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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

Около 60 км от „Южен 
по ток“ преминават през
5общинивобластВидин

За да стиг не до Сърбия „Южен по ток” ще пре
ми не през 5 об щи ни от об ласт Видин. Според 
про ек та га зоп ро во дът ми на ва през 4 зо ни от 
„Натура 2000” и во до дай ни източници. 

Видинчани се на дя ват от но во да имат работа, 
след ка то стро ежът на Дунав мост 2 приключи. 
Управляващите са категорични, че в стро ител с т
во то и мон та жа на съ оръ же ни ята на „Южен по
ток” ще учас т ват бъл гар с ки фирми. 

Очакваните но ви ра бот ни мес та ще са око ло 
1500. ■Слово плюс

Приключи реконструкцията 
на пътя Димово - Ружинци

Завършена е окон ча тел но ре
кон с т рук ци ята на от сеч ка та от 
ре пуб ли кан с кия път Димово – 
Ружинци. 

Пътят е ре кон с т ру иран 
по опе ра тив на прог ра ма на 
Европейския съ юз на стойност 
7 492 253 лв. Отсечката е из ця
ло преасфалтирана, из г ра де ни 

са но ви банкети, елас тич на та 
ог ра да по тра се то е сменена, 
из г ра де ни са но ви ка нав ки и е 
нап ра ве на но ва хо ри зон тал на и 
вер ти кал на маркировка. 

Заедно с то ва са ре ха би ли ти
ра ни и три кръстовища, ре мон
ти ра ни са банкетите, бор дю ри те 
и тро то ари те в селищата, през 

ко ито ми на ва пътят. 
Този път е от к ло не ние от 

гла вен път Е79 от Видин към 
Монтана. С не го ва та ре ха би ли
та ция ще се по доб ри дви же ни ето 
в по со ка от и към Дунав мост 2. 
А дос тъ път до Белоградчишките 
ска ли ще ста не побе зо па сен и 
удобен. ■Слово плюс

Училище за без
ра бот ни от к ри ха в 
Община Якимово. 
Базата за обу че ние 
на без ра бот ни е по
мощ но то учи ли щеин
тер нат „Елин Пелин”. 
Затворено пре ди 
години, бе ше пре дос
та ве но за сто па нис
ва не от об щи на та и 
ве че се е вклю чи ло 
ак тив но в бит ка та с 
безработицата. 

Със соб с т ве ни 
сред с т ва об щи на та 
ве че ще под дър жа 
училището, в ко ето 
ще се про веж дат 
кур со ве за прек ва
ли фи ка ция и ква ли
фи ка ция на трай но 
безработни.

На 23 но ем в ри са 
под пи са ли до го во ри 
24 ду ши от чет вър
тия обу чи те лен курс 
за озе ле ни те ли – ка
за за в. „Слово плюс” 
Цветомира Йорданова, 
сек ре тар на Община 
Якимово. 

Началото на обу че
ни ето в учи ли ще то е 

за поч на ло пре ди три 
месеца, ка то са обу че ни 
66 ду ши в три кур са по 
22ма. Специалистите 
са озеленители, ра бот
ни ци по под дър жа не то 
на пъ ти ща та и спа си
те ли при бед с т вия и 
аварии. От обу че ни те 
94 ду ши 83ма ве че 

работят. Заплатите им 
са 380 лв., за що то са 
по ев ро пейс ки проекти. 
Техните тру до ви до го во
ри са за една година.

В об щи на та под гот вят 
и дру ги проекти, спо де
ли Наталия Кирилова, 
ко ор ди на тор по 
проекта. Сега очак ват 

ре ше ние на Оперативна 
прог ра ма „Развитие 
на чо веш ки те ре сур си” 
за проект по схе ма та 
„Помощ в до ма” за 16 
ду ши. Ще из пол з ват и 
дру ги те въз мож нос ти 
на прог ра ма та „От без
ра бо ти ца към за етост”. 
■Слово плюс

83 но ви ра бот ни
мес та в Община 
Якимово

Цветомира 
Йорданова, 
сек ре тар 
на Община 
Якимово. 
СНИМКА: 
ЕЛЕНА ПЕТРОВА

Средстватаот
Европейскиясъюз
дадостигат
по-лесно и до 
най-от да ле че ни те и 
не об ла го де тел с т ва ни
мес та

Областен ин фор ма ци онен 
цен тър – Монтана по се ти oбщи
ни те Вълчедръм и Якимово и 
про ве де ин фор ма ци он ни сре щи 
на те ма „Добрите прак ти ки – спо де ле ни ят ус пех“. 
Представители на фирми, об щин с ка администрация, 
кметове, чи та ли ща и об щес т ве нос т та на учи ха за ус
пеш но из пъл не ни про ек ти по опе ра тив ни те прог ра ми 
от об лас ти те Видин, Враца, Плевен и Ловеч.

Експерти на Областен ин фор ма ци онен цен тър 
– Монтана пред с та ви ха и ак ту ал ни про це ду ри по 
Оперативна прог ра ма „Развитие на чо веш ки те ре сур
си“. Чрез схе ми те „На път“ и „Побли зо до ра бо та“ ра
бо то да те ли и ра бо те щи имат въз мож ност да по лу чат 
фи нан си ра не за тран с пор т ни те раз хо ди за пъ ту ва не 
от и до ра бот но то място. С опе ра ци ята „На път“ ра бо
то да те лят тряб ва да раз ра бо ти проект, а с „Побли зо 
до ра бо та“ се по да ва за яв ле ние за включ ва не в прог
ра ма та от ра бо то да те ля и за ето то ли це в бю ра та по 
труда. Чрез про це ду ри те „Ново ра бот но мяс то“, „Ново 
на ча ло“ и „Първа ра бо та“ без ра бот ни мла де жи до 29 
години, ре гис т ри ра ни в бю ра та по труда, имат въз
мож ност да пре ми нат през обу че ние и да бъ дат на ети 
на пла тен стаж при ра бо то да тел за пе ри од от 6 до 12 
месеца. 

По вре ме на сре ща та в гр. Вълчедръм ста на ясно, 
че об щин с ка та ад ми нис т ра ция раз ра бот ва про ект по 
схе ма „Живот в об щ нос т та“ по Оперативна прог ра ма 
„Развитие на чо веш ки те ре сур си“ за из г раж да не на 
Център за со ци ал на ре ха би ли та ция и ин тег ра ция с 
ка па ци тет до 20 ду ши за пре дос та вя не на со ци ал ни 
ус лу ги за ли ца с фи зи чес ки увреждания.

В мал ки те на се ле ни места, в ко ито об щи ни те са 
найго ле ми ят работодател, раз ши ря ва не то на об х
ва та на схе ми те „На път“ и „Побли зо до ра бо та“ ще 
да де въз мож ност да бъ де оси гу рен тран с пор тът на 
слу жи те ли те из вън на се ле но то мяс то и по то зи на чин 
да бъ дат за дър жа ни спе ци алис ти те в об щин с ки те 
администрации. 

От Община Якимово споделят, че на ли чи ето на 
сис те ма ти зи ра на и нав ре мен на  ин фор ма ция за от к
ри ти те схеми да ва въз мож ност да на со чат це лия си 
ре сурс за под го тов ка на про ек т ни те предложения. В 
то зи сми съл еки път на ОИЦ – Монтана е осо бе но по
ле зен на мал ки те общини.

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

За до пъл ни тел ни въпроси:
Горан Беремлийски

Експерт „Комуникация, ин фор ма ция и ло гис ти ка“
Тел.: +359 96 300 560

Моб.: +359 879 958 078
E-mail: goran@montana.bg
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Накратко

„Калушари” на фестивал
в Пазарджик
Фолклорен клуб „Калушари” от Враца 

взе учас тие в IV Национален фес ти вал за 
на род ни хо ра „Тракийска бро ени ца” 2013, 
кой то се със тоя на 24 но ем в ри в спор т на 
за ла „Васил Левски” в  Пазарджик. Във 
фес ти ва ла се вклю чи ха об що 65 със та
ва от ця ла та страна, ко ито пре вър на ха 
за ла та в пъс т ра па лит ра от емо ции и 
танци. Участниците тан цу ва ха и се за
бав ля ва ха под мо то то „Популяризиране 
и съх ра ня ва не на ав тен тич ния бъл гар с
ки тан цов фолк лор“. Ръководителите на 
тан цо вия клуб от Враца Ива Ценова и 
Георги Евденов из б ра ха да пред с та вят 
„Сборенка” от Добруджанска об ласт и 
„Изручанка” от Северняшка област, ко
ито бя ха при ети с бур ни ап ло дис мен ти от 
публиката. С пер фек т но то пред с та вя не 
тан цьо ри те от „Калушари” спе че ли ха наг
ра да за найемо ци онал но из пъл не ние и 
за по ре ден път до ка за ха лю бов та си към 
на род ни те танци. 

Безвъзмездна финансова помощ
по схема „Интегра” за Видин
По обя ве на та от Оперативна прог

ра ма „Развитие на чо веш ки те ре сур си” 
(ОПРЧР) про це ду ра за ди рек т но пре
дос та вя не на без въз мез д на фи нан со ва 
по мощ „Интегра” за Видин са пред ви де ни 
1 750 000 лв. Конкретни бе не фи ци ен ти по 
про це ду ра та са об щи ни те Бургас, Видин, 
Девня и Дупница. Реализирането й е с 
фи нан со ва та под к ре па на Европейския 
съ юз чрез Европейския со ци ален фонд. 

Целта на „Интегра“ е да доп ри не се 
за по ви ша ва не ка чес т во то на жи вот и 
трайна та ин тег ра ция на наймар ги на
ли зи ра ни те об щ нос ти чрез при ла га не 
на ин тег ри ран под ход в об щи ни те
бенефициенти. Допустимите дейнос ти 
по про це ду ра та са обо со бе ни в че ти
ри направления: „Достъп до за етост“;  
„Достъп до об ра зо ва ние“; „Социално 
включ ва не“; „Мерки за трай на де сег ре га
ция“.

Община Лом под гот вя про ект 
за из г раж да не на ри бар с

ко прис та ни ще в Лом, с кой то ще 
кан ди датс т ва за без въз мез д но фи
нан си ра не от Кохезионния фонд 
на ЕС, пре дос та ве но чрез струк
ту ри те на Изпълнителна аген ция 
„Рибарство и ак ва кул ту ри”. Това 
ста на яс но по вре ме на ра бот на 
среща, на ко ято кме тът Иво Иванов 
пред с та ви иде ята на об щин с ка ад
ми нис т ра ция и въз мож нос ти те за 
фи нан си ра не пред мес т ни рибари. 
В сре ща та учас т ва и Тони Тодоров 
– ди рек тор на ди рек ция „Морска 
ад ми нис т ра ция” – Лом. 

