана с изпълнение на проведените в централата
стрес тестове.
Представителите на ръководството на “АЕЦ Козлодуй“ ЕАД
и на БАН взеха решение да бъде подготвена обща стратегия за
популяризиране на ядрената енергетика.
На базата на научните изследвания в областта на енерге
тиката и подписаното през миналата година Рамково спора
зумение между двете институции БАН ще оказва научно-ме
тодическо съдействие и помощ на “АЕЦ Козлодуй“ ЕАД чрез
създаване на съвместни екипи за участие в национални и
международни проекти и конкурси. Ще бъдат организирани и
научно-практически конференции и семинари, взаимна размяна
на специалисти, както и обучение на млади кадри.
В хода на разговорите бе обсъдена и започналата съвмес
тна програма за обучение на шестима задочни докторанти от
“АЕЦ Козлодуй“ ЕАД към ИЯИЯЕ по специалност “Ядрени ре
актори”. Подчертано бе, че подобен проект се осъществява за
първи път и доказва практическите ползи от сътрудничеството
между науката и индустрията, съобщиха от отдел «Връзки с
обществеността» на централата. ■Слово плюс.

Ръководството
на БАН посети
АЕЦ “Козлодуй”

▲ Кметът на Община Враца инж. Николай Иванов и
заместник-кметът Красимир Богданов присъстваха на
„Между добри съседи” – среща между кметовете и са
модейците на селата Згориград, Косталево, Паволче
и Челопек, която се провежда за трети пореден път в
Народно читалище „Огнище” - с. Челопек.
Бяха показани кулинарните умения на самодейците от
четирите села.
Самодейците от всяко читалище представиха по две
песни от своя репертоар. Срещата протече весело,
придружена с много награди от проведените конкурси:
за най-добро мезе, най-вкусна баница, най-пивко вино и
т.н. Салонът на читалището се оказа тесен, за да по
бере всички участници, съобщиха от отдел „Връзки с
обществеността” на общината. СНИМКА: ОБЩИНА ВРАЦА

Слово

делник

Ивайло КАЛФИН*, евродепутат
истовият газ е една
сравнително нова технология
в последните десетилетия, при която
се добива газ по по особен метод т.нар. фракинг (разбиване). На голяма
дълбочина - 3000-4000-5000 метра
под земята, се вкарва сонда с вода под
високо налягане, в която са добавени
и химикали. Целта е тази вода да
проникне до шуплите в подземния
пласт, които съдържат газ, и с помощта
на налягането и химикалите този газ се
избива оттам и излиза на повърхността.

Ш

Рискове за екологията

Първо, добивът е от равнище,
което е под подпочвените води. Това
означава, че и сондата за вливане на
вода и излизането й след това минава
през пласт подпочвени води. Всяко
евентуално изтичане ще ги замърси.
Второ, предизвикват се минитрусове
- заради голямата сила, с която се
вкарва водата. Това означава, че могат
да се получат допълнителни пукнатини
в земната кора, които да отделят
този газ, който се освобождава, пак
в подпочвените води и отново да ги
замърсят.
Трето, част от водата, смесена
с химикали, която се използва, (а
технологията изисква много голямо
количество), се пуска отново за
постоянно преминаване, но част от
нея остава и се съхранява в открити
басейни.
Дълго време фирмите, които се
занимаваха с добива на шистов газ
- предимно американски, не даваха
информация за използваните химикали,
които добавят във водата с аргумента,
че не могат да разкриват своето ноу-хау.
Под натиска на екологични движения
през последните години те започнаха
да дават някаква информация.
И се оказа, че сред химикалите
има канцерогенни вещества. Дали
ще стигнат до подпочвената вода
или ще стоят в открито езеро и ще се
изпаряват, това означава, че съществува
опасност от замърсяване на почвата и
въздуха около находишщето.
Самите сонди за шистов газ трябва
да се наредят сравнително нагъсто,
тъй като добивът под една не е толкова
голям - на 1 кв. км - една сонда.
Ето това е методът - такъв, какъвто го
има в момента. Някои вкарват не вода,
а гел или въздух, но засега тези методи
още не са придобили икономическо
значение, за да се използват нашироко.
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евродепутат от Франция, от групата
на Зелените - Мишел Ривази, която
разказа на хората от Нови пазар как са
действали те.
Първоначално френското
правителство дава разрешение за
проучване и добив, без да пита
местните жители и без да направи
екологично проучване. Хората
разбират от екологични организации
за рисковете, започват протести и
демонстрации. В резултат френският
парламент приема закон, който
забранява проучването и добива на
шистов газ при сегашния метод.
Българското правителство спекулира
както с аргументите за енергийната
сигурност, така и с екологичните
норми. Преди юнското решение за
проучване, тихомълком е променен
законът за подземните богатства. И
всъщност за това проучване на шистов
газ, законът изисква само доколко
тази дейност заплашва застрашените
видове. Например дали червенобузата
костенурка, ако такава има там, ще

води до добив. Обяснението е близко
до ума - фирмата, която инвестира в
такава дейност, очаква да си върне
инвестицията от добива.
Пример за това е златното находище
край Крумовград - Ада тепе. Въпреки
неколкогодишното забавяне, "Дънди
прешъс" в крайна сметка пак си
получиха разрешението за добив.
А инвестициите за проучването за
шистов газ не са малко, говори се за
петдесетина милиона долара. Затова да
се говори "ние сега проучваме и от това
не следва добив", просто е несериозно.
Има и още нещо, което е
принципен проблем в българското
законодателство. Подземните
богатства са собственост на
държавата, но това, което тя получава
от една концесия, не е газ или злато,
а определена такса. Концесионерът
получава собственост върху
подземните богатства - т.е. каквото
си извади, си е негово. Държавата
може пак да купи този газ, но ще си
го купи от "Шеврон". В много други

От www.webcafe.bg

Примерът на Франция и спекулациите на кабинета

Нека видим опита на Франция,
където случаят е бил аналогичен на
този в България. Между другото,
добивът на шистов газ е забранен и
в Квебек, Канада, а в щата Ню Йорк
се води сериозен дебат да го има ли.
През лятото поканих моята колежка

