
Димитър ЦЕРОВСКИ

Малко по мал ко бив ше то 
се ло Живовци из п лу ва на 

по вър х нос т та от своя под во ден 
затвор. Това се дъл жи на про
дъл жи тел на та суша, а ни во то на 
вто рия по го ле ми на из кус т вен 
во до ем в България е кри тич но 
ниско. 

Същото се слу чи и през 2008 
г., са мо че се га то ва е наймал
кият обем на язовира, ре гис т
ри ран след за ви ря ва не то му от 
1987 г. насам. 

Отдолу под во да та в ра йо на 
на бив ше то Живовци, все още 

сто ят не по кът на ти въ же ни ят 
мост “Бръвта” и електрически 
стълбове, ко ито стър чат над 
язо вир на та вода. 

Стари дървета, по леп на ли с 
миди, улици, ос но ви от къщи, ге
ра ни и чеш ма та “Горуньо” , ко ято 
се на ми ра в бив шия сто пан с ки 
двор. Найза бе ле жи тел но то е, че 
от нея те че вода, ма кар язо ви
рът да я за ли ва и през пого ля
мо то вре ме от за ви ря ва не то му 
тя е на дъното. 

Бившето се ло прив ли ча ка то 
маг нит найве че има ня ри те и 
хо ра, съ би ра щи без п ла тен ка

ме нен ма те ри ал от ос но ви те на 
къщите, но не лип с ват и рибари. 
А сега, след от тег ля не то на 
водата, там е осо бе но оживено. 
Навярно найин те рес но ще e 
за фо тог ра фи те и хо ра та на 
изкуството. 

Посетете то ва място, за да 
усе ти те осо бе на та атмосфера, 
ко ято из лъч ва то. 

А вие жи вовчани, за ве де те там 
сво ите де ца и вну ци и им по ка
же те ко ре ни те им, ко ито на вяр но 
съ що та ка ще из п лу ват и по тъ
ват във вре ме то как то Живовци. 
■ СНИМКА: АВТОРЪТ

Мерки за икономия на вода
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KOZLODUY NPP

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

Заради сушата количеството питейна вода в 
яз. „Среченска бара” е достигнало 7,5 млн. 

куб. м при максимален обем от 15,5 млн. кубика. 
Това, ако не се промени ситуацията от нови 

валежи, застрашава с воден режим потребителите 
в Монтана, Враца, Мездра и Берковица. 

Експерти и кметовете на двата областни града 
обсъждат как да се справят с безводието, за да не 
останат на сухо жителите на близо 30-те населени 
места, които черпят питейна вода от язовира. 

Водата не бива да бъде спирана напълно, заяви 
на пресконференция кметът Златко Живков. Би 
могло да се намали налягането през нощта и 
пестеливо да се използва наличната вода. 

Такава ситуация е имало през 2002 г. и през 
2008 г. 

Във Враца кме тът инж. Николай Иванов и ди-
рек то рът на вод но то дру жес т во Ангел Престойски 
са се до го во ри ли за ня кои мер ки за ог ра ни ча ва не 
пот реб ле ни ето и раз хи ще ни ето на вод ния ресурс, 
за да не се стига до воден ре жим. 

Като пър ва мярка за ограничаване разхода на 
вода е зат ва ря не то и за зи мя ва не то на всич ки об-
щин с ки чеш ми и въ веж да не на ико но мии в об-
щин с ки те сгради.■ Живовци 

изплува
над язовир 
“Огоста”

Де ле га ция на об щи-
на Белоградчик, во де на 
от кме та Борис Николов, 
по се ти Княжевац по по-
ка на на кме та на гра да 
Младен Миросавлевич. 
На сре ща та, ко ято има ше 
опоз на ва те лен характер, 
от сръб с ка стра на при-
със т ва ха Дарко Живкович 
– пред се да тел на об-
щин с кия съвет, Драган 
Милутинович - ди рек тор 
на Агенция „Развитие”, 
Владан Радованович - ко-
ор ди на тор за тран с г ра-
нич но сът руд ни чес т во и 
Йован Исаков - пред се-
да тел на Сдру же ни ето на 
час т ни те производители. 
От бъл гар с ка стра на при-
със т ва ха още Милена 
Иванова - ди рек тор на 
Дирекция „Устойчиво раз-
ви тие и ев ро ин тег ра ция” и 
Любомир Веселинов - ек с-
перт „Връзки с об щес т ве-
нос т та”.  

Приятелските от но ше-
ния меж ду две те об щи ни 
да ти рат от 70-те го ди ни 
на ми на лия век и са из-
пъл не ни с ус пеш но сът-
руд ни чес т во в раз лич ни 
об лас ти – мес т на та власт, 
образованието, културата, 
здравеопазването, про-
ти во по жар но то дело, на 
горите, спор та и туризма, 
сдру жа ва не на тор лаш ки те 

об щ нос ти и др. 
Стана ясно, че сред при-

ори тет ни те те ми най-го-
ля мо вни ма ние ще бъ де 
от де ле но на из г раж да не то 
на ГКПП на про хо да „Кадъ 
бо аз”, ра бо та та по съв мес-
т ни про ек ти по прог ра ми-
те за трансгранично сът-
руд ни чес т во – 2007-2013 
г., съв мес т но то учас тие на 
ту рис ти чес ки те бор си в 
София и Белград, как то и 
пре зен ти ра не то на съв мес-
тен про дукт, пред с та вящ 
при род ни те фе но ме ни в 
Белоградчик и ту рис ти чес-
ка та ат рак ция 
„Бабин зуб” и 
раз ши ря ва не на 
при ятел с ки те 
връз ки меж ду 
две те общини, 
чрез ор га ни зи-
ра не на гру по ви 
пъ ту ва ния до 
цен т ро ве те на 
общините. 

В та зи на со-
ка още до края 
на го ди на та в 
Белоградчик 
ще прис тиг-
не пър ва та 
гру па – пред-
с та ви те ли на 
час т ни те про-
из во ди те ли от 
град Княжевац. 
■Слово плюс

Делегация от 
Белоградчик 
по се ти Княжевац 
в Сърбия

►За трансграничното сътрудничество четете още на 2-а стр.
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Мирослав ГЕТОВ

На 1 декември се про ве де 
за се да ние на Общински 

съ вет – Мездра. На не го при-
със т ва ха всич ки те 21 об щин с ки 
съветници. Сесията ръ ко во ди 
най-въз рас т ни ят сред тях - 
Елисей Давидов (БСП). 

Съветниците бя ха за поз-
на ти със Заповед № 464/ 
29.11.2011 г. на об лас т ния уп-
ра ви тел на об ласт Враца Пепа 
Владимирова, ко ято връ ща за 
но во об съж да не Решение № 3 
от Протокол № 1 от за се да ни ето 
на Общински съ вет – Мездра, 
про ве де но на 15.XI.2011 г. С 
не го Общинският съ вет из б ра 
за пред се да тел на съ ве та инж. 
Делян Дамяновски (БСП). За 
Дамяновски гла су ва ха 11 от 
21-те об щин с ки съветници, 9 
под к ре пи ха дру гия но ми ни ран 
кан ди дат – Надежда Йорданова 
(ГЕРБ), а 1 съ вет ник не уп раж-
ни пра во то си на глас. 

Основният мо тив на об лас-
т ния уп ра ви тел за връ ща не на 
ре ше ни ето е, че “… в Областна 
ад ми нис т ра ция – Враца е пос-
тъ пил сигнал, че един от гла су-
ва ли те съ вет ни ци към мо мен та 
на про веж да не на за се да ни ето е 
пол з вал от пуск по ра ди вре мен-
на не ра бо тос по соб ност”. 

И още: „В слу чая ня ма дан ни 
има ли прек ра тя ва не на от пус ка 
на об щин с кия съ вет ник или не. 
В та зи връз ка е спор но до кол ко 

съ щи ят е имал пра во да гла су ва 
в про це ду ра та по из бор на пред-
се да тел на Общинския съвет.” 

С ог лед на го ре из ло же но то 
Владимирова счита, че Решение 
№ 3 е „не за ко но съ об раз но и 
след ва да се вър не за но во об-
съж да не”. Съгласно чл. 45, ал. 7 
от ЗМСМА то под ле жи на но во 
раз г леж да не в 14-дне вен срок 
от по лу ча ва не то на нас то яща-
та Заповед от 
Общински съ вет 
– Мездра. 

Следващото 
за се да ние на 
Общински съ-
вет – Мездра се 
про ве де на 5.XII. 
(понеделник) 
2011 г. и пър ва 
точ ка от днев ния 
ред бе „Вземане 
на ре ше ние по 
Заповед № 464/ 
29.11.2011 г. на 
об лас т ния уп ра-
ви тел на об ласт 
Враца”. 

 Във връз-
ка със за по вед та на Пепа 
Владимирова гру па та об щин с ки 
съ вет ни ци от Демократичната 
ле ви ца из ле зе със след но то 

Обръщение към граж да ни те
на об щи на Мездра: 

 „ЩЕ РАБОТИМ ЛИ?”
„Уважаеми съграждани, 
Както ве че знаете, по сиг нал 

на об щин с ки те съ вет ни ци от 
ГЕРБ об лас т ни ят уп ра ви тел 
ос по ри из бо ра на инж. Делян 
Дамяновски за пред се да тел 
на Общинския съвет. И то 
аб со лют но су бек тив но и по 
целесъобразност, це ля що из ця-
ло да об с лу жи тес но пар тийни те 
ин те ре си на ГЕРБ. 

