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Секретарят на Община Видин Орлин 
Василев откри обществената трапезария 
за социално слаби. Тя се помещава на 
ул. „Горазд“ №23, в СОУ „Св.Св. Кирил и 
Методий” и в продължение на 7 месеца ще 
предлага топла храна през есента и зимата. 
Подпомаганите са самотно живеещи хора, 
скитащи и бездомни, както и семейства с 
минимални доходи. 

От подадените 239 молби за получаване 
на безплатна храна са одобрени 108. 
Шест от тях са бездомни, а останалите 
са самотно живеещи. Първият, който е 
включен в списъка за ползване на услугите 
на трапезарията, е с пенсия 100,86 лв., а 
последният – със 165,64 лв. За всеки един 
е подписан индивидуален договор. 

Трапезарията е финансирана по проект, 
който общината спечели през 2009 г. 
Схемата се субсидира от Министерството 
на труда и социалната политика (МТСП).■

Социалната трапезария 
oтвори врати

СНИМКА: АРХИВ

Община Брусарци

Скъпи съг раж да ни и гости,

Поздравявам ви с тра ди ци он ния 

праз ник на град Брусарци 14 ок том в ри 

– Петковден, ка то ви по же ла ва м 

здраве, бла го по лу чие и оптимизъм!

Нека да бъ дем един ни и спло те ни 

за ре али зи ра не то на добрите идеи, 

за просперитета на града 

и неговите жители!

Честит празник!
Наташа МЛАДЕНОВА

кмет на Община Брусарци

На всич ки жи те ли и гос ти на 
Община Медковец чес ти тя
праз ни ка на Общината!

Бъдете здрави, с бо дър и съ зи да те лен 
дух, но се те в ду ши те си свет ли на та и 
кра со та та на родната земя!
Весели праз нич ни дни!

инж. Венцислав ЕВГЕНИЕВ
кмет на Община Медковец

Общинска ад ми нис т ра ция Вълчедръм

и лич но кме тът Иван БАРЗИН 
поз д ра вя ватсво ите съг раж да ни с пред с то ящия 

праз ник на общината, ка то им по-

же ла ват здраве, бо дър дух и мно го 

настроение!Нека с во ля и ку раж пре одо ля ва ме 

всич ки пре диз ви ка тел с т ва и с мъд рост 

взе ма ме пра вил ни те решения!
Честит празник, граж да ни 
от об щи на Вълчедръм!

Иван БАРЗИН
кмет на Община Вълчедръм

Даниела ХИТОВА
За първи път в историята 

на врачанското с. Нефела 
бе открита детска градина. 
Тя ще е филиал на ОДЗ 
„Българче” и в нея ще се 
възпитават и отглеждат 21 

деца от селото, от тях 16 за 
първи път прекрачват прага 
на детска градина. 

Лентата на новата 
придобивка прерязаха 
кметът на община Враца 
инж. Николай Иванов, 

Лиляна Ковачева – 
директор на Центъра за 
образователна интеграция 
на деца и ученици от 
етническите малцинства 
в МОН, и Таня Борисова 
– директор на ОДЗ 

„Българче”. 
„Винаги е приятно, 

когато откриваме нов обект. 
Радостта е още по-голяма, 
когато откриваме детско 
заведение, особено сега, във 
времето на икономическа и 
демографска криза. 

Г-жо Борисова, 
поздравявам ви за 
изключителните усилия 
на вашия екип и ви 
гарантирам, че винаги 
ще имате подкрепата на 
Община Враца.” – каза в 
приветствието си кметът 
инж. Николай Иванов. 
На малките палавници 
той подари играчки. 
Сред официалните гости 
на празника бяха също 
зам.-председателят на 
общинския съвет във 
Враца Малина Николова 
и директори на детски 
градини.

Новото детско заведение 
ще се помещава в сградата 
на бившето училище. За 
ремонта му Община Враца 
отдели 40 000 лева.■

Село Нефела 
за първи път има 
детска градина

Анастас Попдимитров по лу чи го
ля ма та наг ра да за ак тьор с ко 

майс тор с т во от фес ти ва ла „Албамоно”. 
Директорът на Драматичнокук лен те
атър – Враца бе ше от ли чен с „Гран 
при” за ро ля та на Мъжа в спек та къ ла 
„Столовете” от Йожен Йонеско, кой то 
е коп ро дук ция меж ду Врачанския те
атър и Мал драм с ки те атър – Битола 
(Македония). 

Единственият дър жа вен фес ти вал в 
Албания се про ве де меж ду 22 и 28 сеп
тем в ри с учас ти ето на те ат рал ни тру пи 
от Сърбия, Македония, САЩ, Албания и 
други страни.

Признанието за Анастас 

Попдимитров е поредното, тъй ка то 
за съ ща та ро ля той по лу чи го ля ма та 
наг ра да за мъж ка ро ля и по вре ме на 
Националния фес ти вал на мал ки те те
ат рал ни фор ми във Враца през 2011 г.

В „Столовете” от Й.Йонеско на 
Попдимитров пар т ни ра ма ке дон с ка та 
ак т ри са Йоана Поповска. 

Спектакълът е ре жи си ран от Любчо 
Георгиевски и е иг ран на сце ни те в 
Киев, Истанбул, Санкт Петербург, 
Москва, Виена, Скопие, Букурещ и 
Лондон. 

В България, ос вен във Враца, той бе
ше по ка зан и в Народния те атър „Иван 
Вазов”. ■ Слово плюс

Диана СИРАКОВА
Православен ду хо вен 

цен тър от к ри с во дос вет 
Видинският мит ро по лит 
Дометиан. Центърът 
се на ми ра в сгра да та 
на тър гов с кия цен тър 
в града. 

В не го ще се из на
сят беседи, ще се ор
га ни зи рат цър ков ни 
изложения, изложби, 
про жек ции на ду хов ни 
филми, ще се слу ша цър
ков на му зи ка и ще фун
к ци они ра биб ли оте ка с 
читалня. 

Тук ще е и не дел но то 
училище. 

По вре ме на от к ри ва
не то се със тоя и пър во то 

ме ро прия тие на Центъра 
– пред с та ве на бе из лож
ба та на Цвета Цветкова 
от Видин, ко ято из ра бот ва 
ико ни на стък ло с цве тен 

ориз. 
Митрополит Дометиан 

бла гос ло ви но во то на чи
на ние и по же ла то да но си 

ду хов на пол за на граж
да ни те на Видин, как то и 
да въз ди га до ве ри ето във 
Видинската епар хийс ка 
църква. ■

Откриха пра вос ла вен
духовенцентър

Анастас 
Попдимитров 
с "Гран при"
от фестивала 
"Албамоно" 
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Лекар со ци алист
победивХърлец

Елеонора ЦАНОВА
Ветеринарният док тор Огнемир Симов спе че ли 

убе ди тел но кмет с ка та власт в коз ло дуйс ко то се ло 
Хърлец. От 1793 има щи пра во то на глас, пред ур ни
те в не де ля са зас та на ли 1245 жи те ли на Хърлец. 
И въп ре ки че на ча ло то на важ ния за се ло то ден бе 
пом ра че но с на пъл но неп ри ем лив инцидент, хо ра та 
все пак нап ра ви ха своя избор. Рано сут рин та в не
де ля об щин с ки ят съ вет ник от БСП и член на ръ ко
вод с т во то на мла деж ка та ор га ни за ция на пар ти ята 
Людмил Младенов е бил уд рян и ри тан от кри ми
нал но про яве ния Ангел Попов  Главестия. Срещу 
из вес т ния на по ли ци ята Попов се во дят ня кол ко до
съ деб ни производства, но за се га той е на свобода. 
В из бор ния ден са по да де ни до об щин с ка та из би ра
тел на ко ми сия че ти ри жалби, ка то ед на от найсе ри
оз ни те е от ка зът на част от чле но ве те на ко ми си ята 
и пред се да те лят на мес т на та ор га ни за ция на ГЕРБ 
да по пъл нят и офор мят из бор ни те протоколи.

Въпреки ра зиг ра лия се нас ред се ло то конфликт, 
за кой то ос нов на та при чи на е би ла по ли ти чес ка и 
това, че коз ло дуйс ки ят съ вет ник е от левицата, др 
Огнемир Симов, из диг нат от БСП, спе че ли 616, или 
53 про цен та от гла со ве те на избирателите, сре щу 
сво ите опоненти, из диг на ти от ини ци атив ни ко ми те ти 
 не за ви си мия кандидат, под к ре пян от ГЕРБ и дру ги 
дес ни партии, Валери Петров, по лу чил 495 гласа, и 
из диг на тия от ини ци ати вен ко ми тет Ваньо Димитров, 
с 40 от гла со ве те на сво ите съселяни.

На зак лю чи тел на та сре ща на др Огнемир Симов 
пре ди дни в Хърлец присъства, ка то своя пър ва изя
ва в стра на та след из бо ра му на че ло на Партията на 
ев ро пейс ки те социалисти, Сергей Станишев, кой то 
сподели, ци ти ра но от БТА: „АЕЦ “Козлодуй” и АЕЦ 
“Белене” са нуж ни на България. Мисля, че стра на
та има нуж да АЕЦ “Козлодуй” да ра бо ти още дъл ги 
го ди ни и да се из г раж да АЕЦ “Белене”, за що то то ва 
е на ци она лен интерес. Управляващите се опит ват 
да про ти во пос та вят два та про ек та и ма ни пу ли рат 
хората.” В Хърлец Станишев е по со чил още, че 
България и хо ра та имат нуж да атом ни те цен т ра ли 
да бъ дат под дър жа вен контрол, за да мо же чрез 
сво ята соб с т ве ност бъл гар с ка та дър жа ва да оп ре де
ля це ни те на електричеството, ко ито да бъ дат по но
си ми за хората.