сметка трябва да реши дали да има
референдум.
Президентът би могъл да го
поиска от парламента да свика
такъв референдум и това е важно
правомощие, чрез което да
настоява да има такова всенародно
допитване. Именно в подготовката
за провеждането му биха могли да
се чуят всички аргументи и тогава
хората ще са свободни да решат, като
направят информиран избор.
Национален референдум може
да се организира и ако се съберат
500 хиляди подписа, при строги
изисквания как да става това. Видели
сме, че такива инициативи доникъде
не стигат.
Втората възможност са местните
референдуми. Досега единственият,
за който знам, че е успешен, е този
в Горна Малина, където хората
отхвърлиха откриването на кариерни
материали в общината.
Това също не е никак лесно. За да
е успешен един местен референдум,

За шистовия газ.
Без кресчендо
◄Технологията на
хидравличния удар, с която
се проверява за шистов газ
и при наличието му пак с
нея се добива, е довела до
безвъзвратното отравяне
на земята и водите на
много места. Вкарването
под земята на тонове
вода, примесена с токсини,
голяма част от които –
канцерогенни, причинява
както разпръскването на
тези токсини навсякъде,
така и смесването на
местните води с газ.
Резултатът е замърсени
и нерециклируеми води,
причиняващи смъртта не
само на всички животни
в района, но и на хора.
Или в по-„добрия“ случай заболявания като астма,
рак на кожата, мозъчни
увреждания.

СНИМКИ: ИНТЕРНЕТ

Обясненията на управляващите

Българското правителство разреши
на компанията "Шеврон" през юни
т.г. да извърши проучване за добив
на шистов газ в района на Нови
пазар, в житницата на България. Цяла
Североизточна България на практика
лежи на вода, под Добруджа има едно
огромно езеро.
Обяснението, което ни дават
управляващите, че това било свързано
с енергийната ни независимост,
не е изцяло вярно. Енергийната
независимост означава България да има
различни източници на природен газ.
Имаме малък собствен добив, който е
недостатъчен и затова внасяме, само от
Русия.
Но начинът да си гарантираме
независимостта е, изненадващо,
не толкова скъп - просто трябва да
свържем газовата си система със
съседните страни. През Турция можем
да внасяме газ от Кавказ и Каспийския
басейн, имаме и такива договорености,
през Гърция, която има терминали за
втечнен газ - също. Ако се свържем по
този начин, можем да внасяме газ от
цял свят, и тогава сме свободни да се
договаряме с когото и както си искаме.
Тези проекти не са толкова скъпи, при
това частично се финансират от ЕС.
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пострада от добива. Но няма да се
направи проучване дали водата или
почвата се замърсяват, увеличавайки
рисковете за хората.
Третата спекулация на
правителството звучи така: "Ние
искаме да видим какви са запасите,
пък един ден ако стигнем до добив..."
Проблемът е, че за проучването се
използва същата технология, както
при добива. Вярно, в по-малък мащаб.
Но какъвто и да е резултатът от
проучването, рисковете остават
Законът за концесиите и законът
за подземните богатства има две
формални процедури. И почти няма
случай, в който проучването да не

страни има ограничения, че държавата
все пак е собственост на този ресурс.
Концесионерът получава някаква
печалба, че инвестира в добива му, но
не получава изключителните права
върху целия ресурс.

Как да се спре

Възможността на хората в
България да спрат такъв добив е само
теоретична. Законът за референдумите
е практически неприложим. Ако става
въпрос за национален референдум,
така или иначе се стига до решение
на Народното събрание. Парламентът,
в който има определено мнозинство,
което има и правителството, в крайна

в него трябва да участват
повече от гласувалите на
последните местни избори. Така
казва законът. А обикновено
участието в местни избори е
доста високо, затова и много
трудно се случват местни
референдуми.
Проблемът е и законов. Във
Франция решението да не
се случва добивът е взето на
база законодателство, което
казва: "Когато един въпрос
е от национален интерес,
той стои над търговските
отношения". Франция е страна,
която не злоупотребява с това
и не следват безкрайни дела и
плащания на фирми, които са
започнали да правят проучвания.
Така че е хубаво България да се
спре преди това.
Защото, почнат ли се проучванията,
после ще затънем в безкрайни спорове,
както в случая с "Дънди прешъс", да
получат или да не получат разрешения
за добив.
Технологията за добив на шистов газ
крие рискове. Те не са гарантирани.
Никой не твърди, че всички почви и
води ще се заразят. Но става въпрос
за почвите и водите на житницата
на България. А такива рискове не са
оправдани.
*Авторът е зам.-председател
на Комисията по бюджети
в Европейския парламент.

Слово

делник

С

ъс своя резолюция
Организацията на
обединените нации
обяви 2012 за Международна
година на кооперациите. Това е
уникална възможност в целия
свят да се засили видимостта и
значимостта на кооперативния
бизнес модел, проявил гъвка
вост и устойчивост по време на
икономическа криза.
Създадени преди 170 години
в Рочдейл, Великобритания, ко
операциите в света обединяват
над 1 милиард членове, осъ
ществяващи бизнес във всички
сектори на световната икономи
ка и осигуряващи над 100 ми
лиона работни места.
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12. 01. 2012 – Старт
на Международната
година на кооперациите
в България

Какво означава
датата
12.01.2012?
По инициатива на
Международния кооперати
вен алианс на 12.01.2012 г.
кооперациите обединиха своя
глас и на национално ниво във
всички региони на света дадо
ха старт на Международната
година на кооперациите.
Централният кооперативен съ
юз – България също се включи
в тази инициатива и събитието
бе отбелязано тържествено
във всичките 800 кооперации
в страната, обединяващи 150
000 член-кооператори. В знак
на солидарност към глобалната
инициатива пуснаха в небето
100 000 балона със знака на
Международната година и лого
то КООП.
В столицата честването се
проведе пред Търговски и ло
гистичен център КООП. Бе от
правен призив към всички съп
ричастни към кооперативната
идея да допринесат за популя
ризиране и насърчаване разви
тието на кооперативния бизнес
модел сред обществото. Защото
това, което сам човек не би мо
гъл да постигне, с общи усилия
може да се превърне в реалност.
Мъдрост, даваща смисъл на
девиза на Централния коопера
тивен съюз – „Всички заедно
можем повече”.

