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Дянков носи европейски
пари за Северозапада
Елеонора
КОНСТАНТИНОВА

В края на годината за
почва работа по проект за
развитие на Северозапада,
който да кандидатств а
за привличане на средс
тва от новия програмен
период на оперативни
те програми на ЕС 2014
– 2020, това съобщи на
изненадващо посещение
във Враца вицепреми
ерът Симеон Дянков.
Той дойде във вторник
вечерта, за да се срещне
с кандидата на ГЕРБ за
кмет на Враца инж. Петя
Аврамова. „Поела съм
ангажимент пред моите
съграждани, че ще лоби
рам за проектите на Враца
и на региона пред вас“,
каза Петя Аврамова на
вицепремиера. „Враца и
Северозападният регион
са приоритет на правител
ството на ГЕРБ, благода
рение на активната намеса
на депутатите от региона“,
обясни Симеон Дянков в
отговор. По-голямата част
от проектите стартират
в момента, защото беше
необходимо технологично
време за тяхната подготов
ка и пренасочване на сред
ства от бюджета, добави
още той. „Допреди година
и половина никой не го
вореше за Северозапада
и необходимостта да се
обърне специално внима
ние на региона“, каза още
Симеон Дянков. Според
вицепремиера нови

Правителството ще отпусне допълнителни средств
 а за
ремонта на Е-79, а догодина и за ремонт на ст. Христо Ботев

ят програмен период на
Оперативните програми
на ЕС е добра възможност,
защото той ще позволи
кандидатстването за ком
плексно финансиране на
цели региони, не само по
определени теми.
„До момента пра
вителството е дало
500 000 лв. за ремонта на
Е-79 през Враца“, каза
вицепремиерът. Целта е,
докато позволява времето,
да бъде ремонтиран въз
можно най-голям участък

от пътя. Ремонтът на пътя
започна преди 3 седмици
в частта от НАП - Враца
към „Химко”. „Тъй ка
то метеорологичните
условия позволяват, ще
отпуснем и още пари,
за да продължи работа
та“, ангажира се Симеон
Дянков. Обещаният още
през май месец ремонт на
стадион „Христо Ботев”
също ще бъде осъщест
вен, стана ясно от думите
на вицепремиера. „Това
ще се случи през след

ващата 2012 г.“, добави
той. „Тази година прена
сочихме средствата към
ремонта на Е-79, тъй като
преценихме, че в насто
ящия момент това е от
изключителна важност“,
завърши Симеон Дянков.
Той декларира подкре
пата си към инж. Петя
Аврамова, с която са рабо
тили покрай дофинанси
рането на водния цикъл на
Враца. „Идеите на новите
кметове ще бъдат много
полезни за изработването

на проекта за регионална
програма за Северозапада
и аз съм сигурен, че с Петя
Аврамова ще работим доб
ре“, каза Симеон Дянков.
В проекта за Бюджет
2012 са заложени око
ло 4 млрд. лв. повече за
дофинансиране на инф
раструктурни проекти от
оперативни програми на
ЕС, което е с около 80%
повече, отколкото през
2011 г., стана ясно още от
думите на министъра на
финансите. ■

Завърши
годишният
планов
ремонт на
шести
енергоблок
Плановият го
дишен ремонт на
шести блок на АЕЦ
“Козлодуй” завърши
на 27 октомври 2011
г. В 9 ч. и 59 мин.
блокът бе включен
в паралел с елект
роенергийната сис
тема на страната,
след извършена
проверка и издаде
но разрешение от
Агенцията за ядрено
регулиране.
В рамките на
ремонта, започнал
на 24 септември, ус
пешно бяха изпъл
нени планираните
ремонтни дейности,
модернизации и
профилактика на
оборудването.
Реакторът на шес
ти блок бе преза
реден със свежо
ядрено гориво за
следващата горивна
кампания.
Другият 1000-ме
гаватов блок на
АЕЦ “Козлодуй”
– пети, работи със
100% натоварва
не на мощността в
съответств
 ие със
съгласувания с
“Електроенергиен
системен опера
тор” ЕАД график
за работа на бло
ковете на атомната
електроцентрала. ■

Инж. Николай Иванов:
Врачани оцениха моите послания
Нора ЦАНОВА

"Предстои ни много ра
бота, готов съм за нея, този
резултат бе закономерен,
доволен съм,че моите
послания стигнаха до вра
чани и бяха оценени от
гражданите. Кампанията
бе много емоционална, не
много чиста, надявам се на
шият типичен музевирлък,
преведен на врачанск и, да
означава хъс за работа, за
победа и надежда."
С тези думи откри пъвата
си пресконференция като
новоизбран кмет на об
щина Враца инж. Николай
Иванов в нощните часове
след приключването на
изборния ден. Да го поздра
вят в щаба му бяха дошли
десетки врачани. Тук бяха

и подкрепящите го: вода
чът на листата от партия
Земеделски народен съюз
д-р Георги Комитски, изб
раният вече кмет на Нефела
Радослав Котов от Партия
„Движение „Свободен
избор“, представители на
подкрепящите го граждан
ски коалиции и сдружения,
както и доскорошните
му съперници, кандидати
за кмет, генерал Валери
Стаменов и Славян Янков.
Много щастливи
усмивки, много приятел
ски ръкостискания, прег
ръдки и целувки имаше в
тази нощ за пропусналия,
поради предизборната бър
котия, своя 43-и рожден ден
Николай. Той благодари на
всички от сърце, на хората,

които са били около него,
подчерта, че промяната,
която е така жадувана от
врачани, трябва да започне
още от следващия ден.
"Вярвах още от самото
начало в успеха, надявам
се, от утре да започне нещо
по-добро."
Запитан чувства ли се
късметлия, след като в сед
мицата преди изборите във
Враца се изля половината
Министерски съвет и все
ки обещаваше милиони
за града и региона, инж.
Иванов с усмивка сподели,
че с помощта на медиите
ще припомня непрекъснато
на министрите за тези даде
ни предизборни обещания
и ще настоява те да бъдат
изпълнени. Той заяви ка

тегорично, че ще направи
общинската администрация
още по-достъпна и проз
рачна, всички обществ ени
поръчки и възлагания от
общината ще бъдат на свет
ло и под това трябва да
има табела „Гарантирано
от Николай Иванов“.
Новоизбраният кмет на
Враца обеща да направи
ревизия на щата на общин
ската администрация и ако
е раздут, да го оптимизира
и каза, че стоте дни на толе
рантност, които му се дават
в началото, са голям срок, а
работните му дни ще бъдат
дълги. Заяви, че е спокоен
и се надява да намери кон
сенсус с пъстрия и разно
лик бъдещ общински съвет
на града под Околчица.■

