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Абонирайте 
се за 

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

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”
ЕНЕРГИЯ ЗА  ЧИСТА ПРИРОДА
KOZLODUY NPP

Нора Константинова

Ек с пер ти от ДПП 
"Врачански балкан", 

РИОСВ - Враца и Българска 

орнитологична централа 
учас тваха в сред но зим но то 
преб ро ява не на во до лю-
би ви пти ци в ра йо на на яз. 

“Дъбника” и по по ре чи ето на 
р. Искър. 

Преброяването е част от 
европейското, про ве де но в 
пе ри ода от 13 до 15 яну ари 
2012 год. 

При наб лю де ни ето на яз. 
“Дъбника” еки път ус та но ви 
не оби чен за ра йо на зи мен 
гост - звънарката. Този вид 
пред по чи та по-то пъл кли мат 
по то ва вре ме на го ди на та и 
обик но ве но е по на юг в ра-
йо на на Средиземно море. 

Това е дреб на пти ца от се-
мейс т во "Патицови", раз ред 
Гъскоподобни.

Освен го ре по се че ни я вид в 
ра йо на на язо ви ра бя ха наб-
лю да ва ни сто ти ци зе ле ног ла-
ви патици, лиски. Значителен 
брой мал ки гмурци, го ле ми 
корморани и ка фя вог ла ви 
потапници.

По по ре чи ето на р. Искър 
в учас тъ ка с. Лютиброд, об-
щи на Мездра, с. Чомаковци, 
об щи на Червен бряг, от во-

до лю би ви те пти ци пре об ла-
да ва ха мал ки гмурци, го ле-
ми корморани, бя ла и си ва 
чап ла и зе ле ног ла ви патици. 
Соколоподобните пти ци бя-
ха пред с та ве ни от обик но вен 
мишелов, обик но ве на вет-
руш ка и блатари. Видяхме 
ог ром но ято от над 250 броя 
гривяци. За на ше ог ром но 
удо вол с т вие имах ме къс мет 
да наб лю да ва ме ри бо ло ва на 
зе ме род но ри бар че и ве се ло-
то под с ка ча не на вод ния кос.

За раз ли ка от ми на ло го-
диш ни я мо ни то ринг, ко га то 
об щи ят брой во до лю би ви 
пти ци бе ше над 3000, та зи 
го ди на пти ци те са зна чи тел-
но по-мал ко на брой - око ло 
700. ■Ек
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Преброяват 
водолюбивите птици

СНИМКА: УИКИПЕДИЯ

В края на ми на ла
та седмица со ци ал ни те 
служби на об щи на Враца 
с помощта на по ли ци ята 
и гражданска защита раз
биха за вто ри път нелегален 
приют ви со ко в пла ни на та, 
в мес т нос т та Леденика.

Бившата ви ла на 
Строителномон таж
ния ком би нат  Враца, 
преминала пре ди го ди ни в 
час т ни ръ це, от из вес т но 
вре ме се под ви за ва из ин
тер нет прос т ран с т во то ка то 
дом, пред ла гащ со ци ал ни 
ус лу ги за гле да не на въз
рас т ни хора сре щу 500 ле ва 

на месец. 
Миналото ля то пак със 

съ дейс т ви ето на со ци ал ни
те ра бот ни ци и уни фор ме
ни те в до ма бя ха от к ри ти 
че ти ри ма въз рас т ни са
мот ни и бол ни хора, които 
пре жи вя ва ха там някак, без 
ле кар с ки грижи, с оскъдна 
храна. 

Така наречената ви ла 
„ТЕВА“, както се га се во ди, 
няма пра во ни то да при гот
вя на мяс то, ни то да дос та
вя храна. Обектът, пред ла
гащ в интернет со ци ал ни 
ус лу ги, вре мен но бе закрит. 
На собственика, учи те ля 

по ли те ра ту ра Валентин 
Йорданов, и съп ру га та му, 
съ що бивш пре по до ва тел 
по ма те ма ти ка, бе наложена 
гло ба 1200 лева. 

През то ва лято, в края на 
учеб на та година, за ед но с 
дру ги учи те ли от вра чан
с ко то по мощ но учи ли ще 
„Петър Берон“, Йорданов 
е на ка зан с пос лед но пре
дуп реж де ние за увол не ние 
за то ва , че са впис ва ли 
„мър т ви души“ в учи тел с
ки те дневници, с ко ето са 
под си гу ря ва ли ка то брой ка 
ча со ве те си в клас и сво ите 
заплати. 

Но картината от края 
на ми на ла та сед ми ца е 
потресаваща. Едва про би ли 
през ед но мет ро ви те прес
пи в Балкана, с по мощ та на 
ви со коп ро ход има машина, 
со ци ал ни те се на тък на ли 
на по лу жив човек. 92го
ди шеният дя до Ангел, 
лежал зат ру пан под ня кол ко 
утъ на ли в смрад оде яла, а 
до не го се ва ля ла ко рич ка 
хляб. В дру га стая открили 
62го ди шен мъж с яв но 
пси хи чес ко заболяване, 
кой то не пом ни от ко га 
при тях не е ид вал никой. 
Видими сле ди от хо ра е 

има ло и в дру ги по ме ще ния 
на вилата. 

Дядо Ангел от Ракево, 
чи ито род ни ни са в Кипър, 
е настанен вед на га в ор
то пе дич но то от де ле ние на 
Пър ва час т на болница.Той 
е със счупена тазо бед ре
на ста ва и в мно го теж ко 
състояние. 

Другият пре би ва
ващ под „со ци ал ни те 
грижи“ на Йорданов е 
в психодиспансера във 
Враца. Човекът е от 
Варненско. Предстоят 
изследвания, за да се 
уточни заболяването му. 

В зловещата ви ла  не е ид
вал чо век от дни . В ужасен 
студ и мрак двамата бол ни 
са ос та ве ни на хляб и во да. 

На въп ро сите кой, ко га и 
как ги е нас та нил там, от го
вор няма. 

Затова пък в петък, след 
ка то скан да лът се разшу мя, 
Валентин Йорданов, не
обез по ко яван, бе на учи тел
с ко то си мяс то, ка то уче ше 
де ца та от па ра лел ка та към 
спе ци али зи ра но то учи ли ще 
„Петър Берон“ в со ци ал
ния дом „Зорница“. Беше в 
час и от ка за да раз го ва ря с 
медиите. ■ Слово плюс

Хора гаснат в нелегален приют

Монтират 
защитни еле мен ти
на Дунав мост
Видин-Калафат

 Ангелина ДАКОВА

Започна мон та жът на 
за щит ни те еле мен ти 

от уда ри на ко ра би при 
пос лед ния стълб от Дунав 
мост Видин-Калафат, 
съ об ща ват от ин фор ма-
ци он ния офис на ис пан с-
ка та фир ма - из пъл ни тел 
на проекта. Стълб РВ12 
е най-близ ки ят до ру-
мън с кия бряг. Общо по 
19 двой ки от за щит ни-
те еле мен ти  ще бъ дат 
мон ти ра ни при че ти ри те 
ко ло ни на мос та в пла ва-
тел ния учас тък на реката. 
Елементите, все ки с тег ло 
от 80 до 120 тона, се про-
из веж дат в про из вод с т-
ве на та ба за на фир ма та 
из пъл ни тел на Проекта 
FCC Construccion, раз-
по ло же на в Свободна 
безмитна зо на – Видин.

До мо мен та при стълб 
РВ9 са мон ти ра ни де-
вет двой ки от за щит ни-
те елементи, при стълб 
РВ10 – 12 и при стълб 
РВ11 – 14 двойки.

Продължава мон та жът 
на сег мен ти те от връх на-
та кон с т рук ция на мос та 
при стъл бо ве РВ9 и РВ10. 
Общо 178 та ки ва сег мен-
ти с тег ло до 240 то на ще 
из г раж дат тя ло то на мос-
та в пла ва тел ния учас тък 
на Дунав. В неп ла ва тел-
на та част на ре ка та тех-
ни ят брой е 650.

Продължава и мон та-
жът на ван ти те при пър-

ви те два стъл ба в пла ва-
тел ния учас тък на Дунав 
– 11 двой ки са мон ти ра ни 
на стълб РВ9 и пет – на 
РВ10. На вся ка от че ти-
ри те ко ло ни в на ви га ци-
он ния ка нал на ре ка та ще 
има по 13 двой ки ванти. 

Продължава из г раж-
да не то и на връх на та жп 
кон с т рук ция на под с тъ пи-
те към моста.

Договорът за из г раж-
да не на мос та към края 
на де кем в ри 2011 го ди на 
е из пъл нен 72%, ка то за 
стро ител с т во то е пла те на 
86,1% от до го во ре на та 
сума.

Договорът за из г раж да-
не на при ле жа ща та ин-
ф рас т рук ту ра към мос та 
на бъл гар с ка те ри то рия е 
из пъл нен 88%. Почти за-
вър ше ни са всич ки път ни 
и же ле зо път ни надлези, 
же ле зо път но то и път но 
трасе. 

Строителството се га 
е със ре до то че но вър ху 
до вър ши тел ни ра бо ти на 
сгра ди те на Пътническа 
га ра - Видин и Нова гра-
нич на то вар на гара, ре-
кон с т рук ция на Тягова 
под с тан ция - Видин, за-
вър ш ва не на на си пи те за  
път ни те и же ле зо път ни 
надлези, мон таж на па ра-
пе ти на път ни те плат на 
и над ле зи те и др. За из-
пъл не но то стро ител с т во е 
пла те на 76,8% от до го во-
ре на та сума.■

▲Зима във Видин.                       СНИМКА: ДИАНА СИРАКОВА



Николай ИВАНОВ
кмет на об щи на Враца
В поч ти всич ки вра чан с ки 

ме дии бе пуб ли ку ва но ста но
ви ще то на еки па на ГЕРБ във 
Враца, че ка то кмет съм из пол
з вал про ек та за вод ния цикъл, 
за да си пра вя с не го „по ли ти
чес ки за иг рав ки” и то ва мо
же ло да до ве де до про ва ла на 
проекта. Обвинен бях също, че 
не съм об жал вал ре ше ния на 
Комисията за за щи та на кон ку
рен ци ята и за това, че съм пуб
ли ку вал на сай та на об щи на та 
пред ва ри тел ния оди тен док лад 
по проекта.     