Частичните из бо ри в коз ло дуйс ко то село, ед но от 
найго ле ми те в общината, се на ло жи ха след  ка то 
из б ра ни ят ми на ла та го ди на кмет за ги на тра гич но 
при катастрофа.■

ОГНЕМИР СИМОВ

Даниела ХИТОВА
Враца е ед на от пет те об-

щи ни в България, в ко ито 
кметс т ва та са вто рос те пен ни 
раз по ре ди те ли на бю дже та и 
учас т ват ак тив но в със та вя-
не то му. Това ста на яс но на 
деня на кмета, на кой то ед на 
от об съж да ни те те ми бе под-
го тов ка та на про ек тобю дже та 
за 2013 г. 

„Вашата ан га жи ра ност 
в пла ни ра не то ще ви да де 
въз мож ност да пред ло жи-
те ре ал ни те пот реб нос ти на 
кметствата, ко ито ние ще 
се опи та ме да осъществим. 
Участието ви в със та вя не то 
на про ек тобю дже та ще ви 
нап ра ви по-под гот ве ни да го 
ре али зи ра те след то ва” – ка за 
пред учас т ни ци те в сре ща та 
инж. Николай Иванов. Кметът 
на об щи на Враца под чер та 
също, че кме то ве те тряб ва да 
под гот вят и проекти, с ко ито 
кметс т ва та да мо гат да кан-
ди датс т ват за ев рос ред с т ва в 
след ва щия прог ра мен период. 

Проектите мо гат да бъ-
дат в со ци ал на та сфера, в 

туризма, в под дръж ка та на 
път на та и улич на та мрежа, в 
образованието.

На тра ди ци он на та ме сеч на 
сре ща на кме то ве те от об щи на 
Враца бе об съ де на и под го тов-
ка та за сне го по чис т ва не през 
пред с то ящия зи мен сезон. 
Всички бя ха единодушни, че 

пред ви де ни те през ми на ла-
та го ди на сред с т ва са би ли 
недостатъчни. 

По мес та ве че са про ве де-
ни пре го во ри с арендатори, 
ко ито са из ра зи ли го тов ност 
да по мог нат с тех ни ка за 
снегопочистване. Предстои 
сключ ва не то на договори. За 

об щин с ки те пъ ти ща и през 
та зи зи ма ще про дъл жи да 
се гри жи „БКС”. В кра тък 
срок кме то ве те ще из п ра тят в 
об щин с ка та ад ми нис т ра ция 
справ ка за не об хо ди ми те им 
ко ли чес т ва пя сък за опе съ ча-
ва не то на проб лем ни учас тъ-
ци при заледяване.■

Кметове ще учас т ват 
ак тив но в със та вя не то 
на но вия бю джет

Реализират3проекта по прог ра ма та
за раз ви тие на сел с ки те ра йо ни

Диана СИРАКОВА
Областният уп ра ви тел на об

ласт Видин инж. Цветан Асенов 
нап ра ви в Чупрене пър ва коп ка 
по ре али зи ра не на три про ек
та на те ри то ри ята на общината. 
Изпълнението на про ек ти те 
включ ва ре кон с т рук ция на пло
щад ни пространства, тро то ари и 
пос та вя не на улич но ос вет ле ние 
в цен т рал ни те час ти на се ла та 

Горни Лом и Чупрене; ре кон с т рук
ция и мо дер ни за ция на об щин с ки 
път Репляна – Долни Лом – Горни 
Лом и реконструкция, мо дер ни за
ция и ре ха би ли та ция на во доп ро
вод на та мре жа в Чупрене.  
Областният уп ра ви тел поз д ра
ви кме та на об щи на Чупрене 
Ваньо Костин за три те одоб ре ни 
про ек та по Програмата за раз
ви тие на сел с ки те ра йо ни за пе

ри ода 20072013, под к ре пе на от 
Европейски зе ме дел с ки фонд за 
раз ви тие на сел с ки те райони, и 
из ра зи на деж да то ва да е са мо 
на ча ло то в бла го ус т ро ява не то на 
общината.  
Стартът на ма щаб на та ин вес ти
ци он на прог ра ма в об щи на та бе 
да ден с тър жес т вен водосвет, 
от с лу жен от Велички епис коп 
Сионий. ■Слово плюс

В об щи на Чупрене

Диана СИРАКОВА
Всичките осем път ни и 

же ле зо път ни над ле зи от 
прилежащата ин ф рас т рук-
ту ра към Дунав мост Видин 
- Калафат ве че са от во ре-
ни за движение. Четири 
от тях ми на ват над жп 
линии, а ос та на ли те че ти-
ри свър з ват раз лич ни път-
ни направления. Повечето 
път ни въз ли са ре ше ни в 
тип „по лу де те ли на”, един 
– в тип „тром пет” и един е 
ком би ни ран тип -„по лу де те-
ли на” и „ди амант”. 

Всички път ни въз ли са из-
пъл не ни съг лас но нормите 
за про ек ти ра не на сгра ди и 
съ оръ же ния в зе мет ръс ни 
райони, ко ито са в си ла от 
1987 го ди на . 
 Об ща та дъл жи на на всич-
ки те път ни връз ки от 
прилежащата ин ф рас т-
рук ту ра към мос та Видин 
- Калафат е 760,89 м. 
Ширината на път на та нас-
тил ка за ед но по соч ни те 
връз ки е 5,50 м, а за дву по-
соч ни те - две плат на с ши-
ри на 7,00 - 8,50 м и два бан-
ке та по 1,50 м. В два та края 

на раз де ли тел на та иви ца е 
мон ти ра на еди нич на сто ма-
не на пред паз на ог ра да . 
Вер ти кал ни те път ни знаци, 
раз по ло же ни вър ху пъ ти-
ща та и път ни те възли, са 
из ра бо те ни от реф лек ти ра-
що фолио, а хо ри зон тал на та 
мар ки ров ка е  на не се на с 
бя ла тер моп лас тич на боя 
със свет ло от ра жа тел ни 
пер ли . 
На път ни те въз ли са мон-
ти ра ни об що 117 ос ве ти-
тел ни тела, раз по ло же ни на 
9-мет ро ви сто ма нот ръб ни 
стълбове.■

Го то ва е при ле жа ща та 
ин ф рас т рук ту ра към 
мос та Видин – Калафат

Заетост
на45
безработни 
оси гури 
Община 
Криводол

От 29 сеп тем в ри 
2012 г. 45 чо ве
ка са наз на че ни в 
Община Криводол 
ка то „ох ра на” по 
проект „Подкрепа за 
за етост”. 

Проектът се осъ
щес т вя ва с фи нан
со ва та под к ре па на 
Оперативна прог
ра ма „Развитие на 
чо веш ки те ре сур си”, 
съ фи нан си ра на от 
Европейския со
ци ален фонд на 
Европейския съюз.

В след ва щи те 12 
ме се ца но во наз
на че ни те ще имат 
за дъл же ние да ох
ра ня ват об щин с ки 
обек ти в об щи на 
Криводол. Те са наз
на че ни на тру до ви 
до го во ри и ще по лу
ча ват ме сеч но въз
наг раж де ние в раз
мер на 380 лева.■

Кметът на Видин Герго 
Гергов от к ри но ва дет с ка 
пло щад ка в жи ли щен ком-
п лекс „Крум Бъчваров” в 
града. Той обяви, че тя е 
шес та та поред, ко ято се из-
г раж да на те ри то ри ята на 
об щи на та от ме сец ап рил 
досега. 

Видинският кмет по ка-
ни две от децата, дош ли 
за събитието, да от к ри ят 
за ед но дет с ка та площадка. 
Момчил и Енея от ЦДГ 
„Синчец” пре ря за ха лен та та 
на но ва та придобивка. 

Нина Борисова, ба ба на 
две го диш но внуче, бла го да-
ри на Герго Гергов от име то 
на жи ве ещи те в квар та ла за 
пос т ро ява не то на ху ба вия 
кът с мо дер ни съ оръ же ния 
за игра, къ де то тех ни те де ца 
с ра дост ще се забавляват.

