
Райна ТОШЕВА

Четири лук соз ни къ
щи на пъ па на Враца 

ще при ютят 44 деца, ос
та ве ни на гри жи те на 
държавата. Домовете ще 
глът нат 2,6 ми ли она лева.

„Местната об щи на е 
сред малкото, ко ито вла гат 
и соб с т ве ни сред с т ва – 132 
бо на”, под чер
та со ци ал ни ят 
ми нис тър Тотю 
Младенов. Той 
нап ра ви пър ва
та копка, за ед но 
със стро ите ли те 
и кме та Николай Иванов, 
кой то призна, че про ек
тът е под гот вен от пре
диш на та уп ра ва на ГЕРБ, 
ко га то ми нис тъ рът бе ше 
градоначалник.

Освен уют за изос та ве

ни те де ца и мла де жи те с 
увреждания, но ви те цен т
ро ве ще раз к ри ят и ра бот
ни мес та – под чер та Тотю 
Младенов. Само във вра
чан с ко ще бъ дат на ети 90 
души. Очаква се лента та 
им да се ре же до го ди на за 
Деня на детето.

Министърът ка за също, 

че об щи ни те са найваж
ни те пар т ньо ри на ми нис
тер с т во то при из веж да не то 
от ин с ти ту ци ите на де ца та 
без семейства. Той обяви, 
че наскоро Враца е спе че
ли ла фи нан си ра не по още 
един про ект – “Помощ в 
до ма”.

Услугата ще стар ти ра 
от де кем в ри т. г. При ре
али зи ра не то й ще бъ дат 
наз на че ни над 30 со ци ал ни 
работници, ко ито ще се 
гри жат за над 60 инвалиди. 
„И през след ва ща та го ди на 
ще про дъл жи прог ра ма та 
за лич ни асистенти, с ко
ето се на дя ва ме поч ти на 
100 про цен та да удов лет
во рим нуж ди те на хо ра та с 
ув реж да ния” – за яви Тотю 
Младенов.■ 
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се за 

Слово плюс
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

Мирослав ГЕТОВ
Община Мездра бе ше 

от ли че на с Грамота за при
нос в раз ви ти ето на ту риз ма 
в Република България в 
Първия на ци она лен прег
ледкон курс „Общините 
за раз ви ти ето на ту риз
ма”, ор га ни зи ран от 
Националната ме дий на гру
па „Парадигма” със съ дейс
т ви ето на Министерството 
на икономиката, енер ге ти
ка та и туризма. В не го се 
вклю чи ха 98 об щи ни и бя ха 
но ми ни ра ни око ло 1000 
пред с та ви те ли на мес т
ния биз нес  инвеститори, 
партньори, дарители, фир
мипроизводители, мес та 
за настаняване, за ве де ния 
за хранене, атракциони, 
ту рис ти чес ки обекти, ра
бо те щи те за съх ра ня ва не 
на бъл гар с ки те кул тур
ноис то ри чес ки тра ди ции 
и занаяти, ин с ти ту ции и 

НПО, фир ми за ин ф рас т
рук ту ра и транспорт.

Конкурсът се про ве де 
в два свър за ни модула: 
Национален прег лед 
„Общините за раз ви ти ето 
на ту риз ма” и „Найдоб ро 
сът руд ни чес т во на об щи на
та и час тен пар т ньор с при
нос за ту риз ма”. 

Община Мездра се вклю
чи в пър вия мо дул в ка те го
ри ята  об щи ни над 10 000 
ж., ка то бе ше оце не на по 8 
показатели: ико но ми чес ки 
резултати, ефек тив но из
пол з ва не на лег ло ва та база, 
ус ло вия за раз г ръ ща не 
на ту рис ти чес ка дейност, 
ре али зи ра ни проекти, 
инвестиции, ин фор ма ци он
норек лам на дейност в сфе
ра та на туризма, традиции, 
кул ту ра и атракции, ефек
тив ност на пар т ньор с т во то 
меж ду об щи на та и час т ния 
бизнес. 

В крайно
то кла си ра
не Община 
Мездра зае 
13о мяс
то в сво ята 
ка те го рия с 
общ сбор от 
39 т. Първа 
е Община 
Велинград 
със 76 т., 
след ва на от Първомай с 
65 и Казанлък с 62 т. След 
Мездра ос та на ха об щи ни 
ка то Етрополе, Пещера, 
Велики Преслав, Дупница 
и пр. Другата об щи научас
т ник от Врачанска об ласт в 
та зи ка те го рия  Оряхово, е 
20та с 14 т. 

Във вто рия мо дул на 
кон кур са  „Найдоб ро 
сът руд ни чес т во на об щи
на та и час тен пар т ньор с 
при нос за ту риз ма”, бя ха 
но ми ни ра ни 9 дру жес т ва от 

об щи на Мездра. В раз дел 
„Традиции”  Сдружение 
„Искърско де фи ле”, в 
раз дел „Семеен хо тел” 
 Мотел Долче ви та”,  
Хотел „Къщата ИВ”  с. 
Горна Бешовица и Хотел 
„Оазис”  с. Зверино, в раз
дел „Кухня”  Ресторант 
„Елит” и Бистро „Кевче”, 
в раз дел „Производител”  
Цех за ме соп ре ра бот ка  с. 
Моравица и Сладкарска ра
бо тил ни ца „Торти  Рени”, в 
раз дел „Транспорт”  фир ма 
„Цветина”.■

Отличие 
за Мездра

Община Мездра получи грамота 
от Националния прег лед-кон курс 
„Общините за раз ви ти ето на ту риз ма”

Голямо да ре ние 
за бол ни ца та 
в Монтана 
дойде от Италия

Веселина ФОТЕВА
Голямо да ре ние за мно гоп ро фил на та бол ни ца 

„Д-р Стамен Илиев” в Монтана прис ти гна от ита-
ли ан с кия град Флоренция в понеделник.

В дво ра на ле чеб но то за ве де ние бе раз то-
ва рен тир, пъ лен с 80 матрака, 160 пок ри ва-
ла за легла, над 200 ком п лек та чар ша фи и 
възглавници, въл не ни оде яла и дру ги по лез ни 
ве щи за ме ди цин с кия персонал. 

Дарението се пра ви от болница „Карежди” 
във Флоренция и Асоциацията за при ятел с т во 
„Тоскана - България”. 

То ня ма ше да бъ де въз мож но без съ дейс т-
ви ето на фирмата, по ела ан га жи мент да зап-
ла ти тран с пор та на да ре ни ето до България 
– „Салвамед”. Компанията е със се да ли ще в 
Сандански и е бъл гар с ки клон на ита ли ан с-
кия про из во ди тел на пре вър зоч ни ма те ри али 
„Луиджи Салвадори”.

С 80-те матрака ще бъ де под но ве на лег ло ва та 
ба за в две от де ле ния - по кар ди оло гия и по неф-
ро ло гия и ди ализ но лечение. Ръководителят на 
кар ди оло гич но то от де ле ние д-р Надя Михайлова  
пос рещ на то вар ния автомобил. 

Тя заяви, че ита ли ан с ка та по мощ ид ва доб ре 
дош ла за ле чеб но то заведение, тъй ка то лег ла та 
в две те от де ле ния са има ли нуж да от подмяна. 
Има дек ла ри ра на го тов ност през де кем в ри от 
Флоренция да по тег ли още един тир с да ре ния – 
то зи път ме ди цин с ка тех ни ка и оборудване.■

Вдигат лук соз ни 
къ щи за 44 си ра ци

132 000 лв. соб с т ве ни 
сред с т ва вло жи ла 
Oб щи на  Враца

Телемост
между 
Мездра и
Конотоп 

Мирослав ГЕТОВ 
Точно два ме се ца 

след под пис ва не то на 
Договора за сът руд ни-
чес т во в сфе ра та на 
културата, ико но ми ка та 
и спор та поб ра ти ме-
ни те гра до ве Мездра 
и Конотоп, Сумска 
об ласт (Украйна), осъ-
щес т ви ха за пръв път 
пря ка ви де окон фе рент-
на връз ка по меж ду си

Благодарение на нея 
бя ха въз к ре се ни па мет-
ни мо мен ти от бли зо 
по ло вин ве ков ни те при-
ятел с ки кон так ти меж-
ду два та же ле зо път ни 
и ад ми нис т ра тив ни 
центрове: как е пос та-
ве но на ча ло то на дру-
жес ки те връз ки меж ду 
Мездра и Конотоп през 
да леч на та 1966 г., раз-
мя на та през го ди ни те 
на офи ци ал ни и кул-
тур ни делегации, об-
ли цо ва не то през 1977 
г. на Мемориалния 
ком п лекс в ук ра ин с кия 
град с мрамор, да рен 
без въз мез д но от граж-
дан с т во то на Мездра и 
т. н. ►► на 2-а стр.
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►► От 1-а стр.
В сво е об раз ния те ле ви зи онен мост от бъл

гар с ка стра на се вклю чи ха кме тът на Мездра 
Иван Аспарухов, пред се да те лят на Общинския 
съ вет Делян Дамяновски, сек ре та рят на об
щи на та Нина Данколова, „пи оне ри те” на 
друж ба та меж ду гра до ве тепоб ра ти ми Йордан 
Котов, Цветана Филипова и Цеца Павлова, 
майс то рътка ме но де лец Манчо Манчев, по
чет ни ят пред се да тел на Съюза на ве те ра ни те 
от войни те Йордан Йорданов, об щес т ве ни кът 
Стефан Здравков и др., а от ук ра ин с ка  пред
се да те лят на Градския съ вет на Конотоп 
Василий Дзед, зам.кме тът Татяна Володина, 
по чет на та граж дан ка на Мездра и Конотоп 
Людмила Марченко, гос ту ва ли те мно гок рат но 
у нас Сергей Зинчук и Владислав Черненко, 
пред се да те лят на ор га ни за ци ята на ве те ра ни
те от войни те и въ оръ же ни те си ли Анатолий 
Радзиванович, ръ ко во ди те лят на дет с кия 
хор при ко но топ с ка та гим на зия Дмитро 
Зилберщейн и пр. 

По вре ме на дис ку си ята бе ше до го во ре но да 
бъ дат съз да де ни цен т ро ве за ус та но вя ва не на 
вза им но из год ни де ло ви кон так ти меж ду пред с
та ви те ли на биз не са от гра до ве тепартньори. 

Отправени бя ха по ка ни за кон цер ти на раз
мен ни на ча ла на са мо дей ни състави. Уточнена 
бе и те ма ти ка та на след ва щия телемост, 
кой то ще се осъ щес т ви след Нова година: 
образованието, кул ту ра та и мла ди те хора. ■

Телемост 
между Мездра
и Конотоп

Татяна ВАКСБЕРГ
Да не би да се е слу чи ло не

що в Северозападна България?  
През из тек ла та сед ми ца из вед
нъж се за го во ри уси ле но за то
зи край на страната, ко мен ти ра 
Deutsche Welle. И се по яви ха 
куп планове, ко ито се над бяг
ват по оригиналност.

Северозападна България 
не на дей но се пре вър на в 
топтема: ми нис тъ рът на об
ра зо ва ни ето ис ка да от к ри ва 
фи ли ал на Софийския уни вер
си тет във Видин, ми нис тъ рът 
на стро ител с т во то смя та да 
строи пъ ти ща пре дим но в то зи 
край на страната, а пре ди тях 
Меглена Кунева пред ло жи да 
се съз да де ми нис тер с т во за 
Северозападна България.

Тази ак тив ност на да ли 
мо же да се обяс ни със за
вър ш ва не то на пе ше ход но то 
тра се по Дунав мост2, но със 
си гур ност мо же да се обяс
ни с пред с то ящи те избори. 
Всъщност, обяс не ни ето мо же 
да се от к рие къ де ли не, но не 
и в ис тин с кия проб лем  че 
Северозападна България хем е 
найбед ни ят ра йон на Европа, 

хем 
район, за кой то ни ко га
не е има ло политика.
Там не мо же да се живее!
Пътищата, мос тът и уни вер

си те тът са ду ми от ме ло ди чен 
припев, но то зи при пев си 
ня ма песен. Няма ана лиз на 
то ва за що хо ра та ма со во на
пус кат Северозапада и за що 
та ка ко лек тив но смятат, че там 
не мо же да се живее. Ако то зи 
въп рос ня ма отговор, май не е 
сигурно, че ще се на ме ри сту
дент за университета, пе ше хо
дец за мос та и ко ла за ас фал
ти ра ния път.

