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Слово плюс
за 2012 г. в кло но ве те на „Български по щи” 

във Враца, Монтана и Видин 
до 20-о чис ло на все ки месец

Чи та те лите ни от Враца мо гат да
 се або ни рат и във фир ма „Оларт”

Абонаментът в ре дак ци ята про дъл жа ва 
до края на все ки ме сец за следващите

Нашите або на ти имат ед нок рат но пра во
 на без п лат на реклама, обя ва или 

съ об ще ние във вестника

КАТАЛОЖЕН № 2120

Мариета НАЙДЕНОВА
Танцов ан сам бъл „Младост” при 

Общински мла деж ки дом спе че ли приз 
за най-доб ра хо ре ог ра фия на фес ти ва-
ла в Дуръс, Албания, кой то се про ве де 
от 3 до 7 октомври. Това е пет на де се то то 
му издание. Над петс то тин пос ла ни ци 
на  фолк лор но то из кус т во с мно го песни, 
тан ци и не ве ро ят но пъс т ри те си кос тю-
ми пре вър на ха  кра си ви ят ал бан с ки град, 
раз по ло жен на Адриатическо мо ре във 
фе ерия от емо ции и красота. С нас т ро-
ение и мно го ве се лие пре ми на през гра да 
пред с та вя не то на гру пи те в тър жес т ве ния 
парад. С ори ги нал но то си пред с та вя не и 
впе чат ля ва ща хореография, бъл гар с ки те 
тан цьо ри об ра ха ова ци ите на мно гоб-
ройна та ал бан с ка публика. По то зи на-
чин въз пи та ни ци те на Стоян и Геновева 
Стоянови се на ре ди ха сред призьо ри те на 
фолк лор ния фестивал. Сред учас т ни ци те 
във фес ти вал на та прог ра ма бя ха гру пи от 
Венецуела, Турция, Македония, Сърбия, 
Босна и Херцеговина, Косово и мес т ни 
гру пи от Албания. ■

Ансамбъл "Младост"с приз
за най-доб ра хо ре ог ра фия

СНИМКА: АРХИВ

Уважаеми съграждани,
За мен е чест 
да ви поз д ра вя 
с Празника на 
Община Ружинци!
В на ве че ри ето 
на праз ни ка на 
на ша та об щи на 
от п ра вям сво-
ите по же ла ния 
за здраве, ус пе-
хи и праз нич но 
нас т ро ение към 
жителите, гос ти те 
и при яте ли те на 
Ружинци.
Благодаря на 
всички, ко ито 
доп ри на сят за 
раз ви ти ето и 
прос пе ри те та й. Убеден     съм, че 
бла го да ре ние на съв мес т ни те уси-
лия на общината, об щин с кия съвет, 
институциите, биз не са и на енергията, 
ини ци атив нос т та и во ля та на все ки 
жи тел ще пос тиг нем по-доб ро бъ де ще  
за на ши те деца, за на ша та община.  
Защото  се нуж да ем от  мисълта, 
таланта, енергията, сърцето, обич та и 
ус мив ка та на всич ки  нас!
Честит празник!

Венцислав ВАНКОВ
кмет на Община Ружинци

Мерки за ог ра ни ча ва не 
тра фи ка на то вар ни те ав то
мо би ли през цен т рал на та 
град с ка част ще пред ло жи 
до края на го ди на та об щи
на Монтана. Това съ об щи 
кме тът Златко Живков 
след зав ръ ща не то си от 
Нюкясъл. Английският 
град бе до ма кин на сре ща та 
на пар т ньо ри те в про ек та 
“Последната чис та ми ля  
ефек тив ни мес т ни влас ти в 
Европа за еко ло гич но уп
рав ле ние на тран с пор та”. 

Монтана, как то и мно го 
дру ги градове, ня ма план 
за тра фи ка на то вар ния 
транспорт, а се га та къв ще 
бъ де създаден. Ще бъ дат 
уточ не ни и та ка на ре че ни те 
про зор ци за за реж да не на 
тър гов с ки те обек ти в цен тъ ра 
на града. Това са часовете, в 
ко ито ка ми они те и бу со ве те 

ще имат пра во да спи рат пред 
магазините, рес то ран ти те и 
дру ги те обек ти за дос тав ка 
на стока. За цел та ще бъ де 
пла ща на оп ре де ле на такса. 
Още през яну ари мес т ни
те съ вет ни ци ще об съ дят 
про ме ни те в об щин с ки те 
наредби, ко ито имат от но
ше ние към те зи дейности. В 
мно го ев ро пейс ки гра до ве 
е поч ти не въз мож но през 

по чив ни те дни ка ми они не 
са мо да за реж дат обекти, но 
и да се дви жат в цен т рал ни
те зони, ко мен ти ра кметът. В 
Швейцария, при мер но през 
уикен да то вар ни те ав то мо би
ли без из к лю че ние не вли зат 
в цен т рал на та град с ка част. 
Ще бъ де нап ра ве на оцен ка на 
дви же ни ето на ка ми они те в 
рам ки те на града, за да бъ дат 
оп ти ми зи ра ни марш ру ти те 
така, че да бъ де ог ра ни че но 
за мър ся ва не то на въз ду ха от 
из пол з ва ни те горива, уточ ни 
Живков. 

“Преди де се ти на го ди ни 
въп ро сът с тра фи ка не е сто ял 
за раз ре ша ва не с та ка ва ос
т ро та пред мес т ни те власти. 
Няма ев ро пейс ки град сега, 
кой то мо же да си поз во ли да 
пре неб рег не или да ели ми ни
ра то зи проб лем и тър се не то 
на ре ше ни ето му. Трябва да 

прив ле чем всич ки за ин те ре
со ва ни страни, за да нап ра
вим оп ти ма лен за рам ки те на 
гра да план”, ка за той. 

В меж ду на род ния про ект 
Монтана е един с т ве ни ят бъл
гар с ки участник. Другите са 
ан г лийс ки те гра до ве Нюкясъл 
и Лестър, пол с ки ят Шчечин, 
нем с ки ят Щутгарт, Рим и 
Парма от Италия, мал тийс
ки ят Тершиен. За осъ щес
т вя ва не то му ра бо тят съ що 
тех ни чес ки университети, 
енер гий ни съ ве ти и спе
ци али зи ра ни фир ми от 
Италия, Германия, Англия, 
Полша, Малта, Португалия 
и Румъния. Разработката е 
на FIT Consulting Италия. 
Срокът за из пъл не ние е 36 
ме се ца и из ти ча през след ва
ща та 2013 година, до пъл ни 
кме тът Живков.■ Слово 
плюс

Променят трафика на 
товарния транспорт
Монтана е един с т ве ни ят бъл гар с ки учас т ник в меж ду на ро дния про ект. 
Другите са ан г лийс ки те гра до ве Нюкясъл и Лестър, пол с ки ят Шчечин, 
нем с ки ят Щутгарт, Рим и Парма от Италия, мал тийс ки ят Тершиен

ЗЛАТКО ЖИВКОВ

Заместник об лас т ни-
ят уп ра ви тел на об ласт 
Видин - инж. Любомир 
Низамов бе ше офи ци-
ален гост при от к ри ва не-
то на нов хра ни те лен ма-
га зин от ве ри га та „КООП 
– ЗАЕДНО НА ПАЗАР“ в 

с. Неговановци, об щи на 
Ново село.

Любомир Низамов 
връ чи поз д ра ви те лен 
ад рес от име то на об-
лас т ния уп ра ви тел на 
Видин на пред се да те ля 
на Областния ко опе ра ти-

вен съ юз – Видин, Ваня 
Цакинска и по же ла на 
жи те ли те на селото и об-
щи на та да се въз пол з ват 
дъл ги го ди ни от но ва та 
придобивка.

Новият тър гов с ки 
обект е част от дъл-

гос роч на та прог ра ма 
на Областен ко опе ра-
ти вен съ юз - Видин и 
Централен ко опе ра ти вен 
съ юз за от к ри ва не на 
хра ни тел ни ма га зи ни в 
се ли ща та от региона. ■ 
Слово плюс

В Ново село oт к риха но в хранителен
магазинотверигатаКООП
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Валентина Симеонова - зам. со ци ален 
министър, об лас тният уп ра ви тел Ивайло 
Петров и кме тът Златко Живков нап ра ви ха 
пър ва коп ка на нов дом за де ца без родители.. 
Центърът за вре мен но нас та ня ва не ще бъ-
де из г ра ден на ул. „Захари Стоянов”, над 
фир ма „Ава”. Още две по доб ни сгра ди - на 
ул. „Александър Батенберг” и ул.”Йордан 
Радичков”, ще бъ дат пос т ро ени в след ва щи-
те две години. Те се фи нан си рат с 2 066 000 
ле ва по Оперативна прог ра ма „Ре ги онал но 
развитие”. Проектът включ ва из г раж да не то и на 
ед но жи ли ще от се ме ен тип за мла де жи без ро-
ди те ли, на вър ши ли пълнолетие. В че ти ри те но-
ви со ци ал ни за ве де ния ще има об що 42 места. 
Кон сор ци умът „Заедно за де ца та на Монтана” 
обе ща ва да из пъл ни по ръч ка та пре ди крайния 
срок.  ■ Слово плюс  
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Пър ва коп ка на дом за де ца 
без ро ди те ли

Община Видин бе 
домакин на Ден на 
диалога между местната 
и законодателната власт, 
който се проведе в залата 
на Общинския съвет. 
Инициатор на събитието е 
Националното сдружение 
на общините в Република 
България. В срещата 
участваха народните 
представители Владимир 
Тошев и Любомила 
Станиславова, областният 
управител на Видин 
инж. Цветан Асенов, 
кметове на общини и 
председатели на общински 
съвети от областта, 
представители на НПО. 
Деня на диалога откри 

кметът на Община Видин 
Герго Гергов. Той изрази 
своята убеденост в ползата 
от обмяната на мнения 
между законодателната 
и местната власт, защото 
се дава възможност 
от правителството 
значим законопроект от 
финансовата сфера да 
бъде обект на широка 
обществена дискусия 
и да бъде допълван с 
предложения от общините. 

Темата на дискусиите 
тази година е „Подобряване 
на средата за развитие 
на общините през 2013 
г.” Въпросите, които 
се обсъждаха, бяха 
свързани с промени 

в законодателството 
за местните финанси, 
очаквания на общините по 
макрорамката на Бюджет 
2013 г., предстоящи 
промени във водния сектор 
и въпроси от регионално 
значение.   