Малчугани от дет с ки те 
гра ди ни „Синчец” и „Вида” 
из не со ха прог ра ма с пес ни 
и стихотворения, а ак тьо ри 
от Общинския дра ма ти-
чен те атър се пог ри жи ха 
за доб ро то нас т ро ение на 
присъстващите.■

Видинският кмет 
от к ри поредната
детскаплощадка
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СНИМКА: АРХИВ
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Неотдавна де пу та ти те при еха 
на пър во че те не про ек ти те за про-
ме ни в Изборния ко декс на ГЕРБ, 
БСП, РЗС и Синята коалиция. 
Предложенията на „Атака” и на 
ДПС бя ха отхвърлени. За иде ите 
на „Атака” гла су ва ха 144 на род ни 
избраници. От тях са мо 8 под к-
ре пи ха проекта, 54 бя ха „про тив” 
и 81 се въздържаха. За проекта, 
пред ло жен от Христо Бисеров, 
гла су ва ха 142-ма депутати, „за” 
бя ха 25, 59 – „про тив”, и 58 се 
въздържаха. Промените, пред-
ло же ни от ПГ на Коалиция за 
България, бя ха пред с та ве ни 
от де пу та та Мая Манолова. 
„Изборите, ко ито про ве де ГЕРБ, 
бя ха не чес т ни и манипулирани. 
Необходим е ос но вен ре монт на 

Изборния кодекс. Трябва да се 
за поч не с про ме ни те в из бор на та 
ад ми нис т ра ция – да е по-модерна, 
проз рач на и ра бо те ща в ин те рес 
на бъл гар с ки те граж да ни”, ка за 
още Манолова. Според нея тряб ва 
да има ма шин но гласуване. „Ще 
вне сем предложения, ко ито да 
кри ми на ли зи рат мач ка не на из би-
ра те ли от из пъл ни тел на та власт”, 
до ба ви на род ни ят пред с та ви тел 
Мая Манолова. 

Предложенията на БСП включ-
ват и до пус ка не на наб лю да те ли 
на за се да ни ята на ЦИК и сво ев ре-
мен но обя вя ва не на сте ног ра ми те 
от за се да ни ята на ин тер нет стра-
ни ца та й. Друга промяна, пред ло-
же на от Коалиция за България, е 
въ веж да не то на съ де бен кон т рол 

вър ху всич ки ак то ве на ЦИК.
От РЗС пред ла гат заб ра на за 

за ема не на дър жав ни длъж нос ти 
за лица, ко ито не гла су ват на на-
ци онал ни избори.

„Предлагаме въз мож ност за 
елек т рон но гла су ва не чрез ин-
тер нет”, за яви Красимир Ципов 
от ГЕРБ. Управляващите пред-
ла гат още ЦИК да се под по-

ма га от пос то ян но дейс т ва ща 
администрация, ко ято да е част 
от дър жав на та администрация, 
по ре да на Закона за дър жав ния 
служител. Предлага се ЦИК да 
во ди и под дър жа Национална 
ба за дан ни „Население”, ка то се 
оси гу ря ва въз мож ност все ки из-
би ра тел да мо же да пра ви справ ка 
в спи съ ка по ЕГН. Също та ка се 

пред ла га да се съз да де ре гис тър 
на застъпниците.

Отхвърлените пред ло же ния 
на „Атака” бя ха пред с та ве ни от 
Павел Шопов. От ПГ на „Атака” 
пред ла га ха още все ки кан ди дат 
за дър жа вен пост да обя вя ва сек-
су ал на та си ориентация, как то и 
член с т во в сек та или ма сон с ка 
ложа.■ Слово плюс

Парламентът прие на пър во че те не 
про ме ни в 
Изборния ко декс
БСП ис ка ма шин но гласуване, а ГЕРБ – 
електронно, „Атака” ка ра кан ди да ти те да 
си каз ват сек су ал на та ориентация, а РЗС 
ще увол ня ват от служ ба нег ла су ва ли те

Съвместни мерки в борбата с 
битовата престъпност обсъдиха 
ръководни служители на ОД 
МВР Монтана с жителите на 
вълчедръмското село Златия

Срещата се проведе съгласно 
подписано споразумение 
през август за обществен ред 
и сигурност между община 
Вълчедръм и РУП Лом. На нея 
присъстваха ръководството на 
ОД МВР Монтана, РУП Лом, 
УП Вълчедръм, СПУ  Монтана, 
представители на кметската 
администрация на с. Златия и 
жители на населеното място. 
Под формата на открит диалог 
с местното население бяха 
обсъдени допълнителни мерки 
за противодействие на битовата 
престъпност и осигуряването на 
сигурността и спокойствието на 
местните жители. 
В атмосфера на взаимно 
доверие полицейските служители 
и кметската администрация 
изслушаха проблемите, мненията 
и препоръките на предимно 
самотно живеещите възрастни 
хора на с. Златия. Местните 
жители споделиха страховете си 
от извършените през годината 
престъпления в селото – най
вече кражби на вещи  ел. 
мотори, пръскачки, горелки, 
инструменти, гориво, пари. От 

началото на 2012 г. в с. Златия са 
регистрирани 17 престъпления, 
от които 11 са кражби, като 9 от 
тях са разкрити.   
Ръководството на ОД МВР 
Монтана призова възрастните 
хора да проявяват повече 
доверие към полицейските 
служители, обслужващи селото, 
за да бъдат постигнати подобри 
резултати в разкриването на 
битовите престъпления. От 
РУП Лом поискаха кражбите на 
предмети, които се предават 
в пунктовете за изкупуване на 
черни и цветни метали, да се 
съобщават незабавно, а не след 
месеци, когато вече не могат 
да бъдат открити следите им 
в пунктовете. Криминалистите 
споделиха, че намират крадени 
вещи, но не могат да установят 
собствениците им, тъй като 
кражбите не са заявени поради 
продължителното отсъствие 
на стопаните от домовете им 
и наличието на множество 
необитаеми къщи.  
Ръководството на ОД МВР 
Монтана съобщи, че за 
ограничаване на битовата 
престъпност до края на месец 
май на 2013 г. в община 
Вълчедръм ще бъдат назначени 
още двама полицейски 
служители, издържали успешно 

преведен полицейски 
конкурс. Местните 
жители не скриха 
задоволството си 
от патрулиращите 
нощно време екипи 
на Специализираното 
полицейско управление 
/СПУ/. От месец юли 
районът на община 
Вълчедръм е наситен 
със сили и средства 
на местното СПУ 
поради засилване на 
мерките по опазване 
на селскостопанската 
продукция, както и 
за недопускане на 
престъпления. В 
разговора бе поискано 
и мнението на местните 
за часовете, в които 
забелязват крадци, 
съмнителни лица и 
мними търговци, за 
да бъдат изменени 
часовете на подвижните 
полицейски групи и 
наряди на СПУ.  
 Присъстващите 
не скриха 
удовлетворението си 
от работата на двамата 
полицейски инспектори, 

обслужващи селото. Единият от 
тях открил изчезнали документи 
на лек автомобил и ги върнал 
незабавно на собственика, 
с което му спестил време и 
пари за издаването на нови. 
Жител се похвали с намерени 
и върнати 20 пчелни кошера, 
които гледал в двора на къщата 
си. Той призова и съселяните 
си сами да се погрижат за 
сигурността на необитаемите 
си къщи, така както е направил 
и той – като монтират решетки 
на прозорците и здрави огради, 
а там, където е възможно и 
сигналноохранителна техника. 
Нито един от присъстващите 
не подаде сигнал срещу 
полицейски инспектор, който да 
не се е отзовал на повикване на 
мобилния телефон независимо 
от времето на деня. В края на 
срещата на присъстващите 
отново бяха припомнени 
основните механизми, прилагани 
от  телефонните измамници и 
мнимите търговци на животни 
и железарии, извършващи 
кражби на пари от домовете. 
Договорено бе и извършването 
на организирано издаване на 
лични документи чрез посещение 
в селото на мобилен екип на 
Паспортна служба.■

В с. Златия, община Вълчедръм

Проведоха диалог за 
противодействие на 
престъпността

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. БРУСАРЦИ 

О Б Я В Л Е Н И Е
Общинска администрация Брусарци, ул. „Г.Димитров“ № 85, 

на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане 
на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД

1249/08.10.2012 г. на кмета на община Брусарци

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „ДИРЕКТОР”
на дирекция „Административно, информационно 

обслужване и финансово-стопанска дейност”, 
както следва:

1. Минималните изисквания, предвидени в нормативните 
актове за заемане на длъжността, са:

● образователна степен : висше – магистър;
● професионален опит: 4 години 
●присъден ранг – III младши.
2. Допълнителните изисквания за длъжността са:
●стратегическа, управленска, лидерска компетентност; 
● умения за работа в екип; 
● опит в разработване на стратегически документи; 
● умения за работа с компютърна и информационна техника 

и системи; 
● предпочитана специалност, по която е придобито 

образованието: икономика.
3. Начинът за провеждане на конкурса е: тест и интервю
4. Необходимите документи, които кандидатите следва да 

представят за участие в конкурса, са:
● заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към 

Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни 
служители (НПКДС)/;

● професионална автобиография;
● декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
● копие от документи за придобита образователно

квалификационна степен, допълнителни квалификации и 
правоспособност; 

● копие от документи, удостоверяващи продължителността 
и областта на професионалния опит.

5. Документите следва да бъдат представени лично или 
чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 
10дневен срок (от публикуване на обявлението) в сградата 
на Община Брусарци, ул.”Г.Димитров” № 85, отдел “Човешки 
ресурси”, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 
16:30 часа.

6. Списъците с допуснатите и недопуснати кандидати до 
конкурса и други съобщения във връзка с него ще бъдат 
обявени на таблото в сградата на общината – гр. Брусарци , 
ул.”Г.Димитров” № 85.

7. Описание на длъжността: Организира, възлага, 
координира и контролира дейността на всички 
административни звена в Дирекция „АИО и ФСД”. Ръководи 
цялостната работа по изготвяне на бюджета на Общината, 
контролира изпълнението му и създава оптимални условия 
за спазване на определените с нормативните документи 
приоритети.