Според Евростат бъл гар с ки
ят Северозапад е найбед ни ят 
ра йон в ЕС. В не го жи ве ят 

все по-мал ко хора, 
ко ито имат все по-мал ко
ра бо та и доходи. 
Списание „Икономист“ 

уточнява, че са мо об щи на 
Монтана е за гу би ла бли зо 19% 
от жи те ли те си в пос лед ни
те 10 години. Министерският 
съ вет ре дов но из да ва ре ше ния 
за зак ри ва не на обез лю де ни 
се ла във Видинска област, а 

найве ро ят но ня ма и да спре. 
Според сай та с крас но ре чи
во то име nematakovamesto.
com, кой то сле ди про це си те 
в Северозападна България, 
в 20 ви дин с ки се ла жи ве ят 
под 50 души, а дру ги 29 се
ла наб ро яват до 100 жители. 
Журналистката Диана Иванова 
до ба вя и за вър ш ва щия щрих 
към та зи картина: в ця ла 
Северозападна България има 
са мо ед но ки но  в Мездра.

Ако тър си те сним ки от то зи 
район, фо то ре пор те ри те ще 
ви пред ло жат изоб ра же ния 
на бив ши училища, чи ито 
дво ро ве са буренясали; на 
ръж дя са ли ске ле ти на „Лади“ 
и „Москвичи“; на бо со но ги 
ром с ки деца, ко ито се ка те
рят по изос та ве ни строежи. 
Българският Северозапад 
е мно го по ве че де кор за 
„Сталкер“, от кол ко то прос
то ед на на пус на та от чо ве ка 
територия. Но за не го и пре ди 
не е има ло политика, то ва не
хайс т во не е нов феномен.

Паметници на глу пос т та
Фондация „Нова кул ту ра“ 

нас ко ро илюс т ри ра без с мис ле

нос т та на инициативите, ко ито 
не са част от ця лос т на идея за 
раз ви тие на района. Това ста на 
с по мощ та на по ре ди ца сним
ки на ед на не до вър ше на сгра
да в Монтана, ко ято хо ра та 
на ри чат „хи рур ги чес ки блок“. 
Строителството за поч на ло по 
вре ме то на Тодор Живков през 
1982 година, а гръм ко то на ме
ре ние би ло в то зи град да се 
пос т рои „найго ле ми ят хи
рур ги чен цен тър в България“, 
а то кувиж и на Балканския 
полуостров. Все та ка не до
вър шен и през 1994 година, 
стро ежът е спрян. Оттогава на 
вхо да на Монтана се из ви ся ва 
ком п лекс от пет де се те таж ни 
сгра ди без прозорци, в ко ито 
по ня ко га жи ве ят бездомници, 
но почес то  глут ни ци кучета. 
Днес му каз ват „па мет ник на 
глу пос т та“  хем ме га ло ман с ки 
за мис лен проект, хем ре ше ние 
на парче, хем не мо ти ви ра на от 
как во то и да би ло идея.

И хай де на бас, че ако 
университетът, пъ тят и мос тът 
се нап ра вят по съ щия начин, 
те ще спо де лят точ но то зи 
финал.■

Да не би да се е слу чи ло не що в Северозападна България? 
През из тек ла та сед ми ца из вед нъж се за го во ри уси ле но за то зи
край на страната, ко мен ти ра Deutsche Welle

Да не би 
да е ста на ло 
не що в то зи
край на 
България?

Областният уп ра ви тел на Видин инж. 
Цветан Асенов, за ед но с пред с та ви

те ли на БЧК, да де старт в об щи на Чупрене 
на раз да ва не то на хра ни от вто рия транш 
на прог ра ма та „Разпределяне на хра ни от 
ин тер вен ци он ни те за па си на Европейския 
съ юз за найнуж да ещи те се ли ца”. 

За пе та по ред на го ди на БЧК раз да ва 
хра ни тел ни про дук ти на уяз ви ми граж да
ни по та зи програма. Тя се фи нан си ра от 
Европейския фонд за га ран ти ра не на зе
ме де ли ето и се при ла га от Държавен фонд 
„Земеделие”. 

При  ре али зи ра не то й учас т ват мес т ни те 
влас ти и Българската аген ция за бе зо пас
ност на хра ни те ка то кон т ро лен ор ган по 

ка чес т во то на храните. 
През 2012 г., про дук ти те по прог ра ма

та се пре дос та вят на два тран ша и се га е 
да ден старт на вто рия за годината. В стра
на та са от к ри ти 337 раз да ва тел ни пун к та 
на БЧК, а в об ласт Видин те са 12. По един 
пункт във все ки об щин с ки център, а са мо 
във Видин пун к то ве те са  два. 

Право да по лу чат ху ма ни тар на та по мощ 
имат над 308 000 нуж да ещи се в ця ла та 
страна. В об ласт Видин  те са 9154, а в об
щи на Чупрене  319.

Всички по имен ни спи съ ци на пра во
има щи те ли ца се из гот вят от Агенцията за 
со ци ал но под по ма га не и се пре дос та вят на 
БЧК.■ Слово плюс

В област Видин

Раздават 
храните за бедни

Цената на пи тейна та 
во да във Видин ско чи
Пи тейна та во да във Видин има но ва 

цена. Потребителите ве че 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 стру ва 
1,03 лв., а за гра ви тач но от веж да не 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.

Община Белоградчик пред п ри ема
мер ки за ико но мии 

при кон су ма ци ята на еле нер гия. По 
пред ло же ние  на ръ ко вод с т во то на об-
щи на та ве че ня кол ко дни се из к люч ва 
част от улич но то ос вет ле ние в гра-
да и ос та на ли те на се ле ни мес та на 
общината. От об що 1800 броя ос ве ти тел-
ни те ла за ця ла та община, 200 ще бъ дат 
изключени. Непопулярните мер ки се 
на ла гат по ра ди зат руд не но то фи нан со во 
със то яние на общината.

Образоват мла де жи те по 
те ми та бу в ин тер нет
Раздел “ТАБУ в семейството” стар ти ра 

на 20 ок том в ри във фо ру ма на гейм-пор-
та ла CyberPlay, кой то е на ад рес www.
cyberplay.bg. Това е съв мес т на ини ци ати-
ва на гейм-портала, от дел «Компютърни 
престъпления» към ГДБОП - МВР и 
Центъра за бе зо па сен интернет. Тя це ли 
под рас т ва що то по ко ле ние да се ин фор-
ми ра за те ми, ко ито не се об съж дат в 
семейството. Причините да се мъл чи по 
тях ва ри рат от под це ня ва не и нез на ние 
до при тес не ние и срам. Ини ци ати вата 
е на Мартин Стефанов, соб с т ве ник на 
гейм- пор та ла CyberPlay. Той е аби ту ри-
ент от ПТГ “Юрий Гагарин” - Монтана. 
Освен то ва той е ини ци атор и ор га ни-
за тор на Националното със те за ние за 
уеб раз ра бот чи ци «Покажи на как во си 
способен». Интересът му към он-лайн 
жур на лис ти ка та е ка та ли зи ран и от учас-
ти ето му в клуб «Медии» – Монтана

Димитровденски кон церт в с. Главаци

С Димитровденски кон церт са мо-
дейни те ко лек ти ви при чи та ли ща та 
Баурене, Галатин и Криводол поз д ра-
ви ха жи те ли те и гос ти те на с. Главаци. 
Димитровден е праз ник на селото. Кон-
цертът бе ор га ни зи ран от НЧ „Никола Й. 
Вапцаров-1924” - Криводол и се про ве де 
под пат ро на жа на кме та на об щи на та 
Петър Данчев и на род ни я пред с та ви тел 
д-р Янко Здравков. Жителите и гос ти те 
на Главаци бя ха поз д ра ве ни от кмет с кия 
на мес т ник Митко Костадинов.

От к риха об но ве ния 
дет с ки от дел на биб ли оте ка 
Герго Гергов пре ря за лен та та на 

на пъл но об но ве ния дет с ки от дел на 
Регионалната биб ли оте ка „Михалаки 
Георгиев”. Той из ра зи за до вол с т во то си 
от ви дя но то и поз д ра ви еки па на кул тур-
ния ин с ти тут за доб ра та работа. И по же-
ла на де ца та то ва мяс то да се пре вър не 
в лю бим дом за тях. Десислава Иванова, 
ди рек тор на  Регионалната биб ли оте ка, 
припомни, че дет с ки ят от дел е съз да ден 
през 1965 г. с 10 000 то ма литература, а 
се га фон дът му над х вър ля 45 000 тома.
Обновяват вър шеч ко учи ли ще

Актова за ла ще има до края на ме се-
ца най-го ля мо то учи ли ще във Вършец. 
Строително-ре монт ни те дейнос ти в СОУ 
„Иван Вазов” са фи нан си ра ни от фон да-
ци ята “Америка за България”. Проектът 
“Изграждане на мно го фун к ци онал на 
мо бил на ак то ва за ла пред виж да ос но-
вен ре монт на физ кул тур ния са лон и 
из г раж да не то на мо бил на ак то ва зала. 
Ще има съ що под виж на сцена, ко ято да 
се из пол з ва за учи лищ ни тър жес т ва и 
мероприятия. Предвижда се пър во да 
бъ де сме не на дограмата. После ще бъ-
де мон ти ра на топ ло- и шумоизолация. 
Основно ще бъ де ре мон ти ран покривът. 
Частично ще бъ дат сме не ни пар на та ин-
с та ла ция и радиаторите. Ще бъ де про ка-
ра на но ва електроинсталация. Предстои 
съ що из кър п ва не на дюшемето, цик ле не-
то и ла ки ра не то на пода, бо ядис ва не на 
вът реш ни те стени. Проектът е на об ща 
стойност 142 000 лева, а ре али за ци ята 
му ще прик лю чи в края на октомври.■
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Първолета
ЦВЕТКОВА
- Д- р Владимиров, към 

град Кула про явя ват ин-
те рес ту рис ти чес ки фир-
ми и неп ра ви тел с т ве ни 
ор га ни за ции от Австрия, 
Унгария, Сърбия. 
Разкажете за проекта, с 
кой то про во ки рах те то зи 
интерес?

 Става ду ма за проект, 
свър зан с рим с ка та ис то
рия на на шия град, кой то се 
пре вър на в дви га тел на об
щес т ве ния ин те рес към кул
тур ноис то ри чес ко то нас
лед с т во на региона. В са мия 
цен тър на Кула се на ми ра 
къс но рим с ка та кре пост 
“Кастра Мартис”, из г ра де на 
от им пе ра тор Диоклециан 
в края на тре ти и на ча ло то 
на чет вър ти век. Досега не е 
би ла обект на ор га ни зи ран 
туризъм. Нашият про ект се 
ос но ва ва на ед на легенда, 
ко ято се раз каз ва във 
Видинско от ста ри времена. 
За три те сес т ри – Вида, 
Кула и Гъмза, ко ито след 
смър т та на ба ща си раз де
ли ли има не то му и си пос т
ро или свои кре пос ти – Вида 
– във Видин, Кула  в Кула, 
и Гъмза  в Гъмзиград, 
Сърбия.  Обединихме три
те кре пос ти в общ марш
рут – “Крепостите на три те 

сес т ри”. Те мо же да се оби
ко лят за един ден, за що то 
се на ми рат на раз с то яние 
от 50 км ед на от друга. 
Видинската крепост, из вес
т на ка то “Баба Вида”, ве че 
е  при до би ла известност. 
Много из вес т на е и сръб с
ка та – “Феликс Ромулиана”, 
ко ято е вклю че на в спи съ ка 
на  ЮНЕСКО ка то све тов
но кул тур ноис то ри чес ко 
наследство. Крепостта в 
Кула – “Кастра Мартис”, е 
помал ко позната. Затова 
ин те ре сът към нея е най
висок.