В проектозакона за 
публичните финанси, 
насочен към осигуряване 
на стабилна и предвидима 
средносрочна бюджетна 
среда, като се спазват 
общите фискални 
правила и принципи, 
са откроени приемливи 
за общините промени  
такива, които изискват 
преработка, доизясняване 
и подобряване. Има и 

неприемливи промени, 
сред които са пренасянето 
на намаления през 2010 
година максимален праг 
за поемане на дълг от 25% 
на 15%, което би лишило 
1/3 от общините от достъп 
до кредитния пазар. Също 
липсата на възможност за 
санкция от първостепенния 
разпоредител с бюджет 
спрямо тези от пониска 
степен, както и фактът, че 
текущите разходи за местни 
дейности няма да могат да 
се финансират за сметка 
на поемането на дълг от 
общината. 

От НСОРБ заявяват, че 
до края на тази година 
ще успеят да предоставят 

нов Закон за местното 
самоуправление, като ще 
се разчита на подкрепа 
за приемането му преди 
парламентарните избори.

По време на срещата бяха 
поставени редица въпроси, 
свързани с проблеми 
в инфраструктурата, 
социалната сфера, 
финансирането на 
европейски проекти, 
запорирането на сметки на 
общините и възможностите 
за поголяма подкрепа от 
страна на държавата.

Представителите на 
местната власт поиската 
равнопоставеност на 
общините от региона с 
останалите общини в 

страната. 
„За да изпълняваме 

своите функции, ние се 
нуждаем от подкрепата 
на държавата, от нейния 
експертен потенциал за 
реализирането на значимите 
инфраструктурни проекти” 
– каза видинският кмет. 
От своя страна народните 
представители Владимир 
Тошев и Любомила 
Станиславова изразиха 
своята удовлетвореност 
от дискусиите и заявиха, 
че ще поставят в 
парламентарните комисии 
конкретните въпроси, за 
които кметовете очакват 
конструктивно решение. 
■Слово плюс

12 октомври – Ден на българската община

Ден на диалога 
в Община 
ВидинСНИМКA: ОБЩИНА ВИДИН

Галина ГАНОВА
Депутатът др Янко 

Здравков и Орлин Цветков 
– из пъл ни те лен ди рек
тор на МБАЛ „Христо 
Ботев” – Враца, се срещ на
ха в Оряхово с кме та Росен 
Добрев, пред се да те ля на 
ОбС и на ИК „Да въз ро
дим бол ни ца та в Оряхово” 
Ивайло Вагенщайн и син ди ка 
Красимир Петров. Водени 
от же ла ни ето мес т ни те хо
ра от но во да имат дос тъп 
до ка чес т ве на ме ди цин с ка 
помощ, те об съ ди ха въз
мож нос ти те как да се слу чи 
това. В про це са на раз го во ра 
се офор ми мнение, че най
доб ре ще е МБАЛ „Христо 
Ботев”  Враца да раз к рие 
фи ли ал в ос нов на та сгра да на 
зак ри то то оря хов с ко здрав но 
заведение. Началото ще бъ де 
пос та ве но с „Вътрешни бо
лес ти” и „Детско от де ле ние”, 
за ко ито са не об хо ди ми об
що се дем лекари. Ще има и 
рентген, кой то все още ра бо
ти с ва лид но разрешително. 

Покъс но ре ше ни ето бе об
съ де но с ле ка ри и ме ди цин
с ки ра бот ни ци от Оряхово. 
На то зи етап го тов ност да 

за поч нат ра бо та в бъ де щия 
фи ли ал из ра зи ха ле ка ри те 
Пурчева, Тевекелева, Пешева, 
Димитрова, Гетов, Стефанова 
и Александрова, ка то ня кои 
от тях ще се вклю чат са мо в 
гра фи ка за де жур с т ва през 
по чив ни те дни по ра ди дру ги 
ангажименти. Te по пъл ни ха 
за яв ле ния за пос тъп ва не на 
работа.

“Има свет ли на в ту не ла и 
шанс бол ни ца та в Оряхово 
от но во да ле ку ва па ци ен ти – 
съ об щи Ивайло Вагенщайн 
 Опитваме се да ре ани ми
ра ме ед но сърце, туп тя що в 
про дъл же ние на 130 г. Но е 
ну жен по не още месец, през 
кой то пред с то ят ре ди ца про
це ду ри, ка то по да ва не на 
до ку мен ти в МЗ, про вер ка за 
год ност на бол нич ни те по ме
ще ния от РЗИ, за реж да не с 
ле кар с т ва и медикаменти, и 
т.н. Чака ни усър д на ра бо та с 
ръ ко вод с т во то на врачанската 
бол ни ца”  ка за още той. 

Депутатът др Янко 
Здравков подчерта, че МБАЛ 
„Христо Ботев“ ня ма да е 
кон ку рен ция на Оряховския 
филиал, а ще е не гов пого
лям брат, кой то ще по ма га. 

Консумативите и ме ди ка мен
ти те ще се дос та вят дватри 
пъ ти седмично, съг лас но 
пред ва ри тел ни за яв ки и чрез 
колите, тран с пор ти ра щи до 
об лас т ния град нуж да ещи те 
се от хе мо ди али за па ци ен ти“. 

Орлин Цветков обе ща да 
ко ман ди ро ва ква ли фи ци ра ни 
ле ка ри за 2 ме се ца в случай, 
че не дос ти гат мес т ни 
специалисти. 

Той за яви още, че по ве
ре на та му бол ни ца ня ма да 
тър си сред с т ва от пе чал ба та 
на фи ли ала и че от де ле ни ята 
в Оряхово ще ра бо тят с раз
ре ши тел ни те на врачанската 
болница. Базовото ме сеч но 
въз наг раж де ние на ле ка ри те 
ще е в раз мер на 650 лв., а за 
ме ди цин с ки те сес т ри – 440 
лв. 

От своя стра на кме тът 
Росен Добрев пред ло жи 
без п лат но пре би ва ва не в 
хо те ла на ко ман ди ро ва ни
те спе ци алис ти и по 300 лв. 
до пъл ни тел но ме сеч но въз
наг раж де ние за 7те лекари. 
„Трябва са ми да си помогнем, 
ако ис ка ме да ни по мог нат и 
дру ги те“, ка те го ри чен бе оря
хов с ки ят кмет.■

Договорихафилиал на 
МБАЛ „Хр.Ботев“ в Оряхово

Крум КРУМОВ
На тър жес т ве на сесия, про

ве де на по по вод праз ни ка на 
об щи на Бойчиновци, кме тът 
Светлин Сретениев обя ви за 
по чет ни граж да ни др Станка 
Лазарова – об щоп рак ти ку
ващ ле кар на се ло Лехчево, и 
др Иванка Коцева – об щоп

рак ти ку ващ ле кар на се ло 
Владимирово.

Двете ле кар ки се гри
жат по ве че от 50 го ди ни за 
здра ве то на хо ра та в сво ите 
селища. С бър зи те си ре ак
ции и все от дайнос т та си те са 
спа си ли не един и два чо веш
ки живота, обя ви кметът.

Др Коцева и др Лазарова 
не са от об щи на Бойчиновци, 
но са дош ли в нея по раз п
ре де ле ние пре ди по ве че от 
по ло вин век, из ка ра ли са 
за дъл жи тел ни те три го ди ни 
и са ос та на ли за постоянно. 
Др Коцева сподели, че ма кар 
да е на 77 години, тя про дъл
жа ва да се гри жи за па ци ен
ти те в се ло Владимирово и се 
на дя ва да на ме ри млад лекар, 
кой то да я отмени.

Кметът Светлин Сретениев 
съобщи, че об щи на та е взе ла 
ре ше ние да от пус не сти пен
дии на сту ден ти по ме ди ци
на и архитектура, кои то да 
по емат ангажимент, че след 
за вър ш ва не на об ра зо ва ни
ето си ще дойдат да ра бо тят в 
Бойчиновци. 

По по вод праз ни ка на об
щи на та на 7 ок том в ри бе ше 
про ве де на тър жес т ве на ли
тур гия в чер к ва та „Свети 
Георги Победоносец” в 
Бойчиновци, ор га ни зи ра на 
бе ше дет с ка ри сун ка на ас
фалт на те ма „Моят ро ден 
край”, а фолк лор ни със та ви 
от всич ки се ли ща на об щи на
та се вклю чи ха в тър жес т вен 
концерт. Празникът за вър ши 
с кон церт на фолкпе ви ца та 
Райна и с пищ на заря.■

В Бойчиновци

Две лекарки, 
ра бо ти ли над 
по ло вин век ста на ха 
почетниграждани
наобщината
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На 9 ок том в ри т.г. в 
кон фе рент на та за

ла на хо тел „Монтана” в 
областния град об щи ни те 
Брусарци и Якимово ор
га ни зи ра ха бри финг по 
по вод за вър ш ва не то на 
про ект за мо дер ни зи ра
не на ад ми нис т ра тив но то 
обслужване. Участваха 
Галина Арсенова, сек ре
тар на Община Брусарци 
и ко ор ди на тор на проекта, 

кме тът на Якимово Георги 
Георгиев, ръ ко во ди тел
ка та на про ек та Елена 
Клисарска, сек ре та рят 
на Община Якимово 
Цветомира Йорданова, 
Цветелина Бориславова, 
стар ши ек с перт по ин фор
ма ци он но об с луж ва не в 
община Брусарци, и др.

Журналистите бя ха за
поз на ти под роб но с про
ек та и ета пи те на не го во то 

изпълнение. Впечатляващ 
е фактът, че в Монтанска 
об ласт двете об щи ни са 
пи оне ри в елек т рон но то 
об с луж ва не на гражданите. 
В не го са вклю че ни се
дем се ла – Василовци, 
Крива бара, Дондуково и 
Смирненски от об щи на 
Брусарци и Дългоделци, 
Долно Церовене и 
Комощица от об щи на 
Якимово. Системата ще се 

разширява, за да се вклю
чат и дру ги се ла от две те 
общини. Тя поз во ля ва по
да ва не то и по лу ча ва не то 
на раз лич ни до ку мен ти 
и удос то ве ре ния да ста ва 
в кметствата, без хо ра
та да оти ват в об щин с кия 
център. 