8. Размер на основната заплата, определена за длъжността 
– 700 лв. 

Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по 
чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следните 
Интернет адреси: http://ar2.government.bg/ras/konkursi/; 
http://www.minfin.bg/bg/page/17

Наташа МИХАЙЛОВА 
кмет на община Брусарци
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В дво ра на Катедралния храм 
„Св. Димитър” във Видин бе 

от с лу же на па ни хи да по по вод 100 
го ди ни от Балканската война. 

Пред па мет ни ка на под по ру
чик Ангел Тодоров, за ги нал при 
от б ра на та на Видин по вре ме на 
Сръбскобъл гар с ка та война, се 

съб ра ха пред с та ви те ли на мес т на
та и дър жав на та власт, граж да ни и 
гости. 

Под зву ци те на Градския ду хов 
оркестър, в знак на по чит към за
ги на ли те за сво бо да бойци, бя ха 
под не се ни вен ци и цветя.         

От име то на ви дин с кия кмет 

Герго Гергов цве тя под не се сек
ре та рят на Община Видин Орлин 
Василев. Сред гос ти те бе и за мес
т ник об лас т ни ят уп ра ви тел Елка 
Георгиева. 

Заупокойната мо лит ва от с лу жи 
ар хи ман д рит Поликарп и ду хо вен с
т во то при ка тед рал ния храм.■

100 го ди ни от 
Балканската вой на

Балканът български – от река Тимок 
до Черно море – е единствен по 

своето величие и очарование, по гордото 
ни минало в митичния му простор. 
Побратим на слънцето и бурите, той е 
обвеян от дивните си старопланински 
легенди и е синоним на извечното 
българско начало, на всичко и на всеки, у 
когото пее или плаче сакралният Кирило-
Методиев говор. Вдъхновител, закрилник 
и опора на сдвоите чеда, той им е прелял 
от своята сила и твърдост и им е вдъхнал 
свободния дъх на необята си…

Това ни внушава епическата поема на 
Кирил Христов „Чеда на Балкана”.

Вече толкова време от нейното 
създаване (1928 г.), тази поема според 
мене не е оценена по своето достойнство. 
Дори е подценявана, хулена; анатемосвана 
поради някои второстепенни нейни 
моменти, като че ли един голям поет като 
Кирил Христов няма правото да сподели 
в мерена реч хрумванията си по едни 
или други въпроси. Имам чувството, 
че поемата е пренебрегвана именно 
заради тези второстепенни моменти в 
нея. И тъкмо затова тя е премълчавана и 
почти забравена. Доста се е спорило във 
връзка с това и аз не бих го споменавал, 
ако то не беше пораждало пагубното 
пренебрежително отношение към поемата 
„Чеда на Балкана”. Просто учудващо 
е, че тя е обречена на забвение, но 
светата истина е, че „Чеда на Балкана” 
е значителна съкровена епопея на 
тържеството на български дух. Тя се 
вписва в скрижалите на българщината и 
на същностната българска литература. 
Дори и при прецизен съвременен прочит 
тя звучи завладяващо и защитава своята 
художествена стойност, мимо някои 
бледнеещи стари или нови недооценки 
за нея. Всъщност, основното, голямото 
в поемата не е видяно или по-скоро не 
е изтъквано със същата сила и мярка, с 
която то дава обаятелния облик на това 
знаменито поетическо произведение.

Поемата на Кирил Христов „Чеда на 
Балкана” е една героична епопея на 
българската съдба в началото на двадесети 
век и най-вече на Българската война. В 
този смисъл тя се родее с Вазовата „Епопея 
на забравените” и според внушителната й 
художествена сила аз я нареждам веднага 
след нея. „Чеда на Балкана” ни запленява с 
характерния си Кирилхристовски поетичен 
слог. В нея няма нищо остаряло или 
старомодно, сякаш е написана сега на чист 
и много изразителен български език, така 
превъзходно възпят някога от автора й. Не 
може да не се възхитиш от майсторския 
виртуозен стих на поета. Дъхът ти спира 
пред сърцеведското изображение на 
българските нрави и обичаи, спонтанно 
проявявани от героите на поемата. Струва 
ми се, че в това отношение Кирил Христов 

е ненадминат. Поемата е изпъстрена с 
редица верни картини от народния живот, 
където поетът ни се разкрива като дълбок 
народопсихолог. Същото може да се каже и 
за прелестното пресъздаване на пейзажите 
от Балкана, Старозагорието и от Странджа.

Няма да се спирам на сюжетните 
особености на поемата, нито на нейните 
отделни герои – то не е предмет на 
поемата, нито на нейните герои – то не 
е предмет на писанието ми. Още повече, 
че основният, главният герой на „Чеда 
на Балкана” е българският дух и, бих 
казал, народът с неговата орис и живот 
в мирни дни и най-вече в схватките му 
с поробителя при освобождението на 
изконните български предели. И оттук 
можем да кажем, че главната тема на 
поемата „Чеда на Балкана” е победният 

марш на митичния български войник по 
време на Балканската война. Къде другаде 
в поезията е така силно, до святост, 
изразен този справедлив освободителен 
поход! А тук го има. Извисените в поемата 
фронтови епизоди, отразени изумително 
точно и убедително, въздействат със своята 
непосредственост. Епическата поема „Чеда 
на Балкана” е апотеоз на върховни чувства, 
въжделения и преживявания.

(Апропо: Не една и две страници в нея 
са отделени на надменната фигура на 
цар Фердинанд, където поетът изразява 
омразата и иронията си към него.)

Но Кирил Христов с възхита възкликва:
Бог бе ни дал най-дивното: войника…
За неговата съдба, за неговите подвизи 

пее поетът:
То жетва е… Една за толкоз века!
Ще паднат снопове. И всеки мисли: нека!
………..

Ех, ний ще закопайм в земята мъртва
Най-доблестните си, ще принесеме в 

жъртва
Най-скъпите души!
И туй, което сухата история не казва, 

поетът го е изразил в пламенните си 
стихове:

Чедата пламенни на стария Балкан
През тоя ден на себе нямат равни!
Те победители са славни –
Те, принижените довчерашни раби!

Караагач – тоз гребен, може би,
Ще отбележи тъй до време историка:
„Туй място гроб на Турция се вика.”
И така, сред грохота на смъртните 

сражения, пред блясъка на справедливия 
български щик, изгряват победите при 
Селиолу, Лозенград, Бунар-Хисар, 
Караагач, Люле-Бургаз, Чорлу, Родосто, 
Чаталджа, Галиполи, Булаир, Шаркьой, 
Мраморно море…

И – Одрин!:
Небето пръскаше се на безброй места –
И от големите му пукнатини
Огън изскачаше, от който всичко гине –
Тревица, шубръка и живина.
Във кървавочервена светлина
Всъде дими земята
И цяла се премята.
И с какво свято преклонение Кирил 

Христов със замах вие венеца на 

безподобната слава на войника, учудил 
целия свят:

Бе полунощ, кога във сивата мъгла.
Отново ревнаха обсадни пушкала.
Разтърсва се земята и небето.
Айджи-йолу, Ташли, Айваз-баба – 
където 
безброй гранати сбира точността –
Във три вулкана се превърнаха в нощта.
В туй време тоз народ, 
кой като луд бе тръгнал
От домове си, който бе обръгнал
На всичките беди,
Народ, кой бесен вред се би и победи,
И мре, без ни веднъж „защо?” да каже,
Потирва се, докрай врага да смаже.
Пред тия чудеса на смелостта
Човек се диви, как не светят те
в нощта.
Не принудителна е храброст то, която
Загубва прелест и начало свято!
Там няма ни един страшлив войник,
Да заглушава ужаса си с вик,
Да е по заповед юнак, по подражание.

И ни един, кой здрав назад 
ще ти остане!
Те знаят, техний скрит във мрака път
към смърт ги води – но търчат.
И – победата!:
… О, на чудна радост ден!
Пред тях е сам Шукри, принижен, 
скромен,
Наоколо му щаб огромен –
Дванадесет паши, тям околвръст
До двесте офицери. С поглед бръз
Полковникът гяурски ги огледа:
Смирени, плахи погледи. Победа
Днес дава на неверните Аллах –
Що могат? Те глави навели са пред тях.
Жал искрена видът им скромен буди.
Самички виждат го. Това дори ги чуди
И ги покъртва. Ей Шукри-паша
Пристъпва с трепетна душа:
„Аз слагам сабята на Падишаха

Пред победителя…”
Извисяване на величието на 

българския дух – в това е ненакърнимото 
художествено достойнство на Кирил-
Христовата епическа поема „Чеда на 
Балкана”…

А той е автор и на тихи стихове, много 
от които знаем наизуст и помним от 
читанките и христоматиите. Че кой не се 
е възторгвал от такива лирични късове 
като „Хей, пролет иде!”, „Българската 
реч”, „Балкани, вдигайте се в небесата…”, 
„На връх тополата”, „Облаче в пустиня”, 
„Русалка”… Като майстор-пейзажист 
Кирил Христов е вдъхвал в душите ни 
обич към българската природа. И има ли 
поет от моето поколение, който да не се 
е учил от скритата жарава на неговата 
лирика! Каква спотаена вътрешна сила 
имат стиховете на Кирил Христов:

Мяркат се в утринна дрямка унесени
сини далечни гори…
Той е автор и на редица белетристични 

и драматургични творби, проникновено 
отразили бита и душевността на 

българина в мир и бран. Неотдавна 
излязоха от печат трите му тома „Време 
и съвременници”. Трябва да кажа, че съм 
изумен от простотата и откровеността в 
мемоарите му.

