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Абонирайте
се за

Слово плюс

за 2012 г. в клоновете на „Български пощи”
във Враца, Монтана и Видин

до 20-о число на всеки месец

Читателите ни от Враца могат да
се абонират и във фирма „Оларт”
Абонаментът в редакцията продължава

до края на всеки месец за следващите
Нашите абонати имат еднократно право
на безплатна реклама, обява или
съобщение във вестника

КАТАЛОЖЕН № 2120

Тотю Младенов откри обновената
сграда на областната управа

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”
ЕНЕРГИЯ ЗА ЧИСТА ПРИРОДА
KOZLODUY NPP

Италианци ще
изграждат завод

Крум КРУМОВ

В Монтана

Италианската фирма RBO ще инвестира
в завод за сферични кранове на територи
ята на община Враца.
На работна среща представителина
фирмата са помолили общината за съдейс
твие да бъде преместен далекопроводът на
„ЧЕЗ” ЕООД , който преминава през терито
рията на обекта. Исканията на инвеститора
са той да бъде разположен подземно.
Кметът на община Враца инж. Николай
Иванов се ангажира да проведе разговори
с електроразпределителното дружеств
 о по
този въпрос. Инж. Иванов е приел също та
ка община Враца да даде съгласието си за
започване на подготовката на терена, върху
който ще бъде изгр
 аден заводът.
Очаква се съвсем скоро да започне стро
ежът, а в началото на лятото - монтирането
на машините.
„Това ще осигури на града около 130 ра
ботни места”, заяви по повод срещата кме
тът Николай Иванов. ■ Слово плюс

По „Красива България” са
реализирани 31 проекта на
обща стойност 7,1 млн. лева
Министърът на труда и социалната политика
Тотю Младенов посети Монтана по повод от
криване на основно ремонтираната сграда на
областната управа в града.
Младенов даде добра оценка на направения
ремонт на сградата, на която е поставена топ
лоизолация и е подменена старата фасада с
нова.
Министърът съобщи, че ремонтът е на
стойност 259 141 лева и е финансиран от
Министерството на труда и социалната политика,
правителството и от програма „Красива
България”. „Въпреки кризата, през тази година
по „Красива България” са реализирани 31 про
екта на обща стойност 7,1 милиона лева. С тях

са обновени детски заведения, старчески домове
и дневни центрове за деца и възрастн
 и с увреж
дания”, съобщи Тотю Младенов.Той обяви, че
действ ието на програма „Красива България” ще
продължи и през 2012 година, а вратата за канди
датстване се отваря на 23 декември т.г. Водосвет
по повод откриването на сградата отслужи Ви
динският митрополит Дометиан.■

Във Враца

Монтана
стана на 120 г.

▲Николай Иванов проведе работна среща
с представителя на RBO Емилия Велева, и
проектанта Димитър Денев, на която обсъдиха
предстоящата инвестиция. СНИМКА: АРХИВ

Три фирми
наградени с
Почетната значка
за празника
на 2 декември

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

лед тържествения концерт кметът на Монтана
С
Златко Живков даде официален прием по по
вод 120-годишнината от указа на княз Фердинанд за

обявяването на Голема Кутловица за град.
►► Четете на 2-а стр.

Слово

във фокус

Елеонора ЦАНОВА

"Т

емповете не са,
каквито очаквам.
Изоставане в изграждането
на клетка 2.1 и на инст а
лацита за сепариране на
твърдите битови отпа
дъци категорично има."
Това бяха думите на кмета
на Враца инж. Николай
Иванов след посещени
ето му на разширението
на регионалното депо за
отпадъци. Изоставането
започна още през лятото,
когато на обекта се ра

ботеше с малко хора и
техника. Сега картината
е различна, изпълните
лят „Пътностроителна
техника„АД - София и
фирмите подизпълните
ли „Химремонтстрой“,
са осигурили достатъчно
човешки и технически
ресурс. Клетката на депото
е почти готова, предстои
тази седмица експ
 ерти
те да подпишат акт 15 за
установяване годността
на обекта. По-сериозно е
забавянето при сепарира
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щата исталация, където
до четвъртък трябва да
приключи полагането на
шлайфаната бетонова
настика. До 7 декемвр и
трябва да бъдат доставени
покривните и фасадните
панели и да започне мон
тажът им, за да бъде за
вършена сградата, в която
ще се монтира сепарира
щата инсталация.
Според ръководите
ля на обекта инж. Тодор
Тодоров, това може да ста
не в договорените срокове.

Няма проблем с доставка
та на инсталацията, която
е поръчана и платена. В
момента се работи и по
вертикалната планировка
на сградата и се отстраня
ват забележките по клет
ката.
Общините Враца и
Мездра спечелиха про
ект за разширение на
регионалното депо за
твърди битови отпадъци,
тъй като старите клетки
вече са на предела на за
пълването и според сто

Ако строителят не спази уговорените срокове

Врачанското депо
за битови отпадъци
може да
загуби пари

пециализираното полицейско управление (бившата
С
„Жандармерия”) и сектор “Криминална полиция” в РУП
- Монтана са с нови началници.

Със заповед на директора на Гл. дирекция “Охранителна
полиция” в МВР комисар Милчо Енев встъпи в длъж
ност новият началник на
Специализираното полицейско
управление - инспектор Илиян
Кънчев. Той стартира кариера
та си през 1999 г. в І РПУ към
ОД МВР - Бургас в криминална
полиция, след което работи 7 г. в Дирекция “Специализирани
полицейски сили” в морския град и 1 г. в дирекцията в
столицата, сектор “Охрана на обществения ред и специ
ализирани операции”. В служебното си досие има 15 наг
ради за отлични резултати, в това число и от вътрешното

министерство, и няколко курсове за квалификация. Илиян
Кънчев е от Велико Търново. Там е завършил и висшето си
образование.
Постът на началник сектор “Криминална полиция” в
РУП - Монтана, който заемаше сегашният началник на
РУП Вършец гл.инспектор Красимир
Кирилов, се поема от инспектор Петко
Шумански. Със заповед на дирек
тора на ОД МВР - Монтана комисар
Валери Димитров той встъпи в новата
си длъжност. Инспектор Шумански е
дългогодишен служител на ОД МВР - Монтана. Назначен е
през 2001 г. в РУП - Монтана като дознател. От 2005 г. до мо
мента е служител на ТЗ сектор БОП, където са му възлагани
и ръководни функции. Отличаван е многократно за професи
оналните си резултати. ■ Слово плюс

Нови началници
в МВР - Монтана

Монтана стана...