Проектът пред виж да ри бар с
ки ят кей да бъ де раз по ло жен на 
те рен об щин с ка собственост, за 
кой то ве че е по лу че но одоб ре
ни ето на об щин с кия съ вет и е 
из гот вен под ро бен ус т ройс т вен 
план. Мястото се на ми ра в не за ли
ва ема реч на зона, в ра йо на меж ду 
Хидрометеорологична стан ция 
– Лом и рес то рант „Чановете”. 
Идеята е там да се из г ра дят 50 
мес та за прес той на лод ки и съх ра

не ние на ри бар с ко оборудване.
Рибарите по ис ка ха за ку пу ва не 

на хла дил на ка ме ра с мак си мал на 
вмес ти мост 1 тон, в ко ято да мо гат 
да съх ра ня ват уло ва до не го во
то пласиране. Друга въз мож ност 
е обо со бя ва не то на риб на борса. 
Сред ос та на ли те предложения, 
ко ито по лу чи ха одоб ре ни ето на 
рибарите, бе ше иде ята за за ку пу ва
не на лод ка с по де мен механизъм, 
ко ято да се из пол з ва за по чис т ва не 
на реч но то дъ но и за ку пу ва не на 
спе ци ален пла ва те лен съд, обо руд
ван със со на ри и пред наз на чен за 
наб лю де ние и кон т рол на ри бо ло
ва по реката. Добрите на ме ре ния 
мо гат да ста нат факт със 100 % 
ев ро пейс ки пари, ако се дейс т
ва експедитивно. Финансовият 
ресурс, пред ви ден за обез пе ча ва не 
на пър вия етап от ре али за ци ята на 
проектите, е 1 200 000 евро.

Изграждането на ри бар с ко то 
прис та ни ще мо же да за поч не още 
ид на та пролет.

От в. „Време”
(Със съкращения)

Община Лом
ще из г раж да ри бар с ко
прис та ни ще
Ековести

ВъвВършец засаждат
декоративни дървета

Евелина ГЕОРГИЕВА
Ра бот ни ци от Програмата за вре мен на за етост с 

ръ ко во ди тел Росица Беличовска, озе ле ни тел към сек
тор „Чистота” в Община Вършец, за поч на ха за саж да
не на де ко ра тив ни дър ве та в града.

Общината е за ку пи ла 180 броя фи дан ки от дър
вес ния вид офика, ко ито ще бъ дат за са де ни по 
пре ки те ули ци на бул. „Република” (от Банка „ДСК” 
до „Горското”) и по 10те улици, на ко ито в мо мен
та те че ре монт по про ек та на Община Вършец 
„Рехабилитация и час тич на ре кон с т рук ция на гру па 
ули ци в град Вършец», след из г раж да не на тро то ари
те и бор дю ри те по тях.

Офиката е ши ро ко из пол з ва на за единично, гру по
во или алей но залесяване. Според кон сул тан та инж. 
Георги Владимиров, под чи ето ръ ко вод с т во се из вър
ш ва за саж да не то на фиданките, офи ка та е из б ра на 
ка то найпод хо дящ вид по ра ди това, че тя ня ма сил
на ко ре но ва система, ко ято да пов ди га тро то ар ни те 
плочки, не раз ви ва ог ром на корона, ко ято да пре чи и 
за сен ч ва жи лищ ни те сгради, из д ръж ли ва е на неб ла
гоп ри ят ни кли ма тич ни и ме те оро ло гич ни условия и е 
ед но от найоча ро ва тел ни те дървета, ко ито рас тат у 
нас, тъй ка то да ва не ве ро ят но кра си ви оран же вочер
ве ни пло до ве във вид на гроздове.■

АЕЦ “Козлодуй”
от бе ляз а юби лей
На 29 но ем в ри АЕЦ “Козлодуй” от бе

ляз а юбилей, ва жен как то за атом на та 
електроцентрала, та ка и за бъл гар с ка та 
енергетика. Преди 25 г., на 29 но ем в ри 
1987 г., в 23 ч. и 39 мин. в енер гийна та 
сис те ма на България е вклю че на пър
ва та 1000ме га ва то ва мощ ност на атом
на та цен т ра ла – пе ти енергоблок. 

Изпълнителният ди рек тор на “АЕЦ 
Козлодуй” ЕАД Валентин Николов поз
д ра ви ра бо те щи те в дружеството и им 
бла го да ри за отговорността, с ко ято 
съх ра ня ват и ум но жа ват до се гаш ни те 
пос ти же ния на централата.

Първата коп ка за из г раж да не то на 
пе ти енер гоб лок е нап ра ве на на 9 юли 
1980 г. На 26 де кем в ри 1985 г. ре ак то
рът е мон ти ран в шах та та си, а на 3 
ок том в ри 1987 г. е за ре де на пър ва та 
ка се та с яд ре но гориво. Физическият 
пуск на ре ак то ра (ми ни мал но кон т ро ли
ру емо ни во на мощност) е осъ щес т вен 
на 5 но ем в ри 1987 г. Реакторната ин с та
ла ция на бло ка дос ти га 100% мощ ност 
на 21 юни 1988 г.

За из ми на лия чет върт век пе ти блок е 
про из вел над 130 ми ли она ме га ват ча са 
елек т ро енер гия при спаз ва не на всич ки 
изис к ва ния за бе зо пас на експлоатация. 

Благодарение на два та хи ля да ме
га ва то ви бло ка – пе ти и шести, АЕЦ 
“Козлодуй” е ос но вен про из во ди тел на 
елек т рoенер гия в България и обез пе ча
ва по ве че от ед на тре та от на ци онал
но то го диш но електропроизводство. 
Само през 2011 г., с ре кор д но то 
про из вод с т во от 16 314 271 ме га ват
ча са електроенергия, цен т ра ла та е 
спестила, в срав не ние с кон вен ци онал
ни ТЕЦ, вред но то въз дейс т вие на по ве
че от 21 млн то на въг ле ро ден диоксид, 
990 хи л. то на се рен диоксид, 63 хи л. 
то на азот ни ок си ди и 42 хи л. то на прах, 
съ дър жащ ес тес т ве на радиоактивност, 
с ко ето има съ щес т вен еко ло ги чен 
при нос за опаз ва не на чис та окол на 
среда.■

Хората на Кунева във Враца:

Елеонора ЦАНОВА

Специален министър, 
кой то да от го ва ря за 

Северозапада, ще искаме, 
ако учас т ва ме в след ва що
то управление, за яви ха във 
Враца пред жур на лис ти 
пред с та ви те ли те на младата, 
но на би ра ща ско рост пар тия 
у нас. Житейските проб ле ми 
на бъл га ри те и на стра на та 
ка то ця ло не мо гат да се ре
шат с дек ла ра ции и на тях да 
се гле да са мо от телевизора, 
за то ва ед на от ос нов ни те за
да чи на Движение “България 
на граж да ни те “ да е жи ви ят 
контакт, до кос ва не до всеки, 
за яви ха хо ра та на Меглена 

Кунева.
Пред жур на лис ти 

чле нът на Националния 
съ вет на дви же ни ето 
Сергей Петков пред с та ви 
об лас т ния ко ор ди на тор за 
Врачанско Дияна Дойнова и 
чле но ве те на мес т но то ръ ко
вод с т во на но ва та пар тий на 
формация, ко ято има ве че 
две из г ра де ни об щин с ки 
струк ту ри и над 200 членове. 

До края на го ди на та ще 
бъ дат из г ра де ни струк ту ри 
във всич ки общини, тър сят 
се мла ди хо ра с ини ци ати
ви и идеи, за яви ха те. „Ние 
не сме пар тия за един ден и 
не сме ели тар на партия, за 

то ва ра бо тим в дъл гос ро чен 
план и след ва ме пра ви ло
то “Бързай бавно”, за яви 
Сергей Петков. 

Ако вля зат във властта, 
“България на гражданите” 
ще по ис кат спе ци ален член 
от ка би не та да от го ва ря за 
проб ле ми те на Северозапада 
и за то зи изос та нал и найбе
ден край.

Сега, прес мет на ли са те, 
ин вес ти ци ите в то зи ре ги
он са ед но към десет, шест, 
сре щу 61 процента, вло же ни 
в Югозападния регион, и 

то ва тряб ва да се промени. 
Създаването на но ви ра
бот ни мес та и раз ви ти ето 
на мал кия и дре бен бизнес, 
а не раз п ре де ле ни ето на 
средства, е дру га та от го вор
на задача, ко ято си поставят.

Председател на вра чан
с ка та об щин с ка струк ту ра 
е инж. Христо Христов , 
уп ра ви тел за ре ги она на 
фар ма цев тич на фирма, а за 
об щи на Мездра на че ло на 
но ва та пар тий на струк ту ра 
е Ивайло Нинов, фи нан сов 
шеф на стро ител на фирма.■

Ис ка ме ми нис тър
за то зи ре ги он



Мнение

Живея с надеждата, че
бун тов ни ят Северозапад 

пак ще се възроди
Славко ГРИГОРОВ
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Бях на представяне на 
кни га в Монтана, на 
ко ято при със т ва ха 

вид ни лич нос ти от София, 
мла ди хо ра от Враца, Лом, 
Вършец. Получи се ху бав 
спек та къл от учас ти ето на 
Татяна Лолова. Върнах се у 
до ма до во лен от видяното, 
но съ щев ре мен но и огорчен, 
че ня кол ко пъ ти се спо ме на 
Северозападнала България.

Размислих се за де мог
раф с ко то със то яние не са мо 
на селата, но и на гра до ве те 
в на шия Северозапад.

В Чипровската об щи на 
има са мо ед но училище, а 
през учеб на та 2012/2013 г. 
ня ма да има па ра лел ка за 
пър ви клас. Почти съ що 
е по ло же ни ето с мал ки те 
се ли ща във Видинско, обез
лю де ни са го ля ма част от 
селата. Намаляват жи те ли те 
и в Монтана. Това се виж
да от па зар ния ден, за що то 
мал ко хо ра са на сер ги ите и 
в кафетата.

Сега, ко га то в пуб лич на
та реч чес то споменаваме, 
че сме северозападнали, 
ся каш каз ва ме на младите: 
„Стягайте си ку фа ри те и 
се ка че те на ев ро пейс ка
та каруца!” А за що сме в 
Северозапада на та ко ва 
дередже, не говорим. 

Зная, че вой на не е имало, 
при род ни бед с т вия – също. 
Това си е чис то на ша 
работа, как ва то ня ма в ни то 
един край на Родината. И 

ми е тъж но за края, в кой
то съм роден. За ме не той е 
кра сив и се гордея, че съм 
ро ден в него. Затова го во
ря и пиша, че е бун тов ни ят 
Северозапад. 

Пет пъ ти на ши ят 
Северозапад е въс та вал 
през роб с ки те го ди ни сре
щу ос ман с кия поробител. 
С цел да съм точен, то ва са: 
Чипровското въс та ние през 

1688 г., Манчовата 
раз ми ри ца – 1836 
г., въс та ни ето на 
Върбан Пенов – 1837 
г., Белоградчишкото 
въс та ние – 1850 
г., и въс та ни ето от 
1876 г., пов диг на то 
от Панайот Хитов и 
Филип Тотю, ко ето се 
сли ва с Рускотур с ка

та война. И бих ка зал още 
мно го не ща за ри ца ри те на 
бун тов ния Северозапад и че 
се на вър ши ха та зи го ди на 
400 г. на Петър Парчевич 
от рож де ни ето му, един от 
найбе ле жи ти те лич нос ти 
на ХVII век.

