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 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

ЕТ „НЕШО МИРАНОВ”
Нешо МИРАНОВ – управител

Kачество 
със световно 
значение
3200 Бяла Слатина
ул. „Васил Левски” № 90 
тел. 0915/8 34 61

Референдум – 2013 г. В Монтанска област

66,36% са за нова 
ядрена централа

Само 120 ду ши гла су ва ха 
в ром с ки те квар та ли в Монтана
С над 6 про цен та по-ви сок ре зул тат  от сред ния 

за стра на та в под к ре па на но ва яд ре на централа. 
66,36 про цен та от гла су ва ли те в на шия ре ги он са 
под к ре пи ли из г раж да не то на но ва АЕЦ, в стра на та 
от го вор „да” са да ли 60,55 процента.

Почти съ ща та е раз ли ка та при от го во ра „не”. В 
об ласт Монтана про тив но ва цен т ра ла са гла су ва ли 
31,88, в стра на та 38,02 процента.

511 са не дейс т ви тел ни те бю ле ти ни в областта, за 
стра на та те са 19 337.

19 423 са бю ле ти ни те с от го вор „да” в областта,  
вър ху 9333 е от бе ля зан от го ворът „не”.

По-мал ко от 120 жи те ли на два та ром с ки квар та-
ла в Монтана са гла су ва ли в неделя. В кв.”Огоста” 
от 983-ма за пи са ни в из би ра тел ни те спи съ ци до 
ур ни те са стиг на ли ед ва 35 човека. В Кошарник 
има две сек ции – ед на та е чис то ромска, а дру га-
та смесена. В те зи две сек ции са гла су ва ли 92-ма 
души. Сравнение с ре зул та ти те от пар ла мен тар ни те 
из бо ри през 2009 го ди на показва, че в три те сек ции 
са гла су ва ли над 60 на сто от има щи те пра во на 
това, т.е. над 1200 души.■

Врачани ка за ха 
"да"
на ви де ло то

Елеонора ЦАНОВА

Само пре ди дни же на от Борован по на шен с-
ки ис к ре но заяви, че тя ще гла су ва с „да” на 
ре фе рен ду ма за из г раж да не то на но ва яд ре-

на цен т ра ла у нас, а със своя глас ис ка у до ма й да 
е свет ло и топ ло и то ва да е по джо ба и с нейна та 
мал ка пенсия.

Въпреки мъглата, в пре кия и по ли ти чес кия смисъл, 
око ло Дунава, въп ре ки ми ну со ви те тем пе ра ту ри и 
поледиците, все пак част от хо ра та във Врачанско 
стиг на ха до урните, за да да дат своя глас в пър вия по 
ро да си граж дан с ки вот в най-но ва та ис то рия на стра-
на та ни. Вяло, труд но тръг на де нят на референдума. 
Липсваше он зи ентусиазъм, кой то обик но ве но прид-
ру жа ва изборите. Партиите прегряха, осо бе но в пос-
лед ни те дни, а на ро дът се отег чи от прения, ко ито 
са му не яс ни и са об ви ти в по ли ти чес ка мъг ла .То ва 
най-яс но ли че ше в го ле мия град, та до ри и в гра да 
на Първа атом на . И там мно го от хората, от ко ито се 
очак ва ше да са яд ре но образовани, и те твър дя ха ч 
е все пак ня мат дос та тъч на информираност. От по ли-
ти чес ки те си ли и от т.нар. ини ци атив ни ко ми те ти „за” 
и „про тив” се из п ра ща ха ежед нев но раз но по соч ни 
сиг на ли и то ва раз кон цен т ри ра хората.

В мра зо ви та та не дел на ут рин всич ки те 308 сек ции 
в об лас т та бя ха от во ре ни в точ ния час. В об лас т-
ния цен тър сек ци ите бя ха 110, с пет до пъл ни тел ни в 
МБАЛ “Христо Ботев”, затвора, Дома за ста ри хо ра 
и спе ци али зи ра ни те диспансери. В крайду нав с кия 
град, къ де то все ки вто ри е енергетик, же ла ни ето за 
бъ де щи но ви яд ре ни бло ко ве бе очевидно. Там имат 
опи та с ре фе рен ду ма пре ди го ди ни за из г раж да не 
на хра ни ли ще за съх ра не ние на яд ре ни те отпадъци, 
на ко ето до пит ва не 30 000 жи те ли ка за ха „да” и след 
две го ди ни то ще бъ де за вър ше но  окончателно. И 
въп ре ки че хо ра та бя ха обър ка ни от въп ро са и про-
ти во пос та вя не то на 7 и 8 блок тук на цен т ра ла та в 
Белене, те са очевидци, че след зат ва ря не то на че-
ти ри те мал ки блока, къ де то се га са ос та на ли ка то 
об с луж ва щи ед на чет върт са мо от за ети те в тях 1600 
енергетици, а об що в Козлодуй без ра бо ти ца та след 
то ва е ско чи ла с 50 процента.