Слово
Н

във фокус

а извънредно заседа
ние правителст вото
прие проектобюджета за
следваща година, бюдже
тите на НОИ, на здравна
та каса и пакета данъчни
закони.
Акциз върху природния
газ ще има, но няма да е
толкова, колкото първона
чално беше предложено,
обясни финансовият ми
нистър Симеон Дянков.
Според първоначалното
предложение на Мини
стерството на финансите,
през 2012 лв. трябваше да
има акцизната ставка от
1,70 лева за гигаджаул за
природния газ за мотор
но гориво и 0,20 лева за
гигаджаул природен газ,
използван за отопление.
Кабинетът одобри акциз
ната ставка върху природ
ния газ да се въведе, но не
от началото на годината, а
от 1 юни и тя да бъде напо
ловина на предварително
обявеното.
Така акцизът на газа за
моторно гориво ще бъде
85 стотинки за гигаджаул,
което е реално увеличение
на цената с малко над 1
стотинка на литър, а акци
зът за газа, използван за
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стерския съвет следващата
сряда.
Министърът каза също,
че ще има допълнително
съгласуване в Национал
ния съвет за тристранно
сътрудничество.
Бюджетът за Държав
ното обществ ено осигу
ряване предвижда средно
годишна хармонизирана
флация 3,2%, брой
Парите за здравеопазване са повече от миналата година ин
осигурени лица - 2 765
с 10 млн. лева, търсят се средства за увеличаване на
158, среден осигурителен
доход от 622,30 лв., брой
най-ниските пенсии - тези под 200 лв.
на безработните с право
отопление ще бъде 0,10 лв. Закона за акцизите и да
Той посочи, че следва
ство от следващата година на обезщетение за безра
ботица - 116 314 души,
За природния газ, използ
нъчните складове, които
щата година няма да се
от 240 на 270 лв., за което
средногодишен брой пен
ван за битови нужди няма
днес бяха одобрени от
наложи да се покриват
ще са необходими допъл
да има акциз.
правителството.
стари плащания. Парите за нително около 16 млн. лв., сионери - 2 195 220, което
е с около 4000 по-малко от
„Трябва да изпълним
В законопроекта е за
извънболнична помощ ня както и за увеличаване на
тази година. Това се дължи
изискванията на европейс писано и намерението на
ма да се намаляват, допъл най-ниските пенсии - до
ката директива до края на
кабинета да намали акциза ни Константинов.
200 лв. Това каза министъ на увеличението от следва
2013 година и аз, и прави върху бирата, произведена
Увеличените средст ва от рът на труда и социалната щата година с 4 месеца на
необходимия осигурителен
телството смятаме, че ще
на територията на Бълга
бюджета на министерст
политика Тотю Младенов
стаж за пенсиониране, от
бъде нечестно следващото рия в независими малки
вото ще са предназначени
на пресконференцията
правителство малко след
пивоварни.
най-вече за подобряване на след заседанието на каби
беляза министърът.
като дойде на власт ведна
Така бюджетът ще се ли спешната помощ.
нета. Министърът отбе
Постигнати са догово
га да вдига акциза и за това ши от около 4 до 6 мили
Няма причини да очаква ляза, че около 1 200 000
рености със синдикати и
искаме да направим пър
она лева.
ме по-лошо здравеопазва
пенсионери у нас получа
работодатели в 50 от общо
вата стъпка. Предполагам,
Парите за здравеопазва не през следващата година, ват пенсии под 200 лв.
85 икономически дейнос
че с този акциз ще съберем не са повече от миналата
обратното - имаме причи
Увеличението на мини
ти средното увеличение
около 10 милиона лева,
година с 10 млн. лева
ни да очакваме по-добро,
малната работна заплата от на минималните осигури
но това не е определящо“,
и ще бъдат 468 млн.
заяви министърът.
270 на 290 лв. от второто
телни прагове да е 6,9%.
уточни Симеон Дянков.
лева, съобщи министърът
Търсят се допълнително тримесечие на следващата За останалите 35 дейности
Въвеждането на акциза
на здравеопазването Сте
средст ва за увеличаване на година ще бъде обсъдено
предложението за увеличе
е записано в промените в
фан Константинов.
обезщетението за майчин на заседанието на Мини
ние е 4,5%. ■

Правителството
прие Бюджет 2012

Диана СИРАКОВА
лед многогодишни
изборни провали
във Видин БСП отново
си възвърна позициите.
За втори път след де
мократичните промени в
страната община Видин
ще се управлява от
представител на БСП. В
балотажа на 30 октомв
ри младият Герго Гергов
от левицата победи
Владимир Тошев от
ГЕРБ. След твърде дра
матичната изборна
нощ, в която ре
зултатите се про
меняха буквално
за минути, в край
на сметка Гергов
спечели с 53,26%
срещу Тошев 46,74 %.
В Белоградчик
бившият де
путат Борис
Николов (Български
социалдемократи) побе
ди с 50,2 0% опонента си
от БСП Людмил Антов
(49,80 %). Николов вече
е бил преди няколко
мандата кмет на община
Белоградчик.
В Кула и Димово по

С

ГЕРГО ГЕРГОВ

Видин –
драматична
изненада на община кметът
няма да е от
БСП.
изборите
Сега димов

Росен Плевнелиев
е новият
президент
на България
В Монтанска област
предпочетоха Ивайло Калфин

Той спечели 52,56 % от гласовете на
избирателите, а Ивайло Калфин – 47,44 %.
Кандидатът за президент на БСП Ивайло
Калфин и кандидатът за вицепрезидент Стефан
Данаилов събраха повече гласове в Монтанска
област. За тях са гласували 54,67 на сто от
избирателите. Две трети от гласоподаватели
те във Вълчедръм и Медковец са дали вота
си за Ивайло Калфин и Стефан Данаилов. Те
са събрали повече гласове от опонентите си
в общините: Монтана, Бойчиновци, Брусарци,
Вършец, Георги Дамяново.
За Плевнелиев са повече гласовете в
Берковица, Лом и Чипровци.
Във Видинска област също предпочитат
Ивайло Калфин и Стефан Данаилов пред
Плевнелиев. Те спечелиха гласовете на 51,03
на сто от избирателите срещу 48,97 на сто за
Плевнелиев.
Във Враца води Плевнелиев с 50,91 % от гла
совете срещу 49,09 на сто за Ивайло Калфин и
Стефан Данаилов.■

бедата е за ГЕРБ. През
новия мандат Кула ще се
управлява от Владимир
Владимиров, който
спечели с 56,17 % сре
щу кандидата на БСП
Андрей Андреев (43,83
%).
За първи път от проме
ните до днес в Димовска

На 3 ноември,
четвъртък, от 11.00 ч.
в залата на Общински съвет
новите общински съветници,
новоизбраният кмет на об
щина Видни Герго Гергов и
кметовете на кметств
 а ще
положат клетва преди по
емане на длъжностите им.
Датата и мястото са опреде
лени със заповед на облас
тния управител на Видин от
28 октомври 2011 г.
Първото заседание на новия
Общински съвет ще пре
мине при следния дневен
ред: полагане на клетви,
откриване на заседанието
от най-възрастн
 ия общин
ски съветник и избор на
председател на местн
 ия
парламент.

О

и Грамада. В Ружинци
малко не достигна на
Венцислав Ванков (БСП),
за да победи още на
чани ще раз
първи тур, но на балота
читат на Лозан
жа той се наложи с 50,46
Лозанов (ГЕРБ), който
% над противника си
спечели битката за мес
Александър Александров
тната власт с 52,73 %
от ГЕРБ, който достиг
срещу кандидата на БСП на резултат 49,54 %. В
Добромир Тодоров (42,27 Грамада Николай Гергов
%).
(НДСВ) печели с 55,25
Без изненади и обрати % срещу Радослав
завършиха балотажи
Рангелов от „Коалиция за
те в общините Ружинци
Грамада” (44,75 %).■

бщина Видни отбеляза
1 ноември – Ден на на
родните будители, пред па
метната плоча на Софроний
Врачански. На честването
присъстваха представите
ли на институции, ученици,
учители и директори на
училища, официални гости
и граждани.
Празнично
слово про
изнесе
Борислав
Ванков – за
местник-кмет
на община
Видин. „На
този ден ние се обръщаме
към най-здравите и найдълбоки корени на българ
ската духовност. Отдаваме
почитта си към дело, което
лежи като основи на днеш
ната култура и традиции.

