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Момче от со ци ален
дом спа си де те

Людмила СТАНКОВА
Осмокласникът Марио 

Тихомиров, възпитаник на Дома 
за деца, лишени от родителски 
грижи "Надежда" в Белоградчик 
спаси осемгодишно дете, 
паднало в пропаст в скалите 
около града, рис ку вай ки соб с т ве
ния си живот.

Марио из ва дил пад на ло вър ху 
ска ли те не поз на то мал ко мом че и 
го но сил на ръце, до ка то на ме ри 
помощ. Това съ об щи ди рек тор
ка та на до ма Емилия Григорова, 
ка то не скри гор дос т та си от пос
тъп ка та на своя възпитаник.

Инцидентът ста нал на 23 

ноември. Марио бил в гра дин ка
та пред дома, ко га то чул ви ко ве 
за помощ, ид ва щи от близ ки те 
скали. Той хук на л на там и ви
дя л две де ца на око ло 78 г., 
ко ито плачели. Когато се над ве
сил надолу, Марио съз рял те хен 
връстник, пад нал вър ху ска ли те и 
зак ле щен меж ду камъните. Спус
на л се и из ва ди л пос т ра да ло то 
дете. Понесъл го на ръ це към 
пло ща да в Белоградчик, за да 
тър си помощ. Видял два ма въз
рас т ни и ги по мо лил да се оба дят 
на Спешна помощ. В след ва
щия миг оба че решил, че ня ма 
да ча ка линейка. “Видял спря ла 

кола, от во рил вра та та и по мо лил 
шофьо ра да от ка ра в бол ни ца
та ра не но то момченце”, раз ка за 
Емилия Григорова.

Тя раз б ра ла за слу чи ло то се 
от прис тиг на лия покъс но в до ма 
полицай. 

“Марио не се смя та за герой. 
Просто заяви, че е по мог нал и аз 
съм щастлива, за що то на то ва ги 
учим  да бъ дат доб ри хора. Той 
е при нас от малък. Настанен е 
в до ма още пре ди 78 г.”, до ба ви 
директорката. Според нея мом че
то е тру до лю би во и отзивчиво. В 
мо мен та в до ма жи ве ят 34 мо ми
че та и момчета.■МАРИО ТИХОМИРОВ

Параскева МАРКОВА
Неотдавна Тодор Попов, кмет на Пазарджик и 

пред се да тел на НСОРБ, на пи са във в. „Стандарт”: 
„Товарят об щи ни те с дър жав ни хар чо ве”. 

Спомних си за то зи текст, ко га то за поч на но ва та 
по ли ти чес ка реп ре сия сре щу кме та на Монтана 
Златко Живков. Проверява го ве че и Врачанската 
про ку ра ту ра, след ка то Окръжната прокуратура в 
Монтана от ка за да образува дело за ед ни па ри от 
так са смет, ко ито той е из пол з вал за отоп ле ние в 
дет с ки те градини, за хра на на де ца та или за дру ги 
на ле жа щи плащания.  

Все ки трез во мис лещ чо век се пи та кой ог ра ни
ча ва кмета за из пол з ва не то на об щин с ки те пари? 
И с как во пра во са обвиненията, щом се знае, че 
дър жа ва та из да ва наредби, на ли це са и за ко ни и 
закончета, за ра бо та та на мес т на та власт, ко ито не 
са обез пе че ни със средства. 

С те зи зат руд не ния се сблъс к ват всички кме то ве 
и то ва е при чи на та да на соч ват пари от ед на смет
ка към дру га спо ред при ори те ти те на об щи на та. 
Това мо же и да е нарушение, но то е пре диз ви ка но 
от не об хо ди мост и е за добро! Парите не из ли зат 
из вън общината, ни кой не ги е присвоил. Така е и в 
слу чая със Златко Живков.

Кме тът на Монтана Златко Живков, кой то спе
че ли със за вид на пред ни на из бо ри те за чет вър тия 
си мандат, е из вес тен ка то човек, кой то в мно го то 
го ди ни на кме ту ва не то си не е из гу бил со ци ал ни те 
си рефлекси. Още в пър ви тя си ман да т се ше гу ва
ше пред журналистите: „Аз съм ка то „Тефал” – мис
ля за всички.”

Може би за ра ди то зи му уп рав лен с ки ма ни ер хо
ра та не по вяр ва ха на жъл ти те вестници, ко ито по 
вре ме на из бо ри те през ми на ла та го ди на в хи ля
ден ти раж се пус ка ха в по щен с ки те ку тии на граж
да ни те на Монтана. Е, и се га мно зи на ще раз бе рат, 
че ако има нарушение, то при чи на та не е в кмета, 
а в он зи За ко н за мес т ни те да нъ ци и такси, поп ра
вя ни 42 пъти, за кон че та и наредби, ко ито вме ня ват 
на кме то ве те дъл г да ги изпълняват, но не да ват 
па ри за това.

Има още ед на при чи на – ви на ги се ба вят и па
ри те по про ек ти те и с ме се ци об щи ни те ги чакат, 
а работата, за да се свърши, се хар чат об щин с ки 
па ри. След това тръгват по ли ти чес ки те по ръч ки за 
проверки. Народът казва за те зи случаи: „Търсят 
под во ла теле.”

А кон ф лик тът на интереси, за ко йто се га 
Врачанската прокуратура про ве ря ва кмета на 
Монтана, за ся га кос ве но общината, за що то на
ру ше ни ето не е на кмета, а е ста на ло във фир ма 
„Паркстрой”.

Нека не се съм ня ва ме в доб ро на ме ре нос т та 
и ком пе тент нос т та на магистратите. Докато се 
изяснят нещата, и кметът, и об щи на Монтана да си 
гле дат ра бо та та и да се гри жат жи во тът в  об лас т
ния град да вър ви нормално, в не нор мал на та об
с та нов ка на кри за та и бе зу ми ята на уп рав ле ни ето 
на държавата. 

Ще си поз во ля да ци ти рам отново Тодор Попов 
от она зи статия: „В следствие на ико но ми чес ка та 
кри за об щи ни те са за гу би ли бли зо 1 ми ли ард от 
соб с т ве ни при хо ди и трансфери, ко ето е до ве ло до 
тра ен дис ба ланс във фи нан си ра ни те от тях услуги. 
Натрупаната през пос лед ни те го ди ни инфлация, 
как то и за ви ше ни те изис к ва ния за здра вос лов ни и 
ка чес т ве ни храни, уве ли чи ха зна чи тел но  из д ръж
ка та на де ца та в дет с ки те гра ди ни и со ци ал ни те 
за ве де ния – с око ло 40%, а за ос та на ли те ус лу ги с 
око ло 20%. На прак ти ка се получава, че об щи ни те 
до ти рат дър жав но де ле ги ра ни дейности.” 

Трябва ли да ги съдят за това?■

Причината
е в закона,
а не в кме та
Законът за мес т ни те да нъ ци и такси 
от при ема не то му през 1997 г. 
до днес е про ме нян 42 пъти!?

След този проект 
Враца вече 
ще е променена

В понеделник в 
при със т ви ето на 
три ма ми нис т ри , 
де пу та ти, 
об лас т ни я 
уп ра ви тел и 
мно го гос ти 
бе да ден стар т 
на Интегрирания 
про ект за во ден 
ци къл на Враца

Елеонора ЦАНОВА
И как то ка за в сво ето 

при ветс т вие при от к ри ва
не то кме тът на Враца инж. 
Николай Иванов, ча ка ни ят 
по ве че от две го ди ни ма ща
бен проект, ми нал през мно го 
труд нос ти и пе ри пе ти и , п ро
ект из к лю чи тел но зна чим за 
на шия град ве че стар ти ра и с 
не го ва та ре али за ция след две 
годи ни и по ло ви на Враца ще 
бъ де град с ев ро пейс ка мо
дер на ин ф рас т рук ту ра, ко ято 

ще ос та не за де се ти ле тия 
нап ред за бъ де ще то на жи ве
ещи те тук хора.

Проектът, на об ща 
стойност 136 373 288, ле ва се 
фи нан си ра без въз мез д но с 98 
818 893  ле ва от Кохезионния 
фонд на Европейския съ юз, 
по Оперативна прог ра ма 
„Околна сре да“ дър жа ва та от
пус ка 24 704 722 лева, а Вра
чан с ка та об щи на чрез пол
з ва не на кре дит ще учас т ва 
с 12 849 672 лева. Срокът за 

из пъл не ние на то зи найго лям 
ев ро пейс ки про ект, ре али зи
ран у нас в об лас т та на во ди
те, е 72 ме се ца. През пър вия 
етап, на ча ло то на кой то бе 
да ден пред па мет ни ка на 
свети Софроний Врачански 
в цен тъ ра на гра да, ще бъ де 
из вър ше но об но вя ва не на 
43 км во доп ро вод на мрежа, 
реконструкция на два глав ни 
ка на ли за ци он ни ко лек то ра, 
об но вя ва не то на бли зо 11 ки
ло мет ра и по ло ви на вто рос те

пен на ка на ли за ци он на мре жа 
във Враца, пос та вя не то на 
но ва вто рос те пен на ка на ли
за ци он на мре жа в гра да 6553 
мет ра  и пом пе на стан ция в 
квар тал Кулата. Изпълнител 
е Консорциум „Воден ци къл 
2011“ ДЗЗД . Вто ри ят етап 
включ ва об но вя ва не на око ло 
34 км град с ка во доп ро вод на 
мре жа, вклю чи тел но част от 
ма гис т рал ния во доп ро вод за 
град Мездра  3752 мет ра, 
ре кон с т рук ция на три глав ни 
ка на ли за ци он ни ко лек то ри, 
око ло три ки ло мет ра и об
но вя ва не на 2738 метра вто
рос те пен на ка на ли за ци он на 
мре жа на об лас т ния цен тър, 
из г раж да не на но ва вто рос те
пен на мре жа в гра да от  три 
ки ло мет ра и над де вет ки
ло мет ра в квар тал Бистрец, 
как то и на ка на ли за ци он на 
пом пе на стан ция в Бистрец. 
Избраният из пъл ни тел е 
„Понсстройинженеринг“ 
ЕАД. ►►на 2-а стр.
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В община Видин

Елеонора ЦАНОВА
- Г-н Трендафилов, 

само натрупаният с 
годините богат опит ли ви 
провокира да създадете този 
дискусионен клуб и каква 
ще е неговата дейност?

 Целта ни е да поставим на 
дневен ред и да бъдат обект 
на дискусии проблемите на 
общината и на хората, които 
живеят в нея. Защото, за 
съжаление, в общинската 
партийна организация на БСП 
и в организациите по места 
не се говори за политика, 
тези проблеми не са обект на 
обсъждане, няма предложения 
и предлагане на решения. 
Не се поставят въпросите 
за развитието на Враца, да 
се създаде обстановка на 
инициативност и действия 
към подобра промяна. 
Сега Враца няма собствена 
физиономия и позиции, а за 
много това е неприемливо. 
В града ни има потенциал, 
да изразяват своето мнение, 
съгласие или несъгласие, 
да дават идеи, с които да 
захранват общинските 
съветници от левицата и да 
бъдат в помощ.