- Кое е цен но то на 
“Кастра Мартис”?

 Крепостта има мно
го ин те рес на история. 
Описана е в рим с ки те 
хроники, но има историци, 
ко ито още се съм ня ват 
да ли то ва е точ но на
ша та “Кастра Мартис”. 
Разположена е на площ от 
15,5 дка във фор ма на неп
ра ви лен четириъгълник. 
Има 7 мно го ъгъл ни кули. 
Стените пред с тав ля ват 
ка мен ни и три ре до ви тух
ле ни пояси. Римляните са 
я из пол з ва ли за ох ра на на 
гра ни ци те на империята. 
Българите съ що я из пол з ват 
 през 13 – 14 век тя е част 
от от б ра ни тел на та сис те
ма на Ви дин с ко то царство. 

Днес нейни те ос тан ки са 
впи са ни в ар хи тек тур на
та сре да на на шия град. 
Югоизточната и ку ла е за па
зе на до 16 мет ра височина. 
Там се на ми ра и един с т ве
на та й вход на врата.

- Днес за как во слу жи 
крепостта?

 Днес е са мо сле да от 
рим с ка та ни история, но все 
пак и ние я използваме. За 
сим фо нич ни концерти, за 
дет с ки срещи, за по ети чес
ки четения. Каменните сте
ни при да ват осо бе на ат мос
фе ра на ар т п ро яви те ни.

- Намерихте ли общ 
език със сърбите, за да 
по каз ва те за ед но сво ите 
крепости?

 Да, те ха ре са ха на ша та 
идея, при еха я и ра бо тят 
ак тив но за ре али зи ра не то 
й. Говоря за об щи на та в 
съ сед ния град Зайчар, на 
чи ято те ри то рия се на ми ра 
рим с ка та кре пост “Феликс 
Ромулиана”. Всъщност, 
то ва е ан ти чен град, в кой
то се на ми ра дво ре цът на 
им пе ра тор Галерий. Той е 
ро ден на то ва мяс то и по
ръч ва из г раж да не то му в 

края на тре тия и на ча ло то 
на чет вър тия век. Дворецът 
е мно го ин те ре сен и зна чи
тел но запазен. Той е един от 
найпо се ща ва ни те ту рис ти
чес ки обек ти в Сърбия.

 Има ли туристи, ко ито 
ве че са из вър ве ли то зи 
маршрут?

 Да, про ек тът пред
виж да ше сфор ми ра не на 
група, ко ято да пре ми не 
из пи та тел но по маршрута. 
Участниците се из ка за
ха лас ка во за ви дя но то и 
преживяното.

- Какви са по-го ле ми те 
це ли на проекта?

 Целите са ин те ре
сът към на ша та ис то рия 
да про во ки ра раз ви ти ето 
на дреб ния бизнес, на 
занаятчийството. Засега в 
Кула ня ма ме хотел, очак
ва ме от ва ря не то на къ щи 
за гости, на за ве де ния за 
тра ди ци он на та кухня, про
из вод с т во на сувенири, 
свър за ни с ле ген ди те за 
три те сес т ри от марш ру та и 
т.н. Туристическият марш
рут ста ва част от ме ха ни зъм 
за раз ви тие на мес т на та 
икономика.

- Как хо ра та ще на уча-
ват за маршрута?

 Маршрутът има уебсайт, 
в кой то всич ко е разяснено. 
От не го кан ди да ти те да го 
из ми нат ще на уча ват ко га 
мо же да ста не това, къ де 
има мес та за нощуване, 
за ве де ния за хранене, 
как ви дру ги за бе ле жи
тел нос ти мо же да ви дят 
и т.н. Информацията ве че 
е дос тъп на в интернет на 
български, сръб с ки и ан г
лийс ки език.

- Кой ра бо ти по проекта, 
за как во вре ме той бе ше 
из пъл нен с ус пеш ния кра-
ен резултат?

 За про ек та ра бо ти екип 
от ня кол ко ду ши – ръ ко
во ди тел ка та Красимира 
Томова, ав то рът Валентина 
Кордова, об щин с ки ят ек
с перт Цветелин Тодоров, 
съз да те лят на сай та Тодор 
Цеков и др. Имахме пар т
ньо ри и от Зайчар. Доц. Рая 
Стайкова от БАН нап ра ви 
мар ке тин го во про уч ва не 
на со ци ал ноико но ми чес
ка та си ту ация на ра йо на и 
на въз мож нос ти те за раз
ви тие на туризма. Според 

изследването, има ме по тен
ци ал да прив ле чем вни ма
ни ето не са мо на ту рис ти от 
региона, но и от ЕС. Защото 
има ме мно го ис то ри чес ки 
забележителности, при род
ни феномени, ин те рес но 
биоразнообразие. Въпросът 
се га е да на ка ра ме по ве че 
ту рис ти да дойдат тук и да 
ви дят всич ко това.

 Маршрутът ли е 
пър во то нещо, с ко ето 
започвате?

 Така се получи. Но ня ма 
да спи ра ме с из пъл не ни ето 
на проекта. След  пър вия 
марш рут ще раз ра бо тим 
и нови, с ко ито съ що ще 
прив ли ча ме туристи. Ще 
из пол з ва ме и въз мож нос
т та да включ ва ме в тях 
и   за бе ле жи тел нос ти от 
Сърбия. В мо мен та до ри из
пъл ня ва ме общ про ект със 
сръб с ка та об щи на Болевац. 
Той е за из г раж да не на ет
но къ щи и  ту рис ти чес ки 
домове. Финансирането 
по лу ча ва ме от прог ра ма та 
“Трансгранично сът руд
ни чес т во – България – 
Сърбия”.

От сайта kmeta.bg

Д-р Владимир ВЛАДИМИРОВ, кмет на Кула:

Предизвикахме 
меж ду на ро ден 
ин те рес към 
на ша та ис то рия

В Кула из гот вих ме 
про ект по ле ген да 
за три сес т ри

Ралица ВЕЛЧЕВА
Жителите на Бърдарски 

бяха до ма кини на таз го диш-
ния меж ду на ро ден мла деж-
ки форум, ор га ни зи ран в 
пе ри ода 12-14 ок том в ри от  
пред с та ви те ли на ня кол ко 
неп ра ви тел с т ве ни ор га ни-
за ции – Инициатива за меж-
ду ре ли ги озен ди алог (URI), 
Източноевропейски фо рум за ди алог – 
Мостове“,  „Помогни на нуж да ещи те се“  и  
„Европрес“ .

Ра бо тният ва ри ант на те ма та бе ше 
„Диакония и Солидарност“, но в пос лед-
с т вие сре ща та се про ве де под над с лов 
„Да слу жиш в со ли дар ност“.Във фо ру ма 
се вклю чи ха от ли чи ли се ли де ри и бив ши 
пос ла ни ци на URI от ця ла Европа и де-
сетина българи, ко ито ра бо ти ха па ра лел но 
по те ми те на форума, а съв мес т на та част 
от прог ра ма та пос та ви ак цент вър ху ду ха 
на ба нат с ка та бъл гар с ка об щ ност – за поз-
на ва не с религията, традициите, кул ту ра та 
и ро ля та на вя ра та за за паз ва не то на об-
щ нос т та през вековете. Гостите бя ха нас-
та не ни в до мо ве те на ба нат с ки се мейс т ва 
ка то по то зи на чин се за поз на ха с би та на 
сво ите до ма ки ни.

В пър ва та част от форума, на ре че на 
„Световно ка фе не“ гру пите ра бо ти ха по 4 
теми:

1. Младежка ак тив ност – с ръ ко во ди тел 
Матю Йолд от Инициатива за меж ду ре ли-
ги озен диалог, ко ор ди на тор на мла деж ки 
отдел, Европа.

2. Разликата меж ду по ко ле ни ята – с 
ръ ко во ди тел Велислав Алтънов, пре по да-
ва тел във Висшия еван гел с ки бо гос лов с ки 
институт.

3. Устойчиво изг раж да не на ми ра – с ръ-
ко во ди тел Патрик Никиш, пос ла ник на URI.

4. Как се стро ят „мос то ве“ – с ръ ко во ди-

тел Ангелина Владикова – пред се да тел на 
„Мостове“, асо ци иран член на УРИ.

Участниците об съж да ха темите, да ва-
ха лич ни примери, идеи и пре по ръ ки за 
по ло жи тел но то раз ви тие на те зи области. 
Резултатите ще бъ дат обе ди не ни в об ща 
декларация, ко ято ще бъ де предс та ве на 
на Управителния съ вет на URI ка то по то зи 
на чин се пос та вя на ча ло то на об щи гло-
бал ни дейс т вия по го ре по со че ни те теми.

В сле до бед ни те ча со ве на съ бот ния 
ден, бъл гар с ка та гру па пред п рие ту рис-
ти чес ка оби кол ка на се ло то след крат ка 
лек ция на г-жа Светлана Караджова, свър-
за на със зав ръ ща не то на ба нат с ки те бъл-

га ри на род на зе мя след Освобождението, 
раз ви ти ето на об щ нос т та през го ди ни те 
и съв ре мен ни те проб ле ми и нуж ди на 
населението. Разбира се, не бя ха про пус-
на ти и ини ци ати ви те на мла де жи те през 
из ми на ли те ме се ци и спло те нос т та на 
са мо дейци те от НЧ“Съединение – 1923“, 
как то и да ри тел с ки те кампании, чрез ко ито 
с об щи уси лия се стре мим да ре но ви ра ме 
по-важ ни те обек ти в Бърдарски геран.

Това по ро ди ог ро мен ин те рес към се ло-
то ни и до ве де до пред ло же ния за съ дейс-
т вие от нос но въ зоб но вява не ре монт ни те 
дейнос ти в нем с кия ком п лекс и съв мес т на 
ра бо та по про ек ти за раз ви тие на селото.

В то ва вре ме гос ти те от 
чуж би на об съж да ха съз да-
ва не то на нов мо щен ин с т-
ру мент за на сър ча ва не на 
ди ало га меж ду ве ро из по ве-
да ни ята в це лия свят, ко ето 
бе и ос нов на цел на форума.

Вечерта пре ми на в про-
жек ция на фил ма „Хляб 
над ог ра да та“(2002г.) на 

ре жисьо ра Стефан Командарев и урок по 
тан ци.

В не де ля част от гос ти те по се ти ха храм 
„Св. Йосиф“ и при със т ва ха на литургия, 
а след то ва се със тоя оби кол ка на му зе-
ите на Бърдарски ге ран –ет ног раф с кия 
и частния, раз по ло жен в до ма на сем. 
Франеви.

Церемонията по зак ри ва не то на фо ру ма 
пред с та ви пос тиг на ти те резултати, а имен-
но съз да ва не то на нов кръг за сът руд ни-
чес т во и из ди га не то на три ма но ви мла ди 
пос ла ни ци към URI.

Като ор га ни за тор на уни кал ния 
за България фес ти вал „Фършанги“ 
Бърдарски ге ран по лу чи по ка на да се 
вклю чи във Федерацията на ев ро пейс ки-
те кар на вал ни гра до ве ка то по то зи на чин 
раз вие еже год но то съ би тие на меж ду на-
род но ниво.

Всеки учас т ник в меж ду на род ния фо рум 
по лу чи сер ти фи кат за при но са към раз ви-
ти ето на URI и иде ите на организацията, 
как то и скро мен по да рък от Кметство 
Бърдарски ге ран и НЧ“Съединение – 1923“ 
– диск със спек та къ ла „Хайдат, брайкя, да 
се пре бе ре ми“ и „История на Бърдарски 
ге ран“ с ав то ри монс. Евгений Босилков и 
Дано Андреев.