►►От 1-а стр. „Агроцентър Монтана”, фирма
„Римекс” и Българският икономически форум полу
чиха Почетната значка на общината.
Първите две фирми са осигурили работа на по
вече от 100 души и са останали стабилни на пазара
на труда, а форумът е реализирал в града значими
проекти.
Сред гостите на празника бяха представители на
индонезийското и американското посолство.
Кметът Златко Живков разказа за развитието на
Монтана през 30-те години на миналия век. Градът
е управляван от находчиви и умни хора, които са
успели да осигурят бързото му развитие. За тези
120 г. той е преживявал възход, падения и кризи,
но сега, в началото на ХХI век, Монтана е моде
рен европейски град, който се развива най-бързо в
Северозападна България. ■ Слово плюс

ъс среща и семинар на 29 но
С
ември 2011 г. в АЕЦ “Козлодуй”
започна подготвителната работа

по предст оящата в края на следва
щата година ОСАРТ мисия (OSART
– Operational Safety Review Team) на
Международната агенция по атомна
енергия (МААЕ). По време
на разговорите между пред
ставителите на Агенцията
и на АЕЦ “Козлодуй” бе
обменена работна инфор
мация и бяха обсъдени
конкретни въпроси по провеждането
на предстоящата мисия. Работата на
партньорите от МААЕ и от атомната
централа ще продължи със семинар,
който включва предст авяне на мето
диката на ОСАРТ мисиите, техники
за обходи на площадката, преглед на

панина на депото инж.
Стефан Чокойски с уп
лътняване едва издържат.
Проектът трябваше да бъ
де звършен предизборно,
но това не стана, въпреки
настояването на общи
ната за по-усилен темп
на работа. Оправданията
бяха с появилите се до
пълнителни трудности при
строителството, които не
са били предвидени при
проекта. Имаше и бунт на
работници, заради непл а
тени заплати. През 2010
г., поради неусвояване на
средствата, заложени в
държавния бюджет, 2 939
000 лв. бяха пренасоче
ни към общини като Гоце
Делчев например, където
се работи по-добре по еко
логичните проекти.
Засиленият контрол,
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особено в последните ме
сеци преди изборите, от
страна на зам.-кмета, то
гава инж. Петя Аврамова,
усили ритъма на изпъл
нение и сега фирмата
изпълнител обещава да
приключи изграждането на
сградата на сепарираща
та инсталация до края на
годината.
За 2011 г. за клетката са
предвидени 2 083 000 лв., а
за сепарираща инсталация
- 2 млн. лв. Допълнително
от ПУДООС през послед
ните месеци бяха осигуре
ни още 1 800 000 лв., така
че цената на този екологи
чен проект е близо 7 млн.
лв. Ако строителите не
спазят сроковете обаче има
опасност част от парите да
бъдат прехвърлени на дру
ги места.■

Конкурс „Нека заедно се
грижим за българската гора.
Тя е нашият дом“
На 1 декември 2011 г. стартира кон
курс на тема „Нека заедно се грижим
за българската гора. Тя е нашият дом“,
който е част от дейностите по Проекта
в подкрепа на институционалната ре
форма в горския сектор. С този конкурс
искаме да напомним, че нашите гори са
богатство, с което трябва да се гордеем и че грижата за гора
та може да е ефективна, само ако е резултат от съвместните
усилия на всички нас.
Конкурсът ще продължи до 18 декемвр
 и 2011 г. В него може
да участва всеки, който е станал последовател на страница
та „Нека заедно се грижим за българската гора“ във Фейсбук.
Авторски снимки, рисунки, колажи, картини на тази темати
ка могат да се публикуват директно на стената на Фейсбук
страницата, както и да се изпращат на e-mail: Forestry_
support@mzh.government.bg. Всеки участник може да изпра
ща неограничен брой снимки или други визуално-графични
илюстрации, които разкриват красотата на българската гора
през различни сезони, показват гората като място за разходка
със семейството, приятелите или като дом за много животин
ски и растителни видове.
След изтичане на срока на конкурса от 10-те снимки/
рисунки/колажи, събрали най-много фенове, чрез бутона
„Харесвам“ /like/, ще бъдат избрани няколко, които да се
използват за създаването на годишен стенен календар за
2012 г., посветен на грижата за българската гора, като ав
торите на снимките ще бъдат посочени в календара. А фи
налистите, разбира се, ще получат по 10 броя от готовия
календар!
Условия на конкурса:
1. Конкурсът стартира на 1 декември 2011 г. и продъл
жава до 18 декемвр
 и 2011 г. включително.
2. В конкурса може да участва всеки потребител, кой
то е станал последовател на facebook.com/ Нека заедно
се грижим за българската гора.
3. Участието в конкурса е доброволно и всеки участ
ник може да участва с неограничен брой снимки или други
визуално-графични илюстрации.
4. С изпращането на предложения, авторът се съгла
сява снимката/колажът/рисунката да се използв
 ат за це
лите на конкурса. Изисква се снимката/колажът/рисунка
та да са авторски и да илюстрират горите в България.
5. След избирането на победителите, те трябва да
изпратят контактна информация за получаване на ка
лендарите-награда, а също и да изпратят снимката/ко
лажът/рисунката в подходяща резолюция и големина за
печат. Ако сред финалистите снимка/рисунка/колаж не
са в необходимите технически параметри за печат, няма
да бъдат използвани за календара.
6. Снимките за календара се избират до 21 декемвр
и
2011 г. от представители на Министерство на земе
делието и храните и Изпълнителна агенция по горите
сред първите 10 най-харесвани снимка/колаж/рисунка
(най-много фенове, натиснали „Харесвам“ / like) .
7. Награда за финалистите са 10 броя от готовия
календар.
8.П роектът в подкрепа на институционалната ре
форма в горския сектор не носи отговорност за ав
тентичността на авторските права на изпратените
снимки, рисунки, колажи и други визуално-графични
материали. Отговорността по отношение на авторски
те права се носи лично от лицето, изпратило и публику
вало съответния материал на тази фейсбук страница.

