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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

Елеонора ЦАНОВА
Министър Младенов , от к ри вай

ки из ця ло пре об ра зе но то учи ли ще 
“Никола Войводов” в кв.“Дъбника”, 
спо де ли , че за 3 го ди ни са мо по про
ект “Красива България” в об лас т ния 
цен тър са из ця ло об но ве ни 6 обек та 
на об ща стойност 1 350 000 лв. Само 
в то ва найго ля мо сред но учи ли ще 
в квартала, къ де то бли зо три де се
ти ле тия не е пра вен ре монт и учат 
по ве че от 900 деца, за са ни ра не и 
об но вя ва не са вло же ни 298 000 лв., 
вра чан с ка та об щи на учас т ва в про
ек та със 195 000лв. На не го са ра
бо ти ли пре дим но на ети по про ек ти 
на со ци ал но то ми нис тер с т во без ра
бот ни, ко ито за ед но с то ва са има ли 

шан са да ус во ят и но ва про фе сия в 
сфе ра та на строителството. Със са
ни ра не то се на ма ля ват с ед на тре та 
раз хо ди те на шко ло то за отопление. 

"Проект "Красива България" до
ка за сво ята из к лю чи тел на зна чи
мост за общините. И ре али зи ра не то 
на про ек та за са ни ра не то на СОУ 
“Никола Войводов” е още един при
мер за пол за та от та зи програма. 
Вярвам, че доб ро то сът руд ни чес т во 
меж ду об щи на Враца и Ми нис тер  с т
во то на тру да и со ци ал на та по ли ти ка 
по про ект “Красива България”  ще 
про дъл жи и ще но си пол зи за на шия 
град  под чер та при от к ри ва не то 
кме тът на Враца.

Заедно с ми нис тър Младенов, 

вра чан с ки ят кмет от к ри още един 
обект по то зи про ек т  пар кинг, пе
ше ход ни пъ те ки и гра дин ка пред 
но во пост ро ения храм “Св. Мина” в 
ж.к „Дъбника”. 

Кра си ва та цър к ва, ко ято ще от во
ри две ри пре ди Великден, нап ра ви 
то ва мяс то сред из ди га щи те се ед
но тип ни жи лищ ни бло ко ве при ят но 
и прив ле ка тел но за жи те ли те му. 
Обектът е на стойност 175 000, ка то 
от своя бю джет Вра чан с ка та об щи
на е от де ли ла по ло ви на та от су ма та. 
Изпълнител е “Пътре мон тс т рой” 
ООД  Враца . 

Врачанският епис коп Киприян 
от с лу жи во дос вет за здра ве то и бла
го ден с т ви ето на всич ки врачани.■
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Враца се сдо би с
два кра си ви обек та

Ден пре ди праз ни ка на Свети Мина, пок ро ви тел на семейството, 
във Враца со ци ал ни ят ми нис тър Тотю Младенов и кме тът 
инж. Николай Иванов ря за ха лен ти на два обек та,об но ве ни 
по про ект “Красива България”, на стойност 440 000 лева

Диана СИРАКОВА

Стартира ре ха би ли
та ци ята и ре кон

с т рук ци ята на 18,402 
км тре ток ла сен път в 
об ласт Видин. Пътят 
е вклю чен в Лот 37 
от чет вър тия етап на 
Оперативна прог ра ма 
“Регионално развитие” 
20072013 г. Ще се ре
ха би ли ти ра учас тък 
от път III121 Иново 
 Градец  Шишенци – 
Бойница  Кула от км 
31+851 до км 41+300 
и от км 41+300 до км 
50+253. Проектът 
бе пред с та вен на 
пресконференция, в 
ко ято учас т ва ха за
мес т ник об лас т ни ят 
уп ра ви тел на Видин 
Елка Георгиева и ди
рек то рът на ди рек ция 
“Изпълнение на про ек ти 

по ОПРР и прог ра ми за 
те ри то ри ал но сът руд ни
чес т во на ЕС” в Агенция 
“Пътна инфраструктура” 
инж. Татяна Бояджиева. 

Път ІІІ121 не е ре мон
ти ран от 80те години. 
По тра се то на ре ха би
ли ти ра ния учас тък се 
на ми рат 2 го ле ми съ

оръ же ния  мос то ве те 
над ре ки те Тополовец 
и Бойнишка. Пьтят ще 
бъ де из ця ло ре кон с т ру
иран по но ва тех но ло гия 

 “сту де но рециклиране”. 
При нея се из пол з ват на 
100% съ щес т ву ва щи те 
ма те ри али в път на та 
конструкция.■

В деня на на род ни те будители, 
из пъл ни тел ни ят ди рек тор на фир
ма „Електростарт“ АД инж. Анатоли 
Димитров нап ра ви офи ци ал но да
ре ние от име то на ком па ни ята на 
фи ли ала на Спешна ме ди цин с ка 
по мощ в град Вършец, ка то връ чи 
об що 19 ком п лек та зим ни об лек ла 
за ме ди цин с ки те екипи, не об хо ди ми 
за ра бо та та им през сту де ния сезон.

Облеклата се със то ят от во до неп
ро мо ка ема тер мо шу ба и пан та лон 
с ви со ка видимост, ко ито от го ва рят 
на стан дар ти те за ра бо та при нис ки 
тем пе ра ту ри и ва леж на обстановка.

Подкрепата, ко ято „Електростарт“ 
АД оказ ва е пре ди всич ко лич на 
към слу жи те ли те на Спешна по мощ 

в града, но съ що та ка тя е и в пол
за на всич ки жи те ли на об щи на та и 
по каз ва сил на та со ци ал ноот го вор
на по ли ти ка на фирмата, ко ято е 
един от найува жа ва ни те и ста бил
ни ра бо то да те ли в Северозападна 
България.

“Електростарт” АД е един с т ве ни ят 
бъл гар с ки про из во ди тел на елек т
ро маг нит ни и елек т рон ни дросели, 
тран с фор ма то ри и за пал ни ус т ройс
т ва за ос ве ти тел ни тела. 

Компанията се на реж да на 4о 
мяс то сред найго ле ми те ев ро пейс
ки про из во ди те ли и на 6о мяс то 
в света и ре али зи ра про дук ци ята 
си в по ве че от 30 дър жа ви на 4 
континента.■Слово плюс

Във Вършец

„Електростарт” АД
нап ра ви да ре ние за медици

След 30 го ди ни
от но во ще има път
за об щи на Бойница
Проектът е за 11 002 565,64 ле ва и
е съ фи нан си ран от Европейския фонд 
за ре ги онал но раз ви тие и на ци онал ния 
бюджет. Срокът за из пъл не ние е 118 дни
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Накратко
БЧК – Враца организира обучение
На 10 и 11 но ем в ри 2012 г. хи жа 

„Леденика”, в сър це то на Врачанския 
балкан, съб ра 27 мла ди доб ро вол ци на 
БМЧК от 5 об щи ни – Враца, Мездра, Бяла 
Слатина, Борован и Козлодуй, на обучение, 
ор га ни зи ра но за тях от ОС на БЧК – Враца. 
В прог ра ма та бя ха вклю че ни 3 мо ду ла – 
„Общи зна ния за БЧК и БМЧК” (базисно 
обучение), „Въведение в ху ма ни тар но то 
пра во” и „Репродуктивно здра ве” по сис те
ма та „връс т ни ци обу ча ват връс т ни ци”.

6500 лв. за аптеките, от пус ка щи 
ле кар с т ва на ве те ра ни те от войни те
Районната здрав но оси гу ри телна ка са 

във Враца из п ла ти сред с т ва та на ап те ки те 
за от пус ка не на ле кар с т ва на ве те ра ни
те от войните. Плащането е за смет ка на 
дър жав ния бю джет и се осъ щес т вя ва чрез 
Агенцията за со ци ал но подпомагане, ко ято 
е пот вър ди ла за яве ни те от НЗОК сред с т ва 
в раз мер на 6551 лв.

Във Враца ве те ра ни те от войни те мо гат 
да по лу ча ват ле кар с т ва та си от 10 аптеки, в 
Козлодуй и Мездра от 2, а в Бяла Слатина, 
Хайредин, Криводол и Роман от 1.По дан
ни на НЗОК ве те ра ни те от об ласт Враца са 
215

Преписват съчинение 
на Софроний Врачански
Регионална биб ли оте ка „Михалаки 

Георгиев” за поч ва кам па ния за пре пис 
на съ чи не ни ето на Софроний Врачански 
„Втори  Видински сбор ник”. На 1 но ем в
ри  Деня на на род ни те будители, в от дел 
„Заемна за въз рас т ни” уче ни ци и граж
да ни пос та виха на ча ло то на преписа. 
Кампанията е пос ве те на на 210 го ди ни от 
на пис ва не то на два та ви дин с ки сборника, 
по вре ме то, ко га то бу ди те лят е пре би ва вал 
в град Видин. Инициативата ще прик лю чи 
точ но след ед на година, ко га то от но во на 
Деня на на род ни те бу ди те ли ще бъ дат от
ли че ни участниците, пре пи са ли наймно го 
страници. „Втори  Видински сбор ник” е на
пи са на от бъл гар с кия кни жов ник през 1802 
година. Сборникът се от ли ча ва с нрав с т ве
нопо учи тел ни тен ден ции от об що чо веш ки 
и граж дан с ки мащаб. С два та си ви дин с ки 
сбор ни ка епис коп Софроний се изя вя ва 
ка то на че тен книжовник, ка то със та ви тел и 
преводач.

Най-въз рас т на та жи тел ка на 
об щи на Мездра на вър ши 101 го ди ни

На 1 ноември, найвъз рас т на та жи тел
ка на об щи на Мездра  Цвета Минковска, 
на вър ши 101 години. По то зи ра дос тен 
по вод тя по лу чи цветя, поз д ра ви те лен ад
рес и пред ме тен по да рък от об щин с ка та 
уп ра ва на Мездра. Достолепната сто лет
ни ца бе ше поз д ра ве на от зам.кме та инж. 
Генади Събков и от ди рек то ра на Дирекция 
„Хуманитарни дейности“ Валентин Вълчев. 
Празникът на ро де на та през 1911 г. в с. 
Долна Кремена ба ба Цвета спо де ли ха 
нейни ят гри жо вен син Борис Минковски 
 бивш ди рек тор по ико но ми чес ки те и тър
гов с ки те въп ро си в мин номе та лур гич но
то пред п ри ятие „Елисейна“ и в за во да за 
сто ма не ни те ло ве и въ же та „Метизи“  гр. 
Роман, и сна ха та Геновева Минковска  
дъл го го диш на на чал нич ка на Бюрото по 
труда.