Искам ка те го рич но да заявя, 
че как ви то и об ви не ния да 
бъ дат от п ра вя ни към мен, ня
ма да на ру ша за ко на и ня ма да 
скрия ни как ви фак ти око ло то
зи про ект от обществеността. 
Смятам, че спаз ва не то на 
за ко на и проз рач нос т та при 
уп рав ле ни ето е пра вил на
та политика, ко ято об щи на та 

тряб ва да провежда.
Припомням, че Комисията 

за за щи та на кон ку рен ци ята 
обя ви ка то не за ко но съ об раз но 
решението, с ко ето пре диш но
то ръ ко вод с т во на об щи на та е 
из б ра ло кон сор ци ума от вра
чан с ки фир ми ка то из пъл ни те
ли на пър вия етап от про ек та 
за вод ния цикъл. КЗК из ла га 
под роб но сво ите ар гу мен ти за 
то ва решение.

Становището на ко ми си ята 
мо же да бъ де ви дя но на сай та 
на общината. 

Тук ще ка жа ос нов но
то – из б ра но то сдру же ние не 
от го ва ря на изис к ва ни ята на 
възложителя. Приложените 
до ку мен ти от то зи кон курс са 
в на ру ше ние на Закона за об
щес т ве ни те поръчки. Изброено 
е съ що как во лип с ва в до ку
мен ти те на кон сор ци ума от 
вра чан с ки фирми. Комисията е 
категорична, че не са спа зе ни 
ос нов ни пра ви ла при из бо ра 
на фир ма таиз пъл ни тел – не 
са съ пос та ве ни тех ни чес ки
те офер ти на учас т ни ци те в 
конкурса, ня ма до ри протокол, 
от кой то да ста не яс но въз ос
но ва на как ви доказателства, 

съ дър жа щи се в офертите, 
из б ра но то дру жес т во е съб
ра ло наймно го точки. Не са 
яс ни съ що пре дим с т ва та и 
не дос та тъ ци те на офертите. 
„Липсва яс но та и проз рач ност 
при оце ня ва не то на офер ти
те на кла си ра ни те учас т ни ци 
и то ва ка то ре зул тат во ди до 
на ру ша ва не прин ци пи те на 
пуб лич ност и проз рач ност при 
про веж да не то на про це ду ра та 
при раз ход ва не то на пуб лич ни 
средства, а съ що и на рав но
пос та ве ност и сво бо да на кон
ку рен ци ята меж ду учас т ни ци
те” – се каз ва в ста но ви ще то 
на КЗК.  Смятам, че ко мен та ра 
тук е излишен. 

Ще си поз во ля са мо да 
допълня, че аз съ що бих же лал 
точ но вра чан с ки фир ми да бъ
дат ан га жи ра ни с ра бо та та по 
то зи го лям ин ф рас т рук ту рен 
проект. Това оба че ня ма как да 
ста не с прес ка ча не или за оби
ка ля не на закона.

Публикуването на пред ва
ри тел ния оди тен док лад по 
про ек та за вод ния ци къл на 
сай та на об щи на та не це ли да 
зле пос та ви някого, а да ин фор
ми ра об щес т ве нос т та на ка къв 

етап е ра бо та та по проекта. 
Едва ли има врачанин, за 

кой то да не е ясно, че про ек тът 
закъснява. Смятам, че вра ча ни 
зас лу жа ват да зна ят истината. 

Процедурата по пър вия етап 
на проекта, кой то е за ре кон с т
рук ция на во доп ро вод на мре жа 
и ре кон с т рук ция и удъл жа ва не 
на ка на ли за ци он на та мре жа 
на гр. Враца е стар ти ра на 
през юни, вмес то през ап рил 
ми на ла та година. Решението 
за из бор на из пъл ни тел е с 
да та 26.10.2011 г., т.е. ра бо
та та на ко ми си ята по оцен ка 
и кла си ра не е про дъл жи ла 
це ли шест месеца. И нак рая 
се сти га до ед но не за ко но съ
об раз но решение, ко ето во ди 
до още ед на за ба ва от че ти ри 
месеца. Така, спо ред КЗК, е 
про пи ля на бли зо ед на година. 
Процедурата за ин же не ринг за 
ре кон с т рук ция на пре чис т ва
тел на та стан ция за от па дъч ни 
во ди на Враца е стар ти ра на 
през май, вмес то март 2011 г.. 
Решението за из бор на из пъл
ни тел е с да та 29.11.2011 г., 
т.е. ра бо та та на ко ми си ята по 
оцен ка и кла си ра не от но во е 
про дъл жи ла це ли шест месеца. 

За то зи из бор Комисията 
за за щи та на кон ку рен ци
ята из ле зе със становище, 
че е незаконосъобразен. И 
то ва становище, с всич ки 
аргументи, е пуб ли ку ва но на 
сай та на об щи на Враца. 

Изобщо не смятам, да ко
мен ти рам об ви не ни ята за на
ло же ни те сан к ции в раз мер на 
над 36 000 лева, ко ито об щи на
та ще тряб ва да пла ти за неп
риз на ти раз хо ди по пред ва ри
тел ния етап на проекта. Няма 
да нав ли зам в под роб нос ти 
и от нос но инсинуациите, 
че съм бил спрял те ле фо ни
те на зве но то по из пъл не ние 
на проекта. Тази ин фор ма
ция не от го ва ря на истината. 
Отказвам оба че с па ри на об
щи на та да пла щам лич ни те 
мо бил ни те ле фо ни на хо ра та от 
звеното.

Искам яс но да подчертая, 
че ус пеш но то ре али зи ра не на 
про ект ”Интегриран про ект за 
во ден ци къл на град Враца„ ще 
бъ де ос но вен при ори тет за мен 
и моя екип.

Това са фактите, ува жа еми 
да ми и гос по да от „ГЕРБ”. Без 
по ли ти чес ки заигравки.■

Спазването на за ко на 
е пра вил на та по ли ти ка
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▲ Кметът на об щи на та ин ж.  Ни ко лай Иванов пос рещ на пър ви я сек ре тар на 
Посолството на Русия в Република България Сергей Панкрушкин и пред с та
ви те ли на ру со фи ли в България, ко ито са във Враца по по вод ор га ни зи ра на та 
руска ве чер „Да оби чаш Русия”.
На про ве де на та сре ща се об съ ди ха въз мож нос ти за сът руд ни чес т во в об лас
т та на ту риз ма и биз не са и включ ва не в де ле га ции на пред с та ви те ли на биз
не са при по се ще ния в Русия. 

Община Козлодуй под
пи са до го вор за без въз мез
д но фи нан си ра не с МОСВ 
(Министерство на окол на та 
сре да и водите) за ре али за
ци ята на пър вия пет го ди шен 
етап от „Интегриран ин вес
ти ци онен про ект във вод
ния сек тор на гр. Козлодуй“ 
по Оперативна прог ра ма 
„Околна сре да 2007–2013 
г.“. Проектът е на стойност 
23 674 277,63 ми ли она ле
ва, ка то е съ фи нан си ран от 
Община Козлодуй със су ма 
в раз мер на 7,28 % от об
ща та стойност, а сро кът на 
из пъл не ние е 45 месеца. 
Останалата част от сред
с т ва та са оси гу ре ни от 
Европейски фонд за ре ги
онал но раз ви тие и от дър
жав ния бюджет. В рам ки те на 
про ек та в град Козлодуй ще 
бъ дат про ек ти ра ни и из г ра
де ни глав ни и вто рос те пен ни 

ка на ли за ци он ни колектори, 
ще се пред п ри емат стро
ител номон таж ни ра бо ти по 
ре кон с т рук ци ята на во доп
ро вод на та мрежа, как то и 
дейнос ти за до из г раж да не то 
на град с ка пре чис т ва тел на 
стан ция за от па дъч ни води. 
Очаква се до края на ме сец 
ав густ 2012 г. да прик лю чат 
всич ки про це ду ри по из бор 
на изпълнители, за да стар ти
рат дейностите.

Козлодуй е ед на от пет те 
об щи ни в ця ла та страна, ко
ято сключ ва до го вор за про
ект от та къв мащаб. 

През пос лед ния ман дат на 
уп рав ле ние об щи на та доказа, 
че при те жа ва не об хо ди мия 
ка па ци тет и мотивация, за 
да пе че ли и ре али зи ра ам би
ци оз ни про ек ти по раз лич ни 
ев ро пейс ки програми. През 
ме сец юни ми на ла та го ди на 
кме тът на об щи на та Румен 

Маноев по лу чи бла го дар с т ве
на гра мо та от ми нис тъ ра на 
окол на та сре да и во ди те Нона 
Караджова, с ко ято об щи
на Козлодуй бе ше от ли че на 
в на ци онал на та кам па ния 
„Зелена България“ за найус
пе шен про ект по Оперативна 
прог ра ма „Околна сре да 
20072013 г.“.

След под пис ва не то на 
до го во ра с МОСВ Румен 
Маноев изтъкна, че та зи 
стъп ка и нат ру па ни ят опит на 
спе ци алис ти те и ек с пер ти те 
в об щин с ка та ад ми нис т ра
ция са га ран ция за бъ де ща та 
ре али за ция на ця лос тен во
ден ци къл на те ри то ри ята на 
общината. 

Изграждането на пъл
ния во ден ци къл на град 
Козлодуй ще бъ де прик лю
че но за пе ри од от 25 години, 
съобщиха от пресслужбата на 
общината. ■ Слово плюс

Финансират първия етап на
водния цикъл в Козлодуй

През 2012 г. НЗОК ще 
зап ла ща но ви ме ди цин с ки 
дейности, на ре че ни кли нич
ни про це ду ри – при про
веж да не на хе мо ди али за и 
химиотерапия, как то и дис
пан сер но то наб лю де ние на 
он ко ло гич но болните. Това 
са част от но ви те моменти, 
за лег на ли в Националния 
рам ков до го вор за ме ди
цин с ки те дейнос ти за та зи 
година. При хе мо ди али за та 
здрав на та ка са ще зап ла ща 
и тран с пор та на пациентите. 
Клинични про це ду ри ще 
се из вър ш ват в бол ни ци и 
ком п лек с ни он ко ло гич ни 
цен т ро ве, ка то наз на че на та 
те ра пев тич на схе ма ня ма да 
на ла га прес той на па ци ен та 
в ле чеб но то за ве де ние за пе
ри од, подъ лъг от 12 часа.