резултати и др.
Общата концепция на програмата
ОСАРТ включва подготвителна среща
и семинар, провеждането на самата
мисия, както и последваща проверка.
Основната цел на мисиите ОСАРТ е да
съдействат за повишаване на безопас

та вчера, 28 ноември, Мисия за техни
ческа поддръжка на Световната асоци
ация на ядрените оператори (WANO).
Мисията ще оценява подготовката
на персонала на АЕЦ “Козлодуй” в
областта “Експлоатационен опит”.
В екипа на WANO са включени 5
експерти от Парижкия и
Московския център на
Асоциацията. По време
на своята работа в АЕЦ
“Козлодуй” екипът ще извър
ши обходи на площадката
на централата, наблюдения и интер
вюта с персонала. Мисията на WANO
ще завърши на 2 декември 2011 г. с
оценка на дейностите в проверявана
та област, съобщиха от отдел „Връзки
с обществеността” на централата. ■
Слово плюс

АЕЦ “Козлодуй” се
готви за мисия ОСАРТ
ността при експ лоатацията на атомни
те централи и да спомагат за постоян
ното развитие на експлоатационната
безопасност чрез разпространение на
информация за добри практики.
Част от подготовката за ОСАРТ ми
сията е и провеждането на започнала

Слово

във фокус
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АЕЦ – отличник по безопасност
●Стрес тестовете показаха, че нашата централа
е на светлинни години пред „Фукушима 1”
●Радиацията в София понякога е по-висока
от тази в двора на централата

П

осланици и представи
тели на държави, които
възнамеряват да развиват
ядрени централи, присъства
ха на провелата се конферен
ция „Състояние и перспективи
пред българската атомна
енергетика” в АЕЦ „Козлодуй”.
Сред участниците и гостите
бяха дипломати и специ
алисти от Норвегия, Чехия,
Великобритания, Франция,
Полша, Китай, Казахстан,
Виетнам, Алжир, Република
Южна Африка и други. По
време на обиколката си в
АЕЦ „Козлодуй” те обмениха
опит и се запознаха с профе
сионализма на служителите и
ръководството в българската
централа.
Българската централа е
пример за добро управление
и доказателството е, че пора
ди една или друга причина е
най-проветряваната в света,
изтъкна изпълнителният ди
ректор Александър Николов.
И докато в АЕЦ „Козлодуй” се
провеждаше международната
конференция, нейни служите
ли предаваха своя опит в ня
колко континента, съобщиха
наши специалисти.

ковете може
да се захрани
от общо 12
независи
ми дизелови
електрогенератори, раз
положени
Кристиан КОСТУРКОВ
викали огром
на различ
Стрес тестовете в АЕЦ
на вълна по
ни места в
„Козлодуй”, проведени след
течението на
централата,
катастрофата в японск ата
реката, макси
някои от които
„Фукушима”, показаха, че
мално силни и
са и мобилни,
Първа атомна без проблем ще
продължителни
V и VI блок
устои на природни катастрофи.
валежи и силно
могат да се
Защитните й активни и пасивни вълнение. Дори
захранват и
системи са изгр адени така, че
при съчетани
един от друг,
да могат да издържат на много
ето на всички
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ
а всеки от тях
по-силни земетресения и други тези катаст
разполага и с
природни бедствия от макси
рофи
акумулаторни
мално предвижданите за района
площадката на АЕЦ
батерии. Дори и при най-песи
на Козлодуй. Запасите по бе
„Козлодуй” няма да
мистичния сценарий захранва
зопасност срещу земетресение
се наводни
нето на АЕЦ „Козлодуй”
на всички ядрени съоръжения
тъй като се намира на т. нар.
ще бъде възстановено
на площадката – реактори, хра
втора дунавска незаливаема
максимум за 4 часа
нилища за отработено гориво
тераса, която е на височина 35
обясни Пламен Василев. Това
и т.н., надвишават с 55 до 80%
метра. А и Първа атомна е раз
е време, несъизмеримо със си
максимално допустимите се
положена в близост до река, а
туацията във „Фукушима”, ко
измични трусове за района,
не до океан както „Фукушима
ято стоя без захранване 8 дни.
стана ясно от презентацията
1”. Най-големият проблем за
За охлаждането на всеки един
на директора на управление
японск ата централа беше, че тя
от блоковете на Първа атомна
„Безопасност” в централата
остана без външно захранване,
Пламен Василев по време на
тъй като вълната разруши елек също има предостатъчно ак
тивни и пасивни системи като
конференцията. Същото се отна тропроводите и дизеловите
т. нар. бризгални басейни, ди
ся и за потенциални наводнения. генератори на площадката там.
зелови противопожарни помпи
Най-лошият сценарий за на
Въпреки че Дунав няма как да
за разхлаждане, охладителни
шата АЕЦ в това отношение е
залее „Козлодуй”, нашата цен
канали, надвишаващи с 88%
съвкупност от няколко факто
трала разполага и с предоста
необходимия капацитет на ра
ра – най-високото ниво на река
тъчно независим един от друг
Дунав, пълно разрушаване на
източници на енергия – 15 елек ботещите блокове, шахтови
хидровъзлите „Железни врата 1” тропровода с различна мощност, помпени станции, използващи
и „Железни врата 2” в Сърбия
подпочвени води, резервоари с
2 от които свързани с Румъния.
и Румъния, които биха предиз
борна киселина и обезопасена
Същевременно всеки от бло