Не оп рав да но е пред ис то
ри ята и пред ци те ни нашият 
край да е западнал, да се 

прев ръ ща в „пус ти ня”!
Все пак жи вея с 

надеждата, че от 
Северозапада се е про ме
нил ня кол ко пъ ти по ли
ти чес кия кли мат и че пак 
ще се възроди. За вто ри 
път за поч ва да се въз раж
да ру до до би вът в руд но то 
на хо ди ще в Чипровци. На 
27 юли т.г. бях във фир
ма „България Флуорит” 
в Чипровци. Тя е към 
„Соловей България”. В 
руд ни ка на фир ма та във 
Велин дол (над с. Железна) 
се до би ва кал ци ев флу орит 
и се обо га тя ва във фло та ци
он ната фабрика. Предвижда 
се в ин вес ти ци он на та прог
ра ма да се дос тиг не про из
вод с т во до 50 000 т го диш

но през след ва щи те ня кол ко 
години. Флуоритът е важ на 
суровина, ко ято има при
ло же ние при про из вод с т
во то на керамика, оптика, 
пластмаса, ме та лур гич на 
об ра бот ка на боксит, елек
т ри чес ки еле мен ти и др. 
Тенденцията е да се изнася, 
найве че за Азия.

Ето мал ко свет лин ка и 
надежда, че кра ят ни ще 
се възроди, а Монтана ще 
бъ де прив ле ка те лен град 
за туризъм. Виждам го да 
се пре вър не в тър гов с ко 
сре ди ще и път на стан
ция със сво ите лъчове: 
Белоградчик, Чипровци, 
Берковица и Вършец. Но е 
нуж но да се из г ра ди не об
хо ди ма та инфраструктура, 

да се до вър ши рес тав ра ци
ята на Чипровския ма нас
тир „Св. Йоан Рилски”, а по 
нап рав ле ние Белоградчик 
да се бла го ус т рои пе ще ра та 
Мишин камик. 

С ед на дума, пред с тои 
мно го ра бо та за съз да ва не 
ус ло вия за съв ре ме нен ту
ри зъм и из пол з ва не на бал
ка на за туризъм.

Сега е вре ме то да стъ
пим на здра ви те те ме ли 
на ис то ри ята и да гра
дим бъ де ще то на края ни. 
Надеждата ми е в мла ди те 
хора, а ние, възрастните, да 
им пожелаем: „Останете си 
в бун тов ния Северозапад. 
Говорете, пи ше те и ра бо те
те с лю бов за него, от тук 
за поч ва Родината!”■

Във Вършец изграждат
екопътекаитуристически
посетителскицентър

Евелина ГЕОРГИЕВА
Неотдавна кме тът на об щи на Вършец инж. Иван Лазаров под

пи са нов до го вор с Държавен фонд „Земеделие” за от пус ка не 
на без въз мез д на фи нан со ва по мощ за проект: № 12/313/00144 
„Екопътека и ту рис ти чес ки по се ти тел с ки център в кв. Заножене, 
град Вършец и се ло Спанчевци, об щи на Вършец”

Проектът ще бъ де без въз мез д но фи нан си ран от Програмата 
за раз ви тие на сел с ки те ра йо ни 20072013 г. по мяр ка 313 
„Насърчаване на ту рис ти чес ки те дейнос ти” и е на об ща 
стойност 85 128 лв.

Основната цел на про ек та е по ви ша ва не на ту рис то по то ка в 
об щи на Вършец и ре ги она чрез вза им но до пъл ва не и обо га тя
ва не на тра ди ци он ния бал не олож ки ту ри зъм с раз лич ни фор ми 
на сел с ки и екотуризъм.

Конкретните цели, ко ито се пос та вят с ре али зи ра не то на 
то зи нов про ект са: из г раж да не на еко пъ те ка за пе ше хо ден и 
ве ло ту ри зъм от кв. Заножене до с. Спанчевци; съз да ва не на ту
рис ти чес ки по се ти тел с ки цен тър в кв. Заножене за пред с та вя не 
и ек с по ни ра не на мес т но то при род но и кул тур но наследство; по
ви ша ва не на ин фор ми ра нос т та на ту рис ти те чрез из пол з ва не то 
на мо дер ни и ефек тив ни сред с т ва за мар ке тинг и реклама.

В рам ки те на про ек та ще бъ дат из вър ше ни след ни те
дейности:
● Изграждане и обо руд ва не на еко пъ те ка за пе ше хо ден и 

велотуризъм.
Екопътеката ще се из г ра ди вър ху съ щес т ву ващ пол с ки път, 

свър з ващ кв. Заножене, гр. Вършец с мес т нос т та Минкови ба ни 
в зем ли ще то на с. Спанчевци, об щи на Вършец. Дължината на 
тра се то е 3 км, а ши ри на та му е 2 м. На че ти ри ха рак тер ни мес
та с ху бав из г лед към пла ни на та ще се пос та вят пре мес т ва еми 
зас ло ни с барбекю, из г ра де ни от об ра бо тен дър вен материал. 
В бли зост до зас ло ни те ще се пос та вят кош че та за бок лук и хи
ми чес ки тоалетни. По ця ло то тра се през 200250 м. ще се мон
ти рат ука за тел ни табели.

● Създаване на ту рис ти чес ки по се ти тел с ки цен тър за пред
с та вя не на мес т но то при род но и кул тур но наследство, кв. 
Заножене, гр. Вършец.

Свободно по ме ще ние от сгра да та на НЧ „Пробуда” кв. 
Заножене, гр. Вършец, соб с т ве ност на Община Вършец ще бъ
де обо руд ва но (ком пю тър ни конфигурации) и об за ве де но (офис 
мебели, ме бе ли за експозиции) с цел съз да ва не на ту рис ти чес
ки по се ти тел с ки цен тър за пред с та вя не на мес т но то при род но и 
кул тур но наследство.

● Закупуване, дос тав ка и мон таж на сен зор ни ин фор ма ци он ни 
ус т ройс т ва (киоск).

Във връз ка с по доб ря ва не на ин фор ми ра нос т та на ту рис ти те 
и гос ти те на гра да ще бъ дат за ку пе ни и мон ти ра ни 3 сен зор ни 
ус т ройс т ва (киоск). Киоските ще бъ дат раз по ло же ни на три пуб
лич ни мес та на те ри то ри ята на Вършец – пред ТИЦ Вършец, 
пред сгра да та на Община Вършец и пред сгра да та на НЧ 
„Пробуда”, кв. Заножене. На ос но ва та на сен зор ния ки оск ще 
бъ де съз да де по лез на и ув ле ка тел на сис те ма за ин фор ма ция и 
реклама, ко ято ще се пол з ва от ту рис ти те и гос ти те на об щи на 
Вършец и региона.

● Разработка на уебсайт и брошури.
За по пу ля ри зи ра не на дейнос ти те по про ек та и подоб ро то 

пред с та вя не на но ва та ту рис ти чес ка ин ф рас т рук ту ра – еко пъ
те ка и ту рис ти чес ки по се ти тел с ки център, ще бъ дат раз ра бо те
ни и из да де ни за раз п рос т ра не ние рек лам ноин фор ма ци он ни 
бро шу ри и уебсайт на два та ин фор ма ци он ни цен тъ ра във 
Вършец.■

Честваха 121 го ди ни
от обя вя ва не то 
на Монтана за град 

Крум КРУМОВ
С раз лич ни про яви на 3 

де кем в ри т.г. бе от бе ля за
на 121ата го диш ни на от 
обя вя ва не то на Монтана 
за град. В Младежкия дом 
в гра да бе от к ри та из лож
ба „Съвременна Монтана” 
на мла дия фо тог раф 
Георги Каменов. Деца, ко
ито раз ви ват сво ите дар би 
в Обединения дет с ки ком
п лекс в града, раз да ва ха 
на шофьо ри пос ла ния във 
фор ма та на есе нен лист. 

В те зи пос ла ния те ги при
зо ва ва ха през зи ма та да 
спаз ват стрик т но за ко ни те 
за дви же ние по пъ ти ща та 
и мно го да па зят де ца та 
на пътя.

По по вод го диш ни на та 
из вес т на та пе ви ца Мария 
Илиева из не се кон церт в 
за ла та на дра ма тич ния 
те атър в Монтана, а кме
тът Златко Живков да де 
прием. 

Той наг ра ди с по чет
на та знач ка на об щи на 

Монтана фир ма „Теди” 
ООД, ко ято от 23 го ди
ни раз ви ва зе ме дел с
ка дейност в об щи на 
Монтана и да ва ра бо та 
на 60 ду ши от об лас т ния 
град. Наградата по лу чи 
уп ра ви тел ка та на фир ма
та Тодорка Кръстева /на 
снимката/, ко ято е аг ро
ном и ве че 50 го ди ни прак
ти ку ва про фе си ята си, ка
то от г леж да 50 000 де ка ра 
с жито, ечемик, царевица, 
слън чог лед и рапица.■



В с. Спанчевци, община Вършец
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Стефан П. 
СТЕФАНОВ
Ако чо век ре ши да по се

ти Трите чу ки в Чипровския 
балкан, тряб ва да нап ра ви 
то ва за един ден и то ва ще 
му кос т ва смър т на умо ра 
при пе ше хо ден туризъм. 
Защото раз с то яни ето от 
Чипровци до чу ки те се 
оказ ва из не над ва що дълго, 
ма кар че из г леж да късо. 
Движението не е дос тъп но 
за обик но ве ни те пре воз ни 
средства, а са мо за джи по
ве и во ен ни коли, за ко ито 
съ що има рискове, за що то 
пъ тят е из ро вен от дъж до ве
те и тряб ва да се сла ло ми ра 
майс тор с ки по озъ бе ни те 
му камъни. В под но жи ето 
на Трите чу ки има  рав но 
мяс то от де се ти на декара, 
но там ня ма под с лон за 
ор га ни зи ра ни ту рис ти – 
има мал ка хи жа на кра ва ря 
Ангел и мал ка час т на хи жа 
на че ти ри ма чипровлии, ко
ято е без са ни тар ни въз ли и 
оп ти мал ни би то ви удобства. 

Всеки, кой то е пъ ту вал из 
пла ни ни те на България, не 
мо же да не се натъжи, ко
га то по пад не в Чипровския 
балкан. Такова ве ли ко ле
пие от прос тор ни гледки, 
билки, гори, птици, чист 
въз дух и бис т ри извори, но 
не дос тъп но за обик но ве ния 
турист. Вече тре то де се ти
ле тие Чипровският бал кан 
не са мо е занемарен, но 
и без ми лос т но се из си чат 
го ри те му в про миш ле ни 
количества. Спечелилите 
тър го ве фир ми си до офор
мят вре ме нно пъ тя до сеч та 
с бул до зер и бяс но из воз

ват с три ос ки го ра та до 
тировете. След тях – потоп. 