Благодарности из ра зи ха ор га ни за то ри те 
и до ма ки ни те на съ би ти ето и си по же ла-
ха бъ де щи съв мес т ни про ек ти и пов тор на 
сре ща от но во тук – в Бърдарски геран.■

"Да служиш в солидарност"
- Mеж ду на ро ден фо рум

в Бърдарски ге ран
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Безработни мла де жи ще имат
шанс да от к ри ят сво ето
пос то ян но ра бот но мяс то

2000 без ра бот ни ли ца до 29 
години, ре гис т ри ра ни в бю ра та по 
тру да ще имат въз мож ност да се 
вклю чат в схе ма та „Ново ра бот но 
мяс то” по Оперативна прог ра ма 
„Развитие на чо веш ки те ре сур-
си” (ОП РЧР). Очаква се 1300 
ли ца да пре ми нат през обу че ние 
за при до би ва не или по ви ша ва не на про фе си онал на та 
квалификация, а 900 по клю чо ви компетенции. 

Общият фи нан сов ре сурс на схе ма та е 18 млн. лв. 
Минималният праг за ед но про ек т но пред ло же ние е 20 
000 лв., мак си мал ни ят – 390 000 лв. С про ек та ра бо то-
да те лят ще про ве де про фе си онал но обу че ние за про-
фе сия или част от про фе сия и обу че ние за при до би ва не 
на клю чо ви компетенции. Успешно пре ми на ли те обу че-
ни ето ще имат шанс да по лу чат ра бо та в рам ки те от 6 
до 12 месеца. Трудовото въз наг раж де ние в раз мер на 
ми ни мал ния оси гу ри те лен до ход за съ от вет на та ико но-
ми чес ка дейност и гру па професия, как то и дъл жи ми те 
доп ла ща ния по оси гу ри тел но и тру до во за ко но да тел с т во 
за на ети те без ра бот ни са до пус тим разход. Признават се 
и раз хо ди те за транспорт, ко га то обу че ни ето на мла де-
жи те се из вър ш ва на място, раз лич но от мес то жи ве ене то 
им. До 40% от стойнос т та на бю дже та на про ек та мо гат 
да се из пол з ват за за ку пу ва не на обо руд ва не за на ети-
те младежи, ко га то то ва е не об хо ди мо за от к ри ва не то на 
но во ра бот но място. Срокът за кан ди датс т ва не е до 20 
де кем в ри 2012 г., 16.30 часа. Проектните пред ло же ния 
се по да ват на ръ ка на хар ти ен но си тел в об лас т ни те ди-
рек ции на бю ра та по тру да или по елек т ро нен път чрез 
сис те ма та ИСУН. 

Областен ин фор ма ци онен цен тър – Монтана е 
част от мре жа та от 28 ин фор ма ци он ни цен т ро-
ве за по пу ля ри зи ра не на Кохезионната по ли ти ка на 
Европейския съюз, съз да де ни с фи нан со ва та под к ре па 
на Оперативна прог ра ма „Техническа по мощ”, съ фи нан-
си ра на от Европейския съ юз чрез Европейския фонд за 
ре ги онал но развитие.

ОИЦ – Монтана представя
добри практики по 
оперативните програми
от Северозападния район

Областен ин фор ма ци онен цен-
тър – Монтана про дъл жа ва и през 
но ем в ри вто рия ци къл от сре щи 
в об щи ни те от областта. Акцент 
при ин фор ма ци он ни те съ би тия е 
пред с та вя не то на из пъл не ни про-
ек ти по опе ра тив ни те прог ра ми 
от съ сед ни те об лас ти – Видин, 
Враца, Плевен и Ловеч. По вре ме на ра бот на та сре ща с 
ме ди ите ще бъ де пред с та вен опи тът на Латвия при уп-
рав ле ни ето на сред с т ва от Европейския съюз. 

Срещите през ме сец но ем в ри ще се про ве дат по след-
ния график: 

● 12 но ем в ри (понеделник) 2012 г. – ра бот на сре ща 
с медиите, офи са на ОИЦ-Монтана, ул. „Иван Аврамов“ 
№10, от 15.00 часа;

● 15 но ем в ри (четвъртък) 2012 г. – ин фор ма ци он на 
сре ща с биз не са от Област Монтана, офи са на ОИЦ-
Монтана, ул. „Иван Аврамов“ №10, от 11.00 часа;

● 21 но ем в ри (сряда) 2012 г. – за се да тел на за ла на 
Община Бойчиновци, ул. „Гаврил Геново“ №2, от 11.00 
часа;

● 22 но ем в ри (четвъртък) 2012 г. – Клуб на 
пенсионера, гр. Брусарци, ул. „Георги Димитров“ №106, 
от 11.00 часа;

● 28 но ем в ри (сряда) 2012 г. – за се да тел на за ла на 
Община Вълчедръм, ул. „България“ №18-20, от 11.00 
часа; 

● 29 но ем в ри (четвъртък) 2012 г. – за се да тел на за-
ла на Община Якимово, ул. „Комсомолска“ №8, от 11.00 
ча са

Областен ин фор ма ци онен цен тър – Монтана е 
част от мре жа та от 28 ин фор ма ци он ни цен т ро-
ве за по пу ля ри зи ра не на Кохезионната по ли ти ка на 
Европейския съюз, съз да де ни с фи нан со ва та под к ре па 
на Оперативна прог ра ма „Техническа по мощ”, съ фи нан-
си ра на от Европейския съ юз чрез Европейския фонд за 
ре ги онал но развитие.

Елеонора ЦАНОВА
Предвиждаме, че ръс тът на без-

ра бо ти ца та ще се за па зи близ ко до 
тазгодишния, 11-12 процента, прог-
но зи ра във Враца ми нис тъ рът на 
со ци ал на та по ли ти ка и тру да Тотю 
Младенов. Заедно със сво ята за-
мес т нич ка Валентина Симеонова, 
в при със т ви ето на об лас т но то 
ръководство, той  учас т ва в по ла га не-
то на пър ва коп ка на стро ител с т во то 
на ед но от три те жи ли ща за нас та-
ня ва не  от се ме ен тип, ко ито тряб ва 
да се из г ра дят по за щи тен про ект на 
вра чан с ка та община.

Проектът предвижда, ос вен те-
зи три жилища, да бъ де пос т ро ено 
и ед но за щи те но жи ли ще в ра йо на 
на ре ка Лева. Стойността на про ект 
“ИСКРА” е два ми ли она и половина, 
ка то об щи на та учас т ва с бли зо 140 
000 лева. Преди пър ва та коп ка и 
стар ти ра не то на про ек та „Център за 
нас та ня ва не от се ме ен тип”, кме тът 
на Враца инж. Николай Иванов заяви, 
че гри жа та за децата, ос та ве ни без 
ро ди тел с ка гри жа и в не рав нос той но 
положение, стре ме жът те да по лу чат 
по-доб ро ка чес т во на жи вот и уют е 
гри жа на об щи на та и за то ва бла го-
да ри на со ци ал но то ми нис тер с т во 
за съ дейс т ви ето по ре али за ци ята на 
про ек та „ИСКРА”. В те зи жи ли ща от 

се ме ен тип ще бъ дат нас та не ни по 
10-15 де ца и юноши, бол шин с т во то 
от ко ито в мо мен та са в дом “Асен 
Златаров”, къ де то в мо мен та има 70 
въз пи та ни ци .

Премахването на те зи ин с ти ту ции 
за де ца и мла де жи без гри жи и в не-
рав нос той но по ло же ние и за въз рас-
т ни са мот ни и изос та ве ни е ам би ция 
на со ци ал но то министерство, под чер-
та ми нис тър Младенов. Той обе ща 
във Врачанско да бъ дат пос т ро ени 
ос вен три те жи ли ща за във Враца, 
още по две в Мездра и Бяла Слатина, 
как то и две за щи те ни жи ли ща в 
Мездра, плюс врачанското. Община 
Враца е спе че ли ла фи нан си ра не 
по про ект „Помощ в до ма”, по кой то 
ще бъ дат ан га жи ра ни 35 со ци ал ни 
асистенти, ко ито от де кем в ри ще об г-
риж ват 60 човека, възрастни, са мот ни 
и хо ра с увреждания. Този пи ло тен 
про ект на ми нис тер с т во то е съв мес-
т но с БЧК и Швейцарския Червен 
кръст. Министър Младенов се пох ва-
ли и с ус пеш ни те про ек ти за мла деж-
ки стаж, про ек ти те “Първо ра бот но 
място” и “Нова работа”, как то и със 
стар ти ра лия нас ко ро про ект за оси-
гу ря ва не тран с пор та на работещите. 
Всички те се при емат мно го доб ре 
от биз не са и са в ус лу га за не го во то 
развитие. ■

Безработицата -

ка то сегашната, 12%

Ековести

Изграждането на раз в-
ле ка те лен парк край пе-
ще рата Леденика стар ти-
ра с пър ва копка. Идеята 
за не го во то построяване, 
със за им с т ва ни еле мен ти 
от “Дисниленд”, е от ня-
кол ко години. Проектът, 
кой то включ ва раз лич-
ни мо ду ли - за деца, 
за любознателни, за 
възрастни, е на стойност 
5.3 млн. лв. и е фи нан-
си ран с ев ро па ри по ОП 
“Регионално развитие”. 
Изцяло нов вид ще има 
вхо дът на про чу та та със 
сво ите под зем ни кра со ти 
пещера, с по се ти тел с-
ки център, на по до бя ващ 
айсберг. Специални дет с-
ки кът че та и алеи с лю би-
ми  ге рои на Дисни, ам фи-
те атър с 350 места, пъ те-
ки за ту ри зъм и мес та за 
хо ра с проб ле ми са част 
от модулите. Срещаното 

един с т ве но във вра чан-
с ка та пещера, по доб но 
на при леп жи во тин че 
“светломразец”, ще пос ре-
ща ту рис ти те пред вхо да 
на по се ти тел с кия център. 
Ре али за ци ята на про ек-
та ще про дъл жи 122 дни. 
От име то на кон сор ци ума 
из пъл ни тел – ДЗЗ “Враца-
Леденика”, в кой то вли зат 
5 вра чан с ки фирми, инж. 
Росен Дудушки обе ща при 
от к ри ва не то из пъл не ни-
ето на про ек та “Леденика 
- ту ри зъм без сезони”, 
кой то из ця ло ще про ме ни 
об ли ка на окол нос т та и 
ще го пре вър не в ис тин-
с ки ат рак ци онен парк за 
отдих, да бъ де из вър ше но 
ка чес т ве но и в срок. 

Преди да нап ра ви пър-
ва та коп ка вра чан с ки ят 
кмет инж. Николай Иванов 
го на ре че знаков, на со чен 
към сектор, в който об-

щи на Враца има го лям 
потенциал. "Проектът 
се раз ви ва доб ре и той 
е при мер за ра бо та та ни 
с ев ро пейс ки те пари." 
На сим во лич ния старт 
на про ек та при със т ва и 
со ци ал ни ят ми нис тър 
Тотю Младенов, в чий-
то кмет с ки ман дат се 
за ро ди иде ята за то зи 
раз в ле ка те лен парк 
край пещерата. Той 
подчерта, че при ем с т-
ве нос т та през години, в 
ко ито се е ра бо ти ло по 
то зи го лям проект, е би-
ла осо бе но важна, как то 
и това, че из пъл ни те ли 
ще бъ дат вра чан с ки 
фир ми и с то ва се съз-
да ва заетост. Природен 
парк “Врачански балкан” 
е ос но вен пар т ньор по 
про ек та и ре али за ци-
ята му, как то под чер та 
ди рек то рът Николай 
Ненчев, той е от из к-
лю чи тел но важ но зна-
че ние за раз ви ти ето на 
ту риз ма в та зи най-кра-
си ва и бо га та на при-
род ни да де нос ти част 
от Балкана. ■Слово 
плюс

Светломразец ще
пос ре ща ту рис ти те
пред Леденика

Река Тимок за мър се на
с теж ки ме та ли
Проучване на Института по би ораз но об ра зие и еко-

сис тем ни из с лед ва ния към БАН и Минния и ме та лур-
ги чен ин с ти тут в Бор пот вър ж да ват за мър ся ва не то на 
р. Тимок с теж ки метали. Източник на за мър ся ва ни ята 
са от пад ни те во ди от сръб с ка та ми на „Бор”. Според 
спе ци алис ти те оба че са ма та во да на Тимок е чиста, 
тъй ка то при вза имо дейс т ви ето на теж ки те ме та ли 
с водата те се ута яват на дъ но то или по бреговете. 
Затова поч ти във всич ки поч ве ни про би съ дър жа-
ни ето на мед, цинк и олово, как то и на сяра, са над 
пре дел но-до пус ти ма та концентрация. При ста ро то 
ко ри то на ре ка та в мес т нос т та Мелницата до Брегово 
от ла га ни ята са с де бе ли на до 4 м. Проучванията са 
категорични, че над 50 % от площ та на бъл гар с ка-
та част от по ре чи ето на Тимок са за мър се ни – при 
Брегово и се ла та Ракитница, Балей и Куделин, ка то с 
доб ли жа ва не то на Дунав за мър ся ва ни ята нарастват.■

Създава се ба за дан ни 
на за мър си те ли те от
ин дус т ри ал ни от па дъ ци

Във Видин се про ве де кон фе рен ция по про ект 
„Създаване на ба за дан ни на за мър си те ли те от ин-
дус т ри ал ни те от па дъ ци в тран с г ра ни чен ас пект и 
ло ги чес ка рам ка за ре ше ние на проб ле ма“. Проектът 
е фи нан си ран с по мощ та на Европейския съ юз 
чрез тран с г ра нич на та прог ра ма по ИПП България – 
Сърбия и е с про дъл жи тел ност 15 месеца.