вода и др.
АЕЦ „Козлодуй” е на
пълно обезопасена не са
мо технически, а и срещу
терористи. В Първа атомна
срещу тази опасност също се
работи на изключително високо
ниво. Достъпът до площадка
та и повечето съоръжения е
забранен.
Снимките също, включи
телно на врата и портали.
Причината е, че една фотог
рафия може да даде много ин
формация за потенциални зло
намерени действия, казват от
централата.
Относно радиацията – всеки,
разходил се в района на нашата
АЕЦ, може да види как се раз
вива там флората и фауната. В
централата и в град Козлодуй
има информационни табла,
които показват нивото на
радиация. Такова табло има и в
София и не са малко случаите,
когато то е показвало по-високи
стойности от тези в Козлодуй.
Хората трябва да знаят, че ра
диация се генерира от много
неща на нашата планета, а не
само от ядрени реактори, казват
специалистите.
Така например човек получа
ва много по-голямо облъчване,
докато се вози в самолет, от
колкото докато се намира около
атомна централа.
Причината е, че е по-близо до
слънцето, което е най-големият
източник на радиация на наша
та планета.■

Виткин споменава за симулативния
„Отворено обществ о”, а именно, че
поискаха да станем добри (коректни)
експеримент на М. Петров, проведен
30-40 % от българите не изключвали
граждани, достойни за Европа. Но бъл
два ли ще се намери българин,
в „огромното турск о-ромск о гето с 50
възможността да получат пари срещу
гарите бърже осъзнаха, че същите тези,
който да не сведе очи от
000 души”. „Ние, по думите на Петров, своя вот. Но какво чудно има, след като които ни окуражаваха да си плащаме
неудобство, като прочете в „Льо
пристигнахме в грамадни черни коли,
в репортажа присъств а и точен анализ данъците, да спазваме изискванията на
Монд”, най-авторитетния френски
намерихме боса и за три часа сделката на причините за това – бедността (ми ЕС, никак не промениха собств еното си
вестник, репортажа на специалния му
беше уредена – посредникът ни пред
нимална заплата 110 евро) не е единс
поведение в тази посока”.
пратеник Беноа Виткин за изборите
ложи да закупим 500 гласа по 30 лв.
твеното обяснение за масовото потъп
По същия начин, продължава
у нас от 23 октомври т.г. Не че не си
(15 евро)”.
кване на демократичните принципи,
публикацията, донесената от дясно
знаем „кирливите ризи”, но никой не
В друг квартал на същия град цената пише Виткин. Политико-икономичес
центристкия премиер Бойко Борисов
иска да ги вижда изложени на показ.
на глас паднала с 10 лв. Пак в Пловдив ката олигархия е разработила свои
надежда, се изпари бързо. Дошъл на
Аз лично бях останала с впечатление
посредник предложил да закупи за
мафиотски практики. Могъщи местни власт през 2009 г. с обещанието да
от нашите медии, че наблюдателите
неколкостотин евро цялата изборна
групировки, появили се след падането пребори корупцията и организираната
на ОССЕ, ЕП и други организации,
комисия.
на комунистическия режим, са стана
престъпност, пише Виткин, бившият
въпреки установените нарушения, са
Ромите не били единст вената „ми
ли собственици на империи, в които
охранител не успя, а самият той, по
определили изборите за демократични.
шена”, отбелязва Беноа Виткин. В
съжителств ат законни и незаконни
мнението на мнозина наблюдатели,
Няма такова нещо в публикацията на
станал покрови
„Льо Монд”, озаглаве
тел на олигарсите.
на „В България „про
И макар да остава
даването и купуването
популярен (канди
на гласове” е разпрос
датът на неговата
транено престъпле
партия за президент
ние”. Беноа Виткин се
бе бивш министър
позовава на сведения
от кабинета – Росен
от наши журналис
Плевнелиев), вметва
ти – Милен Петров,
Виткин, изглежда че
Лора Крумова, Галина
на г-н Борисов ня
Щърбева.
ма да му вярват вече
Споменат е и
относно битката за
Антоний Гълъбов,
„чиста държава”.
социолог, експерт към Статия на в. "Льо Монд" за последните избори в България
През 2009 г., най„Транспаренси интер
отдолу в афишите
нешънъл”, посочено е
Перник заплашвали миньорите с
дейности (главно в строителството,
за изборната кампания, разлепени из
изследване на „Отворено общество”.
уволнение, ако не направят „правилния туризма, футболните клубове, телеви
българските улици, бе изписан след
За повечето от градовете, отбеляза
зионни и вестникарски вериги). Един
ният текст: „Продаването и купуване
ни в приложената карта, се съобщават избор”. Споменат е и Разлог. Имамът
призовал мюсюлманите от югозапад
спечелен за собств еника или за друг
то на гласове е престъпление”. Този
конкретни данни. Така в Кюстендил,
ния край да се кълнат над Корана, че
член от клана мандат означава отваряне надпис (и сега изписван) не развъл
на изборния ден, в ромския квартал
ще гласуват с посочената бюлетина. В на достъп до държавните и европейс
нува особено Асен, шофьор на такси
„Изток”, с 5700 души избиратели, по
Сандански, Несебър, Петрич гласували ките фондове, позволява приемане на
в Кюстендил. Мъжът извади пакет
заповед на кмета П. Паунов, двете
покойници.
законодателни промени, благоприятни
цигари, погледна го за момент и
училища, където винаги досега се е
Статията разглежда прилаганите
за „бизнеса” и особено овладяването
вметна: „Пушенето също убива!”
гласувало, останали затворени и ро
техники за сигурност, че парите не са
от клана на местните представители на
Статията от „Льо Монд” наисти
мите трябвало да отиват до бюрата в
отишли на вятъра – фотографиране на правосъдието и полицията.
на остави горчилка у мен – най-бедни
центъра на града, „по-лесни за конт
бюлетината, предоставяне на предва
Цитирани са думите на Антоний
в Европа, с най-висока смъртност, с
ролиране” – така кметът се надявал
рително попълнени бюлетини. Виткин Гълъбов, че цинизмът на "елита" и този ниско образователно ниво, със занема
да ограничи покупката на гласове от
рено здравеопазване. А сега и обект на
политически партии сред най-бедните сочи и присъствието пред входовете на на гражданите се подхранват взаимно.
някои изборни бюра на момчета „des
Присъединяването на България към ЕС присмех заради изборните измами.
слоеве. А колко е беднотията, личи от
*Репортажът на Б. Виткин е
gras bras” („дебеловрати”).
(2007 г.) не е било достатъчно да проме
един въпрос, цитиран в изданието –
отпечатан във в. „Льо Монд”
За мен бе донякъде странен из
ни климата на недоверие. По думите на
„Ами кой ще ми плати автобусния би
на 20 октомври 2011 г.
несеният резултат от проучване на
политолога Антоний Тодоров, „от нас
лет до центъра?”
Мариана АНГЕЛОВА