Защото в за по вед та об лас т ни-
ят уп ра ви тел си позволява: 

1. Да тъл ку ва Закона за 
здравето, ко ето не е от нейна та 
компетентност, а един с т ве но от 
ком пе тен ция на Съда. 

2. Не е си гур на в из во ди те 
си, а из каз ва един с т ве но ня-
как ви съмнения. 

3. Не се съ об ра зя ва с 
практиката, вкл. и в Народното 

събрание. 
За нас въп ро сът е ясен: 
1. Общинският съ вет ник 

Георги Валентинов е бил в 
бол нич ни с об що за бо ля ва не и 
на общ режим. Трудовото му 
пра во от но ше ние не е с ОбС, а 
с ЧЕЗ. Така, как то е за пи са но 
и в за по вед та на Областния 
управител: „Отпускът при 
вре мен на нет ру дос по соб ност 

е рег ла мен ти-
ран… ка то су-
бек тив но пра во 
на работещия, 
ко ето той мо же 
да уп раж ни при 
не об хо ди мост 
и по своя пре-
цен ка”. Георги 
Валентинов е 
преценил, че 
мо же да при-
със т ва на за-
се да ни ето и 
той присъства, 
по ла га клетва, 
учас т ва в 
гласуването. 
Защото об що то 

му за бо ля ва не му поз во ля ва да 
учас т ва в ра бо та та на ОбС. 

Няма на ру ше ния на закона! 
Но ня кои ис кат да пре вър нат 

Общинския съ вет и гра да ни в 
час т ни тър гов с ки дружества. 
И до ка то се за ни ма ват с това, 
граж да ни те на об щи на Мездра 
очак ват да ре ша ва ме тех-

ни те проблеми. В ОбС има 
де по зи ра ни ве че 9 док лад ни 
записки, ко ито ча кат да бъ де 
при ет Правилника за ор га ни-
за ци ята и дейнос т та на ОбС, 
не го ви те ко ми сии и вза имо-
дейс т ви ето му с Общинската 
администрация, да се със та вят 
Постоянните ко ми сии и да за-
ра бо ти Съвета. 

Между тях са: 
1. Докладна за пис ка за раз-

дел но съ би ра не на отпадъци. 
Забавянето ли ша ва око ло 250 
се мейс т ва от въз мож нос т та да 
учас т ват в сис те ма та и да им 
бъ де об лек че на так са смет. 

2. Съставяне на Местната ко-
ми сия за ре ша ва не проб ле ми те 
на хо ра та с мно го го диш ни жи-
лищ но-с пес тов ни влогове. 

3. Три пре пис ки на граж да ни 
за въз с та но вя ва не на зе ме дел с-
ки земи. 

4. Забавя се оп ре де ля не то на 
ос нов ни те ме сеч ни ра бот ни 
зап ла ти на кме то ве те от об щи-
на та и др. 

Ние не сме съг лас ни с та къв 
стил на поведение. Пълна от-
го вор ност за без дейс т ви ето на 
Общинския съ вет но сят част 
от об щин с ки те съ вет ни ци от 
ГЕРБ, ко ито не мо гат да се при-
ми рят с ре ше ни ето на ОбС за 
из бор на председател. 

Оставяме на Вас, ува жа еми 
съграждани, да пре це ни те си ту-
аци ята”.■

Сагата с из бо ра 
на пред се да тел 
на ОбС в Мездра
Обръщение към граж да ни те на 
об щи на Мездра от об щин с ки те 
съ вет ни ци от Демократичната ле ви ца
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На първата среща 
на кмета на Берковица 
Димитрана Каменова с 
журналисти и граждани 
присъстваха още зам.-
кметът Гергана Антонова 
и председателят на ОбС 
Петър Якимов. Датата е 7 
декември – един месец от 
встъпването на новия кмет 
в длъжност. На срещата бе 
представена информация 
за финансовото състояние 
на общината към момента, 
какво предстои от тук 
нататък и бе даден отговор 
на зададените въпроси. 

Направена е справка за 
финансовите задължения 
на общината. От тях бяха 
изнесени по-важните 
цифри:

● 80 000 лева има 
неразплатени като текущи 
плащания по фактури;

● 248 000 лева са 
капиталовите разходи, 
които стоят неразплатени;

● 135 000 лева 
трябва да се изплатят 
към Предприятието за 
управление на отпадъците;

Общата цифра е 480 000 
лева задължения.

Във връзка с местните 
данъци и такси са 
започнали изпращането на 
покани към длъжниците. 
За този един месец са 
събрани 14 900 лева от 
физически лица и 21 000 
лева от юридически. Със 
старите недобори, които са 
събрани, общата сума е 35 

400 лева. 
С едномесечни 

предизвестия се 
освобождават двама 
служители на общината и 
двама в извънсписъчния 
й състав, както и 22 
служители в социалните 
служби, навършили 
пенсионна възраст. 

В болницата е поискана 
оставката на д-р Викторов, 
който веднага я е подал. 
Ще бъде назначен 
временно изпълняващ 
длъжността и проведен 
конкурс за поста. 

Предстои пребазиране 
на Детско и Неврологично 
отделение, като те се 
преместят в основната 
сграда. 

До края на декември 
ще бъде напълно готов 
кметският екип. Няма да 
се правят безпринципни 
уволнения. Ще търсят 
отговорност на хора за 
некомпетентна работа, с 
което е ощетена общината. 

Продължава активната 
работа по проекти, 
като основно перо за 
увеличаване на общинския 
бюджет. Ще бъде запазен 
културният календар, като 
общината е отворена за 
всякакви нови идеи. 

Димитрана Каменова 
очаква добра съвместна 
работа с всички съветници 
в името на по-доброто 
бъдеще на община 
Берковица. ■Слово плюс

Кметът на Берковица наследи
480 хил. лева задължения

ДИМИТРАНА КАМЕНОВА

Първолета ЦВЕТКОВА
Агенция „Стандарт нюз”

Експерти от съв мес т-
ния тех ни чес ки сек ре-
та ри ат на опе ра тив на та 
прог ра ма „Трансгранично 
сътрудничество: България 
– Сърбия“ пред с та ви ха в 
Монтана но ви те ус ло вия 
за при ема не на проекти, 
съ об щи Небойша Николич, 

ек с перт по връз ки с об щес-
т ве нос т та на секретариата.

Целта на прог ра ма та е 
да се по доб ри те ри то ри-
ал но то сбли же ние  в бъл-
га ро-сръб с кия гра ни чен 
ре ги он чрез сът руд ни чес-
т во в икономическата, со-
ци ал на та и еко ло ги чес ка та 
области. За всич ки но ви 
проекти, чий то срок за 
пред с та вя не е 20 февруари, 
са от де ле ни 8 741 808 евро. 
Българските бе не фи ци ен ти 
по лу ча ват 15% от фи нан-
си ра не то от дър жав ния 
бюджет. Сръбската стра-
на не по ема те зи раз хо ди 
и те ос та ват за смет ка на 
бенефициентите.

Средствата ще бъ дат 
да де ни за из г раж да не на 

фи зи чес ка и ин фор ма ци он-
на инфраструктура, за еко-
ло ги чес ка ин ф рас т рук ту ра 
и за под го тов ка на проекти. 
Много нуж ни са про ек ти-
те от ти па „хо ра за хора“, 
под чер та ха от тех ни чес кия 
секретариат.

Финансиране за свои 
про ек ти от прог ра ма та мо-
гат да ис кат са мо общини, 
кул тур ни ин с ти ту ции и 
НПО от бъл гар с ки те об лас-
ти Видин, Монтана, София 
– об ласт и град, Перник и 
Кюстендил и от сръб с ки-
те Бор, Зайчар, Нишава, 
Пирот, Ябланица и Пчиня.

Централният офис на 
прог ра ма та се на ми ра в 
София, а кло нът му - в 
Ниш, Сърбия.■

Започваме про ек ти за
8 млн. ев ро със Сърбия

ДО
ГРАЖДАНИТЕ НА ВРАЦА,
ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ,
ФИРМИ И УЧРЕЖДЕНИЯ

Уважаеми съграждани,
В дни те пре ди ед ни от найча ка ни те и оби ча ни праз ни ци  Коледа и Нова 

го ди на, се об ръ щам към вас с при зив да ук ра сим на шия град, да го нап ра вим 
праз ни чен и  красив. Нека в те зи дни за ед но да съз да дем доб ро нас т ро ение и 
при ят ни емо ции на вра ча ни и гос ти те на града.

Призовавам  граж да ни те на Враца, об щес т ве ни те организации, фирми, уч
реж де ния и ту рис ти чес ки обек ти да пос та вят коледна ук ра са на до мо ве те и 
сгра ди те си, как то и на прос т ран с т ва та пред тях, за да съз да дем в на шия град 
ис тин с ко коледно настроение.

Община Враца ще наг ра ди найкра си ви те коледни ук ра си, пос та ве ни на час
т ни домове, магазини, об щес т ве ни сгради, уч реж де ния и ту рис ти чес ки обекти.

Всички, же ла ещи да бъ дат вклю че ни в кон кур са за найкра си ва коледна 
ук ра са, след ва да по да дат за яв ка за учас тие до 22.12.2011 год. в Община 
Враца на те ле фон 0887 900 331 – Ирена Иванова, на 092 62 92 86 – Радосвета 
Крумова или 092 62 64 58 – сектор „Култура”.

Журирането ще бъ де нап ра ве но от спе ци ал на ко ми сия на 23 и 27 декември, 
а наг раж да ва не то   на 29 де кем в ри 2011 год.