- Конкретен пример може 
ли да дадете?

 Разбира се, по въпроса 
каква политика трябва да 
имаме за преодоляване на 
кризата. Защото за всички 
е ясно, че либералният 
модел се е провалил. Накъде 
трябва да върви страната и 
нашият град? На първото 
събрание участваха 47 човека, 
общественици и стопански 
ръководители, хора с опит, 
които с мъдростта си ще 
бъдат в помощ със своите 
идеи за това как побързо 
да преминем през т.нар. 
преход. В този клуб дойдоха 
не само хора с определено 
леви убеждения, но и хора с 
достатъчно организационна и 
партийна култура, които имат 
желанието да помагат.

- Споделихте, че за вас 
преходът не е приключил?

 В България смятахме, 
че след като до 1989 година 
имахме едни добри позиции, 
влизахме в 30те найразвити 
страни, разполагахме с 
висококвалифицирана 
работна ръка, заводите ни 
бяха оборудвани с модерна, 
предимно западна техника 
и технологии, това ще 
стане бързо и леко. С този 
натрупан капитал, а той не 
бе малък,смятахме, че ще 
надградим и ще започнем 
да се развиваме още по
бързо при новите условия. 
Имахме водещи позиции 
в редица сектори в света. 

В селското стопанство, 
след модернизиране на 
хранително вкусовата 
промишленост, захранвана 
от едно мощно земеделие и 
от една развиваща се наука, 
можеше да ни изведе напред. 
След преструктуриране, а не 
приватизация от този вид, в 
който стана, също можехме 
да минем поуспешно през 
прехода.

Разрухата в селското 
стопанство в нашия 
Северозападен край бе най
очевидна, направихме нещо 
уникално, правителството на 
Филип Димитров показа как 
не трябва да стават промените 
в земеделието. Лошото е, 
че в този период трудно се 
привличаха инвестиции 
отвън, едва след 2000 година 
това започна да се случва. 
Но тези инвестиции отиваха 
предимно за закупуване на 
недвижима собственост, в 
хотелиерството и туризма, 
много малко от т.нар. 
стратегически инвеститори 
дойдоха в страната, и поточно 
в нашия регион. Държавата 
в тези години не инвестира 
достатъчно в развитието на 
науката и образованието, 
напротив, ние съкращаваме 
и средствата, и хората, 
занимаващи се с научни 
разработки. Разчитаме само на 
това, че ще дойде някой отвън, 
който ще инвестира тук .

- Вашето виждане 
за Бюджет 2013-а, след 
като споделихте, че 
Министерството на 
земеделието се оказва 
само разпределител на 
европарите?

 Бюджетът за тази 
година не се различава от 
бюджетите в предходните 
години. Постната пица си 
е постна, нищо ново няма. 
Има някои неща обаче, които 
наистина са смущаващи. 
След протести, с подписите 
на премиера, на министрите 
Дянков и Найденов, трябваше 
да се дадат 540 милиона 
лева държавно доплащане 
в земеделието, в последния 
момент те се отказаха от 
подписите си и парите 
станаха 240 милиона лева, 
за този бюджет те си остават 
също 240 милиона. Така 
освен че няма доплащане 
за зърнопроизводителите, 
с нищо не се увеличава 
делът на държавата в 
земеделието,парите са си 
същите. А инвестицията в 
земеделието е инвестиция 
в осигуряването на 
производство. Найважното 
е да имаш приоритети, да 
съживиш производството, а 

когато то е съживено, тогава 
могат да се търсят пари за 
благоустрояване на селищата. 
Даже се хвалим с това, че 
сме отклонили средства от 
земеделието към общините, за 
да ги благоустроим.

- Очаквате ли тежка за 
хората зима?

 Очаквам тежка зима не 
от проблема липса на хляб 
и изхранване, а тежка зима 
от това, че цените, което е 
нормално и е почти навсякъде, 
нарастват, но лошото е, че 
доходите у нас не нарастват. 
И управниците ни трябва 
да разберат, че проблемът 
не е във високите цени, а в 
ниските доходи на хората. 
Вдигането на доходите 
стимулира потреблението, 
а това пък е найдобрият 
начин за стимулиране на 
производството. За съжаление 
и в този бюджет това го няма. 
И този стремеж, да бъдем 
отличници с това, че държим 
хората да мизерстват и ни 
потупват по рамото в Европа, 
защото не им дотягаме с 
искания, не прави чест на 
което и да е управление, най
малкото на сегашното, и то по 
време на криза.

- Предстои референдум 
за ядрената енергетика в 
България, вашето мнение?

 Според мен на 
референдума хората трябва 
да участват, да участват с 
вота си  в утвърждаването на 
необходимостта от развитие 
на ядрената ни енергетика, 
това че промениха въпроса не 
беше коректно. Но въпреки 
че са се подписали веднъж 
под нещо поразлично, 
хората трябва да участват 
активно, че в България 
трябва да се развива една 
високоинтелигентна и 
високопроизводителна 
екологично чиста енергия, 
каквато е в атомните 
централи. Всичките тези 
разправии и около АЕЦ  
Белене и около седми блок в 
Козлодуй, този стремеж да 
се откъснем от Русия и че 
всичко, което идва от тези 
страни трябва да е лошо, а 
идващото от запад е добро, в 
никакъв случай не е от полза 
на българската държава. 
Германия може да е най
добрият партньор на Русия, 
ние не можем, защо? Този 
закъснял антикомунизъм, 
който напоследък отново 
се прокрадва в приказките 
на бивши комунисти, сега 
управляващи, това ми е 
необяснимо. Идейните 
убеждения не са стока от 
бит пазара, която може да се 
продава и купува.■

Кръстьо Трендафилов, ексминистър на 
земеделието, депутат в три народни събрания
и основател на Дискусионен клуб във Враца:

Постната пица ще 
си е все така постна

Идейните 
убеждения 
не са стока 
от бит пазар,
която може 
да се 
продава 
и купува

По при ме ра на ви дин с кия 
градоначалник, и кме тът на се ло Кошава 
Галина Радионова да де от чет за свър ше
на та ра бо та през из ми на ла та го ди на от 
ман да та си. За съ би ти ето бя ха по ка не
ни Герго Гергов и пред се да те лят на ОбС 
 Видин Пламен Трифонов. Радионова 
отбеляза, че не за ви си мо от трудностите, 
в се ло то са нап ра ве ни ре ди ца по лез ни 
неща. Административната ра бо та се вър ши 
добре, осъ щес т ве ни са ре мон ти в сгра ди те 
на кметс т во то и читалището, пред п ри
емат се мер ки за ре ша ва не на проб ле ми те 
със сме то съ би ра не то и не рег ла мен ти
ра ни те сметища, под дър жа се улич но то 
осветление, за па зе на е дет с ка та градина, 
са мо дейна та пев чес ка и тан цо ва гру па 
по лу ча ва гра мо ти и от ли чия от ре ди ца 
участия, от бе ляз ват се ко лек тив но мно го 
празници. Галина Радионова заяви, че при 
ре ша ва не то на проб ле ми те ви на ги е сре
ща ла пъл на под к ре па от стра на на ви дин с
кия кмет и на пред се да те ля на Общинския 

съвет.
Герго Гергов из ра зи за до вол с т во то си от 

факта, че в Кошава се ра бо ти доб ре и има 
раз би ра тел с т во меж ду хората. „Радвам 
се, че ва ши ят кмет е човек, кой то жи вее 
с проб ле ми те на се ло то и е съ бу дил у вас 
чув с т во то за вза им на помощ. Спокоен съм, 
че сте в си гур ни ръ це“ – с те зи ду ми ви
дин с ки ят кмет се обър на към жи те ли те на 
Кошава, дош ли да чу ят го диш ния от чет на 
Галина Радионова. Гергов обе ща за до го
ди на ба лас т ри ра не и ас фал ти ра не на ули ци 
в селото, как то и из г раж да не то на спор т на 
площадка. 

От своя стра на пред се да те лят на ОбС – 
Видин Пламен Трифонов отбеляза, че при 
но во то ръ ко вод с т во на об щи на та не ща та 
на ис ти на се случват, факт е, че теж ки те 
за дъл же ния от пре диш но то уп рав ле ние се 
сто пя ват бла го да ре ние на стро га та фи нан
со ва дисциплина, има ди алог и до ве ри ето 
на хо ра та в мес т на та власт се възвръща. 
■Слово плюс

Герго Гергов пое 
ан га жи мент за 
но ви при до бив ки
в Кошава

►► От 1-а стр.
В про ек та е вклю че но 

още и ре ха би ли та ция на 
съ щес т ву ва щия сто ма нен 
зах ран ващ во доп ро вод и 
ре кон с т рук ция на аз бес
тоци мен то вия во доп ро
во д,  зах ран ващ Враца и 
Мездра с во ди от язо вир 
„Среченска ба ра”, как то и 
ре кон с т рук ция на пре чис т
ва тел на та стан ция за от
пад ни води. 

Полагани те пре ди по ве
че от че ти ри де се ти ле тия 
тръ би на град с ка та во доп
ре нос на и ка на ли за ци
он на сис те ма са от дав на 
негодни, ос та рели и по тях, 
как то и по во доп ро во ди те, 
се гу би 80 про цен та от по
да ва на та вода. На по ве че 
от 35 го ди ни е и пре чис т ва
тел на та стан ция на града.

Министър Нона 
Караджова на ре че то зи 
ден  мно го до бър за Враца, 
вра ча ни и за стра на та  и 
под чер та го ля мо то зна че
ние на то зи из к лю чи тел но 
ва жен про ект за еко ло ги ята 
на района. Заедно с дру ги
те два про ек та, раз ши ре ни
ето на де по то за твър ди би
то ви от па дъ ци и ин с та ла
ци ята за ре цик ли ра не то на 
боклука, про ек та за про мя
на ви зи ята на Врачанския 
бал кан и прев ръ ща не то 
му в мяс то за екотуризъм, 
ми нис тър Караджова смя
та , че Враца ще има но во 

бъ де ще ка то съв ре ме нен 
ев ро пейс ки град, ка то за
яви , че след ре али за ци ята 
на про ек та по вод ния ци къл 
за гу бите на во да ще бъ дат 
на ма ле ни до 20 процента. 
Тя оба че не се нае да от
го во ри ка те го рично с кол ко 
ще се на ма ли це на та на 
во да та за вра ча ни след 
края на про ек та. Министър 
Караджова под че рта го
ля мо то зна че ние от об
щи те  дейс т вия и доб ри те 
връз ки меж ду мес т на та и 
цен т рал на та власт, до ве
ли до ус пеш ния край на 
то зи найго лям в об лас т та 
на во ди те про ект, фи нан
си ран с евросредства.  
Министърът, от го ва рящ за 
ус во ява не то на ев ро па ри
те Томислав Дончев, пък 
подчерта, че то ва е пър ви
ят, найго лям по сред с т ва 
проект, кой то въп ре ки че е 
бил и на че ло с натрупано то 
за къс не ние ус пя и си по же
ла тук да бъ дат вло же ни в 
оп ре де ле ния срок всич ки те 
те зи 136 ми ли она ле ва, до 
пос лед ни те 7 сто тин ки по 
проекта. Той на ре че про
ек та пре диз ви ка тел с т во и 
със зна чим еко ло ги чен и 
со ци ален ефект, по же ла 