Е

Беноа Виткин: В България
купуването на гласове е
разпространено престъпление*

Слово

делник
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Доброволци от ЧЕЗ освежиха
площадката на детска градина

В Монтана

Включи се и
регионалният
мениджър на
компанията
за България
Петър
Докладал

Доброволческа акция
на служители на ЧЕЗ по
могна за боядисването и
освежаването на влакчета,
пързалки и катерушки от
площадката в детск а гра
дина „Дъга“ в Монтана. В
инициативата взе участие
и регионалният мениджър
на ЧЕЗ за България Петър
Докладал, който на 8 но

ември (вторник) помогна
за боядисването на пър
залка в двора на сградата.
Доброволческата акция бе
подкрепена и от кмета на
община Монтана Златко
Живков.
„Партньорството ни с
местните власти по осъ
ществяването на различни
проекти е най-прекият път

за постигане на общес
твения интерес. Усилия
за подобно сътрудичест
во се полагат и от двете
страни, което може само
да ни радва. Надяваме се,
че тези отношения ще се
затвърждават, за да мо
жем лесно и адекватно да
откликваме на нуждите
на нашите потребители”,

каза Петър Докладал.
Инициативата
в Монтана е част
от Седмицата на
доброволчеството, орга
низирана от служители
на ЧЕЗ в периода 7-14
ноември. Доброволци от
компанията вече зарадваха
с нова люлка и столчета
децата от детск ото заве

С конференция и концерт
Пето СОУ „Христо Ботев” – Монтана,
стартира иновативен образователен проект
"За Едно Достъпно, Неограничено
Образование (ЗаЕДНО)"
Събитието се състоя на 24 ноември от 15 ч. в Младежкия дом на Монтана. Проектът се осъществ
 ява
с финансовата подкр
 епа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от
Европейския социален фонд на Европейския съюз. В него ще бъдат инвестирани 290 хиляди лева за пери
од от 1 година. Основните разходи са предназначени за web-базирани софтуерни разработки, електронни
учебни помагала и специализирани обучения по информационни технологии.
В конференцията вземаха участие и партньорите на Пето СОУ – Природо-математическа гимназия
„Екзарх Антим I“ – Видин, и фондация «Хоризонти» - София. Към проекта са привлечени бивши възпита
ници на ПМГ- Видин, сега утвърдени софтуерни специалисти в областт а на дистанционния и-лърнинг и
стандартите за достъпност в уебпространствотото. Важна е ролята и на другия партн
 ьор “Хоризонти” –
фондация на незрящи. Тя има опит в обучението на хора със зрителни увреждания и проекти, свързани със
софтуерни разработки, предназначени за тази специфична група учащи се.
В концерта прозвучаха авторски композиции и хитове в изпълнение на 16-годишния Кристиян Григоров,
който събра възторга на България с песните си в «Българската Коледа» и «ВИП Брадър». Крис е прек
расно доказателств
 о за силата на човешката воля и дух. Той с оптимизъм и усмивка реализира пълно
ценно себе си - пише музика, пее, пише, заразява с добро настроение. Автор е на книгите «Моят живот»
и «Хог и неговата банда». На сцената излязоха Миглена Павлова и Ивайло Донков – незрящи студенти от
Музикалната академия в София, които поднесоха акапелно изпълнение на ренесансова музика. Включи се
загубилата вследствие на травма зрението си Виктория от “Мюзик айдъл” и вокална формация “Торлашки
напеви”. Заключителен акорд сложи танцувална работилница “Етнос”.
Проектът „ЗаЕДНО” е стъпка към реализиране на цели, залегнали в стратегията за развитие на образо
ванието - интеграцията на децата със специални образователни потребности и по-конкр
 етно на незрящите
деца в системата на общото образование, подобряване на достъпа до знание и въвеждането на електр
 он
ни помагала за дистанционно електронно обучение, подпомагащи и ученето през целия живот.

дение в с. Лехчево. До 14
ноември служители от
компанията ще освежат
още четири детски заве
дения във Видин, Ловеч,
Дъбован и Гулянци.
С тази кампания ра
ботещите в ЧЕЗ се
присъединяват към
Европейската година
на доброволчеството.

Средствата, необходи
ми за реализирането на
инициативите, са оси
гурени от компанията.
Определянето на това,
в кои детски градини да
бъдат проведени добро
волческите акции, бе нап
равено в сътрудничество с
администрацията на съот
ветните общини. ■

Кметът на Враца
дари малчугани
с три детски
къта за игра

Настоящият документ е изготвен по проект, реализиран с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Пето СОУ „Христо Ботев” – Монтана, носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при
никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или МОМН.

метът на община Враца инж.Нико
К
лай Иванов даде името „Пчелички” на
Втора смесена група при ОДЗ „Звездица” на

тържество, организирано от родителите,
педагозите и децата.
Кметът пожела на малчуганите да бъдат
живи и здрави, много послушни и да имат
безгрижно детство.
По традиция кръстникът на група
„Пчелички” захрани децата с питка и мед, а
те от своя страна го дариха с китка здра
вец и заедно разрязаха празничната торта.
Подаръците, които те получиха от него, са
три детски къта за игра. СНИМКА: АРХИВ

Слово

земляци

Н

овината 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
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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

Марко Тончин –
Американеца
Павел ДЖОКОВ

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...

