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Елеонора ЦАНОВА
С 3360 е намалял през 

последните пет учебни 
години броят на учениците в 
областта. Причините според 
директорката на Регионалния 
инспекторат по образование - 
Враца Божидара Евденова са 
ясни и те са за цялата страна 
- снижаване на жизнения 
стандарт на българите, 
разширяване на бедността, 
миграционните процеси, 
които обезлюдяват цели села в 
региона, липсата на деца, които 
да изпълват с глъч в първия 
учебен ден школските стаи.

Три са закритите училища, 
две са преобразувани в едно, 
защитени остават училищата 
в Остров и Тишевица. 157 са 
отпадналите ученици, като тук 
са включени и непосещаващи 
часовете дванадесетокласници. 
Най-много те са от община 
Враца, а най-малко - от Роман и 

Мизия.154 са децата ни 
заминали с родителите 
си в чужбина. 31 
са училищата на 
делегирани бюджети, 
три са големите школа 
във Врачанско с по над 

хиляда ученици, в две има до 
40 възпитаници. 

77 учебни заведения 
от областта работят по 
национални програми. Като 
проблем от врачанския 
образователен инспекторат 
посочват голямото текучество 
на педагогически кадри, 
застаряването на учителската 
професия, редом до 77-те 
преподаватели на възраст до 30 
години стоят 103-ма на възраст 
над 60 години. Няма достатъчно 
преподаватели по чуждите 
езици, най-вече по английски, 
както и по информатика, а за 
по-малките - по труд и техника, 
изобразително изкуство 
и физическо възпитание. 
Божидара Евденова разясни 
пред журналисти и новите 
моменти, които предстоят 
тази година пред средното 
образование, изискванията при 

провеждането на външното 
оценяване след четвърти и 
седми клас. Тя се похвали, 
че при тазгодишното външно 
оценяване врачанските ученици 
са показали много добри 
резултати. Все още не се знае 
точно колко първолаци от 
областта ще влязат тази година 
за първи път в класните стаи. 
Има яснота по държавния 
прием за учебната 2012-2013 
година. След седми клас 
са заявени 29 паралелки, 
реализирани вече са 23, от тях 
19 са профилирани, четири 
-  професионални, закритите 
са шест.  41 са заявените 
паралелки за прием след осми 
клас, реализираните са 33, 
а закритите три. Макар че в 
много малко от  училищата, 
едно от тях е врачанското 
школо “Никола Войводов”, 
ремонтните дейности ще 
продължат до края на месец 
септември. От Регионалния 
инспекторат към просветното 
ведомство уверяват, че 
навсякъде учебната година ще 
стартира успешно.■

Крум КРУМОВ
Над 600 са мо дей ци от ця ла та 

стра на та пя ха и тан цу ва ха на фолк
лор ния фес ти вал „Балканът пее и 
тан цу ва”, кой то се про ве де на 8  и 9 
сеп тем в ри в Берковица. На сце на та 
се изя ви ха хо ра на въз раст от 4 до 
82 г.  Групите и ин ди ви ду ал ни те из

пъл ни те ли пред с та ви ха из во рен и 
об ра бо тен фолк лор от сво ите род
ни мес та – песни, танци, обичаи, 
обреди. 

Фолклорният фес ти вал се ор
га ни зи ра от об щи на Берковица и 
мес т но то чи та ли ще „Иван Вазов”. 
Той е част от прог ра ма та за праз

ни ка на Берковица „Рождество 
Богородично” и през вся ка след
ва ща го ди на съ би ра все по ве че и 
по ве че изпълнители. 

С кон церт и об щог рад с ко ве се
лие в Берковица бе от бе ля за на 
110а та го диш ни на на Берковската 
ду хо ва му зи ка.■

Са мо дей ци пя ха и тан цу ва ха
в Берковица

почетоха 
Петър 
Парчевич
▲Президентът Росен Плевнелиев посети Чипровци по 

повод празника на общината и честването на 400 години от 
рождението на Петър Парчевич. ■ Още на 3-а стр.

СНИМКИ: КРУМ КРУМОВ

3360 деца 
по-малко 
във врачанските 
школа

13 - 19 СЕПТЕМВРИ 2012, ЦЕНА 0,30 ЛВ. 
ГОДИНА XVII, БРОЙ 33 (844) ISSN 1310 - 9693

седмичник за общините
и кметствата

Слово
e-mail: slovoplyus@abv.bg, slovoplus@yahoo.com
www.slovoplus.info

п
лю

с



2БРОЙ 33 (844) 13 - 19 СЕПТЕМВРИ 2012 Г.Слово във фокус

Учени от Института за ико но-
ми чес ки из с лед ва ния към БАН 
пред ла гат да се из вър ши прег ру-
пи ра не на общините, ко ито след 
2014 г. ще бъ дат под по ма га ни от 
Европейския зе ме дел с ки фонд, 
та ка че сред с т ва та за ин ф рас т рук-
ту ра и раз ви тие на се ла та да об х-
ва нат по-мал ки те на се ле ни места. 

Идеята бе пред с та ве на на дис-
ку сия за ре ги онал но то раз ви тие и 
при ори те ти те на стра на та до 2020 
година, це ля щи да се нап ра ви 
но во ад ми нис т ра тив но деление, 
ко ето да улес ни ад ми нис т ра ци ята 
при ус во ява не то на сред с т ва та от 

ев ро пейс ки те фон до ве през след-
ва щия прог ра мен период. 

Идеята на уче ни те е от спи съ ка 
да от пад нат гра до ве те със сил но 
раз ви та про миш ле ност и туризъм, 
ко ито раз ра бот ват ин тег ри ра ни 
пла но ве за град с ко въз с та но вя-
ва не и развитие, и по па да щи те 
в т.нар. аг ло ме ра ци он ни ареали. 
Така вмес то до се гаш ни те 231 сел-
с ки об щи ни се пред ла га по 

Програмата за раз ви тие на сел-
с ки те ра йо ни да бъ дат суб си ди ра-
ни 188, съ об щи ха от прес служ ба-
та на института. 

Ако пред ло же ни ето се 

приеме, то ва означава, че от 
прог ра ма та за сел с ки те ра йо-
ни тряб ва да из ля зат об щи ни 
ка то Банско, Балчик, Каварна, 
Царево, Челопеч, Пирдоп, 
Козлодуй, Раднево, Гълъбово, 
Гоце Делчев, Велинград, Петрич, 
Панагюрище, Карлово, Лом, 
Несебър, Приморско, Созопол, 
Бяла, Божурище, Поморие, Девня, 
Аксаково, Елин Пелин, Белослав, 
Костинброд, Суворово, Аврен, 
Марица, Ботевград, Долна баня, 
Кричим и Перущица.

Анализът на ико но мис ти те 
сочи, че ня ма яс на за ви си мост 

меж ду го ле ми на та на об щи на та и 
броя на ре али зи ра ни те проекти. 

От 2007 го ди на до се га най-
мно го про ек ти са ре али зи ра ни в 
сред ни те по раз мер общини, а не 
в големите, обяс ни доц. Стефан 
Иванов от ин с ти ту та към БАН. 
Според не го то ва показва, че не 
големината, а ад ми нис т ра тив ни ят 
ка па ци тет и ак тив нос т та на хо ра-
та са ре ша ва щи за сте пен та на ус-
во ява не на ев ро пейс ка та помощ. 
В от ми на ва щия прог ра мен пе ри од 
са кон с та ти ра ни труд нос ти или 
за къс не ния са мо в 6% от об щин с-
ки те проекти. 

Като ця ло те са свър за ни с 
ог ра ни че ния фи нан сов ре сурс 
или с лип са та на ка чес т ве ни 
консултанти.■ Слово плюс

Режат 33 об щи ни от 
сел с ка та прог ра ма

Анализ на БАН сочи, че под по ма га не то от зе ме дел с кия фонд 
мо же да се на со чи към 188 вмес то 231 кметс т ва

Марио ТОДОРОВ
Г-н Джиджев взе учас-

тие в кон сул та тив на сре-
ща на те ма „Създаване на 
заетост, ко ято се със тоя 
в София по ини ци ати-
ва на Международната 
ор га ни за ция на труда, 
Международния ва лу тен 
фонд и Световната банка. 
В та зи връз ка се обър нах-
ме към не го с мол ба да ко-
мен ти ра със то яни ето на 
сред ния и мал кия биз нес в 
България. Ето как во спо де ли 
той:

- Заявявам най-ка те го рич-
но в прав текст: в България 
има две държави! Според 
пред с та ви те ли на ед на-
та дър жа ва по ло же ни ето 
е по ве че от добро. Налице 
е фи нан со ва стабилност. 
Излезли сме от със то яни-
ето на свръхдефицит. Има 
бе ле зи за растеж. Данъците 
про дъл жа ват да са най-
нис ки те в Европейския 
съ юз и ще ос та нат такива. 