Сред но ви те мо мен ти в 
из вън бол нич на та помощ, 
за лег на ли в НРД 2012 г., е 
и този, че лич ни те ле ка ри 
ве че ще про веж дат дис
пан сер но то наб лю де ние на 
по ве че за бо ля ва ния в об лас
т та на ендокринологията, 

сър деч носъ до ви те и дру ги 
за бо ля ва ни я . 
Те ве че ще мо гат да наз
на ча ват ви со коспе ци
али зи ра ни дейнос ти на 
хро нич но болните, ко ито 
наб лю да ват (например 
ехокардиография). Това ще 
улес ни пос лед ва ща кон сул
та ция със специалист, тъй 
ка то па ци ен тът ще оти де 
при спе ци алис та с го то ви 
изследвания. Освен това, 
ко га то ле ка рят има про мя на 
в гра фи ка за об с луж ва не на 
па ци ен ти те, ще има въз мож
ност да уве до мя ва РЗОК за 
то ва и по елек т ро нен път, 
ко ето зна чи тел но ще му 
спес ти време. 

От 2012 г. се до пус ка въз
мож нос т та при по се ще ние 
на здрав но оси гу ре но то ли це 
при ле карспециалист, без 
нап рав ле ние от ли чен лекар, 
спе ци алис тът след пре цен ка 
да му из да де нап рав ле ние 
за из с лед ва не или кон сул
та ция, ка то се съ об ра зи 
об щият брой на из да де ни те 
та ки ва нап рав ле ния да не 

над ви ша ва до 10 на сто от 
оп ре де ле ни те му от здрав
на та каса.

Увеличени са и це ни те за 
зап ла ща не то на спе ци алис
ти те за пър ви чен прег лед 
от 15.50 на 17 лв., а за вто
ри чен прег лед по прог ра ма 
«Майчино здра ве опаз ва не” 
 от 8 на 9 лв.

При зап ла ща не то на из
вън бол нич на та ден тал на 
по мощ съ що има уве ли че
ние на це ни те, зап ла ща ни от 
касата, без то ва да се от ра
зя ва на це ни те, доп ла ща ни 
от пациентите. 

Децата до 18 г. и през 
та зи го ди на ще имат пра во 
на об с то ен прег лед и че ти ри 
ден тал ни дейности.

Здравноосигурените ли ца 
над 18 г. имат пра во на об с
то ен ден та лен прег лед и две 
ле чеб ни дейности.

Увеличена е и цената, 
ко ято здрав на та ка са пла ща 
за ме ди цин с ка ек с пер ти за 
на ра бо тос по соб нос т та – от 
2.50 лв. на 5.00 лв. ■ Слово 
плюс

НЗОК поема разходите за
хемодиализа и химиотерапия

Елеонора ЦАНОВА

Екипи от юрис ти къс то са ха шпаги на 
из вън ред на та се сия на Об щин с кия 

съ вет - Враца пре ди дни. След ка то об лас-
т ни ят уп ра ви тел Пепа Владимирова вър на 
пър во на чал но из ра бо те на та струк ту ра  на 
вра чан с ка та об щин с ка администрация, бя-
ха нап ра ве ни ко рек-
ции. И на се си ята 
кме тът инж. Николай 
Иванов пред ло жи 
нов ва ри ант. 

Той бе ше ка те го-
ри че н,  че об щин с-
ка та ад ми нис т ра ция 
за паз ва сво ята чис ле ност от 173 щат ни 
брой ки, от ко ито 138 по лу ча ват де ле ги ра ни 
от дър жа ва та възнаграждения, а 35 брой-
ки се до фи нан си рат от общината. Според 
не го  в пред ло же на та струк ту ра  ня ма ни що 
незаконосъобразно, за що то тя е из ра бо-
те на на ба за на дейс т ва щи те в мо мен та 
за ко ни и разпоредби, а не на очак ва ния 

бъ дещ класификатор, кой то тряб ва да бъ де 
при ет в сре да та на мар т. Спа зе но е съ от-
но ше ни ето меж ду об ща и спе ци ализира на 
администрация. Опонира му Хенриета 
Георгиева от юри ди чес ка та ко ми сия към 
ОбС, която по со чи някои неточности. Беше 
посочено зве но то, уп рав ля ва що мес т ни те 

при хо ди и лип са та 
на звено, ко ето да се 
раз по реж да с об щин-
с ка та соб с т ве нос т. 
П рав на та ко ми сия 
из ра зи мне ние и по 
Дирекцията за ев ро-
пейс ко фи нан си ра не 

и про ек ти. По зи ци ята на ад ми нис т ра ци ята 
бе за щи те на от сек ре та ря на об щи на та 
Иван Жеков. В края на ос пор ва но то за се-
да ние пред ло же на та от кме та инж. Николай 
Иванов струк ту ра на ощин с ка та ад ми нис-
т ра ция бе при ета с 20 гла са "за ", п ро тив 
бя ха 9 съ вет ни ци от ГЕРБ и че ти ри ма "въз-
дър жа ли те се".■

Юрис ти кръс то са ха 
шпа ги на сесия 
на ОбС във Враца
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Десислава ВАСИЛЕВА

Областният консултативен 
съвет по туризъм проведе 

заседание, ръководено от заместник 
областния управител на област 
Видин Любомир Низамов. 

Директорът на Агенцията за 
регионално развитие и бизнес 
център Евтим Стефанов запозна 
присъстващите членове на 
съвета с рекламните материали, 
които ще презентират област 
Видин в международна 
туристическа борса „Ваканция 
Експо 2012 г.” (16-18.02.2012 г.). 
На щанда ще бъдат представени 
брошури с културно-историческите 
забележителности и възможностите 
за настаняване в областта, ще 
бъдат показани и възможностите 
за трансграничния туризъм по 

поречието на река Дунав в Румъния 
и България по проекта „Дунавски 
веломаршрут”. 

Грамоти за принос в развитието 
на туризма през 2011 година 
на получиха общините Видин и 

Чупрене; Евтим Стефанов, директор 
на Агенцията за регионално 
развитие и бизнес център – Видин; 
Красимир Кирилов, секретар на 
Търговско-промишлена палата – 
Видин; Видинската асоциация на 
хотелиерите и ресторантьорите, и 

Мариета Георгиева, директор на ПГ 
„Проф.д-р Асен Златаров” – Видин. 

Бяха обсъдени възможностите 
за съвместно кандидатстване на 
общините за реализацията на 
проект „Подкрепа за развитие на 

регионалния туристически 
продукт и маркетинг на 
дестинациите” по Оперативна 
програма „Регионално развитие” 
2007-2013 г. 

ПГ „Проф.д-р. Асен Златаров” 
– гр. Видин ще търси съдействие 
през следващата учебна година 

завършилите средно образование 
да придобият професионална 
квалификация - четвърта степен по 
професии в сферата на туризма. 
Тази идея ще окаже благоприятно 
влияние върху развитието на 
местния туризъм. ■

На прес кон фе рен цията кме тът на об щи на  Враца 
ин ж.  Ни ко лай Иванов пред с та ви ин фор ма ция за 
фи нан со ви те сред с т ва, по ис ка ни от „БКС” ЕООД 
за сне го по чис т ва не. Общата су ма, ко ято е ак ту ва на 
от БКС–ЕООД е в раз мер на 43 463,34 ле ва с ДДС, 
от ко ито за ра бо та – 26 790,45 лева, за ма те ри али – 
7 989 ле ва, из раз ход ва ни са 58 т сол, 69 т луга. 

От своя стра на об щи на та е нап ра ви ла ко рек ция 
в час т та за раз х вър ля ни те пя сък и сол по ули ци те 
на град Враца съ от вет но 40 т сол и 39 т пя сък, тъй 
ка то на 6 и 7 яну ари е по со че но, че са раз х вър ля ни 
пя сък и сол, а всъщ ност на 6 яну ари ва ле ше дъжд 
и тем пе ра ту ри те бя ха над 1 гра дус .

За не ка чес т ве но и за ба ве но по чис т ва не до обяд 
на 7 яну ари ще бъ дат на ма ле ни раз хо ди те за ра
бо та с 10 %, то ест с 2 679 ле ва и су ма та ко ято ще 
бъ де из п ла те на на БКСЕООД ще бъ де в раз мер на 
33 894 ле ва с ДДС.

Кметът на об щи на та ин ж.  Ни ко лай Иванов 
пред с та ви ин фор ма ция от нос но про ект 
„Модернизиране на учас тък от път I1 (Е79) Враца 
 Ботевград” по Оперативна прог ра ма „Транспорт”, 
из точ ни ци те на фи нан си ра не са Кохезионен фонд  
68 млн.ев ро и Национално съ фи на си ра не  17 млн.
евро. 

Проектът се фи нан си ра по Оперативна ос ІІ и 
пред виж да мо дер ни за ция на съ щес т ву ващ дву
лен тов път в че ти ри лен тов път с дъл жи на 31,5 км. 
меж ду Мездра и Ботевград по марш ру та на Е79 и 
Трансев ро пейс ка та тран с пор т на мрежа.  

Очаквано на ча ло на стро ител ни те ра бо ти  май 
2012 г. Очаквано за вър ш ва не на стро ител с т во то  
де кем в ри 2013 г. Бенефициент е Агенция „Пътна 
инфраструктура”. 

Ремонтните дейнос ти по об хо ден път Враца Е79 
се очак ва да стар ти рат през та зи го ди на и се пред
виж да то зи път да е двулентов. Пътищата Видин
Монтана и Монтана–Враца се пред виж да да са 
четирилентови.

На за да ден въп рос от нос но за дъл же ни ята на 
община Враца ин ж.  Ни ко лай Иванов обяс ни , че е 
раз по ре дил да се спре из п ла ща не то по до го во ри, 
склю че ни през 2011 година, за ко ито ня ма  оси гу
ре но фи нан си ра не и ня ма пос тъп ле ния от соб с т ве
ни при хо ди и при хо ди от приватизация. В мо мен та 
се из вър ш ва ана лиз на всич ки дейнос ти, пред мет 
на до го во ри те, и през сед ми ца та ще бъ де готов. 

Зам.кме тът на Община Враца Красимир 
Богданов за поз на при със т ва щи те с иде ята на 
Община Враца, чрез ко ято се да ва въз мож ност на 
на ши те съг раж да ни до края на ме сец яну ари да 
пред с та вят сво ите пред ло же ния и идеи за БОТЕВИ 
ДНИ 2012. Те мо гат да го нап ра вят в сек тор 
„Култура”  Община Враца и на krumova@vratza.
bg .