Проектът е фи нан си ран 
по ОП „Административен 
ка па ци тет”. ■ Слово 
плюс

Две мал ки об щи ни 
об с луж ват елек т рон но
граж да ни те

Пресконференция на об щи ни те Брусарци и Якимово 
за ус пеш но за вър ше ния про ект „Улеснен дос тъп и 
по-доб ро ка чес т во на ад ми нис т ра тив ни те ус лу ги”
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Четириплощада
вобщинаЯкимово
се ре мон ти рат 
с ев ро пейс ки пари

Крум КРУМОВ
Община Якимово 

из пъл ня ва про ект за 
ре монт на пло ща ди-
те в че ти ри те се ла на 
об щи на та - Якимово, 
Комощица, Долно 
Церовене и Дългоделци, 
съ об щи кме тът Георги 
Георгиев. Проектът е 
на стойност 1 380 000 
ле ва и се фи нан си ра от 
Програмата за раз ви-
тие на сел с ки те ра йо на 
на ЕС. Строителните 
ра бо ти тряб ва да за-
вър шат до сре да та на 
ме сец ноември, уточ ни 
Георгиев.

По съ ща та прог ра ма 
Община Якимово прик-
люч ва из г раж да не то 

на цен тър за кул тур ни и спор т ни дейнос ти в се ло 
Дългоделци. С 1,2 ми ли она ле ва сгра да та на бив ше-
то учи ли ще в се ло то е пре вър на та в раз в ле ка те лен 
цен тър със за ли за спорт, ти хи игри, интернет, из г ра-
ден е са лон за събрание, сце на за те ат рал ни пос та-
нов ки с мно го се дя щи места.

До края на ме сец ок том в ри об щи на та в Якимово 
ще прик лю чи из г раж да не то на нов со ци ален 
патронаж. Сградата на пат ро на жа ще е с но во обо-
руд ва не в кухнята, но ви ин с та ла ции – отоплителна, 
во доп ро вод на и електрическа, ще бъ де са ни ра на и 
с но ва дограма. Ремонтът се фи нан си ра с 512 000 
ле ва от фонд „Козлодуй”, обя ви кметът. По прог ра ма 
„Оперативен ка па ци тет” Община Якимово и съ сед-
на та Община Брусарци са ус во или 532 000 ле ва за 
из г раж да не на мо дел ни цен т ро ве за елек т рон ни ус-
лу ги на гражданите. Центровете поз во ля ват из да ва-
не на всич ки до ку мен ти на ед но ги ше в об щи ни те и 
във вся ко от кметс т ва та по селата. Това спес тя ва на 
хо ра та мно го пъ ту ва не до об щин с кия център, вре ме 
и средства. Така все ки чо век мо же да пла ти да нъ ци-
те си в сво ето на се ле но място, да по лу чи до ку мен ти 
за сво ите имоти, за нас лед ни ци и т.н., уточ ни кме тът 
на Якимово Георги Георгиев.■

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

Елеонора ЦАНОВА
Принуден да от го во ри на за да де-

ния ня ко лко пъ ти въп рос от ля ва та 
де пу тат ка Мая Манолова, да ли 
но ва та Ко ми сия за бор ба сре щу 
ко руп ци ята ще се за ни ма ва и с на-
шу ме лия в пос лед ни те дни скан дал 
око ло ексде пу та та от ГЕРБ Николай 
Коцев, пред се да те лят на но вос фор-
ми ра но то Зве но за бор ба с ко руп ци-
ята по ви со ки те ета жи Яне Янев бе-
ше при ну ден в сту ди ото на Би Ти Ви 
да от го во ри: “Да, ще се занимава.”

Скандалът, кой то всъщ ност хвър-
ля са мо ка мък в блатото, без от 
то ва то да ста ва чис та вода, пот-
ръг на с изяв ле ни ето на из пъл ни-
тел ния ди рек тор на АЕЦ - Козлодуй 
Валентин Николов, кой то при пом ни 
на па де ни ето на 21 но ем в ри ми на-
ла та го ди на сре щу то га ваш ния шеф 
на Атомната Александър Николов, 
ка то ви зи ра учас ти ето на де пу-
та т.  Жес то ко пре бит, Александър 
Николов бе отс т ра нен от шеф с ка-
та длъжност, а вер си ите, по со че-
ни от по ли ци ята, бя ха от мъ ще ние 
на увол не ни от не го ра бот ни ци и 
служители, спря га ше се и ня как-
ва по-лич на при чи на за деянието. 
След нес ръч на преп рат ка към име-
то на екс енер гийния ми нис тър от 
БСП Румен Овчаров, кой то зап ла-
ши Валентин Николов със съ де бен 
иск, се гаш ни ят ди рек тор на АЕЦ 
– Козлодуй му от вър на със съ ща та 
за ка на за съд.

Стана яс но , че в скан да ла е за-
ме сен ос во бо ди ли ят все още по 
не съв сем яс ни при чи ни топ ло то 
де пу тат с ко мес тен це врачан с ки 
на ро ден из б ран ик Николай Коцев, 
потвърдено и от ле ви, и от дес ни. 
Коцев, чрез сво ята им пе рия от фир-
ми, е имал топ ли връз ки с Атомната 
централа, но се щи му со лид ни 
доходи. 

С наз на ча ва не то на Александър 
Николов те зи връз ки отъ не ли и то ва 
ста на ло по вод за про ве де ния скан-
да лен те ле фо нен раз го вор меж ду 
тях двамата, при ко ето Коцев, с 
пи ян с ки гла с, спо ред Александър 
Николов, яс но го пи та за схеми, 
ама те, спо ред Коцев, се га не би ли 
икономически, а политически, след 
ко ето вра чан с ки ят де пу тат обя вя ва 
Александър Николов за сво ята цел 
но мер едно.

След ста на ли те прес т рел ки 
меж ду уп рав ля ва щи и опо зи ция в 
пос лед ва щи те дни по те ле ви зии те 
и в са мия парламент ста на яс но, 
че но вос фор ми ра на та ко ми сия на 
Яне Янев ще про ве ря ва и слу чая 
„Коцев”. 

Ще тряб ва да се от го во ри на 
въпросите от къ де вра чан с кият фо-
тог раф се сдо би със сред с т ва за 
из ку пу ва не то на поч ти всич ки фо-
то цен т ро ве на бив ше то дър жав но 
предприятие, как ста на соб с т ве ник 
на кра си ва та ня ко га ре зи ден ция 
“Турканица”, на кон на та ба за и рес-
то ран та край пе ще ра та Леденика, 
на поч ти ця ла та сгра да на бив ше то 
вра чан с ко ки но, как ра бо тят фир ми-
те му за охрана, за кетъринг, ме бел-
но то пред п ри ятие. 

Какво ста на с обе ща ни ята му 
пред жур на лис ти да ти ча и чу ка от 
ка би нет на ка би нет на чи нов ни ци-
те по минис тер с т ва та , за да  бъ де 

ре али зи ра на прог ра-
ма та за раз ви ти ето 
на Северозапада и 
да де ни те обе ща ния 
с чес т ни си ни очи, че 
ра бо ти на пол зу роду. 
Всъщност, в про дъл же-
ние на ме се ци той при-
зо ва ва ше вра ча ни чрез 
медиите да ра бо тят и 
те та ка все от дай но и 
чес т но за гра да си . 

Ще тряб ва да от го-
во ри и на слу хо ве те 
за оси гу ря ва ни те чрез 
то ле ри ра ния от не го за 
ди рек тор на Атомната 
в Козлодуй Костадин 
Димитров шес т циф-
ро ви ме сеч ни вноски 
как то за футбола, 
та ка и за пар тийна та 
централа. 

“Силно се на дя вам 
вре мен на та пар ла-
мен тар на ко ми сия, 
ог ла ве на от Яне Янев, 

да си свър ши ра бо та та и най-пос ле 
бъл гар с ки ят на род да знае как во от-
но ше ние са има ли пре диш ни те пра-
ви тел с т ва към го ле ми те енер гий ни 
про ек ти. Има из нер ве ни в пос лед ни-
те дни за ра ди кри ми нал ния акт сре-
щу Александър Николов. Надявам 
се, Александър Николов и Коцев да 
са си изяс ни ли от но ше ни ята “ , за яви 
пред от б ра ни жур на лис ти ше фът на 
Атомната цен т ра ла - Козлодуй.

Александър Николов пък е за-
яви л,  че раз с лед ва не то за из вър-
ше но то сре щу не го на па де ние е 
спряно. Въпреки че след раз пи та 
на за дър жа ни те два ма за по доз ре ни 
извършители, вед на га след ин ци-
ден та, ви на та им не е до ка за на и те 
са пуснати. 

“От по ли ци ята твър дя т,  че де ло-
то не е по тъ на ло в заб ра ва, не е 
прекратено” - спо де ля по тър пев ши-
ят бивш ръ ко во ди тел на АЕЦ. ■

Яневата комисия 
щеподбереиКоцев

НИКОЛАЙ КОЦЕВ

Елегияиода
за българския 
учител

Димитър МАРКОВ, Враца

В онова, тоталитарното, време, когато се 
оплачехме, че не ни стигат парите, ни се казваше: 
„Вие, учителите, работите с деца и трябва да сте 
най-големите идеалисти – не мислете за пари и 
материални облаги!“ В същия дух беше и много 
популярният тогавашен лаф, че така си е открай 
време, че „още в древните Елада и Рим учители са 
ставали само робите.“

Какво се промени след 89-а? Отначало нищо 
добро. Аз и досега си пазя една спестовна книжка, 
която показва, че петте лева, които внасях в ДСК 
всеки месец, ги изтеглях в последната предзаплатна 
седмица, за да има какво да ядем. С идването 
на новия век статусът на българския учител се 
подобри. И макар да не е в първата половина на 
съсловната таблица по доходи, но поне вече не 
мисли за голото си оцеляване.

Да, настъпи известна промяна в живота на 
многострадалния даскал (многострадален още през 
турско, защото, макар най-видни във всяко село 
да са били „кмето, попо и даскало“, но животът 
на последния е зависел от другите двама, а не 
обратното). В някои отношения промените са за 
добро, а в други – не. Голяма част от родителите, 
увлечени в осигуряване на насъщния, са оставили 
само учителите да се грижат за възпитанието на 
децата им.

Животът на българина рязко се промени. В бита 
ни масово навлязоха GSM-ите, смартфоните, 
таблетите и др. подобни. За учениците стана по-
лесно да ползват готова информация от интернет, а 
не сами да стигат до нея. Четенето на художествена 
литература се превърна в лукс за някои ученици, а 
за други въобще е изключено от ученическите им 
задължения. С навлизането на интернет пък и с 
лесния достъп до социални и други мрежи децата 
са изложени на много нови опасности, непознати, 
както за тях, така и за българския учител. Отделно 
от това учителят постоянно трябва да следи всички 
новости по специалността си, защото отдавна вече 
не е единствен източник на знания.

