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Абонирайте 
се за 

Слово плюс
за 2012 г. 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

Тотю Младенов от к ри обновена та 
сгра да на об лас т на та уп ра ва

По „Красива България” са 
ре али зи ра ни 31 про ек та на 
об ща стойност 7,1 млн. лева

Крум КРУМОВ
Министърът на тру да и со ци ал на та по ли ти ка 

Тотю Младенов по се ти Монтана по по вод от
к ри ва не на ос нов но ре мон ти ра на та сгра да на 
об лас т на та уп ра ва в града.

Младенов да де доб ра оцен ка на нап ра ве ния 
ре монт на сградата, на ко ято е пос та ве на топ
ло изо ла ция и е под ме не на ста ра та фа са да с 
нова. 

Министърът съобщи, че ре мон тът е на 
стойност 259 141 ле ва и е фи нан си ран от 
Министерството на тру да и со ци ал на та политика, 
пра ви тел с т во то и от прог ра ма „Красива 
България”. „Въпреки кризата, през та зи го ди на 
по „Красива България” са ре али зи ра ни 31 про
ек та на об ща стойност 7,1 ми ли она лева. С тях 

са об но ве ни дет с ки заведения, стар чес ки до мо ве 
и днев ни цен т ро ве за де ца и въз рас т ни с ув реж
да ния”, съ об щи Тотю Младенов.Той обяви, че 
дейс т ви ето на прог ра ма „Красива България” ще 
про дъл жи и през 2012 година, а вра та та за кан ди
датс т ва не се от ва ря на 23 де кем в ри т.г. Водосвет 
по по вод от к ри ва не то на сгра да та от с лу жи Ви
дин с ки ят мит ро по лит Дометиан.■

Италианци ще 
изграждат завод

Италианската фир ма RBO ще ин вес ти ра 
в за вод за сфе рич ни кра но ве на те ри то ри
ята на об щи на Враца. 

На работна среща пред с та ви те ли  на  
фирмата са помолили общината за съ дейс
т вие да бъде пре мес т ен да ле коп ро во дът на 
„ЧЕЗ” ЕООД , ко йто пре ми на ва през те ри то
ри ята на обекта. Исканията на ин вес ти то ра 
са той да бъ де разположен подземно. 

Кметът на община Враца инж. Николай 
Иванов се ан га жи ра да про ве де раз го во ри 
с елек т ро раз п ре де ли тел но то дру жес т во по 
то зи въпрос. Инж. Иванов е при ел съ що та
ка община Враца да да де съг ла си ето си за 
за поч ва не на под го тов ка та на терена, вър ху 
кой то ще бъ де из г ра де н заводът. 

Очаква се съв сем ско ро да за поч не стро
ежът, а в на ча ло то на ля то то  мон ти ра не то 
на машините. 

„Това ще оси гу ри на гра да око ло 130 ра
бот ни мес та”, за яви по по вод сре ща та кме
тът Николай Иванов. ■ Слово плюс

След тър жес т вения кон церт кме тът на Монтана 
Златко Живков да де офи ци ален при ем по по

вод 120го диш ни на та от ука за на княз Фердинанд за 
обя вя ва не то на Голема Кутловица за град. 

►► Четете на 2-а стр.

Монтана 
ста на на 120 г.

▲Златко Живков разказва за развитието 
на града през 30-те години на миналия век. 
СНИМКА: КРУМ КРУМОВТри фир ми 

наградени с
Почетната знач ка
за праз ни ка
на 2 декември

▲Николай Иванов про ве де ра бот на сре ща 
с пред с та ви теля на RBO Емилия Велева, и 
проектанта Димитър Денев, на ко ято об съ ди ха 
пред с то яща та инвестиция. СНИМКА: АРХИВ



Елеонора ЦАНОВА

"Темповете не са, 
как ви то очак вам. 

Изоставане в из г раж да не то 
на клет ка 2.1 и на ин с та
ла ци та за се па ри ра не на 
твър ди те би то ви от па
дъ ци ка те го рич но има." 
Това бя ха ду ми те на кмета 
на Враца инж. Николай 
Иванов след по се ще ни
ето му на раз ши ре ни ето 
на регионалното де по за 
отпадъци. Изос та ва нето 
за поч на още през лятото, 
ко га то на обек та се ра

бо те ше с мал ко хо ра и 
техника. Сега кар ти на та 
е различна, из пъл ни те
лят „Пътностроителна 
тех ни ка „ АД  София и 
фир ми те по диз пъл ни те
ли „Химремонтстрой“, 
са оси гу ри ли дос та тъч но 
чо веш ки и тех ни чес ки 
ресурс. Клетката на де по то 
е поч ти готова, пред с тои 
та зи сед ми ца ек с пер ти
те да под пи шат акт 15 за 
ус та но вя ва не год нос т та 
на обекта. Посе ри оз но е 
за ба вя не то при се па ри ра

ща та исталация, къ де то 
до чет вър тък тряб ва да 
прик лю чи по ла га не то на 
шлайфа на та бе то но ва 
настика. До 7 де кем в ри 
тряб ва да бъдат доставени 
пок рив ни те и фа сад ни те 
па не ли и да за поч не мон
та жът им, за да бъ де за
вър ше на сградата, в ко ято 
ще се мон ти ра се па ри ра
ща та инсталация. 

Според ръ ко во ди те
ля на обек та инж. Тодор 
Тодоров, то ва мо же да ста
не в до го во ре ни те срокове. 

Няма проб лем с дос тав ка
та на инсталацията, ко ято 
е по ръ ча на и платена. В 
мо мен та се ра бо ти и по 
вер ти кал на та пла ни ров ка 
на сгра да та и се отс т ра ня
ват за бе леж ките по клет
ка та.

Об щи ни те Враца и 
Мездра спечелиха про
ект за раз ши ре ние на 
регионалното де по за 
твър ди би то ви отпадъци, 
тъй ка то ста ри те клет ки 
ве че са на пре де ла на за
пъл ва не то и спо ред сто

па ни на на де по то инж. 
Стефан Чокойски с уп
лът ня ва не ед ва издържат. 
Проектът тряб ва ше да бъ
де звър шен предизборно, 
но това не стана, въп ре ки 
нас то ява не то на об щи
на та за поуси лен темп 
на работа. Оправданията 
бя ха с по яви лите се до
пъл ни тел ни труд нос ти при 
строителството, ко ито не 
са би ли пред видени при 
проекта. Имаше и бунт на 
ра бот ни ци, заради не п ла
тени заплати. През 2010 
г., по ра ди не ус во ява не на 
средствата, за ло же ни в 
държавния бю дже т, 2 939 
000 лв. бяха пре на со че
ни към об щи ни ка то Гоце 
Делчев например, къ де то 
се ра бо ти подоб ре по еко
ло гич ни те проекти. 

Засиленият контрол, 

осо бе но в пос лед ни те ме
се ци пре ди из бо ри те, от 
стра на на зам.кмета, то
га ва инж. Петя Аврамова, 
уси ли ри тъ ма на из пъл
не ние и се га фирмата 
изпълнител обе ща ва да 
приключи из г раж да не то на 
сгра да та на се па ри ра ща
та ин с та ла ция до края на 
го ди на та. 

За 2011 г. за клет ка та са 
пред ви де ни 2 083 000 лв., а 
за се па ри ра ща ин с та ла ция 
 2 млн. лв. Допълнително 
от ПУДООС през пос лед
ни те ме се ци бя ха оси гу ре
ни още 1 800 000 лв., та ка 
че це на та на то зи еко ло ги
чен про ект е бли зо 7 млн. 
лв. Ако стро ите ли те не 
спа зят сроковете обаче има 
опасност част от па ри те да 
бъдат прех вър ле ни на дру
ги места.■
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Монтана стана...
►►От 1-а стр. „Агроцентър Монтана”, фир ма 

„Римекс” и Българският ико но ми чес ки фо рум по лу
чи ха Почетната знач ка на общината. 

Първите две фир ми са оси гу ри ли ра бо та на по
ве че от 100 ду ши и са ос та на ли ста бил ни на па за ра 
на труда, а фо ру мът е ре али зи рал в гра да зна чи ми 
проекти. 

Сред гос ти те на праз ни ка бя ха пред с та ви те ли на 
ин до не зийс ко то и аме ри кан с ко то посолство.

Кметът Златко Живков разказа за развитието на 
Монтана през 30те го ди ни на ми на лия век. Градът 
е уп рав ля ван от на ход чи ви и ум ни хора, ко ито са 
ус пе ли да оси гу рят бър зо то му развитие. За тези 
120 г. той е пре жи вя вал възход, па де ния и кризи, 
но сега, в на ча ло то на ХХI век, Монтана е мо де
рен ев ро пейс ки град, кой то се раз ви ва найбър зо в 
Северозападна България. ■ Слово плюс

Конкурс „Нека заедно се 
грижим за българската гора.

Тя е нашият дом“
На 1 де кем в ри 2011 г. стар ти ра кон

курс на те ма „Нека за ед но се гри жим 
за бъл гар с ка та гора. Тя е на ши ят дом“, 
кой то е част от дейнос ти те по Проекта 
в под к ре па на ин с ти ту ци онал на та ре
фор ма в гор с кия сектор. С то зи кон курс 
ис ка ме да напомним, че на ши те го ри са 

богатство, с ко ето тряб ва да се гор де ем и че гри жа та за го ра
та мо же да е ефективна, са мо ако е ре зул тат от съв мес т ни те 
уси лия на всич ки нас.

Конкурсът ще про дъл жи до 18 де кем в ри 2011 г. В не го мо же 
да учас т ва всеки, кой то е ста нал пос ле до ва тел на стра ни ца
та „Нека за ед но се гри жим за бъл гар с ка та го ра“ във Фейсбук. 
Авторски снимки, рисунки, колажи, кар ти ни на та зи те ма ти
ка мо гат да се пуб ли ку ват ди рек т но на сте на та на Фейсбук 
страницата, как то и да се из п ра щат на email: Forestry_
support@mzh.government.bg. Всеки учас т ник мо же да из п ра
ща не ог ра ни чен брой сним ки или дру ги ви зу ал ногра фич ни 
илюстрации, ко ито раз к ри ват кра со та та на бъл гар с ка та го ра 
през раз лич ни сезони, по каз ват го ра та ка то мяс то за раз ход ка 
със семейството, при яте ли те или ка то дом за мно го жи во тин
с ки и рас ти тел ни видове. 