▲Точно в 12 часа
на 12 януари
децата от
Моравица пуснаха
балони с логото
КООП и така
дадоха старт на
Международната
година на
кооперациите във
Враца.

Какво очакваме
от 2012 –
Международна година
на кооперациите?
2012 е многообещаваща
година за кооперациите, за
щото кооперативният бизнес
модел предлага решения на
предизвикателствата, пред ко
ито сме изправени всички ние.
Днес, в света на съв
ременните технологии и
комуникации, идеята за гло
бално обединение на хора е
реалност, превъплътена чрез
„Глобалното кооперативно се
мейство”.
Колкото по-свързани и ин
тегрирани сме всички, толко
ва по-успешно ще се решават
икономическите, финансовите
и климатичните проблеми.
Светът се развива, променя и
адаптира от нас, защото ние го
желаем и го правим. Но само
кооперациите поставят в цен
търа на своето внимание една
постоянна величина – хората,
което прави кооперативния
бизнес модел не само успешен
и устойчив, но и му придава
човешки облик.
Ето защо 2012 трябва да
осигури постигането на подългосрочна визия и да продъл
жи Международната година на
кооперациите в Кооперативно
десетилетие, с цел коопераци

◄ Старт на
Международната
година на
кооперациите пред
ОКС - Монтана.
СНИМКИ: АРХИВ

ите да се превърнат в най-ди
намично развиващият се модел
до 2020 г.

Защо е успешен
кооперативният
бизнес модел?
Кооперациите не са са
мо икономически феномен,
те са философия. Това е
модел, основан на ценности:
демокрация, равноправност,
солидарност и взаимопомощ.
Когато хората се обединяват,
за да осигуряват прехраната
си, и когато техният резултат
се разпредели равноправно,
тогава ние говорим за
кооперация. Кооперациите
са от какаовите плантации
в развиващите се страни до
футболните отбори като този
на Барселона; от ловците на
змии в Индия до производите
лите на сирене „Пармезан” в
Италия.
Популяризирайки марка
та КООП (СООР) в света,
Международната година на

кооперациите ще остави тра
ен отпечатък върху всички
сектори на икономиката и ще
проправи път за устойчиво
развитие на бъдещите поколе
ния кооператори.
Международната година
на кооперациите ще насърчи
всички заедно да допринесем
за изграждането на един подобър свят.
Централният кооперати
вен съюз е предприел свои
инициативи за отбелязване на
Годината на национално ниво,
но ще участва активно и в тези
на европейско и световно, поважните от които са:
● Национално ниво:
- Актуализиране на уеб-сай
та на ЦКС и ежеседмична руб
рика с информация за събития
по повод Международната
година на кооперациите;
- Разширяване и осъвреме
няване на Националния коопе
ративен музей;
- Издаване на Том IV на
История на кооперативното
движение в България и разп

ространение на четиритомно
то издание сред държавните и
научни институции;
- По инициатива на ЦКС
съвместно с Кооперативна
Европа и ЕВРО КООР ще се
проведе Втори Европейски
младежки кооперативен фо
рум в България.
● Европейско ниво
Участие в Европейската
кооперативна седмица (април,
гр. Брюксел, Белгия)
● Световно ниво
- Свободен достъп до
уеб-сайта, посветен на
Международната година на
кооперациите www.2012.coop,
където ежедневно всеки мо
же да се запознае с новости в
развитието на кооперациите
по света.
- Кулминация на събити
ята по повод Международната
година е Световният фо
рум и третото издание на
Световното кооперативно из
ложение (ICA EXPO COOP),
които ще се проведат в
Манчестър, Великобритания.

По този повод ще отвори врати
и обновеният и модернизиран
Музей на Рочдейлските пионе
ри „Тоуд лейн”, Рочдейл, обя
вен за Световна кооперативна
столица.
През цялата 2012 г.
Централният кооперативен
съюз ще публикува на страни
ците на вестник „Земя” инте
ресни материали, отразяващи
Международната година на
кооперациите, както и интер
вюта със световни кооператив
ни лидери.
В заключение нека си при
помним посланието на Бан Ки
Мун, генерален секретар на
ООН, който при официалния
старт на Годината в Ню Йорк
изтъкна, че „кооперациите
напомнят на международната
общност за възможността да
бъдеш едновременно и иконо
мически стабилен и социално
отговорен.”■
Главна дирекция
„Международна
дейност”

Слово

земляци

In memoriam
На 5 януари
2012 г. почина

журналистът
Иван
Кошничарски

Иван Петров Танов (Кошничарски) е ро
ден на 1 септември 1939 година във Враца.
Завършил е гимназия в Криводол и Институт за
изобразителни изкуства. Работи дълги години
като програмен ръководител във врачанското
радио, а по-късно - като редактор във вестник
«Отечествен зов». Активен сътрудник на вест
ниците «Младеж», «Вечерни новини», «Народна
армия», «Стършел», «Ехо», на списанията
«Български журналист», «Българско фото»,
«Патриот», «Български воин»,» Гражданска
отбрана».
Талантлив фотограф и карикатурист, той показа
на своите почитатели десетки фото- и карикатур
ни изложби. Автор на книгите «Криводолици» и
«С перо и обектив».

■ 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

DANI CAR SERVICE

Диагностика и
ремонт на
двигатели и
ходова част
Монтана, ул. „В. Търново” 78, тел. 0887/90 99 74