Онзи, кой то е ре шил на 
вся ка це на да по се ти Трите 
чу ки  за що то те са би ли 
бра ни ще на Ангел войвода, 
а са свър за ни и с пре ми на
ва не то на че та та на Панайот 
Хитов, чий то зна ме но сец е 
бил Васил Левски – на ми
ра на чин да нап ра ви това. 
Една уаз ка с про фе си она
лен шофьор с трис та зо ра 
ус пя ва да из ка чи 8 ду ши до 
хижата. Придвижването от 
хи жа та до Трите чу ки ста ва 
по ве ли ко ле пен гор с ки път, 
на ре чен делигора, за що то 
до не го го ра та е букова, а 
на го ре – иглолистна. След 
Трите кла ден ци има гра
ни чар с ка пъ те ка до бив
ша та раз ру ше на бъл гар с ка 
застава. Нататък се вър ви 
по би ло то на пла ни на та без 
път, за що то ня ма такъв. 
Стига се до раз ру ше на та 
бив ша сръб с ка застава, ко
ято при ли ча на бъл гар с ка та 
– и две те са с приб ли зи тел
но ед нак ви раз ме ри и са 
зи да ни от ед нак ви по цвят 
и вид камъни, ся каш един 
майс тор ги е правил. Билото 
е го ло и по не го рас тат 
са мо хвойна, боровинки, 
си ня тин тя ва и на ряд ко 
храсталаци.

Западната от Трите чу ки 
не е стръмна, но е поско ро 
ку по ло вид на и не е удоб на 
за пребиваване, а из точ на та 
е зъ бес та и стръмна. Точно 
на сред на та чу ка Ангел 
войво да си е пра вил бра ни
ще със сво ята дружина, а 
покъс но и Панайот Хитов 
е пра вил то ва със своя 

дружина. Средната чу ка 
е широка, има ка мъ ни за 
завет, но в съ що то вре ме е 
труд но дос тъп на и за то ва 
е удоб на за отбрана. Ето 
как во пи ше Панайот Хитов 
за Трите чу ки в кни га та 
си „Как ста нах хайду тин”, 
Изд. „Отечество”, С., 1982, 
с. 169: „На дру гия ден ми
нах ме Клисурската ре ка 
и по ех ме по Берковския 
балкан. След ня кой ден 
бях ме на Три чу ки над 
се ло Чипровци в мес т нос
т та Кървави бари. На то ва 
мяс то има път, но лош, от 
Чипровци за Пирот. На 
вър ха има го лям кръст от 
камък, за бит от ня кой рус ки 
консул, и не що пи ше по 
него, но не пом ня от ко го 
е за бит и пос та вен там 
за спо мен /Това е Павлов 
кръст, кой то се га е пот ро
шен на пар че та и е лег
нал до трапа, из ко пан от 
зак ле ти иманяри. Б.м. С. П. 
Стефанов/. 

От Три чу ки се виж да 
Дунав, от Видин към Акча 
паланка, ви ди се Кула, бли
зо до Връшка чука, ви ди се 
Витоша над София, ви ди 
се Самоковския бал кан – 
Рилската планина....” Това 
се случ ва през 1863 г. В 
„Кратко жи во то опи са ние 
на Панайот Хитов /Главен 
во ево да на на род ни те че ти 
от 1857 до 1867 година/” И.  
Кършовски добавя: „…След 
теж ко пъ ту ва не по съв сем 
не поз на ти мес та на Стара 
пла ни на и с кър ва ви бит ки 
с теж ки те тур с ки потери, 
и то поч ти вся ка неделя, 
за 50 дни те стиг на ха до 

Берковската пла ни на Три 
чуки.

Това мяс то е мно го 
ви со ко и от в ся къ де със 
са мо род ни ка мен ни сте
ни обградено. Отгоре на 
не го има рав ни и ши ро ки 
полени, на ко ито лят но вре
ме хи ля ди до би тъ ци – овце, 
ко не и во ло ве – пасат. От 
то ва мяс то се ви ди Дунав 
и Средешко поле, где то 
се е бил Иван Шишман 
– пос лед ни ят цар бъл гар с
ки – с турците, виж да се и 
Рилската планина. От ту ка 
до сръб с ка та гра ни ца има 
поч ти 8 часа. От то ва мяс то 
в Сърбия на ши те юна ци за 
ед на нощ стигнаха. То бе ше 
есен та 1863…” /Цит. съч. с. 
312313/ Трябва да уточним, 
че ав то рът ни как не е то
чен за рав ни те „и ши ро ки 
полени, на ко ито лят но вре
ме хи ля ди до би тъ ци – овце, 
ко не и во ло ве – пасат.” Ако 
се имат пред вид всич ки 
по ля ни око ло Трите чуки, 
да, мо же да се приеме, но те 
не са „от го ре на не го”, т.е. 
вър ху Трите чуки, а и не са 
равни, а са мо „ши ро ки”, ка
кто ги е на ре къл авторът.

През 1867 г. Панайот 
Хитов пак се по явя ва в 
ра йо на на Трите чу ки с 
чета, зна ме но сец на ко ято е 
Левски. Писарят на че та
та Иван Кършовски по тоя 
по вод от бе ляз ва в днев ни ка 
си:

„2й ав густ
Този ден пре ми нах ме 

Трите чуки. Тези Три чу ки 
са три го ле ми баира, от в ред 
ог ра де ни със са мо род ни 
ка мен ни стени. Отгоре на 

вър ха им има мно го ши ро ки 
полени, де то па сат мно го 
ста да (Тук виж да ме съ ща
та не точ ност за раз ме ра 
на по ля ни те и за мес то раз
по ло же ни ето им. Б.м. Ст. 
П. Ст.) Тука си е пра вил 
Ангел войво да бра ни ще 
от камъни, за в слу чай ако 
би го на пад на ла потера. 
Същото е пра вил и глав ния 
во ево да П. Хитов, ко га то е 
оти вал за в Сърбия. /Б.м. С. 
П. Стефанов, през по со че
на та пого ре 1863 г./” /Пак 
там, с. 300/

От всич ко то ва ста ва 
ясно, че два ма войво ди в 
раз лич ни вре ме на са си 
пра ви ли бра ни ща на сред
на та от Трите чу ки – Ангел 
войво да и Панайот Хитов 
 а са ми ят Левски е ми
нал през тях при вто ро то 
пре ми на ва не с че та та на 
Панайот Хитов ка то не ин 
знаменосец.

Никак не е ло шо пред ло
же ни ето на кра еве да Славко 
Григоров от с. Железна да 
се пос та ви па ме тен знак на 
Трите чуки. Найдоб ре е 
да се пос та ви на сред на та 
чука, за що то тя се виж да 
и от Чипровци  за да се 
виж да отдалеч, а на нея да 
се пос та ви и па мет на плоча, 
ко ято да се че те от б ли зо и 
да мо же се пос та вят вър ху 
нея от ро до лю би ви те ту рис
ти кит ки за по чит в па мет 
на слав ни те хайдути. Засега 
лип с ват и иде ен проект, и 
спон со ри на та ко ва ма щаб
но начинание. 

Само мес тен пат ри оти
зъм не стига, не об хо ди мо е 
да се ан га жи рат и дър жав

ни ресурси. В мо мен та се 
впря га ка ру ца та пред ко ня 
– пра вят се ня как ви ту рис
ти чес ки проекти, ус во яват 
се ня как ви средства, но ре
ал на та пол за е никаква. 

Нужно е дър жа ва та да 
под по мог не пред п ри ем чи ви 
хо ра и с по мощ та на тран с г
ра нич ни про ек ти да се про
ка ра ас фал тов път и елек
т ри чес ки ток до час т ни те 
хи жич ки в под но жи ето на 
Три чуки, къ де то да се пос
т рои по не един го лям хо тел 
ка то то зи на хи жа „Копрен” 
или на хи жа „Петрохан”, а 
за що не и поголям. 

Може да се по мис ли 
и за ски писта, и за дру
ги забавления, как ви то 
пред ла га при мер но хи жа 
„Леденика”. Тогава ще се 
ан га жи рат ту ро пе ра тор с
ки ве ри ги от национален, 
ев ро пейс ки и све то вен 
мащаб. Ще спе че лят не 
са мо българите, но и 
чужденците. Като от во рят 
пре диз бор ния лъжовник, 
всич ки кан ди да ти за кме
то ве на Чипровци обе ща
ват и митница, и ас фал тов 
път до Сърбия, че и ту нел 
под пла ни на та до Сърбия. 
Мандатът на пос лед но
то пра ви тел с т во изтича, 
а още ни кой не е ви дял 
при ори тет на та му зак ри ла 
на Северозападна България 
ка то найбе ден ре ги он на 
страната. 

Ако се про ве де ед на 
дал но вид на по ли ти ка по 
от но ше ние на Чипровския 
балкан, ще спе че ли здра ве
то на сто ти ци на ши и чуж
дес т ран ни граждани.■

Лично мнение

Непотребната кра со та
на Чипровския бал кан

Евелина ГЕОРГИЕВА
По повод Деня на 

християнското семейство 
и православната младеж, 
на 21 ноември членовете 
на Сдружението на 
жените „Тодорини 
кукли” в сгушеното под 
старопланинския връх 
„Тодорини кукли” село 
Спанчевци организираха 
кулинарна изложба под 
мотото „Постните гозби на 
баба”. 

Събитието се проведе 
под патронажа на кмета 
на селото Емил Димитров 
и в него участваха 40 
жени, наймладата от 
които 17годишна, вече 
майка, а найвъзрастната  
86годишната баба Надка, 
която е трудно подвижна 
и ходи с патерици, но е 
ненадмината майсторка на 
вкусотии. 

Всички те доказаха, че 
традициите в селото са 

живи, че местните рецепти 
продължават да се предават 
от баби и прабаби на 
следващите поколения.

Трапезата бе осветена 
от отец Михаил, който 
от близо месец е новият 
енорийски свещеник 
в местния храм „Св. 
Архангел Михаил”.

Всяка от участничките 
в изложбата представи 
своето ястие, разказа как се 
приготвя и какви подправки 
слага. 

На изложбата бяха 
показани типични постни 
ястия, характерни за този 
край – „трохите на баба”, 
„мешано” – смес от смлени 
тиквени семки, балкански 
билки и подправки, 
набрани по поляните 
край планинското село, 
„топаница” – вид лютеница, 
качамак, пълнени сушени 
пиперки със зрял фасул, 
„джуркан” боб в глинено 

гърне, баница с праз, 
баница със зеле, тиквеник, 
щрудел, постни сарми в 
лозови листа и др.

Майсторлъкът на 
готвачките и красивата 
украса на гозбите 
затрудни журито в избора 
на победители, затова 

се реши, че всички 
участнички в изложбата 
заслужават награди – те 
получиха домакински 
пособия и грамоти за 
участие в кулинарното шоу.

И тъй като Въведение 
Богородично е празник, 
посветен на семейството 
и децата, председателят 

на женското сдружение 
Петранка Петрова 
предложи изложбата да 
бъде благотворителна 
и средствата, събрани 
от откупката на ястията 

да бъдат връчени като 
Коледен подарък на „Бебе 
2012” – единственото бебе, 
родено през тази година в 
селото, малката Борислава. 
С надеждата, че децата 

на селото ще се множат, 
а рецептите за вкусните 
гозби на баба все така 
ревностно ще се съхраняват 
в семейството и ще се 
предават на внуците.■

Кулинарно шоу
„Постните гозби на баба”
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Параскева МАРКОВА
- Какви са пер с пек ти ви-

те за раз ви тие на об щи на 
Брусарци?