Все пак от има щи те пра во на глас 174 890 жи те ли 
на Врачанска област, до края на из би ра тел ния ден 
своя вот да до ха 42 574, или 24.26 процента. В гра-
да на яд ре ни те енер ге ти ци ак тив нос т та бе ед на от 
най-ви со ки те - 32.92%, а гла су ва ли те бив ши вече, 
нас то ящи и бъ де щи енер ге ти ци бя ха 5874. От тях 
4600 ка за ха сво ето „да” на бъ де що то раз ви тие на 
яд ре на та енер ге ти ка и на България ка то дър жа ва с 
ви со ки тех но ло гии и 1201 бя ха против.  Отличник по 
ак тив ност е об щи на Роман със сво ите бли зо 34 про-
цен та гласували. Най-пла хо бе же ла ни ето да из ра зят 
сво ята граж дан с ка по зи ция на пър вия де мок ра ти чен 
ре фе рен дум на врачани, с 20. 71 про цент гласували. 
А мно зи на от тях пом нят как имен но Врачанско 
изстрада, но и бе до ня къ де привилегировано, с из-
г раж да не то на Първа атом на в Козлодуй. В ос та на-
ли те об щи ни про цен тът на гла су ва ли те в не дел ния 
ден бе око ло 24-25 процента, или ед на чет върт от 
има щи те пра во на глас. 

А гла сът на хо ра та от на ша та об ласт е „за” раз-
ви ти ето на яд ре на та енер ге ти ка и по-точ но за но ви 
седми, че до ри и ос ми блок в Козлодуй. От дейс т ви-
тел ни те 41 931 бю ле ти ни с „да”  са 27 555, про тив са 
14 376, или то ва е око ло 65.7% „за” и 34.3% „про тив” 
бъ де ща яд ре на мощност.

Денят пре ми на спокойно, без се ри оз ни сиг на ли за 
нарушения, за ку пу ва не на гла со ве или не раз ре ше на 
агитация, обя ви пред се да те лят на Районната из би-
ра тел на ко ми сия Ирина Иванова при обя вя ва не края 
на из бор ния ден. Изключение е ед но обаж да не на 
те ле фон 112 от кри ми нал но про яве но лице, че кме-
тът на Долна Кремена па за ри гласове. Направената 
про вер ка е  установила, че то ва не е истина.■

►Кметът на Видин 
Герго Гергов гласува в 
22-а избирателна секция, 
в сградата на ОУ „Отец 
Паисий“. 

Видинският кмет бе 
придружен от съпругата 
си. Той пусна изборната 
бюлетина в 11.15 ч. 
Гергов заяви, че дава 
своя глас в името на 
по-доброто бъдеще 
на България. Според 
него всеки гражданин 
трябва да изрази своята 
позиция по важния за 
страната ни въпрос, 
свързан с развитието на 
ядрената енергетика.

На 27 януари 2013 
година се провежда 
първото допитване 
у нас в периода на 
демокрацията.  

Общо 121 избирателни 
секции са формирани 
на територията на 
Община Видин, а броят 
на хората, фигуриращи 
в избирателните 
списъци, е 66 250. 
Общината е направила 
всичко необходимо за 
нормалното протичане 
на изборния ден. 
Заради студеното 
време, в много секции е 
осигурено допълнително 
отопление. 

СНИМКИ: АРХИВ

Общо 15 278 
жи те ли на об-
ласт Видин са 

гла су ва ли с «да» на 
про ве де ния в не де ля 
референдум. При 100% 

об ра бо те ни про то ко ли 
в избирателен ра йон 
Видин ре зул та ти те от 
на ци онал ния ре фе рен-
дум за раз ви ти ето на яд-
ре на та енер ге ти ка чрез 

из г раж да не на но ва яд-
ре на цен т ра ла са: „да” – 
68.517% (15 278 гласа); 
„не” – 29.393% (6554 
гласа). Недействителни 
– 2.090% (466 гласа)■

при 100% об ра бо те ни 
про то ко ли с „да” 
са гла су ва ли 68.517%, 
с “не” - 29.393%

Във Видин
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В Белоградчик

 О Б Щ И Н А     М О Н Т А Н А
На ос но ва ние чл. 69  от Наредбата за ре да за придобиване, уп рав ле ние и раз по реж да не с 

об щин с ко то иму щес т во
О  Б  Я  В  Я  В  А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ 
За от да ва не под на ем за срок от 5 (пет) го ди ни на имо ти –  об щин с ка собственост, във връз ка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за об щин с ка та соб с т ве ност и чл. 56, ал.1 от 

ЗУТ

№ Наименование и опи са ние на обек та на търга
Дата, час и мяс то на 
про веж да не на тър га

 Пов то рен търг при 
нес пе че лен обек т

 На чал на 
тръж на цена, 

ме се чен на ем без  
ДДС (лв.)