Еврофондовете се ус во яват с 
на рас т ва що темпо. Има вди-
га не на зап ла ти те на ня кои 
ка те го рии слу жи те ли в дър-
жав ния сектор. Очаква се и 
вди га не на пенсиите. Нужно 
е са мо още мал ко тър пе-
ние и до пъл ни тел ни уси лия 
от стра на на граж да ни те и 
фирмите, за да се съз да дат 
но ви ра бот ни места, да има 
още по-го лям растеж, по ве-
че пот реб ле ние и вди га не 
на до хо ди те и в час т ния 
сектор. Положението в дру-
га та държава, в ко ято жи ве ят 
пред с та ви те ли те на сред ния 
и мал кия биз нес в България, 
е нап ра во страшно. От на ча-
ло то на кри за та са из чез на ли 
бли зо 60 на сто от мал ки те 
и сред ни те пред п ри ятия у 
нас, а от на ча ло то на 2012 г. 
до мо мен та още над 20 000 
фир ми са прек ра ти ли из-
ля ло дейнос т та си или са 
ми на ли в сфе ра та на си ва та 
ико но ми ка – ос во бо ди ли 
са ра бот ни ци те си и не са 

свър за ли ка со ви те си апа-
ра ти към ком пют ри те на 
Националната аген ция за 
приходите. Двойно е уве-
ли че на без ра бо ти ца та в 
страната.

За да се раз ви ва ус пеш но 
мал ки ят бизнес, са не об-
хо ди ми сигурност, яс на и 
неп ро ме ня ща се чес то нор-
ма тив на уред ба и дос тъп до 
удо бен и ев тин кредит. Това 
по ис ках ме от ви цеп ре ми ера 
и ми нис тър на фи нан си те 
Симеон Дянков в края на 
2009 година. 

Повторихме ис ка не то си 
още мно го пъ ти след това. 
Предоставихме под ро бен 
и на уч но обос но ван срав-
ни те лен ана лиз на ни ва-
та на лих ви те в България 
спря мо лих ви те в стра ни 
от Европейския съюз, от-
къ де то са бан ки те-май ки 
на бъл гар с ки те тър гов с ки 
банки. Резултатът е нулев. 
Лихвената по ли ти ка на 
бан ки те в на ша та стра на 

не съ от ветс т ва на обек-
тив ни те ико но ми чес ки 
реалности. Има нег лас но 
кар тел но по ве де ние от 
тях на страна. Те под-
дър жат ви со ки лих ви 
по кредитите, въп ре ки 
че след ва лих ви те да 
са в по ря дъ ка на 4,25 
– 4,50 на сто, как ва то 
е по но ви те бъл гар с-
ки еврооблигации. На 
прак ти ка лих ви те по 
кре ди ти те са 12 на сто 
годишно. Българската 
бан ка за раз ви тие по лу чи 
в на ча ло то на 2012 г. от 
пра ви тел с т во то 100 млн. 
лв. за пре фе рен ци ал но 
кре ди ти ра не на мал кия 
и сред ния бизнес, но 
обя ви офер та от 10,5 до 
7 на сто го ди на лихва. В 
съ що то вре ме по-го ля-
ма та част от те зи па ри 
се на соч ват към дру ги 
тър гов с ки банки, ко ито 

раз да ват кре ди ти по соб с т-
ве на та си лих ве на тарифа. 
А пра ви тел с т во то ни е бе зу-
час тен наблюдател.

Социалният ди алог у нас 
е нарушен. Правителството 
ни уп рав ля ва без мне ни ето 
на со ци ал ни те партньори. 
Икономическият и со ци ален 
съ вет на стра на та съ що без-
дейс т ва от месеци. А бед ни-
те ве че са 40 на сто от бъл-
гар с ко то население. Не се 
при ема спе ци ал ни ят за кон 
за ко опе ра тив ни те бан ки и 
вза имос по ма га тел ни те каси, 
пред ви ден в Закона за ко-
опе ра ци ите пре ди по ве че от 
де сет години. Затова в стра-
на та ни лип с ва ко опе ра тив но 
кредитиране, а тър гов с ки те 
бан ки за дър жат ви со ки лих-
ви без дру га алтернатива. 
Вакуумът се за пъл ва от не-
за кон ни и по лу за кон ни лих-
ва ри и за лож ни къщи, ко ито 
са из точ ник на теж ка кри ми-
нал на престъпност.■

ОИЦ – Монтана
пред с та ви
доб ри 
прак ти ки от 
Северозападна
България

На 3 сеп тем в ри 2012 г. ОИЦ 
– Монтана про ве де тре та ра
бот на сре ща с медиите, на ко
ято пред с та ви доб ри прак ти ки 
на ус пеш но ре али зи ра ни про
ек ти в Северозападния ра йон 
на планиране. 

Представени бя ха 8 проекта, 
ре али зи ра ни чрез опе ра тив
ни те прог ра ми „Околна ре
да”, „Регионално раз ви тие”, 
„Конкурентоспособност”, 
„Развитие на чо веш ки те ре сур
си” и „Административен ка па
ци тет”. Средствата за тях но то 
из пъл не ние са от Структурните 
и Кохезионния фон до ве на 
Европейския съюз, от на ци
онал ния бюджет, как то и соб
с т вен при нос на кандидата. 
Финансовият при нос са мо от 
фон до ве те на ЕС за те зи 8 
про ек та е 10 283 447 лв.

Чрез из пъл не ни ето на те зи 
про ек ти е по доб ре но ка чес
т во то на жи вот в на се ле ни те 
мес та и дос тъ па до услуги, 
уве ли че на е заетостта, вклю
чи тел но и сред хо ра та в не рав
нос той но по ло же ние и хо ра та с 
увреждания, по ви ше на е ква
ли фи ка ци ята на за ети те лица, 
на биз нес кли ма та и ин вес ти
ци он на та прив ле ка тел ност на 
региона.

До то зи мо мент по про ект 
„Енергийно об но вя ва не на 
бъл гар с ки те до мо ве” за град 
Монтана има по да де ни 2 за яв
ле ния за ин те рес и подкрепа, 
тол ко ва има и в Плевен, ед но 
има във Видин. Враца, Ловеч и 
Лом от Северозападния ра йон 
за пла ни ра не все още ня мат 
по да де но такова. ■ Слово 
плюс

БЧК раздава 
храна на 
нуж да ещи се
хо ра в об ласт 
Монтана

За пе та по ред на го ди на БЧК ще раз да ва хра ни
тел ни про дук ти на уяз ви ми граж да ни по прог ра
ма та „Разпределяне на хра ни от ин тер вен ци он
ни те за па си на Европейския съ юз за найнуж да
ещи те се ли ца”. Тя се фи нан си ра от Европейския 
фонд за га ран ти ра не на зе ме де ли ето и се 
при ла га от Държавен фонд „Земеделие”, а при 
ре али зи ра не то й учас т ват мес т ни те влас ти и 
Българската аген ция за бе зо пас ност на храните. 

За раз ли ка от пред ход ни те години, през 2012 
г. про дук ти те по прог ра ма та ще се пре дос та вят 
са мо на два транша, ка то за цел та ще бъ дат 
от к ри ти 129 раз да ва тел ни пун к та на БЧК в об
ласт Монтана, а об лас т на та ди рек ция на МВР ще 
оказ ва съ дейс т вие при тях на та охрана.

През пър вия транш все ки бенефициент, вклю
чен в програмата, ще по лу чи сре щу под пис и 
до ку мент за са мо лич ност об що 12,140 кг от 9 
ви да хра ни тел ни продукти: браш но  5 кг; ориз – 
1 кг; спа ге ти– 1,5 кг; за хар–1кг, зрял фа сул – 1 кг; 
ма ка ро ни – 1,2 кг; обик но ве ни бис к ви ти – 0,400 
кг; обик но ве ни ваф ли – 0,900 кг; ца ре вич но ни
шес те  0,140 кг. 

Право да по лу чат ху ма ни тар на та по мощ 
имат 11 751 нуж да ещи се ли ца в ця ла та област.  
Промените в “Наредба 18 за ус ло ви ята и ре да 
на раз п ре де ля не на хра ни от ин тер вен ци он ни те 
за па си за найнуж да ещи те се ли ца” от м. юли 
та зи го ди на поз во ли ха да се раз ши ри кръ гът на 
подпомаганите.

Хранителни про дук ти по прог ра ма та ще по
лу чат след ни те ка те го рии уяз ви ми граждани:

1. Лица по лу ча ва ли це ле ви по мо щи за отоп
ле ние от държавата, за пос лед ния отоп ли те лен 
се зон (2011/2012 г.); 

2. Неосигурени май ки (осиновителки), по лу
ча ва ли през пред ход на та ка лен дар на го ди на 
ме сеч ни по мо щи за от г леж да не на де те до ед на 
го ди на по ре да на чл.8 ал.1 от Закона за се
мейни те по мо щи за деца;

3. Лица, по лу ча ва ли през пред ход на та ка лен
дар на го ди на ме сеч на до бав ка за от г леж да не на 
де те с увреждания, по ре да на чл. 8 д от Закона 
за се мейни те по мо щи за деца;

4. Семейства, по лу чи ли през пред ход на та ка
лен дар на го ди на ед нок рат на це ле ва по мощ за 
пок ри ва не на част от раз хо ди те в на ча ло то на 
учеб на та година, по чл. 10 а от Закона за се
мейни те по мо щи за деца;

5. Лица, по ла га щи гри жи за хо ра с увреждания, 
учас т ва ли през пред ход на та ка лен дар на го ди на в 
дейност „Личен асис тент“ по Националната прог
ра ма „Асистенти за хо ра с ув реж да ния“;

6. Лица, под по мог на ти през пред ход на та ка
лен дар на го ди на с ед нок рат на  помощ, съг лас но 
чл. 16 от Правилника за при ла га не на Закона за 
со ци ал но подпомагане.