И въпреки всички трудности българският 
учител се бори с предизвикателствата на новото 
време. С цената на повече време и сили той се 
справя. Затова в Международния ден на учителя 
пожеланието ми е:

Дерзай все така, български учителю!■
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Накратко

Разследваща ми сия
в Бърдарски ге ран
Група пен си оне ри от се ло Душанци, 

об щи на Пирдоп, во де ни от пред се да те-
ля на клу ба им Тодор Ценов, по се ти ха 
Бърдарски ге ран неотдавна с раз с лед ва-
ща ми сия - да про учат не изяс не ния факт 
за за ги на ли те край се ло то им съ вет с ки 
лет ци в края на Втората све тов на война, 
ко ито се оказва, че са пог ре ба ни край 
Бяла Слатина.

В Бърдарски ге ран те се срещ на ха с 
кме та на се ло то Светлана Караджова и 
с пред се да те ля на пен си онер с кия клуб 
Никола Мичев.

Заместник ми нис тъ рът на тру да и со ци-
ал на та по ли ти ка Валентина Симеонова 
и Калин Каменов - пред се да тел на 
Държавната аген ция за зак ри ла на де те-
то, про ве до ха във Враца ра бот на сре ща 
с кме та инж. Николай Иванов и за мес т-
ни ци те му инж. Красимира Георгиева и 
Светозар Луканов. Тема на раз го во ри те 
бе нап ре дъ кът на Община Враца в ра бо-
та та по со ци ал ни те про ек ти „СТИМУЛ” и 
„ИСКРА”. 

Уточнени бя ха дос тиг на ти те ета пи по 
про ек ти те и проб ле ми те при ре али зи ра-
не то им, свър за ни ос нов но с фи нан си ра-
не то на дейности, неп ред ви де ни по те зи 
проекти, за ко ито ще тряб ва да се тър сят 
съв мес т ни решения, а съ що и за дру ги 
те ку щи ан га жи мен ти на две те страни. 
Гостите оце ни ха ра бо та та на еки па ка то 
мно го доб ра и из ра зи ха становище, че в 
пла ни ра ни те в бъ де ще со ци ал ни дейнос-
ти Община Враца мо же да раз чи та из-
ця ло на под к ре па та на Министерството 
на тру да и со ци ал на та по ли ти ка и на 
Държавната аген ция за зак ри ла на детето.

Ра бот на сре ща във Враца

Цената на пи тейна та во да
във Видин ско чи
От 1 ок том в ри т.г. пи тейна та во да във 

Видин има но ва цена. Потребителите ве че 
ще зап ла щат по 1, 80 ле ва с ДДС за пом-
пе но дос та вя не на куб. м вода. За пом пе-
но от веж да не на от па дъч ни во ди це на та 
е 0,30 лева. Гравитачното дос та вя не на 
во да ве че ще стру ва 1,03 лева. За гра ви-
тач но от веж да не на от па дъч ни во ди ще се 
пла ща по 0,17 лева. 

Новите це ни са в си ла от 1 ок том в ри и 
се ос но ва ват на ре ше ние на Държавната 
ко ми сия за енер гий но и вод но регулиране. 

Ученици от Берковица и Вършец 
учас т ват в кон кур с за дет с ка ри сун ка
На 10 и 11 ок том в ри 2012 г. Областен 

ин фор ма ци онен цен тър – Монтана по се-
ти III ОУ „Иван Вазов” в гр. Берковица и 
СОУ „Иван Вазов“ в гр. Вършец и пред с-
та ви кон кур са за дет с ка ри сун ка на те ма 
„Как ис кам Европейският съ юз да про ме-
ни моя град”. Инициативата се про веж да 
под еги да та на ми нис тъ ра по уп рав ле-
ние на сред с т ва та от Европейския съ юз 
Томислав Дончев. 

Най-впе чат ля ва щи за де ца та са наг-
ра ди те – MP3 пле ър за по бе ди те ли те в 
две те въз рас то ви гру пи от ре ги онал ния 
кръг и PSP кон зо ла за по бе ди те ли те от 
на ци онал ния кръг. Остава мал ко вре ме 
до крайния срок – 19 ок том в ри (петък), но 
учи те ли те обещаха, че в ча со ве те по ри-
су ва не де ца та ще имат дос та тъч но време, 
за да на ри су ват това, ко ето ис кат да има 
в тех ния град – море, лу на парк и фут бол-
но иг ри ще са част от сме ли те меч ти на 
малчуганите. ■

Средствата от 
оперативните програми 
труднодостигат
домалкитенаселениместа

Областен информационен център 
– Монтана организира втора 
информационна среща в Община 
Вършец на 11 октомври 2012 г. 

Пред участниците бяха представени 
изискванията за кандидатстване по 
схемите „Без граници“, „Безопасен 
труд“ и „Професионално образование 
и обучение в сътрудничество с 
работодателите“ по Оперативна 
програма „Развитие на човешките 

ресурси“ (ОП РЧР) и възможностите за обучение 
на общински служители по Оперативна програма 
„Административен капацитет“ (ОПАК).

Румен Цветков, експерт по информационно обслужване 
и услуги в ОИЦ – Монтана, представи успешно 
приключени проекти по оперативните програми от 
областите Видин, Враца, Плевен и Ловеч. 

Най-ценното при популяризирането на добри практики 
е представянето на дейности и резултати, които могат да 
доведат до нови идеи и те да бъдат приложени и на други 
места.   

Според участниците в срещата по-малките населени 
места все още имат проблеми с кандидатстването и 
изпълнението на проекти, тъй като твърде малка част от 
екипа е ангажиран с това. Въпросите им предимно бяха 
свързани със схемата „Без граници“, по която училище 
от Вършец подготвя проект в сферата на специалните 
образователни нужди за деца. Фирмите се интересуваха 
от схемата „Енергийна ефективност и зелена икономика“, 
както и от възможностите за наемане на стажанти чрез 
схемите на ОП РЧР.

Добрите практики – 
споделениятуспех

Силен ин те рес към ус пеш но 
из пъл не ни про ек ти по 
опе ра тив ни те прог ра ми

Втората ин фор ма ци он на сре ща на 
ОИЦ – Монтана в Община Берковица 
пре ми на под на с лов „Добрите прак ти ки 
– спо де ле ни ят ус пех“. 

Участниците в съ би ти ето има ха въз-
мож ност да се за поз на ят с ус пеш но 
прик лю чи ли про ек ти по опе ра тив ни те 
прог ра ми от об лас ти те Видин, Враца, 

Плевен и Ловеч. Бяха пре зен ти ра ни про ек ти ка то пър вия етап 
от вод ния ци къл на гр. Троян, по доб ря ва не на град с ка та сре-
да в гр. Ловеч, тех но ло гич на мо дер ни за ция в пред п ри ятие за 
бил ко ви ек с т рак ти в гр. Кнежа, мо дер ни зи ра не на со ци ал ни те 
ус лу ги в об щи ни те Мездра и Козлодуй. Тези про ек ти са осо бе-
но цен ни за нас, за що то виж да ме как во е пос тиг на то на дру ги 
мес та и как бих ме мог ли да го при ло жим и при нас, ко мен ти ра ха 
участниците.

Представители на об щин с ка администрация, фир ми и неп-
ра ви тел с т ве ни ор га ни за ции бя ха за поз на ти с изис к ва ни ята за 
кан ди датс т ва не по схе ми те „Без гра ни ци”, „Безопасен труд” и 
„Професионално об ра зо ва ние и обу че ние в сът руд ни чес т во с 
ра бо то да те ли те“ по Оперативна прог ра ма „Развитие на чо веш ки-
те ре сур си” (ОП РЧР), как то и с про це ду ра та  за обу че ние на об-
щин с ки слу жи те ли по Оперативна прог ра ма „Административен 
ка па ци тет” (ОПАК).

Фирмите про яви ха най-си лен ин те рес към схе ма та „Безопасен 
труд“, а пред с та ви те ли те на Професионална гим на зия „Д-р 
Иван Панов“ към схе ма та за „Развитие на про фе си онал но то 
об ра зо ва ние и обу че ние в сът руд ни чес т во с ра бо то да те ли те“, 
по ко ято ве че имат идея ка къв про ект да се разработи. Според 
учас т ни ци те най-се ри оз ни ят проб лем е кан ди датс т ва не то и из-
пъл не ни ето на проектите, за ко ето мал ки те мес т ни фир ми ня мат 
въз мож нос ти и умения. 

Ломското прис та ни ще вли за 
в об ща стра те гия за дейнос т  за
ед но с още осем порта от ця ла 
Европа. В то ва чис ло е и порт 
Силистра. Общият ев ро пейс ки 
про ект но си име то “ДАХАР” и 
це ли раз ви ти ето им. Това съ
об щи ди рек то рът на “Морска 
ад ми нис т ра ция” в Лом ка пи тан 
Тони Тодоров. 

Партньорите са 23 от шест 
дър жа ви  ч лен ки на ЕС  

Австрия, Белгия, България, 
Румъния, Словакия и Унгария, 
как то и две стра ни из вън об щ
нос т та  Сърбия и Хърватия. В 
прог ра ма та вли зат още прис та
ни ща та в Гюргево, Галац, Нови 
Сад и мно го други. Първо ще 
бъ дат изяс не ни пер с пек ти ви те 
за раз ви ти ето им. 

Ще бъ де из гот ве на об ща 
стра те гия за дейността. След 
то ва тя ще бъ де пред с та ве на в 

Брюксел. 
Проектът “Развитие на прис

та ни ща та по ре ка Дунав” е 
фи нан си ран по опе ра тив на та 
прог ра ма  за транс на ци онал но 
сът руд ни чес т во “Югоизточна 
Европа” с 2 ми ли она евро. 
Всеки от пар т ньо ри те има за
дъл же ни ето да ор га ни зи ра 
“Лаборатория по вът ре шен 
во ден тран с порт”. ИА “Морска 
ад ми нис т ра ция” пред с та ви 

под роб на ин фор ма ция за се
гаш но то със то яние на прис та
ни ще Лом. 

Обсъдени и ана ли зи ра ни 
са сил ни те и сла би те стра ни 
на порта, за да се пред ло жи 
план за пона та тъш но то му 
развитие. Проектът тряб ва да 
прик лю чи през март 2014 г. 
Бенефициентът от на ша стра на 
е “Морска ад ми нис т ра ция”. ■ 
Слово плюс

С проект „ДАХАР” развиват 
ду нав с ки пристанища

Любомир ВЕСЕЛИНОВ
Кметът Борис Николов учас т ва в 

семинар, ор га ни зи ран от Камарата 
на стро ите ли те в България и в. 
„Строител“ и про ве ден в хо тел с ки ком-
п лекс „Скалите” в Белоградчик. Във 
фо ру ма учас т ва ха зам.-пред се да те-
лят на КСБ и ви цеп ре зи дент на FIEC 
Венелин Терзиев, изп. ди рек тор на 
Камарата инж. Иван Бойков и об лас-
т ни ят уп ра ви тел на Монтана Ивайло 
Петров.