И&И ДИЗАЙН

●Дизайн и печат на билбордове,
табели, светещи реклами,
обемни букви, тотеми, пана от
винил, надписи от PVC фолио и др.
●Широкоформатен печат
Монтана, бул. „Ал. Стамболийски” 11,
GSM 0888 396 775, e-mail: iidesign@abv.bg
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Позиция
Йордан ГЕОРГИЕВ,
учител-краевед
рез 2012 г. се навърш
ват 400 г. от рождени
ето на чипровчанина Петър
Парчевич – българинът (чо
векът на християнск а Европа
– 1612-1674). Едно десети
летие преди него в „Цветето
на България” Кипровец се
ражда водачът на българс
ката националноосвободи
телна борба през ХVII век
Петър Богдан Бакшев (1601).
В този размирен век четвърт
преди изтичането му (1674
г.) умират последователно
четиримата от най-големи
те просветители и радетели
за свободата на своя народ
– Петър Парчевич, Филип
Станиславов, Петър Богдан
и Франческо Соимирович.
Техният духовен и по
литически подвиг у нас и
сред народите на Европа
може да се приеме, че от
мерват предвъзраждането в
българската култура. А при
оценката от отиващото си
хилядолетие, когато Левски
е въздигнат като българин
на второто хилядолетие след
Христа, то проф. Божидар
Димитров, характеризиращ
ХVII век, определя чип
ровчаните П. Богдан, П.
Парчевич, Ф. Соимирович
и Ф. Станиславов, работили
макар и в малобройна ка
толическа среда, че са из
вършили това, което в ХIХ
век правят православните
възрожденци.
Чипровчаните, създа
ли Чипровската книжовна
школа и най-вече револю
ционно-освободителната
борба в Северозапада, са
подготвили и поколението
за ново въстание. Това е
времето, когато в Европа
се водят последователни
войни на Турция с Венеция,
Австрия, Полша, Русия за
разширяване или затвърдя
ване на нейните владения
на континента, а в България
се разраств а хайдутството и
борбата за оцеляване на на
рода от ислямизиране...
След разгрома на турците
пред Виена през 1683 г. се
създават благоприятни усло
вия за нови въстания. През
1686 г. въстава Търново, а
през 1688 г. център става
Чипровци. Оттам, откъде
то е заредено столетието
с размирен дух и метежно
напрежение. Оттам, от
където се появява такъв
бум – духовно просветночерковен, художественотворчески, високонравствен
човешки у толкова люде
от един край на България,
който ще бъде признат и от
християнска Европа.
Петър Парчевич, изпратен
от Петър Богдан, в средата
на ХVII век отива в Рим, за
да застане пред папата и да
защитава правото на народа,
прегърнал и отстоявал та
зи азбука, да защитава не
говото божествено право
за свобода. Там неговите
тленни останки ще намерят
вечен покой пред олтара на
друга римск а църква - „Сан
Андрея деле Фратте”. Та
ние, българите, като че ли с
двата гроба на Кирил и на
Парчевич в Рим може би ще
присъств аме по-силно там,
отколкото всички римски
гробници, златни монети и
накити по нашите земи.
И само няколко години
след смъртта на Парчевич
в неговия роден град
Кипровец се изнасят пет
надесетте бойни знамена,
изпратени още през 1630
година от Петър Богдан от

П
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Подкрепям
канонизирането
на чипровските
въстаници
Портрет
на Петър
Парчевич в
чипровското
училище,
което носи
неговото име

Фердинанд Австрийски.
А не липсва и знамение:
„Иконата Света Богородица
Чипровска е започнала
да плаче, защото е още
в робство!” Започналото
Чипровско-Кутловско
въстание, водено от духовни
и военизирани командиривойводи в няколко пехотни
и кавалерийски дружини в
есента на 1688 година, за
писва паметна страница в
историята на България.
В началото на тре
тото хилядолетие зем
ляци от Северозападна
България, живеещи в
столицата, подтикнати от
Берковското, Чипровското и
Копиловското родволюбиво
общество, съставят Комитет
за организиране на общона
родно честване на 400-го
дишнината от рождението
на първия народен буди
тел – чипровчанина Петър
Богдан Бакшев (1601-1674
г.). Изпратен е призив към
президента на Република
България, председателя на
Народното събрание и ми
нистър-председателя и към
гражданите на републиката,
които да съдействат за
изпълнение на приетата
програма.
Честването на 400-годиш
нината от рождението на
Петър Богдан се превърна
в национално тържество,
което стана на 1 ноемв
ри – Деня на народинте
будители. Бе отбелязана и
630-годишнината на като
лическата катедрала „Санта
Мария”, с която е свързана
чудотворната икона „Света
Богородица Чипровска”.
А известн
 ата чипровска
учителка Сийка Тачева из
тъка Чудотворната икона,
която бе осветена на 18 май
– рождената дата на папа
Йоан-Павел Втори, и му
бе връчена на 26 май 2002
г. в гр. Пловдив, когато бе
на официално посещение в
България.
Сега, през 2012 г., когато
се навършват 400 години
от рождението на Петър
Михайлов Парчевич, нари
чан Раковски на ХVII век
(1612-1674), Епархийският
съвет на Видинската митро
полия започва процедура по
канонизирането на чипров
ските въстаници от 1688 г.

Друго едно зна
менателно дело
на Българската
православна
църква, което
ще извърши
възстановена
та патриаршия
от 1953 г. след
канонизиране
то през 1962 г. на Паисий
Хилендарски, през 1965
г. - Софроний Врачански, и
през 2011 г. – на баташките
и новоселските мъченици
от Априлското въстание –
1876 г.
Има още нещо. Това е
наличието на един надпис
на стената на старинна цър
ква в Австрия, отнасящ се
за българите от времето
на Чипровското въстание.
През 1683 г. съединени
те австрийски и полски
войски, под командването
на Ян Сабиетски, нанасят
съкрушителни пораже
ния на турците при Виена.
Сраженията продължават
и през следващите години
при Белград, Ниш и Видин,
все по-близо до нас, и са в
полза на новосъздадените
обединени сили „Свещена
лига”. В тях са и български
дружини, предвождани от
чипровчани. А през септем
ври 1688 г. тези дружини са
в общите действия с въс
таналото Чипровци, окол
ните села, та и почти цяла
Северозападна България.
След неуспеха оцелелите
чипровчани и тези от окол
ните села, предвождани от
техните войводи, продължа
ват сраженията в помощ на
Австрия...
Чак сто години след на
шето освобождение бъл
гарската общественост
научава за този надпис
от статия на академик
Владимир Топенчаров. В
статията си „С руския щик
и опълченск ия камък” под
рубриката „100-годиш
нината от Руско-турската
освободителна война” във
вестник „Народна армия”
от 13.I.1977 г. той започва:
„Върху стената на старинна
църква в Бургенланд, на час
път пред Виена стои надпис
„Българите спряха падането
на Австрия под османско
владичество”. По-нататък
академикът, бил две после
дователни мисии българс
ки посланик във Франция
(втория мандат по искане
на самия президент Шарл
дьо Гол), прави следните
разсъждения:
„Надписът констатира
една историческа истина.
Последната варварска
вълна, която в ХIV век иде