Всички по имен ни спи съ ци на пра во има щи
те ли ца са из гот ве ни от Агенцията за со ци ал но 
подпомагане, а пре дос та вя не то на про дук ти те ще 
се из вър ш ва от щат ни слу жи те ли и доб ро вол ци 
на Българския Червен кръст в обо со бе ни за цел
та помещения. 

През вто рия транш, кой то ще се осъ щес т ви в 
пе ри ода 24.10.2012 – 23.11.2012 г., се очак ва да 
се раз да ват и дру ги продукти. 

След прик люч ва не на програмата, не раз да
де ни те про дук ти ще бъ дат пре дос та ве ни по 
списък, одоб рен от Държавен фонд „Земеделие”, 
на ин с ти ту ци онал ни бенефициенти, как ви то са 
со ци ал ни те и пси хи ат рич ни за ве де ния в об ласт 
Монтана. ■ Слово плюс

В България има
две дър жа ви
Това твър ди Явор Джиджев, пред се да тел на 
Управителния съ вет на Съюза за сто пан с ка 
инициатива пред в. „Слово плюс”

СНИМКА: АРХИВ
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Отстраниха 
окон ча тел но 
кме та на Куклен

Пловдивският апе ла ти вен съд 
пот вър ди ре ше ни ето на Окръжен 
съд – Пловдив и окон ча тел но отс т
ра ни от длъж ност кме та на Куклен 
Димитър Сотиров и за мес т ни ка му 
Иван Апостолов. 

Магистратите постановиха, 
че жал би те и на два ма та са 
неоснователни.  Мотивите на съ
да са, че два ма та са из вър ши ли 
умиш ле но престъпление, за емат 
от го вор ни пос то ве и мо гат да вли
я ят вър ху слу жи те ли те си. 

Решението за отс т ра ня ва не
то им от длъж ност е окон ча тел
но и не под ле жи на пов тор но 
обжалване.

Срещу кме та и за мес т ни ка му 
има пов диг нати об ви не ния за 
длъж нос т ни прес тъп ле ния и прис
во ява не съ от вет но на 50 000 и 
3385 лева. Сотиров и Апостолов 
са с мяр ка за не от к ло не ние „па
рич на га ран ция” съ от вет но от 
10 000 ле ва и 5000 лева. ■ Слово 
плюс

Крум КРУМОВ
Президентът Росен Плевнелиев 

по се ти на 7 сеп тем в ри Чипровци по 
по вод праз ни ка на об щи на та и чес т-
ва не то на 400 го ди ни от рож де ни ето 
на Петър Парчевич. Плевнелиев 
се срещ на с кме та на Чипровци 
Анатоли Първанов и раз го ва ря с 
мес т ни те граждани. Той раз г ле да 
ис то ри чес кия му зей в Чипровци 
и бе гост в мес т но то училище, ко-
ето но си име то на Петър Парчевич. 
Плевнелиев връ чи наг ра ди на деца, 
учас т ва ли в кон кур си на об щи на 
Чипровци за есе и стихотворение, 
пос ве те но на Петър Парчевич. 

След ка то раз г ле да му зея и сбир ка-
та за Петър Парчевич и ха рак тер ни-
те за гра да чип ров с ки ки ли ми, Росен 
Плевнелиев обяви, че за не го без с-
пор но Петър Парчевич е най-дос-
тойният и вли яте лен бъл га рин през 
ХVІІ век и ли де рът на всич ки бъл га-
ри по то ва теж ко за на ро да ни вре ме 
на робство. Плевнелиев припомни, 
че Парчевич е по лу чил доб ро об ра-
зо ва ние в Италия, мо жел е да ос та не 
на ху ба ва ра бо та в Рим, но е пред-
по чел да от да де жи во та си за ос во-
бож де ние на оте чес т во то си. Заедно 
с дру ги буд ни чип ров ча ни от ХVІІ 
век той е под гот вил Чипровското 
въс та ние от 1688 година, пре ди то-
ва е оби ка лял Европа, за да тър си 
под к ре па за България, из пол з вал е 
най-пра вил ния по ли ти чес ки момент, 
ко га то дру ги ев ро пейс ки стра ни са 
обя ви ли вой на на Турция, за да вдиг-
не въс та ни ето в Чипровци. Самото 
въс та ние пре зи ден тът на ре че най-
го ля ма та ос во бо ди тел на ак ция през 
ХVІІ век, в ко ято ра мо до ра мо за 

сво бо да та на България са се бо ри ли 
пра вос лав ни и католици. 

Плевнелиев заяви, че Чипровци от 
ХVІ и ХVІІ век е при мер за днеш на 
България как в сре да на об ра зо ва-
ни хо ра се сти га до просперитет. 
Той припомни, че по то ва вре ме 
Чипровци е би ло най-из вес т на-
та зла тар с ка шко ла на Османската 
империя, а око ло гра да са се на ми-
ра ли ед ни от най-го ле ми те ру до до-
бив ни мини. В Чипровци са жи ве ли 
мно го за мож ни и из вес т ни бъл гар с ки 
родове, чи ито пред ци са би ли част 
от уп рав ле ни ето на бъл гар с ки те ца ре 
през ХІІІ-ХІV век. В Чипровци пре-
зи ден тът се срещ на с нас лед ни ци на 
пре кия ръ ко во ди тел на Чипровското 
въс та ние Георги Пеячевич, ко ито 
се га жи ве ят в Австрия и Хърватия 
и но сят ба рон с ка титла, при съ де на 
от ав с т рийс кия им пе ра тор на Георги 
Пеячевич  за зас лу ги те му бор ба та с 
турците.

На въп рос как ще по мог не на 
Се ве ро за пад ния край да нас тиг не 
ос та на ли те ре ги они от България по 
ико но ми чес ко раз ви тие и стан дарт 
на жи вот, пре зи ден тът отговори: 
„Моята ка уза е „Програма 2020”, 
ко ято ще мо дер ни зи ра България и 
ще до ве де до просперитет. Сега е 
важ но, ко га то ус пя ва ме в не що, да 
кажем, че можем, а ко га то има ме 
проб ле ми, да ги пос та вя ме от к ри то 
на ма са та и да ги решаваме.”

Росен Плевнелиев съобщи, че 
бъл гар с ка та дър жа ва е пред ло жи ла 
на ЮНЕСКО да обя ви чип ров с ки те 
ки ли ми за све тов но не ма те ри ал но 
кул тур но нас лед с т во и вярва, че то ва 
ще ста не скоро. ■

Президентът: Петър Парчевич е
бъл гар с кият ли дер 
през XVII век

СНИМКИ: АВТОРЪТ

Крум КРУМОВ
Две дет с ки гра ди ни в Монтана ще бъ дат 

ос нов но ре мон ти ра ни със средства, от пус-
на ти от Ми нис тер с т во то на тру да и со ци-
ал на та по ли ти ка – 600 000 лева. 

Ремонтните ра бо ти бя ха офи ци ал но от-
к ри ти от кме та на Монтана Златко Живков 
и пред с та ви те ли на фир ма та из пъл ни тел 
„ПТС хол динг”.

В близ ки те ме се ци на дет с ка гра ди-
на №6 „Слънце” и на № 11 „Изгрев” ще 
бъ де под ме не на дограмата, ще се мон-
ти рат но ви отоп ли тел ни и елек т ри чес ки 
инсталации, ще се пос та вят но ви покриви, 
външ на изолация. 

На гра ди на № 6 ще се нап ра вят и ук-
ре пи тел ни работи, тъй ка то се на ми ра в 
свла чи щен ра йон и ня кои от сте ни те й са 
се напукали.

Двете дет с ки гра ди ни са сред пос лед-
ни те в Монтана, ко ито не са ос нов но 
ремонтирани, обя ви Живков. ■

2 дет с ки гра ди ни 
в Монтана ще 
бъ дат ос нов но 
ре мон ти ра ни

СНИМКA: АВТОРЪТ
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Позиция на ПП
„Обединени земеделци”: 

Управляващите 
про дъл жа ват да 
об с луж ват
оли гар хич ни ин те ре си 
в зе ме де ли ето 

Една от бо лез не ни те те ми на бъл гар с кия пре ход 
е пос те пен но то и не об ра ти мо срас т ва не на биз не са 
с политиката. Обръчите от фир ми на пар тий ни биз
нес ме ни съз да ват но ва олигархия, ко ято въз дейс т ва 
все поосе за тел но вър ху взе ма не то на по ли ти чес ки 
решения.

Голяма част от по ли ти чес ки те пар тии и найве че 
тези, ко ито вли зат в уп рав ле ни ето на страната, се 
прев ръ щат в за лож ни ци на ико но ми чес ки интереси.

Позиция на ПП Обединени земеделци: 
Управляващите про дъл жа ват да об с луж ват оли гар хич
ни ин те ре си в зе ме де ли ето

Пореден при мер за то ва са обя ве ни те тър го ве за 
про даж ба на зе ми от Държавния по зем лен фонд с 
ком пен са тор ни бо но ве в 26 об лас ти на страната. 
Имаме ос но ва ние да се съмняваме, че близ ки до 
влас т та гру пи ров ки са по лу чи ли ин фор ма ция за пла
ни ра на раз п ро даж ба на зе мя от Държавния по зем лен 
фонд.