Днешният ден е повод за
пореден път да си спомним
за галерията от ярки образи,
белязали българската кул
тура и образование, да
сведем глава пред извър
шеното от тях”, каза пред
присъстващите Ванков.
Приветствие към присъс

Във Видин
отбелязаха Деня
на народните
будители
тващите отправи и Негово
Високопреосвещенство
митрополит Дометиан. В
знак на преклонение пред
народните будители гражда
ни и институции поднесоха
венци и цветя.■

Слово
Елеонора ЦАНОВА

във фокус

Изборите - трудни, обър
кани, с много въпросител
ни, отминаха. Настъпват
дни за работа, защото,
както каза в среднощната
си конференция новоизбра
ният кмет на община Враца
инж. Николай Иванов, пър
вото, с което ще се заеме,
е подготовката на града и
селата за зимата. Врачани
бяха катеорични и дадоха
голямото си доверие на
досегашния кмет на Кри
видол. И въпреки гнусните
компромати, билбордове и
листовки, той беше пред
почетен от 16 501 врачани
пред кандидатка на ГЕРБ
инж. Петя Аврамова, която
остана с 47.06 %. Професи
онализъм, опит, решител
ност и умения да работи с
хората видяха в независи
мия кандидат, подкрепен от
БСП, Земеделски народен
съюз, Партия „Движение
„Свободен избор“ и още
десетина граждански и
обществени формации,
които подкрепиха Иванов.
В негова подкрепа застана
ха загубилите в първия тур
кандидати на ВМРО гене
рал Валери Стаменов, на
РЗЦ Славян Янков и неза
висимият кандидат Светла
Кръстева. Несвобода в
действията, зависимост от
лобистки и корпоративни
интереси, зависимост в
решенията от центъра на
партия ГЕРБ пък отчетоха
свободните граждани на
Враца зад кандидатурата
на Петя Аврамова.
В избора на държавен
глава са участвали 15 910
врачани със своя глас за
Росен Плевнелиев-Мар
гарита Попова, по-малко
от шестстотин гласа е
разликата с тези, които са
поискали за президентска
двойка Ивайло КалфинСтефан Данаилов.
Освен Враца, която се
поздрави с новия си кмет,
новоизбрани кметове има
в още шест общини на
областта.
В Борован Десислава
Димитрова, издигната от
дясна коалиция „Сила за
Борован“, този път успя
с разлика от малко над 2
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4 общини във Врачанско
преизбраха кметовете си
7 кметове на общини
в област Монтана
са от ГЕРБ

ИВАН АСПАРУХОВ

НИКОЛАЙ ИВАНОВ

хиляди гласа и събрани
53.94 процента да пребори
емблематичния за Врачан
ско кмет на община Бо
рован Петър Цветковски,
кандидат на БСП.
Петър Данчев, незави
сим кандидат, издигнат
от центристка коалиция и
собственик на футболния
клуб в Криводол, е новият
кмет там, спечелил 58.11
процента от гласовете в
двубоя срещу кандидата на
левицата Тодор Павлов.
ГЕРБ печели убедител
но в Бяла Слатина с 58.24
процента от гласовете на
хората срещу досегашния
кмет Венцислав Василев.
Издигнат от Коалиция
„Промяна и прогрес за
община Хайредин „, Тодор
Тодоров спечели с убе
дителните 62.38 процента
срещу противника си, из
дигнат от БСП и досегашен
кмет Радослав Стойков.
Смяна в кметския ка
бинет вече има и в Оря
хово. Там на балотаж

бяха кметувалият предни
мандати Христо Иванов
от Комунистическа партия
на България и агрономът
Росен Добрев, издигнат от
ГЕРБ. Малко не стигна, за
да се върне комунизмът
в крайдунавския град и
обичаният от съгражданите
си морски капитан загуби с
5 процента , а на предста
вителя на управляващата
партия се пада честта на
кметския пагон.
Промяна няма да има в 3
врачански общини. Както
се и очакваше, в Мездра
много можещият и много
разбиращ от управление,
кметувал няколко мандата
Иван Аспарухов разби кан
дидатката на ГЕРБ Нели
Стоянова и ще довършва
започнатите там дела в
полза на мездранчани.
Кандидатът на БСП в
Роман Красимир Петков
също спечели втори мандат
в двубой с кандидата на
ГЕРБ Тихомир Вълков.
Мизия остава крепостта

на царската партия и там
кандидатът на НДСВ д-р
Виолин Крушовенски оста
ва на своя пост, печелейки
втория тур с малка предни
на пред кандидата на БСП
и предишен депутат от
левицата Иван Даков.
В романското село Ра
довене тръпнат в очакване
на нови избори. Там вече
втори мандат се състезават
две дами. Петя Вутова, коя
то е била кмет на селото, в
предишните избори канди
дат на ГЕРБ, сега издигна
та от П „Лидер“, и нейната
секретарка в кметството
Лалка Найденова, в този
мандат кандидатирала се от
БСП. На предишните избо
ри пак двете се състезавали
и тогава Петя станала кмет
с един глас повече от Лал
ка, която я взела на работа
в кметството. Сега всяка
от тях е получила точно по
124 гласа от своите съсе
ляни, резултатът е 50 на 50
и ще се чака президентски
указ за нови избори. ■

Новият кмет на Лом е Иво Иванов, досегашен
зам. областен управител.
В Берковица спечели кметския пост
Димитранка Каменова, също досегашен зам.
областен управител.
В Брусарци ще кметува Наташа Димитрова,
също издигната от ГЕРБ.
Кандидатът на ГЕРБ за кмет на Вършец, който
спечели изборите, е Иван Лазаров.
В Якимово ще управлява досегашният кмет
Георги Георгиев.
Новият кмет на Чипровци е Анатоли
Първанов.
На първи тур втори мандат в община Георги
Дамяново спечели Дилян Димитров, ГЕРБ.
В Бойчиновци спечели изборите Светлин
Сретениев, издигнат от РЗС.

Балотажите в селата:
Община Лом
В село Трайково, община Лом, е преизбран
досегашният кмет Крум Радевски.
В село Сталийска махала ще кметува Цветан
Цветанов.
В село Ковачица новият кмет е Цветан
Борисов.

Община Берковица

В село Боровци пореден мандат получи
Борислав Луканов.
В село Замфирово спечели отново кметското
място Рангел Ангелов.
В село Бързия избр
 аха за кмет Иванка
Митова.

Община Бойчиновци
Кандидатите на РЗС спечелиха балотажите
в селата: Владимирово – Стефка Николова,
в село Громшин – Андрей Кръстев, и в се
ло Лехчево – Иван Тодоров. С тези резултати
община Бойчиновци стана крепост на РЗС в
Монтанска област.
Кмет на село Мадан е Наташа Кирилова от
БСП, а в село Портитовци втори мандат спечели
Таня Петрова от ДПС.