Неговото огромно вдъхновено и 
родолюбиво творческо дело го издига като 
един от най-ревностните изразители на 
непреклонния български дух. Знамението 
на този дух е дало своя светъл отпечатък 
и на епическата поема „Чеда на Балкана”. 
Още навремето, сътворявайки я, Кирил 
Христов е имал усещането, че пише нещо 
голямо. И то е налице. Там е българската 
съдбовност, там е неувяхващата слава на 
войника, който е побеждавал със своето 
„Напред, на нож!” и е имал куршумни рани 
само в гърдите и никога – в гърба.

Повече от 80 г.от създаването на поемата 
„Чеда на Балкана”, а тя и сега звучи свежо 
и интересно с колоритния си език.

Защото „Чеда на Балкана” е една 
епическа българска сага, един духовен 
подвиг, една геройска библия!■

Чеда на 
Балкана

Христо ЧЕРНЯЕВ

КИРИЛ ХРИСТОВ
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Мирослав ГЕТОВ
При от лич на ор га ни за ция 

и ог ро мен зри тел с ки ин те рес 
в раз га ра на ци ган с ко то ля то 
в м. Емирски мост се про ве
де VII Регионален ло вен съ бор 
„Мездра’2012”, ор га ни зи ран 
еже год но от Сдружение „Ловно
ри бар с ко дру жес т во” (ЛРД) 
 Мездра в на ве че ри ето на от
к ри ва не то на се зо на за лов на 
мес тен дре бен ди веч и гру пов 
отс т рел на ди ва свиня. „Това, 
че от но во сме се съб ра ли тук, 

показва, че ни как ва криза, ни
как ви ико но ми чес ки ме ха низ ми 
не са в със то яние да ни поп ре
чат да бъ дем за ед но”, под чер та 
в при ветс т ви ето си пред се
да те лят на ЛРД инж. Генади 
Събков. „Важен е духът, важ но е 
желанието, ва жен е стре ме жът 
за изя ва”. В мо мен та в мез д рен
с ко то сдружение, ко ето е ед но 
от во де щи те в Северозападна 
България, чле ну ват над 1000 
лов ци и риболовци, обе ди не ни в 
28 дружинки. 

В найат рак тив на та дис цип
ли на  „Скийт” (стрел ба по гли
не ни панички), по бе ди тел ста на 
вто ри ят от бор на Върбешница 
в състав: Драгомир Илиев, най
мла ди ят учас т ник  19го диш ни ят 
вра ча нин Антон Антонов, и до
айе нът ин с т рук тор Станислав 
Марков (Бъката), кой то съб ра 
об що 37 т. На вто ро мяс то с 34 
т. се на ре ди пър ви ят от бор на 
вър беш ка та лов на дружинка: 
Илиян Мишонов, Илиян Илиев 
и Димо Неков, а на тре то със 

съ щия точ ков актив, но с поло
ши до пъл ни тел ни по ка за те ли 
 пър ви ят от бор на Лик: Пламен 
Вълчовски, Николай Панчев и 
Илийчо Илиев. 

В ин ди ви ду ал на та над п ре
ва ра найто чен мер ник в лов на
та стрел ба по ка за вра ча ни нът 
Илиян Илиев (Върбешница), 
кой то уце ли 16 панички. Негови 
асис тен ти ста на ха Драгомир 
Илиев (Върбешница) с 15 и 
Владимир Василев (Моравица) с 
13 панички. 

В по ле ви те из пи та ния на 
ку че тапти ча ри („Св. Хуберт”) 
найдоб ри ком п лек с ни уме ния в 
прес лед ва не то на пер нат ди веч 
(фазан) де мон с т ри ра ха соб с т
ве ни кът на ме ха на „Чевермето” 
Христо Йорданов, кой то чле ну ва 
в ца кон с ка та дружинка, и не го
ви ят 4го ди шен пойн тер „Джина”. 
Достойни кон ку рен ти им бя ха 
вра ча ни те Ивайло Иванов (от 
дру жин ка та в Голямо Пещене) с 
кур ц ха ар „Дива вом Балканите” 
и Момчил Яков (Лесура) с кур
ц ха ар „Габриела”.  В из пи та
ни ята на лов ни ку че та на ди во 
пра се призьо ри ста на ха Христо 
Пламенов (Зверино) с лу до гор
с ко гон че „Касандра”, Денислав 
Данов (Селановци) със сръб с ко 
гон че „Елза” и Теодор Костов 

(Руска Бела) с лу до гор с ко гон
че „Блеки”. Главен съ дия в 
об лайва не то на гли га на бе най
въз рас т ни ят учас т ник в съ бо
ра  78го диш ни ят по том с т вен 
ав джия Любен Михайловски от 
Боденец. Найза па ле ни те лю би
те ли на точ ния мер ник се вклю
чи ха и в стрел ба та по дви же ща 
се ми ше на (си лу ет на ди ва 
свиня), ко ято ня ма ше със те за те
лен характер, а бе с де мон с т ра
тив на цел. 

Отличилите се лов ци в от
дел ни те дис цип ли ни по лу чи ха 
гра мо ти и пред мет ни награди. 
В раз га ра на праз ни ка о. Георги 
Няголов от с лу жи во дос вет за 
здра ве и ос ве ти 11те ка за на с 
„ов чи на та”  тра ди ци он на та кур
банчорба, при гот ве на от майс
то ри тегот ва чи Георги Братанов 
от Батулци и Димитър (Милчо) 
Ангелов от Долна Бешовица. 

Акцент в лов ния праз ник бе 
и те ма тич на та из лож ба на по
щен с ки мар ки „Флора и фа уна” 
на за па ле ния ко лек ци онер инж. 
Стефчо Симеонов, ди рек тор на 
ОбП „Чистота”. Експозицията 
включ ва над 2600 фи ла тел ни 
об раз ци  с изоб ра же ния на рас
те ния и жи вот ни от 66 дър жа ви 
от цял свят. 

За сбо рян с ко то нас т ро ение 
на сто ти ци те ав джии от об щи
ни те Мездра, Роман, Враца, 
Ботевград, Криводол, Оряхово и 
Своге се пог ри жи ха фолк лор на та 
пе ви ца Поли Паскова, тан цо ви
ят ан сам бъл при НЧ „Просвета 
1925”, ма жо рет ни ят със тав към 
Детския ком п лекс и град с ка та 
ду хо ва музика. ■

Стотици ав джии от Северозапада 
ува жи ха регионалния ло вен съ бор 

в Мездра

Двама бъл га ри  Симеон 
Митков и Боян Иванов, са 
сред по бе ди те ли те във фо
то кон кур са на Европейската 
ко ми сия „Европа в твоя ре ги
он”. Победителите ще бъ дат 
наг ра де ни на спе ци ал на це ре мо ния в 
Брюксел на 9 ок том в ри лич но от ев ро
пейс кия ко ми сар по ре ги онал на по ли
ти ка Йоханес Хаан. 

В две те ка те го рии на кон кур са са 
от ли че ни об що че ти ри сним ки – ед на 
по пре цен ка на жу ри то на кон кур са 
и ед на след гла су ва не на стра ни ца
та на ЕК във фейсбук. В ка те го ри ята 
„Eyewitness” по бе ди те ли са сним ки
те на Симеон Митков и на Кристина 
Табакару от Румъния, а в ка те го ри ята 
„My Project” от ли че ни са Марек Бабула 
и Боян Иванов. 

Фотоконкурсът по мог на за по ви ша
ва не на ос ве до ме нос т та за го ля мо то 
раз но об ра зие от проекти, под к ре пя ни 

от ре ги онал на та по ли ти ка на 
ЕС, ко ито са из точ ник на про
мя на за мес т ни те об щ нос ти в 
ця ла Европа. Страницата за 
кан ди датс т ва не за кон кур са във 
Facebook бе ше по се те на об що 

над 500 000 пъти, из п ра те ни бя ха по ве
че от 600 от го ва ря щи на изис к ва ни ята 
сним ки и бя ха да де ни над 7000 гласа.

Снимката от ка те го ри ята „My Project” 
на Боян Иванов е про ект „Ремонт 
на учи ли щен ком п лекс – СОУ „Н. Й. 
Вапцаров” с. Дреновец”, кой то е един с
т ве ни ят спе че лен и ре али зи ран про ект 
на Община Ружинци.

Снимката в ка те го ри ята „Eyewitness” 
на Симеон Митков е стро ител ни мерки, 
фи нан си ра не от Европейския фонд за 
ре ги онал но раз ви тие по Оперативна 
прог ра ма „Регионално раз ви тие”.