В пар т ньор с т во с МРРБ, МОСВ, ДФ 
„Земеделие“, НСОРБ и об лас т ни те 
пред с та ви тел с т ва във Видин, Враца, 
Монтана и Плевен бя ха об съ де ни по-
ефек тив ни фор ми на ра бо та през след-
ва щия прог ра мен пе ри од 2014-2020 г. 

Като до ма кин кме тът Николов при-
ветс т ва учас т ни ци те в семинара, бла-
го да ри на тези, ко ито са гла су ва ли за 
Белоградчишките ска ли и пе ще ра та 
„Магура” и по то зи на чин са спо мог на ли 
те да за емат пър во то мяс то сред 10-те 
чу де са на България. 

През пър вия ден лек то ри бя ха 
Десислава Йончева - ек с перт от МРРБ, 
Ванина Чалъкова от фонд „ФЛАГ” и 
Петър Петров, кон сул тант по про ек ти по 
окол на среда. На вто рия ден от фо ру ма 
пре зен та ции из не со ха Тодор Стоянов, 
гл. ек с перт „Мониторинг и докладване“ 
в МОСВ и Георги Стоев, дър жа вен ек с-
перт в от дел „Мониторинг“ на МРРБ.

Последният, шес ти семинар, ще 
се про ве де на 16-17 но ем в ри във 
Велико Търново за об щи ни и стро ите-
ли от Северния цен т ра лен ра йон за 
планиране.■

Форум на общини
и строители от 
Северозапада 
вБелоградчик

Ангелина ДАКОВА
18 мет ра или един стро

ите лен сег мент остават, за да 
бъ де свър зан из ця ло мос тът 
от бъл гар с кия до ру мън с кия 
бряг – то ва за яви ми нис тъ рът 
на транспорта, ин фор ма ци
он ни те тех но ло гии и съ об ще
ни ята Ивайло Московски по 
вре ме на ин с пек ци ята си на 
стро ител на та пло щад ка.

Общата дъл жи на на съ оръ
же ни ето е 1791 м. Оставащите 
18 м тряб ва да бъ дат за вър
ше ни до 1 месец, мос тът при 
Видин  Калафат ще бъ де на
пъл но съ еди нен в началото на 
но ем в ри и по не го ще мо же да 
се пре ми на ва пеша. Към мо
мен та са за вър ше ни око ло 86 
% от стро ител ни те ра бо ти. 

Министърът из ра зи удов
лет во ре ние от ви дя но то, но 

не скри, че от но ше ни ето 
на ру мън с ка та стра на мо же 
да до ве де до про та ка не на 
вли за не то на съ оръ же ни ето 
в експлоатация. „Ис к ре но 
съжалявам, ако из пад нем в 
ситуация, в ко ято да ста не 
го то во съоръжението, а да 
ня ма съв мес т на компания, 
ко ято да го управлява. Дали 
сме 3 ва ри ан та на ру мън с ки те 
колеги. За съжаление, ня ма 
ни как ва ди на ми ка от тях на 
страна. Надявам се, в след ва
щи те дни и сед ми ци те да се 
активизират. Информирана е 
ЕК. Ние сме го то ви и чакаме.“

Отговорът на ру мън с ката 
стра на е, че ня мат ман дат 
да во дят пре го во ри от нос но 
ком па ни ята за уп рав ле ние на 
моста. „Очаквам с пус ка не
то в експлоатация мос тът да 

оси гу ри но ви ин вес ти ции и 
да да де ико но ми чес ки тла сък 
на региона, как то и да до ве де 
до от к ри ва не то на го лям брой 
ра бот ни мес та за хо ра та тук!“ 
– ка за Московски. 

В от го вор на въп ро сите за 
ос къ пя ва не то на мос та и мо же 
ли су ма та да нарастне, ми нис
тъ рът обяви: „27 млн. евро. 

До 15 но ем в ри е срокът, в 
кой то инженерът тряб ва да 
из да де окон ча тел но оп ре де ле
ни ята си. 

Дори да има ос къ пя ва не, то 
ще бъ де в рам ки те на фи нан
со вия меморандум.“

А ко га ще ре жем лентата? 
Министерският от го вор бе: 
„Колкото се мо же поскоро! 
Ако вре ме то позволи, мос
тът ще бъ де го тов до края на 
годината!“■

Министър Московски

инспектира 
Дунав-мост 2
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Диана СИРАКОВА
Покойният Видински мит ро по лит Кирил 

ще бъ де ка но ни зи ран за светец. 
Мощите на по чи на лия през 1914 г. вла

ди ка са би ли из ва де ни от гро ба на 25 сеп
тем в ри т.г. след спе ци ал но ре ше ние на 
епар хийс кия съвет. Това станало, след ка то 
де сет ки вяр ва щи нас то яли да се про ве
ри да ли тя ло то е нетленно. В ис ка не то си 
до Видинската мит ро по лия хрис ти яни те 
обяснявали, че спо ред тях по койни ят ду
хов ник е праведник, тъй ка то след мо лит ви 
на гро ба му се случ ва ли раз лич ни чудеса.

Според свидетелствата, съб ра ни от вяр
ва щи в митрополията, по койни ят мит ро по
лит Кирил е по ма гал на раз де ле ни се мейс
т ва да се съберат, на бол ни да оздравеят, 
как то и на без ра бот ни да на ме рят ра бо та . 
Г ро бът е от во рен в на ве че ри ето на 100го
диш ни на та от не го во то раждане.

Оказало се, че ръ це те са се за па зи ли 
мумифицирани, как то на св. Иван Рилски. 
Според спе ци алис ти те в та зи област, ко га
то тя ло то на по койни ка се за па зи с го ди ни 
или кос ти те са с бле до жълт оттенък, се 
смята, че по чи на лият е светия. 

Църковният ри ту ал „Обретение мощей“ 
се пра ви за пър ви път у нас и е из вър шен 
с бла гос ло ви ята на вла ди ка та Дометиан. 
Извадените мо щи от гро ба на мит ро по лит 
Кирил са по ло же ни в спе ци ален стък лен 
сар ко фаг и са из ло же ни за пок ло не ние в 
хра ма „Св. Димитър” във Видин. 

Със спе ци ал но пис мо до ко ми си ята по 
ка но ни за ци ите в Светия си нод ви дин с ки ят 
мит ро по лит Дометиан ще по ис ка ка но ни
зи ра не то на Кирил.

Светското име на мит ро по лит Кирил 
е Коста Стоичков. Роден е на 15 юли 1832 
г. в град Берковица в бед но семейство. 
Първоначалното си об ра зо ан ние по
лу ча ва в мес т но то ки лий но училище. 
Междувременно ро ди те ли те му уми рат и 
той ос та ва кръ гал сирак. Осъзнал сво ето 
ду хов но призвание, той пос тъп ва ка то пос
луш ник в Чипровския ма нас тир „Св. Йоан 
Рилски”. През 1857 г. е под с т ри ган в мо
на шес т во с име то Кирил, а ско ро след то ва 
ръ ко по ло жен и в йе ро дя кон с ки чин.  
През 1858 г. йе ро дя кон Кирил за ми на ва за 
гр. СремскиКарловци, АвстроУнгария. 
Там, в про дъл же ние на че ти ри години, 
при леж но учи в мес т на та сръб с ка ду хов на 
се ми на рия и под дър жа пос то ян ни кон так ти 
с бъл гар с ка та емиграция. 

Силно пов ли ян от на рас т ва що то не
до вол с т во сред бъл гар с ко то на се ле ние 
сре щу ос ман с ки те по ро би те ли и гръц
ко то духовенство, той сле ди с ин те рес 
събитията, свър за ни с бъл гар с кия на род и 
от ра зя ва не то им в ев ро пейс кия печат.

През ля то то на 1863 г., за вър шил бо гос
лов с ко то си образование, Кирил се зав
ръ ща в родината. Едва стъ пил на род на 
земя, под дав ле ние на то га ваш ни ят гръц ки 
Видински мит ро по лит Паисий, кой то пред
ва ри тел но бил ин фор ми ран за не го во то 
пристигане, той е арестуван. След ща те лен 
обиск на лич ния му ба гаж тур с ки те влас ти 
от к ри ват в Кирил книга, опис ва ща ис то ри
ята за ца ру ва не то на бъл гар с кия цар Йоан
Асен Втори, ко ето ста ва по вод да го из п ра
тят в Цариград и да го из п ра вят пред съда.  
След не обос но ва ни об ви не ния и фик ти вен 

про цес мла ди ят инок е осъ ден на за то че
ние в Сивас, Мала Азия. Там в про дъл же
ние на три го ди ни е при ну ден да из тър пи 
жес то ки из де ва тел с т ва и унижения, съ
пътс т ва щи всич ки дни на не го вия престой, 
ко ито въп ре ки всич ко не от с лаб ват пат ри
отич ния му бор чес ки дух и ка ля ват апос
тол с ка та му рев ност за бъ де що то ви со ко от
го вор но служение.  
Вече сво бо ден  през 1866 г. той се ус та но
вя ва в Тулча, къ де то ра бо ти ка то учи тел и 
ед нов ре мен но слу жи ка то дя кон в та мош
на та църква. През 1870та е ръ ко по ло жен 
за йеромонах, а мал ко след то ва въз ве ден в 
ар хи ман д рит с ко дос тойн с т во и наз на чен за 
пред се да тел на бъл гар с ка та цър ков на об
щи на в Силистра.

Навсякъде архим. Кирил из пъл ня ва въз
ло же ни те му пос лу ша ния с не об хо ди мо
то раз би ра не и взискателност, ко ето да ва 
ос но ва ние на но во из б ра ния Български 
ек зарх Антим I и Светия Синод да му въз
ло жат поот го вор но служение. Повикан в 
Цариград, през 1872 г. в бъл гар с кия храм 
„Св. Стефан“ той е хи ро то ни сан в епис
коп с ки сан с тит ла та „Белоградчишки“ 
от Екзарх Антим I и е наз на чен за ек зар
хийс ки ви ка рий във Видинска епархия, 
къ де то ос та ва до 1874 година. От края на 
съ ща та го ди на епис коп Кирил е уп рав ля
ващ Скопска епархия, а на 23 юли 1875 г. е 
из б ран за Скопски митрополит.  
След за поч ва не то на Рускотур с ка та ос во
бо ди тел на война, през 1877 г. мит ро по лит 
Кирил е при ну ден да на пус не Скопие, ка то 
пър во на чал но се ус та но вя ва в Цариград, а 
след то ва в София, къ де то е „мит ро по лит 

на раз по ло же ние” на Св. Синод.  
От 1887 г., след отс т ра ня ва не то на 
Софийския мит ро по лит Мелетий, той е 
уп рав ля ващ Софийска епархия, а след 
смър т та на Видинския мит ро по лит и бивш 
ек зарх Антим от края на 1888 г. е уп рав ля
ващ Видинска епархия.  
На 21 март 1891 г. е из б ран за Видински 
митрополит. Тук мит ро по лит Кирил 
има въз мож нос т та да изя ви це лия 
свой потенциал, ка то до раз ви ва за поч
на то то от ек зарх Антим и съ щев ре
мен но об но вя ва кли ра и въ зоб но вя ва 
храмостроителството. Всеизвестна е 
не го ва та стро гост към под чи не ни те му 
свещенослужители, от ко ито изис к ва дос
той но по ве де ние и из ря ден вън шен вид. 