След из ти ча не на сро ка на кон кур са от 10те снимки/
рисунки/колажи, съб ра ли наймно го фенове, чрез бу то на 
„Харесвам“ /like/,  ще бъ дат из б ра ни няколко, ко ито да се 
из пол з ват за съз да ва не то на го ди шен сте нен ка лен дар за 
2012 г., пос ве тен на гри жа та за бъл гар с ка та гора, ка то ав
то ри те на сним ки те ще бъ дат по со че ни в календара. А фи
на лис ти те, раз би ра се, ще по лу чат по 10 броя от го то вия 
календар!

Условия на конкурса:
1. Конкурсът стар ти ра на 1 де кем в ри 2011 г. и про дъл

жа ва до 18 де кем в ри  2011 г. включително.
2. В кон кур са мо же да учас т ва все ки потребител, кой

то е ста нал пос ле до ва тел на facebook.com/ Нека за ед но 
се гри жим за бъл гар с ка та гора. 

3. Участието в кон кур са е доб ро вол но и все ки учас т
ник мо же да учас т ва с не ог ра ни чен брой сним ки или дру ги 
ви зу ал ногра фич ни илюстрации. 

4. С из п ра ща не то на предложения, ав то рът се съг ла
ся ва сним ка та /ко ла жъ т/ ри сун ка та да се из пол з ват за це
ли те на конкурса. Изисква се сним ка та /ко ла жъ т/ ри сун ка
та да са ав тор с ки и да илюс т ри рат го ри те в България. 

5. След из би ра не то на победителите, те тряб ва да 
из п ра тят кон так т на ин фор ма ция за по лу ча ва не на ка
лен да ри тенаграда, а съ що и да из п ра тят сним ка та /ко
ла жъ т/ ри сун ка та в под хо дя ща ре зо лю ция и го ле ми на за 
печат. Ако сред фи на лис ти те сним ка /ри сун ка /ко лаж не 
са в не об хо ди ми те тех ни чес ки па ра мет ри за печат, ня ма 
да бъ дат из пол з ва ни за календара. 

6. Снимките за ка лен да ра се из би рат до 21 де кем в ри 
2011 г. от пред с та ви те ли на Министерство на зе ме
де ли ето и хра ни те и Изпълнителна аген ция по го ри те 
сред пър ви те 10 найха рес ва ни сним ка /ко ла ж/ ри сун ка 
(наймно го фенове, на тис на ли „Харесвам“ / like) .

7. Награда за фи на лис ти те са 10 броя от го то вия 
календар.

8.П роектът в под к ре па на ин с ти ту ци онал на та ре
фор ма в гор с кия сек тор не но си от го вор ност за ав
тен тич нос т та на ав тор с ки те пра ва на из п ра те ни те 
снимки, рисунки, ко ла жи и дру ги ви зу ал ногра фич ни 
материали. Отговорността по от но ше ние на ав тор с ки
те пра ва се но си лич но от лицето, из п ра ти ло и пуб ли ку
ва ло съ от вет ния ма те ри ал на та зи фейс бук страница.

Със сре ща и се ми нар на 29 но
ем в ри 2011 г. в АЕЦ “Козлодуй” 

за поч на под гот ви тел на та ра бо та 
по пред с то яща та в края на след ва
ща та го ди на ОСАРТ ми сия (OSART 
– Operational Safety Review Team) на 
Международната аген ция по атом на 
енер гия (МААЕ). По вре ме 
на раз го во ри те меж ду пред
с та ви те ли те на Агенцията 
и на АЕЦ “Козлодуй” бе 
об ме не на ра бот на ин фор
ма ция и бя ха об съ де ни 
кон к рет ни въп ро си по про веж да не то 
на пред с то яща та мисия. Работата на 
пар т ньо ри те от МААЕ и от атом на та 
цен т ра ла ще про дъл жи със семинар, 
кой то включ ва пред с та вя не на ме то
ди ка та на ОСАРТ мисиите, тех ни ки 
за об хо ди на площадката, прег лед на 

ре зул та ти и др.
Общата кон цеп ция на прог ра ма та 

ОСАРТ включ ва под гот ви тел на сре ща 
и семинар, про веж да не то на са ма та 
мисия, как то и пос лед ва ща проверка. 
Основната цел на ми си ите ОСАРТ е да 
съ дейс т ват за по ви ша ва не на бе зо пас

нос т та при ек с п ло ата ци ята на атом ни
те цен т ра ли и да спо ма гат за пос то ян
но то раз ви тие на ек с п ло ата ци он на та 
бе зо пас ност чрез раз п рос т ра не ние на 
ин фор ма ция за доб ри практики. 

Част от под го тов ка та за ОСАРТ ми
си ята е и про веж да не то на за поч на ла

та вчера, 28 ноември, Мисия за тех ни
чес ка под дръж ка на Световната асо ци
ация на яд ре ни те опе ра то ри (WANO). 
Мисията ще оце ня ва под го тов ка та 
на пер со на ла на АЕЦ “Козлодуй” в 
об лас т та “Експлоатационен опит”. 
В еки па на WANO са вклю че ни 5 

ек с пер ти от Парижкия и 
Московския цен тър на 
Асоциацията. По вре ме 
на сво ята ра бо та в АЕЦ 
“Козлодуй” еки път ще из вър
ши об хо ди на пло щад ка та 

на централата, наб лю де ния и ин тер
вю та с персонала. Мисията на WANO 
ще за вър ши на 2 де кем в ри 2011 г. с 
оцен ка на дейнос ти те в про ве ря ва на
та област, съобщиха от отдел „Връзки 
с обществеността” на централата. ■ 
Слово плюс

АЕЦ “Козлодуй” се 
готви за мисия ОСАРТ

Специализираното по ли цейс ко уп рав ле ние (бив ша та 
„Жандармерия”) и сек тор “Криминална по ли ция” в РУП 

 Монтана са с но ви на чал ни ци. 
Със за по вед на ди рек то ра на Гл. ди рек ция “Охранителна 

по ли ция” в МВР ко ми сар Милчо Енев встъ пи в длъж
ност но ви ят на чал ник на 
Специализираното по ли цейс ко 
уп рав ле ние  ин с пек тор Илиян 
Кънчев. Той стар ти ра ка ри ера
та си през 1999 г. в І РПУ към 
ОД МВР  Бургас в кри ми нал на 
полиция, след ко ето ра бо ти 7 г. в Дирекция “Специализирани 
по ли цейс ки си ли” в мор с кия град и 1 г. в ди рек ци ята в 
столицата, сек тор “Охрана на об щес т ве ния ред и спе ци
али зи ра ни опе ра ции”. В слу жеб но то си до сие има 15 наг
ра ди за от лич ни резултати, в то ва чис ло и от вът реш но то 

министерство, и ня кол ко кур со ве за квалификация. Илиян 
Кънчев е от Велико Търново. Там е за вър шил и вис ше то си 
образование.

Постът на на чал ник сек тор “Криминална по ли ция” в 
РУП  Монтана, кой то за ема ше се гаш ни ят на чал ник на 

РУП Вършец гл.ин с пек тор Красимир 
Кирилов, се по ема от ин с пек тор Петко 
Шумански. Със за по вед на ди рек
то ра на ОД МВР  Монтана ко ми сар 
Валери Димитров той встъ пи в но ва та 
си длъжност. Инспектор Шумански е 

дъл го го ди шен слу жи тел на ОД МВР  Монтана. Назначен е 
през 2001 г. в РУП  Монтана ка то дознател. От 2005 г. до мо
мен та е слу жи тел на ТЗ сек тор БОП, къ де то са му въз ла га ни 
и ръ ко вод ни функции. Отличаван е мно гок рат но за про фе си
онал ни те си резултати. ■ Слово плюс

Врачанското депо 
за битови отпадъци

Нови началници
в МВР - Монтана

Ако строителят не спази уговорените срокове

може да
загуби пари



Мариана АНГЕЛОВА

Едва ли ще се на ме ри българин, 
кой то да не све де очи от 

неудобство, ка то про че те в „Льо 
Монд”, найав то ри тет ния френ с ки 
вестник, ре пор та жа на спе ци ал ния му 
пра те ник Беноа Виткин за из бо ри те 
у нас от 23 ок том в ри т.г. Не че не си 
зна ем „кир ли ви те ри зи”, но ни кой не 
ис ка да ги виж да из ло же ни на показ. 
Аз лич но бях ос та на ла с впе чат ле ние 
от на ши те медии, че наб лю да те ли те 
на ОССЕ, ЕП и дру ги организации, 
въп ре ки ус та но ве ни те нарушения, са 
оп ре де ли ли из бо ри те за демократични. 
Няма та ко ва не що в пуб ли ка ци ята на 
„Льо Монд”, озаг ла ве
на „В България „про
да ва не то и ку пу ва не то 
на гла со ве” е раз п рос
т ра не но прес тъп ле
ние”. Беноа Виткин се 
по зо ва ва на све де ния 
от на ши жур на лис
ти – Милен Петров, 
Лора Крумова, Галина 
Щърбева.

Споменат е и 
Антоний Гълъбов, 
социолог, ек с перт към 
„Транспаренси ин тер
не шъ нъл”, по со че но е 
из с лед ва не на „Отворено об щес т во”.

За по ве че то от градовете, от бе ля за
ни в при ло же на та карта, се съ об ща ват 
кон к рет ни данни. Така в Кюстендил, 
на из бор ния ден, в ром с кия квар тал 
„Изток”, с 5700 ду ши избиратели, по 
за по вед на кме та П. Паунов, две те 
училища, къ де то ви на ги до се га се е 
гласувало, ос та на ли зат во ре ни и ро
ми те тряб ва ло да оти ват до бю ра та в 
цен тъ ра на града, „полес ни за кон т
ро ли ра не” – та ка кме тът се на дя вал 
да ог ра ни чи по куп ка та на гла со ве от 
по ли ти чес ки пар тии сред найбед ни те 
слоеве. А кол ко е беднотията, ли чи от 
един въпрос, ци ти ран в из да ни ето – 
„Ами кой ще ми пла ти ав то бус ния би
лет до центъра?”