Партньорите по про ек та са Институтът по би ораз-
но об ра зие и еко сис тем ни из с лед ва ния към БАН, 
Минен и ме та лур ги чен ин с ти тут – Бор, Сърбия и 
сдружение „България в Европа“ – Видин.

Целта на про ек та е по доб ря ва не на ин с ти ту ци-
онал но то сът руд ни чес т во и по ви ша ва не ин фор ми-
ра нос т та на на се ле ни ето от нос но проблемите, ко ито 
мо же да пре диз ви ка неп ра вил но то уп рав ле ние на 
от па дъ ци те . ■Слово плюс

СНИМКИ: ОБЩИНА ВИДИН
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Диана СИРАКОВА
На 11 но ем в ри т. г. Негово 

високопреосвещенство 
Видинският мит ро по
лит Дометиан на вър ши 
80 години. Предвидените 
тържества, свър за ни с юби
лея на ар хи ерея и от бе ляз
ва не то на 25а та го диш ни на 
от мит ро по лит с кия му 
из бор оба че бя ха от ме не ни 
за ра ди смър т та на пат ри арх 
Максим. 

Във връз ка с две те го диш
ни ни от пе чат из ле зе юби
ле ен сбор ник, прос ле дя ващ 
жиз не ни я и кли ри чес ки 
път на ви дин с кия владика. 
В сво ята ав то би ог ра фия и 
спо ме ни вла ди ка та спо де ля 
мис ли за род но то си място, 
детство, родители, близ ки 
и при яте ли – един от к ро вен 
раз каз за пъ тя на цър ков
но то служение, ду хов ни те 
наставници, кон так ти те му 
с пред с та ви те ли на бив
ша та Държавна си гур ност 
и раз ли чни те цър ков ни 
послушания, въз ла га ни му 
от Светия синод.

Негово 
високопреосвещенство 
Видинският мит ро по лит 
Дометиан е ро ден през 

1932 г. в с. Хасовища, ок
ръг Смоленски. През 1947 
г. пос тъп ва в Пловдивската 
ду хов на семинария. 
Пет го ди ни покъс но  в 
Софийската ду хов на 
академия. На 14 яну ари 
1959 г. при ема монашество. 
На 10 март съ ща та го
ди на е ръ ко по ло жен за 
йеродякон. И пак в та зи 
го ди на за поч ва спе ци али за
ция в Московската ду хов на 
академия. На 18 юли 1962 
г., по вре ме на със лу же ние 
на Светейшия патриарх на 
Москва и на ця ла Русия 
Алексий I и Светейшия 
български патриарх 
Кирил е ръ ко по ло жен за 
йеромонах. След ус пеш но то 
за вър ш ва не на спе ци али
за ци ята и зав ръ ща не то му 

в България, на 10 яну ари 
1963 г. йе ро мо нах Дометиан 
е наз на чен за про то син
гел на Великотърновска 
митрополия, а на 4 де
кем в ри е въз ве ден в сан 
архимандрит. 

На 10 март 1967 г. ар хи
ман д рит Дометиан е из
п ра тен на спе ци али за ция 
в Икуменическия цен тър 
Тезе. Няколко ме се ца по
къс но про дъл жа ва ста жа си 
в Икуменическия ин с ти тут 
при Световния съ вет на 
цър к ви те в Босе. 

През 1968а ве че слу ша 
лек ции в Богословския фа
кул тет в Лозана. От ав густ 
съ ща та го ди на до ав густ на 
1969а ка ра ези ко ва спе ци
али за ция в Оксфорд. На 30 
ок том в ри 1970 г. ар хи ман д

рит Дометиан е наз на чен за 
про то син гел на Софийска 
епархия, а на 1 но ем в ри 
ста ва гла вен сек ре тар на 
Светия синод. 

На 15 де кем в ри 1974 г. 
ар хи ман д рит Дометиан е 
ръ ко по ло жен за Знеполски 
епископ. От 1 март 1979 
г. уп рав ля ва Акронската 
епар хия в САЩ. На 1 ап рил 
1983 г. е наз на чен за пър
ви ви ка рий на Софийската 
Света митрополия. На 26 
юли 1987 г. Знеполският 
епис коп Дометиан е из б ран 
за Видински митрополит. 
Безспорен ерудит, Дядо 
Дометиан има сла ва
та на “вън шен ми нис
тър” в Светия синод на 
Българската пра вос лав на 
църква■

Видинският мит ро по лит 
Дометиан на 80 го ди ни

Елеонора ЦАНОВА
Това, ко ето се слу чи пре ди дни в 

крайду нав с кия град, е не прос то от к
ри ва не то на две от де ле ния в зат во ре
на та пре ди го ди на мес т на болница, а 
е но ва на деж да за хо ра та там, ко ето 
те изразиха с по же ла ни ето тук да 
се от к рие в ско ро вре ме и ро дил но 
от де ле ние, га ран ция за бъ де ще то . 
Ре зул тат от ед но по соч ни те дейс т
вия на цен т рал на та и мес т на власт, 
на натиска, ока зан от хо ра та тук, и 
не на пос лед но място от не ле па та 
смърт на 36го диш ния мъж, по чи нал 
след ухап ва не от пче ла, ка та ли зи ра 
дейс т ви ята и на ми ра не то на из ход от 
из г леж да ща та труд на си ту ация.

Закрита пре ди година по ра ди 
нат ру па ни над 2 млн. лв за дъл же
ния и из пад на ла в не въз мож ност 
да ра бо ти, съ щес т ву ва ща та 133 г. 
бол ни ца в Оряхово от но во от во ри 
врати. Депутати от региона, за ед
но със здрав но то ми нис тер с т во и 
съ дейс т ви ето на МБАЛ “Христо 
Ботев”  Враца, на кме та на града, 
бя ха ка те го рич ни , че здрав но об с
луж ва не на хо ра та тряб ва да има, и 
то не за бав но. На здрав ния ми нис
тър Десислава Атанасова се пад на 
чес т та да връ чи раз ре ши тел но то за 
ме ди цин с ка дейност на фи ли ала на 
бол ни ца “Христо Ботев”  Враца в 
Оряхово, с от к риване то на 2 от де ле
ни я   вът реш но с 20 лег ла и дет с ко 
с 10. Нуждаещите се ще мо гат да 
пол з ват ус лу ги те на спе ци алис ти от 
вра чан с ка та болница, ко ито ще бъ дат 
ко ман ди ро ва ни тук, ка то за прес
то я им об щи на та оси гу ря ва стаи в 
хо те ла и по 300 лв. заплата. МБАЛ 
“Христо Ботев” са вло жи ли 4000 
лв. в ре мон та и мо дер ни зи ра не то на 
бол нич ни те стаи, по сте ни те на дет с
ко то гре ят на ри су ва ни слън ца. Ще се 
пол з ват ус лу ги те и на ли цен зи ра ни 
рен т ге но ва и кли нич на лаборатории. 
От об щин с ки я бюджет, спо де ли 
кме тът на Оряхово Росен Добрев, са 

за де ле ни 15 000 лв. за въз раж да не то 
на здрав но то заведение, ма кар и на 
то зи етап са мо с 2 отделения.

Министър Атанасова, връч вай ки 
раз ре ше ни ето за здрав на дейност 
за яви , че то ва е ста на ло въз мож но 
бла го да ре ние на съв мес т ни те уси
лия на цен т рал на та и мес т на власт, 
за да мо гат жи те ли те на Оряхово да 
не пъ ту ват над 70 км до Враца или 
Плевен, а да по лу ча ват на място 
ме ди цин с ка помощ. Тя из ра зи бла
го дар ност на еки па на др Светла 
Пурчева и ос та на ли те ле ка ри, ме ди
цин с ки сес т ри и са ни та ри, при ели да 
ра бо тят в оря хов с кия фи ли ал.

Кметът Росен Добрев из ра зи съ
що благодарност, че се въз с та но вя ва 
ед но сърце, туп тя ло 130 г. Депутатът 
от ГЕРБ др Янко Здравков, един 
от найак тив ни те ра де те ли на от
к ри ва не то на от де ле ни ята, ка за  че 
възстановяването на та зи бол ни ца е 
до ка за тел с т во , че дър жа ва та не е аб
ди ки ра ла от гри жа та за хората.

Оря хов ча ни при е ха със за до вол с
т во откриването, но ка за ха , че бли зо 
сто ти на мла ди и ста ри са по чи на ли 
през та зи го ди на от лип са та на нав
ре мен на ле кар с ка помощ. От пен си
онер с ки я клуб са съб ра ли 200 лв., 
ко ито да ря ват при стар та на бол нич
ните от де ле ния.

В съ щия ден ми нис тър Атанасова, 
за ед но с кме та на Враца Николай 
Иванов, нап ра ви ха пър ва та коп ка на 
бъ де щия лъчелечебен цен тър към 
Комплексния он ко ло ги чен цен тър. 
Той ще бъ де из г ра ден за 6 300 000 
лв., фи нан си ра ни по Оперативна 
прог ра ма “Регионално раз ви тие”. 
Вра чан с ка та об щи на учас т ва с 
260 000 лв.. Заедно с де пу та та др 
Здравков и уп ра ви те ля на МБАЛ 
“Христо Ботев” Орлин Цветков, 
здрав ни ят ми нис тър раз г ле да из вър
ш ва щи те се ре мон ти в хи рур гич но то 
и в детското отделение, на вра чан с
ка та болница.■

Станислав СТАНЧЕВ

Минали са ня кол ко дни от 
9 сеп тем в ри 1944 г. В  с. 

Черни връх , ня кол ко ки ло мет ра 
пре ди Вълчедръм по пъ тя от то
га ваш ния гр. Фердинанд за Лом, 
поточ но в ма зе то на училището, 
са зат во ре ни „вра го ве на на ро да”. 
Представител на но ва та власт и на 
пар ти ята на ко му нис ти те е Теофил 
Борисов Младенов. Предишния 
ден се е за вър нал – ос во бо ден от 
лом с кия затвор, къ де то е из ле жа вал 
15го диш на при съ да за „про ти во
дър жав на” дейност. Щом виж да 
ко го са зат во ри ли („вра го ве те” 
се оказ ват ня кол ко поза мож ни 
съселяни), той без да тър си ди
рек ти ви „от го ре”, ги ос во бож да ва 
с думите: „Вървете при же ни те и 
де ца та си и се зах ва щай те за работа. 
Но ва та власт, и без да ви дър жи 
затворени, ще се спра ви”. 