Вярвам, че с уси ли ята на всички Враца мо же ще бъ де мно го кра си ва за  
коледните и но во го диш ни празници.

С найдоб ри по же ла ния за весела Коледа и щас т ли ва и ус пеш на 2012 година!
Николай ИВАНОВ

кмет на Община Враца
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Диана СИРАКОВА

Бившият об лас тен 
уп ра ви тел на Видин, 

а се га об щин с ки съ вет ник 
– Кръстьо Спасов, пред-
ло жи на об щин с ка се сия 
съ вет ни ци те да се от ка-
жат от  въз наг раж де ни ята 
си за срок от 6 ме се ца 
(3.11.2011 – 3.05.2012 г.), 
ка то част от пла на за из-
ли за не на об щи на та от 
фи нан со ва та криза. 

Съветниците оба че от-
х вър ли ха ат рак тив но то 
пред ло же ние и си за па зи-
ха заплатите, ко ито пред с-
тав ля ват 60% от сред на та 
ме сеч на зап ла та в об щин-
с ка та администрация, 
ко ято пък е 537 лв. 

С 21 гла са „за” и 12 въз-
дър жа ли се съ вет ни ци те 
при еха пред ло же ни те от 
кме та Герго Гергов мер ки 
за из ли за не на об щи на та 

от фи нан со вия колапс. 
Антикризисната прог ра-
ма на Гергов пред виж да 
прес т рук ту ри ра не на 
бан ко вия кредит, за веж-
да не на вся ко взе ма не на 
пуб лич но при ну ди тел но 
събиране, за ви ша ва не 
кон т ро ла вър ху съ би-
ра емос т та на всич ки 
мес т ни да нъ ци и такси, 
оп ти ми зи ра не на при ори-

те ти те по от но ше ние на 
разходите, за дейс т ва не 
кон т рол ни те фун к ции на 
об щин с кия кон т ро лен 
инспекторат, по ви ша ва не 
с 50% на съ би ра емос т-
та на всич ки об щин с ки 
вземания. 

За да сра бо ти ан тик ри-
зис на та прог ра ма, кме тът 
иска: 

● це ле ва дър жав на суб-

си дия от 5 866 997 лв. за 
нав ре мен но и точ но из-
пъл не ние на по га си тел ни-
те пла но ве и деб ло ки ра не 
на смет ки те на общината;

● пре дос та вя не на 
8 339 783 лв. от цен т рал-
ния бю джет ка то без лих-
вен за ем за из п ла ща не 
за дъл же ни ята към дос тав-
чи ци и въз наг раж де ния 
на об щин с ки слу жи те ли и 

на на ети те по опе ра тив ни 
програми;

● ус ко ря ва не из п ла-
ща не то на из вър ше ни 
раз хо ди на стойност 
532 803 лв. по про ект 
„Подобряване дос тъп нос-
т та и ус ло ви ята за жи вот 
на хо ра в не рав нос той но 
по ло же ние”, фи нан си ран 
от Европейския фонд за 
ре ги онал но раз ви тие и 

дър жав ния бюджет;
● въз с та но вя ва не на 

нат ру па ни те към 31 де-
кем в ри 2007 г. 563 401 
лв. за отоп ле ние на 
училищата.

Програмата да ва въз-
мож ност от пус на ти ят 
от цен т рал ния бю джет 
без лих вен за ем да бъ де 
из п ла тен в рам ки те на 60 
месеца.■

Общинските съветници 
във Видин не се отказаха
от заплатите си

Протестна 
дек ла ра ция

Извънредното съб ра ние на Областния съ юз на 
зе ме дел с ки те кооперации, про ве де но на 6.12.2011 г., 
след ка то се за поз на с тен ден ци ите в по ли ти ка та на 
бъл гар с ко то пра ви тел с т во в зе ме де ли ето 

констатира:
Правителството не во ди ак тив на по ли ти ка за из ра

внява не раз ме ра на суб си ди ите до тези, по лу ча ва ни 
от ев ро пейс ки те страни.

Непоследователността на пра ви тел с т во то за под
по ма га не то на зе ме дел с ки те про из во ди те ли яс но ли
чи от данните, че за 2011 г. те ще по лу чат 50%, а за 
2012 г. – 60% от раз ме ра на то зи в за пад ни те страни.

В про ек то бю дже та за 2012 г. са за ло же ни 230 млн. 
лв. помал ко за сек тор „Земеделие” от тези, за пи са
ни в спо ра зу ме ни ето меж ду пра ви тел с т во то и бран
шо ви те организации.

Каквито и да са мо ти ви те за то зи ход, то те не
ми ну емо ще до ве дат как то до на ма ля ва не до
хо ди те на сел с кос то пан с ки те семейства, та ка 
сил но ще се на ма ли и про из вод с т во то и не го ва та 
конкурентоспособност.

Всичко то ва ни убе ди в правилността, ко ято взе ха 
как то бран шо ви те организации, та ка и Националният 
съ юз на зе ме дел с ки те ко опе ра ции и Асоциацията 
на зър ноп ро из во ди те ли те за без с роч ни стач ни 
действия, ко ето ще ни поз во ли да се пред па зим от 
нова, още пого ля ма криза, свър за на с хра на та и 
жи во та на все ки българин, не за ви си мо от по ли ти чес
ка та му принадлежност.

По те зи при чи ни как то директно, та ка и чрез на ци
онал ни те ме дии при зо ва ва ме пра ви тел с т во то още 
един път, и то мно го се ри оз но да пре раз г ле да сво ята 
по зи ция и ни да де въз мож ност да ра бо тим и да жи
ве ем по ев ро пейс ки те пра ви ла и норми.

ОС на ЗК - Враца, Иван ВЕЛЧЕВ

Кметът на Враца инж. 
Николай Иванов 

откри втората работна 
среща на общините, 
които се присъединиха 
към дейностите по 
проект „CONURBANT 
- Всеобхватен мрежови 
подход за включване на 
европейските агломерации 
и други обширни области 
за участие в „Спогодбата на 
кметовете”

На срещата присъстваха 
заместник-кметът на 
Община Враца Красимира 
Георгиева, зам.-кметът на 
Община Криводол, както 
и експерти от общините 

Враца, Мездра, Мизия, 
Криводол, Козлодуй и 
Оряхово. 

Темата на събитието e 
насочена към техническите, 
организационни и 
финансови изисквания 
и възможности за 
управление на процеса на 
енергийната ефективност и 
е естествено продължение 
на първото еднодневно 
местно обучение, което 
беше посветено на 
инвентаризация на CO2 
емисии и изготвяне на План 
за действие за устойчиво 
енергийно развитие. На 
обучението ще бъдат 

представени новите 
възможности за осветление, 
енергийна ефективност на 
сградите, мобилни решения 
и местно производство на 
енергия. Представените 
теми имат за цел да 
помогнат на общините за 
определяне на адекватни 
дейности в плановете за 
енергийно развитие, за да 
се постигнат поставените 
цели в Конвента на 
кметовете.

Специализираните теми 
ще бъдат представени 
от специалисти от 
„Сънсистем”, „Ромтех – 3 
Ес ООД” и  «Енемона” АД.

Основната стратегическа 
цел на проект 
CONURBANT е да 
подпомогне достигането 
на целите на Европейския 
съюз по отношение на 
намаляването на емисиите 
на CO2, увеличаването на 
възобновяемите енергийни 
източници и опазване на 
климата.

Изпълнението на 
проект CONURBANT 
започна на 10.05.2011 
г. Той се финансира по 
програма „Интелигентна 
енергия – Европа” и е 
с продължителност 36 
месеца. ■Слово плюс

Спогодба на кметовете

Техниката, с ко ято 
„БКС-Враца” ЕООД 
разполага, са 35 машини. 
Продължава дос тав ка та на  
145 то на сол но-пя съч ни 
сме си в на се ле ни те места, 
къ де то об що 80 чо ве ка ще 
из вър ш ват ръч но сне го по-
чис т ва не то във Враца. На 
90% е оси гу ре на тех ни-
ка та за сне го по чис т ва не в 
селата. 

На про ве де на та сре ща 
с кме то ве те на кметства, 
кмет с ки на мес т ни ци и 
пъл но мощ ни ци на квар-
та ли те в об щи на та кме-
тът е бил информиран, че 
за ло же ни те сред с т ва за 
сне го по чис т ва не в мал-
ки те на се ле ни мес та са 
недостатъчни. Те са в 
раз мер на 250 лв. за по-

го ле ми те се ла и 200 лв. 
за по-малките. В ня кои 
на се ле ни мес та ня ма ра-
бот но об лек ло за хо ра та и 
инструменти. По те зи въп-
ро си ще се тър си ре ше ние 
в движение, ка за кме тът и 
допълни, че на те ория има 
готовност. Той лич но се 
на дя ва и прак ти чес ки да 
се из пъл нят ан га жи мен ти-
те по снегопочистването.

Кметските на мес т ни-
ци по се ла та още не са 
назначени. Това предстои, 
но вся ко ед но наз на че ние 
ще се из вър ши след про-
веж да не на об щи съб ра ния 
в селата, за що то кмет с ки ят 
на мес т ник тряб ва да се 
пол з ва с до ве ри ето и под к-
ре па та на хората. ■Слово 
плюс

Не стигат средства 
за снегопочистване
в селата
„БКС – Враца” ЕООД ще
 по ддър жа чет вър ток лас на та
 път на мре жа при зим ни условия

На 9 де кем в ри oбщинският 
съ вет в Криводол про ве де 

ре дов но заседание. В на ча ло то 
на за се да ни ето клет ва ка то об
щин с ки съ вет ник по ло жи Христо 
Христов, кой то зае мяс то то на 
Тихомир Трифонов, из б ран за 
вре мен но из пъл ня ващ длъж нос т
та кмет на с. Големо Бабино.