Кметът на об щи на та обяви, че през та зи сед
ми ца ще по ис ка сре ща с областния уп ра ви тел на 
Област Враца гос по жа Пепа Владимирова от нос
но съ дейс т вие за пре мес т ва не то на фи ли ала на 
Медицински  уни вер си тет  София в дру га сграда. 
Идеята за то ва е на до ц.  Пен ка Маринова и то ва 
е на ле жа що, тъй ка то ета жи те на общежитието,  
ко ито се из пол з ват от фи ли ала, са  в ока яно 
състояние, са мо два от учеб ни те кор пу са са оби та
еми и то ва съз да ва труд ност със сто па нис ва не то на 
сградата. Предложението на до ц.  Пен ка Маринова 
е фи ли алът да се пре мес ти в сгра да та на бив шия 
Химически тех ни кум или сгра да та на по мощ но то 
училище, ко ито са дър жав на собственост.■

Поли ВАСИЛЕВА
- Г-н Замфиров, как 

съ щес т ву ват па за ри те в 
кризата? Има ли кли ен ти 
най-ста ро то тър жи ще в 
Монтана, ко ето уп рав ля-
ва те от 4 години?

 Колкото и да е труд
но на търговците, а и на 
производителите, па за ри те 
съществуват. Дневно през 
на шия па зар пре ми на ват 
над 5000 души. Няма дру го 
мяс то в Монтана, ко ето да 
съ би ра тол ко ва мно го хо ра 
на ед но мяс то .За ра ди кри
за та обаче по ку па тел на та 
спо соб ност на кли ен ти те 
па да непрекъснато. Купува 
се, но помалко. Хората се 
снаб дя ват с про дук ти ден 
за ден. Не се тър сят го ле
ми ко ли чес т ва плодове, 
зеленчуци. Производител 
ми се оплака, че не мо же да 
про да де ни що от от г ле да на
та в цял язо вир риба. Дори 
и око ло Никулден обо ро тът 
му не тръгнал. Клиенти 
ку пу ват по ед на ри ба и 
толкоз.

- Каква е ис то ри ята на 
то зи пазар? В Монтана го 
на ри чат „Женския”.

 Създаден е пре ди 
50 го ди ни под име то 
„Женския”. Тогава мяс то то 
е би ло покрайнина, през 
не го ми на ва ла мал ка река, 
от де ле на с жив плет. Сега 
ре ка та е ка нал под ед на от 
але ите на пазара. Цялата 
площ е 6818 кв.м. Някога 
е би ла достатъчна, но днес 
не е. От две стра ни око ло 
па за ра са пос т ро ени жи
лищ ни блокове, от тре та та 
е автогарата. Той из г леж да 
при тис нат от сгради. Няма 
на къ де да се раз ши ря ва 
ни то с един кв. м. Но вър ху 
та зи мал ка площ са раз по
ло же ни над 100 от к ри ти 
сергии, 18 мал ки ма га зи на 
за пло до ве и зеленчуци. 
Имаме и два за про даж
ба на риба, 1  месарски. 
По ед на от улиците, ко ито 
во дят към пазара, са раз
по ло же ни 16 цве тар с ки 
павилиона, по „Аспарух” 
– 35 за дре хи и аксесоари. 
В ра йо на на па за ра ра бо
тят 6 скари. Миризмата на 
ке бап че та се но си из ця ло
то пространство. В ра йо на 
има и аптека, закусвалня, 
сер виз за компютри. 
Пазарът при ли ча на един 
го лям хипермаркет, но на 
открито. 

- През пос лед ни те го-
ди ни те че мо дер ни за ция 
на тържището. С как ви 
сред с т ва об но вя ва те сер-
ги ите и магазините?

 Само със соб с т ве ни 
средства. Половината от 
пе чал ба та си вна ся ме в 
общината. Останалата част 
ин вес ти ра ме в ба за та на 
тържището. През пос лед
ни те го ди ни от де лих ме 
за мо дер ни за ция 280 000 
лв. Изградихме ня кол ко 
но ви ма га зи на за пло до ве 
и зеленчуци, а се га об но
вя ва ме старите. Сменихме 
покривите, дограмата, 

об ли цо вах ме сте ни те и 
подовете. Във всич ки ве
че има те ча ща вода, как
ви то са изис к ва ни ята за 
тър гов с ка дейност. Не 
мо жем да про ме ним всич
ко наведнъж. Но вся ка го
ди на от де ля ме сред с т ва за 
обновление.

- Всички ли па ви ли-
они и сер гии са соб с т ве-
ност на па за ра или има и 
частни?

 На па за ра в Монтана 
ня ма час т ни магазини. 
Всички са при те жа ние 
на дружеството. Който ги 
наеме, пла ща такса. С пос
то ян ни те тър гов ци сключ
ва ме до го во ри за ед на 
година. 

Производителите пред
по чи тат да пред ла гат про
дук ция от март до края на 
ноември. За те зи ме се ци 
сключ ва ме до го во ри за 
пре дос та вя не на сергии. 
Наемите не са про ме ня ни 
през пос лед ни те 4 години. 
Те са спо ред площта, ко ято 
се наема. В тях се включ ва 
и оси гу ря ва не то на во да и 
електричество.

- Само то зи па зар ли 
при те жа ва дружеството?

 Да, пре ди об щи на та 
има ше още един па зар – 
„Руския”. Но соб с т ве ни ци
те на зе мя та за ве до ха съ
деб но де ло и го спечелиха. 
Сега то зи па зар е частен. 
Много от тър гов ци те зак
ри ха сер ги ите си, но ня кои 
останаха. Мястото е удоб но 
за па за ру ва не на жи ве ещи
те в квар тал „Младост” и 
за то ва про дъл жа ва да се 
из пол з ва от но ви те соб с т
ве ни ци ка то пазар.

- В са мия цен тър на 
Монтана от го ди на съ-
щес т ву ва и час т но то тър-

жи ще „Милениум”. Има 
ли кон ку рен ция меж ду 
не го и общинското?

 Не бих казал, че се 
конкурираме. Хората са 
свик на ли да па за ру ват 
на ста рия пазар, но ви ят 
труд но си про би ва път. 
Повечето от тър гов ци те на 
„Милениум” имат ма га зи ни 
и при нас. Тук спе че ли ха и 
раз ши ри ха дейнос т та си на 
но во то тържище.

- Това означава, че на 
ста рия па зар мо же да се 
печели.

 Може, но всич ко за
ви си от търговците. 
Печелят тези, ко ито са ми 
си работят. Повечето от 
на ема те ли те ни са се мейс
т ва  еди ни ят снабдява, а 
дру ги ят стои на сергията. 
Много мал ко са на ели ра
бот ни ци за продажби.

- Всеки ли мо же да 
дой де на па за ра и да про-
да ва продукция?

 На прак ти ка – да. 
Жители на близ ки те до 

Монтана се ла – Ерден, 
Вереница, Николово, 
Белотинци пред ла гат от 
ма ру ли нап ро лет до зе ле 
през ноември. Наемат си 
сер гия и из ла гат не го ле ми 
количества. Зеленчуците 
са от г ле да ни в дво ро ве те 
им или в гра ди ни те им.

- Има ли дни, в ко ито 
зат ва ря те тържището?

 Не, то ра бо ти без 
по чи вен ден. От ран на 
утрин, до къс на вечер. По 
тра ди ция па зар ни ят ден 
на Монтана е понеделник. 
Тогава па за рът се из пъл ва 
с хо ра до кра ен предел. 
Живеещи в близ ки те се ла 
пред по чи тат да по се ща
ват гра да в то зи ден, до ри 
ни що да не си купуват. 
Ей та ка – да се ви дят с 
приятели, да си поговорят. 
Пазарът от дав на се е пре
вър нал не са мо в мяс то за 
търгуване, но и за со ци ал
ни кон так ти и общуване.  
От в. „Строителство 

имо ти”

Инж. Замфир Замфиров, уп ра ви тел 
на цен т рал ния па зар в Монтана:

Модернизираме 
тър жи ще то 

със соб с т ве ни 

средства

Инж. Замфир 
Замфиров по спе ци ал-
ност е ма ши нен ин-
же нер от Техническия 
уни вер си тет в София. 

Целият му тру-
дов стаж е са мо в 
Монтана. Дъл ги го ди-
ни е бил ди рек тор на 
пред п ри ятието за про-
из вод с т во на преж ди 
„Монтана”, ко ето ве че 
не съществува.  

От 4 го ди ни уп рав ля-
ва град с ко то тържище, 
ко ето е тър гов с ко дру-
жес т во на общината. 

Отличия за принос
в развитието 
на туризма

През май започва
строежът на
четирилентов
път от Мездра
до Ботевград



Изявление на Врачанския епархийски съвет
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Врачани ще трябва да 
овладеят със сигурност 
уменията наймалко 
на легендарния скачач 
Бубка, за да се справят 
с предвидените за тях 
високи над седем метра 
ограждения, през които ще 
преминават, за да могат да 
ползват издъхващия жп 
транспорт.

Проектантите на 
високоскоростната жп 
линия София  Видин 
предвиждат трасето 
да минава надземно, а 
инвалиди, възрастни, майки 
с деца, да се катерят по 
въздушните прелези. На 
практика Враца се разделя 
на две, ползването на 
този скоростен превоз ще 
става трудно. Висшият 
експертен съвет при 
Министерството на 
околната среда и водите е 
одобрило инвестиционното 
намерение на изпълнителя 
на скоростната жп 
линия, като не е приело 
направените от община 
Враца предложения. А 
те включват промяна на 
проекта в частта, в която 
линията преминава през 
града, като се предлага 
това да става подземно 
или в траншея. Своето 
отхвърляне комисията 
мотивира, като е 
определила предложенията 
за финансово 
нецелесъобразни. Така, 
за да бъдат спазени 

еконормите и се 
изолира шумът, 
найблизките 
жилищни 
сгради ще 
са на около 
двайсетина 
метра, ще бъдат 
изградени 
прегради, а 
хора и товари 
ще се катерят 
по стълби или 
асансъори. Ако 
това стане, ще трябва да 
редим асансьорполицай, 
за да ги има и да можем да 
преминаваме от едната част 
на Враца до другата.

Шумно рекламираният 
проект на транспортното 
ведомство, който ще 
свързва столицата с 
бъдещия мост на Дунава 
при Видин и се финансира 
с 2 милиарда и 600 милиона 
лева от Европейския 
съюз и трябва да бъде 
завършен през 2018 година 
окончателно. Предложеното 
от ръководството на 
Враца и подкрепено с 
мненията на специалисти 
и граждани, което се 
отхвърли при приемането 
на инвестиционното 
предложение, ще 
оскъпи едва със сто 
милиона лева. Обидно 
е пренебрежителното 
отношение както на 
проектантите, които са 
чертали като че ли наизуст 
трасето, или може би 

като Петър Първи, който, 
прокарвайки железопътната 
линия от Москва за 
Петербург преди столетия 
сложил палеца си върху 
картата и точно там сега 
линията има само един 
завой. 