Община Медковец

В Расово спечели изборите за кмет Петя
Петрова, издигната от инициативен комитет.
В Аспарухово кмет ще бъде Людмила
Макавеева от БЗНС.

Община Монтана

Олег Илиев от БСП ще управлява в следващи
те четири години Долно Белотинци.
Пеко Пемперски от ВМРО-НИЕ е следващият
кмет на с. Д-р Йосифово.
В Смоляновци получи втори мандат Младен
Младенов, издигнат от инициативен комитет.

Община Чипровци
Десислава Илиева, издигната от Коалиция
„Заедно” е кметът на село Железна.
Иван Вълчаров от ГЕРБ ще управлява четири
години в Превала.
В село Ковачица втори мандат получи Лилия
Сеферинова.

Община Якимово

Село Долно Церовене ще се управлява от кме
та Николай Николов, издигнат от ГЕРБ.

Община Вълчедръм

Кметският стол в Разград спечели Красимир
Кирилов от БСП.
Новият кмет на село Септемврийци е Тодор
Дамянов от БНД.

Община Вършец

В село Спанчевци изборите за кмет спечели
кандидатът на ГЕРБ Емил Иванов.

Община Георги Дамяново

Илия Илиев, издигнат от РЗС, печели избори
те за кмет в село Говежда.
Лалка Крумова от ГЕР ще управлява с.
Копиловци.■

Слово

делник
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Набраздяват асфалтовата
настилка на път Е-79 Враца-Мездра
Областно пътно управ
ление – Враца започна
фрезоване на два участъка
от път Е-79 Враца-Мездра
заради зачестилите път
ни инциденти по тях.
Единият е след бензи
ностанции „Ромпетрол“
и в двете платна на пътя,
а другият е в платно
то Мездра-Враца след
Консервна фабрика край

Мездра. Набраздяването
на асфалта ще доведе до
по-голямо сцепление меж
ду гумите на автомоби
лите и пътя. Разрешение
за това е дала АПИ. Това
е действие, което може
да се предприеме в този
сезон. През пролетта ще
се търси най-подходящата
мярка, съобщи директо
рът на Областно „Пътно

управление“ инж. Стефан
Илиев.
Сега ще бъдат фрезова
ни 1 350 кв. м. от участъка
след бензиностанциите от
двете платна и 350 кв. м.
в участъка до Консервна
фабрика. При наличие
на средства ще бъде въз
становена и 135 метра
от еластичната двойна
ограда, тотално смачка

Скоростни влакове,

на при инцидента от 10
октомври.
Фрезоването на асфалта
е поредната мярка срещу
зачестилите пътно-транс
портни произшеств ия по
трасето.
Преди две години след
първия тежък инцидент
по наклона след бензинос
танциите отговорните за
безопасността на движе

Това обеща на врачани при посе
щението си в града министърът на
трансп
 орта Ивайло Московски
Ели ЦАНОВА
250 километра жп линия Видин-София , от
която 80 процента по ново трасе е проект ва
жен не само за този регион, за България, но и за
Европа, подчерта той. Скоростната железница
ще стартира в началото на 2014 година, след
като се осигури финансиране в новия програ
мен период.
В момента се търси ново техническо решение
за преминаването на тази скоростна железница
през Враца, за да не бъде разделян градът на
две така, както беше по първоначалните про
екти и на което гражданството остро реагира.
Министърът на транспорта успокои медиите, а
чрез тях и врачани, че се разглеждат различни
варианти, как това да стане най-добре в полза
на хората тук .
Догодина ще трябва да бъде готов и мостът
Видин-Калафат. За лелеяния от години Дунав
ски мост през Оряхово министър Московски
заяви, че той ще се прави чрез публично-час
тно партньорство, като двете страни, с двуст
ранно споразумение по Дунавската стратегия,
България и Румъния се разберат по предпр
 о
ектното проучване и проектирането, нашата
държава ще поеме тези разходи за СилистраКалараш, а румънската - за Оряхово- Бекет. Ако
станат готови техническите проучвания и пред
варителните проекти до 2014 година, може да се
кандидатств
 а за финансиране и от европейски
те фондове.
- В пакета, който подготвяме за финансира
не от Световната банка, 140 милиона, ще има
средства и за закупуване на механизирана
техника за рехабилитация на железопътна
та мрежа, заяви министърът на транспорта.
Именно тя ще бъде използвана за ремонта и
на железния път през Искърското дефиле, по
който ще трябва да се движат влакове още
дълги години, докато стане готова скоростната
железопътна магистрала. Министър Московски
коментира, че ако през януари подпишат заема
със Световната банка за рехабилитация на же
лезопътните линии, ще могат освен за ремонт
на изоставени с години основни участъци же
лезен път, като този минаващ през Искърското
дефиле, ще успеят да вдигнат, въпреки тежкото
състояние българските железници, а в железо
пътната инфраструктура са вложени над един
милиард лева.■

► Министърът
на земеделието и
храните Мирослав
Найденов разг
леда фирмата
за съхранение и
преработка на
диворастящи пло
дове „Био Ем Ди”
в Берковица. Той
влезе в хладилника
за плодове и разго
варя със земеделс
ки производители
от Берковица и
Вършец.

СНИМКА: КРУМ КРУМОВ

води до много ПТП-та.
Илюстрация е инциден
тът от 10 октомври, когато
ТИР, натоварен с бира, се
обърна на същото място.
Не е вярно твърдението,
че институциите не са
предприели адекватни
действия и мерки за обе
зопасяване и непредиз
викване на други ПТП-та.
■ Слово плюс

30 лв. за кубик дърва за бедни
обеща министър Найденов
Нора КОНСТАНТИНОВА

нови магистр
 али
и Дунав мост

нието органи предприеха
ограничение на скоростта
от 90 на 50 км. в час. Там
са правени пълни замер
вания и анализи, които
сочат, че скоростта трябва
да бъде доста по-ниска
от разрешената по закон,
защото сцеплението на
пътя е по-малко. Въпреки
това обаче ограничението
често не се спазва и това

"За социално слабите от региона, тези,
които не влизат в списъка за подпома
гане на социалните служби, но нямат
възможност да си осигурят дърва за
огрев през зимата, ще пуснем префе
ренциални цени по 30 лв. за кубик, като
средната за страната е 50-60 лв. За хо
рата от този най-беден край, за възрас
тните и болните, които не могат сами
да си добият дърва за огрев, а нямат и
пари, това ще е голяма помощ. Надявам
се, със съдействието на кметствата, ко
ито да организират нещата, да го напра
вим" - обеща министърът на земеделието
Мирослав Найденов.
В емблематичната за Враца Савова къ
ща на площад “Христо Ботев” той откри
офис на новосъздаденото Северозападно
държавно предприятие към земеделс
кото министерство, което ще отговаря
за горските територии, дърводобива,
лова в държавните ловни стопанст ва
и в държавните горск и стопанства, ще
създава нови гори и ще се грижи за опаз
ване на горск ите територии държавна
собственост. Създаденото преди шест
месеца предприятие обхв аща голяма
територия от страната и изцяло области
те Видин, Монтана, Враца, Плевен, част
от Ловешка и Софийска област. Общата
площ на горите на предприятието е 512
022 хектара, от които близо 290 000 са
държавни, предимно широколистни, дъ
бови и букови. Предприятието ще доби
ва годишно по 412 000 кубика дърва, до
края на годината на негова територия ще
бъдат засадени нови 3 650 декара гори.
За осигуряване храна на дивеча са израз
ходвани 200 000 лева, построени са 20
хранилки, поддържат се 240 декара диве
чови ниви и 130 декара ливади и сечища
за дивите животни.
Юри Михов, директор на