Местният пар ла мент одоб
ри Доклада за меж дин на та 
оцен ка на из пъл не ние на об
щин с кия план за раз ви тие 
на об щи на та 20052013 г. и 
прие Актуализиран до ку мент 
за из пъл не ни ето на пла на за 
20112013 г. Съветниците из
вър ши ха вът реш ни ком пе са
тор ни про ме ни в пър во на чал но 
уточ не ния план на сред с т ва та 
за ка пи та ло ви раз хо ди на об
щи на та и ут вър ди ха общ раз мер 
на раз че та за ка пи та ло ви те раз
хо ди към 31.12.2011 г. – 1 466 
269 лв. /ка пи та ло ви разходи, фи
нан си ра ни с це ле ва суб си дия от 
Републиканския бю джет – 127 200 
лв. и ка пи та ло ви раз хо ди от пос

тъп ле ния от про даж ба на не фи
нан со ви ак ти ви – 1 339 069 лв./.

Одобрена бе щат на та чис
ле ност на Общинската ад ми
нис т ра ция от 53 бр. и 6 бр. 
на дофинансиране, счи та
но от 01.01.2012 г. Общината 
ще има един за мес т никкмет. 

Администрацията е обо со бе
на в две Дирекции. В Дирекция 
„Обща ад ми нис т ра ция” ще има 
два отдела: „Финансовосто
пан с ки дейнос ти и бю джет” и 
„Информационно и ад ми нис т ра
тив но обслужване. Два са от де ли

те и в Дирекция „Специализирана 
ад ми нис т ра ция”: „Устройство на 
те ри то ри ята и об щин с ка соб с т
ве ност” и „Проекти, прог ра ми и 
ху ма ни тар ни дейнос ти”. Седем са 
кме то ве те на кметс т ва в об щи на
та и се дем кмет с ки наместници. 
В кметс т ва та ще има тех ни чес ки 
сът руд ни ци на цял щат.

В щат на та чис ле ност на пер со
на ла по ос нов но щат но раз пи са
ние за Домашен со ци ален пат
ро наж се сък ра ща ват пет щат ни 
бройки.

Съветниците оп ре де ли ха пъл
но мо щи ята на кмет с ки на мес т ник 
в общината. Допълнена бе ше 
чис ле нос т та на ЦДГ „Калина 
Малина” с. Ракево, фи ли ал с. 
Галатин с ед на брой ка нес пи съ
чен със тав – ог няр и чис ле нос т та 

на ЦДГ „Радост” Криводол с ед на 
брой ка нес пи съ чен със тав – „во
дач МПС”. Днев ни ят ок лад в дет
с ки те за ве де ния от 1,50 лв. да се 
уве ли чи на 2,00 лева, счи та но от 
1 де кем в ри та зи година. ■Слово 
плюс

Одобриха 
структурата 
на общинската 
администрация 
в Криводол
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Районът на Оряхово 
в близкото минало се е 
славил със своите лозя 
и произвежданото тук 
вино. Затова е имало 
и предприятие за 
преработка на гроздето 
– „Винпром” - Оряхово, 
а в частните мази на 
жителите са се наливали 
големи и многобройни 
бъчви с вино.

Традиция е в 
навечерието на 
празниците през 
декември хотелски 
комплекс „Камъка” да 
организира „Винария”. 
Тази година отново се 
събраха производители 
на вина от нашата 
община. Гости на 
събитието бяха кметът на 
община Оряхово Росен 
Добрев и секретарят 
Христинка Цонева, 
председателят на 
Общинския съвет Ивайло 
Вагенщайн, общинският 
съветник Стелиян 
Стефанов, зам.-кметът на 
община Мизия Николай 
Нековски, собственикът 

Гено Генов, служители на  
винарна „Ахинора” ООД 
- Селановци и граждани.

За седемнадесети 
пореден път влезлите 
в ролята на сомелиери 
имаха нелеката задача да 
определят най-добрите 
вина, състезаващи се във 
„Винария 2011”. Журито, 
председателствано от 
инж. Димитър Гайдарски 
- гл. директор „Контрол” 
в Изпълнителна агенция 
по лозята и вината 
- София, с членове 
Христинка Цонева и 
Иван Йончев, дегустира 
и след като определи най-
добрите вина, направи 
и своята класация за 
червени и бели вина.

Така в надпреварата 
при червените вина 
първото място бе 
спечелено от винарна 
„Ахинора” ООД - 
Селановци. На второ 
място се класира 
произведеното 
вино от Стефан 
Йорданов от Оряхово, 
дългогодишен участник 

в мероприятието, 
който винаги е печелил 
награди. Третото място 
си осигури Сашо Петков 
Иванов от Селановци. 
За първи път първото, 
второто  и третото 
място при белите вина 
се печели от една и 
съща фирма – винарна 
„Ахинора”. Така г-н 
Генов не само спази 
обещанието си от 
предишната „Винария” 
да представи първата 
реколта от своята изба 
в тазгодишното издание 
на „Винария 2011”, но и 
спечели трите места при 
белите вина.

Поздрав към 
присъстващите отправи 
Христинка Цонева, която 
сподели: "Докато всички 
вие обирахте лозята 
си, докато пълнехте 
бъчвичките с грозде, 
докато се наслаждавахте 
на гъделичкащата 
ухото мелодия на 
ферментацията, аз 
правех предизборна 
кампания. Затова нямам 

вина –нито бели, нито 
червени. Виновен е 
кметът. Но пък имам 
удоволствието да съм 
тук с вас, спокойствието, 
че вече съм печелила 
първо място за червено 
вино и пожелание 
– въпреки делника, 
разума, прагматизма, да 
си подарявате моменти 
като този, потвърждаващ 
латинското IN VINO 
VERITAS - във виното е 
истината."

Думи към 
присъстващите отправи 
и председателят на ОбС 
Ивайло Вагенщайн, а 
поздрав от името на 
кмета на община Мизия 
д-р Виолин Крушовенски 
прочете неговият 
заместник Николай 
Нековски.

За доброто настроение 
на участниците във 
винарията се погрижи 
фолклорен център 
„Нестия” – София с 
художествен ръководител 
Христо Станков. 
■Слово плюс
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"Винария 2011"
и истинското вино

Антоан ДИМИТРОВ
На 5 де кем в ри в 

Младежкия дом в Монтана 
най-го ля мо то учи ли ще в 
гра да -  Финансово-сто-
пан с ка гим на зия „Васил 
Левски”, ор га ни зи ра доб-
ро вол чес ки бал, с кой то да 
да де въз мож ност на сво ите 
усър д но уче щи се бъ де щи 
бис нес ме ни да по ка жат 
сво ите та лан ти из вън сче то-
вод ни те смет ки и клас ни те 
стаи. Така на то зи ден на 
сце на та из ля зо ха та лан-
ти те на гим на зи ята и бя ха 
пос рещ на ти от бур ни те 
ап ло дис мен ти на сво ите 
съученици, учи те ли и гости. 

Първо бе ше по ка за на 
пре зен та ция на Българския 
Червен кръст и пиеса, озаг-
ла ве на „Апостола“, пос та-
ве на от уче ни ци те от XI г 
клас Антоан Димитров и 
Пламен Борисов и на пи-
са на от Антоан Димитров, 
в чест на Дякона. След 
то ва уче ни ци те пред с та ви-
ха скечове, танци, песни. 
И нак рая ба лът за вър ши 
с дискотека, на ко ято уче-
ни ци те от 8-и до 12-и клас 
се забавляваха. Така ще 
бъ де сло же но на ча ло то на 
про буж да не то на ду ха на 
мла ди те от стра на на уп ра-
ва та на училището, тъй ка то 
та ки ва про яви ук реп ват 
уче ни чес кия дух и за сил ват 
стре ме жа на бъ де щия елит 
на България да по лу ча ва но-
ви зна ния и да се мотивира, 
за да мо же все ки един въз-
пи та ник на учи ли ще то да 
дос тиг не момента, в кой то 
ще бъ де го тов да пос рещ не 
сблъ съ ци те на жи во та и ги 
нап ра ви свои ползи. 

Отдавна учи ли ще то се 
стре ми да пред ло жи под хо-
дящ кли мат на сво ите уче-
ни ци с цел да обу чи гор ди 
мла ди българи. 

Пример за урок по ро-
до лю бие бе със то яли ят се 
праз ни чен кон церт на 6 

де кем в ри в чест на 90-ата 
го диш ни на от съз да ва не то 
на об раз цо ва та гимназия, 
на кой то при със т ва ха 
„Ансамбъл Българе“, ко ито 
пред с та ви ха не бе зиз вес т-
ния си спек та къл „Това е 
България“, иг ран до ри и в 
ме ка та на те атъ ра и мю зи-
къ ли те „Бродоуей“ в Ню 
Йорк. Също та ка със та вът 
се смя та за най-го ле мия 
фолк ло рен ан сам бъл в 
Европа. Преди то ва кон-
цер тът бе ше от к рит от 
ученици, но се щи зна ме на-
та на Европейския съюз, 
Република България и 
зна ме то на училището, на 
ко ето е изоб ра зен ли кът на  
ве ли кия бъл гар с ки пат ри-
от Апостола, на чи ето име 
и ка уза гим на зи ята е горд 
носител. Бяха по ка не ни 
лич нос ти ка то Видинския 
архимандрит Дометиан, 
кме та на град Монтана 
Златко Живков, ко ито ка за ха 
доб ри ду ми за гим на зи ята и 
нейно то ми на ло и бъдеще, а 
на края на кон цер та и хо-
ре ог ра фът на „ан сам бъ ла 
чудо“ спо де ли сво ите впе-
чат ле ния за училището. 