Та тези нашенски 
проектанти въобще 
не са се запознали в 
детайли с условията 
тук, а впоследствие се 
заинатиха и не желаят да 
си направят труда и да 
намерят ново решение на 
проблема, като се вслушат 
и в предложенията на 
общинското ръководство. 
Журналистите предложиха 
на кмета инж. Николай 
Иванов да се направи 
референдум и ако 
комисията не е взела под 
внимание мнението на 
експерти от общината, то 
държавата трябва да се 
вслуша в гласа на своите 
поданици, а врачани са 
едни от тях. ■ Слово плюс

Управляващите 
пак загърбват 
Враца

В под к ре па на дя до Калиник 
Врачанският епар хийс ки съ вет и Ду хо
вен с т во то на Вра чан с ка епар хия из ле
зе със спе ци ал но изяв ле ни е, в ко ето 
се каз ва , че ни то са ми ят Епархийски 
съвет, ни то све щени ци те от епархията, 
ни то ми ря ни те са из не на да ни и огор че
ни от из не се ни я факт, кой то е от дав на 
из вес тен, и Врачанският мит ро по лит 
не го е кри ел. 

„Сигурни сме  съ що , че в го ля ма
та част от това, ко ето оби ча ният ни 
ар хи ерей е вър шил в би ти ето си на 
т.нар. „сътрудник“, е би ло в ин те рес на 
цър к ва та и за паз ва не на на ци онал ни
те интереси, ка то един от еру ди ра ни те 
и изкус ни дип ло ма ти на Българската 
пра вос лав на цър к ва през то зи период, 
а и досега, ка то лич ност с без б рой 
мно го кон так ти във вът ре шен и меж
ду на ро ден план, Митрополит Калиник 
е доп ри не съл за из к лю чи тел но по лез
ни цър ков нона род ни ини ци ати ви“, 
се каз ва в офи ци ал но то изяв ле ние на 
Епархийския съвет. Лично Калиник 
бе ка те го ри чен, че докладите, ко ито 
е из гот вял след меж ду на род ни те си 

учас тия, е из п ра щал до пред се да те
ля на Светия синод, не е пи сал сре щу 
пат ри арх Максим и се га го поддържа. 
 Принуда да ме пра вят агент не е 
има ло Аз съм имал сво ите разби
ра ния и виж да ния, как то е ка за но в 
Библията, „Всяка власт е от Бога“. Ние 
сме би ли длъж ни да сме в син х рон с 
дър жав нос т та за доб ро то на на ро да  
завърши, след ка то по ис ка прош ка дя до 
Калиник.

В раз п рос т ра не но то от 
Митрополията изяв ле ние ка те го рич но 
се из ра зя ва убедеността, че той с ни
що не е опо зо рил са на си и по ве ли те 
на све щен ния канон, ка то не вед нъж 
е зас та вал пред сво ята съ вест и е ме
рил де ла та си „на пол зу ро ду сво ему 
бол гар с кому „. „Прошката от све щен
с т во то и вяр ва щия бо го лю бив народ, 
ако въ об ще има как во да се прости, 
от дав на е дадена, за то ва Вра чан с ко то 
епар хийс ко све щен с т во ка те го рич но 
зас та ва зад своя епар хийс ки ар хи ерей. 
А за всич м ко ос та на ло   все ки да ме ри 
спо ред съ вес т та си“,се каз ва в изяв ле
ни ето от Митрополията.■

За благото на 
църквата и 
националните 
интереси

Проектантите на 
високоскоростната 
жп линия София - 
Видин предвиждат 
трасето да минава 
надземно, 
а инвалиди, 
възрастни, майки с 
деца, да се катерят 
по въздушните 
прелези

Любомир АНТОВ, 
председател на Клуб 
„Будители на род ни” 

Присъединяваме и на шия 
глас – на дей ци на ду хов на та 

сфера, към по де та та про це ду ра на 
Видинската мит ро по лия за ка но ни-
зи ра не на чип ров с ки те мъ че ни ци за 
светци. Вярваме, че ще пос лед ва в 
близ ко вре ме ви-
со чайший акт от 
Българската пра-
вос лав на църква, 
за да проз ву ча ват 
тех ни те име на 
с благодарност, 
възхвала, приз на-
ние и прек ло не ние 
не са мо от учи лищ-
ни те катедри, но 
и от цър ков ни те 
амвони.

В очак ва не сме, 
че бъл гар с ко то 
пра ви тел с т во в 
от го вор на то ва ще 
раз ра бо ти и при-
еме прог ра ма за 
но во въз раж да не 
на Чипровци и ра-
йо на му. Така ще се 
пос тиг не не са мо 
по до ба ва що и дъл-
жи мо въз ви ся ва не 
на мъ че ни ци те от 
то зи край, а съ щев-
ре мен но и зем но 
от б ла го ро дя ва не към се гаш ни те жи ви 
и бъ де щи по ко ле ния от окър ва ве на та 
им земя.

Вярваме се, че ед на та ка ва прог-
ра ма ще бъ де под к ре пе на и от 
Европейския съ юз в от го вор на оная 
са мо жер т ва на чип ров ча ни от края на 
ХVII и на ча ло то на ХVIII век за опаз-

ва не на хрис ти ян с ка Европа. Със 
са мо от вер же ния труд и на днеш ни те 
по ко ле ния ще мо же да се пос тиг не 
ико но ми чес ко въз мог ва не на Чипровци 
и ра йо на му от на шия Северозапад – 
из вес тен ка то на й- бед ния в рам ки те на 
Евросъюза.

На нас, ве те ра ни те учи те ли от Клуб 
„Будители на род ни”, за ема ли от го вор-

ни длъж нос ти в 
об ра зо ва тел на та 
сис те ма на об ласт 
Монтана, не са ни 
чуж ди из вър ш ва-
щи те се про це си 
в ико но ми чес ка-
та и ду хов на та 
сфе ра в стра на-
та и областта. 
Подкрепяйки то ва 
но во начинание, 
ще учас т ва ме в 
не го во то ре али зи-
ра не все та ка „на 
пол зу ро ду сво-
ему”, как то и на ши-
те пред ци от въз-
рож ден с ка та епоха, 
ос та ви ли не за ли чи-
ми примери.

Възрадвани 
ду хов но от ви-
со чайша та 
инициатива, всич ки 
ние се безпокоим, 
че ако още през 
1625 г. в Кипровец 

– „цве те то на България”, е съз да де но 
най-ста ро то учи ли ще в Българския 
Северозапад, то днес се знае, че за 
учеб на та 2013-2013 го ди на ня ма да 
има при ем за пър ви клас по ра ди лип са 
на де ца от ця ла та община.

Оставаме с на ше то ви со ко по чи та-
ние към но ви те дела!■

За но во 
въз раж да не 
на Чипровци 

Учи те ли те ве те ра ни в 
Монтана под к ре пят 
иде ята за ка но ни зи ра не на 
чип ров с ки те въс та ни ци

▲Областният уп ра ви тел на Видин 
Пламен Стефанов се срещ на с Джеймс 
Уорлик, пос ла ник на САЩ, който 
прояви ин те рес към раз ви ти ето на 
об ластта. Според не го е не об хо ди мо 
да се въ зоб но ви по лив но то земеделие, 
как то и да се ин вес ти ра  в пре ра бот

ва тел но пред п ри ятие за пло до ве и 
зеленчуци. Беше обсъдена въз мож
нос т та за реставриране на Ви дин
с ка та синагога. Гостите по се ти ха 
комплекса за со ци ал ни ус лу ги, из г ра
ден с по мощ та на УНИЦЕФ.

                                  СНИМКА: ОБЩИНА ВИДИН

Портрет на Петър Парчевич



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

Доверете ни се

Монтана,
бул. „Трети март” 74, офис 1
096/ 303 599,  0886/036 990, 
0889/200 711, 0889/200 727
sot.3s.montana@abv.bg

DANI CAR SERVICE
Диагностика и 
ре монт на 
дви га те ли и 
хо до ва част

Монтана, ул. „В. Търново” 78, тел. 0887/90 99 74

И&И ДИЗАЙН
●Дизайн и пе чат на билбордове, 
табели, све те щи реклами, 
обем ни букви, тотеми, па на от 
винил, над пи си от PVC фо лио и др.
●Широкоформатен пе чат

Монтана, бул. „Ал. Стамболийски” 11, 
GSM 0888 396 775, e-mail: iidesign@abv.bg
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Найудоб ни ят на чин 
за из кач ва не на вр. 

Миджур е от изток. Под 
връх Мартинова чу ка (2026 
м), на 1500 м раз с то яние 
от вър ха и на 1500 м над
мор с ка височина, през 
ля то то на 2011 г. е пос т
ро ен ту рис ти чес ки зас лон 
за сво бод но пол з ва не от 
всич ки туристи. Целта на 
зас ло на е да улес ни из кач

ва не то на вр. Миджур, 2168 
м, пър ве нец на Западна 
Стара планина. От не го за 
един ден спо кой но се оти
ва и връ ща до върха. Също 
от не го мо же за ден да се 
стиг не до х. „Копрен” и до 
всич ки те на се ле ни мес та в 
района: с. Мартиново, гр. 
Чипровци, с. Горни Лом, с. 
Копиловци, с. Горна Лука, 
с. Превала, с. Долни Лом 
и с. Железна, а съ що та ка 
и Чипровския манастир. 
Построен е  с доб ро вол ни 
да ре ния и труд.