Дър же ли ва та кременченка, ко ято по ве
че от по ло вин век жи вее в Мездра, не се 
оп лак ва от жи во та и е съх ра ни ла бо дър 
своя дух. Найго ля ма та й от ра да са нейни
те внуци: Цветослав, соб с т ве ник на фир ма 
за сче то во ден соф ту ер във Враца, и Иван, 
зам. ра йо нен про ку рор на Мездра, как то и 
прав ну кът Георги, вто ро кур с ник в УНСС

Есенна из лож ба на гъ лъ бо въ ди те
Над 20 гъ лъ бо въ ди от об ласт Видин и 

Румъния учас т ва ха в тра ди ци он на та есен
на излож ба на Клуба на гъ лъ бо въ ди те и 
при ро до лю би те ли те “Бонония 09”  Видин. 
Изложбата бе раз по ло же на в спортната 
за ла на града. Изложени бя ха гълъби, 
кокошки, канарчета, ня кои ви до ве па па га
ли и зайци. Найат рак тив ни са по ро ди те 
гъ лъ би „Мария Стюард”, „Фенерлии” и 
ви дин с ка та спе циал но се лек ти ра на в раз
лич ни те опере ния – жълт, червен, бял и 
шарен. Част от гъ лъ би те бя ха оце не ни от 
съ дия Ангел Ангелов от Монтана. Право на 
оцен ка имат са мо те зи птици, чи ито соб с т
ве ни ци са чле но ве на клуба. А ви дин с ки те 
по ро ди мо гат да бъ дат оце ня ва ни са мо от 
мес т ни съ дии по ра ди сво ята специфика.■

Елеонора ЦАНОВА
С те зи ду ми за поч на сво

ето при ветс т вие де пу та тът 
от парламента на Казахстан 
и пред се да тел на де мок ра
тич на та пар тия “АК Жул” 
Азат Перуашев. Той бе на 
по се ще ние във Враца по по
ка на на де пу та та от ГЕРБ 
др Янко Здравков. Заедно с 
пос ла ни ка на Република Ка
зах с тан Темиртай Избастин, 
членовете на де ле га ци ята се 
срещ на ха с ми нис тъ ра на тру
да Тотю Младенов, кме та на 
Враца инж. Николай Иванов, 
об лас т ния уп ра ви тел Пепа 
Владимирова и ев ро де пу та
та инж. Владимир Уручев. 
На раз го во ри те при със т ва 
из пъл ни тел ни ят ди рек тор на 
Българската аген ция

за ин вес ти ции Борислав 
Стефанов и кме тът на Бяла 
Слатина Иво Цветков.

Хан Аспарух е от ро да Дуло 
и ето за що ние ид ва ме при 

вас ка то при яте ли и род ни ни, 
за яви Перуашев. Той под чер
та , че ре ал но то ико но ми чес ко 
сът руд ни чес т во не от го ва ря на 
потенциала, кой то имат две те 
стра ни, и те са го то ви да об съ
дят ва ри ан ти те за ин вес ти ции 
тук, да ра бо тим за ед но две те 
стра ни. Гостите от Казахстан 
ка за ха , че имат осо бен ин те рес 
в сфе ри те туризъм, сел с ко сто
пан с т во, перспектива смя тат, 
че има във ви ноп ро из вод с т
во то. „За нас България е про
зо рец към Европа”, под чер та 
ръ ко во ди те лят на делегацията.

Врачанският кмет бе ка те го
ри че н,  че ще под к ре пим всич
ки начинания, свър за ни със 
съз да ва не то на ра бот ни места, 
как то и го тов нос т та да пред
с та вим кон к рет ни идеи и да 
се об съ дят тех ни те на ме ре ния 
и интереси. Николай Иванов 
под чер та , че Враца има го лям 
по тен ци ал за пуб лич ночас
т но пар т ньор с т во с биз не са. 

Особено вни ма ние той обър
на на възможностите, ко ито 
на шият кра сив Врачански 
бал кан да ва с но ви те проекти, 
ко ито се ре али зи рат за це
ло го ди шен туризъм, как то и 
за ски, еко и ве ло ту ри зъм и 
делтапланеризъм.

Особен ин те рес пред с тав
ля ва ше пред с та вя не то на 
Република Казахстан, ед на 
от бо га ти те ня ко гаш ни съ
вет с ки дър жа ви, от пос ла ник 
Избастин. Богатата на нефт, 
при ро ден газ и цен ни ме та ли 
стра на еже год но пус ка по 100
150 но ви предприятия, пре
дим но пре ра бот ва щи.  Хората 
тряб ва да имат препитание. 
Ние на ри ча ме без ра бо ти ца
та го ля ма, щом дос тиг не 4 
про цен та , неп ре къс на то раз
к ри ва ме но ви ра бот ни места. 
Нашата ико но ми ка е сил на и 
ние ви ка ним да ра бо тим за
ед но  за яви пос ла ни кът на 
Казахстан.

Социалният ми нис тър Тотю 
Младенов обя ви , че мо же да 
се пре ми не към под пис ва не на 
спо год ба меж ду две те дър жа
ви за со ци ал но осигуряване, 
с  ко ето да се за щи тят оси гу
ри тел ни те тру до ви пра ва на 
бъл га ри те , ко ито ще ра бо тят 
в Казахстан и обратно. Той 
допълни, че тук те ще мо гат 
да се пол з ват и от всич ки те 
со ци ал ни про ек ти, по ко ито 
България работи, фи нан си
ра ни от Европейския съюз. 
България е под хо дя що мяс то 
за инвестиции, за що то има 
по ли ти чес ка и ико но ми чес ка 
ста бил ност, за яви Борислав 
Стефанов, из пъл ни те лен ди
рек тор на Българската агенция 
за ин вес ти ции и обе ща под к ре
па и по мощ за ин вес ти то ри те 
от Казахстан. Депутатът Янко 
Здравков до пълни, че ще ра бо
ти уси ле но до ме сец да бъ де 
от к ри та Българока зах с ка тър
гов с ка камара.■

Азат Перуашев: 
За нас България е 
про зо рец към Европа

Депутатът Янко Здравков до пълни, че ще ра бо ти уси ле но 
до ме сец да бъ де от к ри та Българока зах с ка тър гов с ка камара

Любомир
ВЕСЕЛИНОВ
Работна сре ща меж ду 

ръ ко во ди те ли те на мес т
ни те влас ти на при ятел с
ки те об щи ни Белоградчик 
и Княжевац, Република 
Сърбия, се със тоя в ед но
имен ния сръб с ки град.

Поради из к лю чи тел на та 
важ ност на ед на от раз г
леж да ни те теми, свър за на с 
из г раж да не то на Граничен 
кон т рол нопро пус ка те лен 
пункт на про хо да „Кадъ бо
аз” от бъл гар с ка стра на ос
вен кме тът Борис Николов 
и Мирослава Чавдарова 
– пред се да тел на об щин с
кия съвет, учас т ва ха още 
Любомила Станиславова 
– на ро ден пред с та ви тел 
от ПП „ГЕРБ”, Атанас 

Кръстин – ге не ра лен 
кон сул на България в 
Ниш, Сърбия, и Момчил 
Райчевски – ек с перт в Ми
нис тер с т во то на външ ни те 
работи. От стра на на до ма
ки ни те учас т ва ха кме тът 
Милан Джокич и Драган 
Манчич – пред се да тел на 
об щин с кия съвет, как то и 
Йован Исаков – пред се
да тел на Сдружението на 
час т ни те предприемачи, 
Младен Радосавлевич 
и Зоран Джорджевич от 
Дирекция „Развитие”.

Разнопосочни мне ния 
и прос т ран ни ко мен та ри 
пре диз ви ка пър ва точ ка от 
днев ния ред, свър за на с 
из г раж да не то на нов ГКПП 
по за пад на та гра ни ца на 
про хо да „Кадъ бо аз”, край 

пог ра нич ни те се ла Салаш и 
Ново корито, Р. Сърбия. 

Йован Исаков из не се 
ин фор ма ция за пър ви те 
ре зул та ти от съв мес т ни те 
де ло ви кон так ти на пред
с та ви те ли те на бизнеса. 
Както е из вес т но, връз ки те  
в та зи об ласт се съз да до ха 
ед ва в пос лед на та го ди на от 
сътрудничеството.

Кметовете Николов и 
Джокич дек ла ри ра ха сво
ята доб ра воля, го тов ност 
и же ла ние да ра бо тят за 
ин тен зи фи ци ра не на двус т
ран ни те от но ше ния меж ду 
об щи ни те по по вод пред с
то ящо то чес т ва не на 45го
диш ния юби лей от Деня 
на тях но то побратимяване, 
кой то ще бъ де от бе ля зан 
през 2013 година■.

Среща с 
ръководството
на КНСБ

На 31 ок том в ри из пъл ни тел ни ят ди рек тор на 
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД Валентин Николов, за ед но 
с ме ни джър с кия екип на дружеството, про ве де 
сре ща с пре зи ден та Пламен Димитров и с ръ ко
вод с т во то на Конфедерацията на не за ви си ми те 
син ди ка ти в България (КНСБ). Посещението на 
син ди кал на та де ле га ция бе в рам ки те на на ци
онал на та кам па ния по ин фор ми ра не и кон сул
ти ра не „Бъди ин фо”*.

След раз го во ри те Валентин Николов под чер
та кон с т рук тив но то вза имо дейс т вие със син ди
ка ти те и доб рия ди алог при ре али за ци ята на 
съв мес т ни ини ци ати ви в атом на та централа, 
ко ито мо гат да бъ дат мо дел за ра бо та меж ду 
ме ни дж мънт и син ди кал ни организации.

На сре ща с пред с та ви те ли на ра бот ни ци те и 
слу жи те ли те от АЕЦ “Козлодуй” пре зи ден тът на 
КНСБ Пламен Димитров ин фор ми ра за при ори
те ти те в ра бо та та и за пред с то ящи те про ек ти 
на Конфедерацията. В рам ки те на ви зи та та де
ле га ци ята по се ти ко манд ни и ма шин ни за ли на 
спре ни те 440ме га ва то ви бло ко ве и на 1000ме
га ва то вия шес ти блок, кой то в мо мен та ра бо ти 
със 100% на то вар ва не на мощността.

*Националната кам па ния по ин фор ми ра не и 
кон сул ти ра не „Бъди ин фо” се ор га ни зи ра от 
Конфедерацията на не за ви си ми те син ди ка ти 
в България, в пар т ньор с т во с Българската 
сто пан с ка камара. Реализирането на кам па
ни ята е в пря ка връз ка с Директива 2002/14/
ЕС на Европейския пар ла мент и Съвет, ко ято 
ус та но вя ва об ща та рам ка за ин фор ми ра не и 
кон сул ти ра не на ра бот ни ци те в рам ки те на 
Европейската общност. Участниците в кам
па ни ята про веж дат сре щи и дис ку сии по въп
ро си те на ин фор ми ра не то и консултирането, 
на ко ито се пре дос та вя ин фор ма ция за това, 
как ра бо те щи те мо гат да из пол з ват то ва 
свое пра во в сво ето предприятие.■

В АЕЦ: "Козлодуй"Работна среща в Княжевац 
за ТКПП "Кадъ боаз"
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Депутатът от Видин Владимир ТОШЕВ: 

Помагаме 
на ак тив ни те 
кме то ве
Общините тър сят по мощ за 
раз ра бот ва не на проекти, все 
още ня мат ка па ци тет за то ва
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Първолета
ЦВЕТКОВА
- Г-н Тошев, де пу тат 

сте от уп рав ля ва що то 
мнозинство, мо же те да 
по мог не те на об щи ни те 
за ре ша ва не на на бо ле ли-
те им проблеми. За как во 
най-мно го ви тър сят кме-
то ве те от об ласт Видин?

 Общините имат мно го и 
раз лич ни проблеми, но по
мощ тър сят от нас – де пу
та ти те от района, найве че 
за под го тов ка на про ек ти те 
си. Помал ко са мол би те 
за съ дейс т вие за одоб ре
ни ето им. Кметовете знаят, 
че ка чес т ве ни те раз ра бот
ки пе че лят финансиране. 
Общините от об ласт Видин 
все още ня мат ка па ци тет за 
са мос то ятел на под го тов ка 
на проекти. Ние ги свър з
ва ме с кон сул тан ти от раз
лич ни области. Не го во рим 
за па ри за те зи хора, за що
то те са пред ви де ни във 
финансирането.