"И рибар съм,
и ловец съм"
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В Криводол

Галя МАРКОВА

Ловци, рибари и зевзеци
събра за 10-и път читали
щето в Криводол преди
Никулден. Проявата се
организира от ловно-ри
барската дружинка с пред
седатели Григор Спасов и
Петър Комитски в парт
ньорство с читалището и
общинск а администрация.
Водещ на десетото юби
лейно издание отново бе
Жорж Кръстев и спра
ведливо получи грамота
„Зевзек на 2011” .
Самодейците от мес
тното читалище - буфо
„Нови”, модерен балет,

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,

група за народни песни
и Инес и Дани поставиха
началото на веселбата и
успяха да повдигнат наст
роението в залата.
Поздрав към всички от
прави кметът на общината
Петър Данчев. Раздадени
бяха грамоти. За „Найдобра рибарка на 2011” бе
обявена Мария Асенова.
Наградата „Най-млад ри
бар” взе Мартин Петров,
а „Най-млада рибарка”
- Ивета Георгиева, и за
„Най-стар рибар” - Цено
Димитров. За „Кулинарка
на 2011” бе обявена Надя
Комитска, а за „ Кулинар

на 2011” - Теодор Кръстев.
„Най-добър рибар на
2011” стана Радослав
Илиев, а най-голям ка
рък-рибар - Христо Ников.
Спас Васков грабна приза
„Най-добър ловец-стре
лец на годината”, а Петър
Плачков - „Най-стар ловец
на 2011”. Специалната
грамота за „Най-голям
лапнишаран” бе отредена
за Ангел Благоев.
Беше разиграна том
бола с много подаръци.
Голямата награда – „Малко
20-килограмово прасе”
от традиционния спонсор
„Пепи Д.” ООД - Криводол
спечели Марио Комитски.
За отглеждането на прасе
то късметлията ще получи
и подкрепление от ловеца
Геро, който му подарява
200 кг царевица.

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 –
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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 понапред 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
по-голяма 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 по-големи 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 най-хубав, вземи го
за дълга, дето спомена, че ти дължа.
- Не ми трябва твоят часовник,
защото си имам по-големи и по-точни
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!...■

В очакване
на Рождество

Наградите осигуриха:

Община Криводол,
НЧ „Н.Й.Вапцаров-1924”,
”ПИК-92” ЕООД - Георги
Петров, ЕТ „Мишан” Петър Комитски”, „Пепи
Д.” ООД - Веска Данчева,
„Щурм” ЕООД - Валери
Петров, ЕТ „Криси-К.
Апостолова” - Калинка
Апостолова, мелница ”М
и М” ЕООД – Мирослав
Веселинов, СД „Силвия”
СГИ& - Григор Спасов
и Ивайло Тодоров,
Жоро Ракиджията и
Ивайло Тодоров. ■

а 2 декември от 18 ч. свет
Н
лините на голямото коледно
дърво на центъра в Бърдарски

геран светнаха.
Тази година елхата в Бърдарски
геран е украсена от фирма
„Виктория-93“ с 1200 лампички, а
огромни панделки в два цвята до
вършват празничния ефект през
деня.
Тържественото запалване на
светлините бе най-вече за ра
дост на децата от селото и от

двата центъра за настаняване
от семеен тип, които посрещна
ха този подарък с много възгласи
и радост.
Три големи светещи балона из
летяха в небето като добавка
към светлинните ефекти. Те са
дарение от Даниела Пенкова от
фирма „Ева и Митко“ ЕТ.
Въпреки студа мнозина от жи
телите на Бърдарски геран се по
веселиха на площада с хора и чаша
вино. ■ СНИМКА: АРХИВ

Слово

спектър

►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

8 -14 декември 2011
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 подир
Въздвижение - на
св. Праотци. Преп.
Даниил Стълпник.
Преп. Лука Стълпник
(Разрешава се риба)
п 12 Св. Спиридон,
еп. Тримитунтски чу
дотворец (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

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
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Да предотвратим
агресията сред
подрастващите
С беседа в ПТГ “Юрий Гагарин”
в Монтана бе даден старт на
двуседмичната полицейска
акция “Да предотвратим
агресията y подраств
 ащите”
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та и усмивката си и да се отнасят добре към своите
приятели и близки.
На достъпен език учениците научават какви нака
зания ще получат от закона при проява на агресивна
поведение, нанесло травми и наранило други лица.
В навечерието на предстоящите новогодишни праз
ници на тийнейджърите се напомня, че им е заб
ранена употребата на алкохол и играта с пиротех
нически средства, които често завършват с фатален
край.
Превантивната полицейска акция ще бъде прове
дена в 70 училища на територията на цялата област.■

Открит урок на тема “Да предотвратим агресията в
подраств
 ащите” бе изнесен от инспекторите от дет
ска педагогическа стая пред завършв
 ащите учени
ци от професионалната техническа гимназия “Юрий
Гагарин” в Монтана. С него бе даден старт на 2-сед
мичната акция на ОД МВР Монтана от превантивни
беседи, породена от нанесения жесток побой над
16-годишен ученик в столицата миналата седмица.
В уроците пред подрастващите представителите
на детска педагогическа стая разказват поучителни
примери от своята практика, в които агресията в учи
лище не се е оказала най-правилният път при реша
ване на междуличностни конфликти. Полицейските
инспектори призовават учениците към диалог и тър
сене на решение на възникналите проблеми с по
мощта на преподаватели и родители. На по-малките
ученици се отправят пожелания да запазят доброта

"СЪЛОВ" ООД България

ТПК “Септември” –
Монтана

Монтана 3400
ул. „Св.св.Кирил и Методий” 13

произвежда:
• дюшеци, маси – холни и кухненски,

Тел. 096/300385, 305107;
0898/304538

и столове

salov@hotmail.de
www.salov.bg

• Отдава помещения под наем
за офиси и производство

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

тел./факс: 096/305 802 – гл. счетоводител

ЕТ “МАРИУС-Пламен Марков-Ваня Емилова”

“МОНТКОМЕРС” ООД
► Работно облекло,

■ 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”

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

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

Магазини КООП

“Заедно на пазар”

Георги Георгиев

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

Продавам къща с двор в центъра на Монтана.
Цена по договаряне.
Давам под наем нов апартамент – 100 кв. м.
Цена 200 лв. Тел. 096/323035; 0894/472624

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

120 години пазаруваме
с доверие!