Вече де сет го ди ни учи-
ли ще то е уп рав ля ва но от 
ди рек тор ка та Теменужка 
Кисьова. Време, през което 
бяха показани неп ре къс на ти 
ус пе хи, дру жба с ав с т рийс-
ки училища, ор га ни зи-
ране на ре ди ца конкурси, 
програми, курсове, ино ва-
ци он ни ла ге ри с по мощ та 
на спон со ри. Пре дос та-
вени са въз мож ности на 
уче ни ците от па ра лел ки те 
„Предприемачество и ме-
ни дж мънт” и „Икономика и 
ме ни дж мънт” да се под гот-
вят за жи во та на ра бо те щия 
чо век чрез пред ме ти ка то 
Учебно-тре ни ро въч на фир-
ма и други. 

Това учи ли ще без с пор но 
под гот вя ут реш ни те го ле ми 
българи.■

В Монтана

90 години училище 
подготвя кадри
за бизнеса

На 8 де кем в ри Оряхово бе до ма кин на сре ща на 
Регионалното сдру же ние на об щи ни те за уп рав

ле ние на от па дъ ци те в ре ги она. 
Росен Добрев  кмет на об щи на Оряхово,  пос

рещ на гос ти от об лас т на та 
ад ми нис т ра ция  Вергиния 
Керефейска, и от РИОСВ 
 Враца Христо Христов.  
Представители на общините, 
член ки на сдружението, бя ха 
Биляна Симеонова  гл. ек с
перт „Екология и опаз ва не на 
окол на та сре да” – Козлодуй, 
др Виолин Крушовенски  кмет 
на об щи на Мизия, гл. ек с перт 
„Икономически дейности, НП и 
про ек ти” при об щи на Хайредин  Маргарита Цветкова, 
гл. ек с перт „Екология” при об щи на Борован  Иванка 
Пелева, ди рек то рът на Дирекция „УТЕФИП” при об щи
на Бяла Слатина  Петър Петров и зам.кме тът на об

щи на Кнежа Николай Дамянов.
Заседанието на об що то съб ра ние пре ми на по пред

ва ри тел но одоб рен дне вен ред. По пред ло же ние на 
др Крушовенски еди но душ но Росен Добрев бе из б ран 

за пред се да тел на ре ги онал но
то сдружение. Участниците в 
сре ща та пред ло жи ха то да се 
ре гис т ри ра в съ да по ЗЮЛНЦ, 
да има соб с т ве на сметка, чий то 
ти ту ляр да е пред се да те лят на 
сдружението, да се пред с та ви 
на след ва ща та сре ща от чет за 
пред ход на та го ди на по кал ку
ла ци ята за де по ни ра не на тон 
от па дък от общината, опе ра тор 
на депото, и да се пре раз г ле да 

за ло же на та в кал ку ла ци ята це на за компактор.
Решено бе на след ва ща та среща, оп ре де ле на за 

10.01.2012 година, да при със т ват от вся ка об щи на 
кметовете, финансист, еколог, по въз мож ност юрист.■

Регионалното 
сдру же ние на 
общините с нов 
пред се да тел
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Петя ГЕНОВА
На вър ш ват се 140 

г. от ос ве ща ва не то на 
цър к ва та “Св. Николай 
Чудотворец” в Берковица. 

Святата да та 6 
декември бе от бе ля за-
на с праз нич на ли тур гия 
с учас ти ето на Негово 
високопреосвещенство 
Ви дин с ки ят мит ро по-
лит Дометиан, ар хи ман-
д рит Антим и мес т ни 
свещеници. 

Катедралният храм е 
ед на от най-зна чи тел-
ните кул то ви сгра ди 
в Берковско. Майстор 
Георги Джонгар от 
Дебърско из ди га ве ли ко-
леп на та три ко раб на цър-
к ва с ем по рия – балкон, 
слу жел за жен с ко от де-
ле ние на цър к ва та през 
1871 г. 

Храмът е ос ве тен съ-
ща та го ди на от кти то ра 
и по пе чи те ля ар хи ман д-
рит Доротей - со фийс ки 

митрополит. В цър ков ни-
те кондики, за па зе ни и до 
днес, пише, че вид ни ят 
въз рож де нец е да рил 5000 
гро ша за пос т ро ява не то 
на сградата, а с труд са 
по ма га ли мес т ни те хора. 

След Освобождението 
ос нов на та сгра да е над с-
т ро ена с око ло 80 см и е 
из диг нат бо га то де ко ри-
ран купол. На стра нич ни-
те кри ла съ що е из диг нат 
по един ма лък купол, ко-
ето при да ва на цър к ва та 
по-мо ну мен та лен вид. 

Иконостасът и ико ни те 
съ що са мно го интересни. 
Камбанарията, ко ято е на 
входа, е пос т ро ена през 
1898 г. от майс тор Пандул 
Попов. 

В дво ра на цър к ва та 
се на ми ра и най-ста ро-
то клас но учи ли ще в 
Берковица – днес град с-
ка ху до жес т ве на га ле рия 
“Отец Паисий”.■

СНИМКА: АВТОРЪТ

140 г. от ос ве ща ва не то на
храма

Св. Николай 
Чудотворец

На 6 де кем в ри 24 бе лог ла ви ле-
шо яда „кац на ха” в при ро до за щи тен 
цен тър „Натура” чрез ри сун ки те на 
уче ни ци те от НУ „Св. Софроний 
Врачански”. В рам ки те на две сед-
ми ци уче ни ци от вто ри до чет вър ти 
клас има ха въз мож ност да ри су ват 
бе лог лав лешояд, ка то наб лю да ва ха 
ре ален ма кет на птицата. Макетът е 
пре дос та вен на при ро до за щи тен цен-
тър „Натура” от сдру же ние „Зелени 
Балкани” във връз ка с из пъл ня ван 
про ект за въз с та но вя ва не то на бе лог-
ла ви те ле шо яди в 
България. 

Освен че по ка-
за ха своя ху до-
жес т вен талант, 
де ца та на учи ха за 
важ на та ро ля та 
и пол за та от те-
зи ве ли чес т ве ни 
пти ци как то за 
природата, та ка и 
за човека. 

Специален 
гост на от к ри ва-
не то на из лож-
ба та бе Георги 
Стоянов, ек с перт 
от Дружество 

за за щи та на хищ ни те птици, кой то 
раз да де ин фор ма ци он ни пла ка ти и 
бро шу ри на мла ди те ху дож ни ци и 
тех ни те родители. 

4 от ри сун ки те бя ха спе ци ал но 
отличени, а тех ни те ав то ри по лу чи ха 
ори ги нал ни по да ръ ци от Дирекция на 
при ро ден парк „Врачански бал кан”.

Изложбата „Полетът на ле шо яда” 
мо же да бъ де по се те на все ки ра бо тен 
ден от 9.00 до 17.00 ч. в при ро до за-
щи тен цен тър „Натура” до края на 
ме сец декември. ■Слово плюс
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Община Враца се 
при съ еди ни към 

еко ло гич на та и об ра зо ва-
тел на ини ци ати ва „Моят 
зе лен град”, ко ято се ор га-
ни зи ра за чет вър та по ред на 
го ди на от „Кока–Кола ХЕК 
България” и Дружеството 
за за щи та на пти ци те с 
ак тив на та под к ре па на 
„Екопак България” 

Почистен бе ше ра йо нът 
око ло язовир „Дъбника”. 
Мястото се по се ща ва от 
мно го хора, пре дим но 
рибари, ко ито изос та вят 
бу тил ки и пли ко ве след 
прес тоя си. 

В ак ци ята се вклю чи-
ха слу жи те ли те от отдел 

„Опазване на окол на та сре-
да” към Община Враца, 15 
уче ни ци от Екоклуб към 
ПТГ „Н.Й.Вапцаров” и 5 
уче ни ци от ПГ „Димитраки 
Хаджитошин” - Враца. 
Напълнени бя ха 75 чу ва ла 
с об що тег ло 380 кг, ка то 
съб ра ни те от па дъ ци бя ха 
пре дим но плас т ма со ви и 
стък ле ни опа ков ки. 

Отпадъците бя ха из-
во зе ни до ба за та на 
„Й.Кръстителски-Джордан” 
ЕООД, гр.Враца, къ де то 
след сепа ри ра не ще бъ дат 
пре да де ни за рециклиране. 

Необходимите ма те ри-
али за по чис т ва не – цвет ни 
чу ва ли за раз дел но съ-

би ра не и по да ръ ци, бя ха 
оси гу ре ни от „Екопак 
България”, а „Кока-Кола” 
оси гу ри во да за вклю чи ли-
те се доброволци, съобщи 
инж. З. Иванова, началник-
отдел ООС..

Монтирани бя ха че ти ри 
та бе ли, заб ра ня ва щи из х-
вър ля не то на отпадъци.