- На всич ки ли кме то-
ве помагате, или са мо на 
те зи на ГЕРБ?

 На всеки, кой то ме по
тър си за съдействие. Имам 
доб ри кон так ти с всич ки 
кме то ве с из к лю че ние на 
кме та на об щи на Ружинци 
Венцислав Ванков. Той 
на ла га дру ги ме то ди на 
работа, ко ито не пас ват на 
днеш ния об щес т вен живот. 
ГЕРБ в об ласт Видин има 
кме то ве са мо в об щи ни те 
Кула и Димово. Останалите 
са от раз лич ни партии.

Много доб ре ра бо тя с 
кме та на об щи на Чупрене 
Ваньо Костин, кой то е на 
БСП. Много е активен, в 
мо мен та не го ва та об щи на 
из пъл ня ва 9 проекта. На 
път сме да раз ре шим един 

мно го го лям не гов проб лем 
– при пре диш но то пра ви
тел с т во е бил из г ра ден во
доп ро вод в се ло Горни Лом 
са мо въз ос но ва на ус т на 
уго вор ка с изпълнителя.

Парите тряб ва ло да 
се пре ве дат от МРРБ 
по обе ща ние на Димчо 
Михалевски, то га ва за мес
т никминистър. Но не са 
преведени, се га аз уго ва рям 
ми нис тър Дянков да пре ве
де 800 000 лв., за що то ра бо
та та е свършена. Общината 
има го диш ни соб с т ве ни 
при хо ди от 150–160 000 
лв. Как би мог ла са ма да 
се спра ви с то зи проблем? 
Работя доб ре и с кме то
ве те на Грамада Николай 
Гергов и на Макреш Иван 
Каменов. Последно им съ
дейс т вах за снаб дя ва не с 
ко ла за дет с ка та гра ди на в 
Макреш.

- Как ра бо ти те с кме та 

на най-го ля ма та об щи на 
Видин? С не го съ що сте от 
раз лич ни партии.

Добре, ня ма ме 
разногласия. Аз ло би рам за 
об щи на Видин навсякъде, 
къ де то мога. С наш на тиск 
се прид ви жи про ек тът за 
ре мон ти ра не на сгра да та на 
Кръстатата казарма, очак
вам ско ро да бъ де из б ран 
и из пъл ни тел на про ек та 
за де по то за твър ди би то
ви отпадъци, за ко ето и аз 
съдействах. Областната 
уп ра ва и ние де пу та ти те 
по мог нах ме да се на ме ри 
ре ше ние и за Синагогата, 
нап ро лет за поч ва ре монт и 
на та зи ис то ри чес ка сграда. 
Сега за ед но ще сед нем да 
об съ дим кои сгра ди да бъ
дат да де ни на но во от к ри
ва щия се през след ва ща та 
есен фи ли ал на Софийския 
уни вер си тет във Видин. 
Иначе не се ме ся в ад ми
нис т ра тив ни те де ла на 

кмета. Не ис кам 
от не го ни как ви 
наз на че ния или дру ги по
доб ни услуги.

- Измина ед на го ди на от 
из бо ри те за мес т на власт. 
ГЕРБ има свои кметове, 
го то ви ли сте ве че да ка-
же те с кои сте слу чи ли и 
с кои сте нап ра ви ли не-
уда чен избор? Пре ми ерът 
Бойко Борисов ка за пре ди 
година, че с из бо ра на пре-
диш ния ви дин с ки кмет 
Румен Видов, ГЕРБ се е 
провалила.

 Нямам впечатление, че 
ня кои от из б ра ни те през 
ми на ла та го ди на кме то ве 
на ГЕРБ са нес по луч лив 
избор. Всички – и два ма
та общински, и по селата, 
са активни, про явя ват се 
ка то доб ри стопани. В 
Димово стар ти ра го лям 
про ект за об нов ле ние на 
вод ния цикъл, а в Кула – ту

рис ти чес ки проект, кой то 
при до би меж ду на род на 
известност. С Румен Видов 
на ис ти на сгрешихме, но си 
пла тих ме за това. Изборът 
му бе на ше то “ро дил но пет
но”. Тогава ГЕРБ бе пар тия 
са мо на 3 месеца.

- Как ра бо ти те с де-
пу та ти те от дру ги те 
по ли ти чес ки си ли – 
Михаил Миков от БСП 
и Кристияна Петрова от 
РЗС? Има ли проб лем на 
областта, за кой то да сте 
на ед но мнение?

 С Михаил Миков си 
го во рим нормално, тъй ка то 
се поз на ва ме още от вре ме
то пре ди да ста на депутат. 
Не на ми ра ме ви на ги общ 
език – той е опозиция, по
ня ко га от ри ча и по лез ни 
за об лас т та начинания. На 
раз лич ни мне ния сме и за 
ре фе рен ду ма за атом на та 
енергетика. Аз за явих по 

ед но ви дин с ко радио, че 
лип са та на ду ма та „Белене” 
не означава, че цен т ра ла в 
Белене не мо же да се строи. 

По съ що то ра дио той 
зас тъп ва точ но обратното. 
Сега, ко га то очак ва ме да 
бъ де от к рит фи ли ал на 
Софийския уни вер си тет 
във Видин, се опа ся вам 
Михаил Миков да не уго
во ри ректора, с ко го то са от 
ед на партия, да се дър па и 
да поп ре чи на та зи идея. Но 
се на дя вам на ра зу ма му. 

Що се от на ся до де пу
тат ка та на РЗС Кристияна 
Петрова – ня мам връз
ка с нея. Те ряд ко ид ват 
в пар ла мен та – пре ди да 
ни критикуват, се га да ни 
подкрепят, на ко ето аз не 
гле дам сериозно. 

Не зная да се е ан га жи
ра ла с ре ша ва не то на ня кой 
проб лем на из би ра те ли те си 
от Видин.■

Първолета ЦВЕТКОВА

Г-н Гергов, как оце ля ва в 
кри зис ни те го ди ни мал-

ка об щи на ка то Грамада? 
Видин и Белоградчик се за-
дъх ват от дългове, а ва ша та 
кой я пи та как е?

 Никой не ни пита. Никой 
не се ин те ре су ва от нас, но 
ние про дъл жа ва ме да съ щес
т ву ва ме и да кре пим жи во та в 
обез лю де ни те селища. Не раз
чи та ме из ця ло на дър жав на 
субсидия. 60 про цен та от бю
дже та ни ид ва от държавата, 
но 40 про цен та са наши, соб
с т ве ни приходи. Събираме ги 
ос нов но от да нъ ци и такси. 
Звучи парадоксално, но ние 
ня ма ме за дъл же ния към 
никого. Приключихме 2011 без 
дългове, раз п ла ща ме се за 
всич ко и през 2012. Според 
кри те рия на фи нан со вия ми
нис тър Симеон Дянков за 
със то яни ето на общините, ние 
сме отличници.

- Как ус пя ва те да свър же те 
два та края?

 Успяваме с доб ра мес т на 
политика. Ние са ми си вър
шим найваж ни те ус лу ги на 
населението. Не сме на ели 
фирма, а са ми си съ би ра
ме бок лу ка и под дър жа ме 
чистотата. Ние са ми си чис тим 
ули ци те през зи ма та от снега, 
има ме соб с т ве на по жар на и 
линейка. Отпускат ни 12 000 
лв. за сне го по чис т ва не и ни 
стигат. Ако на емем фирма, те 
ня ма да са дос та тъч ни и за 
два месеца. Успяваме с по
мал ко сред с т ва да оси гу рим 
доб ри ус ло вия за живот.

- Но всич ко то ва изис к ва и 
снаб дя ва не със съ от вет на 
техника.

 Да, има ме си сме то съ би
рач на машина. Имаме и сне го
рин на машина, а през зи ма та 
и два трак то ра прев ръ ща ме 
в снегорини. Имаме си соб с
т ве на пожарна, ку пих ме я от 

Германия, вто ра употреба. Но 
е за па зе на и ни вър ши работа. 
Иначе тряб ва да ид ва по жар на 
от Кула. Докато дой де и огъ нят 
уни що жил имота.

- И всич ко то ва се под дър-
жа лесно, та ка ли?

 Да, под дър жа не то не е 
проблем. Но е трудно, ние 
нап ри мер не мо жем да ре
гис т ри ра ме по жар на та 
си. Регистрирахме я ка то 
водоноска. Такива за законите.

- Общината ня ма лекар, 
прак ти ка та от го ди ни е 
свободна. Как се спра вя те с 
та зи липса?

 Справяме се. Да, прак ти ка
та ни от 5 го ди ни стои незаета. 
Но по 4 ча са пре ди обяд ид ва 
ле кар от Кула, а 4 ча са след 

обяд – от град Дунавци. На 
раз по ло же ние на хо ра та са и 
два ма фелдшери.

- Успявате ли да спе че-
ли те про ек ти с ев ро пейс ко 
финансиране?

 Изпълнихме и очак ва ме 
одоб ре ние за про ек ти с фи
нан си ра не от Програмата за 
раз ви тие на сел с ки те райони. 
Сменили сме во доп ро во ди те 
в ед но село, има ме про ект за 
под мя на на мре жа та в един 
квар тал на Грамада. По дру ги 
про ек ти – „Красива България”, 
по ли ния на ПУДОС, об но
вих ме ня кол ко сгра ди – пос
лед но на мла деж кия дом. 
Изпълнихме и про ект за ре
монт на ули ци и тротоари.

- Населението на об щи на-

та е в нап ред на ла възраст. 
Какви проб ле ми съз да ва 
то ва на властта?

 Много въз рас т ни хо ра 
ис кат по мощ от нас, за да 
живеят. Децата им са в чуж би
на или по го ле ми те градове. 
Ние сме един с т ве на та им 
надежда. Записваме ги в со
ци ал ния патронаж, в об щин
с ка та трапезария. 90 чо ве ка 
об с луж ва патронажът, 33 – 
трапезарията. Но хо ра та ни са 
горди, не ис кат да ги из п ра ща
ме в приюти. Желаят да жи ве
ят по род ни те си места, ма кар 
и са ми и в теж ко състояние.

- А мла ди те как 
удовлетворявате? Какъв жи-
вот им осигурявате?

 Младите ни са мал ко – око

ло 40 про цен та от хо ра та не са 
в пен си он на възраст. Имаме 
ед на фир ма „Феър плей 
Интернешинъл”, ко ято е от к
ри ла 40 ра бот ни мес та за об
ра бот ка на зе мя и в мо дер на 
кра ве фер ма за 1500 животни. 
Имаме и дру ги арендатори, ко
ито об ра бот ват помал ка площ 
от зе мя та ни. За 70 чо ве ка се 
гри жим ние – те са наз на че ни 
по раз лич ни со ци ал ни прог
ра ми за заетост. В мла деж кия 
дом се уреж дат един с т ве но 
дискотеки. Има кафенета, ко
ито съ що съ би рат мла ди те 
хора. Поддържаме дет с ка гра
ди на с 50 де ца и ос нов но за
щи те но учи ли ще – с 80.

- Всичко ли от об щин с ка та 
по ли ти ка се при ема без к-
ри тич но от съветниците? 
Имате ли опо зи ция в то зи 
орган?