 Нашата об щи на е от те
зи със за тих ва щи функции. 
Надявам се да съз да дем ус
ло вия за развитие, за да мо же 
по не те зи хора, ко ито са ос
та на ли тук, да ги запазим, да 
съз да дем ус ло вия да жи ве ят 
подобре. Сега в об щи на та 
жи ве ят 5000 души. Някои 
се вър на ха от чужбина. 
Демографските про це
си са мно го динамични. 
Смъртността е голяма.

Преди вре ме Василовци 
бе ше пого ля мо се ло от 
Брусарци. Има мно го хора, 
за ми на ли в чужбина, пре
дим но от Василовци и Крива 
бара. 

- С как во се пре пи та ват 
хо ра та тук?

 Пого ля ма та част от тях 
са на со ци ал ни помощи. 100 
чо ве ка ра бо тят по про ек
ти  „Развитие на чо веш ки те 
ре сур си”, по прог ра ма та „От 
со ци ал ни по мо щи към за
етост”. Някои са на ме ри ли 
пре пи та ние в час т ни фирми. 
В об щи на та има дарак, ши
ваш ки цех и ня кол ко час т ни 
зе ме дел с ки производители. 
Някога тук има ше го ля мо 
АПК. А се га сто ят са мо ко
ми ните от фаб ри ка „Сила”.

- Каквo правите, за 
да останат хо ра та в 
общината?

 Разчитаме на прог ра ми
те по ев ро пейс ки те проекти, 
как то и на прог ра ма та за 
раз ви тие на сел с ки те райони, 
за да съз да дем но ви ра бот ни 
мес та и да за дър жим хората.

- Наскоро прик лю чих те 
един мно го се ри озен про-

ект и об щи на та съз да де 
ус ло вия за мо дер но об с луж-
ва не на гражданите. Това 
оче вид но има го лям ефект 
за обик но ве ни те хора, ко-
ито мо гат да по лу чат об с-
луж ва не от общината, без 
да пътуват. Какви дру ги 
про ек ти ре али зи ра те в 
момента, на ко ито раз чи-
та те за пре одо ля ва не на 
безработицата?

  Спечелихме про ект 
„Реконструкция вът реш на 
во доп ро вод на мре жа и вън
шен до веж дащ во доп ро вод 
– гр. Брусарци и ре кон с т рук
ция вът реш на во доп ро вод на 
мре жа I етап и хид роф лор на 
стан ция в с. Крива ба ра”. Той 
се ре али зи ра с фи нан со ва та 
под к ре па на ДФ „Земеделие” 
– ОРА ПРСР за 5 790 366 лв. 
Мярката е 32 „Основни ус лу
ги за ико но ми ка та и на се ле
ни ето на сел с ки те ра йо ни”. 

Спечелихме про ект 
„Изграждане и ук реп ва не 
на ин ф рас т рук ту ра за пре
дот в ра тя ва не на на вод не ния 
и за ли ва не на те ри то рия 
в рам ки те на ре гу ла ци ята 
на с. Смирненски” по ОП 
„Регионално раз ви тие” за 
1 000 000 лв. С ре али за
ци ята на то зи про ект ще 
се из г ра дят ди ги про тив 
наводненията. 

Подписахме договор, кой
то се из пъл ня ва – „Моето 
се ло – кит но и зе ле но” в 
с. Дъбова ма ха ла за 9680 
лв., кой то се фи нан си ра от 
МОСВ – ПУДООС. 

Кандидатстваме с про
ек ти за ре мон та на пло ща
ди те в се ла та Дондуково, 
Киселево и Василовци, кой то 
ще се фи нан си ра от фонд 
„Земеделие” – ОРА ПРСР с 

1 460 060 лв. 
В про цес на одоб ре ние са 

три на ши про ек та за ре монт 
на чи та ли ща та в Дондуково, 
Брусарци и Василовци. 
Стойността на про ек ти те 
е 1 690 374 лв. Става ду ма 
за из г раж да не на спор тни 
центрове, ре монт и по доб
ря ва не на ус ло ви ята в те зи 
кул тур ни институции. 

В про цес на одоб ре ние 
е един друг наш ин те ре сен 
про ект по прог ра ма ИПП 
„България – Сърбия”  
„Създаване на ин ф рас т рук ту
ра за ин фор ма ци он на мре жа 
по от но ше ние на елек т рон
ни те ад ми нис т ра тив ни ус
лу ги в об щи ни те Брусарци, 
Берковица (България), 
Бабушница и Бела па лан
ка (Сърбия)”. Стойността 
на то зи про ект е бли зо 1 
000 000 ев ро и се фи нан си ра 
от МРРБ.

Пак по про ект за 90 314 
лв. ще ре мон ти ра ме пра вос
лав ния храм „Св. Николай” 
в се ло Дондуково. В ре зер
ви те е пред ло же ни ят от нас 
про ект „Мерки за енер гий на 
ефек тив ност в СОУ „Хр. 
Ботев” в Брусарци”. Парите 
са от меж ду на род ния фонд 
„Козлодуй”.

Оптимисти сме, че на
ши те про ек ти ще бъ дат 
одоб ре ни и реализирани, 
тъй ка то об щи на Брусарци е 
доказала, че има опит ни спе
ци алис ти в под гот вя не то на 
проектите, как то и на ре али
зи ра не то им.

- Как ра бо ти те с 
Общинския съвет?

 Добре, въп ре ки че съ
вет ни ци те са от раз лич ни 
пар тии – 5 са от ГЕРБ, 1 
от РЗС, 4 от БСП и 3 са от 

дру ги партии. Имаме си 
мнозинство. Ние ня ма ме 
вър на то решение. Кмет съм 
от ГЕРБ, но ра бо тя с всички, 
надпартийно.

- Ремонтирахте ли пъ ти-
ща та то ва лято?

 Това ля то не сме пра ви ли 
ре монт на път на та мре жа. 
Имахме проб лем в Буковец 
с ак ти ви зи ра но свла чи ще и 
вло жих ме па ри те за ка пи та
ло ви  раз хо ди, за да поп ра
вим ще ти те от свла чи ще то.

- Как вър ви под го тов ка-
та за зимата?

 Миналата го ди на бя
ха зат во ре ни две села. 
Помогнаха ни зе ме дел с ки те 
про из во ди те ли с техника. 
Оправяме се със соб с т ве ни 
средства. На тях ще раз чи та
ме и та зи година.

- Разбрахме, че сте ор га-
ни зи ра ли при ем ни на кме-
та в със тав ни те на об щи-

на та села. Какви проб ле ми 
пос та вят хората?

 Вече бях в ня кол ко села. 
В Буковец ис кат пен си онер
с ки клуб, а в Смирненски 
– автобус. Няма ав то бус на 
линия, ко ято да по ема хо ра та 
сут рин и да ги връ ща вечер. 
Общинският пре воз не е 
достатъчен. В Киселево обе
щах ме дет с ки пло щад ки…

- Тук има въз мож нос ти 
за раз ви то земеделие. Има 
ли не об ра бот ва ема земя?

 Земята се обработва. 
Направихме търг за об щин
с ка зе мя и я да дох ме под 
на ем. Имаме въз мож ност 
да да дем още, за що то ста
ва ду ма за мал ки парчета, 
които, ако се обработват, ще 
ни до не сат по не още 64 000 
ле ва от наем. 

С то ва ще уве ли чим при
ход на та част на бюджета, ко
ято се пъл ни от наеми, ад ми

нис т ра тив ни услуги, данъци. 
Бюджетът на об щи на та е 
2 300 000 лева. Държавната 
суб си дия е 1 900 000 лв. 
Останалото са соб с т ве ни 
приходи. Не са много.

- А как во пра ви те за 
де ца та на Брусарци и със-
тав ни те села? Има ли дос-
та тъч но мес та в дет с ки те 
градини?

 Да, мес та та в дет с ки те 
гра ди ни са достатъчни, до ри 
мо жем да по емем още де ца 
в гра ди ни те  в Крива бара, 
в Брусарци, Василовци, 
Дондуково и Смирненски. 
260 де ца са в училищата. 
Във Василовци и Крива ба ра 
учи ли ща та са основни, а в 
Брусарци е средно. 

Поемаме гри жа та за 
осветление, отоп ле ние и 
хра на та в дет с ки те градини. 
Таксите за мал ки те са дос
тъп ни. За един ра бо тещ 
ро ди тел так са та за ед но де те 
е 25 лева, за де те на два ма 
ра бо те щи ро ди те ли е 35 лв., 
а без ра бот ни те пла щат по 20 
лв. Държавната из д ръж ка на 
дет с ки те гра ди ни е 266 000 
лв., а об щи на та хар чи 80 700 
лв. ■

Наташа МИХАЙЛОВА, кмет на Община Брусарци:

Разчитаме на прог ра ми те
по ев ро пейс ки те
проекти, за да
за дър жим хо ра та

Родена на 14. 01.1977 г.
Завършила е СУ „Св. Климент Охридски” и е 
магистър „Учи тел по хи мия и фи зи ка”. Била е 
началник отдел „Социална закрила” в Община 
Брусарци, началник отдел „Хора с увреждания 
и социални услуги” в дирекция „Социално 
подпомагане” и директор на дирекция 
„Социално подпомагане” в Медковец за двете 
общини  Брусарци и Медковец.
Била е общински съветник в ОбС – Брусарци.

- Г-н Николов, Белоградчик 
пре ми на през све тов на кла са-
ция за из бор на но ви те 7 чу де-
са на света. Тя как пов лия на 
сла ва та му?

 Донесе ни го ля ма известност, 
ма кар да не ста нах ме ед но от 
те зи 7 чудеса. От то га ва – 2009 
година, към гра да тръг на пого
лям ту рис ти чес ки поток. Имаше 
месеци, ко га то през Белоградчик 
пре ми на ва ха по 10 000 души. 
Пикът бе ше през 2010 година. 
През ми на ла та и нас то яща та не
ща та се успокоиха. Ако съ дя по 
про да де ни те вход ни би ле ти за 
крепостта, то го диш но ще пре ми
на ват по 20 – 30 000 души.

- Щом ис ка те да сте 
известни, да ид ват хо ра да 
ви дят чу де са та ви, как во 
правите, за да ги по ка же те в 
най-го ле мия им бля сък и да 
пос рещ не те гос ти те си мо дер-
но и пре диз ви ка тел но за след-
ва що посещение?

 В на ча ло то на ту рис ти чес
кия се зон из чис тих ме ра йо ни те 
око ло кре пос т та и пещерата. 
Почистваме ре дов но от рас ти
тел ност и ня кои от скалите. Те 
са високи, величествени, но в 
под но жи ето си са по тъ на ли в 
ди ви храсти. Въведохме ред за 
вли за не в кре пос т та и пе ще ра та 
– ку пу ва не то на би ле ти ве че не 
от не ма време. Назначихме след 
обу че ние и 15 екскурзоводи, ко
ито го во рят чуж ди езици. Преди, 
осо бе но за пещерата, се ча ка ше 
дъл го водач. Сега не е та ка – не 

са мо група, един чо век да по ис
ка да я разгледа, с не го тръг ва 
и водач. В мо мен та по чис т ва ме 
и мар ки ра ме от но во из вес т на та 
ни “Алея на здра ве то”. Тя тръг ва 
от цен тъ ра на гра да и сти га до 
при ро до на уч ния музей. По пъ тя 
до му зея ще пос та вим пейки, ще 
офор мим и ня кол ко па но рам ни 
площадки. Имаме и план за съз
да ва не на вре мен ни паркинги, 
ако ста не нужда.