Като член на Св. Синод дя до Кирил е 
прин ци пен де ятел за раз ви ти ето на цър ков
нопрос вет но то де ло на Българската пра
вос лав на църква. Благодарение на сво ята 
мо на шес ка пестеливост, през 1902 г. той 
ста ва и един от ос нов ни те да ри те ли за 
пос т ро ява не то на сгра ди те на Софийската 
ду хов на семинария, ка то да ря ва 50 000 
злат ни лева.  
В пос лед ни те го ди ни от своя жи вот мит
ро по лит Кирил жи вее твър де уеди не но 
и скромно. Часовете му пре ми на ват в 
молитва, че те не и размишления. Преживял 
мно го прев рат нос ти в своя зе мен път, той 
скло пя ва очи с твър да та увереност, че е 
доп ри не съл спо ред си ли те си за раз ви ти
ето на Българската пра вос лав на цър к ва и 
сво ята епархия. Почива на 21 май 1914 г. в 
гр. Видин. Погребан е до ви дин с кия ка тед
ра лен храм „Св. Димитрий Солунски”.■

Регионалнабиблиотека„ГеоМилев” – Монтана
пред с та вя

Са мос то ятел на из лож ба 
жи во пис на Николай Пенков

8 ок том в ри – 1 но ем в ри 2012 г.
Монтанският ху дож ник Николай Пенков се пред с та вя 

с 50 твор би – мас ле на жи во пис и акварел, включ ва ща 
портрети, пейзажи, на тюр мор ти и фи гу рал ни ком по зи ции 
съз да де ни от ху дож ни ка през 2012 година.

Роден е през 1958 г. в Монтана.
През 1986 г. за вър ш ва Великотърновския университет, 

спе ци ал ност „Гра фи ка”.
Работи в об лас т та на графиката, жи во пис та , и 

илюстрацията.
Члeн е на СБХ – София и пред с та ви тел с т во то на СБХ 

в Монтана.
Участвал е в над 20 об щи на ци онал ни изложби, меж-

ду на род ни  би ена ле та на гра фи ка та и дру ги ко лек тив ни 
из лож би . По-из вес т ни те от тях са : Токио /1996/, /2005/, 
Хавана /1989/, Битоля /1994/, Маахстихт /1993/, Сент 
Никлас, Белгия /1994/, Варна – би ена ле на графиката 
/1991/, /1993/, /2005/, Кадакес, Испания /1994/, Лиеж, 
Белгия /1994/ и още ре ди ца други.

Има над 25 са мос то ятел ни из лож би в стра на-
та –София, Пaзарджик, Козлодуй, Видин, Кюстендил, 
Берковица, Пловдив, Лом, Монтана.

Участвал е в мно го международни, на ци онал ни и ре ги-
онал ни пле не ри по живопис.

Много не го ви твор би са при те жа ние на га ле рии и час т-
ни ко лек ции в стра на та и чужбина.

Видинския мит ро по лит 
Кирил нет лен но.
Kа но ни зи рат го

Тялото на



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

18 - 24 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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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.

18 ч * Св. ап. и ев. 
Лука. Св. вмчца Злата 
Мъгленска.

19 п † Преп. Йоан 
Рилски Чудотворец. Св. 
про рок Иоил. Св. мчк Уар

20 с Св. вмчк Артемий
21 н † Неделя 

след Неделя по дир 
Въздвижение. Преп 
Иларион Велики. Св. 
Иларион, еп. Мъгленски.

22 п Св. равноап. 
Аверкий, еп. Йераполски 
чудотворец. Св. мчци 
Александър епис коп и 
Ираклий войн

23 в * Св. ап. Яков, 
брат Господен

24 с Св. мчк Арета. Св. 
Богородица – „Всех скор-
бя щих ра дост“

Подготовката за поч на още 
през лятото. Децата от клуб 
„Творчески та лан ти” с мно го 
въ об ра же ние и ог ром но удо
вол с т вие из ра бот ва ха раз лич
ни пред ме ти ка то из пол з ва ха 
раз но об раз ни тех ни ки и 
материали. Цветя, слънца, 
принцеси, къ щи и ри би 
грейна ха вър ху керемиди, 
мал ки и го ле ми шишета, 
дър ве ни плос кос ти и хартия. 
Малките твор ци се за поз
на ха с тех ни ки те декупаж, 
квилинг, батик. Фантазираха 
с по мощ та на миди, кор ко ви 
тапи, ши шар ки и силикон. 
И та ка съз да дох ме на ша та 
сергия. Нарекохме я „Спомен 
от ля то то”. Слънчевата про
да вач ка Инна пред ла га ше 
су ве ни ри те на не тър пе ли ви те 
купувачи. Баби, май ки и тат
ков ци с удо вол с т вие па за ру ва
ха това, ко ето де ца та им из
ра бо ти ха през лятото. Така с 
ус мив ка все ки вле зе в салона, 
за да ста не част от праз нич на

та програма.
Гости на тър жес т во то бя ха 

Росен Добрев – кмет на об
щи на Оряхово, Ива Иванова 
– зам.кмет, Христинка 
Иванова – секретар, Ивайло 
Вагенщайн  пред се да тел 
на ОбС,  Стелиян Стефанов 
– об щин с ки съветник, 
Елена Максимова – кмет 
на Горни Вадин, и Мая 
Димитрова – сек ре тар на НЧ 
„Развитие70”. Всеки от тях 
по лу чи по да рък от клуб „ 
Творчески та лан ти”.

Кметският на мес т ник 
Иван Спасов поз д ра ви чи
та ли ще то за го диш ни на та 
и всич ки присъстващи. Той 
връ чи гра мо ти на де ца та 
учас т ва ли в по га ся ва не то 
на по жа ри те през лятото. С 
презентация, пос ве те на на 
85ата годишнина, раз ка зах ме 
от къ де е тръг на ло през 1927 
го ди на и къ де е стиг на ло днес 
на ше то читалище. За ми на ло
то  за мно го то пиеси, изиг ра

ни на сце на от самодейците, 
за триг лас ния хор и за всич ки 
хо ра съп ри час т ни с чи та лищ
на та дейност, по ка за ни бя ха 
фо то си от от к ри ва не то на 
чи та лищ на та сгра да през 1967 
година.

Разказахме за нас то яще то  
за тан цо ва та група, гру па та за 
ав тен ти чен фолклор, ху мо рис
тич на та група, за „Приятели 
на сло во то”, гру па та за 
мо дер ни тан ци (със то яща 
се из ця ло от деца), за на ши
те Мажореткибаборетки, 
клуб ”Творчески та лан ти”. 
Припомнихме за 17 те про ек
ти из пъл ня ва ни от 2006 го ди
на до момента, за услугите, 
ко ито на ше то чи та ли ще 
предоставя.

И, раз би ра се, „Каква я 
свър ших ме през 2012 г.” – по
ка зах ме всич ки ме роп ри ятия, 
про веж да ни през годината.

Празничната прог ра ма 
стар ти ра с на ши те ат рак тив
ни „Мажоретки– ба бо рет ки”, 

ко ито иг ра ха своя танц под 
зву ци те на пе сен та „Попътни 
вет ро ве” на Веселин 
Маринов и ап ло дис мен ти те 
на публиката. Групата за мо
де рен ба лет пред с та ви ед на 
го ре ща „Бомбаааа”. Сценките 
„Пристрастени” и „Изневяра” 
пък пре диз ви ка ха мно го смях 
сред присъстващите. Малката 
Криси из пя две на род ни 
песни, а тан цо ва та гру па (ве че 
но се ща име то Валериана) 
из пъл ни Искърско, 
Крайдунавско и Празнично 
хоро, и кит ка от ав тен тич ни 
вадински хора. Пенсионерски 
клуб „Дунавски кът” из пъл
ни ха лю би ми на род ни пес ни 
и хуморески.

Кметът на об щи на Оряхово 
поз д ра ви са мо дейци те за 
работата, ко ято са свър ши
ли и подчерта, че е ос та нал 
оча ро ван от ви дя но то на 
долновадинската сцена. До 
къс но ве чер та пред чи та ли ще
то се ви ха кръш ни хора.■

С. Долни Вадин, община ОряховоНа 22 сеп тем в ри т. г. 
НЧ „Съзнание-1927” 
- с. Долни Вадин, 
ор га ни зи ра 
праз ни чен 
кон церт по слу чай 
85-го диш ни на та на 
читалището, 
тра ди ци он ни я 
съ бор на се ло то 
и обя вя ва не то на 
Независимостта 
на България

Юбилейна го диш ни на

В Чипровци

Пред уче ни ци от чет вър ти и шес ти 
клас на ОУ „Петър Парчевич” – гр. 
Чипровци бе ше пред с та вен кон кур сът 
за дет с ка ри сун ка на те ма „Как ис кам 
Европейският съ юз да про ме ни моя 
град”. Инициативата се про веж да под 
еги да та на ми нис тъ ра по уп рав ле ние 

на сред с т ва та от Европейския съ юз Томислав Дончев. 
Организатор е Централният ин фор ма ци онен и ко ор ди на-
ци онен офис в ад ми нис т ра ци ята на Министерския съ вет 
и 27-те об лас т ни ин фор ма ци он ни центъра.