Повече за конкурса: http://ec.europa.
eu/regional_policy/newsroom/index.
cfm?LAN=BG&lang=bg■

Двама бъл гар и 
сред по бе ди те ли те 
във фотокон кур са 
„Европа в твоя ре ги он”

СНИМКА: СИМЕОН МИТКОВ
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◄За чет вър ти път въз рас т ни те хо ра от Враца от бе ля за ха своя праз ник на 1октомври. „Този 
праз ник е из раз на на ше то ува же ние и обич, ко ято заслужавате. Дължим ви приз на тел ност и 

топлина, вни ма ние и грижа. Вашият при нос в об щес т во то е без це нен, той е в сми съ ла на жи во та на 
все ки от вас. Всеки жи тейс ки път започ ва с ак тив на по зи ция и ви со ки цели. Вие след вах те по ле та  
на сво ите мечти, вла гах те всич ко от се бе си с труд и ми съл за хората, за обществото, за сво ите 
близки! Днес сте най-мъд ра та част на нацията. И днес има те сво ите иде али и же ла ния – да се чув с-
т ва те полезни, да бъ де те чути. В то зи дух вие ще има те и за нап ред на ше то рамо, ще има ме об щи 
грижи: за адек ват на на ва ши те нуж ди град с ка среда, за раз ши ря ва не и под дър жа не на мре жа та от 
клу бо ве и мес та за отдих, за по-раз но об ра зен кул ту рен жи вот и клуб на дейност. От сър це ви по же-
ла вам здраве, дъ лъг и дос то ен живот! Нека праз нич ни ят ден ви до не се доб ро нас т ро ение и при ят ни 
моменти!” – с те зи ду ми кме тът на Враца инж. Николай Иванов се обър на към въз рас т ни те хора, 
съб ра ли се в град с ка та кон цер т на зала. Своето при ветс т вие под не се и пред се да те лят на об щин с-
кия съ вет инж. Петя Аврамова. Тържеството про дъл жи с концерт, в кой то пър вия поз д рав поднесоха 
де ца та от ЦДГ „Славейче”. Кме тът из п ра ти поз д ра ви тел ни ад ре си до всич ки пен си онер с ки клубове. 
Към по же ла ни ята той при ба ви и фи нан со ва подкрепа. ТЕКСТ И СНИМКА: ДАНИЕЛА ХИТОВА



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

11 - 17 октомври

►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” пред ла га 
офи си под на ем в Битов ком би нат 

на ул. „Трети март” 84

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

„ЕЛИНА” ЕООД – Монтана

● сенници;
● шатри;
● мо бил ни басейни
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.

ПК “Козлодуйски бряг” 
- гр. Козлодуй 

пред ла га за про даж ба 
ме бе лен магазин, 

кой то е пос т ро ен вър ху 
соб с т ве на земя

Цена по споразумение.

Телефон за контакт: 0973/803 15.

От Управителния съ вет

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

пред ла га
дам с ки обув ки на
ат рак тив ни цени
Тел. 0886/974520
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ч 11 ок том в ри Св. апос
тол и дя кон Филип от 70те. 
Преп. Теофан Начертани, 
еп. Никейски, със та ви тел на 
канони.

п 12 ок том в ри Св. мчци 
Пров, Тарах и Андроник. 
Преп. Козма, еп. Маюмски, 
със та ви тел на канони.

с 13 ок том в ри Св. мчци 
Карп и Папила

н 14 ок том в ри † Неделя 
след Неделя по дир 
Въздвижение – на св. Отци 
от VII Вселенски събор. 
Преп. ПараскеваПетка 
Търновска (Петковден). Св. 
мчци Назарий, Гервасий, 
Протасий и Целсий

п 15 ок том в ри Преп. 
Евтимий Нови. Св. Лукиан, 
презв. Антиохийски

в 16 ок том в ри Св. мчк 
Лонгин стотник.

с 17 ок том в ри Св. про рок 
Осия. Св. прпмчк Андрей 
Критски

ЗАД „ВИКТОРИЯ” 

обя вя ва след ни те блан ки Сертификат 
„Зелена кар та” с №1504417879, №1504417877, 
№1504417883, №1504417884 и 
„Стикери” с но ме ра №028394482, №028394487, 
№028394485, №028394489 за невалидни.

Неотдавна в ад
ми нис т ра тив на та 

сгра да на „Ломско пи во” 
АД се със тоя бри финг 
по по вод стар ти рал про
ект „Оптимизиране ор га
ни за ци ята на тру до вия 
про цес и пос ти га не на 
ви сок стан дарт на здра
вос лов ни и бе зо пас ни 
ус ло вия на труд в „Ломско 
пи во” АД,, фи нан си ран 
по Оперативна прог ра ма 
„Развитие на чо веш ки те 
ре сур си”, съ фи нан си ра на 
от от ЕСФ на ЕС.

В бри фин га взе ха 
участие: Петър Петров, 
из пъл ни те лен ди рек тор 
на „Ломско пи во” АД, 
Десислава Атанасова, 
ръ ко во ди тел на проект, 
Борислав Славчов и 
Дамян Станев, външ
ни експерти, Владимир 
Владимиров, млад ши 
ек с перт към АЗ.

Общо 162 ра бот ни ци 
и слу жи те ли и 18 се зон
но на ети ра бот ни ци в 
„Ломско пи во” АД ве че ще 
ра бо тят при подоб ри и 
побе зо пас ни ус ло вия на 
труд. Това ста ва въз мож
но бла го да ре ние на 198 
910,24 лв., от пус на ти по 
про ект по ОП „Развитие 
на чо веш ки те ре сур си” 
към Европейския со ци
ален фонд, съобщиха от 
пивоварната.

“Решихме да кан ди
датс т ва ме за фи нан си
ра не на про ект по ОП 
„Развитие на чо веш ки те 
ре сур си” в стре ме жа си 
неп ре къс на то да по доб
ря ва ме ус ло ви ята на труд 
на на ши те слу жи те ли и 

да пос ти га ме ев ро пейс ки 
стан дар ти в уп рав ле ни ето 
и раз ви ти ето на чо веш
ки те ре сур си”, спо де ли 
пред журналисти Петър 
Петров, из пъл ни те лен 
ди рек тор на „Ломско пи
во” АД.

Проектът с на име но ва
ние ”Оптимизиране ор
га ни за ци ята на тру до вия 
про цес и пос ти га не на 
ви сок стан дарт на здра
вос лов ни и бе зо пас ни 
ус ло вия на труд в „Ломско 
пи во” АД” стар ти ра на 1 
ав густ и ще бъ де ре али
зи ран в рам ки те на ед на 
година.

Основната му цел е 
пос ти га не на ви со ки стан
дар ти на бе зо пас ност и 
здра ве при работа, чрез 
по доб ря ва не на ус ло ви
ята на труд, усъ вър шен с т
ва не на ор га ни за ци ята на 

тру до ва та дейност и па
ра мет ри те на ра бот на та 
сре да в “Ломско пиво” АД.

Реализирането на про
ек та включ ва оцен ка и 
усъ вър шен с т ва не на ця
лос т на та ор га ни за ция 
на тру до ва та дейност в 
предприятието; внед ря ва
не на но ви съ оръ же ния за 
по доб ря ва не на ус ло ви
ята на труд в найрис ко во
то от де ле ние на пред п ри
яти ето – фер мен та ци он но 
отделение; оси гу ря ва не 
на ка чес т ве на ин ди ви ду
ал на за щи та и под го тов ка 
на слу жи те ли те за бе зо
пас ни и здра вос лов ни 
ус ло вия на труд.

Всички слу жи те ли ще 
по лу чат лич ни пред паз
ни сред с т ва и спе ци ал но 
ра бот но об лек ло и ще 
пре ми нат обу че ние за 
бе зо пас на ек с п ло ата ция 

на об но ве на та вен ти ла ци
он на система.

Проектът е пред ви дил 
и внед ря ва не на но ва 
кли ма тич на ка ме ра към 
вен ти ла ци он на та сис те ма 
за по доб ря ва не ус ло ви
ята на труд в де по зит ни и 
фер мен та ци он ни от де ле
ния на предприятието.

Настоящият до ку
мент е из гот вен с фи
нан со ва та по мощ на 
Европейския со ци ален 
фонд. Ломско пи во АД 
но си ця ла та от го
вор ност за съ дър жа
ни ето на нас то ящия 
документ, и при ни
как ви об с то ятел с т ва 
не мо же да се при еме 
ка то офи ци ал на по
зи ция на Европейския 
съ юз или Агенцията по 
заетостта.■

В „Ломско пи во” АД
се създават по-доб ри
и по-бе зо пас ни 
ус ло вия на труд

Заместник об лас т ни ят 
уп ра ви тел на об ласт Видин 
Елка Георгиева от к ри ин-
фор ма ци онен ден, свър зан 
с опе ра тив ни те прог ра ми в 
гр. Кула.

Информационната кам па-
ния е част от дейнос т та на 
Областен ин фор ма ци онен 
цен тър Видин  бя ха пред с-
та ве ни ак ту ал ни про це ду ри 
по Оперативна прог ра ма 
„Развитие на чо веш ки те ре-
сур си“ и Оперативна прог-

ра ма „Административен 
ка па ци тет“.

На сре ща та бе пред с та-
вен и нап ре дъ кът по всич-
ки опе ра тив ни прог ра ми 
в об ласт Видин, съг лас но 
Информационната сис те ма 
за уп рав ле ние и наб лю де-
ние на струк тур ни те ин с т-
ру мен ти на ЕС в България. 
На ин фор ма ци он ния ден 
при със т ва ха об щин с ки съ-
вет ни ци от Общински съ вет 
- Кула.■ Слово плюс

Ин фор ма ци онен
ден на Областен
информационен
центървКула



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

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

ПРОДАВАМ 
дву етаж на къ ща 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.