Общината ще про дъл-
жи та зи ини ци ати ва и в 
бъдеще, ка то по чис т ва не то 
на ра йо на ще се из вър ш ва 
про лет и есен. Ще раз чи та-
ме на по-го лям ин те рес от 
стра на на уче ни ци и граж-
да ни, за да нап ра вим на-
шия град по-зе лен и чист. 
■Слово плюс

в при ро до за щи тен 
цен тър "Натура"

24 ле шо яда "кацнаха"

СНИМКИ: АРХИВ

яз. "Дъбника" 
във Враца

По чис тиха ра йо на око ло
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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

"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 дву етаж на къ ща в цен тъ ра на Монтана с 
двор но мяс то 270 кв. м, пе че на тухла, гре до ред и 

плоча, ку ба ту ра 120 кв. м, раз гъ на та площ 55 кв. м. 
Цена по договаряне. 

ДАВАМ под на ем нов апар та мент 100 кв. м., на ем 
200 лв. Тел. 096/323035; GSM 0894/472624.
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Иван Атанасов 
управител

гр. Берковица, обл. Монтана
тел./факс 0953/88 360, GSM 0888/351 157

e-mail:ivasberk@abv.bg

КАРТЕКС 
Автомобилни 
тех но ло гич ни сис те ми
Калин Кирилов

ТАХОГРАФИ, ТЕРМОГРАФИ И 
СКОРОСТООГРАНИЧИТЕЛИ
Монтаж, ото ри зи ран сервиз,

ле га ли за ция
Механична об ра бот ка на ме та ли и не ме та ли

Телефони: 0877/598 046; 0887/598 046
www.cartecs.eu

ч 15 Св. свщмчк 
Елевтерий. Преп. Павел 
Латрийски

п 16 Св. прор. Агей. 
Св. мчк Марин

с 17 Св. прор. Даниил 
и св. 3 от ро ци Анания, 
Азария и Мисаил

н 18 † Неделя пред 
Рождество Христово. 
Св. Модест, патр. 
Иерусалимски. Св. мчк 
Севастиан и дру жи на та 
му.

п 19 Св. мчк 
Бонифаций. Св 
Бонифаций, еп. 
Ферентийски. Св. 
Григорий, еп. Омиритски 
(Разрешава се ри ба)

в 20 * Св. свщмчк 
Игнатий Богоносец. 
Св. Йоан Кронщадски. 
(Игнажден) 
(Предпразненство на 
Рождество Христово)

с 21 Св.мчца Юлиания 
и пос т ра да ли с нея 500 
мъ же и 130 же ни

За вто ра по ред на го ди на с де ца та и еки па на ПГ „Мечо 
Пух” – 6годишни, от бе ляз ва ме  Деня на то ле рант нос т

та с по се ще ние в Дома за от г леж да не и въз пи та ние на деца, 
ли ше ни от ро ди тел с ки гри жи (ДОВДЛРГ) в се ло Борован.

Всички де ца от групата, за ед но с тех ни те учи те ли Петя 
Петрова и Венета Черганова, пом.въз пи та тел ка та Лиляна 
Радулова, родители, ди рек то ра на дет с ка та градина, ме ди
цин с ка та сестра, домакин, са  при ети ра душ но от де ца та и 
пер со на ла на дома. Осъществяваме взаимодействие, ко ето 
ос та вя трай ни по зи тив ни сле ди у всич ки – от де ца та в дома, 
че не са сами, от де ца та от дет с ка та гра ди на – че всич ки 
де ца имат пра во на щас т лив живот. Защото ед на ус мив ка 
повече, още ед на по да де на ръ ка ни во дят към един поху
бав и съ вър шен свят.

Удоволствие за нас е да по да рим подаръците, ко ито сме 
под гот ви ли всич ки за ед но за де ца та от дома. Чувстваме се 
щас т ли ви да тан цу ва ме и пе ем за ед но и си тръг ва ме с обе
ща ние за но ви срещи!

Отправихме по ка на до де ца та и еки па на до ма да ни гос
ту ват на 22 де кем в ри 2011 г. в Оряхово. За тях ще ор га ни зи
ра ме ко ле ден празник! Средства ще съ би ра ме от еки па на 
дет с ка та градина, при яте ли и доброжелатели! Който же лае 
да ни под по мог не в та зи бла го род на инициатива, не ка се 
свър же с нас на тел: 091714162  ЦДГ „ДРУЖБА“.

И не забравяйте: ръка, ко ято дава, ни ко га не обеднява!ме 
и пе ем за ед но и си тръг ва ме с обе ща ние за но ви срещи!

Отправихме по ка на до де ца та и еки па на до ма да ни гос
ту ват на 22 де кем в ри 2011 г. в Оряхово. За тях ще ор га ни зи
ра ме ко ле ден празник! 

Средства ще съ би ра ме от еки па на дет с ка та градина, 
при яте ли и доброжелатели! Който же лае да ни под по мог не, 
не ка се свър же с нас на тел: 09171-4162 - ЦДГ „ДРУЖБА“.

И не забравяйте: ръка, ко ято дава, ни ко га не обеднява!

За по-щастлив 

живот на децата

В община Борован



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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■ СЕКРЕТАРЯТ НА ОБЩИНА 
ВРАЦА ИВАН ЖЕКОВ бе гост 
на тър жес т ве но то чес т ва не 
на 90 го ди ни от съз да ва не
то на Българско ин же нер
ноар хи тек тур но дру жес т во 
– клон Враца и 40 го ди ни от 
от к ри ва не то на сгра да та на 
ДНТ – Враца. В поз д ра ви
тел ния адрес, кой то бе ше 
под не сен от име то на кмета, 
се казва: „… Вече 9 де се ти
ле тия Българското ин же нер
ноар хи тек тур но дру жес т во 
доп ри на ся за раз ви ти ето на 
града, стра на та и све та чрез 
ино ва ции и съв ре мен ни 
ме то ди на работа. Открита 
пре ди 40 го ди ни, кра си ва та 
сгра да на Дома на на ука
та и тех ни ка та съ би ра и до 
днес под пок ри ва си цве та 
на тех ни чес ка та ми съл във 
Враца.” 

■ ОБЩИНА ВРАЦА Е
 ПАР Т НЬОР по про ект ”И аз 
имам се мейс т во”, кой то се 
ре али зи ра по Оперативна 
прог ра ма „Развитие на чо
веш ки те ресурси“.
Проектът е в из пъл не ние 
на стра те ги ята на пра ви тел
с т во то за нас та ня ва не на 
изос та ве ни де ца в при ем ни 
семейства.
Той е на со чен към раз ви тие 
на при ем на та грижа, ко ято 
ще за мес ти со ци ал ни те 
домове. 
Приоритет е по мощ та за 
бе бе та та и де ца та до 3 
години, как то и за де ца та с 
увреждания.
■ В ЛОМ СТАРТИРА 
образователен проект 
за ромите – „Песните и 
приказките на нашите баби 
с детски клуб „Моят етнос 
и фолклорът”. Водеща 
организация по проекта 
е ресурсният център в 
Монтана, а негов партньор 
е ОУ „Хр. Ботев” в ломския 
квартал „Младеново”. Общо 
30 деца ще развиват в него 
творческите си умения. 
Те ще издирват ромски 
приказки, ще рисуват, ще 
пеят и танцуват. 
Проектът се финансира от 
Центъра за образователна 
интеграция на децата и 
учениците от етническите 
малцинства.

■ ЗАТВОРЕНОТО
 УЧИЛИЩЕ в 
Дългоделци, Община 
Якимово, се превръща 
в многофункционален 
обществен център – 1 
250 000 лева е осигурила 
общината за създаването му 
от Програмата за развитие 
на селските райони. В 
центъра ще има площадки 
за спорт, фитнесзала, 
кухня и столова, автомобил 
за инвалиди, компютърни 
кабинети и др. В него ще се 
помещава и дневен център 
за стари хора с кабинети за 
профилактика.
Ще бъде обособен и 
младежки клуб. В него 
ще работят консултанти и 
специалисти.

■ 20 НОВИ КНИГИ 
ПОСТЪПИХА в Американския 
кът на Регионална 
библиотека „Гео Милев” 
в Монтана, дарение от 
посолството на САЩ 
в България. Те бяха 
предоставени от Кен 
Московиц, съветник по 
обществените въпроси. Това 
са заглавия от класическата 
и съвременната американска 
литература, които могат да 
бъдат четени и слушани в 
оригинал, поясни директорът 
на библиотеката Анелия 
Иванова. С тях фондът 
на американския кът вече 
наброява 170 заглавия.

Накратко

В Медковец

134 г. от освобождението 
на Берковица 

С под на ся не на ве нец 
пред Паметника на 

за ги на ли те в Руско-тур-
с ка та Освободителна 
вой на бе по че те на ис то-
ри чес ка та дата.
Освобождението на 
Берковица от тур с ко 
роб с т во за поч ва на 3 
но ем в ри и трае до 4 де-
кем в ри 1877 г. Цял ме сец 
рус ки те войс ки во дят 
сра же ния с турците, 
до ка то най-пос ле пос лед-
ни те оп раз ват града. 
Четвърти Харковски 
улан с ки полк на полк. 
Ертел ид ва от се вер 
през Кутловица — с. 
Боровци и тър жес т ве но 
вли за в Берковица.