Рязкото по ви ша ва не на це на та на ком пен са тор ни
те бо но ве и кон цен т ра ци ята им в оп ре де ле ни кръ го ве 
про во ки рат въпроси, на ко ито Министерството на зе
ме де ли ето и хра ни те тряб ва да да де отговори:

1. Има ли из ти ча не на ин фор ма ция за пред с то ящи
те тър го ве и ко го об ла го де тел с т ва тя?

2. Защо се ар гу мен ти ра ка то ан тик ри зис на мяр ка 
про даж ба та на зе ми от ДПФ при условие, че лип с ва 
яс на стра те гия за из пол з ва не на Държавния по зем лен 
фонд?

Българската зе мя е го ля мо на ци онал но бо гатс т во и 
стра те ги чес ки ре сурс на държавата. Затова и при най
мал ки съм не ни ята за наг ла се ни търгове, про даж ба та 
тряб ва да бъ де пре ус та но ве на и да за поч нат про вер ки 
от стра на на ре сор ни те институции.

ПП Обединени зе ме дел ци настояваме: 
 за прек ра тя ва не на обя ве ни те тър го ве в 26 об

лас ти на стра на та и раз с лед ва не от ком пе тент ни те 
ор га ни за евен ту ал но из ти ча не на ин фор ма ция от 
Министерството на зе ме де ли ето и храните;

 МЗХ да из ра бо ти и пред с та ви за об съж да не дъл
гос роч на стра те гия за из пол з ва не на Държавния по
зем лен фонд, ка то част от об ща та стра те гия за раз ви
тие на зе ме де ли ето и сел с ки те ра йо ни в България.■

 Повече от век след обо со бя ва не то й ка то 
об щин с ки цен тър и над 6 де се ти ле тия след 
нейно то обя вя ва не за град Мездра е на път 
да ре ши кар ди нал но проб ле ма с от веж да-
не то и пре чис т ва не то на от па дъч ни те води. 
Това ста на въз мож но след ка то Община 
Мездра спе че ли по ред ния ев ро пейс ки про-
ект - то зи път по Оперативна прог ра ма 
„Околна сре да 2007 - 2013 г.”. 

Той е на об ща стойност око ло 19,5 млн. 
лв. и е с на име но ва ние „Доизграждане 
на ка на ли за ци он на мре жа и из г раж да не 
на Пречиствателна стан ция за от па дъч ни 
во ди (ПСОВ) - Мездра”. Над 15, 5 млн. 
лв. от сред с т ва та ще бъ дат от пус на ти от 
Кохезионния фонд на Европейския съюз, 
а ос та на ли те към 4 млн. лв. е на ци онал но 
съ фи нан си ра не от дър жав ния бю джет на 
Република България. 

Договорът за пре дос та вя не на без въз мез-
д на та фи нан со ва по мощ под пи са ха нас-
ко ро в сто ли ца та кме тът Иван Аспарухов 
и ми нис тъ рът на окол на та сре да и во ди те 
Нона Караджова. „Това е най-го ле ми ят и 
зна чим проект, кой то ще бъ де из пъл нен от 

на ша та об щи на”, ко мен ти ра Аспарухов. 
„Подготвяхме го в про дъл же ние на 3 го ди-
ни и сме из к лю чи тел но доволни, че бе ше 
одобрен, тъй ка то ще до ве де до по доб ря ва-
не на ка на ли за ци он на та  ин ф рас т рук ту ра 
на гра да”. 

Крайният срок за ре али зи ра не на про-
ек та е 31 ме се ца т. е. до сре да та на март 
2015 г.  Пречиствателната стан ция ще бъ де 
из г ра де на на ле вия бряг на ре ка Искър в 
мес т нос т та „Зад мо ги ла та” в зем ли ще то 
на с. Брусен вър ху те рен с площ 10 800 кв. 
м. Предвижда се нап ра ва та на до веж дащ 
път до ПСОВ - Мездра, ре кон с т рук ция и 
ре ха би ли та ция на ВиК-мре жа та в цен т рал-
на та град с ка част, из г раж да не на до веж дащ 
ко лек тор и на вът реш ни ка на ли за ци он ни 
мре жи в кв. Лещака и в ра йо на на Боденска 
бара. 

Доизграждането на ка на ли за ци он на та 
мре жа и пос т ро ява не то на град с ка пре чис-
т ва тел на стан ция ще оси гу ри ка чес т ве но 
от веж да не и пре чис т ва не на от пад ни те 
води, ко ето ще доп ри не се за по доб ря ва не 
ус ло ви ята на жи вот на жи те ли те на Мездра 
в съ от ветс т вие със съв ре мен ни те изис к-
ва ния и ев ро пейс ки стандарти. В мо мен та 
би то ви те от па дъч ни во ди се за ус т ват без 
пре чис т ва не в Боденска бара, ко ято се вли-
ва в Искъра. 

Същевременно ин вес ти ци ята ще поз во-
ли да се на ма ли здрав ния риск за хо ра та и 
ще ока же по ло жи те лен ефект вър ху със то-
яни ето на окол на та сре да на об щи на та ка то 
цяло. Не на пос лед но мяс то ще се из бег не 
от ри ца тел но то въз дейс т вие вър ху зе ме дел-
с ки те пло щи и ще се пос тиг не уве ли ча ва не 
на об ра бот ва еми те зе ми и на въз мож нос-
ти те за ре кул ти ва ция на ув ре де ни те те ре ни 
чрез пра вил но тре ти ра не и опол зот во ря ва-
не на утайките. ■ Слово плюс

До 2015 г. Мездра ще е с 
пре чис т ва тел на стан ция 
за от па дъч ни те во ди 

Общината оси гу ри 19,5 млн. лева
за  по доб ря ва не на град с ка та 
ка на ли за ци он на мре жа

Мирослав ГЕТОВ
Побратимените гра до ве 

Мездра, Врачанска об ласт 
(България), и Конотоп, 
Сумска об ласт (Украйна), 
под пи са ха Договор за сът-
руд ни чес т во в об лас т та на 
културата, икономиката, 
търговията, образованието, 
ту риз ма и спорта. Това 
ста на при по се ще ни ето на 
офи ци ал на де ле га ция от 
Община Мездра в 90-хи-
ляд ния ук ра ин с ки ад ми-
нис т ра ти вен и же ле зо пъ тен 
център, ко ято взе учас тие в 
тържествата, пос ве те ни на 
чес т ва не то на 375-го диш-
ни на от ос но ва ва не то на 
Конотоп и 69 го ди ни от ос-
во бож де ни ето на гра да от 
хит ле рис т ки те окупатори. 
Документа па ра фи ра ха 
кме тът на Община Мездра 
Иван Аспарухов и пред се-
да те лят на Градския съ вет 
на Конотоп Василий Дзед. 

Договорът пред виж да 
об мен на официални, кул-
тур но-твор чес ки и спор т ни 
делегации, а та ка съ що 

на гру пи лекари, учители, 
ученици, сту ден ти и т. н.; 
ус та но вя ва не на дру жес-
ки и де ло ви връз ки меж-
ду младежки, културни, 
творчески, спортни, об-
ра зо ва тел ни и на уч ни 
учреждения, ко мер си ал ни 
и об щес т ве ни организации, 
про миш ле ни и тър гов с-
ки предприятия; вза им ни 
ту рис ти чес ки пъ ту ва ния 
на жи те ли те на Мездра и 
Конотоп; фор ми ра не на по-
ло жи те лен имидж на два-
та гра да-поб ра ти ми чрез 
пуб ли ка ции в сред с т ва та 
за ма со ва ин фор ма ция на 
ма те ри али за осо бе нос ти те 
на културата, традициите, 
съв ре мен ния живот, 
постиженията, про ве де ни-

те съ би тия и др.; съз да ва не 
на ус ло вия за ук реп ва не на 
ико но ми чес ки те и тър гов-
с ки те отношения; об мен 
на ин фор ма ция в об лас т та 
на град с ко то сто пан с т во и 
опи та в ор га ни за ци ята на 
мес т но то самоуправление. 

Договорът за 
сътрудничество, кой то е 
одоб рен от Общински съ-
вет - Мездра и от Градския 
съ вет на Конотоп, е за 
срок от 1 година, но впос-
лед с т вие ав то ма тич но 
мо же да бъ де удължен. 
При не го во то под пис ва не 
Иван Аспарухов връ чи на 
своя ко ле га Василий Дзед 
сим во лич ния ключ на гр. 
Мездра. На це ре мо ни ята 
при със т ва ха ве те ра нът от 

Втората све тов на вой на 
Людмила Марченко, ко-
ято е по че тен граж да нин 
на два та града, сек ре та рят 
на Община Мездра Нина 
Данколова, зам.-пред се-
да те лят на Общинския 
съ вет Виктория Данкова и 
об щин с ки ят съ вет ник д-р 
Митка Лечева. 