граж да ни те да имат по ве
че тър пе ние и раз би ра не 
към неудобствата, ко ито 
ед но та ко ва стро ител с
т во ще има, и под чер та , 
че уси ли ята си стру ват за 
бъ де ще то , ко ето ос та вя ме, 
и че из г раж да не то как то 
на пътната, та ка и на вод
на та ин ф рас т рук ту ра е от 
из к лю чи тел но зна че ние 
за ид ва щи те в то зи край 
ин вес ти то ри и в край на 
сметка за по доб ря ва не 
ус ло ви ята на жи вот тук. В 
то зи дух бя ха и ду ми те на 
со ци ал ния ми нис тър Тотю 
Младенов, кой то спо де ли , 
че след ре али зи ра не то на 
то зи проект, след за поч ва
не об но вя ва не то на пъ тя 
МездраВраца, гра дът ни 
ще ста не различен. От име
то на асо ции ра ни ят пар т нь
ор по про ек та „В и К“ ООД 
 Враца и от име то на кон
сор ци ума из пъл ни тел на 
пър вия етап, при по ла га не
то на пър ва та коп ка сво ите 
ду ми на поз д ра ви и обе ща
ния нап ра ви ха и уп ра ви те
лят на вод но то дру жес т во 
инж. Ангел Престойски и 
Иван Мирински, уп рав ля
ващ кон сор ци ум „Воден 
ци къл 2011“ ДЗЗД .■

След този проект 
Враца вече ще е...
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Мирослав ГЕТОВ
Кметовете на об щи

на Монтана и Мездра 
Златко Живков и Иван 
Аспарухов взеха учас тие в 
98 ата Пленарна се сия на 
Комитета на регионите*, 
ко ято се про ве де в Брюксел. 
Заседанието бе ше от к ри то 
с из каз ва не на пред се да те ля 
на Европейската ко ми сия 
Жозе Мануел Барозу от нос
но ра бот на та прог ра ма на 
Комисията за 2013 г., пос
лед ва но от де бати за бъ де
ще то на Съюза.

В рам ки те на два та пле
нар ни дни де ле га ти те об
съ ди ха и при еха ста но ви ща 
по ак ту ал ни въп ро си за 
ло кал ни те влас ти от Ста рия 
кон ти нент: Общата стра те
ги чес ка рамка, „Европейска 
прог ра ма за пот ре би те ли те   
на сър ча ва не на до ве ри ето 
и рас те жа”, „Кодекс за по
ве де ние в об лас т та на пар т
ньор с т во то”, ини ци ати ва та 
„Водено от об щ нос ти те 
мес т но раз ви тие” и пред ло
же ни ето „Командироване 
на ра бот ни ци в рам ки те на 
пре дос та вя не то на ус лу ги”.

Дневният ред на се
си ята включ ва ше още 
об съж да не на Устав на ев
ро пейс ка та фондация, съ
об ще ния на Комисията за 
„Модернизиране на по ли
ти ка та на ЕС в об лас т та на 
дър жав на та по мощ” и „Към 
Седмата прог ра ма за дейс
т вие в об лас т та на окол на  
та сре да”, пред ло же ние за 
ди рек ти ва та „Приоритетни 
ве щес т ва в об лас т та на 
по ли ти ка та на во ди те”, 
док ла да „Изпълнение на 
Тематичната стра те гия за 
опаз ва не на поч ви те” и 
ини ци ати ва та „Европейски 
сто ли ци на кул ту ра та” за 

пе ри ода 2020   2033 г. А 
та ка съ що съ об ще ния на 
Комисията за ”Иновации за 
ус тойчив растеж: биоико
но ми ка за Европа” и за 
Европейско пар т ньор с т во за 
ино ва ции „Селскостопанска 
про из во ди тел ност и ус
тойчи вост”.

Приети бя ха про ек
то ре зо лю ции от нос но 
„Приоритетите на Комитета 
на ре ги они те за 2013 г. въз 
ос но ва на за ко но да тел на
та и ра бот на прог ра ма на 
Европейската ко ми сия” и 
за „Текущи пре го во ри по 
мно го го диш на та фи нан со ва 
рам ка”. 

В до ку мен та за по ли
ти чес ки те при ори те ти се 
подчертава, че „ос нов но то 
пре диз ви ка тел с т во пред 
Европейския съ юз е не об хо
ди мос т та от пре одо ля ва не 
на икономическата, со ци ал
на та и фи нан со ва та криза. 
Затова под к ре пя ка те го рич
но уси ли ята за за паз ва не 
и изос т ря не на вни ма ни
ето на ЕС във връз ка със 
стратегията „Европа 2020”, 
един ния пазар, це ле на со че
ни те ин вес ти ции и пос ти га
не то на ре зул та ти в сът руд
ни чес т во с мес т ни те и ре
ги онал ни те власти.” В та зи 
връз ка Комитетът от п ра ви 
ис ка ния и при зи ви и пое ан
га жи мен ти от нос но ико но
ми чес кия и па ри чен съюз, 

по ли ти ка та на сближаване, 
един ния пазар, из г раж да не
то на мре жи те на бъдещето, 
растежа, ра бот ни те мес та и 
приобщаването, по доб ро то 
из пол з ва не на ре сур си те на 
Европа, Европа на граж да
ни те и Европа ка то фак тор в 
све то вен план.

* Комитетът на ре ги-
они те е кон сул та ти вен 
ор ган на Европейския съ юз 
(ЕС), кой то пред с тав ля ва 
мес т ни те и ре ги онал ни те 
влас ти в 27-те стра ни-
членки. Неговата ос нов на 
ро ля е да пред с та ви глед-
ни те точ ки на ло кал ни те 

ад ми нис т ра ции от нос но 
за ко но да тел с т во то на ЕС. 
Състои се  от 344 членове, 
в т. ч. 12 от България. 

Златко Живков е 
делегат, ти ту ляр в 
Комитета на ре ги они-
те през 2012-2014 г. 
от гру па та на ЕНП и 

учас т ва в две ко ми сии 
– по „Образование” и 
„Икономическа и со ци ал на 
по ли ти ка”. Иван Аспарухов 
е зам.- де ле гат в Комитета 
през пе ри ода 2010 - 2014 г. 
от гру па та на Партията 
на ев ро пейс ки те со ци алис-
ти (ПЕС).

Дебати за бъдещето
на Европейския съюз
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Oблас т ни ят уп ра ви
тел на Област Враца Пепа 
Владимирова от к ри кръг ла 
ма са по про ект  „Домашни 
гри жи за не за ви сим и дос то ен 
жи вот“, кой то стар ти ра пи лот
но във Врачанска област.    

Участие в кръг ла та ма са 
взе ха Н. Пр. Регина Ешер – 
пос ла ник на Конфедерация 
Швейцария в България, др 
Янко Здравков – де пу тат от 
41 Народно съб ра ниe, ра йон 
Враца, Доц. др Красимир 
Гигов – ге не ра лен ди рек
тор на БЧК, Др  Димитър 
Ленков – гла вен секретар, 
Български ле кар с ки съюз, 
Милка Василева – пред се да
тел на Българска асо ци ация на 
про фе си она лис ти те по здрав
ни грижи, Пенка Георгиева 
– Българска асо ци ация за 
зак ри ла на пациентите, пред
с та ви те ли на Министерство 
на тру да и со ци ал на та 
политика, Министерство на 
здравеопазването, Швейцарски 
Червен кръст, Община Враца, 
Община Оряхово, об щи
на Криводол, об щи на Бяла 
Слатина, РД „Социално под по
ма га не“, РЗИ – Враца, лекари, 
здрав ни ме ди ато ри от об ласт 
Враца и др.

Такъв тип про ект се осъ щес
т вя ва за пръв път в България 
съв мес т но от  Българският 

Червен кръст, Министерство 
на тру да и со ци ал на та 
политика, Министерство 
на здра ве опаз ва не то  и 
Швейцарският Червен кръст 
и има за цел въ веж да не то на 
швейцар с ки мо дел за ком п лек
с но пре дос та вя не на здрав ни 
гри жи и со ци ал ни ус лу ги по 
домовете, ка то фор ма на дъл
гос роч на гри жа за въз рас т ни 
хо ра над 65 години, вклю чи
тел но ро ми с хро нич ни за бо ля
ва ния и трай ни увреждания.

В рам ки те на про ек та се 
пред виж да съз да ва не то на че
ти ри Центъра „Домашни гри
жи” в об ласт Враца, в об щи ни
те – Враца, Оряхово, Мездра 
и Криводол. Това включ ва 
обу че ние на пер со на ла – ме
ди цин с ки сес т ри и до маш ни 
помощници, въ веж да не на сис
те ма за ин ди ви ду ал на оцен ка 
на нуж ди те от ме ди цин с ка 
сестра, до ку мен ти ра не на 
услугите, ка чес т ве но пре дос
та вя не на здрав ни те и со ци
ал ни те гри жи и ме ха низ ми за 
мониторинг. Изграждането на 
цен т ро ве те ще оси гу ри за етост 
на 50 ду ши – ме ди цин с ки сес
т ри и до маш ни помощници, 
сред тях и пред с та ви те ли на 
ром с ка та общност, ко ито ще 
пре дос та вят ус лу ги на по ве че 
от 400 въз рас т ни хо ра с хро
нич ни за бо ля ва ния и трай ни 

увреждания. Целта е да се до
ка же ефек тив нос т та на мо де ла 
„Домашни гри жи”, ка то фор ма 
за об г риж ва не на въз рас т ни 
хо ра в тях на та оби чай на среда, 
из к люч ващ нуж да та от хос пи
та ли за ция или нас та ня ва не в 
институция.

Предвижда се и ин с ти ту
ци она ли зи ра не на ус лу га та 
«Домашни гри жи», чрез адап
ти ра не на бъл гар с ко то за ко но
да тел с т во в здрав на та и со ци
ал на та сфера, из ра бот ва не на 
един ни на ци онал ни стан дар ти 
за ка чес т во на здрав ни те и со
ци ал ни те услуги, пре дос та вя
ни в до маш на среда, ос тойнос
тя ва не на ус лу ги те и из ра бот
ва не на ус тойчи ви ме ха низ ми 
за тях но то финансиране; по пу
ля ри зи ра не и ут вър ж да ва не на 
ус лу га та «Домашни гри жи» в 
общността.

Във все ки един от ком по
нен ти те на про ек та е пред ви
де но ши ро ко пар т ньор с т во 
и с дру ги ком пе тент ни ин с
ти ту ции и неп ра ви тел с т ве
ни организации, сред ко ито 
Български ле кар с ки съюз, 
Българска асо ци ация на про
фе си она лис ти те по здрав ни 
грижи, Националната здрав но
оси гу ри тел на каса, ме ди цин
с ки те университети, НСОРБ 
и др.

 „За мен е из к лю чи тел но 
при ят но да ви поз д ра вя и се 
гор дея със стар ти ра не то на 
Проекта „Домашни гри жи за 
не за ви сим и дос то ен жи вот“, 
за що то Врачанска об ласт е 
пър ва в страната, къ де то ще 
се реализира. 