Виткин спо ме на ва за си му ла тив ния 
ек с пе ри мент на М. Петров, про ве ден 
в „ог ром но то тур с кором с ко ге то с 50 
000 ду ши”. „Ние, по ду ми те на Петров, 
прис тиг нах ме в гра мад ни чер ни коли, 
на ме рих ме бо са и за три ча са сдел ка та 
бе ше уре де на – пос ред ни кът ни пред
ло жи да за ку пим 500 гла са по 30 лв. 
(15 евро)”. 

В друг квар тал на съ щия град це на та 
на глас пад на ла с 10 лв. Пак в Пловдив 
пос ред ник пред ло жил да за ку пи за 
не кол кос то тин ев ро ця ла та из бор на 
комисия.

Ромите не би ли един с т ве на та „ми
ше на”, от бе ляз ва Беноа Виткин. В 

Перник зап лаш ва ли миньо ри те с 
уволнение, ако не нап ра вят „пра вил ния 
из бор”. Споменат е и Разлог. Имамът 
при зо вал мю сюл ма ни те от юго за пад
ния край да се къл нат над Корана, че 
ще гла су ват с по со че на та бюлетина. В 
Сандански, Несебър, Петрич гла су ва ли 
покойници.

Статията раз г леж да при ла га ни те 
тех ни ки за сигурност, че па ри те не са 
отиш ли на вя тъ ра – фо тог ра фи ра не на 
бюлетината, пре дос та вя не на пред ва
ри тел но по пъл не ни бюлетини. Виткин 
со чи и при със т ви ето пред вхо до ве те на 
ня кои из бор ни бю ра на мом че та „des 
gras bras”  („де бе лов ра ти”). 

За мен бе до ня къ де стра нен из
не се ни ят ре зул тат от про уч ва не на 

„Отворено об щес т во”, а именно, че 
3040 % от бъл га ри те не из к люч ва ли 
въз мож нос т та да по лу чат па ри сре щу 
своя вот. Но как во чуд но има, след ка то 
в ре пор та жа при със т ва и то чен ана лиз 
на при чи ни те за то ва – бед нос т та (ми
ни мал на зап ла та 110 евро) не е един с
т ве но то обяс не ние за ма со во то по тъп
к ва не на де мок ра тич ни те принципи, 
пи ше Виткин. Политикоико но ми чес
ка та оли гар хия е раз ра бо ти ла свои 
ма фи от с ки практики. Могъщи мес т ни 
групировки, по яви ли се след па да не то 
на ко му нис ти чес кия режим, са ста на
ли соб с т ве ни ци на империи, в ко ито 
съ жи тел с т ват за кон ни и не за кон ни 

дейнос ти (глав но в строителството, 
туризма, фут бол ни те клубове, те ле ви
зи он ни и вес т ни кар с ки вериги). Един 
спе че лен за соб с т ве ни ка или за друг 
член от кла на ман дат оз на ча ва от ва ря не 
на дос тъп до дър жав ни те и ев ро пейс
ки те фондове, поз во ля ва при ема не на 
за ко но да тел ни промени, бла гоп ри ят ни 
за „биз не са” и осо бе но ов ла дя ва не то 
от кла на на мес т ни те пред с та ви те ли на 
пра во съ ди ето и полицията.

Цитирани са ду ми те на Антоний 
Гълъбов, че ци низ мът на "ели та" и то зи 
на граж да ни те се под х ран ват вза им но. 
Присъединяването на България към ЕС 
(2007 г.) не е би ло дос та тъч но да про ме
ни кли ма та на недоверие. По ду ми те на 
по ли то ло га Антоний Тодоров, „от нас 

по ис ка ха да ста нем доб ри (коректни) 
граждани, дос той ни за Европа. Но бъл
га ри те бър же осъзнаха, че съ щи те тези, 
ко ито ни оку ра жа ва ха да си пла ща ме 
данъците, да спаз ва ме изис к ва ни ята на 
ЕС, ни как не про ме ни ха соб с т ве но то си 
по ве де ние в та зи по со ка”.

По съ щия начин, про дъл жа ва 
публикацията, до не се на та от дяс но 
цен т рис т кия пре ми ер Бойко Борисов 
надежда, се из па ри бързо. Дошъл на 
власт през 2009 г. с обе ща ни ето да 
пре бо ри ко руп ци ята и ор га ни зи ра на та 
престъпност, пи ше Виткин, бив ши ят 
ох ра ни тел не успя, а са ми ят той, по 
мне ни ето на мно зи на наблюдатели, 

ста нал пок ро ви
тел на олигарсите. 
И ма кар да ос та ва 
по пу ля рен (кан ди
да тът на не го ва та 
пар тия за пре зи дент 
бе бивш ми нис тър 
от ка би не та – Росен 
Плевнелиев), вмет ва 
Виткин, из г леж да че 
на гн Борисов ня
ма да му вяр ват ве че 
от нос но бит ка та за 
„чис та дър жа ва”.

През 2009 г., най
от до лу в афи ши те 

за из бор на та кампания, раз ле пе ни из 
бъл гар с ки те улици, бе из пи сан след
ни ят текст: „Продаването и ку пу ва не
то на гла со ве е прес тъп ле ние”. Този 
над пис (и се га изписван) не раз въл
ну ва осо бе но Асен, шофьор на так си 
в Кюстендил. Мъжът из ва ди па кет 
цигари, пог ле дна го за мо мент и 
вметна: „Пушенето съ що убива!”

Статията от „Льо Монд” на ис ти
на ос та ви гор чил ка у мен – найбед ни 
в Европа, с найви со ка смъртност, с 
нис ко об ра зо ва тел но ниво, със за не ма
ре но здравеопазване. А се га и обект на 
прис мех за ра ди из бор ни те измами. 

*Репортажът на Б. Виткин е 
от пе ча тан във в. „Льо Монд” 
на 20 ок том в ри 2011 г.

Кристиан КОСТУРКОВ
Стрес тес то ве те в АЕЦ 

„Козлодуй”, про ве де ни след 
ка тас т ро фа та в япон с ка та 
„Фукушима”, показаха, че 
Първа атом на без проб лем ще 
ус тои на при род ни катастрофи. 
Защитните й ак тив ни и па сив ни 
сис те ми са из г ра де ни така, че 
да мо гат да из дър жат на мно го 
посил ни зе мет ре се ния и дру ги 
при род ни бед с т вия от мак си
мал но пред виж да ни те за ра йо на 
на Козлодуй. Запасите по бе
зо пас ност сре щу зе мет ре се ние 
на всич ки яд ре ни съ оръ же ния 
на пло щад ка та – реактори, хра
ни ли ща за от ра бо те но го ри во 
и т.н., над ви ша ват с 55 до 80% 
мак си мал но до пус ти ми те се
из мич ни тру со ве за района, 
ста на яс но от пре зен та ци ята 
на ди рек то ра на уп рав ле ние 
„Безопасност” в цен т ра ла та 
Пламен Василев по вре ме на 
конференцията. Същото се от на
ся и за по тен ци ал ни наводнения. 
Найло ши ят сце на рий за на
ша та АЕЦ в то ва  от но ше ние е 
съв куп ност от ня кол ко фак то
ра – найви со ко то ни во на ре ка 
Дунав, пъл но раз ру ша ва не на 
хид ро въ з ли те „Железни вра та 1” 
и „Железни вра та 2” в Сърбия 
и Румъния, ко ито би ха пре диз

ви ка ли ог ром
на въл на по 
те че ни ето на 
реката, мак си
мал но сил ни и 
про дъл жи тел ни 
ва ле жи и сил но 
вълнение. Дори 
при съ че та ни
ето на всич ки 
те зи ка тас т
ро фи

пло щад ка та на АЕЦ
„Козлодуй” ня ма да 
се на вод ни

тъй ка то се на ми ра на т. нар. 
вто ра ду нав с ка не за ли ва ема 
тераса, ко ято е на ви со чи на 35 
метра. А и Първа атом на е раз
по ло же на в бли зост до река, а 
не до оке ан как то „Фукушима 
1”. Найго ле ми ят проб лем за 
япон с ка та цен т ра ла беше, че тя 
ос та на без външ но захранване, 
тъй ка то въл на та раз ру ши елек
т роп ро во ди те и ди зе ло ви те 
ге не ра то ри на пло щад ка та там. 
Въпреки че Дунав ня ма как да 
за лее „Козлодуй”, на ша та цен
т ра ла раз по ла га и с пре дос та
тъч но не за ви сим един от друг 
из точ ни ци на енер гия – 15 елек
т роп ро во да с раз лич на мощност, 
2 от ко ито свър за ни с Румъния. 
Същевременно все ки от бло

ко ве те мо же 
да се зах ра ни 
от об що 12 
не за ви си
ми ди зе ло ви 
електрогене
ратори, раз
по ло же ни 
на раз лич
ни мес та в 
централата, 
ня кои от ко ито 
са и мобилни, 
V и VI блок 
мо гат да се 
зах ран ват и 
един от друг, 
а все ки от тях 
раз по ла га и с 
аку му ла тор ни 

батерии. Дори и при найпе си
мис тич ния сце на рий зах ран ва
не то на АЕЦ „Козлодуй”

ще бъ де въз с та но ве но 
мак си мум за 4 ча са

обяс ни Пламен Василев. Това 
е време, не съ из ме ри мо със си
ту аци ята във „Фукушима”, ко
ято стоя без зах ран ва не 8 дни. 
За ох лаж да не то на все ки един 
от бло ко ве те на Първа атом на 
съ що има пре дос та тъч но ак
тив ни и па сив ни сис те ми ка то 
т. нар. бриз гал ни басейни, ди
зе ло ви про ти во по жар ни пом пи 
за разхлаждане, ох ла ди тел ни 
канали, над ви ша ва щи с 88% 
не об хо ди мия ка па ци тет на ра
бо те щи те блокове, шах то ви 
пом пе ни станции, из пол з ва щи 
под поч ве ни води, ре зер во ари с 
бор на ки се ли на и обе зо па се на 

во да и др.
АЕЦ „Козлодуй” е на

пъл но обе зо па се на не са
мо технически, а и сре щу 
терористи. В Първа атом на 
сре щу та зи опас ност съ що се 
ра бо ти на из к лю чи тел но ви со ко 
ниво. Достъпът до пло щад ка
та и по ве че то съ оръ же ния е 
забранен. 