- Докъде стиг на ра бо та та по 
проекта, с кой то ще рес тав ри-
ра те кре пос т та и ще раз ши ри-
те пред ла га не то на ту рис ти-
чес ки те услуги?

 В на ча лен етап на из пъл не
ние сме. За про ек та спе че лих ме 
фи нан си ра не от опе ра тив на та 
прог ра ма „Регионално раз ви тие” 
в раз мер на 3,9 мл. лв. Обявили 
сме тър го ве те за из бор на 

изпълнител, над зор на стро ител
ни те работи, за ин фор ма ция и 
публичност. Досега е пре ми нал 
са мо тър гът за ин фор ма ция и 
публичност. Очаквам в къс на та 
есен да има ме из б ран из пъл
ни тел и да за поч не ра бо та та по  
съ щин с ка та част от проекта.

- Какво ще про ме ни те с 
него?

 Ще про ме ним кар ти на та 
око ло вхо да на крепостта. Ще 
рес тав ри ра ме ка мен ни те стени, 
ще из г ра дим по се ти тел с ки цен
тър със за ли за презентации, 
магазини, кафене. От то зи цен
тър ту рис ти те ще наб лю да ват 
ши ро ка част от на ши те скали. 
В бъ де ще от то ва мяс то ще 
пред ла га ме и свет лин но шоу. 
Ще ре мон ти ра ме ос нов но и 
три те улици, ко ито во дят към 
крепостта. Проектът пред виж да 

да бъ де по ло же на но ва ас фал
то ва настилка, нап ра ве ни но ви 
тро то ари и пос та ве но но во улич
но осветление.

- Кога всич ко то ва ще бъ де 
изпълнено?

 Ще ра бо тим през ця ла та 
2013 година. Още от след ва щия 
ту рис ти чес ки се зон гос ти те ни 
ще за бе ле жат промените.

- Белоградчишките скали, 
ис то ри чес ка та кре пост 
“Калето” и пе ще ра та “Магура” 
спе че ли ха пър во то мяс то в 
на ци онал на та кам па ния на 
вес т ник “Стандарт” за из бор 
на чу де са та на България. 
Всички ли в Белоградчик 
гласуваха, как да дох те ра мо 
на вота?

 Още със стар та на кам па ни
ята на ши те за бе ле жи тел нос ти 
ог ла ви ха кла са ци ята на 10те 

обек та в сек то ра ма
те ри ал но кул тур ноис
то ри чес ко наследство. 
Тогава ви дях ме шанс 
за спе чел ва не на пър
во то място. Знаехме 
мно го доб ре как во пре
дим с т во е то ва за на
шия ту рис ти чес ки град 
– известност, слава, 
зак ри ла от ЮНЕСКО. 
И раз г ла сих ме на ши
ро ко це ли те на кам
па ни ята на вес т ник 
„Стандарт” и на ши те 
въз мож нос ти да спе
че лим пър во то място. 
Призовавахме неп ре

къс на то да се гла су ва в сай та 
на “Чудесата на България” за 
Белоградчик. Вярвам, че всеки, 
кой то има ад рес в мрежата, 
кой то има компютър, осо бе но 
мла ди те жи те ли на града, са 
гласували. Но Белоградчик е 
ма лък град, на ши те въз мож нос
ти за под к ре па са ограничени. 
Първото мяс то оз на ча ва ши ро
ка под к ре па от ця ла България. 
Благодаря на всички, ко ито 
гла су ва ха за Белоградчик, 
скалите, кре пос т та и пещерата. 
Зная, че то ва са хора, ко ито са 
ми на ли през на шия град, ви де
ли са скалите, раз г ле да ли са 
крепостта, спус на ли са се под 
земята, за да ви дят уни кал на
та ни пещера. И са гла су ва
ли за тях. Това са бъл га ри от 
страната, но и от чужбина. 

От сай та kmeta.bg

Борис НИКОЛОВ, кмет 
на об щи на Белоградчик:

Близо30хил.души
ми на ват през гра да
ни на го ди на
Спечелихме 3.9 млн. лв.
по про ект „Регионално раз ви тие”
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„ЕЛИНА” ЕООД – Монтана

● сенници;
● шатри;
● мо бил ни басейни

Монтана – око лов ръс тен път, 
сре щу бен зи нос тан ция Shell.
Тел. 0888/62 40 18;  096/300 861; 
http://elina-bg.com..

ТПК “Септември” 
– Монтана

произвежда:

• дюшеци, ма си – хол ни и кухненски, 
и столове

• Отдава по ме ще ния под на ем
за офи си и производство

ТПК „Септември” пред ла га 
офи си под на ем в Битов ком би нат 

на ул. „Трети март” 84
Монтана, ул. “Индустриална” 8, 

те л. /факс: 096/305 802  – гл. счетоводител

ПРИСТАНИЩЕН 
КОМПЛЕКС – 
ЛОМ ЕАД

3600 Лом, 
ул. „Пристанищна” № 21
Тел. 0971/69 412, 60 300, факс 0871/60 301, 
е-mail: office@portlom.bg; info@portlom.bg; 
www.portlom.bg.

Фирма „Ди-Вен” ЕООД – гр. Лом 

е ото ри зи ран ди лър на мо то ка ри с мар ка та 
"Тайлифт”. 

● Бързи, ер го но мич ни и на деж д ни мо то ка ри те 
на „Тайлифт” са 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

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

Брокерска къща – Монтана,
изкупува земеделска земя

в общините Медковец и Якимово
при изгодни цени.

За контакти: гр. Монтана, бул. „Трети март” 68; 
телефони: 096/300 825, 0888/60 90 28

6 -12 де кем в ри

6 ч † Св. Николай, 
архиеп. Мирликийски, 
Чудотворец (Никулден) 
(Тип. с. 136) (Разрешава 
се риба)

7 п Св. Амвросий, 
еп. Медиолански. Св. 
Филотея Търновска

8 с Преп. Патапий
9 н † 10 Неделя 

след Неделя по дир 
Въздвижение. Зачатие 
на св. Анна. Гл. 2, утр. 
ев. 5, ап. Гал. 4:2227 (с. 
425), лит. ев. Лк 13:1017 
(Тип. с. 139) (Разрешава 
се риба)

10 п Св. мчци Мина, 
Ермоген и Евграф

11 в Преп. Даниил 
Стълпник. Преп. Лука 
Стълпник

12 с Св. Спиридон, еп. 
Тримитунтски Чудотворец 
(Тип. 141)

Реализирани проекти
в Северозападен район

за планиране
Добрите прак ти ки – 
споделениятуспех

Добра практика е всеки из пъл
нен (приключил) проект, с ви дим 
резултат, кой то яс но илюс т ри
ра при но са на струк тур ни те и 
Кохезионния фон до ве на ЕС в 
стра на т, а чрез дейнос ти те по 

про ек та и ан га жи мен та на бе не фи ци ен та се га ран
ти ра ус тойчи вост на ре зул та ти те.

Околна среда
Проект “Изпълнение на пър ви етап на 
ин тег ри ран про ект за вод ния ци къл на гр. Троян”
Бенефициент: Община Троян 
Обща стойност на проекта: 8 057 097 лв.
Кохезионен фонд: 6 311 738 лв.
Национално съфинансиране: 1 577 934 лв.
Община Троян: 167 424 лв.
Внедрява се “Биологично пре чис т ва не” на
Пречиствателна стан ция за от па дъч ни во ди.
Използвана е уни кал на гер ман с ка биотехнология, 

ко ято се при ла га за пър ви път у нас. 
Тя е из пи та на в над 750 пре чис т ва тел ни стан ции 

в све та и от го ва ря на всич ки ев ро пейс ки  изис к ва
ния за от па дъч ни во ди.

Навън е студено. Вятърът за кач ли во щи пе прем ръз на ли те 
минувачи. Декември е пос лед ният ме сец на годината, пъ
лен с цър ков ни праз ни ци – изненади, чудеса, подаръци. В 
до ма на Цена и Иван Абровски от с. Девене, об щи на Враца, 
е топло, уют но и оживено. Стоката в обо ра е нахранена. От 
вре ме на вре ме се но си кам ба нен звън, упо ен с ми рис на сено. 
Добродушни и ра бот ли ви хо ра са те, за то ва Бог ги ощас т ли ви 
и да ри с доб ра снаха. Димитър бул ка си до вел, на ма ма и та те 
отмяна. Родени в ед на  го ди на  1922, вре че ни във вяр ност и 
лю бов след ват сво ята съдба. Млади, пъргави, чев ръс ти вър тят 
всич ко вкъщи. С ко би ли ца на рамо, бул ка Вълкана при би ра се 
от герана. Младоженецът с пер че ма граб ва бул ка та засмена. 
Насред се ло на мегдана тъ пан бие. Натъкмена, пре ме не на 
бул ка хо ро води. Стари, мла ди играят, скачат, тропат, а хо ро
то вие ли се, вие… Сватба е това, не е шега. С гре яна ра кия 
мла до же не цът гос ти черпи. Летят поз д ра ви и по же ла ния към 
мла до то семейство. „Ха наздраве.” Таз го ди на булка, до го ди на 
люлка. Сбъднаха се пожеланията. От го ди на на го ди на ста на ха 
седмина. Уважавани от всички, в мно го труд и гри жи жи во
тът на те зи доб ри хо ра премина. Трите дъ ще ри са ра дос т та на 
мама, тати, ба ба и дядо. Цецка, Ванчето и Блага омъжени, с 
де ца и вну ци хо дят често, гри жат се доб ре за ма ма Вълкана и 
та то Мито. Доживели дос то леп на възраст, ма кар и с бас тун че 
в ръка, с ко си побелели, от жи во та мно го мъд рост взели, праз
ну ват 67 го ди ни се ме ен живот. Младостта не ще се върне, но 
пък спо ме нът за пре жи вя но то на беленки, седенки, сбо ро ве 
със смях, ве се лие и за кач ки се пом ни и топ ли тех ни те сърца. 
Работливи, слън че ви и гри жов ни, те все още пос ре щат сво ите 
че да с 5 вну ци и 8 правнуци. 

През де кем в ри т.г. те ще от п раз ну ват
90го диш ния си юбилей. Честито!
Живи, здра ви вий бъдете! 
С Вяра, Надежда, Любов нап ред вървете!
На 100го диш ни на та пак ни съберете!

Дора МАНЧЕВА, Враца 

Пишат ни от ВрацаВъв Видин

На мно гая и
бла гая лета!