 Да, имам опозиция. 6 от 
съ вет ни ци те са с мен, те са 
от НДСВ, от ко ято пар тия съм 
из диг нат и аз. Останалите 
5 – са от БСП, БЗНС, СДС и 
те са сре щу мен. Дадоха ме 
на ко ми си ята за кон ф ликт на 
интереси. Аз иг рая ка то за
щит ник в на шия фут бо лен 
от бор от мла ди ни до днес. 
А об щин с ки ят съ вет е гла
су вал 11 000 лв. за спор та 
в общината. Разследват ме, 
смятат, че аз имам ин те рес 
те зи па ри да бъ дат да де ни 
за спорта. Разследват и един 
съветник, кой то оси гу ря ва
ше по 300 хля ба днев но за 
патронажа, трапезарията, 
дет с ка та градина. Оказва 
се, че и то ва е кон ф ликт на 
интереси. Така че, и в мал ка
та об щи на си има ме нападки, 
обвинения, оп рав да ния и т.н. 
Това спъ ва ра бо та та ни, от
чай ва ни понякога. Но мо же би 
е ха рак тер но за България. За 
съжаление.■

От сайта за общините
www.kmeta.bg

Николай ГЕРГОВ, кмет на Община Грамада:

Очакваме фи нан си ра не 
по ня кол ко ев ро пейс ки 
про ек та
Община Грамада 
оце ля ва със 
соб с т ве ни си ли

Николай Гергов е кмет 
на об щи на Грамада 
за тре ти мандат. 
По про фе сия е ико но мист и 
пре ди да сед не в кмет с ко то 
крес ло е бил да нъ чен 
ин с пек тор в об щин с ка та 
служба. 
Женен е, с ед но дете.
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Във Видин

Даниела ХИТОВА

За първи път във Враца 
пристигна делегация от гр. 

Владикавказ, Северна Осетия, 
водена от заместниккмета по 
икономика Светлана Есиева 
и включва детския танцов 
ансамбъл “Владикавказки 
алани” и техния художествен 
ръководител З. Козаев. Гостите 
първо бяха приети от кмета 
на Враца инж. Николай 

Иванов, заместниците му инж. 
Красимира Георгиева, Красимир 
Богданов и Ангел Вълчев и от 
секретаря на Общината Иван 
Жеков. 

Инж. Николай Иванов 
представи пред гостите кратка 
информация за икономическия, 
социалния, историческия и 
културния профил на общината. 
“Господин кмет, позволете ми 
от името на целия осетински 

народ, от името на президента 
на Северна Осетия Таймураз 
Мамсуров и на кмета на 
Владикавказ Сергей Джантиев 
да ви приветствам. Благодаря 
за поканата и за топлия 
прием, който ни показвате. 
Между България и Русия има 
дългогодишни отношения, които 
сега се възраждат. За мен лично 
визитата ми във Враца има много 
емоционално значение, защото 

моят дядо е бил наймладият 
участник в руската дивизия, 
която е участвала в Руско
турската освободителна война 
от 1876 – 1878 година. Ние не 
забравяме подвизите на хората в 
тази война, защото благодарение 
на тях сега живеем в мирно 
време. Всички сътрудничества, 
които правим днес, са положени 
от тях още тогава. И се 
надявам, че младите ще минат 

по тези мостове на дружбата. 
Предполагам, че те ще направят 
всичко възможно да продължат 
тези взаимоотношения” – 
каза заместниккметът на 
Владикавказ. В края на срещата 
Светлана Есиева подари на кмета 
къс скитски меч. Кметът на 
Враца също връчи подаръци на 
гостите.

Делегацията от Владикавказ 
посети Регионалния исторически 
музей, където разгледа залата 
с рогозенското съкровище 
и залата със златния венец 
на тракийската принцеса от 
могиланската могила. Покъсно 
групата видя експозицията на 
Етнографсковъзрожденския 
комплекс. В орнаментите на 
българските носии гостите 
откриха прилики с националните 
носии на осетинците. В неделя 
делегацията направи панорамна 
обиколка на столицата и посети 
музея “Земята и хората”. В 
понеделник поднесоха венец 
пред паметника на Христо Ботев 
в центъра на града, след което 
се срещнаха с ученици от СОУ 
“Христо Ботев”. Делегацията 
се поклони пред паметника 
на Вестителя на свободата, а 
след това разгледа местността 
Вратцата. Групата се срещна с 
Клуба на съотечествениците. В 
същия ден в градската концертна 
зала на Враца концерт изнесе 
фолклорният танцов ансамбъл 
“Владикавказки алани”■.

Делегация от Владикавказ
пристигна във Враца

Накратко

БЧК – Враца организира обучение
На 10 и 11 но ем в ри 2012 г. хи жа 

„Леденика”, в сър це то на Врачанския 
балкан, съб ра 27 мла ди доб ро вол ци на 
БМЧК от 5 об щи ни – Враца, Мездра, Бяла 
Слатина, Борован и Козлодуй, на обучение, 
ор га ни зи ра но за тях от ОС на БЧК – Враца. 
В прог ра ма та бя ха вклю че ни 3 мо ду ла – 
„Общи зна ния за БЧК и БМЧК” (базисно 
обучение), „Въведение в ху ма ни тар но то 
пра во” и „Репродуктивно здра ве” по сис те
ма та „връс т ни ци обу ча ват връс т ни ци”.

Кметс т вото в с. Раковица
получи лек автомобил
Областната уп ра ва пре дос та ви лек ав

то мо бил за без въз мез д но пол з ва не на об
щи на Макреш за нуж ди те на кметс т во  с. 
Раковица. 

Народният пред с та ви тел Владимир 
Тошев връ чи клю чо ве те от пре воз но то 
сред с т во на кме та Николай Ненчев, пре
да доха и не об хо ди ми те до ку мен ти за уп
рав ле ни ето и пол з ва не то на автомобила. 
Лекият автомобил, мар ка „Фолксваген 
Пасат”, е соб с т ве ност на Областна ад ми
нис т ра ция  Видин и ще се из пол з ва за 
об щес т ве но по лез ни дейнос ти в на се ле
но то място, ко ето е от да ле че но как то от 
областния, та ка и от об щин с кия център. На 
предаването на ав то мо би ла при със т ваха 
кме тът на об щи на Макреш Иван Каменов и 
жи те ли на се ло Раковица.■

На 1 но ем в ри 2012 г., бе ре гис т ри ра но 
Специализирано по де ле ние „Национално 
хра ни ли ще за ра ди о ак тив ни от па дъ ци” (СП 
НХРАО) в рам ки те на Държавно пред п ри ятие 
„Радиоактивни от па дъ ци” (ДП РАО)

Създаването на по де ле ни ето е след с т вие 
от ре ше ние на  бъл гар с ко то пра ви тел с т во  от 
25 юли 2005 г., с ко ето на ДП РАО бе ше въз
ло же но да из г ра ди Национално хра ни ли ще за 
крат ко жи ве ещи нис ко и сред но ра ди о ак тив ни 
отпадъци* (НХРАО) до 2015 г.  Шест го ди ни по
късно, на 7 де кем в ри 2011 г., ан га жи мен тът на 
дър жа ва та бе пот вър ден в найви со ка сте пен 
с до пъл не ние към ре ше ни ето на Министерски 
съвет, с ко ето про ек тът за из г раж да не то на 
хра ни ли ще то на пло щад ка „Радиана” по лу чи 
ста тут на обект с на ци онал но зна че ние и на 
на ци она лен обект.

СП НХРАО не е са мос то ятел но юри ди
чес ко лице. Структурата му е ана ло гич на на 
та зи в ос та на ли те по де ле ния на ДП РАО. То 
ще се ръ ко во ди от гла вен инженер, на чи ето 
под чи не ние ще са технолог, ек с пер ти по ин
вес ти тор с ки кон т рол и ли цен зи ра не и дру ги 
специалисти, ко ито ще оси гу ря ват хо да на 
про ек та в съ от ветс т вие със се гаш ния му етап. 
Съставът им е око ло 15 души.

Междувременно, в пос лед ни те дни стар ти ра 
и про це ду ра за про ек ти ра не и из г раж да не на 
ог рад но съоръжение, ко ето ще очер тае фи зи
чес ки терена, вър ху кой то ще бъ де пос т ро ено 
хранилището.

В рам ки те на ДП РАО, ос вен но во съз да
де но то поделение, фун к ци они рат още 3 
спе ци али зи ра ни поделения: „Постоянно хра
ни ли ще за ра диоaктив ни от па дъ ци – Нови 
хан”, „Радиоактивни от па дъ ци – Козлодуй” и 
„Извеждане от ек с п ло ата ция – Козлодуй”.

*НХРАО пред с тав ля ва съ оръ же ние с мно го
ба ри ер на за щи та за трай но съх ра ня ва не на 
пред ва ри тел но обработени, обе зо па се ни и 
опа ко ва ни в сто ма но бе тон ни ку бо ве ра ди о ак
тив ни отпадъци. Хранилището ще бъ де от 
при по вър х нос тен тран ше ен тип с ка па ци
тет от 138 200 куб. метра. Съоръжението 
ще се със тои от ня кол ко сто ма но бе тон ни 
вко па ни кон с т рук ции (модули), раз де ле ни от 
вът реш ни прег рад ни сте ни на камери. След 
за пъл ва не с опа ков ки те зи ка ме ри се пок ри
ват със сто ма но бе тон на пло ча и се изо ли
рат от ат мос фер ни те во ди чрез из г раж да не 
на мно гоп лас тов зем но на си пен слой.■

ДП РАО съз да де 
спе ци али зи ра но 
по де ле ние за 
из г раж да не на 
на ци онал но 
хра ни ли ще за РАО

Пред об щин с ки съ вет
ни ци и жур на лис ти кме тът 
на Община Видин Герго 
Гергов пред с та ви от че та 
си за пър ва та го ди на от 
своя мандат. Събитието 
от к ри пред се да те лят на 
Общинския съ вет Пламен 
Трифонов. Той при пом ни 
под пи са на та пре ди ед
на го ди на на доб ра во ля 
от пред с та ви те ли те на 
ня кол ко по ли ти чес ки ко
али ции и пар тии Харта 
за Видин. И отбеляза, 
че ръ ко во дей ки се от 
то зи документ, пре неб
рег вай ки по ли ти чес ки те 
пристрастия, Община и 
Общински съ вет пос ти гат 
днеш ни те ре зул та ти и за 
всич ки е факт, че Видин 
се прев ръ ща в подоб ро 
мяс то за живеене.

Герго Гергов пос та ви 
ня кол ко ос нов ни ак цен та 
в от че та си. Той отбеляза, 
че въ ве де на та стро га 
фи нан со ва дис цип ли на е 
да ла резултат, пред п ри
емат се ефек тив ни мерки, 
ра бо ти се се ри оз но по ев
ро пейс ки проекти, раз ви
ват се со ци ал ни те услуги, 
кул тур ни те ин с ти ту ти са 
с но ва визия, пос ти гат се 
ус пе хи в спорта, Видин се 
прев ръ ща в же ла на ту
рис ти чес ка дес ти на ция и 
е с променен, ев ро пейс ки 
облик.

„Задълженията, ко ито 
наследих, бя ха над 21 
млн. лв., за по ри те – око ло 
11 млн. лв., прос ро че ни
те за дъл же ния – за над 7 
млн.лв. За око ло 400 000 
лв. бя ха не из п ла те ни те 
заплати. Година покъсно: 
за дъл же ни ята към тре то то 
три ме се чие са око ло 16 
млн. лв., или сто пих око
ло 5 млн. лв.  На ба за та 

на организацията, ко ято 
създадох, ус пях ме да 
из п ла тим за по ри за 6 ми
ли она лв. и към ок том в ри 
2012 г. ос та тъ кът по за по
ри е мал ко над милион. 
Изплатихме над 2 млн. 
прос ро че ни за дъл же ния” 
– се по соч ва в отчета. 