Снимките също, вклю чи
тел но на вра та и портали. 
Причината е, че ед на фо тог
ра фия мо же да да де мно го ин
фор ма ция за по тен ци ал ни зло
на ме ре ни действия, каз ват от 
централата.

Относно ра ди аци ята – всеки, 
раз хо дил се в ра йо на на на ша та 
АЕЦ, мо же да ви ди как се раз
ви ва там фло ра та и фауната. В 
цен т ра ла та и в град Козлодуй 
има ин фор ма ци он ни табла, 
ко ито по каз ват ни во то на 
радиация. Такова таб ло има и в 
София и не са мал ко случаите, 
ко га то то е по каз ва ло пови со ки 
стойнос ти от те зи в Козлодуй. 
Хората тряб ва да знаят, че ра
ди ация се ге не ри ра от мно го 
не ща на на ша та планета, а не 
са мо от яд ре ни реактори, каз ват 
специалистите. 

Така нап ри мер чо век по лу ча
ва мно го пого ля мо облъчване, 
до ка то се во зи в самолет, от
кол ко то до ка то се на ми ра око ло 
атом на централа. 

Причината е, че е побли зо до 
слънцето, ко ето е найго ле ми ят 
из точ ник на ра ди ация на на ша
та планета.■

АЕЦ – от лич ник по бе зо пас ност
●Стрес тес то ве те показаха, че нашата централа 
  е на свет лин ни го ди ни пред „Фукушима 1”
●Радиацията в София по ня ко га е пови со ка 
  от та зи в дво ра на цен т ра ла та

Посланици и пред с та ви
те ли на държави, ко ито 

въз на ме ря ват да раз ви ват 
яд ре ни централи, при със т ва
ха на про ве ла та се кон фе рен
ция „Състояние и пер с пек ти ви 
пред бъл гар с ка та атом на 
енер ге ти ка” в АЕЦ „Козлодуй”. 
Сред учас т ни ци те и гос ти те 
бя ха дип ло ма ти и спе ци
алис ти от Норвегия, Чехия, 
Великобритания, Франция, 
Полша, Китай, Казахстан, 
Виетнам, Алжир, Република 
Южна Африка и други. По 
вре ме на оби кол ка та си в 
АЕЦ „Козлодуй” те об ме ни ха 
опит и се за поз на ха с про фе
си она лиз ма на слу жи те ли те и 
ръ ко вод с т во то в бъл гар с ка та 
централа.

Българската цен т ра ла е 
при мер за доб ро уп рав ле ние 
и до ка за тел с т во то е, че по ра
ди ед на или дру га при чи на е 
найпро вет ря ва на та в света, 
из тък на из пъл ни тел ни ят ди
рек тор Александър Николов. 
И до ка то в АЕЦ „Козлодуй” се 
про веж да ше меж ду на род на та 
конференция, ней ни слу жи те
ли пре да ва ха своя опит в ня
кол ко континента, съ об щи ха 
на ши специалисти.

Беноа Виткин: В България 
купуването на гласове е 
разпространено престъпление*
Статия на в. "Льо Монд" за последните избори в България

АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ
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Доброволческа ак ция 
на слу жи те ли на ЧЕЗ по
мог на за бо ядис ва не то и 
ос ве жа ва не то на влакчета, 
пър зал ки и ка те руш ки от 
пло щад ка та в дет с ка гра
ди на „Дъга“ в Монтана. В 
ини ци ати ва та взе учас тие 
и ре ги онал ни ят ме ни джър 
на ЧЕЗ за България Петър 
Докладал, кой то на 8 но

ем в ри (вторник) по мог на 
за бо ядис ва не то на пър
зал ка в дво ра на сградата. 
Доброволческата ак ция бе 
под к ре пе на и от кме та на 
об щи на Монтана Златко 
Живков.

 „Партньорството ни с 
мес т ни те влас ти по осъ
щес т вя ва не то на раз лич ни 
про ек ти е найпре ки ят път 

за пос ти га не на об щес
т ве ния интерес. Усилия 
за по доб но сът ру ди чес т
во се по ла гат и от две те 
страни, ко ето мо же са мо 
да ни радва. Надяваме се, 
че те зи от но ше ния ще се 
затвърждават, за да мо
жем лес но и адек ват но да 
от к лик ва ме на нуж ди те 
на на ши те пот ре би те ли”, 

ка за Петър Докладал.
Инициативата 

в Монтана е част 
от Седмицата на 
доброволчеството, ор га
ни зи ра на от слу жи те ли 
на ЧЕЗ в пе ри ода 714 
ноември. Доброволци от 
ком па ни ята ве че за рад ва ха 
с но ва люл ка и стол че та 
де ца та от дет с ко то за ве

де ние в с. Лехчево. До 14 
но ем в ри слу жи те ли от 
ком па ни ята ще ос ве жат 
още че ти ри  дет с ки за ве
де ния във Видин, Ловеч, 
Дъбован и Гулянци. 

С та зи кам па ния ра
бо те щи те в ЧЕЗ се 
при съ еди ня ват към 
Европейската го ди на 
на доброволчеството. 

Средствата, не об хо ди
ми за ре али зи ра не то на 
ини ци ати ви те, са оси
гу ре ни от компанията. 
Определянето на това, 
в кои дет с ки гра ди ни да 
бъ дат про ве де ни доб ро
вол чес ки те акции, бе нап
ра ве но в сът руд ни чес т во с 
ад ми нис т ра ци ята на съ от
вет ни те общини. ■

Доброволци от ЧЕЗ освежиха  
площадката на детска градина

Вклю чи се и
ре ги онал ни ят 
ме ни джър на 
ком па ни ята 
за България 
Петър 
Докладал

С кон фе рен ция и кон церт 
Пето СОУ „Христо Ботев” – Монтана, 

стар ти ра ино ва ти вен об ра зо ва те лен про ект 
"За Едно Достъпно, Неограничено

Образование (ЗаЕДНО)"
Събитието се със тоя на 24 но ем в ри от 15 ч. в Младежкия дом на Монтана. Проектът се осъ щес т вя ва 

с фи нан со ва та под к ре па на Оперативна прог ра ма „Развитие на чо веш ки те ре сур си”, съ фи нан си ра на от 
Европейския со ци ален фонд на Европейския съюз. В не го ще бъ дат ин вес ти ра ни 290 хи ля ди ле ва за пе ри
од от 1 година. Основните раз хо ди са пред наз на че ни за webба зи ра ни соф ту ер ни разработки, елек т рон ни 
учеб ни по ма га ла и спе ци али зи ра ни обу че ния по ин фор ма ци он ни технологии. 

В кон фе рен ци ята взе маха учас тие и пар т ньо ри те на Пето СОУ – При ро дома те ма ти чес ка гим на зия 
„Екзарх Антим I“ – Видин, и фон да ция «Хоризонти»  София. Към про ек та са прив ле че ни бив ши въз пи та
ни ци на ПМГ Видин, се га ут вър де ни соф ту ер ни спе ци алис ти в об лас т та на дис тан ци он ния илър нинг и 
стан дар ти те за дос тъп ност в уебпространствотото. Важна е ро ля та и на дру гия пар т ньор “Хоризонти” – 
фон да ция на незрящи. Тя има опит в обу че ни ето на хо ра със зри тел ни ув реж да ния и проекти, свър за ни със 
соф ту ер ни разработки, пред наз на че ни за та зи спе ци фич на гру па уча щи се. 

В кон цер та проз ву чаха ав тор с ки ком по зи ции и хи то ве в из пъл не ние на 16го диш ни я Кристиян Григоров, 
кой то съб ра въз тор га на България с  пес ни те си в «Българската Коледа» и «ВИП Брадър». Крис е прек
рас но до ка за тел с т во за си ла та на чо веш ка та во ля и дух. Той с оп ти ми зъм и ус мив ка ре али зи ра пъл но
цен но се бе си  пи ше музика, пее, пише, за ра зя ва с доб ро настроение. Автор е на кни ги те «Моят живот» 
и «Хог и не го ва та банда». На сце на та из ля зоха Миглена Павлова и Ивайло Донков – нез ря щи сту ден ти от 
Музикалната ака де мия в София, ко ито под не соха ака пел но из пъл не ние на ре не сан со ва музика. Вклю чи се 
за гу би ла та вслед с т вие на трав ма зре ни ето си  Виктория от “Мюзик айдъл” и во кал на фор ма ция “Торлашки 
на пе ви”. Заключителен акорд сло жи тан цу вал на ра бо тил ни ца “Етнос”. 

Проектът „ЗаЕДНО” е стъп ка към ре али зи ра не на цели, за лег на ли в стра те ги ята за раз ви тие на об ра зо
ва ни ето   ин тег ра ци ята на де ца та със спе ци ал ни об ра зо ва тел ни пот реб нос ти и покон к рет но на нез ря щи те 
де ца в сис те ма та на об що то образование,  по доб ря ва не на дос тъ па до зна ние и въ веж да не то на елек т рон
ни по ма га ла за дис тан ци он но елек т рон но обучение, под по ма га щи и уче не то през це лия живот. 

Настоящият до ку мент е из гот вен по проект, ре али зи ран с фи нан со ва та по мощ на Европейския со ци ален фонд. 
Пето СОУ „Христо Ботев” – Монтана, но си ця ла та от го вор ност за съ дър жа ни ето на нас то ящия документ, и при 
ни как ви об с то ятел с т ва не мо же да се при еме ка то офи ци ал на по зи ция на Европейския съ юз или МОМН.