Заслон „Мартиница” 
улес ня ва зна чи тел но из кач
ва не то на вр. Миджур от 
изток, т.е. от към Чипровци. 
Това из кач ва не има ре ди ца 
пре дим с т ва пред тра ди ци
он но то от с. Горни Лом. 
Град Чипровци е зна чи те
лен ту рис ти чес ки цен тър 
с мно го мес та за спа не 
– хотели, гос топ ри ем ни ци 
и къ щи за гости. В са мия 
град и окол нос ти те му има 
ре ди ца дру ги ту рис ти
чес ки обек ти – природни, 
исторически, ет ног раф с
ки и т.н. Транспортът до 
Чипровци е лесен: има 
ди рек т на ав то бус на връз ка 
със София, а дру га та връз
ка е с влак или ав то бус до 
Монтана и от там с ре дов
ни те автобуси. Не на пос
лед но мяс то из кач ва не то на 
Миджур от из ток е плав но 

и меко, без про дъл жи тел ни 
стръмнини, как ви то има 
от север. До зас та ва та на 
с. Мартиново мо же да се 
оти де с ко ла с обик но ве на 
проходимост, ка то пого ля
ма та част е ас фал тов път 
(чер ни ят път е до бър и е 
помал ко от 2 км), а раз
с то яни ето от Чипровци 
до зас та ва та е 9,5 кв. 
Минава се през кит но то с. 
Мартиново (на 5 км), най
ви со ко раз по ло же но то се ло 
в Северозападна България 
– 680 м над мор с ко ниво. От 
зас та ва та до Миджур раз
с то яни ето е око ло 13 км – 
оти ва се за око ло 2,5 ча са и 
се връ ща за око ло 3,5 часа. 
С ви со коп ро хо ди ма ко ла 
мо же да се оти де до скло
но ве те на вр. Мартинова 
чука, от къ де то раз с то яни
ето до вр. Миджур е око ло 
7 км и обик но ве но се оти ва 
за 3,5 ча са и се връ ща за 
2,5 часа. От Чипровци до 
зас лон „Мартиница” са 14,5 
км и мо же да се оти де за 
око ло 3,5 часа. От зас ло на 
се вър ви на юго за пад око ло 
1,5 км (2025 мин) и се сти
га до разклон. Левият път 
е на из ток за хи жа и връх 
Копрен, а дес ни ят е за вр. 
Миджур. Между зас ло на и 
под но жи ето на Мартинова 
чука, но 4050 м вдяс но от 
се га из пол з ва ния път има 
стар рим с ки път, пок рит 

с ка мен на настилка, но е 
об рас нал сил но с хвой на 
и тре ва и труд но се от к
ри ва от човек, кой то не го 
знае. След от к ло не ни ето 
на дяс но неп ри ят ни са са мо 
пър ви те 250 м, за що то пъ
те ка та ми на ва през хвойна. 
След то ва тя е по ле га та и 
удобна. При м. Ушите се 
из ли за на гра нич но то би
ло и от там вър ве не то на 
за пад по пла нин с ко то би
ло е удоволствие, осо бе но 
при ху ба во време, за що то 
се виж да Сърбия с Бабин 
зуб, ця ла Северозападна 
България, вклю чи тел но 
Белоградчишките скали, 
язо ви ра в Монтана, а при 
доб ра ви ди мост и Дунав. 
Следват се гра нич ни те 
пирамиди, ка то раз би ра емо 
се вър ви от към се вер на
та (българската) страна. 
След пи ра ми да от ста рия 
тип 333 (от ли ча ват се от 
новите, че са поголеми, 
поч ти се разпадат, но но ме
ра та им се че тат доб ре и са 
раз по ло же ни ед на от дру га 
на око ло км разстояние), 
на  око ло 250 м се из кач ва 
Миджур, къ де то има па мет
ник на сръб с кия бо та ник 
Луйо Адамович. Заслон 
„Мартиница” е сво бо ден и 
ви на ги отворен. Предлага 
еле мен тар ни ус ло вия без 
лукс: печка, ма са и мяс то за 
спа не на 12 души. 

Сухи дър ва за печ ка та 
се съ би рат от го ри те око ло 
заслона. Водата се на ми
ра на 100 мет ра от зас ло на 
в по со ка с. Мартиново, в 
бу ко ва та го ра на из ток от 
постройката. До из вор че то 
во ди пътечка. Всичко то ва 
се пре по ръч ва на туристи, 
ко ито оби чат при ро да та и 
оти ват за ра ди планината, 
а не за пищ ни купони. 
Разрешение за по се ще ние 
на гра нич ни обек ти (раз
по ло же ни до 300 м от гра
нич на та линия) се из да ва 
от на чал ни ка на ра йон на та 
ди рек ция на гра нич на та 
полиция.■

От в. "Ехо"

Нов ту рис ти чес ки марш рут 
до връх Миджур от из ток

◄ Връх Миджур е найвисокия в 
Северозападна Стара планина (2168 м).

◄ Заслонът в местността 
Щавляк. СНИМКИ: АРХИВ
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►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР 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

“МОНТКОМЕРС” ООД
► Работно облекло, 

ремъци, лагери, гуми, 
семеринги, греси, 
полиетилен, маркучи, 
карбид, сезал, 
гвоздеи, лич ни 
пред паз ни средства

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

ЕТ “МАРИУС-Пламен Марков-Ваня Емилова”

■ Внос на ел.уреди и бяла техника
   втора употреба от Германия

Магазин в Монтана: 
бул. “Трети март” 91, тел. 0887/17 94 94

■ Превоз на пътници до Германия
■ Поръчки за автомобили
■ Транспорт с платформа

Монтана, 0887/17 94 94; 0888/32 35 63

СД “ДАНИМИЛА”
Георги Георгиев

PVC и алуминиева дограма, окачени тавани, 
гипс-картон, топлоизолация, фаянс и 

теракота. Ремонт на покриви. Блиндирани 
и МДФ врати. Боядисване, огради и 

довършителни дейности

Монтана, ул. “Индустриална”48, 
тел. 0898/223 500; e-mail: danimila_plast@abv.bg

Магазини КООП 

“Заедно на пазар”

120 години  пазаруваме
с доверие!

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

Тел. 0988/66 20 75

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
Има сво бод ни по ме ще ния

в Битов ком би нат – за офиси

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

Ветеринарен кабинет
д-р Станислав 

Якимов
●рентген, ехограф, 
биохимичен анализ, 

подстригване и 
електрохирургия

Зоомагазин
● храни и аксесоари за 
кучета, котки, гризачи

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

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

ДАВАМ стая под наем, 
удобна за квартира 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. 096/323035; GSM 0894/472624.

КАРТЕКС 
Автомобилни 
тех но ло гич ни сис те ми
Калин Кирилов

ТАХОГРАФИ, ТЕРМОГРАФИ И 
СКОРОСТООГРАНИЧИТЕЛИ
Монтаж, ото ри зи ран сервиз,

ле га ли за ция
Механична об ра бот ка на ме та ли и не ме та ли

Телефони: 0877/598 046; 0887/598 046
www.cartecs.eu
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Канцеларски 
материали. 
Книги. 
Офис мебели. 
Компютри. 
Консумативи. 
Софтуер. 
Сервиз на техника. 
Реклама и дизайн.
Доставка до клиента!

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

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

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

Ние сме си гур на опо ра за Вашия бизнес.
3600 Лом, ул. „Хаджи Димитър” 64
Тел.: 0971 66170; тел./факс: 0971 66828; факс: 0971 64047;
e-mail: office@di-ven.bg; http://www.di-ven.bg

Траурен ма га зин
Монтана, бул. „Парта” (до блок „Плиска” 13)

۩ Магазинът пред ла га ковчези, кръстове, 
    драперии, некролози, венци, как то и всичко,
    не об хо ди мо за пог ре бе ние и помен.
۩ Икони, сувенири, цветя, свещи. 
۩ Изработка на из кус т ве ни венци.
    Цени на дреб но и едро.

ч  2 фев ру ари † 
Сретение Господне 

п  3 фев ру ари 
Св.Симеон Богоприимец 
и Анна пророчица.  

с  4 фев ру ари 
Преп. Исидор 
Пелусиотски. Св. мчк 
Иадор  

н  5 фев ру ари † 
Неделя 16 след Неделя 
по дир Въздвижение – 
на Митаря и Фарисея. 
Св. мчца Агатия. 
Св. Полиевкт, патр. 
Константинополски  

п  6 фев ру ари 
Преп. Вукол, еп. 
Смирненски. Св. Фотий, 
пат ри арх Цариградски. 

в  7 фев ру ари 
Преп. Партений, еп. 
Лампсакийски. Преп. Лука 
Еладски. Преп. Априон, 
еп. Кипърски  

с  8 фев ру ари 
Св. вмчк Теодор 
Стратилат. Св. прор. 
Захарин Сърповидец

Големи глоби за 
фалшиви сигнали

ОД на МВР Монтана предупреждава, че 
фал ши ви те сиг на ли на тел. 112 се 
на каз ват с го ле ми гло би. Ми на ла та 
сед ми ца са със та ве ни 7 ак та за по да де ни 
не вер ни сигнали, об ра зу ва но е ед но 
до съ деб но про из вод с т во 

Във връз ка със за чес ти ли те фал ши ви сигнали, 
по да де ни в Регионален цен тър 112 в Монтана, ОД 
МВР - Монтана уве до мя ва гражданите, че ор га ни те 
на МВР на ла гат со лид ни гло би съг лас но Закона за 
Националната сис те ма за спеш ни по вик ва ния с Единен 
ев ро пейс ки но мер 112. Само за ден ми на ла та сед ми ца 
са ре гис т ри ра ни 40 фал ши ви сигнала, за ко ито са със-
та ве ни 7 ак та и е об ра зу ва но ед но до съ деб но про из-
вод с т во сре щу за ло ве ни нарушители.

Съгласно Чл. 28 (1) от Закона за Националната 
сис те ма за спеш ни по вик ва ния с Единен ев ро пейс ки 
но мер 112 се заб ра ня ва пол з ва не то на тел. 112 не по 
предназначение, как то и за пре да ва не на не вер ни и 
заб луж да ва щи съ об ще ния и сиг на ли за помощ. При 
на ру ша ва не на заб ра на та граж да ни те но сят ад ми нис т-
ра тив но на ка за тел на отговорност.

Според разпоредбата, кой то пол з ва не по пред наз-
на че ние Единния ев ро пейс ки но мер 112, се на каз ва с 
гло ба от 200 до 1000 лв.

За не вер ни или заб луж да ва щи съ об ще ния и сиг на ли 
за по мощ гло ба та е от 2000 до 5000 лв. Когато в те зи 
слу чаи са мо би ли зи ра ни ре сур си на служ би те за спеш-
но реагиране, на ка за ни ето е гло ба от 10 000 до 20 000 
лв., ако не под ле жи на по-теж ко наказание, как то и 
обез ще те ние за при чи не ни те на служ би те вреди. 
При пов тор но на ру ше ние на ла га ни те гло би или иму-
щес т ве ни сан к ции са в дво ен размер.■



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

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

п
лю

сСлово
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Димитър ЦЕРОВСКИ
За чес тя ват жур на лис

ти чес ки те из мис ли ци в 
някои медии. Такава е и 
до пис ката  на мон тан с ка 
журналистка, свър за на с 
жи вов с ка та чер к ва, пуб ли
ку ва на на пър ва стра ни ца 
в централен всекидневник 
със заг ла вие “Заради су
ша та из п лу ва уда ве на чер
к ва”. 