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

►МАЛКИ ОБЯВИСдружение 
„ЛОВНОРИБАРСКО
ДРУЖЕСТВО”  
гр. Мездра

от да ва 

под на ем

ло вен ма га зин 

и ка фе не 

в цен т рал на та 

град с ка част

на Мездра.

За справки: 
0910/ 910 13 

Продавам двуетажна нова вила 
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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Мнение

На 17 сеп тем в ри 
с пър во то учи лищ но 
звънче в СОУ „Отец 
Паисий” в Медковец 
започна новата учебна 
2012/2013 г. Учениците 
бя ха пос рещ на ти в 
дво ра на учи ли ще то от 
сво ите учители. След 
крат ка та ли те ра тур
ноху до жес т ве на прог
ра ма всички бя ха поз
д ра ве ни от ди рек тор
ка та Анелия Монова, 
ко ято им по же ла ус
пеш на и спорна учеб
на година.

Училищният праг 
прес ко чи ха за пър ви 
път и три де сет и два
ма първокласници. 
Те бя ха въ ве де ни 
в клас ни те стаи от 
Василка Стефанова 
и Галина Тодорова – 
на чал ни учи тел ки с 
дъл го го ди шен опит. 
И в две те па ра лел ки 
не лип с ва ше тър жес
т ве ност. Децата бяха 
посрещнати с пит ка 
с мед, а в учебните 
стаи имаше спе ци ал на 
украса, све жи цветя, 
мно го балони. Децата 
по лу чи ха и пър ви те си 
учеб ни ци – букварите. 

В първия учебен ден 
имаше всичко, с ко ето 
де ца та ще за пом нят 
то зи празник и сво
ите пър ви учителки. ■ 
Слово плюс

Малолетни и 
наставници

Тихомир ЙОРДАНОВ,
писател 
Телевизии и вес т ни ци не за пръв път раз п

рос т ра ни ха „но ви на” с че ти ри ме сеч на давност. 
Жесток по бой от ма ло лет ни прес тъп ни ци 
(ученици) над въз рас тен човек. Зверство и гав
ра от ли ча ват деянието, зас не то от ученичка, 
явя ва ща се ка то съ учас т ник на ма лов ръс т
ни те извършители, не под ле жа щи на съ деб но 
наказание.  

Хиляди ма ло лет ни не на ка зу еми по за кон прес
тъп ни ци (крадци, по бойни ци и до ри убийци) се 
под ви за ват в не за щи те ни от закон, съд и по
ли ция до мо ве и тех ни обитатели. Излиза, че 
за ко нът и влас т та бра нят не пострадалите, а 
насилниците. Но ма ло лет ни те имат свои нас тав
ни ци и попечители, ко ито са от го вор ни за по ве де
ни ето и де ла та на сво ите подопечни. Тях за ко нът 
е на то ва рил със задължения. 

Значи, ако ма ло лет ни те не мо гат да бъ дат 
из п ра ве ни пред закона, на ка за ние  тряб ва да 
по не сат тех ни те въз пи та те ли и настойници. 
Обществено порицание, глоби, а ко га то де яни ето 
е свър за но с ви нов ност за теж ко прес тъп ле ние 
– от го вор нос т та тряб ва да пад не вър ху нас тойни
ци те и попечителите, вклю чи тел но и вкар ва не то 
им в зат во ра и от не ма не то на ро ди тел с ки и по пе
чи тел с ки права. 

Днешните ху ли ган  с ки про яви на уче ни ци и дру
ги ма ло лет ни рецидивисти, не до го ни ли възраст, 
ве че не ни изненадват. Но съд тряб ва да има. 
Ако има не ра зум ни малолетници, то пък има ра
зум ни тех ни възпитатели. И за не уп раж не но въз
пи та тел но въз дейс т вие тряб ва да се наказва. 

Строгата ба щи на вра зу ми тел на беседа, из дър
п ва не то на ухо, ша ма рос ва не то не са до маш но 
насилие, а пе да го ги чес ки мерки, ус пеш но при ла
га ни от ба щи и дядовци. Разбира се, найваж но то 
въз пи та тел но сред с т во е доб ри ят пример. Но 
ко га то той лип с ва…
Семейният мо рал – та зи е го ля ма та сла бост на 
съв ре мен но то ни общество. ■

Даниела ХИТОВА
С кон церт бе от к ри та но-

ва та твор чес ка го ди на в 
Центъра за ра бо та с де ца във 
Враца. „Вие сте нас лед ни ци 
на ед на тра ди ция, дос той на 
за уважение. Вече 57 го ди ни 
Центърът ра бо ти ка то сре-
ди ще за твор чес ка дейност, 
знания, прак ти чес ки уме-
ния и раз ви тие на та лан та 
на де ца та и уче ни ци те на 
Враца. Много награди, ви-
со ки отличия, пос ти же ния в 
раз лич ни дисциплини, в клуб-
на та дейност пра вят при мам-
ли ва и ав то ри тет на ви зит ка та 
на Центъра за ра бо та с деца. 
Вярвам, че и в но ва та учеб на 
го ди на ви со ки те кри те рии и 
це ли ще бъ дат во де щи във 
вся ко твор чес ко занимание. 
Пожелавам на всич ки здра ве 
и твор чес ки амбиции! Много 
ус пе хи в учи ли ще и мно го 
при ят ни емо ции в ху до жес т-
ве но-твор чес ки те фор ма ции 
и клубове!” – ка за в при ветс-
т ви ето си кме тът на Враца 
инж. Николай Иванов.

420 де ца учас т ват в шес т те 
ху до жес т ве но-твор чес ки фор-
ма ции в Центъра. Най-мно-
гоб рой на е гру па та на вра чан-
че та та в тан цо вия ан сам бъл 
„Радост”, къ де то учас т ват 
над 180 деца. Своите та лан ти 

най-мал ки те жи те ли на гра-
да раз ви ват и в музикалното 
сту дио „Дъга”, в школата по 
спор т ни тан ци „Танцувай с 
мен” и в клу ба по за ба вен 
спорт „Врачански юна че та”.  
С под к ре па та на Община 

Враца през та зи го ди на бя ха 
съз да де ни още две ат рак тив-
ни твор чес ки фор ма ции – ма-
жо ре тен със тав и мла деж ки 
ду хов оркестър. Децата, кои-
то по се ща ват Центъра, са на 
въз раст от 5 до 18 години.■

За пър ви път 
в учи ли ще

Нова твор чес ка го ди на за поч на 
вЦентъразаработасдеца
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Любомир ВЕСЕЛИНОВ

Всяка го ди на в на ча ло то на ме сец 
ок том в ри Община Белоградчик, 

Дру жес т во то на пи са те ли те във Видин 
и Народно чи та ли ще „Развитие” ор га-
ни зи рат про веж да не то на Поетическа 
обсерватория. И та ка ве че по ве че от три 
десетилетия. Това е проява, един с т ве на 
по ро да си за стра на та. Пре вър на ла се е в 
един от най-го ле ми те по етич ни праз ни ци 
у нас. 

В сво ето сло во към  учас т ни ци те и 
гос ти те на Празника на поезията зам.-
кме тът  Антон Трифонов каза: „За всич-
ки нас е го ля ма чест, че днес наш гост 
е ед но от да ро ва ни ята на бъл гар с ка та 
литература, го ле ми ят по ет и пи са тел 
Любомир Левчев. Той е сред ос но ва те ли-
те на та зи ху ба ва проява, пре вър на ла се в 
традиция, чрез сво ята пър ва сти хос бир ка 
„Звездите са мои”, надслов, кой то се  ут-
вър ди в мо то на на шия по ети чен форум. 
Любомир Левчев е и поетът, кой то из на ся 

ав тор с ки ре ци тал на пър ва та По ети чес-
ка об сер ва то рия още в да леч на та 1981 
година. И ето, след 31 го ди ни ние от но во 
пак сме заедно. 

През го ди ни те свои ав тор с ки ре ци-
та ли са из на ся ли и ед ни от най-из вес т-
ни те бъл гар с ки по ети – Валери Петров, 
Блага Димитрова, Евтим Евтимов, 
Георги Константинов, Петър Караангов, 
Никола Инджов, Владимир Голев, Матей 
Шопкин, Петко Братинов и още и още 
из тък на ти майс то ри на изящ но то сло-
во…                

Фактът, че ни коя от всич ки те об щес-
т ве но-по ли ти чес ки про ме ни у нас през 
пос лед ни те години, съ що и труд нос ти те 
и не до имъ кът, не ус пя ха да пре кър-

шат по ри ва на пър вия по ети чен при-
зив към звез ди те от пок ри ва на на ша та 
Астрономическа обсерватория, сам по 
се бе си е по ка за те лен за жиз не нос т та на 
бъл гар с ко то слово, за жиз не на та връз-
ка на ли те ра ту ра та ни със съд би ни те на 
България и бъл гар с кия народ. За веч-
ния стре меж на бъл га ри на да извика: 
„Звездите са мои.”