На 29 
ноември, във 
връз ка с от бе
ляз ва не то на 
124го диш ни
на та от бла же
на та кон чи на 
на Негово 
Блаженство 
Антим Първи, 
ек зарх 
Български и 
мит ро по лит 
Видински, бе 
от к ри та из

лож ба на те ма „Екзарх Антим Първи – ви со ко зас
лу жил на на ро да и църквата Първойерарх“.

Изложбата бе ор га ни зи ра на от Видинска све та 
мит ро по лия и Държавен ар хив – Видин и включ ва 
ка то ек с по зи ция до ку мен ти от ви дин с кия архив, 
как то и документи, бо гос лу жеб ни книги, ико ни и 
ар хи ерейс ко об ла че ние на Екзарх Антим Първи 
от ар хи ва на ка тед ра лен храм „Св. вмчк Димитър 
Солунски“, гр. Видин, съобщиха от митропомията.

Изложбата бе от к ри та от ар хи ман д рит 
Поликарп, пред се да тел на ка тед рал ния храм, 
как то и от Мария Новакова от Държавен ар хив  
Видин. Има идея да се създа де и ор га ни зи ра все
на род но честване, дър жав ноцърковно, в па мет на 
Първия Български ек зарх и мит ро по лит Видински 
Антим.■

От к риха из лож ба 
в паметнаекзарх
АнтимПърви



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

slovoplus@yahoo.com

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”

Председател
на кооперация
“Журналист”
и гл. редактор:

Параскева Маркова 
тел. 0876 307 732
         0876 537 952

●Печатница Враца● ЕООД

Монтана, бул. „Трети март” № 68, Брокерска къща, ет. 3.
Екип Враца 
ул.“Цв. Кръстенякова” 13 
ОКС, 3000, п.к. 140, 
тел.: 092 665 400; 
          0897 658 888
Екип Монтана
3400, п.к. 133,  
бул. "Трети март" 68, 
Брокерска къща, ет. 3
 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

►МАЛКИ ОБЯВИ
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ДАВАМ стая под наем, 
удоб на за квар ти ра и 
за офис, в БЦ „Огоста” 
– Монтана. 
Тел. 0899/655604.

ПРОДАВАМ 
дву етаж на къ ща в цен
тъ ра на Монтана с 
двор но мяс то 270 кв.м, 
пе че на тухла, гре до
ред и плоча, ку ба ту ра 
120 кв. м, раз гъ на та 
площ 55 кв. м. Цена по 
договаряне.

ДАВАМ под на ем 
нов апар та мент 100 
кв. м – на ем 200 лв. 
Тел. 096/323 035; 
0894/472624.

►МАЛКИ ОБЯВИ

ПК „КОЗЛОДУЙСКИ 
БРЯГ” – гр. Козлодуй 
пред ла га за про даж ба 
ме бе лен магазин, кой то 
е пос т ро ен вър ху соб
с т ве на земя. Цена по 
споразумение. Тел. за 
контакти: 0973/80315.

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

СДРУЖЕНИЕ „ЛОВНО-
РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО” 
– гр. Мездра от да ва под 
на ем ло вен ма га зин и ка
фе не в цен т рал на та град
с ка част на Мездра. За 
справки: 0910/91013.

В Криводол Пишат ни от Лом 

Председателят на Общински 
съ вет – Криводол Юрий 
Кацарски и не го ва та съп ру га 
Екатерина ста на ха кръс т ни
ци на гру па „Таралежи” в ОДЗ 
„Славейче”.

Именуването на гру па та се 
със тоя на 28 но ем в ри 2012 г. 

Гости на тържеството, ор га
ни зи ра но от учи тел ки те Петя 
Тодорова и Искра Арсенов, бя ха 
др Илиян Грънчаров  об щин с

ки съветник, ро ди те ли и близки.
По тра ди ция гос ти те бя ха пос
рещ на ти с питка, мед и кит ка 
здравец. Кръстницата Екатерина 
ко ро ня са мал ки те таралежчета, 
след ко ето те изиг ра ха пър во то 
си „Ежково хо ро”.

Малчуганите ре ци ти ра ха 
стих че та за своя талисман, пя ха 
и иг ра ха хорца. 

Както по до ба ва на ис тин с
ко кръщене, ду ма та бе да де на 

на кръс т ни ка Юрий Кацарски, 
кой то поз д ра ви де ца та и им 
раз да де по да ръ ци – лакомства, 
книжки, аудио CD уредба. 
Децата бя ха поз д ра ве ни и от 
сво ите родители, ко ито съ
що им под не со ха по да ръ ци и 
лакомства. Накрая за по чер п ка 
бе оси гу ре на го ля ма тор та от 
кръстника, как то и мно го дру ги 
лакомства, ко ито де ца та по хап
на ха с удоволствие.■

Кацарски ста на кръс т ник
на гру па в ОДЗ „Славейче”

Никола ЛИСИЧКОВ
Инженер Георги 

Христов Калицов е ро
ден в с. Драганово, 
Великотърновско, за вър шил 
е стро ител но ин же нер с т во 
в Прага – Чехословакия. 
След зав ръ ща не то си в 
България и крат кия прес
той в род но то си село, през 
1940 г. пос тъп ва на ра бо та в 
Дунавска стро ител на ди рек
ция – Русе.

Секцията би ла по де ле ние 
на от дел „Пристанищно 
стро ител с т во” към 
Дирекция „Водни съ об ще
ния” – София. Още пре ди 
Първата све тов на вой на са 
би ли из г ра де ни по Дунава 
прис та нищ ни те ке йо
ви сте ни в Русе, Свищов, 
Сомовит и Видин, но не 
на пъл но завършени. 

През 1935 го ди на са 
изградени, с ко ето се из
вър ш ва пре лом в от но ше
ни ето на дър жа ва та към 
ре ка Дунав. Основават се 
и Българско реч но пла ва
не със се да ли ще в Русе и 
Дунавска из мер ва тел на 
служ ба със се да ли ще в 
Лом. Корабите от тех ни чес
кия флот „Искър”, „Вит” 
и „Осъм” са пре ус т ро ени 
ка то пътнически. През 1942 
го ди на инж. Калицов пос
тъп ва ка то учас тъ ков ин
же нер в прис та ни ще Лом. 
Тук той за вар ва гер ман с ка та 
ор га ни за ция „Тод”, ко ято 
за поч на ла да из г раж да вто
ро то прис та ни ще „Лимана”, 
та ка го наричали. Като 

ви дял Калицов муд на та 
ра бо та за ед на година, той 
нас то ял прек ра тя ва не то на 
до го вор ни те от но ше ния с 
„Тод” и ние са ми да си из
вър ш ва ме строителството, 
пред ло жил инженерът. Два 
ба ге ра из ко па ват ка на ла 
на лимана. Аз бях по то ва 
вре ме стро ите лен ра бот ник 
на лимана. Работехме на 
две смени. Аз бях в гру па та 
на разревачите. Инженер 
Калицов бе ше прек ра сен 
човек, за не го ра бот но то 
му мяс то бе ше на строежа. 
Денонощно бе ше сред ра
бот ни ци те да ръ ко во ди 
обекта, гри же ше се за нас 
ка то май ка за де ца та си, 
въп ре ки че бе ше война, 
до ка то ми на ва ха бом бар
ди ро ва чи те на ан г лоаме
ри кан с ки те нашественици, 
ние гу бех ме злат но време, 
до ка то сви ри отбой, и пак 
поч вах ме работа. Той не 
ни ка ра ше да до ра бот ва
ме за гу бе но то време, а си 
тръг ва ме след ча са и след 
нас пос тъп ва ше вто ра та 
сяна. Той бе ше мно го до бър 
инженер, с мно го поз на ния 
по строителството. През 
те зи де вет го ди ни той се 
ожен ва за гим на зи ал на та 
учи тел ка по френ с ки език 
в де ви чес ка та гим на зия в 
Лом Малина Шевикова и се 
раж дат и две те му дъщери, 
ко ито пре ка ра ха детс т во то 
си в пристанището. През 
ме сец сеп тем в ри 1949 г. 
инж. Калицов на пус на Лом, 
но ние, ко ито сме ра бо ти ли 

на лимана, и лом ча ни ви
на ги си спом ня ме за то зи 
ка дъ рен инженер, под чи ето 
ръ ко вод с т во бе из г ра ден ли
ма нът ос нов но и след не го 
се до вър ши ха вто рос те пен
ни те работи.

Роден е на 21 фев ру ари 
1912 г., по чи нал е на 18 юли 
2012 г. в София, гле дан от 
дъ ще ря си. Столетник. Тя 
ми из п ра ти не го ви те спо
ме ни за стро ежа на ли ма на 
и аз ги пре да дох на музея, 
а на чи та ли ще то и на прис
та ни ще то – пре пис от тях. 
На инж. Калицов пок лон и 
приз на тел ност за не умор
ния му труд при пос т ро ява
не то на лимана. В на шия 
град, след тол ко ва години, 
Лом ве че има пос т ро ен нов 
кей, по но ви те технологии, 
през два та ман да та на кме та 
Пенка Пенкова – пър ва та 
же на кмет на об щи на Лом 
след Освобождението на 
България.■

В Лом не забравят
инженера, който
пос т ро и ли ма на 

ИНЖ. ГЕОРГИ КАЛИЦОВ

Галина ГАНОВА

От ми на ла та пролет, ко га то в 
АГ на МБАЛ „Христо Ботев” 

Враца бе от к ри то учи ли ще то за ро
ди те ли „Дара”, до се га ус пеш но са 
пре ми на ли обу чи тел ни те кур со ве 53 
бре мен ни жени, две бъ де щи ба би и 
два ма татковци. 
Това съ об щи 
стар ши аку шер
ка та Виолета 
Цветанова, ко ято 
во ди за ня ти
ята съв мес т но 
с ко леж ки те си 
Юлия Кръстева 
и Йоанна 
Методиева. 
По мне ния на курсисти, по лу че ни те 
съвети, зна ния и при до би ти те прак
ти чес ки уме ния в един с т ве но то по 
ро да си учи ли ще в Северозападна 
България са осо бе но цен ни за жените, 
ко ито за пър ви път ще бъ дат майки.

Училище „Дара” про дъл жа ва сво ята 
дейност и очак ва уче ни ци те си, ко ито 
мо гат да из би рат меж ду три модула: 
“Подготовка за раждане”  за бре мен
ни же ни в 6и  8и месец; “Грижи за 
новороденото”  въз мож ност на ро ди
те ли те да се под гот вят за пос ре ща не 
и от г леж да не на бе бе то и “Пренатална 
гимнастика”  ком п лекс от уп раж не
ния за ле чеб на физкултура. В кур са е 
вклю че на още гим нас ти ка и ма саж на 
новороденото.