Де по зит  
(лв.)

Це на на 
тръж ни 

до ку мен
ти

(лв.)

1.
Те рен с площ от 12.00 м²  за пос та вя не на па ви ли он за 
про даж ба на про миш ле ни стоки, на хо дящ се в УПИ І, 
кв.10 гр. Монтана.

15.02.2013 г.
13.30 ч.

об щи на Монтана

22.02.2013 г.
13.30 ч.

об щи на Монтана
19.20 57.60 30.00

2.
Терен с площ от 11.18 м²  за пос та вя не на па ви ли он 
за про даж ба на хра ни тел ни стоки, на хо дящ се в УПИ 
І, кв.285 (Младост2) гр. Монтана.

15.02.2013 г.
14.00 ч.

об щи на Монтана

22.02.2013 г.
14.00 ч.

об щи на Монтана
16.77 50.30 30.00

3.
Помещение за ко пир ни ус лу ги с площ 6.70 м², на
хо дя що се в обект с идентф.48489.7.515.1.1. гр. 
Монтана.

15.02.2013 г.
14.30 ч.

об щи на Монтана

22.02.2013 г.
14.30 ч.

об щи на Монтана
16.08 48.20 30.00

4.
Кафе – апе ри тив с площ 21.00 м²,на хо дя що се в УПИ 
ІІІ, кв.16 с. Г. Церовене, общ. Монтана 

15.02.2013 г.
15.00 ч.

об щи на Монтана

22.02.2013 г.
15.00 ч.

об щи на Монтана
35.70 107.10 30.00

Тръжни до ку мен ти се за ку пу ват и по лу ча ват от ка са та в стая 102
Депозит се вна ся на ка са та в стая 501.
Заявления за учас тие в тър га се при емат в стая 102.
Краен срок за за ку пу ва не на тръж ни книжа, вна ся не на де по зит и по да ва не на за яв ле ния е 13.02.2013 г., а за пов тор ния търг е 20.02.2013 г.
За справки:  тел. 394 239

Любомир ВЕСЕЛИНОВ
Проведената сре ща в 

Белоградчик бе с учас ти ето на 
пред с та ви те ли на об щин с ка 
администрация, в ко ято учас
т ва ха кме тът Борис Николов 
и не го ви ят за мес т ник Росен 
Младенов. Присъстващите бя
ха за поз на ти с прав на та рам ка 
на про це са на прог ра ми ра не и 
същ нос т та и тех но ло ги ята на 
прог ра ми ра не то – от идейния 
про ект до не го ва та реализация. 
Ръководителят на цен тъ ра 
Мариела Савкова го во ри за 
но вия прог ра мен пе ри од – за 
ви до ве те програми, темите, 
це ли те и при ори те ти теq по 
ко ито ще се ра бо ти от 2014 
до 2020 година. За нас то ящия 
период, ак тив нос т та на об щи
на Белоградчик е: склю че ни 
8 до го во ра на об ща стойност 

5 006 090 лв., ко ето я на реж да 
на пър во мяс то по до го во ре ни 
сред с т ва сред 10те помал ки 
ка то брой на се ле ние об щи ни 
на об ласт Видин. 

В Белоградчик ОИЦ про
ве де пър ва та от по ре ди ца 
от к ри ти при ем ни в общините, 
ко ито ще се осъ щес т вят през 
2013 г. Целта на при ем на
та бе граж да ни те на мяс то 
да по лу чат ин фор ма ция за 
от во ре ни те про це ду ри по 
Оперативните прог ра ми и въз
мож нос ти те за фи нан си ра не 
на про ек т ни идеи със сред с т

ва от европейските фондове. 
Амбицията на Центъра е все ки 
ме сец да бъ дат ор га ни зи ра ни 
от к ри ти приемни, на ко ито 
не го ви пред с та ви те ли да да ват 
кон сул та ции и по лез на ин
фор ма ция на за ин те ре со ва ни 
граждани.

Кметът Борис Николов 
раз ка за за ак тив на та ра бо та на 
об щин с ка ад ми нис т ра ция по 
прог ра ми и про ек ти и в час т
ност в об лас т та на стро ител
с т во то и благоустрояването. 
Стартиралите про ек ти и тези, 
ко ито пред с тои да стар ти рат 
та зи го ди на, са на стойност от 
по ря дъ ка на 1617 млн. лева.  
В зак лю че ние той из ра зи сво
ята убе де ност от по лез но то 
и ус пеш но сът руд ни чес т во с  
Областния ин фор ма ци онен 
център.■

Имаме план да до би
ем са мо 1000 ку б. мет ра 
дър ве си на от во до дайна та 
зо на в Берковския балкан. 
Досега сме до би ли 500 
куб. метра, от ос та на ли те 
се отказваме. Това съ об щи 
Юри Миков, ди рек тор на 
Северозападното дър жав но 
гор с ко пред п ри ятие на сре
ща в Монтана. Вододайната 
зо на об х ва ща 3660 хек та ра 
площ от планината, 3150 от 
ко ито са гори.