Ветеринарен кабинет

д-р 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

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

Слово

спектър

www. slovoplus. info БРОЙ 48 (808), 8 - 14 ДЕКЕМВРИ 2011

7

Резултати от
акция “Светлина”
на територията
на област Монтана

Кметът на община Враца инж. Николай Иванов подписа договор с Консорциум „АИП – Агенция за инфор
мация и публичност” с предмет на дейност ”Изпълнение на мерки за информация и публичност в рамките
на проект 58111-65-256- „Интегриран проект за водния цикъл на град Враца” по ОП ”Околна среда 20072013”. Срокът на договора е до 15.01.2016 година, стойността му е 148 635,00 лв. без ДДС.

Напразен труд за
един вял репортаж

Реплика

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).
Най-вероятно 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.
Най-вероятно 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 най-вече 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.■

Слово

плюс

Николай Иванов подписа
договор за информация и
публичност по проекта
за водния цикъл на Враца

По време на акцията, която протече от 01.11.
до 20.11.2011 г., бяха контролирани изпр
 авността
на осветителните системи и сигнализацията на
пътните превозни средства, включително и на
велосипеди, пътни превозни средства с животин
ска тяга и други.
На територията на област Монтана служите
лите на реда са проверили 1613 моторни пре
возни средства, от които 1118 леки автомобили,
305 – товарни, 81 автобуса, 39 трактора, 29
пътни превозни средства с животинска тяга,
20 велосипеда и 21 други пътни превозни
средства. Контролните органи са установили
495 нарушения. От тях 196 са констатирани по
осветителната и сигналната уредба. 94 от про
верените са били с износени гуми, 29 са се дви
жели с неизпр
 авни устройства за измиване на
предното /задното/ стъкло. Две са нарушенията
на пешеходците. 174 са другите нарушения на
Закона за движение по пътищата. Съставени
са 131 акта. Наложени са 364 глоби с фиш. 41
от проверените моторни превозни средства са
спрени от движение. Изготвени са 4 предложе
ния до общините за подобряване на уличното
осветление, които са изпълнени. Написани са 7
предписания за подобряване безопасността на
движението, те също са изпълнени. Проведени
са 12 срещи с кметове на общини.
Съвместно с представители на общините
(кметствата) е извършен оглед на уличното ос
ветление в населените места и бяха изготвени
конкр
 етни предложения към съответните ръко
водства на органите на местното самоуправле
ние за осветяване на най-невралгичните места
от уличната мрежа с повишена опасност за ПТП
с пешеходци - улични отсечки, райони на спирки
на обществения транспорт, пешеходни пътеки,
кръстовища, подлези. С представителите на път
ната администрация е направен оглед на повре
дите на пътните платна, липсващата вертикална
сигнализация и хоризонтална маркировка на
рискови за ПТП участъци и кръстовища по път
ната мрежа на обслужваната територия и бяха
изготвени предписания за отстраняване на пов
редите и сигнализиране на местата с най-голяма
опасност за ПТП през есенно-зимния период.
С представители от общините са извършвани и
прегледи на светлинната и светлоотразителната
сигнализация на превозните средства с живо
тинска тяга и малогабаритната селскостопанска
техника.
Техническите центрове на СБА взеха тради
ционно участие в акцията, като през периода
на провеждането й даваха на собствениците на
автомобили техническа консултация по изпр
 ав
ността на осветителните системи и регулират
безпл
 атно фаровете на МПС. ■

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

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”

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

Параскева Маркова
тел. 0886 024 339,
0876 537 952

●Печатница Враца● ЕООД

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

Слово

култура
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Да извиеш хорото на своя живот
Нора ЦАНОВА

Р

адичков е написал,че
българското хоро е
безсмъртно. А когато си от
дал на него целия си живот, то
той не е преминал напразно
и оставените от теб следи са
безброй. Под мотото „Хорото
на един живот“ вечерта, пос
ветена на 80-годишнината на
Маестрото, както наричаха
врачани Цветан Тодоров, се
превърна в един спектакъл,
посветен на танца, на радостта
от стъпките и пъстротата на
багрите на българското хоро.
Своето жизнено хоро ро
деният в село Фурен Цветан
завъртял още като дете покрай
дядо си Цеко Гардолански,
изкусен танцъор, от който
научава първите стъпки на се
верняшките хора и ръченици.
Тръгнал така, жизненият му
път остава завинаги свързан
с неповторимите български
ритми, с красотата на родни
те танци. През 1967 година
основава детския танцов със
тав „Радост“ към Окръжния
пионерски дом, след това
поема и танцовия състав при
Профсъюзния дом „Йордан
Лютибродски „, в послед
ните години е ръководител на
Представителния танцов със
тав „Хемус“. „Ръченицата, като
я заиграеш, земята трябва да
потрепери“, спомнят си днес
думите му неговите ученици,
а той е отгледал от детския
състав, след това при големите
близо 50 танцьори, сега хореог
рафи в различни състави. И още
едни думи на големия Радичков
бяха споменати във вечерта,
посветена на Цветан Тодоров -

Йордан Радичков: „Магията на
българското хоро не е разгадана все още“

„Магията на българското хоро
не е разгадана все още.“
Именно на тази магия хоре
ографът Тодоров посвещава
50 години от своя живот. Той
създава над 30 оригинални тан
цови композиции, между които
„Майски цветя“ ,“Оряховски
юнак“, „Дунавски Балкан „и
„Александрийка“, по музика
на друг голям голям нашенец
- Дико Илиев. Заедно с ком
позитора Владимир Григоров
пък правят „Гергьовско