Бяха пред с та ве ни и дру ги те учас т ни ци 
в таз го диш но то из да ние на По ети чес ка та 
об сер ва то рия –  Светослав Георгиев – 
Слави, гла вен ме ни джър на СБП, Ненчо 
Славчев и Диана Сиракова – чле но ве 
на СБП, Обрен Ристич – член на Съюза 
на пи са те ли те в Сърбия, из дал осем 
стихосбирки. Свои сти хо ве про че то ха и  

твор ци от Община Белоградчик.
От своя стра на го ле ми ят по ет 

Любомир Левчев с мно го въл не ние и 
сан ти мент се вър на на зад през го ди ни те 
и го во ри за сво ята пър ва стихосбирка, за 
при яте ли те-поети, за ди рек то ра на об-
сер ва то ри ята по оно ва вре ме Александър 
Томов. 

За на ча ло на своя ре ци тал той бе из б-
рал сти хот во ре ни ето „Телескоп”. Поетът 
поз д ра ви бе лог рад чиш ка та об щес т ве-
ност и със за во юва не то на І мяс то сред 
чу де са та на България от при род ни те 
фе но ме ни Белоградчишки ска ли и пе ще-
ра та Магура, оп ре де ле ни ка то не пов то ри-
ми тво ре ния на при ро да та и кан ди да ти за 
опе ка та на ЮНЕСКО.■

Поетическата об сер ва то рия – 

празник в Белоградчик
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Валентина 
БОБОЙЧЕВА

Лятному топ ло и есен но 
щедро. Ято, съб ра но пре
ди полет. В пър вия ден на 
октомври, ко га то се съ би
рат му зи те – на Поезията и 
на Музиката. Заедно – по
то пе ни в ед но вълшебство, 
с лю би ми сти хот во ре ния и 
поз на ти мелодии.

Поети и хора, оби ча
щи словото, музиканти и 
певци, и такива, под в лас
т ни на музиката. За 
да се ре ду ват сти хо ве 
и мелодии, ус мив ки и 
сълзи, и пре не сем в 
оня, наш си свят, пъ лен 
с меч ти и надежди.

Свои сти хот во ре
ния че то ха по ети те 
Красимира Милчева, 
Лъчезар Лазаров, 
Александра Евтимова, 
Цветан Диковски и 
но та ри ус Анелия 
Карабенчева. А оби
ча ни пес ни ни под не
со ха пред с та ви те ли 
на ка мер ния хор при 
читалището.

И ка то се от п ри щи 
оня ми ти вул кан от 
чув с т ва и емоции, спа
се ние няма. Всъщност 
спа се ни ето е там, в 
чи та ли ще „Развитие” – 
Бяла Слатина, ко ето та зи 
ок том в рийс ка ве чер бе 
прис тан – на из ка за ни и 
из пе ти думи.

Оказа се, че по ези ята 
не е са мо „за ни ма ние са
мот но”, ни то за из б ра ни 
люде. Тя е откровение, 
чувственост, естественост, 
ко ито но сят в ду ша та си 
мно го хора. Удоволствие 
бе да се чу ят в ори ги нал
но зву че не сти хо ве на 
Лермонтов – „по етът на 
по ети те”, как то го на ре че 
из вес т ни ят в Бяла Слатина 

фи ло лог Василка Цачева.
А Людмила Бенчева, 

Снежана Иванова и 
Маргарита Симеонова 
спо де ли ха Оскар Уайлд, 
Иван Попов и Маргарита 
Петкова.

Незабравили, че Първи 
ок том в ри е и ден на въз
рас т ни те хора, праз ну
ва ме с на ши те при яте ли 
от Пенсионерския клуб и 
Клуб на инвалида, ко ито 
рецитираха, пя ха и поз д

ра ви ха сво ето „Слънчице” 
– но та ри ус Анелия 
Карабенчева, не са мо 
творец, а и ис тин с ки човек, 
нап ра ви ла много, ви на ги 
от к лик ва ща и по ма га ща на 
при яте ли те си.

Ученици от Прогимназия 
„Св.Климент Охридски” и 
пре по да ва тел ка та им по 
бъл гар с ки език и ли те ра
ту ра Людмила Антонова 
съ що ни за рад ва ха с лю би
ми те си стихотворения.

Разговорът ни в ри ми 
про дъл жи за при яте ли те 

– сти хот во ре ние на из вес т
на та ни съг раж дан ка Блага 
Димитрова, емо ци онал
но пред с та ве но от един 
друг ли те ра тор – Снежана 
Антонова, и ус пя ло да ни 
просълзи.

Но как во би би ла ед
на ве чер на Поезията и 
Музиката, ако не се ре ду
ват всич ки чувства?...

„Да са жи ви и здра ви 
майки те на всич ки по ети и 
музиканти, да са чес ти ти и 

те!”, раз въл ну ва но поз д ра
ви майка та на Димитринка 
Найчова – наша, бе лос ла
тин с ка поетеса, жи ве еща в 
Америка. 

Ганка Йотова ре ци ти ра 
Яворовото „На Лора” на 
фо на на ней на ав тор с ка 
музика. 

 Есенна вечер в на ше то 
чи та ли ще „Развитие” – 
Бяла Слатина, ко ето след 
ме сец – в Деня на на род
ни те бу ди те ли тър жес т
ве но ще от бе ле жи сво ята 
120годишнина.■

Наред с мно го то 
празници, ко ито от бе ляз ва-
ме на 1 октомври, за де ца та 
той е свър зан с от к ри ва не то 
на но ва та учеб на го ди на в 
Общински дет с ки ком п лекс 
„Людмила Живкова”

Тук след уро ци те над 240 
де ца на ми рат по лез ни и 
при ят ни за ни ма ния в из вън-
к лас ни те форми, ко ито се 
ор га ни зи рат за тях. Децата 
се за ни ма ват с пеене, танци, 
шах, при лож ни изкуства, 
учат се как да се спра вят в 
си ту ации при бед с т вия и 
аварии.

Да ува жат от к ри ва не то 
на учеб на та го ди на в ОДК 
бя ха за м.-к ме тът Ивайло 
Иванов, и как то обя ви Анни 
Замфирова, директорката 
на комплекса, го ля ма та 
при ятел ка на де ца та от об-
щи на та Христинка Цонева. 
Тя под не се поз д ра ви те лен 
ад рес от име то на кме та на 
об щи на та Росен Добрев, 
въз п ре пятс т ван да бъ де 
сред де ца та по слу жеб-
ни причини. От име то на 
Училищното нас то ятел с т во 
към ком п лек са ад рес под-
не се и пред се да те лят му 
Георги Йонов.

Последва за бав но-му-
зи кал на програма, в ко ято 
де ца та по ка за ха как во са 
на учи ли през сво бод ни те 
от учи ли ще лет ни месеци. 
Вокална гру па „Щурче” 
с ръ ко во ди тел Венелин 
Венелинов под не се три 
но ви песни, а со лис т ки те 
Деси, Ани и мал ка та Ани 
показаха, че са ис тин с ки 
славейчета, ма кар гру па та 
да се име ну ва „Щурче”.

И де ца та на Нина 
Димитрова от Селановци 
из пъл ниха танц по пе сен та 
„Хубава си, моя го ро”, за 
кой то ап ло дис мен ти те бя ха 
заслужени. Отново из не-
на да за пуб ли ка та бе под-
гот ве ния танц от Наталия 
Смолянова, из пъл нен от 
Мария Бисер Иванова. И, 
как то спо де ли ди рек тор ка та 
на ком п лек са рус ка та (по-
ско ро украинската) шко ла 
да ва сво ите прек рас ни 
резултати, а та лан т ли ви те 
де ца от об щи на Оряхово по-
каз ват кол ко доб ре нав ли зат 
в ма ги ята на тан ца и кол ко 
лес но мо гат да се спра вят 
със слож ни те елементи. С 
но ви ком по зи ции в хип-
хопа, кой то де ца та тол ко ва 

мно го харесват, се пред-
с та ви ха и въз пи та ни ци те 
на Нина Генева. Този път 
мом че та та липсваха, но 
със си гур ност ги зав ла дя 
танцът, за що то ръ коп ляс ка-
ха на тан цьор ки те по вре ме 
на тях но то изпълнение.

Сред пуб ли ка та бя ха и 
6-го диш ни те въз пи та ни ци 
на ЦДГ „Дружба”, ко ито 
с вни ма ние гле да ха това, 
ко ето по-го ле ми те де ца 
изпълняваха. Те със си-
гур ност ще са след ва що то 
поколение, в ко ето рас тат 
та лан т ли ви де ца и със си-
гур ност ще по же ла ят да 
учас т ват в из вън к лас ни те 
фор ми на обу че ние в ОДК.

В края на то зи дет с ки 
праз ник Анни Замфирова 
спо де ли за но ви те форми, 
в ко ито де ца та ще се 
обучават, ка то подчерта, че 
та зи го ди на те са ве че че ти-
ри на де сет на брой.

По же ла ваме ус пе шен 
старт на та лан ти те на 
Оряхово, за да ни рад ват с 
из пъл не ни ята си по праз ни-
ци и концерти, а съ що и с 
наг ра ди от конкурси. 

От сайта 
на ОбщинатаВ 
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Пя ха и тан цу ва ха 
талантливи деца Когато му зи те 

праз ну ват