предприятието, благодари от името на
работещите в него 786 броя работници
и служители и пръв подаде новината за
преференциалните цени, които хората
от тези регион ще могат да ползват за
дърва.
Министър Мирослав Найденов беше
категоричен, че борбата с бракониери
те ще продължи. Той ще иска промяна в
закона, като на бракониерите да може да
се конфискуват освен превозните сред
ства - автомобили и обикновено това са
каруци, теглени от коне, които след това
с месеци остават на грижата на горските
стопанства, конфискуват се и добитите
неправомерно дърва, но той смята, че
една каруца не струва колкото нанесени
те на гората щети и добитите незаконно
дърва. За това ще иска да може да се
прави конфискация и на имуществото
на нарушителя в рамките на открадна
тото и е убеден, че само така безчинс
твата в нашите гори могат да спрат. С
гордост той похвали успехите на ново
то предприятие, тръгнало като едно от
най-слабите в страната и само от края на
юни до 30 септември постигнало прихо
ди от близо девет милиона и половина .
Особено горд е с това, че Враца привли
ча все повече административен капаци
тет и става център на Северозапада, като
припомни, че тук са още регионалните
центрове на „Напоителни системи” и на
Агенцията по храните.
След водосвета и рязането на лентата
министър Найденов се срещна с лов
ците от Врачанско. "Ловците трябва да
благодарят, покрай изборите загубиха
два неделни дни за обстрел, но ще полу
чат четири разрешени за лов дни в двата
уикенда в края на януари" - сподели той.
А на срещата им припомни задължени
ята както за законен, така и за безопасен
и спокоен лов.■

Слово

земляци
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Живот между
музиката и закона
Елеонора ЦАНОВА

МИТКО МИТЕВ

В община Враца

И

нтегрираният проект за водния
цикъл на Враца е най-мащабният
в сектор „Води” на оперативна програма
„Околна среда 2007-2013 г.” Избрани са
изпълнители и са сключени договори за
следните дейности по проекта:
● Строителен мениджмънт и строителен
надзор на договорите по проекта
● Техническа помощ за Звеното за из
пълнение на проекта
● Одит по проекта
● Проучване, проектиране и авторски
надзор на захранващ водопровод от язо
вир „Среченска бара „ до гр.Враца
● Информация и публичност по проек
та, за съжаление тази поръчка, по която
е избрана за изпълнител, обединение от
врачански фирми, се обжалва. КЗК не
уважи претенциите, но на 27.Х. е делото
във ВАС и съвсем скоро ще има подпи
сан договор и за тази дейност. Имаме
избран строител на един от подобекти
те - „Реконструкция на градската ВиК
мрежа – І етап”. Това е Консорциум от

Едни изживени 85
години, отдадени изцяло на
семейството, на корените
на един стар и заслужил
уважение род, на музиката
и на правото. Това показ
ва на своите съграждани
в направената изложба на
един богат архив юристът
Митко Митев.
Роден в белослатинс
кото село Соколаре, той
израства в семейство на
интелигентни, духовно
богати, обичащи музиката
родителиИван и Иванка
Митеви. Сред най-ценните
неща, дарени на врачан
ския Държавен архив и
показани на изложбата, са
родословното дърво, което
баща му Иван Митев е за
почнал, изследвайки по
коленията от дядо Никола
през 1732 година. След
това Митко Митев продъл
жава ровенето в корените
на своя род и този на съп
ругата си, една обаятелна
учителка по философия Маргарита Митева, родена
в Ямбол. Сред интересните
снимки, които могат да се
видят на изложбата, са го
ляма група селски деца, ко
ито в онези далечни години
са свирели на цигулка.
Могат да се видят и сним
ки на Митко като ученик
във врачанската, а след

това в белослатинската
гимназии, като студент по
право. Именно там, в Алма
матер,той се проявява и
като певец в академичния
хор, в хор „Родна песен“
и младежкия хор „Лиляна
Димитрова“.
Първите му трудови
години като юрисконсулт
започват в Бяла Слатина.
Тук животът му се свързва
с дейността на белослатин
ското читалище „Развитие
„, като е сред основопо
ложниците на хора към
читалището, на оркестъра
към него. В Бяла Слатина
семейство Митеви стават
и привлекателен център на
местната интелигенция в
онези години, тук се раж
дат и двете им деца - Лилия
и Иво. Именно на тях сега
Митко Митев предава лю
бовта към родознанието,
желанието да си задаваш
въпросите откъде съм, от
къде съм тръгнал и какъв
ще бъде моят път.
След като години на
ред е юрисконсулт в Бяла
Слатина, Митев поема към
Враца, където работи като
арбитър и главен арбитър
в Държавен арбитраж до
закриването му през 1992
година , а след близо 15 го
дини адвокатска практика,
през 2008-а се оттегля от
активна работа. Сред да

рените на архива неща са
заслужените му награди
по утвърждаване на право
вия ред и върховенството
на закона - Орден на труда
- златен, орден „Кирил и
Методи“- ІІІ степен., отли
чия от Съюза на юристите,
почетни грамоти за негова
та работа като правник.
След назначаването му
в Държавен арбитраж Враца, наследената от
баща му и продължена в
годините трайна връзка с
читалищната дейност, го
свързва и с врачанск ото чи
талище „Развитие“, където
през 1966 година е избр ан
за заместник-председа
тел и така,цели 30 години.
Това са годините, в които
Враца има своята оперета.
Освен като непосредств ено
общуване с песента,учас
тник във всички хорови
формации, той оказва цен
на помощ на читалището
и със своите юридически
познания.
Многобройните награди,
специално издадените
вестн
 ици и книга, посве
тени на стогодишнината
на читалище „Развитие „,
грамотите и отличията,
всичко това, съхранено
в годините, сега Митко
Митев е подредил и по
казал в специалната фо
тодокументална изложба,

която оставя на врачанския
архив.
Юрист, музикант, човек
на духа, който въпреки
многото трудности в жи
вота си, винаги е излъчвал
позитивизъм, това опре
делено Митев отдава на
пеенето, така го познават
множеството негови и на
семейств ото му прияте
ли и познати. „Поетичен,
меланхоличен, но винаги
симпатичен, никога безраз
личен, затова и от всички
обичан“ - е написано в едно
приятелск о послание, пос
ветено за една от годиш
нините му, което също е
сред изложените експонати.
Веселка Павлова, уредник
от Държавен архив - Враца
е учудена от любовта и
упорството, с което се
предават от дядото Мито и
баба Мария, чиито сним
ки също са запазени, през
родителите на Митко на
неговите деца и сега на
тримата му внуци, тази
силна любов към познани
ето за рода и тази страст
към музиката. А в личен
спомен аз бих прибавила и
тази любов към природата,
към Рила и Пирин, към
старото Банско, където
като дете съм бродила за
едно с Митко Митев, моя
баща, който беше негов
приятел.■