СНИМКИ: АРХИВ

Мирослав ГЕТОВ         
Историческо пос ти же ние 

за пи са ха фут бо лис ти те 
на Локомотив (Мездра) 
през есен ния по лу се
зон от пър вен с т во то в 
Северозападната „В” група: 
те спе че ли ха 15 по ред ни 
по бе ди в 15те сре щи от 
пър вия дял на шам пи она
та – нещо, ко ето не са мо 
се случ ва за пръв път в 
над 80го диш на та ис то рия 
на клуба, но е и уни ка лен 
ре корд през нас то яща та 
кам па ния във фут бол ни те 
пър вен с т ва в це лия свят. 

По то зи на чин „же лез ни
ча ри те” ог ла ви ха ед но лич
но кла си ра не то на по лу
се зо на в зо на та с ак тив от 
42 точ ки и го ло ва раз ли ка 
41:9*. За сравнение: ми на
ла та есен за вър ших ме на 
чет вър та по зи ция с 28 т. и 
го ло во съ от но ше ние 18:10 
(8 победи, 4 ра вен с т ва и 4 
загуби). Втори в таб ли ца та 
е Спартак 1919 (Плевен) 
с 38 т., а тре ти – Ботев 
(Козлодуй) с 37 т. 

С осо бе на стойност бя
ха до ма кин с ки те по бе ди 
сре щу пре ки те ни съ пер
ни ци за пър во то място: 
1:0 сре щу Ботев (Кз) и 2:0 
сре щу Спартак 1919 (Пл). 
Иначе найиз ра зи тел ни ят 
ни ус пех на соб с т вен те
рен бе ше сре щу Ситомир 
(Никопол) със 7:2, а ка то 
гос ти – сре щу Академик 
(Свищов) с 1:4. 

Голмайстор на от бо ра 
е цен т рал ни ят на па да
тел Иван Редовски с 12 
точ ни попадения, асис
ти ран от своя пар т ньор в 
ата ка та на „чер ве ночер
ни те” – Петър Златков, 
кой то има 8 гола. Следват: 
Александър Миков – 5, 
Цветомир Валериев и 
Борис Петков – по 3, Емил 
Манолов – 2, Николай 
Ковачев, Цветан Николов, 
Борислав Боянов и Цветко 
Иванов – по 1. За ста тис ти
ка та – Николай Велков от 
Ботев (Криводол) си от бе
ля за ав то гол сре щу нас, 
ре гис т ри рах ме и ед на слу
жеб на победа: с 3:0 сре щу 
Балкан (Белоградчик). 

Междувременно Локо 
(Мз) дос тиг на до по лу

фи на ли те на тур ни ра за 
Купата на Аматьорската 
фут бол на лига, ко ето съ
що се случ ва за пръв път. 
Момчетата на треньор
с кия тан дем Николай 
Нинов – Емилиян Петров 
ели ми ни ра ха пос ле до
ва тел но чет вър то ди ви
зи он ния Манастирище 
2000 (Манастирище) с 
2:4 след из пъл не ние 
на дузпи, в ре дов но
то вре ме 0:0 (Златков, 
Редовски, Цв. Иванов, 
Петков), тре то еше лон
ния Янтра 1919 (Габрово) 
с 3:0 (служ.) и ли де ра 
във Великотърновската 
ОФГ – Изток Килифарево 
2003 (Килифарево) с 0:2 
(Редовски – 2). 

В по ве че то ма чо ве ти ту
ляр ни ят ни със тав из г леж

да ше така: Христо Матев 
– Цветко Иванов, Стоян 
Димов (кап.), Александър 
Кирилов, Николай 
Ковачев – Александър 
Миков, Емил Манолов, 
Цветомир Валериев, 
Борис Петков – Петър 
Златков, Иван Редовски 
(Стоян Стоянов, Цветан 
Цветанов, Тодор Димитров, 
Борислав Боянов, Явор 
Янков, Пламен Ненов, 
Цветан Николов, Владимир 
Найденов, Борис Тончев). 

 * Заб. На 17 ок том в ри 
Зоналният съ вет на БФС 
– Велико Търново от не 3 
точ ки от ак ти ва ни за
ра ди па рич ни за дъл же ния 
на ПФК Локомотив (Мз) 
към бив шия със те за тел 
на клу ба в „А” ПФГ Иржи 
Ленко.Георги ПЕТРОВ

На го ля ма ви со та е 
кул тур но-ма со ва та 

ра бо та сред пен си оне ри-
те и хо ра та с ув реж да-
ния в ле ген дар но то се ло 
Медковец. Много са про ве-
де ни те ме роп ри ятия през 
из ти ча ща та 2011 година. 
Ето как во спо де ли пред-
се да тел ка та на клу ба Ема 
Борисова:

Тържествено се пос ре-
щат и от п раз ну ват всич ки 
празници, а та ка съ що и 
рож де ни те дни на чле но-
ве те на клуба. Вълнуващи 
спо ме ни за хо ра та от клу ба 
ще ос та нат чес т ва ни ята и 
пос ре ща не то на Първа про-
лет със срод ни те ни ко лек-
ти ви от Бързия, Берковица 
и Боровци. Проведените 
екс кур зии до ис то ри чес-
ки мес т нос ти ка то връх 
Персенк, Кръстова гора, 
Чекотинския манастир, 
Ботевград, Правец, до 
Белоградчишките скали, 
до пе ще ра та Магура и 
Рабишкото езеро.

Незабравими ще ос-
та нат и по се ще ни ята ни 
до Ловешките водопади, 
Деветашката пещера, 
Димитровград в съ сед на 
Сърбия. Тези ту рис ти чес-
ки обек ти ще ос та вят в нас 
тра ен спо мен за обо га тя-
ва не то на ге ог раф с ки те ни 
поз на ния и прек рас ни те 

впе чат ле ния от не обят ни те 
кра со ти на България.

Наред с ту риз ма 
полагаме грижи и за пев-
чес ка та ни група, ко ято 
ста на мно го по пу ляр на 
през пос лед ни те ня кол ко 
години. Само през та зи 
го ди на взех ме учас тие в 
два ре ги онал ни фес ти ва ла 
и спе че лих ме два злат ни 
медала, а на фес ти ва ла 
на хо ра та с ув реж да ния 
взех ме брон зов медал. 
Получихме по ка на и в 
Македония в мес тен съ-
бор в Ново село, къ де то 
гру па та ни се пред с та ви 
блестящо. Редовно про веж-
да ме ре пе ти ции и изу ча ва-
ме но ви фолк лор ни песни, 
свър за ни с на шия бит и 
култура.

Благодарим на кме та 
на об щи на та Венцислав 
Евгениев, кой то мно го ни 
помага. Ако на ши чле но ве 
имат проблеми, той ги по-
се ща ва в до мо ве те им и им 
помага. Така те не ча кат с 
ча со ве пред ка би не та му 
или дру га де в об щин с ка та 
администрация. Наскоро 
кме тът наг ра ди чле но ве те 
на клу ба с ве че ря и но щув-
ка във ви ла „Алмина” край 
Добридолския манастир.

Ето с та зи рав нос мет ка 
пос рещ нах ме и праз ни ка 
на хо ра та с ув реж да ния 3 
декември.■

▲ На 81-ия си  рож ден ден пен си оне рът миньор 
Кузман Кузманов от с. Медковец да ри 100 ле ва 
за клу ба на Съюза на ин ва ли ди те в България и 
на хо ра та с увреждания. Дарението бе при ето 
от Копринка Витанска, ко ято  ку пи но ва ка-
фема ши на за клуба.            СНИМКА: ГЕОРГИ ПЕТРОВ

СНИМКА: МИРОСЛАВ ГЕТОВ

"Локомотив" (Мездра)
- есе нен пър ве нец 
„Железничарите” с ис то ри чес ко 
постижение: 15 по бе ди в 15 сре щи

На екскурзии за 
здра ве и отмора
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Калин ТОДОРОВ
Отиде си от нас го ле ми ят бъл гар с ки 

ак тьор Велко Кънев, след теж ко и про-
дъл жи тел но бо ле ду ва не на 63-го диш на 
въз раст. Творческата му съд ба е свър за на 
с раз ви ти ето на бъл гар с ко то ки но в про-
дъл же ние на 30 го ди ни и със сце на та на 
Народния театър, къ де то изиг ра де сет ки 
прек рас ни роли.

Докато след ва ше във ВИТИЗ, бе-
ше уче ник на Апостол Карамитев. 
Велко Кънев уме еше ка то ни кой друг 
да уло ви и смешното, и дра ма тич но то 
в жи во та ни. Затова оби ча ме и пом ним 
фил ми те му «Оркестър без име», «Да 
оби чаш на инат», «Мъжки времена», 
«Матриархат»... 

Не слу чай но в слож ни те го ди ни на пре-
хо да за ед но с Георги Мамалев и Павел 
Попандов Велко Кънев учас т ва в съз да ва-
не то на гру па та НЛО, ко ято съ умя ва ше да 
уло ви про ме ни те в жи во та ни и по ня ко га 
да ни раз п ла че от смях. 

Затова ко га то през 2009 го ди на 
разбрахме, че се бо ри с рак на глас ни те 
струни, мно го хо ра се опи та ха да по-
мог нат със сред с т ва за ле че ни ето му в 
Германия. И все пак, той си отиде. 