ше от Азия и се насочваше
към сърцето на Европа,
беше обезсилена на бъл
гарска земя. Оттук тя вече
спада. В продължение на
80 г. българският народ се
съпротивлява – в Тракия, по
старопланинските проходи,
при Търново, Варна, Видин.
Когато настръхналата вълна
на османските пълчища ще
стигне Будапеща и подстъ
пите на Виена, тя ще бъде
омаломощена. Наистина
българският народ бе
повален, но с жертвата си
той затвори пътя към цен
търа на Европа. Надписът в
Бургенланд с благодарност
отбелязва този факт.”
Това е вярно, но мо
же би тайната е в оная
съпротива, която оказват
чипровчани по време на
въстанието и особено след
неговото потушаване, ко
гато български дружини
продължават участието си
и на австрийска територия
десетилетия. А през 1958 г.,
по време на Международния
фестивал на младежта за
мир във Виена, българската
делегация, посетила
Виенската катакомба,
изслушва лекция, в която
особено е подчертано, че
сред хилядите кости се
съхраняват стотици кости
на българи, участвали
в защитата на Виена от
турските нашествия.
Изказана е благодарността
на Австрия към българския
народ.
Та може би именно
тогава, ХVII-ХVIII век, не
чия ръка да е изразила тази
благодарност върху стената
на близката до Виена ста
ринна църква. Затова се
нуждаем от допълнителни
изследвания – кога точно е
поставен този надпис и стои
ли още?...
Явно фактът недвусмис
лено потвърждава, че тогава
народите на християнска
Европа не са приемали на
шествието на османлиите
като някакво „присъствие”,
щом са преценили за тол
кова важно да отбележат
спасението си. Там, където
самият Спасител, разпн
 ат на
кръст, е изобразен на икона.
Нека Комисията по ка
нонизацията на загиналите
в Чипровското въстание,
оглавявана от епископ
Сионий, при набирането
на исторически сведения
и снимков материал, да
има предвид и този над
пис от старинната църква в
Бургенланд.
В този порядък и мно
жеството исторически до
кументи (укази, грамоти,
титли и пр.), подписани от
Мария Тереза и др. видни
чипровчани и български
общини, като израз на голя
мото признание на импера
торския двор на една велика
тогава европейска сила –
Австро-Унгария.■

Слово

спектър

►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

26 януари –
1 февруари 2012 г.
ч  26 януари Препп.
Ксенофонт, Мария ичедата
им Аркадий и Йоан.
п  27 януари Пренасяне
мощите на св. Йоан
Златоуст
с  28 януари Преп.
Ефрем Сириец. Св. Исаак
Сириец, еп. Ниневийски
н  29 януари † Неделя
14 след Неделя подир
Въздвижение – на Закхея.
Пренасяне мощите на св.
Игнатий Богоносец. Св. мчк
Димитрий Сливенски
п  30 януари Св. Три
светители велики архиереи:
Василий Велики, Григорий
Богослов и Йоан Златоуст.
Св. свщмчк Иполит, папа
Римски. Св. благоверен цар
Петър Български. Преп.
Сергии Къпински.
в  31 януари Св. безс
ребреници и чудотворци
Кир и Йоан
с  1 февруари * Св. мчк
Трифон. (Предпразненство
на Сретение Господне)
(Трифоновден)

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

ТПК “Септември” –
Монтана
произвежда:

• дюшеци, маси – холни и кухненски,
и столове
• Отдава помещения под наем
за офиси и производство

Има свободни помещения
в Битов комбинат – за офиси
Монтана, ул. “Индустриална” 8,

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

ЕТ “МАРИУС-Пламен Марков-Ваня Емилова”
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КАРТЕКС
Автомобилни
технологични системи
Калин Кирилов
ТАХОГРАФИ, ТЕРМОГРАФИ И
СКОРОСТООГРАНИЧИТЕЛИ
Монтаж, оторизиран сервиз,
легализация
Механична обработка на метали и неметали
Телефони: 0877/598 046; 0887/598 046
www.cartecs.eu

„Ася Рапонска - 2011” ООД

Магазин за риба
на Общинския пазар в Монтана
●Рибни изкушения
●Скумрия на скара
●Винаги пресни и вкусни пържени:
уклей, шаран, пъстърва, цаца, хек,
картофи.

За предварителна заявка: тел.
0886/059 200

„Кирил Рапонски”
– 2006” ЕООД
Магазин за риба

на Общинския пазар в Монтана

●Прясна риба:
сом, шаран, бял амур.
Собствено производство, с гарантирано
качество. От язовир: с. Студено буче,
с. Д-р Йосифово, с. Септемврийци.

●Замразена риба:
хек, цаца, скумрия.

“МОНТКОМЕРС” ООД
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Фирма „Ди-Вен” ЕООД – гр. Лом
предлага пълна
гама електро
кари с товаро
подемност до
3 тона, мотокари с товароподемност до 5 тона,
платформени електрокари и влекачи с кабини и
различни надстройки върху товарната платформа
според нуждите на клиента. Фирмата разполага с
резервни части на склад, извършва поддръжка в
гаранционен и извънгаранционен срок, отдава ма
шини под наем.

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

"ТРАНСКОМ СА" ООД
Транспортно и общо
машиностроене
3400 Монтана,
ж.к. „Младост” 1, бл. 24, вх. Д, ап. 9
Офис: бул. „Трети март” 84, ет. 6,
тел./факс 096/30 35 51
Производствена база:
тел. 096/30 40 20, 096/30 40 22
Управител: 0899/166771.
e-mail: transkom@bitex.bg

Канцеларски
материали.
Книги.
Офис мебели.
Компютри.
Консумативи.
Софтуер. Сервиз на техника.
Реклама и дизайн.
Доставка до клиента!