От то ва се ло ня ма уби ти без съд и 
при съ да през пър ви те сед ми ци след 
9 септември. Заслугата е негова. 
На то ва е спо со бен са мо чес т ни
ят човек, кой то не се стре ми да се 
въз пол з ва от си ту ацията за соб с т ве
но  облагодетелстване. За жалост, в 
мно го се ли ща пос т ра да ха не вин ни 
хо ра – в ре зул тат на меж ду фа мил ни 
враж ди или на же ла ни ето на мес т ни 
„ак ти вис ти” на ОФ да се по ка жат 
рев нос т ни  за щит ни ци на но ва та 
власт, ка то по со чат по ве че „вра го ве 
на на ро да”

В зат во ра Теофил Младенов не е 
по пад нал случайно. Както не са слу
чай ни и по ли ти чес ка та му ори ен та
ция и „про ти во дър жав на” дейност. 
В бед но то се мейс т во на ро ди те ли те 
му е има ло още 6 де ца. Завършил 
за на ят чи йс ко то сто лар с ко учи ли ще 
в Берковица (един с т ве но на не
го ро ди те ли те му би ли оси гу ри ли 
учението), той от ва ря дър во дел с ка 
ра бо тил ни ца в се ло то си и с по мощ
та на един чирак из кар ва прех ра на та 
си. Но за на ятът и ежед нев ни ят труд 
не пра вят жи во та му подобър. 

Училището му да ва въз мож но
ст да се за поз нае с ле ви те идеи. 
Втората све тов на вой на ве че би ла 
взе ла ми ли они жертви. Теофил се 
включ ва в не ле гал на та дейност 
срещу фашизма. Следват по ли ти
чес ки сбирки, тай ни яв ки в до ма му, 
под с лон на не ле гал ни фун к ци оне ри 
на БКП. 

Едва ли има здра во мис лещ човек, 
кой то мо же да при пи ше прес тъп на 
дейност на чо век ка то него са мо за 
то ва, че е ко му нист и е ис кал да се 
сме ни по ли ти чес ка та система. Къде 
в Европа съп ро тивата сре щу фа шиз
ма е обя ве на за престъпление? Май 
са мо у нас. През пос лед ни те 20 г. 
се на ме ри ха и по ли ти чес ки лидери, 
ко ито сис тем но пра ве ха това. Но тях 
труд но мо жем да ги при чис лим към 
здра во мис ле щи те и по ред дру ги 
причини.

Теофил се втур ва с ця ла та си 
енер гия и оп ти ми зъм да гра ди „но
ва та об щес т ве ноико но ми чес ка 
сис те ма” ка то пар ти ен сек ре тар в 
Черни връ х.  Та на ли за то зи подо
бър жи вот е гнил в зат во ра и тъй 
ка то е бил зад решетките, не е мо гъл 

да се по рад ва на раж да не то на пър
во то си дете, а ня кол ко ме се ца по
къс но не ус пял и да го погребе. 

За не го на се ло пред с то ящи те 
про ме ни из г леж да ли така: да се  
из ко ре ни сиромашията, да за жи ве ят 
хо ра та подобре, да обе ди нят уси
ли ята и имо ти те си в ко опе ра тив но 
стопанство. В пра во та та на иде ите 
си вяр вал без ре зер в но – и как да не 
вярва, ка то ед на шес та от те ри то ри
ята на Земята – в Съветския съюз, 
се ръ ко во де ла от тях. Толкова мно го 
бил убе ден в пра во та та им, че спо
ред не го об ща та соб с т ве ност била 
понеп ри кос но ве на от частната. 

Поста ри те жи те ли на се ло то и 
днес си спомнят как е причаквал, 

ве че ка то кмет, връ ща щи те се от 
полето кооператори, за да про ве ри 
да ли ня кой не си но си в тор ба та 
един  два мамула. Това за не го си е 
би ло краж ба от об що то . Или как се 
е спра вял с циганите, ко ито си поз
во ля ва ли да от к рад нат не що от не
чий дом. Провинилият се е тряб ва ло 
да  свър ши ня как ва об щес т ве нопо
лез на ра бо та – да око си край пъ тя 
из бу яла та тре ва или да пре ко пае 
гра дин ки те. А „позас лу жи ли те” 
от на ся ли и по ня кой шамар. Зная, че 
мо гат да се на ме рят со лид ни ар гу
мен ти сре щу то ва „пра во раз да ва не”. 
Но пре ди това не ка ня кой да ме убе
ди, че днеш на та без с то пан с т ве ност 
е за пред по чи та не пред практиката, 
ко ято той е въвел. 

Теофил не ос та вя ше сел с ки те 
ули ци в кал. Пясък по не има ше в 
изо би лие край близ ка та река. По 
не го во вре ме е построена, с доб
ро вол ния труд  на селяните, но ва 
сгра да на учи ли ще то с киносалон. 
В цен тъ ра на се ло то е нап ра вен 

прек ра сен парк. Работеше и ши
ваш ки цех, клон на пого ля мо 
предприятие.

Сега  учи лищ на та сгра да е руина. 
От ки но са ло на от дав на са ос та на ли 
са мо го ли стени. И всич ко то ва ста
на пред пог ле да на кметовете, из ре
ди ли се през пос лед ни те 20 г. 

При Теофил Младенов това, 
не мо же ше да се случи. Той бе ше 
тол ко ва за ет с проб ле ми те на се ло
то и на другите, че ня ма ше вре ме 
да  разбере, че е бо лен и тряб ва да 
се лекува. Побоищата и прес то ят в 
затвора, нап рег на то то му ежед не
вие, си бя ха ка за ли думата. За бо
лес т та му се раз б ра от аутоп си ята. 
Почина млад, на 54 г. През сеп тем в

ри та зи го ди на ще ше да е на сто.
Много ху ли се из п ри каз ва ха 

през пос лед ни те години сре щу 
комунистите. Приказваха ги хора, 
ко ито решиха, че е дош ло вре ме 
да се об ла го де тел с т  ват с це на та на 
всичко. Някои се про въз г ла си ха за 
бор ци сре щу то та ли та риз ма, без 
до ри и да са по мис ля ли да се съп
ро тив ля ват на системата. А е време, 
ако сме демократи, да разберем, че 
ни то ед на по ли ти чес ка ори ен та
ция не мо же да се ока чес т вя ва ка то 
мръс на дума. Само така мо жем да 
пре це ня ва ме ре ал но миналото.

Само та ка бих ме мог ли да 
разберем, че Теофил Младенов 
ня ма ни що об що с прег ре ше ни
ята на вис шите и мес т ни пар тий ни 
ръководители. А чес т ните хо ра ка то 
не го са сто ти ци и хиляди. Сещам 
се за един човек, кой то от ка зал да 
по да де до кумен ти за ак ти вен борец, 
за що то не се бил бо рил. Теофил пък 
от к ло нил пред ло же на та му пар тий
на ра бо та на ви сок пост във Варна. 
Сметнал, че е ну жен на селото си.

Един чо век ми каза: ис тин с ки
те ко му нис ти за ги на ха ка то пар
ти за ни или в затворите. Може и 
да преувеличава, но има и мно го 
ис ти на в ду ми те му. Ако Теофил 
бе ше жив днес, той със си гур
ност би се опъл чил сре щу сво ите 
ръководители, за що то се оказа, че е 
поис тин с ки ко му нист от тях. Оказа 
се, че не те, а той и та ки ва ка то 
не го са вяр ва ли в идеите. Щеше 
да се раз г ра ни чи от чер ве ните ми
ли оне ри и от онези, ко ито смятат, 
че един с т ве на та им ми сия е да се 
бо рят за властта, а не за бла го ден с т
ви ето на хората. 

Защото той бе ше пре ди всич ко 
човек, а ед ва след то ва – комунист.■ 

100 г. от рождението на Теофил Младенов от с. Черни връхВ Оряхово

Сметнал, че
е нужен на 
селото си

за 130-годишна 
болница

Нов живот



►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

„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..

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

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.

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

15 – 21 но ем в ри

ч 15 Св. мчци Гурий, 
Самон и Авив (Начало на 
Рождественския пост)

п 16 Свети апос тол и 
еван ге лист Матей

с 17 Св. Григорий 
Неокесарийски, 
чудотворец.

н 18 † Неделя 
след Неделя по дир 
Въздвижение. Мчк. Платон. 
Мчци. Роман дя кон и от рок 
Вакул

п 19 Св. прор. Авдий. Св. 
мчк Варлаам.

в 20 Преп. Григорий 
Декаполит. Св. Прокъл, ар-
хи епис коп Константинпски. 
Св. мчк Дасий 
Доростолски.

с 21 † Въведение 
Богородично (Ден на пра-
вос лав на та хрис ти ян с-
ка мла деж и семейство) 
(Разрешава се риба)
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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 106Над 200 ду ши по се ти ха

из не се ни те при ем ни
на ОИЦ - Враца 

Изнесени при ем ни дни стар ти-
ра ОИЦ Враца в областта. За по-
мал ко от две сед ми ци еки път на 
цен тъ ра по се ти Хайредин, Мизия, 
Роман, Криводол и Борован. На 
мяс то бя ха ин фор ми ра ни граж да ни те на об щи ни те за 
възможностите, ко ито пре дос та вят опе ра тив ни те прог-
ра ми и при ори те ти те за след ва щия прог ра мен период. 
Голям ин те рес пре диз вик ват от во ре ни те схе ми на ОП 
„Развитие на чо веш ки те ре сур си“ – „Аз мо га по ве че”, 
„Създаване на за етост на мла де жи те чрез оси гу ря ва не 
на въз мож ност за стаж” , „Подкрепа за пред п ри ем чи ви те 
бъл га ри“, „Безопасен труд“ и др. 

Чрез из не се ни те при ем ни дни Областен ин фор ма ци-
онен цен тър Враца це ли да дос тиг не  до мак си мал но ши-
рок кръг от хора, ко ито да се за поз на ят с по ли ти ка та на 
ЕС и Оперативните програми. В след ва щи те дни пред с-
то ят сре щи и в ос та на ли те об щи ни от областта.

ОИЦ – Враца е част от мре жа та от 28 ин фор ма ци-
он ни цен т ро ве за по пу ля ри зи ра не на Кохезионната по-
ли ти ка на Европейския съюз, съз да де ни с фи нан со ва та 
под к ре па на Оперативна прог ра ма „Техническа по мощ”, 
съ фи нан си ра на от Европейския съ юз чрез Европейския 
фонд за ре ги онал но развитие. 

ОИЦ в Криводол

ОбС – Видин да ря ва 
пари за ре мон та на 
хра ма „Св. Димитър”

Председателят на Общински съ вет – Видин, 
Пламен Трифонов и об щин с ки съ вет ни ци се 
вклю чи ха в да ри тел с ка та кам па ния за ре-
монт и рес тав ра ция на ка тед рал ния храм „Св. 
Димитър Солунски”. Събраната су ма, в раз мер 
на 1750 лв., e пре ве де на по от к ри та та бан ко ва 
смет ка за та зи цел.

Тъй ка то ви дин с ка та цър к ва се нуж дае от 
спе шен ремонт, за да мо же да фун к ци они ра 
нор мал но и вра ти те й да ос та нат от во ре ни за 
пра вос лав ни те християни, Пламен Трифонов 
при зо ва ва всич ки граж да ни и жи те ли на об-
щи на та да да дат своя при нос за бър зо то й 
възстановяване.■ Слово плюс

ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ

О Б Я В Я В А
На ос но ва ние чл.62, ал.1 от Наредба за придобиване, 

уп рав ле ние и раз по реж да не с об щин с ко иму щес т во и 
във връз ка с из пъл не ние  на Решение № 203/24.10.2012 

г. на Общински съ вет Чипровци и Заповед №603 от 
09.11.2012 г. на Кмета на Община Чипровци пуб ли чен  
търг с яв но над да ва не за от да ва не под на ем на зе ме
дел с ки зе ми час т на об щин с ка соб с т ве ност от об щин с
кия по зем лен фонд на об щи на Чипровци, в зем ли ще то 

на с. Горна Лука и с.Гор на Ковачица 
описани, как то следва:

1. В зем ли ще то на с.Гор на Лука:
1.1.Имот №105001 – 193,335 дка;
2. В зем ли ще то на с. Горна Ковачица:
2.1.Имот №000212 – 14,817 дка;
Публичният търг ще се про ве де на 20.12.2012 г. от 10.00 

часа, пов то рен пуб ли чен търг на 27.12.2012 г. от 10.00 ча са 
в мал ка та за се да тел на за ла на об щи на Чипровци. Срок за 
от да ва не на зе ме дел с ки те зе ми – ед на сто пан с ка година. 
Първоначална тръж на це на за 1 де кар за сто пан с ка го ди на 
е 4 (че ти ри лева) лева.