Това е про ект с важ но со
ци ал но зна че ние и ще бъ де 
мно го по ле зен за хро нич но 
бол ни те и с трай ни ув реж да
ния въз рас т ни хо ра от Област 
Враца, ка то се има пред вид 
ви со кия им брой и чес то пъ ти 
не въз мож нос т та на близ ки те 
им да се гри жат про фе си онал
но и ка чес т ве но за тях“, ка за 
в сло во то си на от к ри ва не то 
Пепа Владимирова.■

Кръгла маса

Домашни гри жи за не за ви сим
и дос то ен жи вот

Учениците, ко
ито в мо мен та са 
11 и 12 клас, през 
но вия прог ра мен 
пе ри од от 2014 
год. ще са пре ки
те пол з ва те ли на 
въз мож нос ти те 
на но ви те опе ра
тив ни програми. 
Затова е важ но 
да бъ дат за поз
на ти със същ нос
т та и зна че ни ето 
на Структурните 
фондове, дейс т
ва щи те прог ра ми 
в страната, как то и за дейностите, в ко
ито мо гат да се включат, за да по доб рят 
сво ите знания, уме ния и кон ку рен тос по
соб ност на па за ра на труда, за яви при 
от к ри ва не то на сре ща та Александрина 
Здравкова, уп ра ви тел на Областен ин
фор ма ци онен цен тър – Монтана.

Даниела Накова, ди рек тор на ди рек
ция „Регионална служ ба по за етос т та“ – 
Монтана, пред с та ви схе ми те за за етост 
за без ра бот ни мла де жи до 29 го ди ни 
по Оперативна прог ра ма „Развитие на 
чо веш ки те ре сур си“. Тя се обър на към 
мла ди те хо ра с по же ла ние да бъ дат ак
тив ни и мотивирани, да бъ дат ли де ри и 
да уп рав ля ват своя жи вот ка то нат ру пат 
зна ния и уме ния и да се стре мят да ста
нат про фе си она лис ти в сво ята област. 
От своя стра на Мария Панайотова, ръ
ко во ди тел на Европа ди рек т но Враца, 
сподели, че найцен на та придобивка, 
ко ято всич ки ние има ме е сво бод но то 
дви же ние на хора, капитали, сто ки и 

услуги.
Клуб „Европейци“ към Финансово

сто пас ка гим на зия „Васил Левски“ 
– гр. Монтана пред с та ви ха своя раз
ра бот ка за про фи ла на про фе си ите 
счетоводител, ме ди цин с ка сестра, 
адвокат, ар хе олог и екскурзовод. Клубът 
за не фор мал но об ра зо ва ние „Медии“ 
пред с та ви своя пог лед към не фор мал
но об ра зо ва ние и свободата, ко ято 
то да ва на младежите. Областен ин
фор ма ци онен цен тър – Монтана за
поз на уче ни ци те с но ва та прог ра ма за 
образованието, стажуването, мла деж та 
и спор та „Еразъм за всич ки“, ко ято след 
2014 год. ще поз во ли на 3 млн. сту ден
ти да об ме нят сво ите зна ния и уме ния в 
дру га дър жа ва от Европа. 

В рам ки те на сре ща та Найден Илиев, 
ръ ко во ди тел на Центъра за ка ри ер но 
ориентиране, пред с та ви дейнос ти те на 
центъра, кой то ще ра бо ти с уче ни ци и 
ще им по ма га при из бо ра на спе ци ал
ност и професия. ■

Европейски въз мож нос ти 
за обу че ние и ра бо та
за мла ди те хо ра
Областен ин фор ма ци онен цен тър – Монтана и Европа 
ди рек т но – Враца про ве до ха ин фор ма ци он на сре ща с 
уче ни ци и без ра бот ни мла де жи на те ма „Професионалното
ори ен ти ра не и не фор мал но то об ра зо ва ние“

Златко Живков и Иван 
Аспарухов участваха в 
98ата Пленарна сесия на
Комитета на регионите
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Славко ГРИГОРОВ
С Веселин Патрашков, 

учител и кръевед от с. 
Златия, се поз на вах за доч
но и все ми се ис ка ше да се 
срещ на с него, за що то това, 
ко ето е пи са но от не го во
то перо, ме впе чат ля ва ще, 
както и не го ви ят бор бен 
дух, бо га та та му ду хов ност 
и морал. Преди две го ди ни 
се осъ щес т вя ва же ла ни ето 
ми да се за поз ная с не го 
чрез инж. Цветан Станев, 
не гов съ се ля нин от Златия и 
не го ученик. Двамата имали 
идеята да из г ра дят пре ди 
ня кол ко го ди ни чеш ма в се
ло то и я изградили. Открил 
я Патрашков и при от к ри
ва не то из ре къл думите: „В 
се ло то ни има ле ген да за 
злат на вода, чеш ма та ще се 
каз ва „Златна”. Няма поху
ба во от то ва да за са ди чо век 
дърво, да нап ра ви чеш ма 
или мост. Така ще се спо ме
на ва име то му.” 

Какъв при мер на учи тел 
и на не го вия ученик! Добър 
е то зи учител, кой то е под
гот вил уче ни ци те си за 
жи во та да са доб ри човеци. 
Запомнил съм те зи не го ви 
съж де ния при сре ща та ни 
в Монтана, ко га то го съп
ро вож да ше не го ва та съп
ру га Цветана Патрашкова, 
учителка, която го под по
ма га и се га в те зи труд ни 
го ди ни в жи во та му.

Неотдавна го по се
тих в до ма на се мейс т во 
Патрашкови в с. Златия, об
щи на Вълчедръм. Моят пи
шещ събрат, съп ру га та му 
и си нът Евгени – инженер, 
за вър шил ВМЕИ в София, 
ме пос рещ на ха на пор та та 
на доб ре под ре де ния двор 
с плод ни дървета, ас ми и с 
мно жес т во есен ни цве тя – 
хризантеми, с поч ти всич ки 
цве то ве на дъгата.

Бързам да кажа, че раз
го во ри те ни в до ма му бя ха 
като между приятели, ко ито 
се поз на ват от дъл ги го ди
ни и се пом нят цял живот. 
В стаята, щом влязох, ме 
лъх на при ят на топ ли на не 
са мо от печ ка та на дърва, 
но и топ ли на от ду ши те на 
три ма та от семейството.

Въпреки 87те го ди ни 
на Патрашков (р. 1925 г.), 
на пи са лищ на та му ма са 
има ше ръ ко пи си на под гот
ве на кни га за род но то му 
село. Сподели, че по ве че 
от 40 го ди ни се за ни ма ва с 
кра евед чес ка дейност и с 

ет ног ра фи ята на Златията. 
Има пуб ли ка ции в об лас т ни 
и на ци онал ни вес т ни ци и 
списания, от ра зя ва щи ис то
ри ята на род ния край. През 
2008 го ди на е от пе ча та на 
кни га та му „Русалийски 
об ред „Калуш”, ко ято е 
опи са ние на един обичай, 
це лящ про пъж да не на зли
те духове. „Интересът към 
нея бе го лям и се из чер па 
бързо. Това пре диз ви ка 
пре из да ва не то й. На по доб
но не що мал ко кра еве ди се 
рад ват”, ка за той.

Не скривам, че имах 
же ла ни е мо ят при ятел да 
про яви дру гар с т во и да ме 
пре ве де през своя из вър вян 
житейски път и да за пи ша 
найзабележимото.

Ломската гим на зия и 
днес му е в съзнанието. 
За не го тя е ко вач ни ца 
на кадри. От тук е тръг
нал Димитър Филипов, 
Стамен Илиев и Миладин 
Кунчев от Железна, проф. 
Ангел Бънков, проф. 
Тодор Патрашков, из
вес тен ле кар уролог, 
Кристина Патрашкова 
(журналистка) е не го ва 
дъ ще ря и пле мен нич ка 
на Веселин Патрашков, 
и още мно го уче ни от на
шия Северозапад и добавя: 
„Тези хо ра са въз пи та ва ни 
така, че да ра бо тят за доб
ро то на хората.” За то ва той 
ка то уче ник прег ръ ща иде
ята на Декулаж: „Да бъ де 
щас т лив чо век е да не мис
ли са мо за се бе си, да ра бо
ти за дру ги те и да се от да де 
на ед но дело, в ко ето вярва. 
Самопожертвованието е 
награда.”

Той се от да ва на та зи 
идея, въп ре ки че не го ви ят 
Патрашковски род е имал 
имоти, пло до род ни ни ви 
в Златията, ко ито раж да
ли злат но жито, но ко га то 
ги раз де ли ли на че ти ри
ма та наследници, ос та
на ли по сто ти на декара. 
Семейството му из не мог ва 
и то ва го при нуж да ва да 
на пус не Ломската гим на
зия и оти ва да учи в Долна 

Ковачица, побли зо до 
Златията, и там за вър ш ва 
сред но то си образование. 
И пъ тят му го от веж да в 
учи тел с кия ин с ти тут в 
Дупница за про гим на зи ал
ни учители.

Щастлив е, че ста ва учи
тел и це ли 27 го ди ни но си 
учи тел с кия дневник, а още 
10 го ди ни е директор. Цели 
37 го ди ни се рад ва на учи
лищ ния звънец, на дет с ки 
глас че та и виж да как де ца та 
по емат пъ тя си и са под гот
ве ни да се спра вят с бу ри и 
ветрове.

След за вър ш ва не на 
Института за учи те ли със 
съп ру га та си ра бо тят в с. 
Ситово, об ласт Силистра. 
Първоначално е учи тел 
и ди рек тор на ОУ „Г. С. 
Раковски”. Преподава ис
то рия и рисуване. Отишли 
са за 2 години, а ра бо тят 10 
години.

На 1.Х.1962 г. от Ситово 
ид ва в род но то си се ло 
Златия. Тук той ра бо
ти не са мо ка то учител, 
но и ка то до пис ник на 
ре ги онал ния вес т ник 
„Септемврийско сло во”, 
член е на Окръжния съ вет 
за кул ту ра в Михайловград 
и в раз лич ни ръ ко вод с т ва 
във Вълчедръм.

Инициатор е за из г раж
да не на па ме тен знак меж
ду Козлодуй и Вълчедръм, 
къ де то все още има ос
тан ки от Аспаруховия 
вал. През 2006 го ди на при 
от к ри ва не на па мет ни ка 
той про из на ся въл ну ва що 
слово. С бол ка споделя, 
че в на ше вре ме мал ко се 
ра бо ти за съх ра ня ва не на 
на ша та духовност, прек
ро ява се историята. Да се 
знае за Аспаруховия вал е 
нуж но на все ки ис тин с ки 
българин.

С лю бов Патрашков 
ра бо ти на уни кал на та 
чи та лищ на ни ва и це ли 
30 го ди ни е пред се да
тел на чи та ли ще „Н. Й. 
Вапцаров1921” в селото.