Мечтите на де ца та са много, а въ об ра же ни ето им ня ма 
граници, за то ва очак вам да ни из п ра тят ри сун ки с мно го 
щу ри идеи за то ва как би ха ис ка ли да из г леж да тех ния 
ро ден град, за яви Александрина Здравкова, уп ра ви тел 
на ОИЦ - Монтана. В кон кур са мо гат да учас т ват де ца 
от 6 до 10 и от 11 до 12 го ди ни и ня ма ог ра ни че ния от-
нос но тех ни ка та на из ра бот ка на картините, ни то тех ния 
формат, до пъл ни пред де ца та Здравкова. Задължително 
изис к ва не е те да са свър за ни с те ма та на конкурса. 
Едно де те мо же да учас т ва са мо с ед на кар ти на и са мо в 
един ОИЦ. Произведенията на учас т ни ци те мо гат да бъ-
дат пре да ва ни са мо от ро ди те л/ нас тойни к/д руг род ни на 
над 18 г. или учител. Класирането ще из вър ши ко ми сия 
от изя ве ни лич нос ти от на ша та област. На 1 но ем в ри ще 
ста нат яс ни по бе ди те ли те на ре ги онал но ниво.■

Ученици от ОУ „Петър Парчевич” 
рисуватсвоямечтанград



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 
„ЛОВНО-РИБАРСКО
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 
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Във Враца

В област МонтанаОбръщение
Скъпи ученици, дра ги родители,

ува жа еми съграждани,
На 24 ок том в ри 2012 го ди на в Гимназия 

„Д-р Иван Панов” ще се про ве де 
тър жес т вен концерт, пос ве тен на 

83 го ди ни от рож де ни ето на 
Йордан Радичков и уч ре дя ва не то на 
Инициативен ко ми тет за чес т ва не на

 100- го диш ни на та на учи ли ще то.
ПРОГРАМА

12.00 ч – Пресконференция
12.30 ч - Концерт с учас ти ето на во кал-
но сту дио ”Music Surfing” от на ци онал но 
учи ли ще «София» гр.Со фия и во кал на 
гру па «Амбианс» от гим на зия «Д-р Иван 
Панов».

Училищното ръ ко вод с т во ка ни всички, 
ко ито се чув с т ват съп ри час т ни към 
то ва събитие, да присъстват.

Гимназия „Д-р Иван Панов”

Даниела ХИТОВА
Кметът на Враца инж. 

Николай Иванов наг ра ди 
спортисти, спе че ли ли ме
да ли и ста на ли шам пи они 
на ев ро пейс ки и бал кан с ки 
първенства. 

Инж. Иванов връ чи 
гра мо ти на Асен Асенов 
– шам пи он от ев ро пейс ко 
пър вен с т во по кикбокс, 
на Бетина Банчева и Деян 
Тодоров  брон зо ви ме
да лист от све тов но пър
вен с т во по кикбокс и на 
тех ния треньор в клу ба по 
кикбокс „Арис” Ангел 
Иванов. Кметът наг ра ди 
съ що ветераните, спе че
ли ли от ли чия на бал ка

ни ада та в Измир, Георги 
Костов  бал кан с ки шам пи
он по ле ка атлетика, Йонка 
Христова – бал кан с ки 
шам пи он по ле ка ат ле ти
ка – по лу ма ра тон  21 км, и 
Катя Семкова – бал кан с ки 
шам пи он по ле ка атлетика. 
Грамота бе връ че на и на 
ве те ра на Георги Стоянов, 
взел зла тен ме дал на хвър
ля не на топ ка в цел от със
те за ни ето „Спорт, здраве, 
дълголетие, со ли дар ност 
меж ду по ко ле ни ята”, чий
то до ма кин бе София.

„Радвам се, че про дъл жа
ва ме ед на ху ба ва тра ди ция 
– да наг раж да ва ме на ши 
спор тис ти и треньори, 

ко ито в пос лед ни те ме се
ци са ни на ка ра ли да се 
чув с т ва ме гор ди и са прос
ла ви ли име то на Враца. 
Радвам се също, че днеш
на та сре ща е прек ра сен 
при мер на при ем с т ве ност 
меж ду мла ди те спор тис ти 
и ветераните. Грамотите, 
ко ито ви връч вам днес, 
са ма лък жест на приз на
тел ност за пос тиг на то то и 
за по ло же ния от вас труд. 
Винаги мо же да раз чи та
те на на ша та под к ре па и 
помощ. Благодаря ви за 
това, ко ето пра ви те за гра
да ни” – с те зи ду ми се 
обър на към спор тис ти те 
инж. Николай Иванов.■

Кметът наг ра ди 
шам пи они

Паметен знак на 
футболнатаслава
вс.Сланотрън

Диана СИРАКОВА
С па ме тен знак на фут бол на-
та сла ва в цен тъ ра на се ло 
Сланотрън, ще бъ де от бе ля за на 
40-го диш ни на та от най-го ле мия 
ус пех на фут бол ни ят от бор на 
се ло то „Минерал”. Идеята е на 
об щин с кия съ вет ник в Община 
Видин  Величко Кирилов и кме-
тът на се ло то Венелин Павлов, 
об съ де на на об що съб ра ние 
на фут бол ни те ве те ра ни с на-
деж да та да се въз ро ди фут бол-
на та тра ди ция в Сланотрън. 

Средствата, не об хо ди ми за бла го род на та ка уза 
ще бъ дат на би ра ни от да ре ния на мес т ни фир ми 
и жи те ли на селото. Община Видин и Областния 
съ вет на БФС съ що ще под к ре пят идеята. От 
своя стра на кме тът Венелин Павлов обе ща ста-
ди онът и съб ле кал н и те да бъ дат ре мон ти ра ни до 
юби лейна та дата.
Освен с уни кал на та си ми не рал на ба ня и ду хо ва-
та музика, в ми на ло то Сланотрън е би ло про чу то 
и с фут бол ния си отбор. В про дъл же ние на де сет 
го ди ни „Минерал” – Сланотрън е иг рал в се ве ро-
за пад на та зо на „Мизия”. В оне зи го ди ни се ло то 
от 380 къ щи е ус пя ва ло да под дър жа фут бо лен 
отбор, кой то ус пеш но да се със те за ва с от бо ри-
те на гра до ве ка то Ловеч, Лом, Троян и др. През 
се дем де се т те го ди ни на ми на лия век „злат ни-
ят” от бор на „Минерал” е мно гок ра тен ок ръ жен 
първенец, а през 1973-та дос ти га до фи нал на 
Републиканското сел с ко пър венс т во по футбол. 
40-го диш ни на та от то зи ус пех на мес т ния от бор 
ще бъ де от бе ля за на до го ди на с от к ри ва не то на 
па мет ния знак и вит ри на на славата.■

ВЕНЕЛИН ПАВЛОВ

Нарушения 
на скоростта 
ижертви

2 852 во да чи са за се че ни в на ру ше ния на ско рос т та 
от ста ци онар на та и три те мо бил ни ка ме ри в об ласт 
Монтана през ме се ци те юни, юли и август. Най-ви со-
ка та скорост, ре гис т ри ра на през ля то то в ре ги она от 
камерите, е дви же ние със 135 км/ч в на се ле но място. 
На на ру ши те ля е със та вен акт в раз мер на гло ба от 
700 лв. и 3 ме се ца ли ша ва не от правоуправление.

22 път нот ран с пор т ни про из шес т вия с 3-ма уби-
ти и 22 ра не ни са ста на ли от на ча ло то на юни до 
мо мен та по пъ ти ща та в об ласт Монтана. За съ щия 
пе ри од на 2011 г. ка тас т ро фи те са с ед на повече, уби-
ти те – с 3-ма повече, а ра не ни те с един по-малко. 
Нарушенията, из вър ше ни от во да чи те за периода, са 
24. 13 от тях са за дви же ние с не съ об ра зе на скорост, 
4 – за от не ма не на предимство, 2 – за упот ре ба на 
алкохол, 1 – за нав ли за не в нас рещ но то движение, 1 – 
за нес паз ва не на дистанция, 3 – дру ги нарушения.■

Краеведска
раз ход ка 
„Азобичам
Враца” 

Желанието да над-
ник нат в из пъл не на та с 
прев рат нос ти ис то ри чес-
ка съд ба на своя град 
по ве де пот ре би те ли те 
на Центъра за со ци-
ал на ре ха би ли та ция и 
ин тег ра ция по един от 
лю би ми те марш ру ти на 
всич ки вра ча ни – пло щад 
„Христо Ботев” – с кра-
еве да и историка. Калина 
Тодорова и Весела 
Пелова от Държавен ар-
хив раз ка за ха лю бо пит-
ни фак ти от ми на ло то и 
пред с та ви ха най-ста ри те 
за па зе ни сгра ди – две-
те сред но ве ков ни кули, 
един от сим во ли те на 
града. Потребителите на 
Центъра имат ам би ци ята 
да пре съз да дат сим во-
ли те на Враца по нес тан-
дар тен на чин - с по мощ та 
на плас тич ни те изкуства. 
Познатата обу чи тел на та 
прог ра ма на Регионална 
биб ли оте ка „Христо 
Ботев”, ко ято то зи се зон 
стар ти ра с кра евед с-
ки раз ход ки по ня кол ко 
маршрута,  е ве че част от 
Патриотичната прог ра ма 
на Община Враца.■
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Театрите във Видин, 
Зайчар и Гюргево

ще си сът руд ни чат

На офи ци ал на сре ща във Видин бе под
пи са но спо ра зу ме ние за сът руд ни чес т во 

меж ду дра ма тич ни те те ат ри „Вида”, „Зоран 
Радмилович” – Зайчар, Сърбия и „Тудор Виану” 
– Гюргево, Румъния. Директорите на кул тур ни
те ин с ти ту ти – Ирина Флорова, Мирча Йонеску 
и Владимир Джуричич си стис на ха ръ це те с 
на деж да та та зи ини ци ати ва да пос та ви на ча ло
то на нови, пол зот вор ни контакти.

Целта на спо ра зу ме ни ето е да се под гот вят 
съв мес т ни проекти, да се об ме нят гос ту ва ния 
на спек так ли и се от во рят въз мож нос ти за учас
тие в те ат рал ни кон кур си и фес ти ва ли на те ри
то ри ята на три те страни.

При под пис ва не то на до ку мен та при със т ва 
за мес т никкме тът на Община Видин Борислава 
Борисова. Тя поз д ра ви ини ци ато ри те на иде
ята за кул тур но то сът руд ни чес т во и им по же ла 
ус пеш на ра бо та от име то на ви дин с кия кмет 
Герго Гергов.■ Слово плюс

Цветан АНДРЕЕВ

Поезия
Критичният път
на капката
надолу.
От росното листо
на зеленото
до бързия кълн
на Живота.

И така
- винаги
- мигновено
- безкрайно.

Като Вселената на мисълта!