Кметът на Враца 
дари малчугани 
с три детски 
къта за игра

Кметът на община Враца ин ж. Ни ко-
лай Иванов да де име то „Пчелички” на  

Втора сме се на гру па при ОДЗ „Звездица” на 
тържество, ор га ни зи ра но от родителите, 
пе да го зи те и децата. 

Кметът по же ла на мал чу га ни те да бъ дат 
жи ви и здрави, мно го пос луш ни и да имат 
без г риж но детство.

По тра ди ция  кръс т ни кът на гру па 
„Пчелички” зах ра ни де ца та с пит ка и мед, а 
те от своя стра на го да ри ха с кит ка здра-
вец и за ед но раз ря за ха праз нич на та торта. 
Подаръците, ко ито те по лу чи ха от него, са 
три дет с ки  къ та  за игра. СНИМКА: АРХИВ
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Новината за завръщането на 
Американеца се разнесе бързо 

из село Горна Лука, като колендро 
след преминала буря. Но пръв за това 
извънредно събитие извести шофьорът 
на автобуса Пешото, след като влезна 
в кръчмата на Вачо Георгин и на висок 
глас каза:

 Тази сутрин от трена слезна Марко 
Тончин и след като се разходи из града, 
с последния автобус довечера ще 
пристигне в селото си и преди да отиде 
до дома си, ще влезне тук. Очаквайте 
го.

Това известие стана причината, щото 
разпалените разговори около коситбата 
и жетвата да се изоставят и да се 
насочат към посрещането на Марко.

 Вярно, неграмотен човек е, но 
все е можел да намери някой, който 
да познава всичките букви, та да му 
помогне да напише: „Жив съм, здрав 
съм, ще се върна някога!” – пръв 
заговори Вангалията. Иван Вангалията 
беше единственият човек в цялото 
село, който умееше да вади човешки 
зъби и в същото време се славеше с 
умението си да подковава добитъка. За 
ваденето на зъбите използваше същите 
клещи, с които изваждаше клинците 
от копитото на животните. Но да не 
помисли някой, че така, направо от 
подковачницата взима клещите и без 
всякаква хигиена бърка на човека, 
изпаднал в необходимост, в устата. Не, 
не – първом грижливо ги бърше с парче 
от скъсаната фуста на Елена, жена му, 
и едвам тогава се заема с изваждането 
на зъба, и то, ако упойката е почнала да 
действа на болното място. Е, случваше 
се понякога да изтегли и напълно здрав 
зъб, но кой пък е безгрешен на този 
свят! А за упойка бай Иван използваше 
люта ракия – първак, която донасяше 
самият страдалец, и то толкова, че да 
остане достатъчно и за „доктора”.

 Жена му, горката – продължи 
Вангалията,  сама трите деца отгледа, 
задоми ги, и то без да получат грош от 
баща си... Грех му на душата... каквото 
и да е работил, колкото и да е печелил, 
все е можел да задели някаква пара, та 
да знаят децата, че имат баща, заминал 
на печалба, а не да си вее капата по 
чуждата земя... Вижте Лука – те заедно 
заминаха, а ето, че той се върна и нали 
сме съседи, та гледам, че жълтички 
е донесъл и Мита ги носи нанизани 
на връв и кога се зададе хубав ден и 

отиде на конака, па се фане на хорото 
и заподскача и жълтиците започват да 
подскачат, като да са живи. Не се върна 
богат човекът, пуканки бил правил и 
продавал, но със спестените парици 
купи от Джочкини имота у Две крушки 
и сега се ражда жито като глогинки. Е, 
те това е грижовен и спестовен човек!

 Аз бех изкарал две години, когато 
Марко дойде при мен, в Канада, 
Торонто – гол, бос и гладен, че го 
облекох, нахраних, намерих му и 
работа – пазач на фабрика, дето се 
прави взрив. После се преместих в 
Монреал и повече Марко не видях – 
започна да разказва Гръгорча Спасин. 
  А като тръгнах за чужбината, пари 
на заем взех, а там не печелих много, 
но все заделях за изпращане, за да 
знае жена ми Мария, че съм жив и не 
съм ги забравил с дъщерята. А като 

се върнах след седем години, парите, 
що бех спестил, с тях купих целия 
си имот, що го имам сега: голямата 
ливада у Гувнище, орницата у Анище, 
бранището у Макини ливади. А преди 
да замина нямах нищо. На тръгване 
взех само една торбичка, дето Мария 
беше ми ушила и в нея бе сложила 
кукурузен хляб, буца козе сирене и една 
люта чушка, не от онези, дето и децата 
могат да ги ядат, а от другите, дето 
са дълги, гърчави и тънки като Стана 
Котларска и са зли като Анто Костин. 
И да ви кажа, че докато бях на гурбет, 
седем години само с тая чушка съм си 
подлютвал яденето и половината си я 
върнах, защото беше достатъчно само 
да прекадя и не можеше да се близне 
гозбата... Веднъж, като се хранех, около 
мене бяха насядали шпоньолци и един 
от тях поиска да му откъсна парченце 
от чушката. Е, сложих му в супата една 
прашинка, а онзи взе, че се закашля, 
обърна очи, търкулна се от стола и 
изпружи крака, а кусна само веднъж... 

Калпав народ са това испанците, а се 
хвалят, че са завладели половината 
свят!

Половината от чушката, дето си я 
върнах, все със себе си носех, ей така, 
за късмет и да ми напомня за Големия 
свят, който вече никога няма да видя... 
Един ден, около обед, влизам в яхъра да 
проверя дали кобилката е изяла сеното, 
дето бях го посолил с трици, та да й 
донеса водичка да пийне, че навън беше 
студ, сняг... 

Гледам в яслите, сеното си е почти 
всичкото, а тя ме гледа някак особено, 
започна да рие с крак, пръхти, потекоха 
й лигите, започва да цвили, та взех, 
че я пуснах в двора. Като излезна, 
започна да се върти в кръг като пияна, 
а сетне се засили в посока към портата 
и вместо да мине през отвора, прескочи 
оградата, прегази през заледената река, 

мина отсреща и се загуби от погледа 
ми. Цяла седмица я нямаше и аз си 
помислих, че вълците са я ошушкали. 
Но ставам една сутрин рано, защото 
дочувам жално цвилене , и що да видя, 
кобилката ми стои пред затворената 
порта, пръхти, гледа ме жално и едвам 
се държи на краката си – само кожа и 
кости, като че да е обиколила цялата 
земя... Едвам тогава започнах да си 
обяснявам защо и как се появи този бяс 
в нея, който съвпадаше със странното 
изчезване на чушката от джоба ми – 
изпаднала е, когато съм и слагал сено в 
яслите и съм го посипвал с триците. От 
любопитство е хапнала от нея и това е 
било достатъчно да побеснее. Добре, че 
се случи зима и студът е потушил огъня 
в стомаха й, а иначе да се е запалила, да 
се е превърнала в пепел и севернякът да 
го е разпилял по света.

Появяването на Марко прекъсна 
разказа на Гръгорча и всички станаха.

 А здравейте, земляци! Помните 
ли ме или отдавна сте ме забравили – 

поздрави Марко и като се здрависваше с 
всекиго, не изпускаше от лявата си ръка 
черния куфар. Започнаха да му задават 
въпроси, всякакви, но на кой ли по
напред да отговори, че взе да разказва 
за Канада, дето е на края на света. 
„Голяма земя е Канада, край няма, а не 
като нашата мъничка България – сега 
да тръгна пеша, сутринта ще осъмна 
край морето... Голяма, много голяма е 
Канада, може да се каже, че два пъти е 
поголяма от Земята.”

 Бре, да му се не види, чак пък 
толкова да е голяма – започнаха да се 
дивят слушателите му.

 Голяма, казваш, била Канада... 
толкова големи били семките на 
тиквата, че се сторили на Марко два 
пъти поголеми от самата тиква?

Слушателите на Марко потърсиха 
смисъл в разказа за тиквата и семките 
и започнаха да се споглеждат, а той се 
вгледа в този, дето рече да смути разказа 
му и попита:

 Абе, ти кой беше, уж те познавам, а 
не можем да се сетим кое беше името 
ти?

 Не може ли? Ще, ще... ще се 
сетиш, ама като се мине малко време 
и поогладнееш и от тези панталони, 
в които  едвам се побира мешината 
ти, направиш още едни, много бързо 
ще се сетиш кой съм, как се казвам и 
колко пари ти дадох, та да заминеш 
за Америка и два се върнеш с тази 
мешина...

 О, виж ти, това си ти... Джоката, 
едно от момчетата на леля Жика, 
Иван, уж си все същият гърчав, а не 
те познах – каза малко обидено Марко 
и като отвори куфара, развърза една 
от торбичките, извади един часовник, 
подаде го на този, когото уж не познава, 
и рече с особена гордост:

 Повече от двеста часовника нося, 
всичките си пари в часовници съм 
обърнал, ето този е найхубав, вземи го 
за дълга, дето спомена, че ти дължа.

 Не ми трябва твоят часовник, 
защото си имам поголеми и поточни 
от твоите. Държа ги в курника и нито 
ги навивам, нито ги сверявам. Така 
че прибери си часовниците и когато 
решиш, че си готов сам да си отговориш 
на въпроса: струва ли си да пропилееш 
десет години от живота си, за да се 
върнеш от хиляди километри с един 
куфар, натъпкан с ненужни вещи, дойди 
и ми кажи – ще ти опростя дълга!...■

Марко Тончин – 
Американеца

Павел ДЖОКОВ

В очак ва не 
на Рождество

На 2 де кем в ри от 18 ч. свет-
ли ни те на го ля мо то ко лед но 

дър во на цен тъ ра в Бърдарски 
ге ран светнаха. 

Тази го ди на ел ха та в Бърдарски 
ге ран е ук ра се на от фир ма 
„Виктория-93“ с 1200 лампички, а 
ог ром ни пан дел ки в два цвя та до-
вър ш ват праз нич ния ефект през 
деня.

Тържественото за пал ва не на 
свет ли ни те бе най-ве че за ра-
дост на де ца та от се ло то и от 

два та цен тъ ра за нас та ня ва не 
от се ме ен тип, ко ито пос рещ на-
ха то зи по да рък с мно го въз г ла си 
и радост.