От раз ка за му ста ва 
известно, че пъ тят му в жи

во та не е гла дък ка то мра
мор ния пло щад в Монтана, 
но по глад ки пъ ти ща сле
ди те не личат. На та къв 
чо век ка то Патрашков, на 
та ка ва въз раст му тряб
ва мал ко вни ма ние и 
здраве. Вниманието той 
го получил. През 2009 го
ди на е обя вен за Почетен 
граж да нин на Вълчедръм. 
На 26.10.2012 г. с ре ше
ние на Общинския съ вет 
в Ситово, обл. Силистра, 
е удос то ен със зва ни ето 
„Почетен граж да нин на об
щи на Ситово” за при но са 
му ка то учи тел и директор. 
Получавал е ре ди ца от
ли чия – ор де ни и медали. 
Наймно го се рад ва на ор
ден „Кирил и Методий”

Доволен е, че ка то граж
да нин и учи тел дос той но 
е из пъл нил дъл га си и 
спо ред въз мож нос ти те си 
ра бо ти за род ния си край. 
„За мен ро ди на та за поч ва 
от Златията, на ша та май ка 
и хлебородница.

Тук имах спастрени пъ
те ки и тях се га ги описвам, 
за да ос та нат за днеш
ни те и ид ни поколения. 
Етнографията и тра ди ци
ите съм опи сал от 1945 
година. Те са на ша та ду
хов на нива. Забравят ли се, 
на род на та ни ва ще об рас не 
с бурени! А как во потъж
но от това?”

Преживяното с моя 
при ятел ос та ва един миг 
от жи во та на двамата. 
Пожелавам на Веселин 
Патрашков здраве, дъл го ле
тие и да осъ щес т ви меч та та 
си да из да де кни га та си за 
красивото, вечното, ос та
ве но от пред ци те в рав на та 
Златия в Подунавието.

Селището обе ди ня ва 
две се ла – Куле ма ха ла и 
Калугер махала, ко ито на 
13.12.1955 г. се обе ди ня ват 
и пре име ну ват в Златия. 
Местност меж ду ре ки те 
Цибрица, Огоста и го ля ма та 
ре ка Дунав. В Златия до ло
вих ехо то на Балкана, от къ
де то из ви ра Огоста, и ви дях 
къ де се раж да хлябът!■

За мен родината
започва от Златията

Учителят Веселин Патрашков:

▲Откриване на Златната чешма. От ляво на дясно: Корнелия Миланова, 
Иван Барзин, отец Цветан, инж. Цветан Станев, Веселин Патрашков, д-р 
Маргарита Кръстева, д-р Узунова. СНИМКА: АРХИВ

Галина ГАНОВА
Петнадесет са жи те ли те на об щи на Оряхово, въз пол з

ва ли се до края на но ем в ри от ус лу ги те на Вътрешно от
де ле ние в но во от к ри тия фи ли ал на МБАЛ „Христо Ботев” 
– Враца. Приемът на па ци ен ти за поч на през вто ра та 
по ло ви на на ме се ца и мес т ни те хо ра ве че се рад ват на 
ка чес т ве на и дос тъп на ме ди цин с ка помощ. „За пос тъп ва
щи те във фи ли ала се гри жат об що де вет лекари, пет на
де сет ме ди цин с ки сес т ри и осем санитари. Графикът им 
за де кем в ри ве че е изготвен, бол нич ни те стаи са доб ре 
отоп ле ни и уют ни – раз ка за др Светла Пурчева, уп ра ви
тел на фи ли ала – Дневното ме ню е съ об ра зе но с ди етич
но то хра не не и прис ти га при нас от Детската градина, 
къ де то се при гот вя и раз ли ва в кот лен ки ин ди ви ду ал но 
за все ки човек, спо ред за бо ля ва не то му”. 

Пациенти не лип с ват и в Детското отделение. През 
но ем в ри в не го са хос пи та ли зи ра ни шест деца. „Не 
всич ки хо ра в близ ки те се ла знаят, че в Оряхово от но во 
има Детско от де ле ние и тър сят по мощ в поот да ле че
ни болници. Други пък под хож дат с недоверие, но ние 
вярваме, че то ва ско ро ще се про ме ни и хо ра та ще 
оце нят удоб с т во то от близ ко то здрав но за ве де ние и 
ка чес т во то на пред ла га на та услуга. Очакваме съ дейс
т вие от кметовете, ко ито да ин фор ми рат жи те ли те на 
селата.”, ко мен ти ра на чал ни кът на от де ле ни ето др Таня 
Тевекелева.  

Как вър вят не ща та във фи ли ала про ве ри ди рек то
рът по ме ди цин с ки те дейнос ти в МБАЛ „Христо Ботев” 
– Враца др Цветанка Генкова. След де ло ва та сре ща 
с пер со на ла на филиала, тя об хо ди бол нич ни те стаи в 
две те от де ле ния и раз го ва ря с пациентите, ко ито от своя 
стра на из ка за ха удов лет во ре ние от условията, хра на та и 
об с луж ва не то в здрав но то заведение.■

с качествена 
медицинска 
помощ

В Оряхово

Божидар Димитров дари
бреговско училище с
пръстен на хан Кубрат

В СОУ „Св. св. Кирил и Методий” в Брегово бе от бе
ля за на тър жес т ве но 100го диш ни на та от ис то ри чес ко
то раз к ри ва не на гро ба и сък ро ви ще то на хан Кубрат 
при Малая Перешчепина в Украйна. Гост на тър жес
т во то бе ди рек то рът на Националния ис то ри чес ки 
му зей проф. Божидар Димитров. Пред при със т ва щи
те той го во ри за ро ля та на хан Кубрат в бъл гар с ка та 
история. Професорът при пом ни ка те го рич на та си 
позиция, че съз да ва не то на Велика България от хан 
Кубрат е ста на ло през 632 г.и е бъл га ро ви зан тийс ки 
хрис ти ян с ки проект, версия, ко ято още не е на ме ри
ла мяс то в учеб ни ци те по история. Видният ис то рик 
под не се дар на учи ли ще то ко пие от Кубратов пръс тен 
и ико на на све ти те бра тя Кирил и Методий за учи лищ
ния параклис. „Пръстенът е це нен паметник, за що то 
той доказва, че край Полтава е пог ре бан съз да те лят 
на на ша та дър жа ва  кан Кубрат. Епископ Сионий ме 
по мо ли за ва ше то учи ли ще да нап ра вя ед но копие“, 
ка за проф. Димитров, връч вай ки подаръка. 

Пръстенът бе вгра ден в ис то ри чес кия кът на 
училището, къ де то е пос та ве на и пло чаме мо ри ал на 
хан Кубрат, по до бен на то зи в Малая Перешчепина. 
Под пло ча та пък е вгра де на пръст от гро ба на хана, 
до не се на със съ дейс т ви ето на Велички епис коп 
Сионий, кой то съ що бе гост на събитието.

В знак на бла го дар ност ди рек тор ка та на учи ли ще то 
Илияна Кръстева връ чи на про фе сор Димитров гра
мо та за при нос за съх ра ня ва не на бъл гар щи на та и 
брон зо ва плас ти ка на скулп то ра Александър Пройнов 
– АПЕР.

Малая Перешчепина е се ло в Централна Украйна, 
Полтавска област. Разположено е на 25 км юго из точ но 
от Полтава и на 70 км се ве ро из точ но от ре ка Днепър. 
Селото ста ва из вес т но с от к ри то то на 29 май 1912 г. 
съкровище. Едни от найваж ни те пред ме ти от сък ро
ви ще то са пръс те ни те с монограмите, удос то ве ря ва
щи тях на та бъл гар с ка принадлежност. ■Слово плюс

ВЕСЕЛИН ПАТРАШКОВ
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- Г-н Костин, Чупрене 
се про чу из България 
с мът на та си вода. 
Жителите на се ло то 
пос то ян но се оп лак ват 
от кал в чашите, стра-
ху ват се за здра ве то си 
и твърдят, че та ка ва 
пи тей на во да пре чи и за 
раз ви ти ето на сел с кия 
туризъм. Като кмет си-
гур но зна ете пъ тя за ре-
ша ва не то на проблема. 
Къде е спасението? 

 Познавам проб ле
ма до наймал ки те му 
подробности. В ка би не та 
си имам ця ла ко лек ция 
от ши ше та с во да с как
ви ли не при ме си  листа, 
клечки, пиявици, червеи. 
Носят ми ги жи те ли на 
селото, за да ви дя как
ва во да са при ну де ни да 
използват. Всичко, ко ето 
мо же да ми не през кра но
ве те на до маш ни те чешми, 
по па да в чашите. Живеем 
в ху ба ва планина, има ме 
мно го во да с доб ри пи тей
ни качества, но кална. Не 
ста ва за пиене, мно го пъ ти – и 
за готвене. Общината оба че не 
мо же да ре ши проблема. Може 
държавата, но за се га не бър за да 
ни помогне.  Нашето во дох ва ща
не е от ал пийс ки тип – открито. 
Високо в пла ни на та – на 10 км 
от се ло то, през 1964 го ди на е 
нап ра вен един бе то нов праг на 
ес тес т ве на па ди на и всич ки ре ки 
и ру чейче та на площ от 2000 дка 
се сти чат към нея. Достатъчен е 
мал ко поси лен  вя тър да раз лю
лее во да та и тя по ти ча кална.

През зо на та пре ми на ват 
животни, хо ра се кат дърва, 
дви жат се камиони, след дъжд 
по ти чат кал ни порои. Тази во
да вли за в тръ би те и сти га до 
на ши те чешми. Водопроводът 
пре ми на ва през слож но тра се  
пущинаци, скали, гори, зе ме дел
с ки земи. Тръбите са етер ни то ви 
с год ност 25 години, но го нят 
50. Една ава рия ос та вя без во да 
се ло то за 23 дни. Защото тра се
то е труднодостъпно, с тех ни ка 
до не го не се стига. Навремето е 

ко па но са мо на ръ ка за ра ди го ле
ми те наклони. Какво тряб ва да се 
направи? Да се под ме нят амор
ти зи ра ни те тръ би и да се из г ра
ди пре чис т ва тел на станция. Но 
вод на та ин ф рас т рук ту ра е соб
с т ве ност на ви дин с ко то “В и К” 
дружество. То тряб ва да под ме ни 
тръбите, да из г ра ди станцията, 
но отказва, за що то не раз по ла га 
със сред с т ва за това.

Общината не мо же да кан
ди датс т ва за фи нан си ра не по 
ни то ед на ев ро пейс ка програма, 
тъй ка то не е соб с т ве ник на 
водопровода, а и тра се то от дав
на не е ничие. Земите над не го 
са вър на ти на соб с т ве ни ци те 
им – над 400 на брой. Опитвали 
сме да взе мем съг ла си ето им за 
стро ител ни ра бо ти през имо ти
те им, но не мо жем да от к ри ем 
и по ло ви на та от наследниците. 
Спасението е дър жа ва та да 
от де ли сред с т ва за ка пи та ло
ви разходи, с ко ито да дос та
вим но ви тръ би и да из г ра дим 
станцията.

- За как ва су ма ста ва 

въпрос?
 За око ло 3 млн. лв. С тях 

мо же да се об но ви во доп ро во
дът от от к ри то то во дох ва ща не 
до селото, дъ лъг 10 км. Теренът 
е тру ден за стро ител ни работи,  
но пък ня ма ин ф рас т рук ту ра за 
възстановяване. Защото по не го 
ня ма кабели, пъ ти ща и т. н.