Навръх 6 сеп тем в ри 
- Деня на Конотоп, пред-
с та ви те ли те на Община 
Мездра се вклю чи ха в 
праз нич но то шествие, 
под не со ха цве тя и се пок-
ло ни ха пред Мемориалния 
ком п лекс на Вечната слава, 
въз диг нат в чест на по бе-
да та във Втората св. вой на 
и об ли цо ван през 1977 г. с 
мрамор, по да рен от граж-
дан с т во то на Мездра. В 
при ветс т ви ето си към ко но-
топ ча ни кме тът Аспарухов 
подчерта, че Мездра и 
Конотоп ги свър з ва дъл-
го го диш но приятелство, 
ко ето ще про дъл жи да се 
развива, за що то мес т ни те 
об щ нос ти в два та гра да са 
за ин те ре со ва ни от под дър-
жа не то на вза им но из год ни 
со ци ал но-ико но ми чес ки и 
кул тур ни от но ше ния по-
меж ду си. Вечерта бъл га-
ри те бя ха спе ци ал ни гос ти 
на праз нич ния кон церт с 
учас ти ето на на род на та ар-
тис т ка на Украйна Наталия 
Бучинска, зас лу жи лия 
артист, ком по зи тор и пе вец 
Николай Петраш и по бе-
ди тел ка та във все ук ра ин с-
кия му зи ка лен тв кон курс 
„Народна звез да” Елена 
Яловик.    

В рам ки те на трид нев на-
та си ви зи та мез д рен с ка та 
де ле га ция по се ти та мош но-
то ва гон но депо, град с ка та 
бол ни ца и ед на дет с ка гра-
ди на и раз г ле да Градския 
кра евед чес ки музей, Музея 
на ави аци ята и Музея на 
ге роя от Руско-тур с ка та 
вой на 1877 - 1878 г. ген. М. 
И. Драгомиров. ■

Побратимените гра до ве
Мездра и Конотоп под пи са ха 
Договор за сът руд ни чес т во 
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Диди СИРАКОВА
По ини ци ати ва на об лас т ния уп ра ви

тел на Видин инж. Цветан Асенов към 
вся ко кметс т во ще бъ дат сфор ми ра ни 
доб ро вол ни от ря ди за ов ла дя ва не на 
пожари. За цел та гру пи те ще бъ дат 
обучени. 

Това ста на яс но на за се да ние на 
Щаба за из пъл не ние на Областния 
план за за щи та при бедствия. В не го 
учас т ва ха пред с та ви те ли на Областно 
уп рав ле ние „Пожарна бе зо пас ност и 
за щи та на на се ле ни ето” – гр. Видин, 
„Гранично по ли цейс ко уп рав ле ние” – 
Брегово, „Гранично по ли цейс ко уп рав
ле ние” – Белоградчик, „Държавно гор с
ко сто пан с т во” – гр. Видин и Областна 

ди рек ция на МВР – гр. Видин.
По дан ни на ОУ „ПБЗН” за вре ме

то от 27 до 31 ав густ ог не бор ци те са 
учас т ва ли в лик ви ди ра не то на 41 про
из шес т вия  при 47 за съ щия пе ри од на 
ми на ла та година. 

В пос лед на та сед ми ца по жа ри те с 

ма те ри ал ни за гу би са би ли седем, а 
по жа ри те без на не се ни ще ти – в су хи 
тре ви и от па дъ ци са 33.

За съ щия пе риод ми на ла та го ди на 
по жа ри те с ще ти са би ли три, а без ма
те ри ал ни за гу би  40.

При по жа ри те през сед ми ца та са 

уни що же ни 37 де ка ра иг ло лис т на гора, 
200 ба ли фураж, 30 кв.м пок рив на 
конструкция. При по жа ри те без ма те
ри ал ни за гу би са опо жа ре ни над 1500 
де ка ра су хи тре ви .

Т ри от по жа ри те са при чи не ни от 
про яве на неб реж ност при бо ра ве не 
с от к рит огън, два по жа ра би ли в ре
зул тат на тех ни чес ка неизправност, 
къ со съ еди не ние е пре диз ви ка ло един 
пожар, за един по жар при чи ни те са в 
про цес на установяване. 

Според спе ци алис ти те пред пос тав
ка за въз ник ва не на по жа ри в гор с ки те 
мес т нос ти са су хи те тре ви и не по
чис те на та дървесина, ос та на ла след 
сечищата.■

Всяко кметс т во във 
Видинско с доб ро вол ни 
от ря ди сре щу по жа ри те

Дани ЗЛАТАНЧЕВА
Сълзите на ико ни те са чудо, 

пос ре ща но с въз хи та по це лия 
свят. В Латинска Америка те 
от дав на са пре вър на ти в до хо-
до но сен биз нес за милиони. 
Религиозният ту ри зъм там про-
цъф тя ва и об ра зи те на Дева 
Мария, ко ито пла чат в Мексико, 
Бразилия и Венецуела, са про чу-
ти и сни ма ни до ри в хо ли вуд с ки 
продукции. Малцина оба че знаят, 
че в България съ що се случ ват 
по доб ни чудеса. У нас има ня-
кол ко пла че щи Мадони, ко ито 
оба че са сла бо из вес т ни до ри на 
българите.

Иконите на Дева Мария, чи ито 
би сер ни съл зи трог ват ду ши те на 
хо ра та и ле ку ват раз ни болежки, 
са три – в Троян, Монтана и 
Годеч.

Първа проп лак ва Богородица в 
Лопушанския ма нас тир в мон тан-
с ко то се ло Георги Дамяново. Тя 
пус на ла ми ро за пър ви път пре ди 
75 го ди ни и яв ле ни ето пре диз ви-
ка ло ис тин с ка сензация. То би ло 
под роб но опи са но и док лад ва но 
от мес т ни све ще ни ци на то га ваш-
ния патриарх.

Цялата ис то рия е под роб но 
до ку мен ти ра на в „Църковен вес-
т ник” през ле то Господне 1937 
година. Вадичка це ле бен елей се 
сти ча ла от ко ро на та и сър це то 
на Младенеца, стис нат в ръ це от 
Дева Мария.

Иконата е
рисуванаот
племенниците
наЗахариЗограф
- Николай и Станислав 

Доспевски през 1862-1863 г. 
Майсторите на рек ли твор ба та си 
„Молитва”, за що то вярвали, че 
един ден тя ще мо же да вър ши 
чудеса. Вложили в нап ра ва та й 
ця ла та си енергия, ка то до ри спа-
зи ли пра ви ло то да от да дат ду ша та 
и тя ло то си на пос ти и мо лит ва 
40 дни, пре ди да за поч нат работа. 
Виделите я казват, че ико на та 
из лъч ва по ло жи тел ни вибрации. 
Ако пред нея зас та не ис тин с ки 
вяр ващ в Бога християнин, же ла-
ни ята му ще се из пъл нят в рам ки-
те на сед ми ца-две.

Манастирът пък от дав на е ка то 
при те га телен маг нит за не из ле чи-
мо бол ни от ця ла та страна. Той е 
и място, в ко ето без дет ни май ки 
за че ват след дъл ги го ди ни хо де-
не по док то ри и ча ка не на свид на 
рожба.

Отците
разрешават
напосетителите
дапипатмирото

до ри да го опи тат на вкус, ако 
пожелаят.

Миналата зи ма в све та та 
оби тел се от би ла англичанка. 
Жената се мо ли ла пред ико на та 
на Богородица с Младенеца по-
ве че от час, до кос на ла с пръст 
съл зи те на све та та май ка и чу до то 
станало. Месец по-къс но пра ти ла 
пис ма на мо нах Христодул, че е 
забременяла.

„Най-сил ни те дни на ико на та 
са 25 март – Благовещение, денят, 
в кой то ар хан гел Гавраиил до не-
съл бла га та вест, че Дева Мария 
ще ста ва майка, и 15 август. 
Молитвите то га ва се сбъд ват”, 
раз каз ват свещеници.

Не по-мал ко ин те рес на е ис то-
ри ята на пла че ща та Богородица 

от Годеч. Хартиената ри сун ка
проплакав
доманатежко
болнатаИванка
Арсова. Жената я по лу ча ва 

ка то по да рък от не поз на та ча со ве 
след труд на опе ра ция в мес т на та 
болница. Пожеланието е да й до-
не се мно го здра ве и късмет.

Богородица с Младенеца за-
жи вя ва в до ма на Иванка, чий то 
мъж ста ра тел но я за ка ча с пи рон-
че в стената ча со ве след из пис-
ва не то на же на та от здрав но то 
заведение. На 1 сеп тем в ри 2004 
г. об ле пе на та с тик со ико на за-
поч ва да ро ни дреб ни сълзици. 
Семейство Арсови са в потрес. 
В пър вия мо мент решават, че се 
е по яви ла вла га и про кар ват ръ ка 
по изображението. Оказва се, че 
то е аб со лют но сухо. Час по-къс-
но е по ви кан свещеник, кой то да 
раз тъл ку ва зна ме ни ето и да да де 
на пътс т вия как во да се пра ви 
по-нататък.

По нас то ява не на от че то хар ти-
ена та де ва е пос та ве на в стъкло. 
Новината за съл зи те й бър зо се 
разчува. Прииждат хо ра от ця ла-
та страна. Някои нощуват, къ де то 
сварят, за да до ча кат ред пред 
иконата.

Повечето са тол ко ва впе чат-
ле ни от ис то ри ята и усещането, 

ко ето имат, до ка то я гле дат в 
очите, че

оставятщедри
сумипреднея
Иванка не по хар ч ва от те зи 

лев че та ни то едно. Старателно ги 
съ би ра и да ва ка то да ре ние на дом 
за изос та ве ни деца. 