торката с пионерски поздрав:
„Бъди готов!”. Готова да напи
ше нови книги.
Споделям казаното, че кни
гата е написана от сърце и с
много любов. Нищо измис
лено няма в нея и както каза
редакторката Диана Иванова
„това е една вълнуваща книга,
защото в нея няма маски и
измислени неща,
разказите извират
от сърцето на една
77-годишна жена”.
Няма да сгреша,
ако кажа, че книгата
на Пенка е своего
Пенка Папуджийска,
да едно малко
„Спомени на една порядъчна ро
евангелие, което
учителка”, ФБЛ, 2011
заслужава да се
ползва от учители
и ученици, сега и от
помня, с нейна
идните поколения,
та лъчезарна
които ще се посве
усмивка.
тят на духовното. И
Спомних си
най-важното според
авторката ка
авторката на книгата
то директор на
– да обичат профе
Окръжния пи
сията си, да обичат
онерски дом
децата и да знаят, че
„Лика Рачин” в
общуването с тях е
Михайловград
балсам за душата.
и като учителка
Книгата е издаде
в Първо основ
на благодарение на
но училище. А
спонсорството на
нейната дирек
нейни ученици, меж
торка Цецка
ду които е и облас
Александрова,
тният управител на Монтана
след като я поздрави, каза:
Ивайло Петров.
„Разказаното в книгата ме
Харесвам книгата на Пенка
върна в годините на съвмес
Папуджийска, уверен съм, че
тната ни работа. Очаквам от
ще бъде предпочитана не са
Пенка нови книги.” Редяха се
мо в Монтана и Вълчедръм,
изказванията на нейни колеж
родното й място, но и в
ки – Витанова, Михайлова,
Тетевен, където живее сега, а
които също я поздр
 авиха и
и в много селища в Монтанска
споделиха задоволството си
от вълнуващото четиво. Лалка област. Ще се разлиства с ин
терес от ученици и учители
Методиева, след емоционал
сега и в бъдеще.■
ното си слово, поздр
 ави ав
Славко ГРИГОРОВ
еотдавна в Регионална
библиотека „Гео Милев”
се състоя премиерата на кни
гата „Спомени на една поря
дъчна учителка” с автор Пенка
Папуджийска. След повече
от се виждаме с авторката на
книгата. От снимката на кори
цата я видях такава, каквато я

Н

хоро“, „Кукли“, „Косе Босе“,
„Ръченица“. В далечната 1968
годиназаедно с известн
 ия хоре
ограф Атанас Петров създават
на северняшка основа едноак
тния балет „Легенда за Милин
камък „, който е първият у нас
сюжетен танц и носи на Цветан
Тодоров лауреатско звание.
Във фоайето на Градска
концертна зала във Враца бе
ше подредена интересна ар
хивна изложба от материали,
ръкописи, награди, отличия,

дели: «Днешният ден е своеоб
разен празник за ценителите на
фолклорното изкуство, празник
на красотата и позитивизма,
на живота, отдаден на танца.
Такъв е животът на голямата
личност, талантливия творец
и хореограф Цветан Тодоров.
Неговият талант и творческа
дейност не са забравени. И това
е така, защото той беше пос
ветил живота си на танцовото
изкуств о, което съхраняваше и
снимки от многобройните тур
предаде на децата на Враца .
нета на детския състав и на
След това на сцената излязоха
танцьорите от Профсъзния дом и малките магьосници, усмих
у нас и в чужбина. Мултимедия натите танцъори от детския
представи живота на хореог
танцов състав „Радост“ и порафа и десетки изпълнени с
големите от Представителния
много благодарност и призна
за Враца танцов състав. Едно
ние послания на негови бивши
завихрено от магията на бъл
ученици, запалени от сърцатия
гарските стъпки,уникални
Маестро по магията на българ натрисания, от този нашенски
ския танц. В своето поздравле
ритъм, който не държи сърце
ние към присъств ащите в залата то ти в мир, в памет на един
на юбилейния концерт кметът
живот, достойно почетен от
на Враца Николай Иванов спо
врачани.■

Песенни приказки
от България

Размисли за
една книга

Нели ВАСИЛЕВА

Н

С кампания “Пеем
локално, слушат ни
глоб@лно” на 30 ноем
ври започна честването
на 5-ата годишнина от
създаването на детската
група “Пъстренец Jr.”

а всеки кръгъл час от
12 до 16 в профила на
формацията във Facebook
нейните 1500 приятели са
поздравявани с нашенск и
песни в изпълнение на та
лантливите възпитаници на
Асен Асенов. А аудиторията
в Монтана чу наживо и най-но
вите песни от репертоара им.
Точно в 5 следобед започ
на празничният концерт на
“Пъстренец Jr.”, наречен
"Песенни приказки от България"
Програмата му обедини 5 изкус
тва – музика, танц, литература,
театър и живопис. Домакин на
50-минутния концерт бе експози
ционна зала "Кутловица", където
е подредена изложбата на Милчо
Спасов. "Не случайно избр ах
ме това място за нашия концерт.
Картините на Маестрото от
Черешовица създават невероятна
атмосфера. Въздействието им ще
подсили ефекта от изпълнението

поколенията. Първо, „бабите”
от големия хор предават пе
сенното богатство на малките.
Второ, Лилия Ангелова, която
е ученичка на Асенов, завър
ши Академията за музикално,
танцово и изобразително из
куство в Пловдив и от този
сезон е диригент на хора. Деца
на момичетата и момчетата от
"Пъстренец Jr.". Най-хубавите ни от танцов ансамбъл „Веселяци”,
концерти са били тези в църквата с ръководител Тодор Тодоров из
и в художеств ената галерия и си пълниха камерен танц.
Успехите на "Пъстренец Jr."
давам сметка, че затова е допри
несла енергията, с която са заре са безспорни. Макар че е бути
кова формация, която наброява
дени тези места".
В концерта на "Пъстренец Jr." около 20 деца, групата вече има
5 солисти, приети в музикални
прозвучаха 20 песни, повечето
училища и академии. Въпреки
нашенски. Този концерт беше
финансовите трудности на
прощъпулникът за 7 от певците
Младежкия дом, които възпре
на групата като солисти.
пятств ат участието във всички
Най-малката участн
 ич
желани фестивали, учениците на
ка е Кристи Любенова на 6 г.
музикалния педагог Асен Асенов
Народен хор „Пъстренец” поз
спечелиха през изтеклите 5 лета
драви „рождениците” с най-но
вата песен от своя репертоар „У 131 награди – 25 колективни и
106 индивидуални, от междуна
Радини, мале”. Това бе двоен
израз на приемственостт а между родни и национални конкурси.■