- Искали ли сте до се га те зи 
пари?

 Много пъ ти и от раз лич ни 
правителства. Търсим съ дейс т
вие и от на ши те депутати, на вся
ка пре диз бор на сре ща ис ка ме от 
все ки да се ан га жи ра с проблема. 
Досега не сме ус пе ли да убе дим 
никого. Но не са мо Чупрене е в 
та къв капан, мът на та во да сти га 
и до ту рис ти чес кия Белоградчик, 
за що то от на ше то во дох ва ща
не са снаб де ни още 35 се ли ща в 
об щи ни те Белоградчик, Димово 
и Ружинци. Водопроводът до 
скал ния град е 20 км. Една ава
рия ос та ви ми на ла та зи ма част 
от Белоградчик ед на сед ми ца без 
вода. Кметовете на Белоградчик, 
Димово и Ружинци ка то мен съ

що пос та вят въп ро са за кал на та 
вода.

- В мо мен та под ме ня те 
во доп ро вод на та мре жа на 
Чупрене.

 Преди дни нап ра вих ме пър ва 
коп ка за об нов ле ние на во доп ро
вод на та мре жа на селото. Общата 
й дъл жи на е 11 км. Това ста ва 
по про ект на общината, фи нан
си ран от прог ра ма та за раз ви тие 
на сел с ки те райони. Избрахме 
за из пъл ни тел “ПСТ“ – холдинг. 
Обединили сме то зи про ект с 
още два – ре ха би ли та ция на ули
ци те в се ло то и из г раж да не на 
об щин с ки път с дъл жи на 20 км.  
Стойността на три те про ек та е 
8 млн. лв. Срокът за об нов ле
ни ето на во доп ро вод на та мре жа 
е сре да та на 2013. То оба че не 
ре ша ва проб ле ма с ме ха нич ни те 
примеси.

- Общината в Чупрене са-
ма чис ти пъ ти ща та и ули ци те 
си от снега. Готови ли сте за 
нас тъп ва ща та зима? Да не се 
ока же те в ситуация, при ко ято 
еки пи те на “В и К” да не мо гат 

да стиг нат до се ло то за отс т ра-
ня ва не на авария?

 Готови сме. Доставили 
сме си 340 т пясък, 30 т – сол. 
Разполагаме с 2 трактора, ко
ито ве че сме пре вър на ли в 
снегорини. Имаме и един 
камион, кой то от п ред се дви жи 
с дъска, а от ка ро се ри ята му се 
раз п ръс к ва пясък. С та зи тех ни ка 
под дър жа ме 30 км чет вър ток
лас на път на мре жа и ули ци те на 
селата.

- Стигат ли ви парите, от пус-
ка ни за зим но то под дър жа не на 
пътищата?

 Не. Добре е пра ви тел с т во то 
да въ ве де поспра вед ли ви кри
те рии за раз п ре де ле ние на те зи 
средства. Гледат се ки ло мет
ри те пътища, а не над мор с ка та 
височина. Когато във Видин ва ли 
дъжд, при нас, под връх Миджур, 
ве че има 20 см сняг. Ние чис тим 
сняг по 5 ме се ца и половина. В 
Южна България е още пораз
лич но от при нас. Но по лу ча ва ме 
па ри те на един и същ принцип.

От сайта kmeta.bg

Ваньо КОСТИН, кмет на Община Чупренe:

Мътилка тро ви жи те ли те 
на Чупрене и още 
35 се ли ща от 4 об щи ни

Само дър жа ва та
мо же да ни 
из мък не от 
вод ния ка пан

В България има над 
4000 деца, ли ше ни от 

ро ди тел с ка грижа. Малката 
Ани – ге ро иня в Коледната 
кам па ния на  SOS Детски 
се ли ща България, е съ би
ра те лен об раз на де ца та 
в риск, ли ше ни от въз мож
нос т та да из жи ве ят детс
т во то си,  за оби ко ле ни от 
любовта, уюта и си гур нос т
та на семейството.

Да те на учат да ка раш 
колело, да ти при гот вят 
сан д ви ча за училище, да 
те це лу нат за „Лека нощ“ – 
за всич ки нас то ва е част 
от ежедневието, с ко ето 
тол ко ва сме свикнали, 
че до ри не об ръ ща ме 
внимание. Това оба че са 
миговете, ко ито съз да ват 
семейството. Миговете, 
чи ято бо лез не на лип са 
усе щат ли ше ни те от лас ка 
деца. Техният жи вот мо
же да се промени. Нужно 
е мал ко – да от де лиш миг 
и да по мог неш  с един 
клик на www.sosbg.org/ani 
за всички, ко ито пред по
чи тат да да ря ват онлайн. 
Банковата смет ка на SOS 
Детски се ли ща България 
е: IBAN BG76 RZBB 9155 
1060353913, BIC RZBBBGSF, 
Райфайзенбанк (България) 
ЕАД – София, основание: 
Ани.

„Ние от SOS Детски се
ли ща България вярваме, 
че се мейс т во то във всич ки
те му фор ми е найдоб ро то 
мяс то за из рас т ва не то на 
ед но дете. С по мощ та на 
на ши те да ри те ли се стре
мим да да дем въз мож ност 
на вся ко де те да рас те 
сред обич и грижа, в бе
зо пас на и си гур на среда. 
Вашите да ри тел с ки внос
ки ще бъ дат из пол з ва ни 
за оси гу ря ва не на пъ лен 

с обич дом, се мейс т во и 
бъ де ще за де ца ка то Ани“, 
спо де ли Пламен Стоянов – 
Национален из пъл ни те лен 
ди рек тор на SOS Детски 
се ли ща България.

Коледната кам па ния 
стар ти ра на 15 но ем в ри 
и ще прик лю чи в края на 
де кем в ри 2012 година. 
Целта на ор га ни за то ри те 
е не са мо на би ра не то на 
дарения, нуж ни за от г леж
да не то и въз пи та ни ето 
на децата, за ко ито SOS 
Детски се ли ща България 
се грижи, но и прив ли ча не 
на SOSприятели, ко ито 
да по емат ан га жи мен та да 
под по ма гат дейнос т та на 
сдру же ни ето с еже ме сеч ни 
да ри тел с ки вноски. SOS 
Детски се ли ща България 
пред ва ри тел но бла го да ри 
на всич ки свои да ри те ли за 
подкрепата!

За SOS Детски се ли ща
България: 
Вече 22 го ди ни SOS 

Детски се ли ща България 
ра бо ти за подоб ро то бъ

де ще на деца, ли ше ни от 
ро ди тел с ка гри жа или в 
риск да за гу бят под к ре
па та на сво ите родители. 
Българското Сдружение 
е рав ноп ра вен член на 
меж ду на род на та ор га ни
за ция SOS Детски селища, 
ко ято обе ди ня ва са мос то
ятел ни на ци онал ни SOS 
сдру же ния в 133 страни. 
В България Сдружението 
по ла га гри жи за над 700 
деца, жи ве ещи в SOS дет
с ки те се ли ща в Трявна и 
Дрен, в SOS мла деж ки те 
до мо ве в София и Велико 
Търново и об х ва на ти в 
прог ра ми те по под к ре па на 
се мейс т во то и пре вен ция 
на изос та вя не то в София, 
Габрово, Велико Търново и 
Радомир.

За по ве че информация: 
Соня Точева, ръ ко во ди

тел нап рав ле ние „Връзки 
с об щес т ве нос т та и на
би ра не на сред с т ва“

SOS Детски се ли ща 
България, sonia.totcheva@
sosbg.org , 02/818 49 32■

SOS Детски се ли ща България
стар ти ра Коледна кам па ния за 
на би ра не на сред с т ва под над с лов 
„Миговете съз да ват се мейс т во то“

На 22 но ем в ри 2012 г. в биб ли оте ка
та към Народно чи та ли ще „Никола Й. 
Вапцаров1924”  Криводол, се про ве де 
конференция, в ко ято взе ха учас тие ве те ра ни 
от войните. Поводът за ме роп ри яти ето е 100 
го ди ни от Балканската война.

В сре ща та учас т ва ха кме тът на Община 
Криводол Петър Данчев, за мес т никкме
тът Дияна Милетиева, Галина Маркова – гл. 
ек с перт „Хуманитарни дейнос ти”, уче ни
ци от кръ жо ка по „Краезнание” от ОУ 
„Св. св. Кирил и Методий”  с. Краводер, 
Антоанета Георгиева – за мес т никди рек тор 
на Регионална биб ли оте ка „Христо Ботев” – 
Враца, ве те ра ни от вой ни те и тех ни близки, 
граж да ни на Криводол и общината.

Паметта на ге ро ите бе ше по че те на с ед но
ми нут но мълчание. 

Кметът Петър Данчев връ чи гра мо ти на 
ве те ра ни те от име то на Съюза на ве те ра ни те 
от вой ни те на България – об ласт Враца. Под 

мо то то „За во ин с ка та сла ва и чест на пред ци
те ни” глав ни ят биб ли оте кар и пред се да тел 
на Постоянната ко ми сия по „Хуманитарни 
дейнос ти” към Общинския съ вет Христина 
Кръстева пред с та ви пре зен та ция за учас
т ни ци в Балканската вой на от Криводол, 
Баурене, Лесура, Галатин, Градешница и 
Пудрия. Спомени на съв ре мен ни ци и близ ки 
на учас т ни ци в Балканската война, как то и 
лич ни до ку мен ти и сним ки бя ха вклю че ни в 
конференцията. Личният ар хив на Цеко Гергов 
от с. Баурене е пре дос та вен за нуж ди те на 
библиотеката.

Лични пре жи вя ва ния и спо ме ни спо де ли ха 
ве те ра ни те Цено Димитров от гр. Криводол, 
Иван Нинов и Евден Цветанов от с. Ракево.

В ме роп ри яти ето взе ха учас тие и вну ци те 
на Петко Маринов от с. Лесура. 

Конференцията за вър ши с дис ку сия по по
вод сто го диш ни на та от Балканската война, с 
учас ти ето и на ис то ри ка Евгения Иванова.■

100 г. от Балканската вой на
от бе ля за ха в Криводол

„За во ин с ка та сла ва
и чест на пред ци те ни”

Без Коледа за Ани
та зи
го ди на.

Следващата
също.