Стъпка на над да ва не –  7% вър ху об ща та пър во на чал на 
тръж на на ем на це на на съ от вет ния имот. Депозит за учас-
тие в тър га – в раз мер на 4.00 (че ти ри лева) ле ва за все ки 
имот по отделно, за ко ито учас т ва съ от вет ния кандидат, 
вне сен по бан ко ва та смет ка на об щи на та  до 16.30 ча са на  
19.12.2012 г., и до 16.30 ча са на 21.12.2012 г. при пов то рен 
търг.

Срок за по да ва не на пред ло же ния за учас тие в тър га  
до 16.30 ча са на 19.12.2012г. в де ло вод с т во то на пър вия 
етаж на общината, при пов то рен търг до 16.30 ча са на 
21.12.2012 г.

Цената на тръж на та до ку мен та ция  е 20 лева, пла ти ма в 
брой в ка са та на общината, по лу ча ва се в стая 202.

Оглед на зе ме дел с ки те зе ми – все ки ра бо тен ден от 8.00 
до 17.00 часа,  но не по-къс но от де ня, пред хож дащ търга, 
след за ку пу ва не на тръж на документация.

Справки и информация: тел.09554/ 28-28 / 21 – 06.
Анатоли  ПЪРВАНОВ

кмет на Община Чипровци

ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ

О Б Я В Я В А 
На 20.12.2012 г. от 9.00 ча са пуб ли чен търг с яв но

наддаване, пов то рен търг на 27.12.2012 г. 
от 9.00 часа, за про даж ба на след ни те мо тор ни 

пре воз ни сред с т ва /МПС/, соб с т ве ност 
на об щи на Чипровци, как то следва:

1. Лек ав то мо бил BMW525, рег. № М 77 03 ВА, пър во-
на чал на тръж на це на – 3185 ( три хи ля ди сто осем де сет и 
пет лева) ле ва без ДДС;

2. Автомобил УАЗ 469Б (джип) , рег.№ М 60 19АК,  пър-
во на чал на тръж на це на – 733 (се дем с то тин три де сет и три 
ле ва ) ле ва без ДДС; 

3. Товарен ав то мо бил ИФА В 50 л (фекалочистачка) - 
рег. № М 60 45 АН – пър во на чал на тръж на це на  - 2384 
(две хи ля ди трис та осем де сет и че ти ри лева) ле ва без 
ДДС;

Документация за учас тие в тър га на стойност 20 лв. /
два де сет лева/  мо же да се за ку пи все ки ра бо тен ден 
от 08.00 ч.до 12.00 ч. и от 13.00 ч до 17.00 ч. в срок до 
19.12.2012 г.и до 21.12.2012 г. при пов то рен търг от ка-
са та на Общинска ад ми нис т ра ция - Чипровци, с адрес: 
гр.Чипровци, об щи на Чипровци, об ласт Монтана, бул. 
“Петър Парчевич” № 45, етаж 1, стая, 102.

Документация за учас тие в тър га мо же да се по да ва  до 
16.00 ч на 19.12.2012 г. и  до 16.00 ч. на 21.12.2012 г. при 
пов то рен търг в де ло вод с т во то на Общинска ад ми нис т ра-
ция - гр.Чип ров ци с адрес: гр.Чипровци, об щи на Чипровци, 
об ласт Монтана, бул. “Петър Парчевич” № 45, етаж 1, стая 
102.

Депозит за учас тие в тър га в раз мер на 10 % от пър во-
на чал на та тръж на це на на съ от вет ния ав то мо бил мо же 
да се вна ся по бан ко ва та смет ка на общината: BG88STSA 
93003300700829 BIG STSABGSF - Банка ДСК Монтана, до 
16.00 ч. на 19.12.2012 г. и до 16.00 ча са на 21.12.2012 г. 
при пов то рен търг.

Стъпка на над да ва не – 3% от на чал на та тръж на це на на 
вся ко МПС.

Оглед на мо тор ни те пре воз ни сред с т ва мо же да се из-
вър ши в га ра жа на Община 

Чипровци с адрес: гр.Чипровци, об щи на Чипровци, 
об ласт Монтана /на вхо да за гр.Чипровци, вдясно/. 
Лице  за кон так ти за ог ле да - Замфир Иванов Генадиев 
(0878101943).

До учас тие в тър га да се до пус кат фи зи чес ки и юри ди-
чес ки лица, за ку пи ли тръж на документация, по да ли съ ща-
та в ука за ния срок и внес ли де по зит за учас тие в тър га до 
16.00 ч. на 19.12.2012 г. и до 16.00 ч. на.21.12.2012 г. при 
пов то рен търг

За до пъл ни тел на ин фор ма ция 
тел. 09554/ 28-28 / 21-06.

Анатоли  ПЪРВАНОВ
кмет на Община Чипровци



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 ОБЯВИ

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. Тел. за 
контакти: 0973/80315.

ВСИЧКО ЗА ДОМА. 
Втора упот ре ба от 
Германия. Мебели, ел. 
уреди, колелета, ком-
пют ри и мно го други. В 
под ле за на жп га ра та в 
Монтана.

СДРУЖЕНИЕ „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: 0910/91013.
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В Мездра

В Монтана

Мирослав ГЕТОВ
Предпремиера на пър вия 

бъл гар с ки иг ра лен филм 
за жи во та на фут бол ни те 
фе но ве  „Другото по лув
ре ме” („The Other Half”), 
се със тоя в Заседателната 
за ла на Община Мездра. 
Негов режисьор, сце на рист 
и опе ра тор е 22го диш ни ят 
опе ра тор на БНT във Враца 
Искрен Красимиров, кой то 
е ро дом от же лез ни чар с кия 
град. 

Той е за вър шил Арт ко
леж по ек ран ни изкуства, 
а в мо мен та е аб сол вент в 
Нов бъл гар с ки университет. 

Лентата е зас не та след 
спе че ле но фи нан си ра не 
от Държавния кул ту рен 
ин с ти тут “Културен цен
тър “Двореца” (Балчик), 
кой то е съ ор га ни за тор на 
10ия Международен фес
ти вал за къ со мет раж но 
ки но „В Двореца”, про вел 
се то ва ля то в чер но мор

с кия курорт. Сценарият 
на Искрен е един от 10те 
проекта, одоб ре ни из меж ду 
45 кандидати, учас т ва щи в 
прес тиж ния фил мов форум. 

„Другото по лув ре ме” 
раз каз ва ис то ри ята на гру
па фут бол ни фе но ве на 
„Ботев” (Враца)  един 
зав ла дя ващ три лър за тех
ни те въз хо ди и падения, 
жи тейс ки дра ми и про ти во
ре чи ви вза имо от но ше ния 
на гра ни ца та меж ду емо

ци ите и разума. „Струва 
ли си да из тър пиш хи ля ди 
лишения, за да бъ деш ви
на ги до лю би мия отбор?  е 
пос ла ни ето на кинолентата, 
чи ято офи ци ал на пре ми ера 
ще бъ де до го ди на в Балчик. 
Съгласно рег ла мен та „The 
Other Half” ще учас т ва в 
кон кур с на та прог ра ма на 

след ва що то из да ние на 
Международния фес ти вал 
„В дво ре ца”. 

Главните ро ли във фил ма 
са по ве ре ни на ар тис ти те 
от Врачанския дра ма тич
нокук лен те атър Анатоли 
Бенкин (Веско), Борислав 
Сарафанов (Кънчо) и Юлия 
Колова. Участват още аби

ту ри ен тът от спор т но то 
учи ли ще Мартин Стаменов, 
сту ден тът Светослав 
Дамянов и уче ни кът в 
при ро до ма те ма ти чес ка та 
гим на зия Алекс Кузманов. 
Музиката е де ло на Христо 
Христов, фо тог раф е Люба 
Филипова, а ху дож ник  
Цвети Андонова.■

Предпремиера
на филма
„Другото 
по лув ре ме”

10 де на про дъл жи вто ри ят 
бла гот во ри те лен тур нир по 
футбол, ор га ни зи ран от ОД 
МВР   Монтана в по мощ на 
де ца на по чи на ли по ли цейс
ки служители. Програмата и 
пра вил ни кът на тур ни ра бя ха 
из гот ве ни от съ ор га ни за то ри
те от ОС на БФС  Монтана. 

Футболната над п ре ва ра 
стар ти ра на 26.10.2012 г. на 
иг ри ще то в спор т ноат рак
ти вен ком п лекс на Монт 7 
и прик лю чи на 6 ноември. 
Участие взе ха 16 от бо ра 
след пред ва ри тел но пла те на 
так са от 50 лв. – със те за те

ли от ОД МВР  Монтана, 
ОУ ПБЗН  Монтана, РУП 
 Монтана, ПУ  Бойчиновци, 
ВиК, хо тел “Ринг”, Монбат, 
ФК “Ветерани”  Монтана, 
ЧЕЗ „Електроразпределение” 
 клон Монтана, Следствени 
арести, ши ваш ка фир
ма “Фелдхюс”, фир ма 
БГРГ, за вод “Фитинги”, 
ДНАП, Поправителен дом  
Бойчиновци и бан ка ДСК.  
На мал кия фи нал в бор ба та 
за 3о то и 4о то мяс то от
бо рът на ши ваш ка фир ма 
„Фелдхюс” по бе ди от бо ра на 
ОУ ПБЗН. 

На го ле мия фи нал фут бо
лис ти те от ВиК ус пя ха да 
вка рат 5 го ла във вра та та на 
ФК „Ветерани”   Монтана, 
ко ито има ха са мо 2 ус пеш ни 
попадения.

Директорът на ОД МВР 
 Монтана ко ми сар Валери 
Димитров наг ра ди по бе ди те
ли те и из ра зи надежда, че в 
след ва що то фут бол но пър вен
с т во бро ят на учас т ни ци те ще 
се увеличи.

Събраните 1590 лв. от бла
гот во ри тел ния тур нир ще 
бъ дат връ че ни на де ца та на 
по чи на ли слу жи те ли от ди
рек ци ята на тър жес т ве но 
съб ра ние в на ве че ри ето на 
Коледа.■ Слово плюс

Благотворителен 
турнир по футбол
1590 лв. са съб ра ни в по мощ на де ца 
на по чи на ли по ли цейс ки слу жи те ли

Диана СИРАКОВА
Спортен праз ник си ор га ни зи ра ха в 

края на есен та пен си оне ри те от клуб 
„Просънъц” в Ново село, Видинско. 
Участниците се със те за ва ха в раз лич-
ни дис цип ли ни – колоездене, тег ле не 
на въ же и ед на чис то но во сел с ка иг ра 
– укол, ко ято се иг рае от ня кол ко чо ве-
ка око ло пред ва ри тел но очер тан кръг. 
Въпреки от да ле че нос т та на ста ди она в 
спор т но то ме роп ри ятие се вклю чи ха поч-
ти всич ки чле но ве на клуба. Двадесетина 
от тях взе ха учас тие в със те за ни ето по 
колоездене. Победител ста на 41-го диш-
ният Злати Любенов, пен си онер-инвалид, 
кой то сподели, че учас т ва за ра ди тръп-
ка та от спорта, емо ци ята и доб ро то 
настроение. При же ни те пър ва фи ни ши ра 
Румяна Кайцанова. 