Стефка ЦВЕТКОВА

Мадоната
Няма го един – бащата.
Стана тя каквато стана.
Него скоро го изпрати
страшната камбана.
Ценни хора – и несрета.
Що съкровище изгина.
Нас несретата проклета
нивга не отмина.
Майчица, крепи човече.
Две душици незлобиви.
Боже, отгласи се вече,
нека бъдат живи.
Няма тя да скочи в пропаст.
Няма силни свои братя.
Няма плахо да потропа
нейде при богати.
Как да спретне свои двери.
Я че птиче, я че пее.
Малкото ръка разпери
слънце да го грее.
Майко мила. Майко свята.
Мъката не те приведе.
Здраво стъпи на земята –
ти ще го отгледаш.

Цоньо НЕДЕЛКИН

Под Ком
Цъфтят планинските ливади
и въздухът на мед ухае.
В пътека тясна броди радост,
избликнала от извор таен.

И в тези звучни и прозрачни
открити надалеч простори,
като другар - безкраят злачен
със глас човешки ти говори.

Виолета СТАНИСЛАВОВА

Жертво-
приношение
С възторга помирена, се 
вслушвам
във задгробния живот.
Безсмъртното ни “АЗ” и в този,
и в отвъдния ни свят живее
като зародиша, покълнал във 
утроба на жена.
Кръстоносно нашествие са 
мислите.
Тръбят и свойте поражения,
и своите победи.
Милост! За победителите, 
милост!
За Любовта и за Света – аз 
прося милост!
Душата ми е разорана от 
проблясъци на саби.
В потайна доба доброволно 
принасям в жертва сърцето си. 
Понасям се на своя звезден 
кораб.
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Есе от 
Румен СТОЯНОВ
Първо не ка при пом ним 

ми ла та песничка, нея ми ли
они бъл га ри знаят, по не же са 
я научили, би дей ки малячета, 
родители, баби, дядовци:

Зайченцето бя ло
цял ден си иг ра ло
в близ ка та го рич ка
със ед на сърничка.

Вече се стъмнило,
слън це то се скрило,
зайче то разбрало,
че е закъсняло.

Хукнало да бя га 
как то му приляга,
но във тъм ни на та
сбър ка ло следата.

Седнало да пла че
мал ко то юначе,
на ко го да каже,
път да му покаже.

Ей във тъмнината,
с лам пич ка в ръката,
мал ка та светулка,
на щу ре ца булка.

Зайчето видяла,
пъ тя му огряла,
отиш ло при Зайка,
свой та ми ла майка.
Творбата (на Леда Милева), 

чи ето ши ро ко раз п рос т ра не
ние мо же да бъ де ос пор ва но 
един с т ве но от

Аз съм Сънчо,
ида от горица,
да ви ка жа
ле ка нощ, дечица,
спят град че та и селца,
ле ка нощ, деца,
ле ка нощ, деца,

е въз х ва ла на чис то то 
добротворство: све тул ка та 
на йбез ко рис т но по ма га на из
пад на лия в бе да къ со опа шат
ко и за наг ра да ни щич ко не 
получава. Това стихотворение, 
връх на бъл гар с ка та по езия 
за деца, неп ро въз г ла сен ма
ляш ки химн на доб ро та та е. 
Възпитава в нея по ко ле ния 
и по ко ле ния момиченца, 
момченца, пък за ед но с тях и 
ро ди те ли те им.

След на ши те че ти ри лап
ко и хвър кат ка да обър нем 
пог лед към внос на та двойка. 
В мно жес т во фил м че та 
как во пра вят мустакатите 
задокеанци? Непрекъснато си 
вър тят кал таш ки номера, чи
ято съ щи на е све ди ма до бой, 

бой, бой и пак бой, бой, бой. 
Североамериканските ге рои 
през ця ло то вре ме се деб нат 
един дру ги го как да си по гаж
дат мръсотийки. 

Зад уж ве се ля щи на та на 
Том и Джери бли ка не озап ти
мо насилие. То е същината, 
жи ве цът на пре меж ди ята 
меж ду глу по ва тия ко та рак и 
хит ро ум ния мишок. Крайната 
цел на тех ни те го не ни ци е да 
про по вяд ват на сил ни чес т во и 
то за ра зя ва нев ръс т ни те зри
те ли по найко вар ния начин, 
за що то го по на ся във вид на 
уж бе зо бид ни шегички.

Неоспорима е зас лу га та на 
войн с т ва щи те Том и Джери 
в рез кия скок на детската, 
юно шес ка и мла деж ка прес
тъп ност у нас, впро чем и 
нав ся къ де по света, къ де то 
шес т ват двамата. Истинската 
пър воп ри чи на да бъ де съз да
де на по ре ди ца та Том и Джери 
е да насажда, ут вър ж да ва 
на сил ни чес ки меж ду лич нос
т ни отношения. Каква чак 
пък тол ко ва неп ре одо ли ма 
вреж да на със к ва два ма та 
да се кю те чат ха мал с ки до 
безкрай? Защо, Божке мили, 
ги об ла да ва тая ця ла та неп
ри ми ри ма свирепост? Освен 
преследване, пердах, тия 
дру го ни що ли не ги вълнува? 
Само на сил ни чес ки пох ва ти 
ли съ щес т ву ват за уреж да не 
на разногласия? Мигар ня
ма взаимопомощ, дружба, 
приятелство, кротост, благост, 
човещина? Това ли е сми съ лът 
на битието: уда ри с ти ган по 
не чия глава?

Писано е: кой то сее 
ветрове, жъ не бури. В раз
г леж да ния слу чай биб
лейс ка та мъд рост гласи: 
Който сее Том и Джери, 
жъ не гру би ян щи на меж ду 
подрастващи, пълнолетни. 
Защо раболепно, без к ри тич
но при ема ме вся ка дивотия, 
сти га да е иноземна? Мигар 
в Запада ня ма дейс т ви тел но 
по лез ни за мал ки те чо ве че та 
филми, та пъл ним с на си лие 
гла ви ци те наши? Съгласно 
ети ка та на Том и Джери да 
пре би еш ня ко го е го лям кеф 
и де яние безобидно: удряш, 
удряш, уд ряш и щу ра ра дост 
те обзема. Котаракът и ми шо
кът от Ю ЕсЕя са пра те ни ци 
на злото, не го те из по вяд ват 
и разпространяват, за ри бя
вай ки още ед ва про го во ри ли 

де чи ца да ста нат ня кои от тях 
насилници, убийци.

Помислете за хи ля ди те 
прек рас ни – чо ве ко лю би ви 
– сти хот во ре ния от бъл гар с
ки поети, меж ду тях и сам си 
дя доВазовото

Когато бях ов чар че
и ов ци те пасях,
бях мно го благодарен,
ма кар и сиромах.

Щом пук не ше зората,
из кар вах ги на вън
и сви рех из го ра та
под п рян на ня кой пън.

И вре ме то бе крат ко
със ша ре ний ка вал
и ни ко га тъй слад ко
не съм ни ял, ни спал.

И днес ко га то ви дя
ов чар че мал ко аз
не знам за що въз ди шам
и ох кам си без глас.

Къде го тук яв но или 
прик ри то насилие? Къде ги 
лю ти те тър ка ли на Том и 
Джери? Крайно вре ме е да 
разберем, че томиджерницата, 
ако и под не се на лу ка во ка то 
забавление, пряк из точ ник е 
на ло шо тия и тряб ва да бъ де 
ряз ко ограничена. За срам и 
жал, на си лие от в ся къ де на ли
та сре щу не вин ни те ни без
за щит ни де чи ца (телевизия, 
компютър, „де би лен” 
телефон, кино) в тъй са та нин
с ки урод ли вост и изобилие, 
че Том и Джери ве че са ед ва 
ли не бе зо бид ни съ щес т вен
ца край тех ни те чу до вищ ни 
потомци, бъ ка щи от екрани, 
дисплеи. За туй е кре щящ 
ци ни зъм по телевизия, бъл
ва ща на сил ни чес ки пре да ва
ния за деца, да се ра зиг ра ват 
тревожни, заг ри же ни об съж
да ния до сеж но рас тя ща та 
престъпност: вмес то думите, 
па би ли те искрени, в ус та та 
на участници, найху ба во то е 
тая те ле ви зия чув с т ви тел но 
да на ма ли филми, фил м че
та с насилия. Уви, не сре щу 
Зайченцето бя ло из де ва тел с т
ват Том и Джери и без б ройни
те им вир ту ал ни съучастници, 
а сре щу на ши те де ца от плът 
и кръв.

Слава Богу, има ме прек
рас на ли те ра ту ра и му зи ка за 
деца, не ка с тях въз пи та ва ме 
че да та си.

От сп. „Пламък”

Том и Джери сре щу 
Зайченцетобяло

бе лог рад чиш ка та
га ле рия 

Сръбският ху дож ник Слободан Йованович 
е ро ден в град Ниш. Основната му спе ци ал-
ност е мул ти ме ди ен специалист, по-къс но 
за вър ш ва вис ше учи ли ще за при лож ни из-
кус т ва в Белград. Преди 4 го ди ни той за ми-
на ва са Канзас, САЩ, къ де то пре би ва ва ед на 
го ди на в ед но имен ния град и пре по да ва  във 
фа кул те та „Масова ко му ни ка ция и жур на лис-
ти ка” на мес т ния университет. Паралелно с 
то ва тво ре цът мно го пъ ту ва и ос та ва сил но 
впе чат лен от природата. Повлиян от ви дя-
но то, той пра ви мно го ски ци на ин ди ан с ки те 
плантации. След зав ръ ща не то си в Родината 
на бял свят се по явя ват и 55-те кар ти ни от 
ци къ ла „Картини от Америка”.

Изложбата бе от к ри та от Елена Джунинска 
- уред ник ху до жес т ве на та галерия, а 
Поздравителен ад рес от име то на кме та 
Борис Николов под не се Албена Бакалеева 
– сек ре тар на общината. В не го се казва, 
че та зи из лож ба ще спо мог не за то ва – още 
по-ви со ко да це ним при ро да та и неп ре ход-
но то…

Художникът има над 20 са мос то ятел-
ни из лож би в Сърбия, а то ва е пър ва та му 
из лож ба в Белоградчик и България. Той е 
из к лю чи тел но впе чат лен от при род ни те за бе-
ле жи тел нос ти на гра да и смята, че ня ма да 
е къс но моментът, ко га то ще пос ве ти ци къл 
от картини, пос ве те ни на Белоградчишките 
скали. Понастоящем той ра бо ти ка то пре-
по да ва тел в уни вер си те ти те в Косовска 
Митровица и Ниш. Изложбата ще мо же да се 
ви ди до 10 но ем в ри та зи година, а ек с по зи-
ци ята яс но очер та ва афи ни те та на ав то ра в 
жан ра пейзаж, съобщиха от общината.■

Картини от 
Америка в
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