От учи ли ще то напомнят, че обу че ни
ето е дос тъп но за бъ де щи и нас то ящи 
ро ди те ли от об щи ни те Враца, Мездра, 
Криводол, Борован и Бяла Слатина. 
„Натрупаният опит ве че до ка за кол ко 
важ но е майки те и тат ков ци те да се 
„за поз на ят” с ос нов ни те ета пи на бре

мен нос т та и раждането, с дви га тел ния 
ре жим на бре мен ни те и новородените, 
с осо бе нос ти те на хра не не то и вред
ни те фактори, с нор мал но то раж да не 
и опе ра тив ни те методи, как то и с ле
ка ри те в от де ле ни ето – ка те го рич на е 
Виолета Цветанова  Цената на все ки 

мо дул се оп ре де
ля от броя лекции, 
вклю че ни в него. С 
отс тъп ки се пол з
ват бре мен ни те и 
тех ни те партньори, 
за пи са ли по ве че 
от един модул. 
Жените, ле жа щи 
в от де ле ни ето се 
обу ча ват без п лат

но” – уточ ни Цветанова. 
От „Дара“ са категорични, че при тях 

бъ де щи те ро ди те ли те мо гат да на ме
рят пра вил на та и ком пе тент на ин фор
ма ция за всич ко свър за но с бре мен
нос т та и раж да не то на дете.■

Училището
зародители – 
пръв съ вет ник на
бъ де щи те май ки
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Една от найав то ри тет ни те кул тур ни 
про яви в се вер на та ни съ сед ка съб ра меж
ду 16 и 22 но ем в ри в те атър „Александър 
Давила” тру пи от България, Сърбия, 
Македония, Унгария и Румъния, ка то на 
сце ни те на фес ти ва ла бя ха изиг ра ни це ли 
15 спектакъла.

Продукцията „Столовете” от Йожен 
Йонеско, ре жи си ра на от Любчо 
Георгиевски, по лу чи спе ци ал на та наг ра
да на жу ри то на фестивала. Блестящата 
иг ра на Анастас Попдимитров и 
Йоана Поповска бе ше оце не на не са
мо от експертите, но и от публиката. 
Спектакълът е коп ро дук ция меж ду 
Драматичнокук лен те атър – Враца и 
Малдрамски те атър – Битола, Македония, 
и до се га е иг ран в Москва, Киев, Букурещ, 
Скопие, Битола, Прищина, Лондон и 
София, а има по ка ни за пред с тав ле ния в 
Хановер, Германия и Брюксел, Белгия. 
(Броени дни след от ли ча ва не то си в Питещ 
„Столовете” ще се изиг рае и пред пуб ли ка
та във Враца – на 26 но ем в ри /понеделник/ 
спек та къ лът за поч ва от 19 ча са в ба лет на 
зала, ка то за не го все още има сво бод ни 
места. Във вторник, 27 ноември, спек та къ
лът ще се иг рае в ка мер на зала, но би ле ти 
за то ва пред с тав ле ние ня ма по ве че от 10 
дни, след ка то бя ха изкупени.)

Найно во то заг ла вие от ре пер то ара на 

ДКТ – Враца – „Лизелоте и ме сец май” 
от Жолт Пожгаи пък до не се две наг ра ди 
от Румъния. Спектакълът на ре жисьо ра 
Венцислав Асенов по лу чи приз за найдо
бър спек та къл на фес ти ва ла след еди но
душ но то ста но ви ще на меж ду на род но то 
жу ри с пред се да тел Драган Яковлевич 
от Сърбия. Освен то ва сце ног ра фи ята на 
вра чан с кия спектакъл, ко ято е де ло на 
Маноела Дойчинова, съ що по лу чи от ли
чие за найдоб ро офор м ле ние и костюми. 
Наградите дойдо ха и ка то приз на ние за 
стра хот но то представление, ко ето из не со ха 
Жана Рашева и Константин Соколов пред 
ру мън с ка та публика. Сценичният и тех ни
чес ки екип на пос та нов ка та от Враца пък 
пре диз ви ка удив ле ни ето на ру мън с ки те си 

колеги, след ка то ед ва не счу пи све тов ния 
ре корд за найско рос т но сгло бя ва не и раз г
ло бя ва не на де ко ри те по сцената.

Питещ е гла вен град на ок ръг Арджеш, 
но сещ име то на найго ля ма та река, ко ято 
ми на ва през те ри то ри ята му. В не го жи ве
ят око ло 180 000 души. Преди 10 го ди ни 
в гра да са жи ве ли двой но по ве че хора, но 
емиг ра ци ята към Западна Европа драс
тич но е на ма ли ла населението. Питещ се 
на ми ра на 114 ки ло мет ра от сто ли ца та 
Букурещ и на око ло 300 км от Враца.

Окръг Арджеш е ед на от пет те час ти на 
го ля ма та об ласт Олтения, за ед но с Долж с 
гла вен град Крайова (кой то е поб ра ти мен 
на Враца), Олт с ок ръ жен град Слатина и 
др.

Питещ е уни вер си тет с ки град, в кой то 
има ня кол ко вис ши учеб ни за ве де ния (в 
тях учат и бъл гар с ки студенти!), ог ром на 
библиотека, му зеи на спорта, су ве ни ри те 
и астрологията, но ис тин с ка та гор дост на 
гра да са заводите, в ко ито се про из веж дат 
ав то мо би ли те от мар ка та „Дачия” – гор
дос т та на ру мън с ко то ав то мо би лос т ро ене, 
къ де то ве че се про из веж дат и ко ли с мар
ка та „Рено”.

Театър „Александър Давила” е до мът 
на три кул тур ни ин с ти ту ции – дра ма ти чен 
театър, му зи ка лен те атър и филхармония. 
Разполага с ня кол ко сцени, найго ля ма та 
от тях е с капацитет 500 места. Намира се 
в иде ал ния цен тър на Питещ и чес то е до
ма кин на меж ду на род ни прояви.■

В Европа оце ни ха Врачанския 
те атър
Постановки на 
Драматичнокук ле ния 
те атър във Враца 
до не со ха три от ли чия 
от ХVI Международен 
фес ти вал 
на ка мер ни те
те ат ри в ру мън с кия
град Питещ

▲Директорът 
на театъра 
Анастас 
Попдимитров 
получава приза

Певческа гру па „Пъстренец Jr.” под
не се му зи ка лен по да рък на найвер
ни те си почитатели. Импровизираният 
кон церт се със тоя в Младежкия дом. 
Продукцията бе пос ве те на на 6ия рож
ден ден на формацията. „Годишнината 
е са мо по вод за събитието. Причината 
за не го е, че има ме впе чат ля ващ ре пер
то ар от но ви фолк лор ни твор би и ис ка
ме да ги пред с та вим пър во пред ауди то
рия от гру па та „Семейство и при яте ли”. 
Концертът е из раз на на ша та бла го
дар ност към тях за под к ре па та и раз
би ра не то към уси ли ята да раз ви ва ме 
та лан та си и да съх ра ним българското. 
Признателни сме на всички, ко ито ни 
по ма га ха – на общината, на спонсорите, 
но наймно го на родителите, на все от
дайни те ба би и дядовци, на вер ни те 
приятели, ко ито на сър ча ва ха ежед нев
но де ца та и ми по ма га ха на мен” – ка за 
при от к ри ва не то на кон цер та му зи кал
ни ят пе да гог Асен Асенов. 

Че шес ти ца та е чис ло то на 

отличниците, пот вър ж да ват и ре зул та
ти те от 6а та го ди на на „Пъстренец Jr.”. 
Упоритата ра бо та на гла со ви ти те де ца 
се увен ча със зас лу же ни награди. С 
учас ти ето си в 8 кон кур са те спе че ли ха 
53 ин ди ви ду ал ни награди, 6 при за за 
ця ла та гру па и още тол ко ва за ка мер
на та фор ма ция от наймал ки те певци, 
ко ято ше го ви то на ри чат „Пъстренец 
су пер джу ни ър”. За мал ки те пев ци оба
че найвъл ну ва щи те твор чес ки прик
лю че ния бя ха съв мес т ни те кон цер ти с 
ор кес тъ ра на Българското на ци онал но 
ра дио на 14 февруари, как то и бал кан с
ка та фиеста, ко ято нап ра ви ха за ед но с 
ан сам бъл „Младост” и фолк лор ни със
та ви от Македония и Сърбия. Децата от 
„Пъстренец Jr.” ще за пом нят твор чес ка
та 2012а и с тур не то си в Македония. 
Цялата гру па се гор дее и с факта, че 
бла го да ре ние на мно гоб ройни те си 
наг ра ди от пев чес ки кон кур си Сашко 
Бисеров от ФСГ „Васил Левски” е сти
пен ди ант на Община Монтана.■

СНИМКА: МЛАДЕЖКИ ДОМ

Импровизиран концерт
на „Пъстренец Jr.”

Любомир
ВЕСЕЛИНОВ
Сдружението за съх

ра ня ва не на тра ди ци ите 
„Извор”, с под к ре па та на 
Община Княжевац, те зи 
дни ор га ни зи ра ха за сед
ми път тра ди ци он на та 
ет но ту рис ти чес ка  из лож
ба под  мо то то „С тра ди
ци ите в Европа”

В про ява та учас т ва
ха асо ци ации и сдру
же ния от 30 гра до ве на 
Република Сърбия, съ що 
от Словения Черна го ра 
и Македония. Бяха пред
с та ве ни ет но сдружения, 
про из во ди те ли на хра ни 
и напитки, пред с та ви
те ли на занаятите, на 
ет ног раф с ки музеи, мес
т ни те власти, на мал ки 
предприятия, кул ту ра та и 
туризма.

Форумът бе от к рит от 
Драган Манчич – пред се
да тел на об щин с ки съ вет 
 Княжевац. След ко ето 
до ма ки ни те пред с та ви ха 
ин те рес на кул тур на прог
ра ма на ре но ми ра ни из
пъл ни те ли и мод но ре вю 
под на с лов „Завещание 
към бъ де ще то”. 

За ця лос т на та ор га
ни за ция на про ява та 
от го ва ря ше Лиляна 
Михайлович – пред
се да тел на сдру же ние 
„Извор”.  В про веж да не
то й учас т ва ха и Саша 
Петрович – зам.кмет 

на об щи на Княжевац, 
Владан Радованович – 
ко ор ди на тор за тран с г ра
нич но сът руд ни чес т во, и 
Деян Кръстич – зам.ди
рек тор на на ро ден му зей 
в Зайчар и пред се да тел 
на тор лаш ко дру жес т во 
„Тимочана – Торлака”.  

Делегация на об щи
на Белоградчик, во де
на от Будьони Тодоров 
– ди рек тор на дирекция 
„Стопански дейнос ти”, 
съ що бе пред с та ве на в 
събитието. В със та ва й 
бя ха Георги Стефанов, 
Таня Тодорова, Иванка 
Ванева и Александър 
Хараламбиев от сдру

же ни ето за ат рак ти вен 
ту ри зъм „Турлакулит”, 
ко ито учас т ва ха със 
свои експонати. Бяха 
пред с та ве ни и ек с по на
ти на  дру ги чле но ве на 
сдружението.

По вре ме на сво ето 
пре би ва ва не бе лог рад
чи ча ни ус та но ви ха тес ни 
кон так ти с ръ ко вод с т во то 
на сдру же ние „Извор” и 
се до го во ри ха за бъ
де що сътрудничество. 
Възстановени бя ха и 
връз ки те с клу ба на пен
си оне ра в Княжевац, ръ
ко во ден от Борка Вулич. 
Посетен бе и ис то ри чес
кият му зей в града.■

Етно ту рис ти чес ка из лож ба
„СтрадициитевЕвропа”

СНИМКА: АВТОРЪТ