Площите със сеч ве че 
не се залесяват, то ва не 
е модерно, до пъл ни още 
Миков. Гората се ос та вя да 
се въз с та но ви сама. Най
ка чес т ве на е тази, в ко ято 
ед но до дру го рас тат сто
го диш ни и ед но го диш ни 
дървета, обяс ни той. Това 
са новите, ев ро пейс ки стан
дар ти за въз п ро из вод с т во 

на зе ле но то бо гатс т во на 
континента.

Според Миков, на ма ля
ва не то на во да та в язо вир 
„Среченска ба ра”, от кой то 
са во дос наб де ни 27 се ли ща 
в Монтанско и Врачанско, 
не се дъл жи на из си ча
не то на горите, а на гло
бал но то затопляне. Преди 
години, ко га то от ра йо на 
на Берковица са до би ва
ни по 50 000 куб. мет ра 
дървесина, во да та е би ла 
повече. През пос лед ни
те го ди ни от пла ни на та се 
сва лят го диш но по 28 000 
куб. м.

Горският шеф тряб ва ше 
да от го во ри на въп ро си

те на жи те ли те на се ла
та Говежда, Копиловци, 
Еловица и др. за що се се че 
ма со во го ра та и за що ти ро
ве пре ми на ват с ог ром ни 
ство ло ве поч ти денонощно.

Няма изсичане, твър ди 
Юри Миков. Разрешение 
за до бив имат 150 фирми, 
ко ито за поч ват да се
кат са мо след сан к ция от 
РИОСВ – Монтана. Тя пък 
об съж да ла ин вес ти ци он ни
те на ме ре ния на се ка чи те и 
ед ва то га ва да ва ла съгласие. 
Как оба че то се спазва, 
ди рек тор ка та на ин с пек
ци ята Деница Славкова не 
отговори.

Не на ма ля ва и ко ли чес т

во то на ва ле жи те в района, 
до ба ви Леночка Ангелова, 
ръ ко во ди тел на мес т на та 
ме те оро ло гич на служба. Те 

са мо па дат на един път, а 
не пос те пен но през месеца. 
Т.е. на ма ля ва не то на пи
тейна та во да не мо же да се 

тър си и в мал ко то дъж до ве 
и сне го ве в района, обяс ни 
метеороложката.■

От сай та kmeta.bg

Спират сеч та във во до дайна та 
зо на на Берковския бал кан

Оставят го ри те да се 
въз с та но вя ват естествено,
за ле ся ва не то не би ло по лез но

10 го ди ни без на ша та 
при ятел ка и колежка, 

жур на лис т ка та

НЕЛИ 
ДАВИДКОВА

Скъпа
Нели,
Не сме те 

забравили! 
Живи са 
спо ме ни те 
за тво ето 

благородство, за тво ята 
доброта, за тво ята чес-
т на жур на лис ти чес ка 
по зи ция в отс то ява не на 
прин ци пи те на доброто.

Ти бе ше жур на лист с 
ви со ки про фе си онал ни 
качества, с голямо, от во-
ре но за чо веш ки те бол ки 
сърце. 

Обичаме те! Липсваш ни!
Прекланяме се 
пред свет ла та ти памет!

в. „Слово плюс”

Открита приемна по 
оперативните програми
проведе ОИЦ - Видин

През изминалата седмица 
професорът от израелската 
болница „Хадаса” Рувен Ор и 
неговите сътрудници доказаха, 
че идеята за създаването във 
Враца на Център за клетъчна 
терапия ще стане. 

Найголемият радетел на 
това градът под Околчица 
да бъде място за медицина 
от висока класа депутатът 
др Янко Здравков, който 
е моторът на този хуманен 
проект, съвместно с проф. 
Ор вече усилено работят за 
бъдещия Център за клетъчна 
терапия. В столицата 
преди дни директорът на 
Центъра за костномозъчна 
трансплантация в израелската 
болница „Хадаса” и др 
Здравков получиха подкрепа 
на срещата си със здравния 
министър Десислава 
Атанасова.

"Тук съм, за да си 
сътрудничим с др Здравков. 
Ние сме отдадени на 
този проект и влагаме 
много енергия за неговото 
реализиране. Найважно е 
мотивацията и обмяната на 
опит между българските и 
израелските лекари. 

Вярвам, че така ще 
постигнем много и сме готови 
да стартираме изграждането 
на високотехнологичен 
медицински център във Враца 
в найкратки срокове. 