До месец стартира строителството
на водния цикъл
десет фирми, от които 5 местни, меж
ду които водещите за Враца - „Корект”
ООД, „ОПАЛ 94” АД, „Иванов 53”
ООД, „Строителна компания” ООД и
ДП”Строителство и възстановяване” и 3
от региона – „Инертстрой – Калето” АД Мездра и „Заводски строежи-Козлодуй”
АД и „Мистрал – ТСС-Стоянова, Стоянов”
СД -Козлодуй.
Обемът строителство, който им е въз
ложен е на стойност 29 485 632,44 лв без
ДДС при прогнозна стойност на поръч
ката 32 045 200 лв. В търга участваха 15
фирми и консорциуми, включително и с
чуждестранно участие. Ако няма обжал
ване на решението през следващите две
седмици, реално строителството може да
стартира до месец.■

Ученици залесиха
край р. Лева
►70 фиданки с елшовиден зърнастец бяха посадени от доброволци и учени
ци от 10-д клас на ПМГ „Акад. Иван Ценов” - Враца. Растението е местен вид,
който се среща край реки и влажни зони. В народната медицина корите и
плодовете се използват като слабително средство, външно за промиване на
рани и при чернодробни заболявания. Храстите са засадени покрай левия бряг
на р. Лева на входа на с. Згориград. Доброволците почистиха района и научи
ха повече за вида и неговото използване от инж. Даниела Стоева, експерт
„Биоразнообразие” към Дирекцията на парка. ■ СНИМКА: АРХИВ

►Сдружение „СТАРС” организира на 22 октомври в Монтана Младежка кръгла
маса на тема „Овластяване чрез образование. Изборът е твой!”
Срещата събра младежи от ромски произход, които имат желание да получат
висше образование. Екипът на сдружение „СТАРС”, в чийто състав са роми –
професионалисти в различни области, представи легитимните университети
в България, стажантс ки и стипендиантски програми, от които младежите
могат да се възползват. Кампанията се провежда като част от проект по
програма „Овластяване на безвластните по време на криза”, който се осъщес
твява с подкрепата на Тръст за гражданско общество в Централна и Източна
Европа и Институт „Отворено общество” – София.■ СНИМКА: АРХИВ

Слово

спектър

►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

3 - 9 ноември 2011
ч 3 Св. свщмчци
Акепсим, Йосиф и
Айтал. Преп. Пимен
Зографски
п 4 Преп Йоаникий
Велики. Св. свщмчци
Никандър, еп. Мирски и
Ермей презвитер
с 5 Св. мчци
Галактион и Епистима
н 6 † Неделя
след Неделя по
дир Въздвижение.
Св. Павел, архиеп.
Констатинополски. Св.
Клавдия.
п 7 Св. 33 мчци в
Мелитин. Преп. Лазар
Галисийски.
в 8 † Събор на св.
архангел Михаил Св.
мчк Ангел Лерински
(Архангеловден)
с 9 Св. мчци
Онисифор и Порфирий.
преп. Матрона
и Теоктиста. Св.
Нектарий, еп. Егински

Д-р Даниела
Стоянова
oбщопрактикуващ
лекар,
специалист по
обща медицина
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Курсисти от Косово
на обучение в Монтана

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

“Ибис – Масаж”
ЕООД
Иванка Петрова
Масажи: лечебен,
класически,
спортен, билков,
козметичен.
Терапии: ориз
и бамбук,
шоколадова,
винена.
Монтана,

ул. “Л. Каравелов” 6-А,

тел. 0887/042 914

ЕТ “МАРИУС-Пламен Марков-Ваня Емилова”

■ Внос на ел.уреди и бяла техника
втора употреба от Германия
Магазин в Монтана:
бул. “Трети март” 91, тел. 0887/17 94 94

■ Превоз на пътници до Германия
■ Поръчки за автомобили
■ Транспорт с платформа
Монтана, 0887/17 94 94; 0888/32 35 63

ЕТ “Владимиров
инженеринг”

●Ремонти и рециклиране на
дизелова горивна апаратура
за селскостопанска и транс
портна техника
●Всички видове руски
ГИП и дюзи
●БОШ (без електроника)
●ДРА 3, 4, 6-цилиндрови лява и дясна оригинални
резервни части.

Монтана, ул. “Нишка” 17,
тел. 0898/214 557

▲ Косовските сили за сигурност се обучават в Учебния център на Главна дирекция „Пожарна безопасност
и защита на населението” в Монтана 20-те курсисти преминаха двуседмично обучение по „Спасителни
дейности при автомобилни катастрофи”. Работният език на курса бе албанският.
Тренингът предвиждаше теоретично обучение, при което курсистите се запознаха с оборудването и
правилата за работа при пътнотранспортни произшествия. Те ще приложат практически знания и уме
нията си на учебно-тренировъчния полигон за автомобилни катастрофи на Учебния център.
Обучението се водеше от инж. Николай Николов и инж. Кирил Цеков, преподаватели по инженерна
защита в Учебния център. ■ СНИМКА: АРХИВ

ТПК “Септември” –
Монтана

произвежда:
• дюшеци, маси – холни и кухненски,
и столове

• Отдава помещения под наем
за офиси и производство

Има свободни помещения
в Битов комбинат – за офиси
Монтана, ул. “Индустриална” 8,

тел./факс: 096/305 802 – гл. счетоводител
Давам под наем оборудван магазин със санитарен
възел в идеален център на Монтана, с
магазинерка с опит и сигурни клиенти.

“МОНТКОМЕРС” ООД

Тел. 0988/66 20 75

ремъци, лагери, гуми,
семеринги, греси,
полиетилен, маркучи,
карбид, сезал,
гвоздеи, лични
предпазни средства

д-р Любомир Христов,
търговски
представител
зa Северозападна
България

●Ветеринарни апарати, инструментариум,
храни за животни, аксесоари, фуражи, фуражни
добавки, премикси, консултации
Офис Монтана:
тел. 096/300 925; 0888/675 949, 0878/303 171;
e-mail: montana@lekoom.com

СД “ДАНИМИЛА”

► Работно облекло,

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

Магазини КООП

“Заедно на пазар”

Георги Георгиев

PVC и алуминиева дограма, окачени тавани,
гипс-картон, топлоизолация, фаянс и
теракота. Ремонт на покриви. Блиндирани
и МДФ врати. Боядисване, огради и
довършителни дейности
Монтана, ул. “Индустриална”48,
тел. 0898/223 500; e-mail: danimila_plast@abv.bg

120 години пазаруваме
с доверие!
Велизар Николов Илиев,
мениджър
3400 Монтана,
х-л „Житомир”, офис 129
GSM: 0888/31 79 67

памет

ървият журналист от в.
П
“Септемврийско слово”, който
показа ярки белетристични качества,