Видинският кмет се 
спря на найваж ни те 
проекти, по ко ито об щи
на та работи, и обър на 
вни ма ние спе ци ал но на 
ре ги онал но то де по за 
би то ви от па дъ ци и вод ния 
цикъл. „През ед но го диш
ния пе ри од на уп рав ле
ни ето ми се из пъл ня ват 
про ек ти на стойност към 
40 ми ли она лв. Четири от 
тях ве че са ре али зи ра ни 
– ус во ени те сред с т ва са в 
раз мер на поч ти 2 ми ли
она лв., ос та на ли те 16 са 
в про цес на реализация. 
Над 96 ми ли она лв. е 
стойнос т та на раз ра бо те
ни те про ек ти и на те зи в 
про цес на под го тов ка за 
кан ди датс т ва не – 16 на 

брой” – по со чи Гергов. Той 
поясни, че не за ви си мо от 
зат руд не но то фи нан со
во положение, Община 
Видин е по тър си ла но ви 
ре ше ния за по доб ря ва
не на град с ка та среда, за 
бла го ус т ро ява не и съз
да ва не на но ви мес та за 
от дих и развлечения. И 
по со чи ка то ре зул тат про
мя на та в Крайдунавския 
парк, пос т ро ява не то на 6 
дет с ки площадки, въз с та
но вя ва не то на не ра бо те
щи те чеш ми и фонтани, 
под мя на та на ав то бус ни те 
спир ки и въ веж да не то на 
но ви ав то бу си по град с ки
те линии, пос та вя не то на 
око ло 200 но ви кон тейне
ра за сметосъбиране, 
ре мон ти ра не то на сгра
ди те на всич ки кметс т ва в 
об щи на та и мно го други.

„Убеден съм в ус пе ха на 
гра да ни. Нека всич ки за
ед но на ка ра ме България 
да забележи, че Видин се 
раз ви ва” – ка за в зак лю че
ние Гергов.■

Кметът се от че те за пър ва та 
го ди на уп рав ле ние
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Цветан ИЛИЕВ

Като Драгомир Шопов бих 
же лал да ос та вя клю ча 

на ста ра та къ ща на оп ре де ле но 
място, нап ри мер под из т ри тия 
дър вен праг. Слязат ли от не
бе то ма ма и татко, ба ба и дядо, 
да го на ме рят и да си отворят. 
Уви! Нямам въз мож ност за то
зи жест на поета.

Старата ни къ ща от дав на 
я няма. Нямаше и ключалки. 
Грохнала старица. В еди ния й 
край пок ри вът от циг ли опи ра
ше о земята. Но в нея всич ко 
ми бе мно го скъ по и мило: и 
вод ни кът с котлите, ко ито ма ма 
мък не ше с лю ле еща се ко би
ли ца от мах лен с ка та чешма, 
ви на ги с оп лис кан гръб; и кре
ва тътса мар със сламеник, на 
кой то съм роден; и праз ни ят 
долап, и по тъ на ла та в па яжи на 
ла ви ца с олю ще на и обез ц ве те
на от дъл го го диш на упот ре ба 
посуда; и здрач на та со бама зе 
с мъ нич ко то прозорче, къ де то 
от дел ва та с ма джун аз кра
деш ком ла пах от жа ду ва но то 
сладко, нащ рек от плъ хо ве и 
мишки; и ог ни ще то с дъл га та 
ве ри га (с нея вед нъж ме вър за
ха за дъ не ра на ста ра та круша. 
Комшийките ба ба Йордана и 
стри на Цанка и ма ма го не ха 
от ме не вся как ви зли духове, 
ко ито бя ха раз бо ле ли доб ро
то де те от не из вес т на болест. 
Не знам за що бя ха решили, че 
съм болен, след ка то бях мно
го здраво, сил но момче. Може 
мо ята пре ка ле на буйност да 
ги е шокирала.); и кри ви ят и 
обе лен от дъж до ве те и сне го
ве те комин, на кой то жа ду вах 
нап ро лет двойка та щъркели, 
до лит на ли от топ ли те страни, 
да си сви ят гнездото. Те пред
по че то ха ве ков ния бряст в 
ъгъ ла на двора; до ри нев з рач
ни те прозорци, ви на ги по ло
ви на та об ле пе ни с вес т ни ци 
„Утро” и „Заря” и лю бо пит ния 
„Папагал”. Вятърът през зи
ма та ал ч но ги раз къс ва ше и 
пре пус ка ше щас т лив с об лак от 
мя та щи се ка то бе зум ни вес т
ни кар с ки късове. 

На ней но мяс то се га е из диг
нат… палат. Да, да, па лат от 
бетон, стъкло, алуминий, с вся
как ви разноцветки. Монолитна 
сте на опас ва двора. Вътре вся
как ви блес тя щи от слън це то 
машинерии. Отпред – ог ра да 
и пор та с при чуд ли ви те ам би
ции за ху бост и вкус. Стопанин 
е… циганин. Разбира се, не от 
голите, глад ни те и крадливите. 
Може би ня ка къв не ко ро но ван 
ром с ки барон. „Резиденцията” 
е глът на ла ня кол ко милиона. 
В нея ни кой не живее. Нагло 
при със т вие сред сел с ки те 
къщи, тя е сви де тел с т во как 
се пе рат мно го греш ни пари. 
Откъде? Как? По как ви не ве
до ми пътища? „Демокрацията” 
мълчи. Неприязън ме об х ва ща 
пред кра си ва та самонадеяност. 
Проклинам Вера, оси но ве на та 
„дъ ще ря” на мал ка та ми ле ля 
Кина, ко ято ог ра би „за кон но” 
дво ра на дя до и об ре че ста ра та 
къ ща на гибел.

Семейството ни бе 
десетчленно. От тъм ни зо ри 
до къс ни ве че ри тат ко и ма ма 
бя ха на полето. Не зна еха ни 
делник, ни празник. Само с 
кът си ре не и лу чец в тор ба та 
и бъ ке ла с го ре ща вода. При 
ни ви ца от 12 де ка ра ра бо те ха 
на из по ли ца и зе мя на чо коя 
Христо от Лом. Есен за ог рев 
пак на из по ли ца тат ко из си ча
ше поч ти де кар от вър ба ла ци
те на тур чи на Мустафа край 
Дунава.

Дядо бе овчарят. В къс на та 
есен той из кар ва ше ста до то ов

це на ба чия в по ле то при ко ли
ба та или къ ща та на за мож ни те 
съ се ди или роднини. Привечер 
с доб рия ни Марко му от на сях 
с по луп ци те веч на та лютеница, 
праз ни те гюмове, които, пъл ни 
сут рин след покарването, ги 
връ щах на село. Дядо прос
ти ра ше на се но до ко ли ба та 
мо ето легло. Луната из г ря ва ше 
пъл на и щедра. Над смъл ча
ни те ца ре ви ци и стърнища, 
над ця ло то по ле се раз с ти ла ше 
млеч на та свет ли на и то за
тих ва ше в ня как ва кос мич на 
тишина, ко ято опияняваше. В 
дет с кия ми мо зък се блъс ка ха 
как ви ли не въп ро си за живота, 
за смъртта, за хо ра та с един

с т ве ния извод, че жи во тът е 
тол ко ва прекрасен, но за що е 
та ка тъ жен и мъчен. До къс но 
не мо жех да заспя.

Благороден и добър, дя до не 
спо де ля ше с ни ко го найго ля
ма та си мъка. Винаги хо де ше с 
ос т ро върх ов чи калпак. С моя 
ус пех в учи ли ще той се гор
де еше много. Мисля, че аз му 
бях ка то свет лин ка в тунела. И 
се га ми е мъчно, че не мо жах 
на ста ри те му го ди ни да бъ да 
бли зо до него, за да му рад вам 
старините. Нещо уникално. 
Като учас т ник във всич ки те 
ми на ли вой ни през ХХ век, той 
не е убил ни то един вра жес ки 
войник. Ако от не го зависеше, 
ни ко га на тая кле та зе мя ня ма
ше да има война. Осем го ди ни 
е плен ник на ос т ров Корфу. 
Оставил ле ля Горанка на де
сет години. Когато си идва, тя 
е на осемнадесет, без на деж
д но болна. Случаят с нея е 
ка то в раз ка за на Йовков „По 
жи ца та”. Поливала в гра ди
на та на един от чи чов ци те си. 
Уморила се, лег на ла и заспала. 
Пропълзява змия. С ужас я 
захвърля. От то га ва завехнала. 
Врачки, баячки, ле ене на 
куршум, раз ни бил ки и ила чи 
– ни що не помагало. Нямало и 
бя ла лястовица. Момичето си 
отивало. Само то ва повтаряло: 
„Кога ще си дой де татко, да го 
ви дя за последно, кога?” И гор
чи во се разплаквало. Смъртта я 
съжалила. Дядо я сва рил жива. 
След два дни умира. Нямам 

ду ми за бол ка та на доб рия ми 
дядо. Баба Гика пък бе веч но 
в чер на заб рад ка – и в студ, и 
в пек. Някаква нез най на бо
лест я бе „об ръс на ла” до голо. 
Кашляше мно го ло шо и денем, 
и нощем. Накрая по жъл тя ка
то лимон. Двете ми ле ли бя ха 
ста ри моми. Това бе още ед на 
го ля ма мъ ка на дя до и баба. 
Рангел, бра тът на дядо, бе стар 
ерген. Баба все го съжаляваше, 
че не е свил свое гнездо. 
Живееше при нас, тъй ка то 
ня ма ше къде. Живееше ка то 
„гос те нин”. Бе ня ка къв не ясен 
бунтар. Викахме му чичко, 
по не же тат ко ня ма ше брат. Не 
знам как во учас тие е взи мал 

той в метежа, та ка ба ба на ри ча
ше Септемврийското въс та ние 
през 1923 г., но той се спасява, 
ка то се крие във вър шач ка та на 
Кръчмарите от гор на та махала. 

В ед но тъм но ут ро у нас нах
лу ха стражари. Арестуваха го 
ка то ко му нист и го дър жа ха 
вън на двора, до ка то дру ги два
ма стра жа ри ро ве ха – еди ни ят 
в скри на на мама, а дру ги ят – 
под мо ята възглавница. 

 Какво търсиш, ня ма ни що 
вътре, са мо парцали? – ма ма 
го во ре ше на вир на тия задник. – 
Напразно се пънете!

 Служба, госпожо, служ ба…
 Да не ви се ви ди и 

службата, и намерата! Смешни 
ми бя ха те зи стражари. 

След три ме се ца чич ко си 
дойде. На кра ка та му бя ха из
рас на ли твър ди топ ки ка то 
гъ ши яйца. Разбрахме, че са го 
ка ра ли да из кач ва стълба, на ри
су ва на на стената. Не мо же ли, 
бой до посиняване. 

 Абе, Убавенко, слад ки 
ли бя ха тур ти те и пе че ни те 
пилета, ко ито ти но сех вся
ка събота? – ба ба ча ка ше 
благодарност, че не го е заб ра
ви ла и го е мислела.

Чичко я пог лед на учуден.
 Какви турти, как ви пи ле

та да съм видял? Защо си ги 
носила?