Ще обучим и нужните 
специалисти, в такъв Център 
за клетъчна терапия най

важни са хематолозите и 
онкохематолозите, тъй като 
ще лекуваме болести на 
имунната система, левкома, 
левкимия и други онкологични 
заболявания. 

Разговарях с много лекари 
тук и се убедих, че имате 
талантливи специалисти и 
отлични професионалисти, 
които могат да работят 
в този център." Това 
сподели при краткото си 
посещение в страната ни  
световноизвестният израелски 
професор. Той успя, макар 
за часове да консултира и 
даде препоръки и указания, 
а и голяма доза надежда на 
дошлите при него онкоболни. 
По метода на професора, 
вече прилаган в Германия, 
САЩ и Сингапур, се извличат 
стволови клетки от костния 
мозък на пациенти, които 

покъсно, след обработка 
се връщат в болния и 
активизират неговата имунна 
система, за да се пребори с 
рака.

Др Здравков, приел 
присърце тази кауза, е 
убеден, че изграждането на 
този Център за лечение чрез 
стволови клетки във Враца 
ще дари надежда и лечение 
на болни от цялата страна, ще 
спести време, средства и други 
неудобства на пациентите, 
които сега търсят помощ в 
чужбина. 

Заедно с директора на 
лабораторията за обработка на 
стволови клетки в болницата 
„Хадаса” Симха Самюел те 
огледаха наличния сграден 
фонд, който може да бъде 
предоставен за развитието 
на този истински център за 
надежда. ■ Слово плюс

Израелски професор дарява 
надежда
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- Г-жо Коларска, в Монтана 
се стро ят 4 жи ли ща за де ца в 
риск, ед но ве че е построено. 
Означава ли това, че об щи-
на та во ди ак тив на со ци ал на 
политика?

 Общината раз ви ва но ви ви до
ве со ци ал ни ус лу ги по спе ци ал но 
раз ра бо те на стратегия. Целта ни 
е до ка то се зак ри ят до мо ве те за 
ме ди косо ци ал ни грижи, ние да 
сме съз да ли ус ло вия за жи вот на 
де ца та на друго, подоб ро място. 
Разработваме проекти, свър за ни 
със съз да ва не на условия, близ
ки до семейните. Вече има ме и 
стан дар ти за те зи но ви ус ло вия – 
как ва площ тряб ва да се оси гу ри 
за детето, как во оборудване, как
во об за веж да не и т.н. Такава е и 
по ли ти ка та на пра ви тел с т во то – 
да се зак ри ват ин с ти ту ци ите ка то 
се гаш ни те до мо ве с мно го де ца 
– в мон тан с кия – до 100 – 180 
пре ди и те да за жи ве ят в би оло
гич ни те си семейства, в при ем ни 
или да бъ дат осиновени. Тези, ко
ито все пак ня ма къ де да отидат, 
да сме нят ус ло ви ята на живот. Да 
жи ве ят ка то в свой дом. 

Зато ва в мо мен та стро им три 
къ щи от се ме ен тип и ед но за щи
те но жилище. 

Защитеното жи ли ще е пред
наз на че но за мла де жи от 
домовете, на вър ши ли 18 години. 
Средствата по лу ча ва ме по про

ек та „Детство за всич ки”, фи
нан си ран с 2 млн. лв. от опе ра
тив на та прог ра ма „Регионално 
раз ви тие”. През ми на ла та го ди на 
из г ра дих ме цен тър за нас та ня ва
не от се ме ен тип за де ца от 3 до 
7 години. По про ект об щи на та 
из г ра ди и ком п лекс за со ци ал ни 
услуги. Проектите из пъл ня ва ме 
ка то общински, но след то ва пре
дос та вя ни те ус лу ги се прев ръ щат 
в де ле ги ра на дър жав на дейност.

- Монтана е един от гра-
до ве те с най-мно го при ем ни 
родители. Как про ти ча про це-
сът на при ема не на чуж ди те 
де ца в семействата?

 В об ласт Монтана има 81 
при ем ни семейства. Наймно
го са те в Монтана, Лом и 
Берковица. В края на ми на ла та 
го ди на в Монтана са би ли нас
та не ни 23 де ца в 19 семейства. 
Всичко за поч ва с обу че ние на 
при ем ни те родители. То про
дъл жа ва по 4 ме се ца в на шия 
ком п лекс за со ци ал ни услуги. 
Последната гру па е от 14 души. 
В 8 се мейс т ва от та зи гру па ве че 
са нас та не ни деца.

- Какви хо ра ста ват при ем-
ни родители? Само без ра бот ни 
ли?