Поклон пред па мет та му.
В па мет на го ле мия актьор, шо умен и 

ре жисьор Драматичен те атър – Монтана 

ще пред с та ви на 24 яну ари 2012 го ди-
на от 19,00 ча са в Голяма за ла не го ва-
та пос лед на пос та нов ка ка то ре жисьор 
„Бившата же на на моя жи вот” от Жозиан 
Баласко. Участват: Асен Блатечки, 
Невена Бозукова, Милена Маркова и 
Стефан Иванов. ■    
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Спектакъл в па мет
на Велко Кънев

▼„Бившата жена на моя живот” 

▲Велко Кънев в „Да обичаш на инат”

Цветан ИЛИЕВ 

Малко са кни ги те ка то „Времена” 
на Трифон Михайлов, ко ито 

ни пре на сят та ка упо ри то в кла да та 
на най-жес то ко то време. В тоя сми-
съл тя е явление, заг ла ви ето – на пъл но 
сполучливо. Неслучайно на пре ми ера-
та дой де лич но кме тът Златко Живков 
да поз д ра ви автора. Разтворим ли 
стра ни ци те й, ще ни плис нат об ла ци 
от барут, ще се раз т ре пе рят тъ пан че-
та та ни от воп ли и пла чо ве от мъ ка и 
смърт, ще ни на ле тят цу на ми от кръв 
и сълзи. Та то ва е най-тра гич но то 
вре ме в ис то ри ята на чо ве чес т во то 
и на България – двайсе ти ят век. В 
кни га та ка то във фо кус то се от ра-
зя ва в се ло Сумер и окол ни те се ла в 
Северозападна България.

Трифон Михайлов с детство, 
юношество, мла дост е свър зан с 
то ва време. Той е в не го и обратно. 
Всичко чуто, видяно, пре жи вя но 
е ми на ло през сър це то му. Той не 
мо же да не на пи ше та зи книга, кни-
га та на своя живот. Той не мо же 
да не из пъл ни своя висш пат ри-
оти чен и чо веш ки дълг – да раз ка-
же истината, осо бе но на мла до то 
поколение, за времето, то е ма ни-
пу ли ра но с наг ли ци нич ни лъжи. 
За два де се тия век, за Първата све-
тов на война, за Септемврийското 
въстание, за фашизма, за ан ти фа-
шис т ка та борба, за 9 септември, 
за социализма, за та ка на ре че на та 
де мок ра ция кни га та „Времена” е 
автентичен, раз тър с ващ документ. 
И за да ни го поднесе, авторът, 
ма кар и с проб лем на Николай 
Островски с не го ва та „Как се ка ля-
ва ше сто ма на та”, про явя ва из к лю-
чи тел но мъжество, во ля и любов, 
талант, за да ни да де та зи го ре ща 
книга.

Тя ня ма тра ди ци он ния сю жет и 
композиция. Сюжетното дейс т вие 
тече, за вър за но за про ти ча не то на 
времето, къ де то все ки час, ден, 
седмица, ме сец са свър за ни с кон к-
рет ни па мет ни случ ки и събития, с 
де сет ки кон к рет ни имена, с жи во та и 
смъртта, с под виг и предателство.

По-ско ро то ва е сбор ник от по-къ-
си или дъл ги хроники, вся ка от ко ито 
при ли чат на мал ки повести. С тях се 
по пъл ва пъ зе лът на народния, на сел-
с кия живот. Това за дър жа вни ма ни ето 

на читателя. Той не спи ра по средата, 
а бър за да про че те и след ва ща та го-
ре ща страница. Разбира се, до цент 
Михайлов е та лан т лив белетрист. 
Свидетелство за то ва са раз ка зи те 
„Волга, Волга”, „Разстрели” с тех ния 
драматизъм. Който ис ка да раз бе ре 
ха рак те ра на фашизма, не ка про че-
те те зи раз ка зи и да да де от пор на 
отрицателите.

Авторът не от ми на ва ни то ед на 
случка, събитие, произшествие, би-
ло трагично, би ло комично, би ло 

интригуващо: кър ва ва та сеп тем в-
рийс ка вакханалия, ма со ви за ци ята на 
ТКЗС, бом бар ди ров ки те на аме ри кан-
с ки те и ан г лийс ки лет ци над София, 
Враца и др. Навсякъде той не се под-
да ва на фал шив въз торг или тен ден ци-
озен садизъм. Не скри ва из в ра ще ни ята 
при кооперирането, ла кейни чес т во то 
на бъл гар с ки те де мок ра ти пред но вия 

го лям брат и за то ва не обел ват ни то 
ду ма за де сет ки те уби ти през вре ме на 
бом бар ди ров ки те от американците, на 
го ле ми те разрушения. А ко га то се под-
х вър ля иде ята за па мет ник на за ги на-
ли те аме ри кан с ки летци, то ва е връх на 
наг лос т та и цинизма. Той зак леймя ва 
най-го ле мия дву лич ник на планетата, 
не из мен ния ан ти ко му нист (ти ту лу ван 
ка то го лям политик) Чърчил, кой то с 
па то ло гич на та си ом ра за към бъл гар с-
кия на род тръг ва да му отмъщава.

При пре ми ера та на кни га та емо ци-
онал но из каз ва не нап ра ви не бе зиз-
вес т ни ят Иван Иванич. Той не се 
съг ла си с нап ра ве ни те из во ди и зак-
лю че ния от кни га та от ре цен зен та 
(моя милост). Въпрос на лич но мне-
ние и убеждение. Но ние не мо жем 
да не се съгласим, че точ но та ки ва 
вну ше ния ни пра ви са ми ят ав тор с 
ця ла та си книга.

Авторът не от ми на ва и по се ще-
ни ята на цар Борис в се ло Сумер, 
в род на та му къща, в кръч ма та на 
дя до му. „Глупавият” на род спо ред 
Фердинанд про явя ва нуж но то ува-
же ние и по чит към царя, ка то му 
внушава, че мас ка та му на до бър 
на ро ден цар тряб ва да е не го ва та 
същност, а не дру га та – на па лач 
и убиец, в име то на ко го то кла ха 
народа, как то и тур чин не го е клал.

Главен ге рой във „Времена” се 
очер та ва ба ща та на ав то ра – отец 
Михаил. 

Той е с въз рож ден с ка същност, но-
си тел на доб ро де те ли те на Паисий, 
Софроний, Викенти, Бозвели, поп 
Андрей и др. И то в най-кър ва во то 
време, ко га то се изис к ва сме лост 
и дързост, твър дост и без с т ра шие 
пред смъртта, го тов ност за са мо жер-
т ва в име то на правдата, истината, 
свободата, спа се ни ето на хората. 
Отец Михаил неп ри ну де но по раж-
да у нас ис к ре но прек ло не ние и 
благодарност. Наследството от не го 
се про явя ва и в не го вия син – до-

цент Михайлов е та лан т лив писател, 
родолюбец, хуманист, реалист, 
философ, го лям спе ци алист-от к ри ва-
тел ка то лекар.

На чи та те ли те пре по ръч ва ме го ре-
ща та му кни га и очак ва ме вто ра та с 
обяс ни мо нетърпение, за що то и тя, 
уве ре ни сме в това, ще бъ де на пи са на 
от до цен та с кръв от сър це то му.■

Сред кла да та
на вре ме то
Трифон Михайлов, 
„Времена”, Враца, 2011 г.

Среща с 
Александра 
Маринина

Марио ТОДОРОВ
Рус ка та пи са тел ка Александра 

Маринина е ав тор ка на по ве че от 30 
романа, ко ито са пре ве де ни на 26 
езика, в то ва чис ло и на български. 
Книгите й се про да ват в 35 ми ли она 
ти раж в це лия свят. Тя е найче те ни ят 
и оби чан съв ре ме нен рус ки автор. По 
ро ма ни те й са зас не ти ня кол ко те ле ви
зи он ни сериала, ко ито са спе че ли ли ог
ром на популярност. Сред найиз вес т ни
те й про из ве де ния са: „Игра на чужд те
рен”, „Неволна убий ца”, „Откраднатият 
сън”, „Смърт за ра ди смър т та”, 
„Пешките па дат пър ви”, „Смърт и мал ко 
лю бов”, „Черният спи сък”, „Посмъртен 
об раз”, „За всич ко се пла ща”, „Светлият 
лик на смър т та”, „Жертвата не из вес
т на”, „Мъжки иг ри”, „Аз ум рях вче ра”, 
„Реквием”, „Призрачна му зи ка”...

"Много ми е приятно, че кни ги те 
ми се пре веж дат в България и мо ите 
лю би ми ге рои ве че го во рят на бъл
гар с ки език. Искрено се надявам, че 
ще бъ де ин те рес но да про че те те не 
са мо как и за що се из вър ш ват прес
тъп ле ния в Русия, но и за то ва как жи
ве ят хо ра та в на ша та страна, за как во 
мислят, мечтаят, на как во се на дя ват 
и от как во се страхуват. Романите 
ми са за любовта, за ревността, за 
омразата, за отмъщението, за друж
ба та и предателството, за чес т та и 
безчестието. Желая ви успех, щас тие 
и бла го по лу чие" – спо де ля Александра 
Маринина.

„Смяна на ми ше на та” е по ред ни ят 
ро ман на рус ка та кримикралица, ко ято 
от но во по се ти България през но ем в ри 
та зи година. Капитанът от ми ли ци ята 
Игор Дорошин е бли зо до мяс то то на 
двойно то убийство. Жертви са мла да та 
съп ру га на биз нес мен и шофьо рът й, 
кой то е и бодигард. Дорошин раз с лед
ва и съз да ва своя версия. Тя е ко рен но 
раз лич на от официалната. 

Когато мо ти ви те се дик ту ват от чо
веш ки страсти, до ри при вид но найне
ос по ри ма та ло ги ка мо же да се ока же 
погрешна, е зак лю че ни ето след пре ми
ера та на кни га та на Маринина.■