Три го ле ми све те щи ба ло на из-
ле тя ха в не бе то ка то до бав ка 
към свет лин ни те ефекти. Те са 
да ре ние от Даниела Пенкова от 
фир ма „Ева и Митко“ ЕТ.

Въпреки сту да мно зи на от жи-
те ли те на Бърдарски ге ран се по-
ве се ли ха на пло ща да с хо ра и ча ша 
вино. ■ СНИМКА: АРХИВВ 
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Галя МАРКОВА
Ловци, ри ба ри и зев зе ци 

съб ра за 10и път чи та ли
ще то в Криводол пре ди 
Никулден. Проявата се 
ор га ни зи ра от лов нори
бар с ка та дру жин ка с пред
се да те ли Григор Спасов и 
Петър Комитски в пар т
ньор с т во с чи та ли ще то и 
об щин с ка администрация. 

Водещ на де се то то юби
лей но из да ние от но во бе 
Жорж Кръстев и спра
вед ли во по лу чи  гра мо та 
„Зевзек на 2011” . 

Самодейците от мес
т но то чи та ли ще  буфо 
„Нови”, мо де рен балет, 

гру па за на род ни пес ни 
и Инес и Дани пос та ви ха 
на ча ло то на ве сел ба та  и 
ус пя ха да пов диг нат нас т
ро ени ето в залата. 

Поздрав към всич ки от
п ра ви кме тът на об щи на та 
Петър Данчев. Раздадени 
бя ха грамоти. За „Най
доб ра ри бар ка на 2011” бе 
обя ве на Мария Асенова. 
Наградата „Наймлад ри
бар” взе Мартин Петров, 
а „Наймла да ри бар ка” 
 Ивета Георгиева, и  за 
„Найстар ри бар”  Цено 
Димитров. За „Кулинарка 
на 2011” бе обя ве на Надя 
Комитска, а за „ Кулинар 

на 2011”  Теодор Кръстев. 
„Найдо бър ри бар на 
2011” ста на Радослав 
Илиев, а найго лям ка
ръкри бар  Христо Ников. 
Спас Васков граб на при за 
„Найдо бър ло вецстре
лец на го ди на та”, а Петър 
Плачков  „Найстар ло вец 
на 2011”. Специалната 
гра мо та за „Найго лям 
лап ниша ран” бе от ре де на 
за Ангел Благоев.

Бе ше ра зиг ра на том
бо ла с мно го подаръци.
Голямата наг ра да – „Малко 
20ки лог ра мо во пра се” 
от  тра ди ци он ния спон сор 
„Пепи Д.” ООД  Криводол 
спе че ли  Марио Комитски. 
За от г леж да не то на пра се
то къс мет ли ята ще по лу чи 
и под к реп ле ние от ло ве ца 
Геро, кой то му по да ря ва 
200 кг царевица. 

Наградите оси гу риха: 
Община Криводол, 

НЧ „Н.Й.Вапцаров1924”, 
”ПИК92” ЕООД  Георги 

Петров, ЕТ „Мишан”  
Петър Комитски”, „Пепи 

Д.” ООД  Веска Данчева, 
„Щурм” ЕООД  Валери 

Петров, ЕТ „КрисиК.
Апостолова”  Калинка 

Апостолова, мелница ”М 
и М” ЕООД – Мирослав 
Веселинов, СД „Силвия” 
СГИ&  Григор Спасов

 и Ивайло Тодоров, 
Жоро Ра ки джи ята и 
Ивайло Тодоров. ■

"И ри бар съм, 
и ло вец съм" 

ста на на 10 години
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►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР 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

Велизар Николов Илиев, 
мениджър

3400 Монтана, 
 х-л „Житомир”, офис 129
GSM: 0888/31 79 67

“МОНТКОМЕРС” ООД
► Работно облекло, 

ремъци, лагери, гуми, 
семеринги, греси, 
полиетилен, маркучи, 
карбид, сезал, 
гвоздеи, лич ни 
пред паз ни средства

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

ЕТ “МАРИУС-Пламен Марков-Ваня Емилова”

■ Внос на ел.уреди и бяла техника
   втора употреба от Германия

Магазин в Монтана: 
бул. “Трети март” 91, тел. 0887/17 94 94

■ Превоз на пътници до Германия
■ Поръчки за автомобили
■ Транспорт с платформа

Монтана, 0887/17 94 94; 0888/32 35 63

СД “ДАНИМИЛА”
Георги Георгиев

PVC и алуминиева дограма, окачени тавани, 
гипс-картон, топлоизолация, фаянс и 

теракота. Ремонт на покриви. Блиндирани 
и МДФ врати. Боядисване, огради и 

довършителни дейности

Монтана, ул. “Индустриална”48, 
тел. 0898/223 500; e-mail: danimila_plast@abv.bg

Магазини КООП 

“Заедно на пазар”

120 години  пазаруваме
с доверие!

Давам под наем оборудван магазин със санитарен 
възел в идеален център на Монтана, с 
магазинерка с опит и сигурни клиенти. 

Тел. 0988/66 20 75

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
Има сво бод ни по ме ще ния

в Битов ком би нат – за офиси

Монтана, ул. “Индустриална” 8, 
те л. /факс: 096/305 802  – гл. счетоводител

Ветеринарен кабинет

др Станислав 
Якимов

●рентген, ехограф, 
биохимичен анализ, 
подстригване и 
електрохирургия

Зоомагазин

● храни и аксесоари за 
кучета, котки, гризачи
Монтана, ул. „Парта” 
8; тел. 0888/54 3 011

ПРОДАВАМ къща
с дворно място 
520 кв. м  в 
Монтана. 
Тел. 0886/273042

ДАВАМ стая под 
наем, удобна 
за квартира 
и за офис, в 

БЦ „Огоста” – 
Монтана. 

Тел. 0899/655604
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"СЪЛОВ" ООД България
Монтана 3400
ул. „Св.св.Кирил и Методий” 13

Тел. 096/300385, 305107;   
        0898/304538

salov@hotmail.de
www.salov.bg 

Продавам къ ща с двор в цен тъ ра на Монтана. 
Цена по договаряне.

Давам под на ем нов апартамент – 100 кв. м. 
Цена 200 лв. Тел. 096/323035; 0894/472624

ч 8 Преп. Патапий 
п 9 * Зачатие на св. 

Анна (Разрешава се 
риба) 

с 10 Св. мчци Мина, 
Ермоген и Евграф 

н 11 † Неделя 
след Неделя по дир 
Въздвижение  на 
св. Праотци. Преп. 
Даниил Стълпник. 
Преп. Лука Стълпник 
(Разрешава се риба) 

п 12 Св. Спиридон, 
еп. Тримитунтски чу
дот во рец (Разрешава 
се риба) 

в 13 Св. мчци 
Евстратий, 
Авксентий, Евгений, 
Мардарий и Орест. 
Св. мчца Лукия 
девица. 

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

Да предотвратим 
агресията сред 
подрастващите

С бе се да в ПТГ “Юрий Гагарин” 
в Монтана бе да ден старт на 
дву сед мич на та по ли цейс ка 
ак ция “Да пре дот в ра тим 
аг ре си ята y под рас т ва щи те”

Открит урок на те ма “Да пре дот в ра тим аг ре си ята в 
под рас т ва щи те” бе из не сен от ин с пек то ри те от дет
с ка пе да го ги чес ка стая пред за вър ш ва щи те уче ни
ци от про фе си онал на та тех ни чес ка гим на зия “Юрий 
Гагарин” в Монтана. С не го бе да ден старт на 2сед
мич на та ак ция на ОД МВР Монтана от пре ван тив ни 
беседи, по ро де на от на не се ния жес ток по бой над 
16го ди шен уче ник в сто ли ца та ми на ла та седмица.

В уро ци те пред под рас т ва щи те пред с та ви те ли те 
на дет с ка пе да го ги чес ка стая раз каз ват по учи тел ни 
при ме ри от сво ята практика, в ко ито аг ре си ята в учи
ли ще не се е ока за ла найпра вил ният път при ре ша
ва не на меж ду лич нос т ни конфликти. Полицейските 
ин с пек то ри при зо ва ват уче ни ци те към ди алог и тър
се не на ре ше ние на въз ник на ли те проб ле ми с по
мощ та на пре по да ва те ли и родители. На помал ки те 
уче ни ци се от п ра вят по же ла ния да за па зят доб ро та

та и ус мив ка та си и да се от на сят доб ре към сво ите 
при яте ли и близки. 

На дос тъ пен език уче ни ци те на уча ват как ви на ка
за ния ще по лу чат от за кона при про ява на аг ре сив на 
поведение, на нес ло трав ми и на ра ни ло дру ги лица. 
В на ве че ри ето на пред с то ящи те но во го диш ни праз
ни ци на тийнейджъ ри те се напомня, че им е заб
ране на упот ре ба та на ал ко хол и иг ра та с пи ро тех
ни чес ки средства, ко ито чес то за вър ш ват с фа та лен 
край.

Превантивната по ли цейс ка ак ция ще бъ де про ве
де на в 70  учи ли ща на те ри то ри ята на ця ла та област.■



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

slovoplus@yahoo.com

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”

Председател
на кооперация
“Журналист”
и гл. редактор:

Параскева Маркова 
тел. 0886 024 339,
         0876 537 952

●Печатница Враца● ЕООД

Монтана, ул.“Пейо Яворов” 1, Бизнесцентър “Огоста”

Екип Враца 
ул.“Цв. Кръстенякова” 13 
ОКС, 3000, п.к. 140, 
тел.: 092/665 400; 
          0897/658 888
Екип Монтана
3400, п.к. 133,  
ул. “Пейо Яворов” 1,
бизнесцентър “Огоста”,
ет.4, тел. 096/588 292;
0882/ 910 550; 0876/537952
Екип Видин                                   
3700, ОКС, ул.”Г. Божинов” 1
тел.: 0889/399 349

Слово п
лю

с
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Димитър ЦЕРОВСКИ
Учудваща е некомпетентността 

и неорганизираната работа на 
екип на БНТ, а и като цяло на 
самата медия. 