 За да от г леж даш дете, тряб
ва да ня маш дру га работа. Така 
че, при ем ни ро ди те ли ста ват 
безработни, пенсионери, сред 

ко ито мно го са 
бив ши учители, 
ме ди цин с ки 
сестри. Няма 
изис к ва ния за ценз. Главното 
изис к ва не е да са доб ро на ме ре
ни към де те то – не са мо майка та 
, а и ос та на ли те му членове, да 
се ан га жи рат с отглеждането. 
Виждам, че же ни те се ин фор ми
рат ед на от дру га за условията, 
работата, пол за та за семейството. 
С то ва си обяс ня вам мно го то 
семейства, ко ито са от два съ сед
ни бло ка в квар тал „Пъстрина”. 
Не всич ко вър ви глад ко – 1 – 2 
при ем ни май ки се от ка за ха от 
децата. Видя им се труд но да 
се гри жат за тях. Други пък ве
че взе мат де ца за вто ри път, 
след ка то пър во то е оси но ве но 
или е взе то от би оло гич но то си 
семейство.

- Освен обучение, как во дру-
го е за дъл жи тел но за при ема-
щи те родители?

 Задължително пра вим про уч
ва не на се мейс т ва такандидати. 
Това ста ва съв мес т но със служ
би те за со ци ал но подпомагане. 
Правят се ан ке ти с чле но ве те на 
ця ло то семейство, със съседите. 
Щом съ се ди те споделят, че кан
ди да ти те не са се гри жи ли осо
бе но доб ре за сво ите деца, те не 
ста ват при ем ни родители. Имаме 
и случаи, при ко ито съп ру зи те 

или пого ле ми те де ца не же ла ят 
чуж ди те в до ма си. Тогава съ що 
не удов лет во ря ва ме же ла ни ето 
на май ка им за при емен родител.

- В се гаш ния дом за ме ди ко-
со ци ал ни гри жи са ос та на ли 
30 деца, а пер со на лът е от 50 
души. Има ли стан дар ти кол ко 
ду ши тряб ва да се гри жат за 
ед но дете?

 Не, но то зи пер со нал ще 
бъ де намален. На до ма пред
с тои ремонт, за то ва за дър жат 
персонала. Целта е де ца та да 
бъ дат об г риж ва ни подобре, ко
ето оз на ча ва за тях да се гри жат 
и по ве че хора. Аз бях в бъл гар с ка 
група, ко ято се за поз на с опи та 
на Англия в пре дос та вя не то на 
со ци ал ни те услуги. Видях, че за 
3 де ца с ув реж да ния се гри жат 
14 души. Само но щем до де ца
та де жу ре ха по двама, а един им 
бе ше на разположение. Аз бях 
шокирана, там за съ щия брой 
де ца се гри жат мно го по ве че 
хора. Държавата пре дос та вя па ри 
на се мейс т ва та с де ца с ув реж
да ния да си на емат со ци ал ни 
асистенти. Те по лу ча ват ваучери, 
с ко ито си на емат чо век за един 
ден в сед ми ца та примерно. 
Тогава майка та мо же да иде на 
кино, в библиотека, да се от къс

не от средата, в ко ято жи вее с 
бол но то си дете. У нас не е та ка 
– дър жа ва та на ема со ци ал ни те 
асистенти, из би ра ги, из п ра ща 
ги и то ва не ви на ги се оказ ва 
удачно.

- Монтана има и дне вен 
цен тър за де ца и мла де жи с 
увреждания. Той под ле жи ли 
на про ме ни или про дъл жа ва 
да съ щес т ву ва по се гаш ния си 
начин?

 Този цен тър е един от мно
го доб ре фун к ци они ра щи те в 
страната. Всеки ден в не го ид ват 
или до кар ват 16 деца. Условията 
за жи вот са мно го модерни. Те 
имат ра бо тил ни ца по готварство, 
шивачество, артзанималня. С 
де ца та ра бо ти рехабилитатор, 
тру дов терапевт. Центърът има 
помал ко мес та от же ла ещи те да 
го посещават, но за се га ня ма къ
де да ги настаним.

Всичко то ва е нов вид дейност, 
смя та те ли, че я ус во ява те 
успешно?

Старая се, казах, че изу ча ва ме 
и чужд опит, и нашия. Занапред 
об щи ни те ще из пъл ня ват пораз
лич на от пре ди со ци ал на фун к
ция и слу жи те ли те и тряб ва да са 
го то ви за нея.

От сайта kmeta.bg

Весeла Коларска, 
зам.-кме т на Монтана: 

Общината строи 4 жилища,
ед но ве че е изградено

Развиваме
но ви ус лу ги за 
де ца в риск

Мирослав ГЕТОВ

С офи ци ал на церемония, 
със то яла се на 22 
януари, ус пеш но 

прик лю чи из пъл не ни ето на 
про ек та „Създаване на те ра
пев тич на ра бо тил ни ца за де ца 
и мла де жи с ув реж да ния” в 
гр. Мездра, кой то бе ше ре
али зи ран с без въз мез д на фи
нан со ва по мощ от япон с ко то 
правителство. 