В обик но ве на тет рад ка же на та 
за поч ва да си во ди от чет за вся ка 
да де на стотинка. И та ка до края 
на зем ни те си дни.

След кон чи на та на Иванка ико-
на та е пре мес те на в го деч ка та 
църква, къ де то оба че спи ра да 
плаче.

Там ро ни ла съл зи са мо два 
пъ ти – по вре ме на кла не то в 
Беслан през есен та на 2004 г. и 
в деня, в кой то ум ря па па Йоан-
Павел II – 2 ап рил 2005 г.

Друго чу до се случ ва съ що в 
на ча ло то на но во то хи ля до ле тие 
у нас. На 20 май 2001 г., ко га то 
Българската пра вос лав на цър к-
ва от бе ляз ва Сляпата неделя, в 
Троянския ма нас тир се случ ва 
не що невиждано.

По вре ме на бо гос лу же ни ето , 
ко га то цър ков ни ят хор и мес т ни-
те ба би пе ят „Ангел во пи яше”, из 
ця ла та оби тел се раз на ся стра нен 
аромат. 

Миризмата не е поз на та на 
вяр ва щи те и е тол ко ва силна, че 

мел ниш ки ят епис коп Генадий, 
кой то во ди литургията, ту так си я 
прекратява. 

В то зи мо мент
отиконата
„СветаБогородица
Троеручица”
рукватсълзи
катоизведро
Свидетели на чу до то твърдят, 

че епис ко път ко ле ни чил пред 
олтара, кръс тей ки се. Камбаните 
пък за поч на ли да би ят сами. 

Настанали ми ну ти на все об що 
вцепенение, а след мал ко ми риз-
ма та изчезнала. Всички наб лю-
да ва ли би сер ни те кап чи ци по 
иконата.

В про то ко ла на Светия си нод 
по слу чая е записано: „Първа до 
ико на та се до кос ва про да вач ка-
та на све щи Радка Колева, ко ято 
забелязва, че об ра зът на Девата 
е потен, все ед но пла че и се 
учудва, но от ла га из т ри ва не то й 
с оп ре де ле на та за то ва кър па за 
след края на све та та литургия. 
След око ло 15 минути, в края 
на богослужението, след про по-
вед та на ар хи ман д рит Августин, 
бла го уха ние се раз на ся из ця ла та 
църква. Радка Колева се опит ва 
да из т рие иконата, но то ва ста ва 
трудно, тъй ка то тя е пок ри та с

дребникапки
течносткатоотмиро
Кърпата, по ела благоуханието, е 

за па зе на и след то ва е на ря за на на 
мно го части, съб ра ни са и мно го 
пар че та памук, с ко ито е из т ри-
ва на иконата. Посочваме и три ма 
цивилни, при със т ва щи на чу до-
то – Полина Солакова, ка си ер на 
манастира, Лидия Василева, про да-
вач ка в ма га зи на сре щу църквата, 
и Йордан Антонов, сек ре тар на 
манастира.

Архимандрит Йоаким, кой то 
е пре би ва вал пет го ди ни в бъл-
гар с кия ма нас тир „Свети Георги 
Зограф” в Света гора, Гърция, 
твърди, че та ка ва ми риз ма е сре щал 
са мо в бли зост до све ти мощи, на 
ко ито се е пок ла нял при оби кол ка та 
си из ма нас ти ра на Света гора.”

Всяка го ди на на 15 ав густ сто ти-
ци ми ря ни се стичат, за да до кос нат 
с ус т ни сре бър ни те три ръ це на 
Девата и та ка да си из мо лят здра-
ве за го ди на напред. Не са мал ко 
щастливците, ко ито на то зи спе-
ци ален ден по се ща ват ма нас ти ра 
в се ло Орешак и сла гат па му че та 
в джо бо ве те си с на деж да та Дева 
Мария да заплаче, а те да топ нат 
час ти ца от съл зи те й за късмет. 
Говори се, че Троеручицата пла че 
през година.

От в. „Уикенд

Българските ма до ни 
вър шат чу де са
Плачещи ико ни це рят рак и без де тие
Богородиците от Лопушна, Годеч и Троян пус кат съл зи пре ди го ле ми бе ди

▲Иконата на Дева Мария от Лопушанския манастир ▲ Чудотворна икона на Св.Богородица Троеручица в Троянския 
манастир



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

13 – 19 сеп тем в ри

►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

ТПК “Септември” 
– Монтана

произвежда:
• дюшеци, ма си – хол ни и кухненски, и 

столове
• Отдава по ме ще ния под на ем

за офи си и производство

ТПК„Септември”предлага
офисиподнаемвБитовкомбинат

наул.„Третимарт”84

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

„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..

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.

ПРИСТАНИЩЕН
КОМПЛЕКС– 
ЛОМ ЕАД

3600 Лом, 
ул. „Пристанищна” № 21
Тел. 0971/69 412, 60 300, факс 0871/60 301, 
е-mail: office@portlom.bg; info@portlom.bg; 
www.portlom.bg.

„АсеновЕлектрикиБо”ЕООД

Всички ви до ве стро ител ни 
работи, ел. инсталации, ВиК, 

отоп ли тел ни инсталации, 
тер мо и хидроизолации.

Цветан Асенов, уп ра ви тел
Тел./факс: 092/641551, GSM: 0888/318122, 
e-mail: cv_asenov@mail.bg.
Враца, ул. „Н. Вапцаров” 35.

АтанасМаринов
НаскоНиколов

● кух нен с ко обзавеждане, 
●трапезария, 
● секции, 
● дет с коюно шес ко обзавеждане, 
● спални, 
● ме бе ли за антре, офис мебели, 
● ме бе ли за заведения, 
● дър ве на дограма, 
● ин те ри ор ни и вход ни врати.

с. Паволче
ул. „Хр. Ботев” 54
тел. 09189/2230
GSM: 0888/77 61 61; 0888/86 68 
23; 0888/78 00 80; 0887/93 31 78.

ПК “Козлодуйски бряг” - гр. Козлодуй 

пред ла га за про даж ба 
мебеленмагазин,

койтоепостроенвърху
собственаземя

Цена по споразумение.

Телефонзаконтакт:0973/80315.

От Управителния съ вет
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13 ч Св. свщмчк Корнилий 
стот ник (Предпразненство 
на Въздвижение)  

14 п † Въздвижение на 
Св. Кръст Господен. Успение 
на св. Йоан Златоуст 
(Крьстовден) (Строг пост)  

15 с Събота след 
Въздвижение. Св. вмчк 
Никита. Преп. Филотей. Св. 
мчк Леонид 

16 н † Неделя след 
Въздвижение. Св. вмчца 
Евфимия Всехвална. 
Св. Людмила Чешка. Св. 
Киприан, митр. Киевски и 
Московски (1406)  

17 п * Свв. мчпи Вяра, 
Надежда и Любов и май
ка им София Св. мчца 
Теодотия. Св. Нил, еп. 
Египетски 

18 в Преп. Евмений, еп. 
Гортински, чудотворец. 

19 с Св. мчци Трофим, 
Саватий и Доримедонт  

Един от сим во ли те на Видин – 
цър к ва та „Св. Димитър”, е зас т ра-
ше на от срутване. Най-уяз ви ми са 
два от ку по ли те на храма. На вто ра-
та по го ле ми на цър к ва в България 
до се га не е пра вен ос но вен ремонт, 
а е стро ена пре ди по ве че от 120 
години. Течовете от пок ри ва са 
многобройни, но най-теж ко са за-
сег на ти куполите, къ де то са зейна ли 
ог ром ни фуги. Още пре ди 3 го ди ни 
ек с пер ти те са ус та но ви ли кон с т-
рук тив ни нарушения, по ра ди ко ето 
Видинската мит ро по лия се е об ръ-
ща ла за по мощ към Министерството 
на кул ту ра та и тогава, и сега, но 
сред с т ва няма.

Кметът на Видин е из дал за по-
вед за ог ра ни ча ва не дос тъ па до 
опас но то място. Освен ог раж да не 
на опас но то място, в цър к ва та ще 
бъ дат пос та ве ни пре дуп ре ди тел ни 
надписи. С от пус на ти те 15 000 лв. 
от Дирекция по ве ро из по ве да ни-
ята към МС ще се про ек ти ра скеле, 
ко ето да по еме то но ве те стро ите лен 
материал, ко ито би ха пад на ли от 18 
м при евен ту ален инцидент. 

Пълният ре монт на кон с т рук ци ята 
ще стру ва ня кол ко милиона, ко ито 
в мо мен та ня ма от къ де да дойдат. 
Видинската Света мит ро по лия тър-
си сред с т ва за вре мен но ук реп ва не 
пре ди да бъ де из вър шен ця лос тен 
ре монт на църквата, ко ято е па-
мет ник на кул ту ра та с на ци онал но 
значение. ■Слово плюс

Символът на Видин -
цър к ва та "Св. Димитър",

зас т ра ше на
от срут ва не

предлага
дамскиобувкинаатрактивницени
Тел. 0886/974520

Фирма „Цвети” – Монтана
ул. „Любен Каравелов” 3

Общинскоторъководство
наБСП–Лом
поз д ра вя ва сво ите съг раж да ни 
с праз ни ка на гра да на 17 сеп тем в ри – 

Вяра, Надежда
и Любов!
Приемете най-доб ри те ни по же ла ния за 
здраве, пол зот вор ни дела, лич но щас-
тие и жи тейс ки къс мет на вас и се мейс-
т ва та ви!
Честит празник!