Монтана, ул. „Хан Аспарух” 34,
тел./факс: 096/30 19 10
книжарница;
30 11 33 – рекламен офис;
0898/92 69 69.
www.fixofficeservice.com

► Работно облекло,

■ 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

СД “ДАНИМИЛА”

ремъци, лагери, гуми,
семеринги, греси,
полиетилен, маркучи,
карбид, сезал,
гвоздеи, лични
предпазни средства

Монтана,
ул.“Индустриална” 27,
тел. 096/300 778; 0894/60 88 40

Магазини КООП

“Заедно на пазар”

Георги Георгиев

PVC и алуминиева дограма, окачени тавани,
гипс-картон, топлоизолация, фаянс и
теракота. Ремонт на покриви. Блиндирани
и МДФ врати. Боядисване, огради и
довършителни дейности
Монтана, ул. “Индустриална”48,
тел. 0898/223 500; e-mail: danimila_plast@abv.bg

120 години пазаруваме
с доверие!
Продавам двуетажна къща в центъра на Монтана с
дворно място 270 кв. м, печена тухла, гредоред и
плоча, кубатура 120 кв. м, разгъната площ 55 кв. м.
Цена по договаряне.
ДАВАМ под наем нов апартамент 100 кв. м., наем
200 лв. Тел. 096/323035; GSM 0894/472624.

Иван Атанасов
управител

гр. Берковица, обл. Монтана
тел./факс 0953/88 360, GSM 0888/351 157
e-mail:ivasberk@abv.bg
ДАВАМ стая под наем,
удобна за квартира и
за офис, в БЦ „Огоста”
– Монтана.
Тел. 0899/655604

ПРОДАВАМ къща
с дворно място
520 кв. м в
Монтана.
Тел. 0886/273042

Ветеринарен кабинет

д-р Станислав
Якимов

●рентген, ехограф,
биохимичен анализ,
подстригване и
електрохирургия
Зоомагазин

● храни и аксесоари за

кучета, котки, гризачи

Монтана, ул. „Парта”
8; тел. 0888/54 3 011

Давам под наем оборудван магазин със санитарен
възел в идеален център на Монтана, с
магазинерка с опит и сигурни клиенти.

Тел. 0988/66 20 75

Слово
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Н. НАЙДЕНОВА
Основната цел на проекта е да
се популяризират ценностите на
доброволчеството сред младите
хора.
Чрез него неправителствената
организация ще подготви пет
надесет доброволци, които да
популяризират човешките, тру
довите и социалните права сред
младежите.
В проекта са предвидени

две специални програми за
обучение. Първата програма е
мотивационна и ще включва
обучение в лидерски умения,
работа в мрежа и мотивиране на
младите хора да приемат идеята
на доброволчеството и да осъз
наят ценността на работата за
обществото.
Втората програма е специали
зирана и е свързана с правната
култура на доброволците. Те

В Макреш почетоха
януарската битка на
отряд "Г. Бенковски"
На 14 януари в Макреш отбелязаха 68-ата го
дишнина от януарските боеве на партизанския
отряд „Георги Бенковски”. Тогава в битката край
селото загиват 17 партизани от Видинския край.
В памет на жертвите макрешчани са им из
дигнали паметници, разположени в специална
алея в центъра на селото. Всяка година на това
място се събират близки на загиналите, техни
съратници, както и множество граждани, за да по
четат паметта им с венци и цветя.
Слово за гибелта на 17-те произнесе Витко
Пантев. Цецка Илиева, секретар на местното
читалище, изпълни „Балада за 17-те”, след което
гости и граждани с венци и цветя се отпр
 авиха
към паметниците на героите. Два часа по-късно
присъстващите се поклониха и пред паметника на
17-те, издигнат на мястото на битката в гората над
селото.
Както всяка година и тази гост на възпомена
телната церемония бе народният представител
Михаил Миков, който връчи и членските карти на
младото попълнение в БСП.■

В

исшият експертен екологичен съ
вет (ВЕЕС) при Министерството
на околната среда и водите одобри
осъществяването на инвестиционно
предложение за „Модернизация на же
лезопътната линия Видин – София”
с възложители Национална компа
ния „Железопътна инфр аструктура”
и Министерство на транспорта, ин
формационни
те технологии и
съобщенията. Това
стана на заседание,
председателствано
от зам.-министъра
Евдокия Манева,
в което участваха кметът на община
Мездра Иван Аспарухов и кметовете на
останалите 24 общини, през чиято тери
тория преминава трасето. В дискусията
се включиха също представители на
РИОСВ – Враца, Монтана и София.
Проектът предвижда модернизиране
на жп линията Видин – София с дължи
на приблизително 270 км, която пресича

ще бъдат запознати със своите
човешки, трудови, социални и
осигурителни права, за да могат
след това по метода “Връстници
обучават връстници”, те да спо
делят своя опит и знания с други
млади хора.
След като преминат през
обучението, доброволците ще
реализират три кампании:
1. “Цвете за болен” - посе
щаване на болнични заведения,

Реализара го
Асоциация за развитие
на децата и младежите
в град Враца и КНСБ
ляризиране на правата сред мла
дите хора, а също и начините за
защита и отстояване на техните
права.
Проектът ще стартира през
месец февруари 2012 г. Той е
подкрепен от Национален цен
тър “Европейски младежки
програми и инициативи” и ще
бъде осъществен със съдейст
вието на Регионален съвет на
КНСБ – Враца.■

подаряване на цвете на лежащо
болни и оказване на неспеци
ализирана помощ.
2. “Книжка за дете в риск”
– доброволците ще подаряват
книжки на децата от Дома за
деца, лишени от родителски
грижи във Враца и ще разгова
рят с тях за възможностите за
тяхното образование и професи
онална реализация.
3. “Имаме правото” - попу

Четвърта изложба на скулптора
Александър Пройнов във Видин
Диана СИРАКОВА
Четвърта поредна изложба с над 40 акваре
ли и 30 пластики откр
 и във Видин скулпт орът
Александър Пройнов – АПЕР.
Изложбата бе откр
 ита в деня на Богоявление
и посветена на Ивановден. Авторът представи
пред видинската публика избрана колекция от
статуетки, сред които и най-новите му пластики
на Вида, Кула и Гъмза, а показаните акварели,
по думите на Пройнов, са сборна формация
от неговите асоциации и преживявания във
Франция, Русе, Свищов и Видин. Като нова те
ма в творбите на Пройнов са съдовете за теч
ности (триптихът „Кани, шишета, чаши”), прово
кирали интереса на автора.
„Всяко нещо може да бъде
предизвикателство. Изкуството е необятно”, ка
за при откр
 иване на изложбата си Александър
Пройнов. Архимандрит Поликарп благослови
статуетката на св. Йоан Кръстител, а кметът на
града Герго Гергов изпрати поздр
 авителен ад
рес на автора.■