В тек с та има неточности, 
но и дос та под веж да
ща информация, ка то 
например, че “за вто ри път 
след 2008 г., за ра ди су ша та 
из п лу ва уда ве на чер к ва”. 

Първо, самата чер к ва от 
за ви ря ва не то на язо ви ра 
до днес ни ко га не е би ла 
под водата, ма кар по ня
ко га тя да дос ти га до нея. 
Пред с та ве те си пък ако я 
заливаше, во да та би тряб
ва ло да за лее един дос та 

го лям учас тък от шо се то, 
свързващо Монтана – 
Белоградчик и още мно го 
де ка ри земя. 

И второ, че “во да та по та
пя всич ко ос вен кам ба на
ри ята”, ко ето не е вярно. 

Както се виж да от 
снимката, кам ба на ри ята 
е пред чер к ва та и во
да та по ня ко га я за ли ва 
до половината, но не и 
черквата. 

Освен то ва “според мес
т ни те над чер к ва та тег не 
прокоба, тъй ка то на ед на 
от сте ни те и има ло на ри
су ва ни дяволи. Това ве ща
ело бед с т вия – мор, вода, 
су ша”. 

Тези дя во ли са би ли 
из ри су ва ни в на ча ло то 
на 70те го ди ни на ХХ в., 
ко га то в се ло то са сни ма ни 
кад ри за бъл га рофрен с кия 
иг ра лен филм “Франсиско 
Гоя” и са би ли из ри су ва ни 

във вът реш нос т та на нар
ти ка та на черквата, а не в 
са ма та църква. То ва е би ло 
мал ко след из сел ва не то на 
селото. От ня кол ко го ди ни 
на сам сте на та с дя во ли те 
не съществува. А мес т ни те 
хо ра ни ко га не са вяр ва ли 
в те зи глупости, как то се 
твър ди в дописката. Това е 
измислица. 

Два дни след тази до
пис ка из ле зе и дос та 
ху до жес т ве но офор ме
на информация и в друг 
централен всекидневник 

със заг ла вие “Прокълната 
чер к ва из п лу ва от язо вир”, 
“Господ по то пил хра ма си 
за ра ди ри сун ки на дя во ла”. 
И до ка то в първия вестник 
поне пра вил но е из писано 
име то на селото, то в дру
гия то не е ве че Живовци, а 
Живковци. 

Впрочем абсурдните 
писания, свър за ни с жи
вов с ка та черква, са много. 
Достатъчно е да вле зете в 
ин тер нет, за да се убедите. 
Са мо като про че те заг ла
ви ето “Дявол, раз пъ нат 

на кръст, се по яви от… 
язо вир” и още куп дру
ги фан тас ти ки от автори, 
ко ито до ри не се подписват 
под ма те ри али те си. А 
пък читателят, кой то не е 
за поз нат с ис то ри ята на 
се ло то и на “по тъ на лата” 
черква, може да повяр ва на 
те зи глупости. 

В ин тер нет  съм сре
щал ин фор ма ция за с. 
Калиманица, а пуб ли
ку ва ните сним ки са на 
жи вов с ка та църква, но 
под тях е пояснено, че е 

Калиманишката. 
Не ка веднъж за ви на ги 

да стане ясно, че са мо се
лата Живовци и Иваново 
се ло са по то пе ни под 
язо вир “Огоста”, а не с. 
Калиманица, до ко ето ни
ко га не е дос ти га ла язо вир
на та вода.

Ясно е, че се търси ня
как ва сензация, но осо бе но 
драз ни не ко рек т нос т та. 
Пуб ли ку ват се текстове без 
про ве ре на ин фор ма ция, 
които се упо ва ват са мо на 
слу хо ве. ■

Реплика

Абсурдни 
писания, за
жи вов с ка та 
черква

Живот, бе ля зан
с дос тойн с т во 
О.з. пол ков ник Златан Тодоров на 80 г.

Георги ПЕТРОВ
При тър жес т ве на об с та нов ка в за ла та на Военния 

клуб в Лом бе от п раз ну ван 80-го диш ни ят юби лей 
на о.з. пол ков ник Златан Златанов. Пред при със т-
ва щи те за пас ни сержанти, офи це ри и ве те ра ни от 
Отечествената вой на той раз ка за свои спо ме ни за 
жи во та си в БНА ка то от го во рен по ли ти чес ки офицер.

Завършва вис ше то во ен но учи ли ще „Г. С. Раковски” 
в София, къ де то за поч ва сво ята тру до ва дейност. 
Работи в се ло Мамарчево и Елхово ка то офицер. 
Премества се в Ямбол, а от 1973 до 1977 го ди на 
е в род ния си град Лом ка то по ли ти чес ки офицер. 
Много скро мен и ин те ли ген тен човек. През це лия 

си тру дов стаж е вла гал ум и 
сърце, с пе да го ги чес ки такт е 
под хож дал към сер жан ти те и 
офицерите, с ко ето е спе че-
лил ува же ни ето и до ве ри ето 
на под чи не ни те си. За не го 
ко ман ди рът на пол ка в Лом 
о.з. пол ков ник Ангелов каза: 
„Много прин ци пен при из пъл-
не ни ето на слу жеб ни те си 
задължения, то чен и акуратен, 
той ви на ги пов ди га ше ду ха 
на военнослужещите, ко ито с 
чест но се ха во ен на та служба.”

Като пен си онер о.з. пол-
ков ник Златан Златанов про-
дъл жи да ра бо ти в сис те ма та 
на ДСО „Петрол” ка то уп ра-
ви тел на база, в ТПК „Яким 
Атанасов” в Лом - ка то ор га-
ни за ци онен работник, а след-
ва щи те го ди ни – в Търговска 
ба за – Лом, ка то на чал ник-щаб 
„Гражданска за щи та”. И се-

га се тру ди на двор но то си мяс то в кв. Младеново, 
гри жи се за овощ на та и зе лен чу ко ва та си градина. 
Чувства се здрав и щас т лив човек. В не го ва чест бе 
из пъл нен рецитал, под гот вен от по ете са та Вергиния 
Радева, бивш слу жи тел в БНА, а во ен ни ят ор кес тър 
„Ритмус” го поз д ра ви с вес не ли рит ми и с „Дунавско 
хо ро” на Дико Илиев. Всички при със т ва щи се вклю чи-
ха в дъл го то хоро.

Поздравителен ад рес към юби ля ря от п ра ви ха 
о.з. пол ков ник Асен Горанов, пред се да тел на ор-
га ни за ци ята на за пас ни те офи це ри и сер жан ти в 
Лом, пред се да те лят на Военния клуб о.з. пол ков ник 
Иван Стоянов и пред се да те лят на ве те ра ни те от 
Отечествената вой на в Лом о.з. под пол ков ник Иван 
Георгиев. Всички му по же ла ха дъ лъг жи вот и здраве!

Кметът на об щи на 
Козлодуй Румен Маноев 
се срещ на с пре зи ден та на 
Българска фе де ра ция по ка
над с ка бор ба (БФКБ) Асен 
Хаджитодоров, за да уточ
нят под роб нос ти те око ло 
пред с то ящия за пръв път 
в Северозападна България 
ре пуб ли кан с ки тур нир в та зи 
дисциплина. 

Състезанието ще се про
ве де от 4 до 8 ап рил 2012 г. в 
спор т на та за ла на Козлодуй 
„Христо Ботев”, ка то се очак

ва в гра да да прис тиг нат над 
300 със те за те ли и пре тен ден
ти за ре пуб ли кан с ка та титла. 

В сре ща та с кме та на об
щи на та учас т ва ха и Георги 
Благов, сек ре тар на БФКБ, 
и Любен Иванов, треньор 
на сек ция по ка над с ка бор
ба към клуб по физкултура, 
спорт и ту ри зъм „Първа 
атом на“ (КФСТ „Първа атом
на“) към АЕЦ „Козлодуй“ 
и Армрестлинг клуб 
„Селановци – 2006”.

Като до ма кин на съ би
ти ето Румен Маноев уве ри 
организаторите, че Козлодуй 
раз по ла га с не об хо ди ми те 
ус ло вия и по тен ци ал за пред
с то ящо то със те за ние и че 

спор т на та за ла в гра да от го
ва ря на всич ки изис к ва ния за 
про веж да не то му, вклю чи тел
но пъл на  
дос тъп ност за хо ра с фи зи
чес ки увреждания, сред ко ито 
ка над с ка та бор ба е по пу ля рен 
спорт. 

„Козлодуй ще за щи ти ре
пу та ци ята си на град с бо га та 
спор т на тра ди ция и съм убе
ден в го ле мия интерес, кой то 
ще пре диз ви ка турнирът, и 
в без п роб лем но то му и ат
рак тив но про веж да не” – до
пъл ни кме тът на общината. 
„Ще се по лу чи мно го сил но 
състезание. Благодарни сме 
за под к ре па та на гн Маноев 
и об щи на Козлодуй и с не тър
пе ние очак ва ме да  
ра бо тим за ед но” – ка за от 
своя стра на пре зи ден тът 
на Българската фе де ра ция 

по ка над с ка бор ба Асен 
Хаджитодоров. След офи
ци ал на та сре ща в Общината 
де ле га ци ята на фе де ра ци ята 
по ка над с ка бор ба по се ти 
на мяс то и спор т на та за ла 
„Христо Ботев”. 
Канадската бор ба е ат рак ти
вен спорт с ши ро ка по пу ляр
ност сред всич ки въз рас то ви 
групи, ка то в със те за ни ята 
има ка те го рии за хо ра с фи зи
чес ки увреждания, ветерани, 
мла де жи и дами. По вре ме на 
пред с то ящо то ре пуб ли кан с ко 
пър вен с т во в Козлодуй през 
ап рил ос вен да наб лю да ват 
турнира, зри те ли те ще имат 
въз мож ност да из п роб ват и 
соб с т ве ни те си си ли  
сре щу про фе си онал ни те 
състезатели, съобщиха от 
пресслужбата на общината.■ 
Слово плюс

Републикански турнир по
канадска борба в Козлодуй

Козлодуй е 
пър ви ят град в 
Северозападна 
България, кой то 
ще до ма кин с т ва 
ре пуб ли кан с кия 
тур нир по 
ка над с ка бор ба

СНИМКА: ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ
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Златни ме да ли от Индия 
Нели ВАСИЛЕВА
Две въз пи та нич ки на сту ди ото по изоб ра зи-

тел но из кус т во „Рениарт” в Монтана спе че ли ха 
злат ни ме да ли от Международен кон курс за 
ри сун ка в Индия. Василена Иванова (на 12 г.) 
и Мила Емилова (на 7 г.) са удос то ени от жу ри-
то на кон кур са «Уханието на раз цъф тя ва що то 
изкуство» за ри сун ки те си «Сън» и «Момиче». 
Дипломи са при съ де ни на още три ма от въз-
пи та ни ците на арт пе да гож ка та Рени Петрова. 
Това са Марина Накова, Василена Димитрова и 
Костадин Диманов. 
Творбите на всич ки от ли че ни мла ди ху дож ни ци 
са под ре де ни в Третата меж ду на род на из лож-
ба за мла де жи и де ца в Хидерабат - Индия. 
Поздравления за та лан т ли ви те деца, пре по да-
ва тел ка та им и тех ни те ро ди те ли  из п ра ща пред-
се да те лят на жу ри то д-р Б. А. Редд. Наградите 
прис тиг на ха на ад ре са на сту дио „Рениарт”.