Жори АЛЕКСИЕВ
пред се да тел на ОбС на БСП - Лом



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. “Пейо Яворов” 1, Бизнесцентър “Огоста”

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     
                   0988 881081
Екип Видин                                   
3700, ОКС, ул.”Г. Божинов” 1
тел.: 0889 399 349

п
лю

сСлово

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 ОБЯВИСдружение 
„ЛОВНОРИБАРСКО
ДРУЖЕСТВО”  
гр. Мездра

отдава

поднаем

ловенмагазин

икафене

вцентралната

градскачаст

наМездра.

За справки: 
0910/ 910 13 

Продавамдвуетажнановавила
на път Е79 – на 25 км от Монтана, застроена площ 
140 кв. м (вътрешни стъпала, панорамен изглед, 
вграден в първи етаж гараж и барче), дворно място 
1 дка, нови стопански постройки, лозе, градина, 
асмалък.Тел. за връзка 0884/787465
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Шанс за мал ки те 
спор тис ти на Оряхово

ГЕРБ Оряхово спон со ри ра учас ти ето на 
Бадминтон клуб с ръ ко во ди тел Койчо Станев  
на меж ду на род ния тур нир по бад мин тон  в гр. 
Онещи, ок ръг Бакъл – Румъния. Местната струк
ту ра на ГЕРБ да де шанс на мал ки те спор тис ти да 
спе че лят ме да ли за България и род ния си град 
на турнира, кой то се про веде от  9 до 13 сеп тем
в ри 2012 г.  ПП ГЕРБ по же ла ва ус пех на мла ди те 
победители!■

За ся ко ха лешояд, 
за вър нал се след 
2- го диш на миг ра ция

Възрастният мъж ки ек зем п ляр бил ос во бо ден 
от адап та ци он на та во ли ера в Сливенския бал кан 
през ок том в ри 2010 г. Няколко ме се ца той стран
с т вал над Тополовград и Монтана. На град с ко то 
сме ти ще в Монтана пти ца та би ла за ло ве на от 
роми, ко ито по ис ка ли от куп за нея. След на ме са та 
на по ли ци ята ле шо ядът е от не сен в Стара Загора, 
къ де то е под ло жен на лечение. Покъс но от но во е 
пус нат на сво бо да на Сините камъни. Оттам оба че 
от ле тял за Италия.

В края на май 2011 г. еко ло гът Флувио 
Генеро съобщил, че пти ца та се е при съ еди ни
ла към та мош на та ко ло ния бе лог ла ви лешояди. 
Изненадващо през това лято мон ти ра ни ят на пло
щад ка та за под х ран ва не на ле шо яди на Сините 
ка мъ ни    фо то апа рат зас нел за вър на лия се у 
до ма лешояд. Сега пер на ти ят скит ник е в ком па
ни ята на дру ги 12 птици, ос во бо де ни от во ли ери те 
в Сливен и Котел, ко ито трай но са се за се ли ли в 
района.■ От в. „Земя”

Над 20 при ро до лю би те ли 
от София, Вършец и Враца 
наб лю да ва ха бе лог ла ви 
ле шо яди на те ри то ри ята на 
Природен парк „Врачански 
балкан” в бли зост до с. 
Долно Озирово. 

Експерт от Дружество на 
хищ ни те пти ци из не се ин-
те рес на бе се да за тях на та 
биология, на чин на жи вот и 
за усилията, ко ито се по ла-
гат за опаз ва не то и за щи та 
им. С по мощ та на зри тел ни 
тръ би и би нок ли учас т ни-
ци те в ини ци ати ва та има ха 
въз мож ност да наб лю да ват 
отбли зо как то лешоядите, 
на ми ра щи се в адап та ци он-
на та волира, та ка и част от 

ос во бо де ни те в при ро да та 
птици.

Белоглавите ле шо яди 
са най-го ле ми те птици, 
ко ито се сре щат на те-
ри то ри ята на Природен 
парк “Врачански балкан” 
с раз мах на кри ле те око ло 
2, 70 метра. Въпреки зло-
ве щия си вид ле шо яди те 
не са ти пич ни те граб ли ви 
хищници. Те не мо гат да 
уби ват и се хра нят из ця ло 
с мърша. В то ва е и спе ци-
фич на та им фун к ция - да 
са ес тес т ве ни са ни та ри на 
природата, ко ито по чис т-
ват ра йо на от за ра зи и от 
тру по ве те на раз ла га щи се 
животни. ■ Слово плюс

Природолюбители наб лю да ва ха
ле шо яди във Врачанския балкан

Детският фут бо лен тур нир 
за Купата на „M&BM” е част 
от националната прог ра ма 
“Децата и фут бо лът” и се 
ор га ни зи ра от АБФ, БФС и 
Община Видин. 

Състезанието се про ве-
де на мес т ния ста ди он „Г. 
Бенковски”. В тур ни ра взе ха 
учас тие 8 дет с ки от бо ра от 
гра да и ре ги она на въз раст 12 
години. На фи на ла се срещ-
на ха два та ви дин с ки от бо ра 
- ОФК „Бдин-1923“ и ДФК 
„Видин“. В ос пор ва ния мач 
по бе ди тел ста на ти мът на 
ОФК „Бдин-1923“ с треньор 
Павел Огнянов. 

Всички учас т ни ци по лу чи ха 
пъл на фут бол на екипировка, 

флагчета, топ ки и мно го ин-
ди ви ду ал ни награди. Дадени 
бя ха и от ли чия за „Най-до бър 
за щит ник“, „Най-до бър на па-
да тел“, „Най-до бър вра тар“, 
„Най-до бър фут бо лист“ и 
други. Наградите връ чи кме-
тът на гра да Герго Гергов, 
а  пре зи ден тът на „M&BM 
Express” Павел Петров заяви, 
че тур ни рът ще се пре вър не в 
тра ди ция и от до го ди на фир-
ма та ще по еме ця ла та из д ръж-
ка на от бо ра победител.

Футболен клуб ОФК „Бдин-
1923” бе ре гис т ри ран нас ко-
ро от об щи на Видин. В не го 
де ца та мо гат да иг ра ят без-
п лат но и да се раз ви ват ка то 
спортисти. ■ Слово плюс

Ремонт на кейовата 
стена във Видин

Започва ре монт на ке йо ва та сте на във Видин. 
Възстановителните мер ки са пред п ри ети поради 
де фор ма ции и на ру ше ния по стената, при чи не ни 
от външ ни въздействия. Разместени са ка мен ни 
блокове, об ра зу ва ли са се пукнатини. Във фу ги те са 
из рас на ли храсти, ко ето во ди до от кър т ва не и раз
мес т ва не на камъните.  Ремонтът е вклю че н в го диш
на та прог ра ма за под дър жа не на прис та ни ща та за об
щес т вен тран с порт и тряб ва да прик лю чат в рам ки те 
на 1 г. Стойността е 4 987 900 лева. ■ Слово плюс

Детски футболен 
турнир във Видин
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Емилия РАЛЧЕВА

Изложба от 60 изог ра фи са ни 
кра ту ни под ре ди ху дож ни кът 

от вра чан с кия квар тал Бистрец Иван 
Христов на Десетия меж ду на ро ден 
фолк ло рен фес ти вал на бо ба – 
“Бобфест” в се ло Радуил. Рисунките 
вър ху кра ту ни те са на раз лич на 
тематика. Христов по да ри на ор га ни
за то ри те спе ци ал на ог ром на кратуна, 
на ри су ва на за юби лейния бо бен 
фест в са мо ков с ко то се ло Радуил. 
Зографинът от Бистрец връ чи своя по
да рък на Димитрина Божилова  пред
се да тел на ор га ни за ци он ния ко ми тет 
на фестивала. Пред мно гоб ройна та 
пуб ли ка на тър жес т во то той из пъл ни 
сво ето про чу то “Писмо до Америка”, с 
ко ето взри ви от смях пре пъл не ния са
лон на мес т но то читалище.

Почитател на вра чан с кия ху дож
ник се ока за и глав ни ят ку ли нар на 
дър жа ва та Ути Бъчваров, на ко го
то Иван Христов по да ри спе ци ал на 
кратуна, изог ра фи са на на лов джийс
ка тематика. Двамата си нап ра ви ха 
сним ка за спомен, а Ути си ку пи и 
ед на от дъл ги те кра ту нири би на 
художника.

Иван Христов по лу чи по ка на да гос
ту ва в ку ли нар но то те ле ви зи он но пре
да ва не на Ути Бъчваров. Там Иван 
ще пред с та ви вра чан с ки яс тия от 
тиква, ще под ре ди в сту ди ото де се ти
на из ри су ва ни кратуни, ще си го во рят 
на се ве ро за па ден диалект, а до ка то 
Ути готви, Иван Христов ще ри су ва 

вър ху тиква.
Врачанският ат рак ти вен ху дож ник 

се за вър на от Радуил с гра мо та и 
награда, ко ято не е пър ва за не го от 
то зи фестивал.