Северозападна България в посока се
верозапад – югоизток и е разположена
в границите на четири административ
ни области: Видин, Монтана, Враца,
София-област и София-град, и на 25
общини на тяхна територия: Видин,
Враца, Грамада, Димово, Ружинци,
Берковица, Брусарци, Бойчиновци,
Медковец, Монтана, Якимово,

Видин, до гара София-север (РК 2 – се
верната част на София на ж. п. линията
Мездра – София), без гара София-север.
В проектното предложение желе
зопътната линия Видин – София е
разделена на три участъка: участък I
Видин – Брусарци (Медковец) - 87.6 км,
участък II Брусарци (Медковец) – Руска
Бяла (Мездра) – 94.3 км и участък III
Руска Бяла (Мездра)
– София – 87.9 км.
Общата строител
на площ, необходима
за реализирането
на предложението
е около 55 350 дка.
Площта за отчуждаване по предпочи
тания вариант, възлиза на 10 031 дка,
от които 7 649 дка земеделска земя и
1 325 дка – горска територия. В общо
засегната площ е включена и друг вид
урбанизирана територия или територия,
заета от води и водни площи, нарушена
територия за трансп
 орт и др., в размер
на около 1 057 дка.■

Решения за модернизация на
жп линията Видин – София
Криводол, Мездра, Роман, Годеч,
Костинброд, Сливница, Драгоман,
Божурище, Своге, Ботевград, Горна
Малина, Елин Пелин и София-град.
Границите на железопътната линия в
участъка, който е предмет на проектa за
модернизация, са от точката, намираща
се на РК 177+000 на съществуващата
ж. п. линия Видин – Мездра, близо до

Слово

плюс

Във Враца

Стартира нов проект
"Подай ръка"
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www. slovoplus. info
e-mails: slovoplyus@abv.bg,
slovoplus@yahoo.com

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”

Монтана, ул.“Пейо Яворов” 1, Бизнесцентър “Огоста”
Председател
на кооперация
“Журналист”
и гл. редактор:

Параскева Маркова
тел. 0876 307 732
0876 537 952

●Печатница Враца● ЕООД

Екип Враца
ул.“Цв. Кръстенякова” 13
ОКС, 3000, п.к. 140,
тел.: 092 665 400;
0897 658 888
Екип Монтана
3400, п.к. 133,
ул. “Пейо Яворов” 1,
бизнесцентър “Огоста”,
ет.4, тел. 0876 537952
Екип Видин
3700, ОКС, ул.”Г. Божинов” 1
тел.: 0889 399 349
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Спор за
поезията
Иван ИВАНИЧ
Човече Божи – ти ме
баталиса!
Ти ме налетя с озарението,
че поезията е това и само
това, дето се пише с рими.
Така ме изведе от тъпите ми
заблуждения. В своето неве
жо заблуждение се прекланях
пред Лорка. Смятах го за не
вероятен поет с оня зашеметя
ващ „Сомнамбулен романс”,
с „Романс за подсъдимия”. С
всеки свой ред. Ама ми светна,
че са без рими. Па такъв про
падлък се оказа и „велики
ят” Хуан Рамон Хименес с
„Верният кос”.
В същата загубена поредица
попада и световноизвестният
Салваторе Куазимодо с подвеж
дащото „Измамното и истински
зелено”. А то и той нищо не
разбира от рими, горкият. И
Карл Сандберг се пъчи да ни

убеди, че „Те всички искат да
играят Хамлет” било поезия –
без нито една рима.
Кой ли не се е нагърбвал
да ни убеждава, че Блейк е
гениален, дето е прост като га
лош и една рима не е кадър да
ундурдиса!
И Тед Хюз – представи си!
Невежите французи се напъ
ват с цяла серия от галфони да
ни се представят като поети,
без да им е ясно, що е това
рима. Като почнеш от просло
вутия Луи Арагон с онова „При
мене идваш само ти – обагре
на и нежна кат есе...”, по ко
ято толкова съм се пренасял.
Па Пиер Сегерс с „Алис Ози”
и всички негови неща, дето
са ме зашеметявали. Както и
Аполинер с „Червената краса
вица”.
Абе, гений, чел ли си
„Лунната соната” на Янис
Рицос? А Маяковски и Гео
Милев?
Древните египтяни хептен

не са чаткали що е поетично.
Като имат такива неща,
като елегията „Жалба” –
„Артемидорос сбогом...”, та
голям праз. Цялата им поезия
е без рими. Значи – не струва!
То и шумеро-ацтеките се мъ
чат да шашнат човечеството
с „Гилгимеш”. Ама нямат си
рими нещастниците.
На същия хал е и Омир. В
цялата си „Илиада” една рима
няма.
Наивно съм си мислил, че
стиховете се делят на хубави
и слаби. Но ти ми светна, че
без рими не става, щото това е
класическото.
Човеко, баш класическото
са Леонардо и Микеланджело.