Преди няколко дни младата 
репортерка от БНТ Ася 
Методиева, заедно с оператора 
си и шофьора им, дойдоха в 
града ни, за да правят репортаж 
за изселените села Живовци 
и Калиманица. Първоначално 
те се обадили на пресаташето 
на кмета на Монтана Петя 
Димитрова с молбата тя да ги 
свърже с някой живовчанин. 
От своя  страна пък госпожа 
Димитрова се свързала със 
съседа ми, журналиста Любо 
Андреев, понеже живее в 
Живовския квартал, да й 
съдейства. 

Той пък се обадил на 
живовския зет Валери Лилов и 
му казал да намери трима души 
живовчани, които можели да 
разкажат нещо за селото. Така 
поне разбрал господин Лилов. 

Любо Андреев пък казва, 
че Петя Димитрова му казала 
да намери един човек, който е 
родом от селото и да разкаже за 
Живовци (иди ги разбери). 

Найвероятно всички тези 
обърквания се дължат на 
представителите на БНТ.

Предната вечер ми се обади 
живовчанката, учителката 
Параскева Анастасова и ми 
каза, че на следващия ден щял 
да дойде екип на БНТ. Това и 
казал съседът й Валери Лилов. 
След като той първоначално 

помолил баща й Анастас да им 
съдейства, но човекът отказал по 
здравословни причини, тогава 
госпожа Анастасова насочила 
господин Лилов към мен. 

Но поради нашето 
непознанство (нищо, че живеем 
на една улица) господин Лилов 
се обърнал към съседа му 
живовченин Петър Младенов, 
който не е така запознат с 
историята на селото и не е 
правил никакви проучвания за 
историята му като мен. 

На следващия ден ми казаха да 
отида към 12:00 ч. пред дома на 
Петър Младенов, защото тогава 
щели да дойдат от телевизията. 
Аз подраних доста и докато ги 
чаках, отидох до Историческия 
музей в града, където първо 
щели да се отбият. 

Там ми казаха, че ще 
дойдат от телевизията към 
11:00 ч. Закъсняха с около 
1 час и 10 мин, но както и 
да е. Пресаташето на кмета 
Петя Димитрова казала на 
директорката на музея Уляна 
Даракчийска, че от телевизията 
щели да снимат репортаж за 
живовската църква, при което 
госпожа Даракчийска цял ден 
им събирала материали и данни 
за църквата, което въобще не ги 
заинтересувало. Просто всичко 
било напразно. 

Найвероятно и Петя 
Димитрова е била подведена от 
репортерката, че ги интересува 
църквата, пък те после правили 
репортаж за носталгията по 
изселените села.  След като 

излязоха от кабинета на госпожа 
Даракчийска, дори не ме и 
заговориха, макар че тя ме 
представи. Освен това не се 
и запознахме, впоследствие 
се запознах само с младата 
репортерка Ася, видимо на 
моята възраст. 

Казаха ми, че на следващия 
ден щели да дойдат вкъщи, за 
да им покажа стари снимки с 
изгледи от Живовци. 

Показах им снимките, като 
с госпожица Методиева се 
уговорихме след като излъчат 
репортажа в петък (25.11.2011 
г.)  в предаването “Панорама”  и 
покажат снимките, да споменат 
и моето име, понеже снимките 
са от моя личен фотоархив. 

Тя записа името ми в 
джобното си тефтерче и това бе 
всичко. 

Какво бе учудването ми, 
когато излъчиха репортажа 
„Кръст над водата”.  Това бе вял 
репортаж, непрофесионален 
(нарочно наблягам на думата 
професионализъм). 

Подразни ме найвече това, 
че след  като излъчиха кадри 
от с. Живовци, показаха и 
кадри от Калиманица, и тогава 
показаха моите снимки, но не 
споменаха името ми. Освен 
това по този начин подвеждат и 
зрителите като излъчват снимки 
от Живовци, а говорят през това 
време за Калиманица. 

Но какво да се прави, това 
е БНТ. Нека зрителите и 
читателите сами направят своя 
извод.■Ре

пл
ик

а

Напразен труд за 
един вял репортаж

Кметът на община Враца инж. Николай Иванов под пи са до го вор с Консорциум „АИП – Агенция за ин фор-
ма ция и пуб лич ност” с пред мет на дейност ”Изпълнение на мер ки за ин фор ма ция и пуб лич ност в рам ки те 
на про ект 58111-65-256- „Интегриран про ект за вод ния ци къл на град Враца” по ОП ”Околна сре да 2007-
2013”. Срокът на до го во ра е до 15.01.2016 година, стойнос т та му е 148 635,00 лв. без ДДС.

Николай Иванов под пи са 
до го вор за ин фор ма ция и
пуб лич ност по про екта 
за вод ния ци къл на Враца

Резултати от 
ак ция “Светлина” 
на те ри то ри ята 
на об ласт Монтана

По вре ме на акцията, ко ято про те че от 01.11. 
до 20.11.2011 г., бя ха кон т ро ли ра ни из п рав нос т та 
на ос ве ти тел ни те сис те ми и сиг на ли за ци ята на 
път ни те пре воз ни средства, вклю чи тел но и на 
велосипеди, път ни пре воз ни сред с т ва с жи во тин
с ка тя га и други.

На те ри то ри ята на об ласт Монтана слу жи те
ли те на ре да са про ве ри ли 1613 мо тор ни пре
воз ни средства, от ко ито 1118 ле ки автомобили, 
305 – товарни, 81 автобуса, 39 трактора, 29 
път ни пре воз ни сред с т ва с жи во тин с ка тяга, 
20 ве ло си пе да и 21 дру ги път ни пре воз ни 
средства. Контролните ор га ни са ус та но ви ли 
495 нарушения. От тях 196 са кон с та ти ра ни по 
ос ве ти тел на та и сиг нал на та уредба. 94 от про
ве ре ни те са би ли с из но се ни гуми, 29 са се дви
же ли с не из п рав ни ус т ройс т ва за из ми ва не на 
пред но то /задното/ стъкло. Две са на ру ше ни ята 
на пешеходците. 174 са дру ги те на ру ше ния на 
Закона за дви же ние по пътищата. Съставени 
са 131 акта. Наложени са 364 гло би с фиш. 41 
от про ве ре ни те мо тор ни пре воз ни сред с т ва са 
спре ни от движение. Изготвени са 4 пред ло же
ния до об щи ни те за по доб ря ва не на улич но то 
осветление, ко ито са изпълнени. Написани са 7 
пред пи са ния за по доб ря ва не бе зо пас нос т та на 
движението, те съ що са изпълнени. Проведени 
са 12 сре щи с кме то ве на общини.

Съвместно с пред с та ви те ли на об щи ни те 
(кметствата)  е из вър шен ог лед на улич но то ос
вет ле ние в на се ле ни те мес та и бя ха из гот ве ни 
кон к рет ни пред ло же ния към съ от вет ни те ръ ко
вод с т ва на ор га ни те на мес т но то са мо уп рав ле
ние за ос ве тя ва не на найнев рал гич ни те мес та 
от улич на та мре жа с по ви ше на опас ност за ПТП 
с пе ше ход ци  улич ни отсечки, ра йо ни на спир ки 
на об щес т ве ния транспорт, пе ше ход ни пътеки, 
кръстовища, подлези. С пред с та ви те ли те на път
на та ад ми нис т ра ция е  нап ра вен ог лед на пов ре
ди те на път ни те платна, лип с ва ща та вер ти кал на 
сиг на ли за ция и хо ри зон тал на мар ки ров ка на 
рис ко ви за ПТП учас тъ ци и кръс то ви ща по път
на та мре жа на об с луж ва на та те ри то рия и бя ха 
из гот ве ни пред пи са ния за  отс т ра ня ва не на пов
ре ди те и сиг на ли зи ра не на мес та та с найго ля ма 
опас ност за ПТП през есен нозим ния период. 
С пред с та ви те ли от об щи ни те са из вър ш ва ни и 
прег ле ди на свет лин на та и свет ло от ра зи тел на та 
сиг на ли за ция на пре воз ни те сред с т ва с жи во
тин с ка тя га и ма ло га ба рит на та сел с кос то пан с ка 
техника.

Техническите цен т ро ве на СБА взе ха тра ди
ци он но учас тие в акцията, ка то през пе ри ода 
на про веж да не то й да ва ха на соб с т ве ни ци те на 
ав то мо би ли тех ни чес ка кон сул та ция по из п рав
нос т та на ос ве ти тел ни те сис те ми и ре гу ли рат 
без п лат но фа ро ве те на МПС. ■
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Да из ви еш хоро то на своя жи вот  
Нора ЦАНОВА

Радичков е на пи са л,  че 
бъл гар с ко то хо ро е 

безсмъртно. А ко га то си от
дал на не го це лия си живот, то 
той не е пре ми нал нап раз но 
и ос та ве ни те от теб сле ди са 
безброй. Под мо то то „Хорото 
на един живот“ вечерта, пос
ве те на на 80го диш ни на та на 
Маестрото, как то на ри ча ха 
вра ча ни Цветан Тодоров, се 
пре вър на в един спек та къл, 
пос ве тен на танца, на ра дос т та 
от стъп ки те и пъс т ро та та на 
баг ри те на бъл гар с ко то хоро.