Всички учас т ни ци – по бе ди те ли и 
по бе де ни - де мон с т ри ра ха от лич но 
настроение, защото, как то каз ват те, цел-
та не е със те за тел ният ха рак тер, а тръп-

ка та от са мо то спортуване. И, раз би ра се,  
забавлението. След ко ло ез де не то сред 
мно го смях и  за кач ки пос лед ва ха със те-
за ни ята по тег ле не на въ же и ка над с ка 
борба. За по бе ди те ли те в от дел ни те дис-
цип ли ни ор га ни за то ри те бя ха пре двиди ли  
мал ки награди. „От 3 г. все ки ме сец ор га-
ни зи ра ме по не по ед но мероприятие, съз-
да ва ме и ус ло вия макси ма лен брой хора 
да учас т ват. Днешния праз ник на ре кох ме 
„Спорт и дъл го ле тие” – раз каз ва пред се-
да тел ка та на клу ба Гинка Ставрева. 

По случай Деня на бу ди те ли те  клуб, 
„Просънъц” гос ту ва на пен си онер с-
кия клуб във Видин. Предвижда се за 
Никулден ви дин ча ни да им вър нат ви-
зи та та с гос ту ва не в Ново село. „Не е 
тайна, че бъл гар с ки те пен си оне ри ня мат 
въ змо ж ност да хо дят не са мо по света, но 
и да пъ ту ват из страната. А така, ка то сме 
колективно, и тран с пор тът е по-евтин, и 
жи во тът по-лек...” – каз ва с ус мив ка пред-
се да тел ка та Ставрева.■

В Ново се ло из п ра ти ха 
есен та със спор тен праз ник 



8БРОЙ 42 (853) 15 - 21 НОЕМВРИ 2012 Г.Слово култура

На среща 
с безсмъртните

Признателност
Ето какво искат поетите. Навярно затова 

мнозина  бързат да съберат съчиненото от 
тях в „избрани” и „събрани”, в многотомни 
издания. И местата в гробището 
на бесмъртните са предварително 
разпределени: голям, найголям, велик. 
Никой не приема да е „малък”, дори да е 
невръстен прохождащ.  

И как ли, на автора на „Новото гробище 
на Сливница” приживе не му е дошло 
на ум да си направи „Пълно събрание на 
съчиненията”, та е оставил тази тежка 
работа за потомците!

Такива мисли ме налетяха под 
въздействието на един съвсем делничен 
повод.

И във Варна има паметник на Пею 
Крачолов Яворов. (Що пък за връзка е 
тази между двете пеещи имена?) Бюстът 
му е в края на главната алея. Всеки ден 
я изминавам в една сякаш задължителна 
разходка. И всеки път забелязвам до 
Яворовия бюст червен карамфил, или пък 
друго цвете, но пак с червен цвят. И един 
поклонник. Той е в напредваща възраст, с 
прошарена глава. Човекът или пооскубва 
израслите около паметника бурени, 
или пък е седнал на близката скамейка, 
гологлав. 

Любопитството ми надделя.
Господине,  попитах. (В предишно 

време щях да използвам друго обръщение, 
поподходящо би било.) – Впечатлява ме 
почитта Ви към поета. Каква е връзката Ви 
с него: дали сте само почитател на таланта 
му, или си имате, може би, и някаква 
родствена връзка, макар и далечна? 
Отговори ми:

 И двете Ви предположения са 
основателни, непознати приятелю… Аз 
съм арменец.■

Сказанието на
Николай Хайтов

Мит – старинно народно 
предание за богове и герои.
Български тълковен речник

Посетих го  в почивния дом на 
писателите. Ноември – сезонът е отминал, 

домът е празен. Николай Хайтов се 
бе затворил в него – сам, в отделна 
незаключена стая. Той пишеше книгата си 
за гроба на Васил Левски.

В стаята беше разхвърляно – дрехи 
по двата стола, неоправени завивки на 
леглото и бутилка коняк върху малката 
масичка, изместена до прозореца. (Той не 
пиеше, но „да има, за приятели”). И книги, 
недовършени записки, бележки, начената 
страница с един забързан, но четлив 
почерк. Книгата му беше „захваната”, но 
бяха захванали и споровете за нея. Хайтов 
търпеливо изслушваше, но беше рязък в 
отговорите си. Усещаше се една фанатична 
решимост.

Нужни му бяха  някакви направени 
от архитект изчисления за нишата в 
църквицата „Света Петка Самарджийска”. 
Свързах го с познатата ми арх. Панайотова, 
съавторка на проекта за уникалния тогава, 
пък и сега, Дворец на спорта и културата 
във Варна. В ниша в олтара на вкопаната 
в земята православна църквица е бил 
положен трупът на Апостола, изровен 
тайно от общите гробища. За светеца на 
българската свобода е било нужно друго, 
„свято” място. А каква повисша святост 
от олтара на една православна църква!

Ние не знаем гробовете на своите 
светци на българщината – ни на царе, 
ни на поборници за нея, за ги превърнем 
светилища.

Археологът проф. Стамен Михайлов се 
окичи с вината за разхвърляните изровени 
кости при разкопки в споменатата 
църквица. Този професор, редовно 
поканван докладчик на международни 
археологически конгреси, обявяваше 
всичко за византийско. Според него всичко 
що е българско, всъщност е византийска 
култура. Новооткритите строителни 
останки на Дунавския остров Пъкулуй 
Соаре, той също обявяви за византийски 
на проведения в Букурещ Международен 
археологически конгрес. За него ми 
разказваше приятелят ми Александър 
Кузев, също участник и докладчик на 
конгресите в Атина и Букурещ.

Хайтов ставаше гневен щом се 
спомене името на професора  заради 
пълните книжни торби с неописани и 
непубликувани скелетни останки от 

некропола на църквата. 
В тези брашнени чували е натъпкал и 

светите мощи на Дякона! – гневеше се той.
Изрече и още нещо, пак така 

убедително:
Българинът се нуждае от митове. Ако 

пък ги няма, трябва да ги дадем, за да не 
бъде той безобразник и кощунствен към 
миналото и към днешното си!

Нощта преваляше. Градските автобуси 
не се движеха, не беше възможно да се 
прибера у дома си. Останах до съмнало – 
за да чуя и да запомня това, което всеки 
българин би трябвало да знае.■

Сметководната 
книга на Пушкин
При едно случайно запознанство в 

Михайловское, уредничката в Пушкинския 
музей в Санкт Петербург Татяна 
Григориевна Цявловская ме покани да 
видя ръкописи на великия Александър 
Сергеевич. Не мислех, че мога да 
пропусна такава възможност. Въведоха 
ме в хранилището на Музея. Там има 
много неща за гледане и за изучаване. 
Но мен ме порази друго: Пушкин е 
писал творбите си на подвързани в черно 
тетрадки, каквито и сега се отпечатват 
за използване от търговци и други 
сметководители. Те са стандартни, с 
раздели „кредит – дебит”(взел – дал). 
Шашнах се, както се казва за такъв род 
изненада. Поетът беше запълвал листите 
с многократни зачерквания и поправки на 
своите стихотворения, откъси от проза, 
правени в паузите рисунки и всякакви 
други приумици по време на размисъл и 
творчески вглъбявания. 

Притежавам едно уникално издание 
  книгата на Цявловская „Рисунки 
Пушкина” (Издателство Изкуство, 
Москва, 1980). Но аз видях рисунките му в 
оригинал, пипнах ги! 

Думата ми сега е за използваните от 
поета сметководни книги с печатни графи: 
взел – дал. Запълнена беше само графата 
„дал”. И срещу всичко, което безсмъртният 
поет е дал на Русия и на целия свят в 
графата „взел” е записано само едно: 
куршумът на Чорная речка.■ 

Поетична 
вечер за 
Иван Пенев

Даниела ХИТОВА
Видният вра ча нин Иван Пенев от-

бе ля за сво ята 70-го диш ни на с по етич-
на вечер, чий то до ма кин бе си ня та 
за ла на Младежкия дом във Враца. 
Председателят на Дружеството 
на вра чан с ки те пи са те ли Марин 
Ботунски пред с та ви твор чес кия път 
на поета. Избрани сти хо ве от не го 
из пъл ни ха ак тьо ри те от вра чан с кия 
те атър Марина Котева и Борислав 
Борисов. Заместник-кме тът на Враца 
Красимир Богданов под не се на 
юбиляря, от име то на кмета, по да-
рък и поз д ра ви те лен адрес. „Желая 
Ви но ви предизвикателства, ко ито 
да покорявате, мно го лич но щастие, 
здраве, кра си ви по етич ни емо ции и 
но ви сти хо ве”, се каз ва в поз д ра ви-
тел ния адрес. Иван Пенев по лу чи поз-
д рав ле ния и по да ръ ци и от дру ги те 
съ ор га ни зато ри на съ би ти ето - Клуба 
на дейци те на културата, Младежкия 
дом и Регионална биб ли оте ка “Христо 
Ботев”, къ де то 13 го ди ни е бил 
директор. Поздравителен ад рес бе 
под не сен и от СОУ „Христо Ботев”, къ-
де то Иван Пенев е бил преподавател. 
Тържеството за вър ши с наз д ра ви ца 
за рожденика.■

Благо ПРАНГОВ

Съзвучие
На Петър Доневски

В преддверието 
на честита есен
споходи те внезапен листопад,
във листопада търсиш се
къде си
с разполовена вяра в тоя свят.

Изгубил всичко – 
само във тъгата
ще търсиш смисъла
на радостта,
оная радост – нежна, необятна,
със корени дълбоки в младостта.

Зачената във лунни сенокоси,
живяна във безсинорен копнеж,
с опалена от мълнии въпроси,
със пътища във мараня
и в скреж.

С едно листо 
във паметта стаено,
дошло от вечния библейски дъб,
вървиш и… неусетно, 
постепенно
затрупва те неутешима скръб.

Събрал въздишките
на листопада,
във илюзорния копнеж вглъбен,
недомечтаната мечта 
изстрадваш
от спомените млади озарен.

Но винаги очите щом затвориш,
при теб ще се завръща – 
мил и драг – 
като сълза, утеха, жажда, говор
една душа със бистрота на мак.

Душа 
wwот звездната вселена слязла,
лъчите й дано те утешат,
душа-звезда, която не залязва,
душа – съзвучна с твоята душа.

Поетичен салон

Три  разказа 
от Тихомир ЙОРДАНОВ

Във фес ти вал на та прог ра
ма се изя ви ха 50 гру пи от 18 
дър жа ви на сце на та в TOP 
Hotel – Прага. За пре съз
да де на та кра со та в тан ца и 
про яве ния ен ту си азъм удов
лет во ре ни те учас т ни ци бя ха 
удос то ени с диплом.

Излизайки на сце на та с 
бъл гар с кия трикольор, всич
ко се промени... Светлина, 
изкуство, традиция, кра со та 

 за ше ме тя ва ща музика, кос
тю ми и хореография.

Българският фолк лор – 
чув с т вен и хармоничен, зав
ла дя публиката. 

Първият танц „Пиринска 
кит ка” е съв куп ност от де вет 
хо ра от Пиринска ет ног раф
с ка област. Танцьорите бя ха 
об ле че ни в два ви да сти ли зи
ра ни пи рин с ки костюма. 

Хореографската ком по

зи ция бе за ше ме тя ва ща с 
пос то ян но то пре ли ва не на 
фигури, рит ми и емоция. 
Надиграването във вто рия 
танц „Мегданско ве се лие” 
включ ва ше пле те ни ца от се
вер няш ки и шоп с ки хора.

Специално за тур не то тан
цьор ки от клуб „Черга” из ра
бо ти ха ръч но ри су ва ни прес
тил ки с фло рал ни мо ти ви за 
се вер няш ка та носия. 

Идеята се по ро ди от ед на 
ав тен тич на прес тил ка от на
шия край.

Всичко то ва сът во ри ръ
ко во ди те лят на тан цов 
клуб „Черга” и фор ма ция 
„Магнифика” – Ралица 
Тодорова. Професионализъм, 
изобретателност, въ об ра же
ние и амбициозност, съз да
де на с лю бов към бъл гар с кия 
фолклор.■ Слово плюс

Танцов клуб „Черга” и фор ма ция „Магнифика” от Враца 
с хо ре ог раф Ралица Тодорова учас т ва ха в IX меж ду на ро ден 
фолк ло рен фес ти вал в Прага от 1 до 3 но ем в ри

Изкуството да си

бъл га рин