Ама от Винсент ван Гог и от
Гоген насам кой рисува по тех
ните класически канони.
Да не говорим какво стана
след руските хулигани в изоб
разителното изкуство Малевич
и Кандински. И по-натам след
испанците Салвадор Дали и
Пикасо.
В музиката класик е Моцарт.
Но след революцията, която
прави Стравински с „Пролетно
тайнство”, то днешната музика
става съвсем друга манджа.
И в джаза е така. Джазът от
късния Майлс Дейвис и на
шенския Милчо Левиев е нещо
съвсем различно от джаза от
времето на големите биг-бендо
ве с черните костюми, папийон

ките и лъщящите от брилянтин
коси, дето си остават новост на
миналия век.
Класическото си е
класическо. И си е стойностно.
Но и предкласическият древен
примитивизъм е със страхотно
въздействие и цялата съвремен
на култура черпи вдъхновение
и изразни средства от него.
А и в поезията, след Уитман
и особено след американския
англичанин Елиът, постмодер
ната поезия е вече нов свят от
възприятия и изразност. Всеки
твори както му ражда душата
и съзнанието. Творецът е сво
боден по даденост. А дали е
хубаво или бездарно зависи от
таланта.■

Откровено за поета
Орлин Орлинов

Във Враца

Със спектакъл
ще честват
107 години от
рождението на
Мистър Сенко
Ще се възобновят мероприятията от
2005 г., когато Враца беше домакин на
илюзионен спектакъл по повод 100-годиш
нината от рождението на Мистър Сенко.
Представители на илюзионното изкуств
о
предлагат в дните около рождената дата
на известния български маг 12 февруари
да се провежда ежегоден спектакъл и да
бъде учредена преходна купа „Мемориал
Сенко”. Постигнати са договорености за
провеждането и на национални прегледи
на илюзионното изкуство или фестивал
с конкурсен характер „Млади таланти”.
Враца е най-подходящият център за пред
видените мероприятия като роден град на
великия илюзионист. Кметът инж. Николай
Иванов прие със задоволство идеята и
пое ангажимента по организацията на
илюзионния спектакъл и честв
 ането на
107-ата годишнина от рождението на
Мистър Сенко, съобщиха от отдел „Връзки
с обществ
 еността” на Враца.■

Цветан ИЛИЕВ
За първи път името
му срещнах в книжка
от поредицата „Смяна”.
Неговата поема „Китай
– това сте вие” се
открояваше със своеята
оригиналност и класическо
съвършенство. Тя бе заявка
за най-високото място в
българската поезия сред
съзвездието на големите
Пеньо Пенев, Андрей
Германов, Валери Петров и
др., които ще продължават
традицията на Ботев,
Вазов, Яворов, Дебелянов,
Вапцаров, традиция, при
която се раждат творбите,
неподвластни на времето.
Втори път срещнах името
му в списание „Български
воин”. Не помня по
какъв случай бях там, но
редакторът, а може би беше
самият Гетман, извади
току-що получената поема
„Старшина” от
Орлин Орлинов
Орлин ОРЛИНОВ
и я зачете с
удоволствие.
Бях удивен от
силата на това
произведение.
На Анастас Стоянов Не ще и
съмнение, Орлин
Орлинов се
Бастун му обещах – прекрасен,
очертаваше като
як, дрянов, с дръжка – гъша
голям български
шия...
поет, роден поет.
„Помни, поете Анастасе –
Естествено,
не е бастун, а Шарколия!
непринудено,
неусетно
неговото име
Носи го век в гора зелена,
се настани в
сръндак бъди навръх Балкана!
сърцето ми. С
Двуцевката, ако запецне –
нетърпение и
с бастуна улучи глигана...”
интерес следях
вестници и
списания, за
да прочета
Тъй думах скоро на ловеца,
най-новата му
а той – чепат, разбра ме криво
творба. Първата
и взе, че легна под венеца –
ми грижа, когато
конец проклет на всичко живо!
влизах в някоя
книжарница,
бе да потърся
Потъна Анастас във мрака,
негова
отиде сам, пък бяхме двама...
стихосбирка.
Бастунът в ъгъла го чака,
Когато Орлин
а него никакъв го няма.
Орлинов започна

Бастунът

работа във в. „Отечествен
зов” – Враца, много се
зарадвах, защото той щеше
да бъде близо до нас и
можехме да се срещаме
и да разговаряме. Когато
той напечати моя цикъл
със стихове за СССР под
наслов „Далечна и близка”,
аз бях радостен не толкова
от отпечатването, колкото,
че моите стихове са минали
през високия критерий
на големия поет. А това
означаваше подадена ръка,
рамо, което бе толкова
нужно за ония от дълбоката
провинция.
Бях съпричастен и с
успехите му, и с мъката
след гибелта на неговия
син – „един потънал
малък капитан”. И колко
съм се радвал, когато
получи награда за поемата
за Васил Левски. На
негова среща с читатели
в Кнежа рецитирах „Ода
за СССР”. Много пъти я
бях рецитирал преди, но
за първи път пред самия
автор. Вложих целия огън
на сърцето си, цялата
си любов към великата
съветска страна, за да
получа неговото горещо
„Много ти благодаря!”
Станах много
чувствителен, когато
по един или друг начин
неговото име се загърбва,
подценява.
Истинско възмущение
изпитах, когато в книгата
с личности, допринесли за
развитието на Врачанска
област, бяха нацвъкани
имената на разни
бизнесмени само, защото са
дали пари за изданието, а
името на Орлин Орлинов го
нямаше.

ОРЛИН ОРЛИНОВ

Писмо до един
литературен критик

... И ето ни в дома му на
улица „Пиер Дегейтър” в
София с Георги Душански.
Гостувахме на поета, за
да го поздравим лично
по случай неговите 80
г. Посрещна ни много
любезно, разрушил
всякаква дистанция между
нас, за да може след това
да потече един искрен,
откровен разговор за
времето, в което живеем, за
поезията, за приятелството.
Заровил се в спомени,
Орлинов ни разказа, че
когато са били на Боровец,
е виждал как баща му
Орлин Василев се е
разхождал с Трайчо Костов,
който бил много ценен от
Георги Димитров.
Но на поета направило
впечатление, че големият
партиен и държавен
функционер бил замислен,
тъжен, явно стресиран от
нещо. Тогава поетът за
първи път се уплашил,
разбрал, че става нещо
страшно.
"В поезията – казва
Орлин Орлинов – трябва да
има протест, съпротива, да
звучи „Марсилезата”. Стига
ребуси и метафорични
мъгли."
Попитах го дали и той,
както Тихомир Йорданов,
се чувства „забравен” поет.
"Да, но без кавички" – беше
отговорът.
Орлин Орлинов ни
подари стихосбирките си
„Карнавал” и „Обувки от
Рая”. На раздяла ни покани
по-често да му гостуваме.
Тръгнахме си, но с
нас си взехме и поета с
духа му, с чувствата му, с
идеите му в двете чудесни
стихосбирки.■