„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

13 -19 де кем в ри

►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР
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13 ч Св. мчци Евстратий, 
Авксентий, Евгений, 
Мардарий и Орест. Св. мчца 
Лукия девица

14 п Св. мчци Тирс, 
Левкий, Филимон, Ариан и 
Калиник

15 с Св. свщмчк 
Елевтерий. Преп. Павел 
Латрийски (Тип. с. 143)

16 н† 11 Неделя след 
Неделя подир Въздвижение   
на св. Праотци. Св. прор. 
Агей. Св. мчк Марин. Гл. 3, 
утр. ев. 6, ап. Кол. 3:411 (с. 
426), лит. ев. Лк 14:1624 
(Тип. с. 140)

17 п Св. прор. Даниил и св. 
3 отроци Анания, Азария и 
Мисаил

18 в Св. Модест, патр. 
Йерусалимски. Св. мчк 
Севастиан и дружината му

19 с Св. мчк Бонифаций. 
Св. Бонифаций, еп. 
Ферентийски. Св. Григорий, 
еп. Омиритски

Даниела ХИТОВА
Три праз ни ка в един ден 

нап ра ви ха жи те ли те на 
вра чан с ко то с. Вировско. 
Поводите бя ха 35го диш
ни на та на дет с ка та гра ди на 
в селото, 85го диш ни на та 
на мес т но то чи та ли ще и 
105го диш ни на та на ви ров
с ка та ду хо ва музика

Жители и гос ти те на се
ло то се съб ра ха в са ло на 
на на род но то чи та ли ще 
“Просвета 1927 г.”. Сред 
офи ци ал ни те гос ти бя ха 

за мес т никкме то ве те на 
об щи на Враца Светозар 
Луканов и Красимир 
Богданов. Светозар Луканов 
при ветс т ва всич ки и под
не се поз д ра ви те лен ад
рес от име то на кме та на 
об щи на та инж. Николай 
Иванов. “Уважаеми гос
по жи и господа, за мен е 
чест да поз д ра вя всич ки вас 
с честванията. Приемете 
ис к ре на та ми бла го дар
ност към вас, учителите, за 
все от дайнос т та и грижата, 

ко ито по ла га те за бъ де ще
то на с. Вировско – децата! 
Пожелавам ви бу ке ти от 
ус мих на ти дет с ки ли
ца и твор чес ки успехи! 
Читалищни деятели, вие сте 
найрев нос т ни ят па зи тел на 
на ци онал ни те тра ди ции и 
фолклор, на българщината. 
Честването на 85ата го
диш ни на е из раз на бла го
дар ност към тези, ко ито са 
съз да ли чи та ли ще то и към 
про дъл жи те ли те на тях
но то де ло с от го вор ност 

пред поколенията. Желая 
ви здраве, вдъх но ве ние и 
ус пе хи в бла го род но то чи
та лищ но дело! Уважаеми 
му зи кан ти от ви ров с ка та 
музика, вие сте ем б ле ма та 
на селото, сла ва та ви се раз
на ся по ця ла Северозападна 
България по ве че от век.

Вие сте скъ пи гос ти 
в мно го се ла и градове! 
Нека и за нап ред зву ци те 
на ви ров с ка та му зи ка из
ви рат от дъл бо чи ни те на 
род ния край и пре на сят 
през по ко ле ни ята на шия 
бит и култура!” – се каз ва 
в поз д ра ви тел ния ад рес на 
кме та на об щи на Враца. 
Своите при ветс т вия под
не со ха съ що кме тът на 
се ло то Илинка Маринова, 
чи та лищ ни те дей ци от с. 
Върбица и от град Мездра, 
и Цветана Борисова  ди
рек тор на ОДЗ “Люляк”, 
чий то фи ли ал се га е дет с ка
та гра ди на в с. Вировско.

След тър жес т ве ни те сло
ва праз ни кът про дъл жи с 
песни, из пъл не ни от най
мал ки те жи те ли на селото. 
След тях на сце на та стъ пи 
мес т на та во кал на гру па към 
чи та ли ще то и ви ров с ка та 
ду хо ва музика, ко ято днес е 
от де ве ти ма нас лед ни ци на 
ня ко гаш ни те музиканти. 

На праз ни ка има ше и 
спе ци ал ни гос ти – тан цо
ви ят със тав от чи та ли ще то 
в Мездра и во кал на та гру
па за ста ри град с ки пес ни 
“Мездрея”.■

Троен праз ник 
в с. Вировско

Даниела ХИТОВА
Във Враца, в сгра да та на „Хижата”, от но

во от во ри вра ти въз с та но ве ни ят Музей на 
туризма. Музейната сбир ка включ ва сто
ти ци фотографии, раз каз ва щи ис то ри ята 
на ту рис ти чес ко то дви же ние във Враца от 
не го во то ос но ва ва не през 1900 г. до сега. 
Художественото офор м ле ние на из лож ба та 
е де ло на вра чан с кия ху дож ник Тодор Митов. 
Сред пър ви те гос ти бе за мес т ник кме тът 
по образование, култура, спорт и ту ри зъм 
Красимир Богданов. 

На от к ри ва не то при със т ва ха съ що Влъчко 
Марински – пред се да тел на Туристическо 
дру жес т во „Веслец”, Илия Стоянов – ди
рек тор на Регионалния ис то ри чес ки му зей 
и уред ни кът в от дел „Найно ва ис то рия” на 
му зея Христина Христова. На це ре мо ни ята 
дойдо ха ве те ра ниту рис ти и 54 уче ни ци от 
НУ „Иванчо Младенов”. Децата по лу чи ха 
сво ите пър ви ту рис ти чес ки книж ки от за мес
т ник кме та Красимир Богданов, от Георги 
Петков – сек ре тар на ТД „Веслец” и зас лу жи
ли те ту рис ти Лило Лилов и Георги Павлов. 

Музеят ще бъ де от во рен във все ки дел ни
чен ден от 9 до 12 и от 14 до 17 ч. Историята 
на ту риз ма във Враца ще бъ де пред с та вя на 
от екс кур зо во да Силвия Славчева.■

Възстановиха 
Музея на ту риз ма 
във Враца



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

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.

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.

►МАЛКИ ОБЯВИ
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Любомир
ВЕСЕЛИНОВ                                                 
Кметът  на Община 

Белоградчик Борис Николов, 
връ чи тру до ви до го во ри на 
30 без ра бот ни по Оперативна 
прог ра ма „Развитие на чо
веш ки те ре сур си”, схе ма 
„Развитие”. Те ус пеш но са 
за вър ши ли  дву ме се чен курс 
за про фе си онал но обучение. 
Едната по ло ви на са обу че ни 
по спе ци ал нос т та „Туризъм 
и ще ра бо тят на длъж ност 
пла нин с ки водач, дру га та 
част са ов ла де ли спе ци ал нос
т та „Екология и опаз ва не на 
окол на та сре да” и ще за емат 
длъж нос т та тех ник екология. 
Назначените ли ца за срок от 9 
месеца,  ще ра бо тят на 8 ча
сов ра бо тен ден със   зап ла та 
380 лева. 

С то ва наз на че ние об щи

ят брой на за ети те по схе ма 
„Развитие” е 185 души. Към 
тях по схе ма „Подкрепа за 
за етост” ра бо тят още 48 или 
об що по ев ро пейс ки те прог ра
ми са за ети 235 човека.

От 30 но ем в ри та зи го ди
на стар ти ра и Националната 
прог ра ма „ОСПОЗ” за ра бо
те щи в ава рий ни гру пи при 
зим ни условия. От пър во на
чал но оп ре де ле ни за об щи на 
Белоградчик 10 души, ще 
бъ дат наз на че ни 30 души. 

До то ва се стиг на след ка то 
дру ги об щи ни от об лас т та 
не ус во иха сво ите пре дос
та ве ни квоти. Те ще ра бо тят 
на 4 ча сов ра бо тен ден до 31 
декември, след ко ето ще бъ дат 
преназначени.

На 3 де кем в ри бяха връ
че ни тру до ви до го во ри на 9 
без ра бот ни по про ект „Ново 

на ча ло – от об ра зо ва ние към 
за етост”. 

Това са мла де жи до 29 
години, за вър ши ли сред
но специално, или вис ше 
образование. Те са назначени, 
ка то ста жан ти за пе ри од от 
6 ме се ца с ос нов но тру до во 
въз наг раж де ние 400 ле ва по 

специалностите: ор га ни за ция 
и уп рав ле ние на туризма; сис
те ми и инсталации; те ле ко му
ни ка ци он ни системи; сче то
вод на от чет ност и фи нан си.

Младежите ще под по ма гат 
дейнос ти в сфе ра та на спе ци
али зи ра на та ад ми нис т ра ция в 
Община Белоградчик.■

▲Младежи ГЕРБ Бяла Слатина от бе ля заха го-
ле мия пра вос ла вен праз ник Никулден с ри бен 
кур бан за жи те ли те на града, как то и се ла та 
Търнава, Соколаре, Попица, Бъркачево и Габаре. 
Инициативата пре ми на под нас лов „С доб ро та и 
обич в сър це то да по че тем тра ди ци ята и Светеца 
па зи тел”.  

На съ би ти ето при със т ва ха кме тът на об щи на 
Бяла Слатина инж. Иво Цветков, пред се да те лят 
на об щин с ки съ вет инж. Харалампи Петков, как то и 
об щин с ки ят ръ ко во ди тел на мес т на та струк ту ра 
Стефан Терзийски. След тър жес т ве на та служба, 
вкус на ри бе на су па стоп ли сто ти ци хо ра с поз д рав 
за здра ве и бла го по лу чие в семействата! 

СНИМКИ: АРХИВ

Елеонора ЦАНОВА
Народен учител, из с ле до ва тел на 

Македония, писател и журналист, 
на ро ден пред с та ви тел от Враца, ми
нис тър на на род но то просвещение, 
ав тор на мно го научни, ли те ра
тур ни и пуб ли цис тич ни творби, 
убит в ми нис тер с кия си ка би нет в 
София на 24 яну ари 1902 година. 
Това е нак рат ко би ог ра фия на 
един от вид ни те врачани, Васил 
Кънчов, на ре чен от ев ро пейс ки те 
журналисти един от найго ле ми те 
съз да те ли на въз к ръс на ла та след 
Освобождението България.

Заслужено приз на ние на вра ча ни 
към го ля мо то и все об х ват но де
ло на ро де ни я пре ди 150 го ди ни в 
гра да под Околчица Васил Кънчов 
бе ше от к ри ва не то на па мет ник 
пред но се що то не го во име учи ли ще 
в цен тъ ра на  Враца. Училище, ко
ето ве че 75 го ди ни е сред елит ни те 
учеб ни за ве де ния в це лия ре ги он,  
да ло на стра на та мно го про фе си
она лис ти и спе ци алис ти в раз лич ни 
области.

Паметникът на Васил Кънчов е 
де ло на вра чан с кия скулп тор Цено 
Ценов. На от к ри ва не то му при със
т ва кме тът на гра да инж. Николай 
Иванов, ди рек то рът на СОУ “Васил 
Кънчов” Димитър Марков, ди рек
то рът на Регионалния ис то ри чес ки 
му зей Илия Стоянов, уче ни ци и 
мно го граж да ни . Во дос вет за здра
ве то на уче ни ци и учи те ли от с лу жи 
све щен ик Николай Костадинов.■

Кметът на Белоградчик 
връ чи тру до ви до го во ри
на  без ра бот ни

Изложба, озаг ла ве на „Монтана 
днес”, пред с та вя найоча ро ва
тел ни те кът че та от града. Тя 
беше от к рита във фо айе то на 
Младежкия дом. Младият фо тог
раф Георги Каменов по каз ва 50 
пейзаж ни снимки. Той е до ку мен
ти рал ем б ле ма тич на та Антична 
кре пост и фонтаните, цър к ва та и 
паметниците, пар ко ве те и гра ди ни
те на род ния си град през раз лич ни 
сезони. Слайдшоу на ек ра на на 

лап топ по каз ва сто ти ци дру ги сним
ки на автора, за ко ито не е дос тиг
на ла ек с по зи ци он на та площ.