Благодарение на не го към 
Дома за де ца и мла де жи с ум с
т ве на изос та на лост (ДДМУИ) 
„Вяра, Надежда и Любов” бя ха 
из г ра де ни и обо руд ва ни че
ти ри ателиета: по готварство, 
шивачество, при лож ни дейнос
ти и грънчарство. Целта е 
де ца та и мла де жи те с ув реж да
ния от об щи на та да при до би ят 
по лез ни уме ния и тру до ви 
навици, ко ито ще ги нап ра вят 
са мос то ятел ни и ще съ дейс т
ват за тях на та со ци ал на ин тег
ра ция в обществото. 

Лентата на но ва та при до
бив ка пре ря за ха пос ла ни кът на 
Япония у нас Н. Пр. Такаши 
Коидзуми, за мес т никми нис
тъ рът на икономиката, енер ге
ти ка та и ту риз ма Иво Маринов 
и кме тът на Община Мездра 
Иван Аспарухов.

 „Надявам се, че пос ред с
т вом обу че ни ето в те ра пев
тич на та ра бо тил ни ца де ца та 
и мла де жи те с ув реж да ния 
ще при до би ят умения, ко ито 
ще ги нап ра вят ико но ми чес ки 
и пси хо ло ги чес ки са мос то
ятел ни”, за яви при от к ри
ва не то пос ла ник Коидзуми. 
„Тук бих ис кал да споделя, 
че сред с т ва та за по мощ та са 
от де ле ни от па ри те на япон с
кия данъкоплатец. Надявам се 
те ра пев тич на та ра бо тил ни ца 
да се из пол з ва ефек тив но и 
за нап ред и вие дъл ги го ди ни 

да па зи те спо ме на за ока за но то 
съ дейс т вие”. 

Кметът Иван Аспарухов 
бла го да ри на япон с ко то пра
ви тел с т во за пре дос та ве на та 
без въз мез д на помощ, как то и 
на ми нис тер с т во то на ико но
ми ка та за ад ми нис т ри ра не то 
на проекта.

 „Каквото и да нап ра вим 
за де ца та и мла де жи те с 
увреждания, ви на ги ще е мал
ко”, под чер та Аспарухов и 
допълни, че то зи про ект е плод 
на дъл го го диш ни те уси лия на 

об щин с ко то ръ ко вод с т во за по
доб ря ва не жиз не ния стан дарт 
и со ци али за ци ята на хо ра та 
със спе ци ал ни нужди. В то зи 
смисъл, той е ес тес т ве но про
дъл же ние на ве че ре али зи ра
ни те про ек ти за пре ход но то и 
за щи те но то жи ли ще към до ма 
и из к лю чи тел но важ на стъп ка 
към из пъл не ни ето на про ек та 
за де ин с ти ту ци она ли за ция на 
со ци ал но то за ве де ние чрез из
г раж да не то на два Центъра за 
нас та ня ва не от се ме ен тип и на 
две Защитени жилища. „Искам 

да ви уверя, ка за в зак лю че ние 
Аспарухов, че вся ка ед на йе на 
по то зи про ект е отиш ла по 
пред наз на че ние и Вие мо же те 
да га ран ти ра те за то ва пред 
япон с кия да нъ коп ла тец”. 

Бюджетът на про ек та за 
те ра пев тич на та ра бо тил ни ца 
е приб ли зи тел но 125 хил. лв. 
От тях: фи нан со ва та под к ре па 
от „Страната на из г ря ва що то 
слън це” е око ло 113 хил. лв., 
а ос та на ли те 20на хил. лв. са 
соб с т вен при нос на Община 
Мездра. ■

Областен ин фор ма ци онен 
цен тър – Враца 
по се ти Криводол 

С ин фор ма ци он но съ би тие в Криводол ОИЦ  Враца 
прик лю чи тре тия си ци къл от сре щи на те ри то ри ята на 
областта. На съ би ти ето при със т ва ха слу жи те ли на об щин
с ка та администрация, пред с та ви те ли на чи та ли ще „Никола 
Й. Вапцаров1924“, как то и студенти, ра бо те щи по раз лич
ни про ек ти към него. Срещата пре ми на под фор ма та на 
дискусия, ко ето се ока за по лез но за всич ки присъстващи. 
Разисквани бя ха ак ту ал ни те въз мож нос ти за кандидатстване, 
как то и ос нов ни те проб ле ми при из гот вя не то на про ек ти по 
раз лич ни те програми.  