Единствен в се ло пос ле не 
по ис ка на род на пен сия ка то 
ак ти вен борец. Не се до се ща ше 
обаче, че със сво ето гос ту ва не 
той бе ед на от при чи ни те за 

веч ни те кра мо ли меж ду ба ба 
и мама. От те зи раз п ра вии аз 
стра дах до плач. Обичах ги 
и двете. Те бя ха за ме не най
скъ пи те хо ра на земята. Като 
май ки вся ка дър па ше къ са та 
чер га към се бе си. Мизерията, 
неволята, сту дът и гла дът бя ха 
из су ши ли до пус тин но със то
яние ду ши те им и ги бя ха на ле
ли с отрова, ко ято ка то мен ге ме 
стис ка ше сър ца та им. Те не 
мо жа ха да осъзнаят, че жи во
тът е страш но къс и ако той 
пре ми не с кавги, ще бъ де най
без с мис лен и нещастен. По
доб ре в та къв слу чай да не са 
се раждали. А те са се ро ди ли 
с мно го доброта, с мно го обич 

за семейството, с из к лю чи тел
на грижовност, все от дайност и 
жертвоготовност. Едва на смър
т ния одър ба ба ще извика:

Снахо, сна хо Пауно, за що се 
ка рах ме тол ко ва мно го с тебе, 
защо? Нали виж даш как во не
що е животът?

Мама се разплакала, всич ко 
прос ти ла на баба. Целунала й 
ръ ка за сбо гом и мо ли ла Бога 
да й прос ти греховете.

В зим ни те вечери, ко га то вън 
ви еха въл чи ветрове, у нас ид
ва ше съ се дът Милан, найдоб
ри ят при ятел на дядо. До къс на 
до ба под мъж ди ва та свет ли на 
на га зе на та лам па те раз п ли та
ха сво ите войниш ки спомени. 
Аз чин но се дях на кре ва та и 
слушах, за та ил дъх. Мама гъл
че ше в съ сед на та со ба татко, че 
не ме при би ра да си лягам. Но 
ка къв ти сън пред не ве ро ят ни
те раз ка зи на два ма та дядовци. 
Покъс но на пи сах сти хот во ре
ние за те зи мигове.

Есента на 1944 го ди на у нас, 
в го ля ма та соба, бе нас та не
но ця ло от де ле ние съ вет с ки 
войници. Татко слу же ше ня
къ де в Добруджа. Една дъж
дов на но ем в рийс ка ве чер той 
си дойде. Съветските войни ци 
на из ля зо ха и пос рещ на ха ка
то брат бъл гар с кия войник. 
Като ог ле да как ог ни ще то тлее, 
татко, без да ка же дума, из ле зе 
и до мък на цял сноп су хи вър
бо ви клони. Пламна та къв бу ен 
огън, че войни ци те са мо то ва 
повтаряха: „Харашо, Иван, 

харашо!” Те на ре ди ха ко тел
ки те си с чай око ло огнището, 
гре еха се с удо вол с т вие след 
теж кия труд на Ломското 
пристанище, къ де то раз то
вар ва ха во ен ни материали. 
Наймла ди ят от тях, Илио от 
Украйна, ка то виж да ше как на 
бед ната ни си ния има ше са мо 
ка ча мак и боб, из важ да ше сво
ята мес на консерва, по да ва ше 
я на тат ко и ма ма с думите: 
„Для ребята!” Ко га то за ми на
ха на фронта, той обе ща след 
война та да дой де неп ре мен но 
да ни види. Оттогава ни вест, 
ни кост…

Стоя от па ла та на по чет но 
разстояние. Зад пор та та ог ро

мен пес, въл ча порода, караули, 
мя тай ки се от еди ния край до 
другия, го тов да раз къ са всеки, 
кой то доб ли жи дво ре ца на сто
па ни на му.

Ако ста ра та къ ща бе оцеляла, 
се га щях да вля за в нея ка то 
в храм. Вярно, ня ма да из пи
там оня сла дък страх, кой
то раз вин т ва ше дет с ко то ми 
въображение, след ка то чу вах 
как караконджоли, таласъми, 
плъ те ни ци иг ра еха сво ето 
юди но хо ро на та ва на и аз 
прип ря но ве чер ти ках под въз г
лав ни ца та си че сън за спа се ние 
от тях. Но, убе ден съм, че ще 
усе тя ше по та на ми ли те ми и 
тол ко ва доб ри хора, жи ве ли 
първобитно, без п рос вет но (ма
ма и тат ко бя ха неграмотни), с 
мно го не из ра зи ма мъ ка и роб с
ки труд. В ста ра та къ ща и сте
ни те мо гат да говорят. Може би 
с шес то чув с т во щях да до ло вя 
мъл ча ли во то им питане: заб ра
ви ли ни вече?

Не съм ви забравил, ми
ли мои, и ни ко га ня ма да ви 
забравя, за що то та ка ми е мъч
но за вас, че ня мам ду ми да го 
изразя.

Като пог леж дам с неп ри язън 
ци ган с кия палат, под кой то е 
гро бът на ста ра та ни къща, на 
мо ето детство, аз бър зам да 
не за къс нея при мо ите 80 го
ди ни към… бе лия лист. Нали 
на пи са но то остава. И ако то
ва е из пъл не ние на си но вен и 
чо веш ки дълг, не ка пребъде. 
Амин!■

Реквием
за ста ра та къ ща
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►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

►МАЛКИ ОБЯВИ

„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.

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.

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 найдоб 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;
email: office@diven.bg; http://www.diven.bg

22 – 28 но ем в ри

22 ч Св. апос то ли 
Филимон, Архип и Апфия  
от се дем де сет те апостоли. 
Свв. мъ че ни ци Цецилия, 
Валериан, Тивуртий и 
Максим от Рим († 230). Св. 
Михаил войн, Българин († 
867)

23*п Св. Амфилохий, 
епис коп Иконийски († 
ок.395). Св. Григорий, 
епис коп Акрагантийски 
(VVI). Св. бла го ве рен 
княз Александър Невски 
(Алексий) († 1263)

24*с Св. ве ли ко мъ че ни ца 
Екатерина († 305). Св. ве ли
ко мъ че ник Меркурий († 251)

25 н (Отдание на 
Въведение Богородично)

† Тринадесета Неделя 
след Неделя по дир 
Въздвижение

*Св. Климент Римски па
па († ок. 101). Св. ве ли ко мъ
че ник Меркурий. Св. Петър 
Александрийски епис коп (IV 
век). Св. Климент Охридски 
ар хи епис коп († 840)

26 п Св. пре по доб ни 
Алипий Стълпник († 640). 
Св. пре по доб ни Яков 
Отшелник. Св. пре по доб ни 
Стилиян Пафлагонийски 
(Детепазител) (р. меж ду 400 
и 500 г.)

27*в Св. ве ли ко мъ че
ник Яков Персиец (Иаков 
Персианин) († 421). Св. 
пре по доб ни Паладий 
Еленополски († 431/42). 
Св. пре по доб ни Теодосий 
Търновски († 1363)

28 с Св. мъ че ник Акакий 
(IV). Св. пре по доб но
мъ че ник Стефан Нови 
Изповедник († 767). Св. 
мъ че ник Иринарх. Св. пет
на де сет све ще но мъ че ни ци 
Тивериополски (Струмишки) 
(† 362). Св. мъ че ник Христо 
(† 1748)■
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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 106

◄ През месец 
октомври т.г. 
управителните 
съ ве ти на КС - 
гр.Вра ца и КС 
- гр.Ви дин про ве-
до ха съв мес тен 
Управителен съ-
вет в с. Во не ща 
во да - учеб ния 
цен тър на ЦКС - 
гр.София, къ де то 
бя ха раз г ле да ни 
въпросите:
● за съв мес т на 
ра бо та на два та 
съ юза с неп ра ви-
тел с т ве ни ор га-
ни за ции с нес то-
пан с ка цел;
●под го тов ка за 
есен но-зим ния 
се зон.■

На прак ти ка
в Испания
Професионална гим на зия по елек т ро тех
ни ка „Христо Ботев“– Монтана спе че ли 
про ект по Секторна прог ра ма “Леонардо 
да Винчи”, Програма „Учене през це лия 
жи вот“, Дейност Мобилност. Темата на 
про ек та е „Европейска прак ти ка в све
та на ком пют ри те“ (Проект 20121BG1
LEO0106795). Този про ект е фи нан си ран 
с под к ре па та на Европейската комисия. 
Продължителността на про ек та е ав густ 
2012 – юли 2013 г. Партньор по про ек
та е M.E.P. EUROPROJECTS GRANADA 
(Mobility European Projects Granada)  
Гранада, Испания. Бюджетът на про ек та е 
48 370 евро. 

Настоящият про ект има за ос нов на цел да под
по мог не в дъл гос ро чен план про фе си онал ния нап
ре дък на учениците, ка то им пред ла га въз мож ност 
за нов про фе си она лен прак ти чес ки опит по ос нов
ни те ас пек ти на тях но то обу че ние в ком пю тър на та 
област. Те ще по ви шат про фе си онал ни те си уме ния 
и тех ни чес ки те си ком пе тен ции до ед но съв ре мен
но ниво, с ви со ки кри те рии за качество, ко ето да 
им оси гу ри подо бър шанс в тях на та бъ де ща про
фе си онал на реализация. Също та ка пол з ва те ли те 
по про ек та ще по ви шат ези ко ва та си култура, ще 
мо гат да из пъл ня ват ус т ни и пис ме ни ин с т рук ции 
на ан г лийс ки език при из пъл не ние на прак ти чес ки 
задачи.

Участниците в обу чи тел на та прак ти ка ще при до
би ят но ви со ци ал ни кон так ти и но ви лич ни уме ния 
в раз лич на за тях кул тур на среда.

Мобилността включ ва 20 уче ни ци от спе ци
ал нос ти те „Компютърна тех ни ка и тех но ло гии“, 
„Компютърни мре жи“ и „Възобновяеми енер гий ни 
из точ ни ци“ от ПГЕ „Христо Ботев“  град Монтана. 
Обучителната три сед мич на прак ти ка ще бъ де ор
га ни зи ра на от пар т ньо ра M.E.P. EUROPROJECTS 
GRANADA (Mobility European Projects Granada)® 
Гранада, Испания за пе ри ода от 02.04.2013 до 
23.04.2013 г.

Като ре зул тат от ре али зи ра не то на про ек та на
ши те уче ни ци ще се за поз на ят с но ви тех но ло гич ни 
сред с т ва в ус ло ви ята на ре ал на ра бот на среда. 
Благодарение на про ек та мла ди те хо ра ще по ви
шат про фе си онал ни те си умения, ще по лу чат по
го ле ми шан со ве да се ре али зи рат про фе си онал но 
след за вър ш ва не то на сред но то си образование.

От 15 ок том в ри за поч на пред ва ри тел на та 
подготовка, до ко ято бя ха до пус на ти 30 ученици, 
одоб ре ни при на чал ния подбор. Учениците ще пре
ми нат 100 ча са ези ко ва под го тов ка по ан г лийс ки 
език, 140 ча са пе да го ги чес ка под го тов ка по спе
ци ал ни те пред ме ти и 20 ча са кул тур на под го тов ка 
за за поз на ва не с раз лич ни ас пек ти от жи во та в 
Испания. На ус пеш но за вър ши ли те пред ва ри тел
на та под го тов ка учас т ни ци ще бъ дат из да де ни 
съ от вет ни те сертификати. Учениците са пре дел но 
мо ти ви ра ни да се под гот вят доб ре за учас тие в 
мобилността. Това вед на га се от ра зи по ло жи тел но 
и на от но ше ни ето им към учеб ния про цес ка то ця
ло и на по ве де ни ето им в училище. Това, спо ред 
ръ ко во ди те ля на про ек та инж. Добри Александров, 
ди рек тор на ПГЕ, да ва га ран ция за ус пеш на та ре
али за ция на проекта.