обстоятелства”.
Но опонентите ни бяха неумолими.
Те настояваха да се пусне
бе Радослав Михайлов.
опровержение в нашия вестник (!?),
В повестта “Ден”, публикувана на
че изнесеното в разказа “Ямки по
страниците на списание “Септември”
пътя”, отпечатана в еди-кой си брой
(1962), едно от най-реномираните
на в. “Литературен фронт”, не се
списания у нас по това време,
отнася за нашия град и за нашия
пролича обектът на литературното
градоначалник.
творчество на бъдещия писател.
Това, разбира се, не смути автора
Главният герой в тази повест бе
на разказа. Той продължи да пише в
околийският първи партиен секретар.
същия дух и със същото настървение.
Той бе представен като кристално
Преминавайки на работа в София,
чиста и благородна личност (каквито
отначало като отговорен секретар на
бяха наистина тогава партийните
в. “Литературен фронт”, а след това
кадри). Ала прекалено идеализиран.
– главен редактор на “Профиздат”,
Това породи много спорове не само в Радослав се утвърди като талантлив
литературните среди, но и сред нас,
автор. Само за няколко години той
неговите първи ревностни читатели и написа серия от съвременни разкази:
съратници.
“Топлите хълмове” (1965 г.), “На
Повестта така и не излезе в отделна видело” (1969 г.), “Бариери” (1970 г.),
книга. И по-късно нейният автор
“Нервни времена” (1974 г.), романите
не я включи в нито един от своите
“Часът на истината” (1965 г.), “Зима
литературни сборници. (Прототипът
без сняг” (1967 г.), “Пъстро небе”
на неговия герой в тази повест по(1972 г.), “Взрив” (1971 г.), “Отрова”
късно стана един от първите партийни (1976 г.) и редица други повести и
ръководители на Михайловградски
книги.
кръг.)
Той бе чужд на формалистичните
Следяхме отблизо литературните
търсения, но не обичаше и
изяви на Радослав и в много от
парадния оптимизъм. В неговите
неговите първи разкази виждахме
творби се оглеждаше истинският
пресъздадени случки, разказани от
живот – с неговите проблеми и
нас, колегите му, в дългите приятелски конфликти. Неговата сага бе нашият
разговори. (Като журналисти ние
Северозапад и хората от този край, с
имахме възможността
да пътуваме ежедневно
из окръга и да бъдем
свидетели на много
интересни случки и
събития.) Всички тези
разговори ставаха
спонтанно, без да сме
очаквали, че той ще ги
използва за сюжети на
разказите и новелите си.
Така се роди сборникът
с разкази “Утро” (1967
г.). Нещо повече, той си
позволи в една-две от
книгите да използва за
прототип и някои от нас
Димитър МЛАДЕНОВ
и най-вече мен като шеф
на една провинциална
редакция.
техните съдби.
През 1966 година във
Редица негови
вестник “Литературен
книги бяха отличени
фронт” излезе един
с национални
негов разказ “Ямки
литературни награди.
по пътя”. Главният
През 1974 г., заедно с
герой на вестника бе
поета земляк Анастас
един весел пощальон
Стоянов, той подели
в един окръжен град.
наградата на нашия
Върви си пощенецът
окръг “Септември”
по улиците на града,
за сборника
продънени с ямки,
“Септемврийски
пълни с вода, прескача
камбани” и романа
ги и си тананика и
“Първите залпове”.
подсвирква песнички.
Пиесата му
Сред гражданите той е
“Ревизорски уроци”
придобил популярното
бе играна в Театъра
РАДОСЛАВ МИХАЙЛОВ
име “Веселата поща”.
на Българската
Едновременно с
армия (сезон 1983песничките и свирните той пуска и по
1984 г.), а новелата нервни времена”
някоя нецензурна дума по адрес на
бе екранизирана по българската
кмета на града.
телевизия. Отделни книги, разкази
Разказ като всеки разказ – с
и новели бяха преведени на руски,
измислен окръжен град, измислен
немски, английски, испански, унгарски
главен герой, измислено име на
и арабски езици.
градоначалника. И що да видим?!
На премиерата на “Ревизорски
Някои от нашия град прочели разказа уроци” между присъстващите
и се видели като прототипи в него.
официални гости бях и аз, като
Открили били и прототипа на веселия дългогодишен негов познат и приятел.
пощальон. Това е разносвачът на
Помолих го да каже нещо за пиесата,
писма и вестници от града, който
преди да се срещнем с нейните герои:
много пъти ги е занимавал със своя
“Събрах десетина мъже и една жена
квартирен проблем. Последвало
и ги поставих да търсят своята част
оплакване пред градския първи
от истината, сподели той. За мен тези
секретар, градският първи – пред
хора са живи, със своя манталитет,
един от окръжните секретари и
със своето възпитание, със свои
един ден той извика мен и автора
характерни черти. Ще се радвам, ако
на “спявка”. При него бяха и
ви поразвлека и ви предизвикам да
оплакващите се.
се смеете, ако откриете в тях познати
Разговорът бе много труден. Не
черти. Но ви предупреждавам с
приемаха обяснението ни, че това
думите на великия Гогол: “Дали не се
е разказ и всяко съвпадение на
смеем над самите себе си.”
събития и герои е случайно. Това,
Пиесата се прие радушно. Това
че авторът на разказа е от нашия
беше един диалог вътре в самите
вестник, не означава, че главните
нас. Така далеч преди промените
герои на разказа в него са обезателно през 1989 г. нашият талантлив земляк
от нашия град. Позовахме се и
показа, че настъпва моментът да
на Фридрих Енгелс дори това, че
помислим как да уловим фаталната
е “правдиво възпроизвеждане
черта на задаващата се нова,
на типични характери в типични
качествена промяна.■

История
с един
разказ
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Книга на Бърни
Бончев излиза
след 50 години

Диана СИРАКОВА
Неотдавна в с. Слана
Бара, община Видин,
бе представена книгата
„Слана Бара в минало
то”. Това е част от изс
ледователската работа
на някогашния кмет
на Видин д-р Бърни
Бончев. 50 г. по-късно
кметств
 ото на селото
прави този ценен дар
достояние на широката
общественост. Появата
на книгата става въз
можна благодарение
спонсорството на родо
любиви сланобарчани,
подсигурили средствата
за издаването й.
Върху ръкописа от
111 страници, подаре
ни през 1962 година от
д-р Бончев, са работи
ли етнографите Нинко
Заяков и Маргарита
Николова. В книгата са
събрани любопитни и
малко известни факти
около основаването на
селото, откр
 итите архе
ологически находки край
него, както и богат сним
ков материал от архива
на Бончев. За днешните
поколения особено ин
тересен е разказът за
Дългите мостове, които
са били единствената
връзка на селото със
света и са представля
вали интерес като ар
хитектурно наследство.
Впоследствие тези
мостове са затрупани и
днес съществ
 уват само
в спомените на по-въз
растните жители на
селото.
„Слана Бара в ми
налото” е издадена
от издателството на
Дружеството на видинс
ките писатели „Паралел
44”. Изданието бе
представено от Нинко
Заяков, който е и редак
тор на книгата, приета с
голям интерес от мест
ните жители, изпълнили
до край читалищния
салон. Събитието бе
увенчано с малък кон
церт на читалищния
танцов състав, кой
то макар и само на 2
години, вече има сери
озни изяви и награди от
национални фолклорни
фестивали.■

Слово

плюс

Слово

www. slovoplus. info
e-mails: slovoplyus@abv.bg,
slovoplus@yahoo.com

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”

Монтана, ул.“Пейо Яворов” 1, Бизнесцентър “Огоста”
Председател
на кооперация
“Журналист”
и гл. редактор:

Параскева Маркова
тел. 0886 024 339,
0876 537 952

●Печатница Враца● ЕООД

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. 096/588 292;
0882/ 910 550; 0876/537952
Екип Видин
3700, ОКС, ул.”Г. Божинов” 1
тел.: 0889/399 349