Георги Каменов пос ве ща ва ек
с по зи ци ята на 121ата го диш ни на 
от обя вя ва не град с кия ста тут на 
Монтана. Той е бла го да рен на ек
с де пу та та доц. Борислав Великов 
и на сво ето Седмо СОУ „Проф. др 
Асен Златаров” за съ дейс т ви ето 
при ре али зи ра не то на иде ята му. 
■Слово плюс

Паметник 
във Враца 
на Васил 
Кънчов

Фотоизложба 
„Монтана днес”

На Никулден

▲Видинска Митрополия и Община Видин от бе ля-
за ха 6 де кем в ри – Никулден, в па мет на Св. Николай 
Чудотворец - пат рон на мо ря ци те и рибарите, 
пок ро ви тел на океаните, моретата, ре ки те и 
езерата. Празникът за поч на с тър жес т ве на Света 
ли тур гия в мит ро по лит с кия храм „Свети Николай 
Чудотворец”,  къ де то за мес т ник-кме то ве те на 
Видин Борислава Борисова и инж. Добромир Дилов 
и Негово високопреосвещенство Видинския мит-
ро по лит Дометиан за па ли ха кан ди ла та на кораба 
свещник. В хра ма при със т ва ха за мес т ник об лас-
т ни ят уп ра ви тел инж. Любомир Низамов, ра йон-
ни ят мюф тия Неджети Али, граж да ни и гости. 
Празничната Литургия бе от с лу же на от Негово 
високопреосвещенство Видински мит ро по лит 
Дометиан, в със лу же ние с Величкия епис коп Сионий 
и ду хо вен с т во то в храма. Под зву ци те на Градския 
ду хов ор кес тър по тег ли ли тий но шес т вие до цен-
т рал ния понтон, къ де то пос лед ва тра ди ци он но то 
бо гос ла вя не на ре ка Дунав. По традиция, ико на та 
на Св. Николай бе по то пе на в ре ка та за бла гос ло ве-
ние и плодовитост. Във во ди те на Дунав бя ха хвър-
ле ни вен ци в па мет на за ги на ли те мо ря ци и рибари. 
Програмата за вър ши с кон церт на Ансамбъла за на-
род ни пес ни и тан ци „Дунав” и раз да ва не на праз ни-
чен кур бан за здра ве на ви дин ча ни и гос ти на града.



Борис 
БОРИСОВ

ПЕСНИЧКА 
ЗА КРАЛСКИТЕ
КОНЕ

Завиждам на кралете,
които си имат кралство
и могат да заменят 
половината
кралство 
и даже цялото кралство

за един кон, 
който ще яздят,
за една книга, 
която ще препрочитат,
за едно цвете, 
което ще миришат,
за една усмивка, 
която ще обичат…

Завиждам на кралете 
и ненавиждам всички, 
които биха заменили 
срещу половината от едно 
кралство
или даже срещу цялото 
кралство,
срещу едно нищо и никакво 
кралство

един кон, който яздят,
една книга, 
която препрочитат,
едно цвете, 
което миришат,
една усмивка, 
която обичат…

Защото 
какво струва половината 
кралство
или даже цялото кралство,
ако нямаш 

един кон, 
който да яздиш,
една книга, 
която да препрочиташ,
едно цвете, 
което да миришеш,
една усмивка, 
която да обичаш…

ИГРАЧКА-
ПЛАЧКА
Купих на сина играчка.
Нарадва й се бързо.
Разглоби я. 
Зарадва се повече.

Само който е
разглобявал 
държава, 
може така искрено
да се зарадва.

Днес плаче. 
Да съм му бил сглобил
играчката.

Не ме занимавай 
с твоите глупости,
сине.
Нова ще ти купя.

ПЕТОТО
ЕВАНГЕЛИЕ 
Той бе един от нас –
верен, ревностен, 
равноапостол.
Но в час на мрак, 
в миг на бяс
предаде
учителя Исус Христос.

Отиде при
първосвещениците 
и рече:
какво ще ми дадете,
та да ви Го предам?

А после стори
свое чудо – 
не се обеси 
на дървото Юда.
Самопречистен, 
тръгна по света
да разнася вярата
в Христа.

… возкресе. Да живей…
Вервайте ми!

Забравил, че 
Христос предаде,
сега е пръв, по-верен, 
най-ревностен,
но не за някакви си 
тридесет – 
за тридесет по толкова
и толкова си 
сребърника.

… и рече: 
Когото целуна, той е.

Поетичен салон
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В Криводол отбелязаха сед ми ца та 
„Европа – България”, пос ве те на на 5го
диш ни на та от член с т во то на стра на та 
ни в Европейския съюз. Инициативата 
е в рам ки те на Работната прог ра ма за 
2012 г. на Комуникационна стра те гия на 
България за ЕС.

Проявите бяха ре али зи рани от Народно 
чи та ли ще „Никола Й. Вапцаров1924”, 
съв мес т но с Община Криводол.

Във фо айе то на чи та ли ще то бе от
к ри та фо то из лож ба „Българските 
евродепутати: Брюксел – Страсбург – 
България”. Изложбата е ре али зи ра на от 
фо тог ра фа Зафер Галибов по по ръч ка на 
Информационното бю ро на Европейския 
пар ла мент в България.

В чи та лищ на та биб ли оте ка глав ни ят 
биб ли оте кар Христина Кръстева напра ви 
пре зен та ция на те ма „Присъединяване 
на България към Европейския съ юз”. 
Прожектирани бя ха и филмите: „50 го ди

ни ЕС”, „Вашите пра ва ка то ев ро пе ец” и 
„Инвестиране в ев ро пейс ки те ре ги они”.

Уредени бяха и щан до ве с ин фор ма ци
он ни ма те ри али за ЕС, пред наз на че ни за 
гражданите.

В чи та ли ще то бе от к ри та из лож ба от 
ри сун ки „Децата на Ботунския край – де
ца на Европа”. Про ве де се и вик то ри на 
с учас ти ето на уче ни ци от учи ли ща та на 
те ри то ри ята на общината.

Инициативите приключиха с тър жес
т вен кон церт в са ло на на чи та ли ще то, в 
който учас тваха над 100 са мо дей ци от 
със та ви те по лю би тел с ко ху до жес т ве но 
твор чес т во на чи та ли ща та в Криводол, 
Баурене и Пудрия. 

Гости бя ха Владимир Уручев 
 евродепутат, пред с та ви те ли от 
Областна администрация, Об щин с ка 
администрация, об щин с ки съветници, 
граж да ни и гос ти на Криводол. ■ Слово 
плюс

Седмица „Европа – България”  
в Криводол
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Мирослав ГЕТОВ

„Какво очакваме,
стъл пе ни на площада? 
Днес вар ва ри те
ще прис тиг нат тук.

Константинос
Кавафис 
„В очак ва не 
на вар ва ри те”  

Приключиха сним ки те 
на до ку мен тал ния филм 
„Каменното сък ро ви ще 
от Мездра” („The Stone 
Treasure Of Mezdra”)  
пър ва та ки но лен та за ан
тич на та и сред но ве ков на 
кре пост „Калето” в гр. 
Мездра. В нея ожи вя ват 
арт реконструкции, ко ито 
пре съз да ват кар ти ни от 
че ти ри ис то ри чес ки епохи, 
ос та ви ли не из ли чи ми сле
ди вър ху то зи кръс то път 
на цивилизациите. Като се 
за поч не от пра ис то ри чес ко
то се ли ще и Светилището 
на Тура, фун к ци они ра ли 
тук пре ди 70 века, пре ми
не се през бит ки те меж
ду тра кийс ко то пле ме 
трибали, оби та ва ло зе ми те 
по по ре чи ето на Ойскос 
пре ди Христа, и во ини те 
на Филип Македонски и 
Александър Велики, про
дъл жи се през рим с ка та 
епо ха и по хо да на им пе

ра тор Александър Север 
в про вин ция Мизия, та се 
стиг не до Средновековието 
и па да не то на България под 
ос ман с ко иго. 

Главните ро ли в то
ва въл ну ва що пъ ту ва не с 
„ма ши на та на вре ме то” 
са по ве ре ни на ак тьо ри те 
от Врачанския дра ма тич
нокук лен те атър Калин 
Костадинов, Анатоли 
Бенкин и Юлия Колова, 
ко ито се пре въп лъ ща
ват ус пеш но в по ня кол ко 
образи, ем б ле ма тич ни за 
от дел ни те епохи: пър во бит
ни хора, тракийци, рим с ки 
патриции, варвари, дори... 
алпинисти. Екскурзоводи в 
сво е об раз ния „Пътеводител 
на ис то ри чес кия сто
па джия” са ар хе оло зи
те Георги Ганецовски и 
Сергей Торбатов, ко ито 
про уч ват „Калето” от ед но 
де се ти ле тие насам, а кме
тът Иван Аспарухов раз каз
ва за същ нос т та на про ек та 
„Историята, кул ту ра та и 
при ро да та  ту рис ти чес
ки те ат рак ции на об щи на 
Мездра”, кой то се ре али зи
ра в мо мен та на крепостта. 

Режисьор и опе ра
тор на лен та та е мла ди ят 
cinematographer Искрен 
Красимиров, сце на ри ят е на 

не го вия ба ща  жур на лис та 
Красимир Стефанов, а фо
тог раф е Мартин Динков. 
„Идеята е бъ де щи те по се
ти те ли на „Калето” да се ка
чат в „асан сьо ра на ис то ри
ята”, кой то ще ги из ве де от 
найдол ния етаж от п ре ди 7 
хил. години, та чак до на ши 
дни и мо дер на та ин те рак
тив на експозиция, пред ви
де на да се под ре ди на ар
хе оло ги чес кия ком п лекс”, 
спо де ли при за вър ш ва не то 
на фил ма Красимиров. 

Проектът „Каменното 
сък ро ви ще от Мездра” 
е фи нан си ран из ця ло от 
Община Мездра. Това е 
чет вър ти ят ав тор с ки филм 
на Искрен, след до ку мен
тал ния „Хляб от Бога, 
бо го ве от гли на” (2011) и 
иг рал ни те „Не сме ан ге
ли” и „Другото по лув ре ме” 
(2012). С не го 22го диш
ни ят аб сол вент в НБУ ще 
учас т ва в кон кур с на та прог
ра ма на IX Международен 
фес ти вал на ту рис ти чес кия 
филм на България „На из
точ ния бряг на Европа”, 
кой то ще се про ве де нап
ро лет във Велико Търново. 
Премиерата на „The Stone 
Treasure Of Mezdra” ще 
бъ де в края на де кем в ри в 
Мездра.■

Приключиха сним ки те 
на до ку мен тал ния филм

„Каменното сък ро ви ще 
от Мездра”
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▲С тър жес т вен кон церт-спек та къл на са мо дейни те ко лек ти ви от НЧ „Н. 
Й. Вапцаров-1924” и със спе ци ал но то учас тие на на род ния пе вец Володя 
Стоянов – Войводата за вър ши сед ми ца та „Европа – България” в Криводол. 