Тази пуб ли ка ция от ра зя ва са мо лич ни те виж
да ния на нейния ав тор и от Комисията не мо же 
да бъ де тър се на от го вор ност за из пол з ва не то 
на съ дър жа ща та се в нея информация.

инж. Елка СЕФЕРИНОВА, 
ко ор ди на тор на про ек та
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e-mails: slovoplyus@abv.bg,
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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
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Д Ъ РЖ А В Е Н  Ф О Н Д  „ З Е М Е Д Е Л И Е ”
РА З П Л А Щ АТ Е Л Н А  А Г Е Н Ц И Я

1618 София, бул. „Цар Борис III” 136; Тел.: +359 2 81 87 100;
Факс:+ 359 2 81 87 267; email: dfz@dfz.bg; www.dfz.bg 

Започва прием на проекти за професионално
обучение и информационни дейности

До 20 декември тази година Държавен фонд „Земеделие” ще приема заявления по 
Мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение 
на научни знания” от Програмата за развитие на селските райони  (ПРСР). Бюджетът 
за този прием е 2 500 000 евро. Схемата се финансира от Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони. Средствата се отпускат за обучение чрез 
дългосрочни и краткосрочни курсове, семинари, информационни сесии и работни 
срещи в сферата на растениевъдството, в лесовъдството и животновъдството. 

Подробните инструкции за кандидатстване ще намерите на следната връзка: http://
www.prsr.bg/attachment/documents/file_624.pdf. Необходимите документи ще откриете 
на сайта на ПРСР www.prsr.bg, в раздел „Мерки”/ „Мярка 111”. 

Кандидатите могат да получат и подадат заявления в Централно управление 
на ДФ „Земеделие”, София, бул. Цар Борис ІІІ 136.

6 ноември 2012 г.                  ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция

Дамски клуб “Вратица” 
и пред с та ви те ли на ВМРО 
от Козлодуй и Враца по се
ти ха на 7 но ем в ри Дома за 
въз рас т ни хо ра с ум с т ве на 
изос та на лост в с. Бутан. С 
по да ре ни те дре хи оби та
тел ки те на до ма по лу чи ха и 
тра ди ци он но по да ря ва ни те 
сладкиши, нап ра ве ни от 
пред с та ви тел ки те на дам с
кия клуб. Представителите 
на ВМРО по лу чи ха мно го 
ра дос т ни усмивки, прег ръд
ки и при ят ния момент, че 
са по лез ни и пос рещ на ти с 

нетърпение! Всички по лу
чи ха от но ви те си при яте ли 
бу ке ти и сувенири, нап ра ве
ни от тях самите.

ВМРО бла го да ри от 
сър це на ди рек тор ка та на 
до ма Милена Стоянова 
за прек рас но то пос ре ща
не и за това, че се гри жи 
за щас т ли во то ежед не вие 
на сво ите възпитанички. 
Милена Стоянова сподели, 
че в до ма имат пос то ян на 
нуж да от бла гот во ри тел ни 
инициативи. Сега се нуж
да ят наймно го от матраци, 

гардеробчета, сто ло ве и от 
мно го вни ма ние и при ем от 
обществото. Живеещите в 
до ма са хо ра ка то нас, мо же 
би до ри с мно го почис ти 
и подоб ри мис ли от нас, 
за що то всичко, ко ето пра
вят и мислят, ид ва от сър
ца та им. 

Надяваме се, че на ше то 
по се ще ние ще про во ки ра 
и дру ги и те ще от во рят 
ду ши те си точ но в те
зи дни, ко га то България 
тъ жи за своя ду хо вен 
водач.■Слово плюс

ВМРО нап ра ви да ре ние
на до ма в Бутан

В Белоградчик
от к риха па мет на пло ча
на сгра да та на бив шия 
офи цер с ки клуб

Любомир ВЕСЕЛИНОВ
Проявата бе пос ве те на и на 100го диш ни на та 

от Балканската вой на. Както е известно, дей но 
учас тие в епич ни те бо еве в Балканските вой ни и 
покъс но в Първата све тов на вой на взе ма и 15и 
пе хо тен лом с ки полк, кой то в про дъл же ние на 
50 го ди ни е дис ло ци ран в Белоградчик, от края 
на ХІХ до сре да та на ХХ век. Сградата в цен тъ
ра на гра да е пос т ро ена през 1894 г. и в нея се 
е по ме ща вал офи цер с кият клуб на полка. Тук от 
1894 до 1896 го ди на са слу жи ли и дейци те на 
ВМРО – Борис Сарафов и Христо Чернопеев.

Слово за бойния път на ХV пе хо тен лом с ки 
полк, за не го ви те ге ро ич ни сра же ния и по бе ди 
из не се под пол ков ник от за па са Милчо Манолов 
– пред се да тел на ор га ни за ци ите на ве те ра ни те 
от войни те и та зи на Съюза на офи це ри те и сер
жан ти те от за па са и резерва.

От име то на об щин с ко то ръ ко вод с т во зам.
кме тът Антон Трифонов бла го да ри за бла го
род ния жест на Националния съ юз „Единение” 
за без въз мез д но пре дос та ве на та па мет на пло
ча и прис тъ пи към це ре мо ни ята по нейно то 
откриване, ко ето бе из вес те но от пу ше чен са лют 
на бойци те от клуб „Бдинци”.

Признателни бъл га ри под не со ха вен ци и цве
тя пред но во пос та ве на та па мет на плоча.■

През октомври стар ти ра 
вто ра та Националната 

доб ро вол чес ка ин фор ма ци
он на кам па ния в под к ре па на 
при ем на та гри жа (за прив ли
ча не на при ем ни родители) 
под над с лов „Всички има ме 
гри жа та”.

Кампанията, ор га ни зи ра
на от Българският мла деж ки 
Червен кръст (БМЧК), об х ва
на 27те об лас т ни гра да и 119 
об щи ни в страната. Част е от 
„Програмата за пре дос та вя не 
на ус лу ги и под к ре па на де ца 
и мла ди хора, на пус ка щи со
ци ал ни те ин с ти ту ции”, ре али
зи ра на с фи на нсо ва та по мощ 
на фон да ция „Велукс” и в пар
т ньор с т во с Международната 
Федерация на Червения кръст 
и Червения полумесец, Зона 
Европа. 

Инициативата из рас т ва от 
дъл го го диш ния опит на об
щин с ки те клу бо ве на БМЧК в 
под к ре па на де ца та в нужда. И 
от убеждението, че един с т ве
но раз г ръ ща не то на мре жи от 
под хо дя щи со ци ал ни ус лу ги в 
об щ нос т та мо же да им пред
ло жи сре да и грижа, близ ки до 
семейната. 

И през 2012 БМЧК ще 
ре али зи ра ин фор ма ци он на
та кам па ния  в пар т ньор с т во 
и със съв мес т ни те уси лия 
на над 80 ор га ни за ции и 
институции, ан га жи ра ни с 
ка уза та на при ем на та гри
жа по места, вклю чи тел но 
с 55 общини, пар т ньо ри на 
Агенцията за со ци ал но под
по ма га не (АСП) по про ект „И 
аз имам се мейс т во”, с ко ето 
це ли да пос тиг не мак си мал на 
об щес т ве на съп ри част ност и 
отговорност.  До мо мен та го
тов ност за учас тие са за яви ли  
над 179  ре ги онал ни пе чат ни 
и  елек т рон ни медии.

От на ча ло то на прог ра ма та 
през ап рил 2011 до мо мен та 
над 770 доб ро вол ци са пре
ми на ли обу че ния по при ем на 
грижа, в ко ито с го тов ност 
се вклю чи ха кон сул тан ти и 
щат ни спе ци алис ти на БЧК и 

про фе си она лис ти по въп ро
си те на при ем на та гри жа от 
пар т ньор с ки организации. От 
БЧК очак ват в кам па ни ята да 
вклю чат над 1300 мла де жи 
доброволци. 

Кампанията в об ласт 
Монтана стар ти ра с раз к ри
ва не на мо бил ни ин фор ма
ци он ни пун к то ве в Монтана, 
Берковица и Лом. Целта и е да 
се по ви ши ин фор ми ра нос т та 
на об щес т во то по проб ле ми те 
на при ем на та грижа. По вре ме 
на съ би ти ето доб ро вол ци на 
БМЧК ще раз да ват бро шу ри 
с ин фор ма ция за това, как во 
оз на ча ва да си при емен ро
ди тел и кои са дос тав чи ци те 
на ус лу га та „при ем на гри жа” 
на те ри то ри ята на областта/ 
общината. Социални ра бот
ни ци от Екипите по при ем на 
гри жа ще кон сул ти рат про яви
ли те интерес.

В Монтана и Берковица 
бяха ор га ни зи ра ни „Арт ате
лие” и „Детска асам б лея”  с 
учас тие на доб ро вол ци на 
БЧК и БМЧК,  де ца от ЦДГ, 
родители, уче ни ци и граж да
ни в из ра бот ва не то на свъ тък 
с пожелания, рисунки, лю би
ми песни, стих че та или ду ми 
на лю бим приказен/ ани ма
ци онен герой, от пе ча тъ ци от 
ръ чич ки и дру ги от п ра ве ни 
към при ем ни деца.

Кампанията про дъл жи с 
ор га ни зи ра не то на ин фор ма
ци он ни ак ции в Бойчиновци, 
Брусарци, Вълчедръм, 
Вършец, Георги Дамяново, 
Медковец, Чипровци и 
Якимово в пар т ньор с т во 
с мес т ни те струк ту ри на 
Дирекциите „Социално под
по ма га не”, Читалищни нас
то ятел с т ва и Центъра за об
щес т ве на под к ре паМонтана. 
■Слово плюс

Кампания в подкрепа
на изоставени деца
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Поетичен салон

Момичета от клуб "Медии" с 
наг ра ди от на ци она лен кон курс
Ася Андреева Тодорова и Елица Пламенова Йорданова от клуб «Медии» са сред призьо ри те от Петия 
на ци она лен уче ни чес ки кон курс за ли те ра тур но твор чес т во и жур на лис ти ка „Стоян Михайловски” Русе`2012

Ася спе че ли спе
ци ал на та наг ра да за 
журналистика. Това е 
найви со ко то отличие, 
за що то та зи го ди на не се 
при съж да го ля ма та наг
ра да за ин ди ви ду ал ни 
учас т ни ци – ста ту ет ка та 
«Стоян Михайловски». 
Ася Андреева впе чат ли 
жу ри то с ин тер вю с по
бе ди тел ка та в ри али ти 
фор ма та «Умна и кра си ва» 
Валерия Цимбал: „Хората 
в Монтана ме пра вят 
щастлива!” и с очер ка 
„Единственото гле мър ате
лие в България да ря ва при

каз ни ми го ве и емо ции”.
Елица Пламенова спе

че ли пър ва наг ра да в жанр 
«Репортаж» с ма те ри али те 
си „Със за доч но пъ те
шес т вие по ев ро пейс ки 
марш ру ти за поч на 9 май в 
Монтана”, пос ве тен на фо
то кон кур са на Младежкия 
дом в Монтана, и 
„Престижно със те за
ние – тан цов ма ра тон” за 
Международния тур нир 
по спор т ни тан ци Монтана 
Open 2011.