Слово

култура
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За торлаците
с любов
ръководител Цветан Цветанов.
С основание си задавах въпроса
защо в ГПЧЕ „Петър Богдан”
се появи това явление, а не в
някое друго училище в града?
Авторът на книгата дава отговор
на въпроса. Торлашкият край е
дълбок кладенец на духовност
и гимназията е свързана с
него чрез името на Петър
Богдан-Бакшев, виден духовен
ръководител от ХVII век,
написал история на България
100 години преди историята на
Паисий Хилендарски. От този
край са Георги Павлов-Павлето –
художник, Йордан Радичков
и проф. Тодор Иванов
Живков от с. Митровци.
Изкушавам се да
спомена, че Радичков в
неговия „Верблюд” шест
пъти се провиква: „Братя,
торлаци, братя торлаци...”
– братя, може ли да не се
обичат.
Този край е богат с
народните си песни. Това
го е забелязал и Цветан
Цветанов. Той ползва
събраните фолклорни
песни от Васил Стоин,
публикувани в сбирката
му „От Тимок до Вит” –
4076, които са нотирани.
В тези песни има история,
радости и тъга. Те са едно
от вечните неща, сътворени
от предците, които сме
длъжни да съхраним.
Книгата съдържа 25
Останах с впечатлението, че
очерка от автора и мнения на
авторът е съпровождал изявите
капацитети като проф. Михаил
на формацията за фолклорни
песни при ГПЧЕ „Петър Богдан” Букурещлиев, проф. Милчо
– Монтана, затова с подробности Василев, проф. д-р Тодор Киров,
доц. д-р Светла Станилова и
ги е отразил в книгата.
народната певица от Монтана
Познава изпълнителките от
Соня Чакърова. Те споделят,
състава и изрежда имената
че авторът на книгата е имал
им: Петя, Екатерина, Надето,
сполуката да я напише с богата
Деяна, Гергана, показали
информация и конкретика.
Орфеев талант на фолклорни
Спомням си, при промоцията
фестивали и конкурси. Там
на моята книга „Торлаци
формацията печели и първи
смо” след поздравленията
места, благодарение на своето
на торлачетата им пожелах
майсторство.
национална и международна
Юлий Йорданов пише в
книгата, че успехите на камерно- слава. На промоцията на книгата
вокалната формация „Торлашки „Явлението „Торлашки напеви”
на 20 септември т.г. моето
напеви” се дължи преди
пожелание се сбъдна.■
всичко на нейния художествен
Славко ГРИГОРОВ

За торлаците с любов се
говори и пише, а песните
им се пеят от сърце. Така е
постъпил Юлий Йорданов
при написването на книгата
„Явлението „Торлашки напеви”.
Книгата впечатлява от пръв
поглед с външния си вид.
На корицата има фигури от
чипровски килими: пилета,
лозици, канатица, куки –
символика, в която се крие
и историята на региона.
Прочетох я с интерес, тя е само
111 страници, но тежи със
съдържанието си.

осветен е на делото на книжовниците,
П
просветителите, борците за национално
освобождение, съхранили през вековете духовни

те ценности на нацията и нейния морал - Йоасаф
Бдински, Григорий Цамблак, Константин Костенечки,
Владислав Граматик, поп Пейо, Матей Граматик, Св.
Иван Рилски, Неофит Бозвели, братята
Димитър и Константин Миладинови, Георги
Стойков Раковски, Васил Левски, Христо
Ботев, Иван Вазов, Стефан Караджа,
Хаджи Димитър, Любен Каравелов, Добри
Чинтулов и още стотици радетели за бъл
гарско самосъзнание.
За първи път Денят на народните будите
ли се чества през 1909 г. в Пловдив.
В освободена от османско владичест
во България както интелигенцията, така и
масовият човек съзнава подвига на въз
рожденските писатели и революционери,
които създали атмосферата и довели
българския дух до решимостта да поведе
борба за държавен суверенитет. Много гра
дове и села искат да отдадат заслужената
признателност към народните будители
не само като кръщават улици, читалища и училища
на тяхно име. По тази причина Стоян Омарчевски,
министър на народното просвещение на България,
през 1922 г. внася предложение в Министерския
съвет за определянето на 1 ноември за Ден на бъл
гарските народни будители. (След установяването
на Григорианския календар като държавен през

►На 21 октомври т.г..
една отдавнашна мечта
се превърна в реалност.
Музеят в Борован отвори
врати. Лентата преря
за Андрей Симеоновски
– дългогодишен библи
отекар и пръв уредник
на музея, в компанията
на археолога Георги
Ганецовски.

Поетичен салон Сатира
Димитър МИЛОВ

Есенен мотив
Пак във златни пламъци
тополите
в Тополница горят.
Слънцето е восъчно листо,
което
всеки миг ще капне.
Ято птици с писък проектира
във небето
своя път.
И върти се всичко, всичко се
върти
във кръг.
В двора мама пак приготвя
сладко
за живота ми горчив.
И поглежда със надежда
да се върнем двама.
Пощальонът май е окуцял:
ни писмо, ни телеграма
й занася – да зарадва
нейните очи.
Тук реката пак намира
своето корито
с влажен дъх.
И върбите есента гримира –
във водата
се оглеждат.
По скалите тъй отвесни
упорито
се катери мъх.
От това подножие започва
моят връх!

Тихомир ЙОРДАНОВ

Министерски изявления
Ще научите английски.
Ще ви трябва във живота.
А заплатиците ниски
ще запазим и след вота.
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Разби

1916 година, Българската православна църква,
поради зависимостта си от Константинополската
патриаршия, не извършва поправка на църковния
календар и продължава да извършва служението по
Юлианския календар, според който денят 1 ноември
по държавния календар съответства на 19 октомв

съвременна България“. На 31 октомвр
 и 1922 г., из
лиза постановление на Министерския съвет за обя
вяване на празника. На 13 декември същата година
XIX обикновено народно събрание приема Закон
за допълнение Закона за празниците и неделната
почивка. Цар Борис III подписва закона за въвежда
нето на Деня на народните будители на 3
февруари 1923 г. За първи път празникът е
честван неофициално в Пловдив през 1909
г., а от 1922 до 1945 г. е общонационален
празник.
От 1945 година празникът е отменен от
комунистическата власт, но запазен в па
метта на българския народ. В много сели
ща на България този Ден се отбелязваше
неофициално: в района на град Пирдоп на
този Ден учениците от началните училища
изработваха фенерчета с изписани букви
от българската азбука осветени отвътре и
дефилираха пред обществото на селище
то облечени тържествено, в много случай
с народни носии.След дълго прекъсване,
със Закона за допълнение на Кодекса на
труда, приет от 36 Народно събрание, на
28 октомври 1992 г., се възобновява традицията на
празника. Първи ноември официално е обявен за
Ден на народните будители и неприсъствен ден за
всички учебни заведения в страната. Идеята за възс
тановяването му е на професор Петър Константинов,
председател на Общонародното сдружение “МАТИ
БОЛГАРИЯ”.■

1 ноември - Ден на
народните будители
За първи път е честван неофициално в
Пловдив през 1909 г., а от 1922 до 1945 г.
е общонационален празник. От 1992 г.
е обявен за всенароден празник
ри по църковния Юлиански календар, който е Ден
на Св.преподобни Йоан Рилски Чудотворец ). На 28
юли 1922 г. Министерството на народното просве
щение излиза с окръжно номер 17 743, според което
1 ноември е определен за „празник на българските
будители, ден за отдаване на почит към паметта на
големите българи, далечни и близки строители на