Иван Христов е но си тел на зла тен 
ме дал от боб фес та в Радуил през 
2006 година, ко га то пред с та ви из лож
ба от 80 изог ра фи са ни кратуни, 40 от 
ко ито бя ха на те ма “БОБ”.

Тази го ди на бис т реш кият зог раф 
оти де на боб фес та със се мейс т во то 
си. И как то се очак ва же на му си ку
пи ра ду ил с ки боб, кой то ще за са ди в 
бис т реш ко то имение. Така в гра ди на
та на Иван Христов ос вен кратуни ще 
рас те и ра ду ил с ки боб, чи ито вре жо
ве сти гат дъл жи на че ти ри метра.

Фестивалът “Бобфест” 2012 е 
юбилеен. За де се та по ред на го ди на 
са мо ков с ко то се ло Радуил е до ма кин 
на фес ти вал на бо ба, ве че и с меж ду
на род но участие, кой то по тра ди ция 
се про веж да в пър ви те съ бо та и не
де ля на ме сец септември.

На мег да на и на сце на та на мес т
но то чи та ли ще се изя ви ха фолк лор
ни групи, със та ви и ансамбли, как то 
и ин ди ви ду ал ни из пъл ни те ли от 
България, Македония и Сърбия. Най
доб ри те бя ха от ли че ни със ста ту ет
ка та “Златен боб” и ме да ла “Златен 
фасулицър”.  
Радуил е из вес тен с ра ду ил с кия 
боб, оце нен със зла тен ме дал от 
Пловдивския па на ир още при цар 
Фердинанд.■

Иван Христов на 
“Бобфест” в Радуил

Елеонора ЦАНОВА
“Пред моя ро ден дом 
сто ле тен дъб рас те -
аз пом ня го та къв ог ро мен
от дете.
Аз виж дал съм го 
как във слън чев ден блести,
и слу шал съм го в мрак 
сред но щен да шеп ти.”

Това е част от сти ха на 
Николай Хрелков, пос ве-

тен на не го вия ро ден дом и на 
не го вия ро ден град. Сега сред 
ру ини те на мал ка та къ ща, поч-
ти в цен тъ ра на Бяла Слатина, 
на ме рих ме кът че от дри пи зад 
вход на та порта, оби та ва но от 
кло ша ри и ви со ко над ме тър 
рас те ние ка на би с. Нар ко ти кът е 
от г леж дан и из ра съл в плас т ма-
сов съд от сирене.

Напуснал от ра но то зи дом в 
ти ха та бе лос ла тин с ка улица, 
въп ре ки про тес ти те на ро ди те-
ли те си, Николай Хрелков ос та-
ва не раз б ра ни ят от сво ите близ-
ки по ет, но с мно го приятели, с 
нежна, ра ни ма ду ша на ли рик, 
от къс нат от род ния корен. Баща 
му, Радю Хрелков, пре на ся от 
Копривщица в мал ко то град че 
сред рав ни на та пат ри ар хал-
ния ред на те жък тър го вец с 
дес по ти чен характер. Тук той 
при вик ва и свои пле мен ни ци 
от Копривщица, тогава още 
младежи, сред ко ито е и моят 
дя до Илия Келчев. Търсят пре-
пи та ние в земята, раз ви ват 
животновъдство. В края на XIX 
век, в сре да та на де кем в ри 1894 
г., в до ма на Хрелкови се раж да 
та ка же ла ният син - Николай. 
На не го тър го ве цът залагал, но 
той тър сел по ве че ши ри не то 
на по ле то, опи яня вал се от пе-
сен та на дъбовете, сви ли се в 
“Китката”, за съ жа ле ние и то зи 
ве ко вен сим вол на Бяла Слатина 
бе уни що жен без въз в рат но в го-
ди ни те на демокрацията.

Дъбът, кой то рас те пред 
къ ща та, ка то сим вол на си-
ла и мощ, той въз пя ва в ед-
но от най-про чув с т ве ни те си 
стихотворения. Този дъб, кой-
то го ча ка в дъл ги те го ди ни 
на из г на ние и емиг ран тс т во. 
Непреклонен, ха ра мия по душа, 
с воля, ко ято ка ля ва в годините, 
Хрелков от х вър ля ро ди тел с ка-
та по ве ля за спо ко ен ес наф с ки 
живот.

В сто ли ца та по па да сред не-
по кор ни те ин те ли ген т с ки сре ди, 
на ми ра от душ ник на ду хов ни-

те си тер за ния в сим во лиз ма и 
свър з ва с то ва те че ние най-доб-
ри те си про из ве де ния. Живее в 
Сърбия и в Париж, на въс та ни-
ето през сеп тем в ри 1923 го ди на 
пос ве ща ва чу дес ни те си балади, 
за ра ди ко ито в но ва та ни ис то-
ри чес ка наг ла са е от х вър лен, 
вклю чи тел но и от учеб ни ци-
те по литература. Последните 
си го ди ни, до 8 ав густ 1950-а, 
Николай Хрелков пре кар ва, 
бо рей ки се с теж ка та бо лест 
на не ча ка на та жъл та гос тен ка 
в Горна баня. “Надеждата е за 
слабите, а за сил ни те 

е бор ба та “ , чес то каз вал 
на сво ите приятели. И още - 
“Живот, не съм влю бен в теб, 
но имам тол ко ва още да свър-
ша.”

Малката къ ща в Бяла Слатина 
и мощ ни ят ки чест дъб пред нея 
остават. Със съ дейс т ви ето на 

две те сес т ри на Хрелков, Мара 
и Ана, която е съп ру га на пи-
са те ля Димитър Осинин, през 
1969 го ди на род но то мяс то на 
по ета е обя ве но за па мет ник 
на кул ту ра та . Тук се съ би ра и 
мал ка му зей на сбир ка с да ре-
ни от се мейс т во то ори ги нал ни 
вещи, кни ги и дру ги до ку мен ти 
на Хрелков. Посрещани от ба-
ба Мара, в кит ния двор с мно го 
цве тя чес то ид ват деца, гос ту-
ват пи са те ли. По-късно, след 
смър т та на Хрел ко ва та сестра, 
гри жи те по ема учи тел ка та по 
ис то рия Нанова, а об щина та 
има иде ята да нап ра ви в ед на 
от ста ите ет ног раф с ки му зе й.  
Дър жа ва та на соч ва ця ло то си 
вни ма ние в оне зи го ди ни към 
до ма-му зей в Горна баня, къ де-
то по етът е жи вял в пос лед ни те 
си години. Още пре ди 1989 го-
ди на за поч ва разрухата. Правят 

се опи ти къ ща та да бъ де ук ре-
пе на, но то ва не е дос та тъч но 
и тя лека-полека, ос та ве на на 
без ха бе ри ето и безгрижието, 
рухва. Рухва и дъбът, па да по ко-
сен вър ху мал ка та къ ща с коп-
рив щен с ки ез лъ к.  Пос те пен но 
не ос та ва ни що от сме не ни те 
нас ко ро керемиди, раз г ра бе ни 
са тух ли те до ри и се га сте ни те 
приз рач но стърчат. 

Забравен  ка то поет, ка то един 
от най-яр ки те род ни сим во лис-
ти и из х вър лен от учебниците, 
за гър бен от съг раж да ни те 
си, днес име то на Николай 
Хрелков се знае от мал ци на 
белослатинци. А от род ни я му 
дом не е ос та на ло поч ти нищо. 

Останки от сте ни и от дел-
ни ъгли, къ де то яв но са би ли 
ста ите, ли чат и ос тан ки от ня-
ко гаш ни фотоси, в дво ра не 
мо же да се прис тъ пи от бу ре-

ни и саморасляци, до зе ещия 
врат ник е би ва кът на се гаш ни 
несретници, без дом ни ци или 
наркомани. А точ но в сре да та се 
е из диг на ла  ку ти ята с наркотик.

Има из гот вен про ект за въз-
с та но вя ва не то на до ма на 
Хрелков по за па зе ни сним ки 
и спомени, кан ди датс т вах ме  
за ев ро пейс ко финансиране, 
за що то бю дже тът на об щи на-
та не стига, но не се по лу чи 
- от го ва рят ни от го вор ни ци те 
за кул ту ра та в Бяла Слатина. 
Кандидатствали са по прог ра ма 
„Регионално раз ви тие” за бли-
зо ми ли он лева, не об хо ди ми за 
въз с та но вя ва не то на до ма - па-
мет ник на културата. Внесли 
са и един по-скро мен про ект 
за бли зо 300 000 ле ва , по кой то 
очак ват ня ка къв резултат. 

В цен тъ ра на Бяла Слатина, 
нас ред кра си вия пло щад с 
бли ка щи в знойния ле тен ден 
фон та ни, памет ни кът на по-
ета Николай Хрелков, с ле ко 
пре гър бе на та му стой ка и пог-
лед към род ния град, ся каш 
ни уп рек ва нас, по том ци и 
съвременници, за  та зи заб ра ва . 

На пом ня ни за то зи си лен 
и ка то човек, и ка то тво рец 
белослатинец, кой то би бил 
гор дост със сво ите сти хо ве на 
вся ка ев ро пейс ка страна.■

вместо дъб в
двора на поета

Канабис