И две те момичета, ко ито 
под гот ви ха жур на лис
ти чес ки те си ма те ри али 

по вре ме на за ни ма ни
ята в клуб «Медии» към 
ОДК «Ние, враб че та
та», са въз пи та нич ки на 
ГПЧЕ «Петър Богдан» 
 Монтана. 

В Петия на ци она лен 
уче ни чес ки кон курс за 
ли те ра тур но твор чес т во 
и жур на лис ти ка „Стоян 
Михайловски” учас т ва ха 
435 мла ди ав то ри от ця
ла та стра на с 569 твор би 
и 31 ко лек ти ви /еки пи на 
вестници, те ле ви зи он ни и 
ра ди оп ре да ва ния и жур
на лис ти чес ки материали/. 
Седемчленно жу ри с пред

се да тел до цент др Руси 
Русев  пре по да ва тел в РУ 
„Ангел Кънчев” и ВТУ 
„Св.Св.Кирил и Методий”, 
оце ни тек с то ве те и при съ
ди наградите. 

Наградите ще бъ дат 
връ че ни ид на та не де ля от 
11,30 ча са на Тържествена 
це ре мо ния в за ла „Европа” 
на те ат ра лен ком п лекс 
“Доходно зда ние” в Русе. 

Групата по 
журналистика, ко ято 
от 10 г. е с лек тор Нели 
Василева, ве че е но си
тел на Голямата наг ра да 
за ко лек тив но учас тие 

през 2008 г. Дора Иванова 
граб на Голямата наг ра да 
за ин ди ви ду ал но учас тие 
през 2009а. Ася Ценова 
пък спе че ли спе ци ал на та 
наг ра да за жур на лис ти ка 
от тре то то из да ние на кон
кур са през 2009та /то ва е 
пови со ко от ли чие от пър
во то място/. Творческото 
със те за ние през 2010та 
кла си ра клуб «Медии» на 
вто ро то стъ па ло на по
чет на та стълбица. Стела 
Стефанова за во юва вто ра 
наг ра да за интервю, Мария 
Петрова има поощрение, а 
еки път Рангел Колданов, 

Деница Иванова и Дейвид 
Павлов са с вто ро мяс то 
през 2010. Същата го
ди на вес т ни кът на клуб 
«Медии» „Аспекти” бе 
кла си ран на вто ра по зи ция 
в ка те го ри ята за пе чат ни 
издания. Тазгодишните 
наг ра ди на Ася и Елица 
про дъл жа ват традицията. 
Текстовете на две те въз пи
та нич ки на Нели Василева 
– лек тор по жур на лис ти ка 
на клуб «Медии», са пуб
ли ку ва ни на сай та www.
montanadnes.com и в 
мес т ния печат. ■Слово 
плюс

Известният вра чан с ки 
пи са тел Веско Лазаров 
е но си тел на при за 
„Будител на го ди на та” 
за 2012 г. Наградата за 
ут вър ж да ва не на тра
ди ци он ни те бъл гар с ки 
цен нос ти и кул ту ра му 
бе ше връ че на на 1 но
ем в ри от пред се да те ля 
на Областния ко ми
тет на ВМРО  Враца 
Красимир Богданов с 
думите: „Благодарим 
на гн Лазаров, че в 
днеш но то не ге ро ич
но вре ме про дъл жа ва 
по своя не под ра жа ем 
на чин да въз к ре ся ва 
спо ме на за ми на ло то и 
заб ра ве ни те ни герои. 
Книгата „Пантеони”, ко
ято на те жа при на шия 
из бор, е още ед на вра та 
към опоз на ва не то им. 
Тя е пос ла ние към те
зи мла ди хора, ко ито 
и днес са с нас.” Веско 
Лазаров по лу чи спе ци
ал на статуетка, грамота, 
бъл гар с кия на ци она лен 
флаг и пат ри отич на бъл
гар с ка литература. 

Данни за не го вия жи
вот и твор чес т во пред с

та ви пред се да те лят на 
мла деж ка та ор га ни за
ция на ВМРО Станислав 
Стаменов.

Веско Лазаров е ро ден 
на 15.09.1935 г. в град 
Враца. По про фе сия е 
учи тел с над 30 г. тру дов 
стаж. Почти ця ла та му 
тру до ва дейност ми на ва 
в Техникума по тек с тил 
във Враца. 

Автор и ре цен зент 
е на мно жес т во учеб
ни ци по тек с тил на 
тех ни ка и технология. 
Занимава се про фе си
онал но и с дърворезба. 
Литературните му вле
че ния да ти рат от ран на 
възраст, но осо бе но 
сил но се изя вя ват след 
пен си они ра не то му. 

Носител е на ня кол ко 
наг ра ди за ху мо рис
тич на проза: наградата 
на Габрово  “Благолаж 
2004”, втора наг ра да 
за про за  Троян 2006, 
втора наг ра да за про
за  Троян 2007, първа 
наг ра да за про за – 
Фестивал на ху мо ра и 
са ти ра та в Кубрат 2008 
година.

Веско Лазаров е ав
тор на книгите: “Люти 
ла кър дии за бла ги вра
ча ни” 2005 г., “Букварче 
на мю зе ви ра с раз мис
ли и по уче ния” 2006 г., 
“Рицарят на ду ха” 2008 
г., “Лакърдии за дел
ник и праз ник” 2009 г., 
“Пантеони” 2011 г.

“Пантеони” е ху до
жес т ве нодо ку мен тал но 
издание. Авторът пред
с та вя ре во лю ци он ни те 
ко ми те ти във Враца 
пре ди Освобождението; 
сво ята глед на точ ка 
за апос то ли те Стоян 
Заимов, Иваница 
Данчов, Никола 
Обретенов, Георги 
Апостолов; спо ме ни за 
Възнесенското учи ли ще 
във Враца и за го ле
ми те вра ча ни Тодор и 
Димитър Бучински; за 
Христо Ботев и лоб но
то му място, за не го вия 
па мет ник и Ботевския 
ко ми тет и дру ги ис
то ри чес ки съ би тия и 
личности; пре да ни ята и 
легендите, ос та на ли в 
Пантеона на на род на та 
памет. ■Слово плюс

Цоньо НЕДЕЛКИН

Обич
Зелени ниви и гори зелени,
река с талази тръпнещи едва,
в която се люлеят отразени
върби превити, бистра синева.

Земята на дедите ни това е,
това е Дунавската равнина,
в която ще ме мами чак до края
домът ми скъп, със будна светлина…

Орлин ОРЛИНОВ

Блъф
Е, и как во излезе, дра ги мой?
Излезе, че жи ве ли сме в калъф,
че да си бил тръ бач и пре дан войн - 
из ма ма е било, би ло е блъф!

А този, де то ка то плъх се сви ра
в хралупка, кой то хруп ка ше зърна,
излиза, че оказ вал съпротива,
тъ кал на тъм но свет ли знамена,

за да ги вее гор до и спокойно,
го тов за де мок ра ция да мре
и с де сет пръс та от по ле то бой но
в ми тич на по за лав ри да бере.

Цветан ИЛИЕВ

Мигове 
                                На дя до Лико

Пак зи ма е, дядо! 
И ве чер прег ръ ща селцето.
Стани да си идем. 
Ще вик нем и дя до Милан.
Ще пал нем от но во в го ля ма та со ба 
кюм бе то
и лам па та с тел. 
И под оня опу шен та ван
ста не те за ме не пак смели, 
най-чуд ни юна ци
със вол с ки ко ла и на ву ща 
би ли на войни,
край мът ни ре ки и при бу ри 
стро или би ва ци
и чез не ли в плен във нез най ни 
зад мор с ки страни.
Едно де те в зим ни те ве че ри 
с вас ще будува,
под п ря ло бра дич ка 
на ста рия дър вен креват.
Едно де те с бис т ри очи 
до зо ри ще пъ ту ва
далече, да леч по ши ро кия 
при ка зен свят…

Даниела ХИТОВА
Община Враца наг ра ди по бе ди те

ли те в об щин с кия етап на уче ни чес ки 
иг ри 2011/2012г, ко ито про дъл жи ха в 
областен, зо на лен етап и на финали. 
Представители на шест ви да спорт при 
юно ши те и девойките, в три те  въз рас
то ви гру пи 57 клас, 810 клас и 11 и 12 
клас, по лу чи ха еки пи ров ка и спор т ни 
пособия. 

Във во лейбо ла до ми ни ра ха пред с та
ви те ли те на ПМГ „Акад. Иван Ценов”, 
ко ито за еха пър ви те мес та във всич ки 
въз рас то ви гру пи при де войки те и при 
юношите. Ето и кла си ра не то в дру ги те 
спортове:

Бадминтон 
Момичета 57 клас  I м. ОУ „Св. 

Климент Охридски”  с. Тишевица
Момчета 57 клас  I м. ОУ „Св. Климент 

Охридски”  с. Тишевица
Девойки 810 клас  I  м. ПГ „Димитраки 

Хаджитошин”
Юноши 810 клас  I м. ПГ „Димитраки 

Хаджитошин”
Лека атлетика
Момичета 57 клас  I м. ПМГ „Акад. 

Иван Ценов”
Момчета 57 клас   I м. ОУ ”Хр. Ботев” 

– с. Баница
Девойки 810 клас  I м. СОУ ”В. 

Кънчов”
Юноши 810 клас  I м. ПМГ „Акад. Иван 

Ценов”
Тенис на маса
Момичета 57 клас  I м. ОУ «Васил 

Левски»
Момчета 57 клас  I м. СОУ „Васил 

Кънчов”
Девойки 810 клас  I м. Професионална 

гим на зия по тър го вия и рес то ран тьор с т во
Юноши 810 клас   I м. ПМГ ”Акад. 

Иван Ценов”
Футбол
Момчета 57 клас  I м. СОУ „Васил 

Кънчов”
Юноши 810 клас  I м. СОУ „Христо 

Ботев”
Юноши 1012  клас  I м. ПТГ „Н.Й. 

Вапцаров”
Шахмат
Момичета  Момчета  57 клас  I м. 

ПМГ „Акад. Иван Ценов”
Момичета  Момчета  810 клас  I м. 

ПМГ „Акад. Иван Ценов”.
Индивидуални наг ра ди по лу чи ха и 

кла си ра ли те се на фи на ли те. В ле ка та 
ат ле ти ка Тихомир Костов от ПМГ спе че
ли зла тен ме дал на 800 м. Два брон зо ви 
ме да ла от фи на ли те по ле ка ат ле ти ка 
до не се на гра да ни и уче нич ка та от СОУ 
„В. Кънчов”  Нели Славчева в бя га не то 
на 200 и 400 м.

Найго ле ми ят ус пех от „Ученически иг
ри” е злат ни ят ме дал във во лейбол при 
де войки те 810клас, кой то спе че ли от бо
рът на ПМГ. През юни ти мът бе от ли чен 
с гра мо ти за ви со ки спор т ни пос ти же ния 
от кме та на об щи на та инж. Николай 
Иванов, а вче ра по лу чи и но ви спор т ни 
екипи. За те зи ус пе хи две те учи ли ща – 
ПМГ ”Акад. Иван Ценов” и СОУ „Васил 
Кънчов” по лу чи ха и плакети. Награди 
има ше и за учи те ли те по фи зи чес ко 
възпитание, до ве ли сво ите въз пи та ни ци 
до ви со ки те постижения.■

Община Враца наг ра ди
победителите в
уче ни чес китe иг ри

Веско Лазаров 
е бу ди тел на
2012 го ди на