Младите твор ци по лу чиха на 13 януари от-
ли чи ята си на це ре мо ния в за ла «Кутловица». 
Рисунките на по бе ди те ли те мо же те да ви ди те в 
га ле ри ята на сайта: http://reniart.com■

за въз пи та нич ки 
на "Рениарт"

На 21 яну ари три дами, обе ди не-
ни от об що ув ле че ние – съз да ва не то 
на гоб ле ни с мъ нис та – под ре ди ха 30 
свои тво ре ния в Дома на енер ге ти ка 
към АЕЦ „Козлодуй”. Освен от хо би-
то си Галя Димова, Елена Димитрова 
и Валентина Тодева са свър за ни и от 
об ща ра бо та – те са част от еки па на 
Изпитвателен цен тър “Диагностика и 
кон т рол” в атом на та централа.

Изработването на гоб ле ни от мъ нис та 
е но во за България. Валентина, ко ято от 
15 го ди ни шие с тра ди цин на та техника, 
слу чай но от к ри ва при ед но по се ще ние 

в Москва пре ди две го ди ни то зи не поз-
нат вариант. Включва се и Елена, чии то 
род ни ни из п ра щат пър ви те об раз ци от 
рус ка та столица, и от то га ва три те же ни 
пос ве ща ват по-го ля ма та част от сво-
бод но то си вре ме на но во то увлечение. 
Резултатът ги на сър ча ва и та ка съз да-
ват ця ла колекция, ко ято ре ша ват да 
по ка жат пред публика. Две са ос нов ни-
те теми, пред с та ве ни в уни кал на та из-
лож ба – ико ни и цветя. Амбицията е да 
опи тат и с пейзаж ни изображения, ко ито 
ве ро ят но пуб ли ка та ще ви ди на след ва-
ща та им изложба.■ Слово плюс

Уникална из лож ба в
Дома на енер ге ти ка

Арапа ли? Не мо же да го не 
знаеш! Който ти каже, че 

не поз на ва Арапа, зна чи не е жи
вял в на шия град, за що то Арапа 
бе ше жи ве цът в него. Същинското 
му име бе ше друго, но та ка му 
казваха, по не же бе ше че рен ка то 
ара пин и бра дя сал ка то циганин. 

Стане ли ня как во съ би тие в 
градчето, как во то и да е то, Арапа 
е там. Раждане, сватба, пог ре бе ние 
без не го не минават. Съберат ли се 
два ма на ма са под град с кия ча сов
ник ня ма как Арапа да ми не пок
рай тях и да не му викнат: 

 Арапе, накъде? Поспри за 
малко!

Той за ни къ де не бърза, за то ва 
се поспира. Знае, че и се га ня ма 
да ми не без черпня. Но не той ще 
черпи, а не го ще почерпят, за що то 
Арапа е ве се ляк и масалджия, с не
го е без г риж но да си поседиш. Той 
е смеш ка та и веселбата, ман до ли
на та на града. Той сви ри на са мо
ръч но от не го нап ра ве на ман до ли
на – тум бес та и с дъл га дръжка, по 
ко ято стру ни те са опънати, а той я 

дър жи с дяс на та си ръ ка под п ря на 
с тум ба ка й на ля во то си коляно, 
за що то е ле вак и под ръп ва стру ни
те й с ля ва ръка. Те из да ват нежни, 
тре пер ли ви звуци, ко ито сякаш, 
под рас к ва ни от пръс ти те му са 
зву ци не на ме тал ни те жици, а на 
сър це то му. Той сам си из мис ля 
мелодиите, не ги пее, а си ги слу ша 
нак ло нил гла ва над пре гър на та та 
ка то же на мандолина.

Ако ти се е случ ва ло но щем да 
окъснееш, не из беж но ще чу еш раз
п ла ка ни те зву ци на ман до ли на та 
и ще знаеш, че Арапа се връ ща от 
чуж до праз нен с т во и сега, вмес
то мол ба за прош ка от ядо са на та 

си съпруга, из ли ва ду ша та си в 
се ре на да под тъм ния про зо рец 
на зак лю че ния си дом. Такъв е 
Арапа – чаш ка джия и музикант. 
Инак си е прост дър во де лец в мес
т на та дър во дел с ка кооперация, 
ко ято из ра бот ва дограми, сто ло ве 
и маси, рак ли и долапи, за ме ня щи 
гардеробите. 

Казах вече: без Арапа не ми на
ва ни то един празник, или как во то 
и да е тържество. На един та къв 
празник, на кой то „ин дус т ри ал
но то пред п ри ятие” от чи та ше про
из вод с т ве ни успехи, ше фът му, 
доб ро душ ни ят бай Дичо Атанасов 
из мис ли наг ра ди за пър вен ци

тепроизводственици: на все ки го 
ръ чен часовник, вещ ряд ка за оно
ва време. Всички се бя ха съб ра ли 
в го ля ма та дърводелна, на га зи ли 
в талаша, слу ша ха отчета, чу ха и 
речите, и поздравленията, ръ коп
ляс ка ха и на обя вя ва ни те име на 
на ударниците, са мо лич но ви дя ха 
наградите, ко ито цъкаха, на ви ти 
лич но от връч ва щия ги ръ ко во ди
тел на предприятието. 

И Арапа бе ше там. Всяко наг
ра де но име той оз ву ча ва ше със 
звън ка ме ло дия на ман до ли на та си, 
от в ръ ща ща на пох вал но то слово. А 
ко га то и пос лед ни ят по да рен ча
сов ник бе ше връчен, в нас тъ пи ла та 
крат ка па уза се чу гла сът на Арапа:

 А за ме не ос та на ли часовник? 
От та зи реп ли ка про из ле зе 

конфуз. Но пред се да те лят на ко
опе ра ци ята бе ше човек, оп ра
вящ се и в та ки ва обстоятелства. 
Развеселен, той щед ро обяви: 

 За те бе ос та на град с ки ят 
часовник. Иди да си го получиш!

Залата се смълча. Но се чу
ха трик рат ни те акор ди на 

мандолината.
Споменатият ар хи тек ту рен па

мет ник на градчето, из ви ся ващ 
се ка то ку ла, за вър ш ва ща с го лям 
кръ гъл ци фер б лат със зам ръз на ли 
по не го стрелки, от дав на ве че не 
работеше, по ра ди не ма ра на град с
ко то началство. Така за вър ши то зи 
мил праз ник на тру да в крот ко то и 
жиз не ра дос т но градче, в ко ето жи
во тът пак си по те че постарому. Но 
как во не би ва ло ожив ле ние настана, 
ко га то на тре тия ден от то зи слу
чай кам бан ни те уда ри на град с кия 
ча сов ник въз вес ти ха про бу де но то 
утро. Арапа бе ше поп ра вил и кур
ди сал своя ли чен часовник. 

Арапа от дав на го няма. А ча
сов ни кът му още цъка. „Данн!” 
– от мер ва той вре ме то и хо ра та се 
заслушват: се га ще от б рои 12 по 
пладне. 

Ако ти се слу чи да пъ ту ваш с 
же лез ни ца та от София за Варна, 
пог лед ни от влака, той ми на ва 
през сре да та на града. Няма как 
да не чу еш звъ на от ча сов ни ка на 
Арапа.■

Часовникът 
на Арапа 

Разказ от Тихомир ЙОРДАНОВ

▲ И тази го ди на „бабите“ се съб ра ха в са лона на чи та ли ще „Съеденение 
1923“, за да от п раз ну ват 21 яну ари. Макар и се ман ти ка та на праз ника да е 
за гу бе на за съв ре мен ни те жени, ко ито на то зи ден та чат ка чес т во то си на 
ба би с внуци, а не по чи та не то на аку шер ки те и лекарите, по ма га щи за ид ва
не то на бял свят на децата, же ни те от Бърдарски ге ран из пол з ва ха повода 
да се повеселят. Ня кол ко ча са в при ят на компания, пес ни и тан ци пре ми на ха 
неусетно. Разказваха се спо ме ни и случ ки от миналото, пла ни ра ха се учас тия 
в ид ва щия фестивал „Фършанги“.                    СНИМКА: ЧИТАЛИЩЕ "СЪЕДИНЕНИЕ - 1923"

Театърът 
за поч ва 
ре пе ти ции на 
нов спек та къл

Калин ТОДОРОВ
Драматичен те атър 

– Монтана за поч на ре пе-
ти ции по но во те ат рал но 
заглавие. 

Трупата под гот вя 
спектакъл, в кой то обе ди-
ня ва 3 ми ни атю ри на А. П. 
Чехов. Актьорите ще пре-
съз да дат на сце на поз на-
ти те и ут вър де ни тек с то ве 
на „Мечка”, „Предложение” 
и „По не во ля тра гик”. Това 
ще бъ де чет вър та сце нич-
на ре али за ция на че хо ви-
те ми ни атю ри на мон тан с-
ка сцена.

В спек та къ ла учас-
тват ак тьо ри те Ирина 
Димитрова, Петър Митев, 
Детелин Кандев и Тихомир 
Иванов. Режисьор е Юри 
Статков, а сце ног раф – 
Тодор Деков.

Юри Статков е поз нат на 
те ат ра ли те в гра да от пре-
диш ни те не го ви ус пеш ни 
спектакли: „Между два сто-
ла”, „Колкото - толкова!”, 
"Пеперудите са сво бод ни”, 
„Селото на та ла съ ми те”, 
„Жорж Данден” и др.

Премиерата на спек та-
къ ла се очак ва в на ча ло то 
на пролетта.■

Бабин ден в 

Бърдарски геран