Своето жиз не но хоро ро
де ни ят в се ло Фурен Цветан 
за вър тял още ка то де те пок рай 
дя до си Цеко Гардолански, 
из ку сен тан цъ ор, от кой то 
на уча ва пър ви те стъп ки на се
вер няш ки те хо ра и ръченици. 
Тръгнал така, жиз не ни ят му 
път ос та ва за ви на ги свър зан 
с не пов то ри ми те бъл гар с ки 
рит ми, с кра со та та на род ни
те танци. През 1967 го ди на 
ос но ва ва детския тан цов със
тав „Радост“  към Окръжния 
пи онер с ки дом, след то ва 
по ема и тан цо вия със тав при 
Профсъюзния дом „Йордан 
Лютибродски „, в пос лед
ни те го ди ни е ръ ко во ди тел на 
Представителния тан цов със
тав „Хемус“. „Ръченицата, ка то 
я заиграеш, зе мя та тряб ва да 
потрепери“, спом нят си днес 
ду ми те му не го ви те ученици, 
а той е от г ле дал от дет с кия 
състав, след то ва при големите 
бли зо 50 тан цьори, се га хо ре ог
ра фи в раз лич ни състави. И още 
ед ни ду ми на го ле мия Радичков 
бя ха спо ме на ти във ве чер та, 
пос ве те на на Цветан Тодоров  

„Магията на бъл гар с ко то хо ро 
не е раз га да на все още.“

Именно на та зи магия хо ре
ог ра фът Тодоров пос ве ща ва 
50 го ди ни от своя жи во т.  Той 
съз да ва над 30 ори ги нал ни тан
цо ви композиции, меж ду ко ито 
„Майски цветя“ ,“Оряховски 
юнак“, „Дунавски Балкан „и 
„Александрийка“, по му зи ка 
на друг го лям го лям на ше нец 
 Дико Илиев. Заедно с ком
по зи то ра Владимир Григоров 
пък пра вят „Гергьовско 

хоро“, „Кукли“, „Косе Босе“, 
„Ръченица“. В да леч на та 1968 
го ди на  за ед но с из вес т ния хо ре
ог раф Атанас Петров съз да ват 
на се вер няш ка ос но ва ед но ак
т ния ба лет „Легенда за Милин 
ка мък „, кой то е пър ви ят у нас 
сю же тен танц и но си на Цветан 
Тодоров ла уре ат с ко звание.  

Във фо айе то на Градска 
кон цер т на за ла във Враца бе
ше под реде на ин те рес на ар
хив на из лож ба от ма те ри али, 
ръкописи, награди, отличия,  

сним ки от мно гоб ройни те тур
не та на дет с кия със тав и на 
тан цьори те от Профсъзния дом  
у нас и в чужбина. Мултимедия 
пред с та ви жи во та на хо ре ог
ра фа и де сет ки из пъл не ни с 
мно го бла го дар ност и приз на
ние пос ла ния на не го ви бив ши 
ученици, за па ле ни от сър ца тия 
Маестро по ма ги ята на бъл гар
с кия танц. В сво ето поз д рав ле
ние към при със т ва щи те в за ла та 
на юби лейния концерт кме тът 
на Вра ца Николай Иванов спо

де ли: «Днешни ят ден е сво е об
ра зен праз ник за це ни те ли те на 
фолк лор но то из кус т во, праз ник 
на кра со та та и позитивизма, 
на живота, от да ден на танца. 
Такъв е жи во тът на го ля ма та 
личност, та лан т ли ви я тво рец 
и хо ре ог раф Цветан Тодоров. 
Неговият та лант и твор чес ка 
дейност не са забравени. И то ва 
е така, за що то той бе ше пос
ве тил жи во та си на тан цо во то 
из кус т во, ко ето съх ра ня ва ше и 
пре да де на де ца та на Враца .

След то ва на сце на та из ля зо ха 
и мал ки те магьосници, ус мих
на ти те тан цъ ори от детския 
тан цов със тав „Радост“  и по
го ле ми те от Представителния 
за Враца тан цов състав. Едно 
за вих ре но от ма ги ята на бъл
гар с ки те стъп ки ,  уни кал ни 
натрисания, от то зи на шен с ки 
ритъм, кой то не дър жи сър це
то ти в мир, в па мет на един 
живот, дос той но по че тен от 
врачани.■

Йордан Радичков: „Магията на
бъл гар с ко то хо ро не е раз га да на все още“

Славко ГРИГОРОВ

Неотдавна в Регионална 
биб ли оте ка „Гео Милев” 

се със тоя пре ми ера та на кни
га та „Спомени на ед на по ря
дъч на учи тел ка” с ав тор Пенка 
Папуджийска. След по ве че 
от се виж да ме с ав тор ка та на 
книгата. От сним ка та на ко ри
ца та я ви дях такава, как ва то я 

помня, с нейна
та лъ че зар на 
усмивка.

Спомних си 
ав тор ка та ка
то ди рек тор на 
Окръжния пи
онер с ки дом 
„Лика Рачин” в 
Михайловград 
и ка то учи тел ка 
в Първо ос нов
но училище. А 
нейна та ди рек
тор ка Цецка 
Александрова, 
след ка то я поздрави, каза: 
„Разказаното в кни га та ме 
вър на в го ди ни те на съв мес
т на та ни работа. Очаквам от 
Пенка но ви книги.” Редяха се 
из каз ва ни ята на ней ни ко леж
ки – Витанова, Михайлова, 
ко ито съ що я поз д ра ви ха и 
спо де ли ха за до вол с т во то си 
от въл ну ва що то четиво. Лалка 
Методиева, след емо ци онал
но то си слово, поз д ра ви ав

тор ка та с пи онер с ки поздрав: 
„Бъди готов!”. Готова да на пи
ше но ви книги.

Споделям казаното, че кни
га та е на пи са на от сър це и с 
мно го любов. Нищо  из мис
ле но ня ма в нея и как то ка за 
ре дак тор ка та Диана Иванова 
„то ва е ед на въл ну ва ща книга, 
за що то в нея ня ма мас ки и 

из мис ле ни неща, 
раз ка зи те из ви рат 
от сър це то на ед на 
77го диш на же на”.

Няма да сгреша, 
ако кажа, че кни га та 
на Пенка е сво его 
ро да ед но мал ко 
евангелие, ко ето 
зас лу жа ва да се 
пол з ва от учи те ли 
и ученици, се га и от 
ид ни те поколения, 
ко ито ще се пос ве
тят на духовното. И 
найваж но то спо ред 
ав тор ка та на кни га та 
– да оби чат про фе
си ята си, да оби чат 
де ца та и да знаят, че 
об щу ва не то с тях е 
бал сам за душата.

Книгата е из да де
на бла го да ре ние на 
спон сор с т во то на 
ней ни ученици, меж
ду ко ито е и об лас

т ни ят уп ра ви тел на Монтана 
Ивайло Петров.

Харесвам кни га та на Пенка 
Папуджийска, уве рен съм, че 
ще бъ де пред по чи та на не са
мо в Монтана и Вълчедръм, 
род но то й място, но и в 
Тетевен, къ де то жи вее сега, а 
и в мно го се ли ща в Монтанска 
област. Ще се раз лис т ва с ин
те рес от уче ни ци и учи те ли 
се га и в бъдеще.■

Нели ВАСИЛЕВА

На все ки кръ гъл час от 
12 до 16 в про фи ла на 

фор ма ци ята във Facebook 
нейни те 1500 при яте ли са 
поз д ра вя ва ни с на шен с ки 
пес ни в из пъл не ние на та
лан т ли ви те въз пи та ни ци на 
Асен Асенов. А аудиторията 
в Монтана чу на жи во и найно
ви те пес ни от ре пер то ара им.

Точно в 5 следобед за поч
на праз нич ни ят кон церт на 
“Пъстренец Jr.”, на ре чен 
"Песенни при каз ки от България" 
Програмата му обе ди ни 5 из кус
т ва – музика, танц, литература, 
те атър и  живопис. Домакин на 
50ми нут ния кон церт бе ек с по зи
ци он на за ла "Кутловица", къ де то 
е под ре де на из лож ба та на Милчо 
Спасов. "Не слу чай но из б рах
ме то ва мяс то за на шия концерт. 
Картините на Маестрото от 
Черешовица съз да ват не ве ро ят на 
атмосфера. Въздействието им ще 
под си ли ефек та от из пъл не ни ето 

на мо ми че та та и мом че та та от 
"Пъстренец Jr.". Найху ба ви те ни 
кон цер ти са би ли те зи в цър к ва та 
и в ху до жес т ве на та га ле рия и си 
да вам сметка, че за то ва е доп ри
нес ла енергията, с ко ято са за ре
де ни те зи мес та". 

В кон цер та на "Пъстренец Jr." 
проз ву чаха 20 песни, по ве че то 
нашенски. Този кон церт беше 
про щъ пул никът за 7 от пев ци те 
на гру па та ка то солисти. 

Наймал ка та учас т нич
ка е Кристи Любенова на 6 г. 
Народен хор „Пъстренец” поз
д ра ви „рож де ни ци те” с найно
ва та пе сен от своя ре пер то ар „У 
Радини, ма ле”. Това бе дво ен 
из раз на при ем с т ве нос т та меж ду 

поколенията. Първо, „ба би те” 
от го ле мия хор пре да ват пе
сен но то бо гатс т во на малките. 
Второ, Лилия Ангелова, ко ято 
е уче нич ка на Асенов, за вър
ши Академията за музикално, 
тан цо во и изоб ра зи тел но из
кус т во в Пловдив и от то зи 
се зон е ди ри гент на хора. Деца 

от тан цов ан сам бъл „Веселяци”, 
с ръ ко во ди тел Тодор Тодоров из
пъл ниха ка ме рен танц.

Успехите на "Пъстренец Jr." 
са безспорни. Макар че е бу ти
ко ва формация, ко ято наб ро ява 
око ло 20 деца, гру па та ве че има 
5 со лис ти, при ети в му зи кал ни 
учи ли ща и академии. Въпреки 
фи нан со ви те труд нос ти на 
Младежкия дом, ко ито въз п ре
пятс т ват учас ти ето във всич ки 
же ла ни фестивали, уче ни ци те на 
му зи кал ния пе да гог Асен Асенов 
спе че ли ха през из тек ли те 5 ле та 
131 наг ра ди – 25 ко лек тив ни и 
106 индивидуални, от меж ду на
род ни и на ци онал ни конкурси.■

Размисли за 
ед на кни га
Пенка Папуджийска, 
„Спомени на ед на по ря дъч на 
учи тел ка”, ФБЛ, 2011

Песенни приказки 
от България

С кам па ния “Пеем 
локално, слу шат ни 
глоб@лно” на 30 но ем
в ри за поч на чес т ва не то 
на 5а та го диш ни на от 
съз да ва не то на дет с ка та 
гру па “Пъстренец Jr.”