Присъстващите сту ден ти с го лям ин те рес се за поз на ха с 
ра бо та та на цен тъ ра и про яви ха же ла ния за про веж да не на 
стаж. Екипът на цен тъ ра за яви ка те го рич на го тов ност да 
пос рещ не всич ки же ла ещи младежи, ма кар и под фор ма та 
на посещение. На мяс то в цен тъ ра мла де жи те ще имат въз
мож ност да се за поз на ят не са мо с дейнос т та на ОИЦ, но и 
ще им бъ де пре дос та ве на раз лич на и по лез на ин фор ма ция за 
Европейския съ юз и опе ра тив ни те прог ра ми в България. 

Найак тив ни бя ха пред с та ви те ли те на чи та ли ще „Никола 
Й. Вапцаров1924“, ко ито раз ка за ха за своя опит при кан
ди датс т ва не то по раз лич ни про ек ти и впе чат ле ни ята си 
от про ве де на та в на ча ло то на де кем в ри сед ми ца „Европа 
– България“ по слу чай 5го диш ни на та от член с т во то ни в 
Европейския съюз. По вре ме на дис ку си ята се ро ди ха мно го 
идеи за съв мес т ни инициативи, ко ито всич ки си по же ла ха да 
се ре али зи рат през но ва та година. 

Експертите по се ти ха и в града, с ко ито са пар т ньо ри 
след склю че но то спо ра зу ме ние меж ду ми нис тър Дончев и 
Министерство на кул ту ра та за съв мес т на ра бо та по прог
ра ма „Глобални биб ли оте ки  България“. И две те стра ни 
за яви ха ин те рес да про дъл жат сво ята съв мес т на дейност, за 
да пос тиг нат за ло же ни те це ли на програмата: ле сен и рав
но пос та вен дос тъп до информация, знание, ко му ни ка ция 
и елек т рон ни услуги; пре одо ля ва не на ин фор ма ци он на та 
неравнопоставеност, осо бе но в помал ки те на се ле ни мес та 
и др. 

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

Терапевтична 
ра бо тил ни ца
откриха в Мездра
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подаръци за 
ко лек ти ва на АГО 

Кметът на Видин Герго Гергов бе сред гос ти-
те на тър жес т во то в Акушеро-ги не ко ло гич но то 
от де ле ние на МБАЛ „Св. Петка”, ор га ни зи ра но 
по по вод Деня на ро дил на та по мощ 21 януари. 
Той връ чи поз д ра ви те лен ад рес на за веж да щия 
от де ле ни ето д-р Слави Любенов и бу кет с цве тя 
на стар ша та аку шер ка Вили Иванова. „Хората 
ка то вас и ко ле ги те ви с ос но ва ние се гор де ят с 
бла го род на та си професия. За нея са не об хо ди-
ми важ ни ка чес т ва – отговорност, дисциплина, 
все от дайност и любов. Тя е въп рос на лич но 
призвание. Искам да по же лая на це лия ко лек тив 
на Акушеро–ги не ко ло гич но то от де ле ние да бъ-
де спло тен и да ря ва щас т ли ви ми го ве на мно го 
семейства, да има здраве, къс мет и да се рад ва 
на ви со ко об щес т ве но признание!” – пи ше в поз-
д ра ви тел ния адрес. Герго Гергов обяви, че за 
нуж ди те на от де ле ни ето Община Видин е за ку пи-
ла 10 сто ла и ед но бюро.

На праз ни ка по слу чай Бабинден при със т ва ха 
още на род ни ят пред с та ви тел Владимир Тошев, 
об лас т ни ят уп ра ви тел инж. Цветан Асенов, 
пред се да те лят на Общинския съ вет Пламен 
Трифонов, из пъл ни тел ни ят ди рек тор на ви дин-
с ка та бол ни ца д-р Цветан Василев и др. Всички 
из ка за ха по же ла ния та зи го ди на в от де ле ни ето 
да се раж дат мно го и здра ви деца.

Водосвет за здра ве и бла го ден с т вие бе из вър-
шен от отец Ромил. Деца от ЦДГ „Зорница” поз-
д ра ви ха при със т ва щи те със спе ци ал но под гот-
ве на програма, пос ве те на на Деня на ро дил на та 
помощ. Тържеството за вър ши с об ре да „по ли ва-
не на ръ це те”.■

Галина ГАНОВА

Лекарите и аку-
шер ки те в АГО 
на МБАЛ “Христо 

Ботев” АД- Враца, от бе-
ля за ха тър жес т ве но Деня 
на ро дил на та помощ. По 
традиция, праз нич ни ят 
ден за поч на с во дос вет за 
здраве, от с лу жен от отец 
Аспарух, с учас ти ето на 
квар те та при Катедрален 
храм „Свети два на де-
сет апос то ли” във Враца. 
Последва тро га тел на реч 
от стар ша та аку шер ка 
на от де ле ни ето Виолета 
Цветанова, а на сте на та 
над кра си во ук ра се на та 
тра пе за вър вя ха сним ки 
на бебета, ро де ни през годината. 
Като домакин Цветанова пред-
с та ви гос ти те на най-ми ло то 
тържество, ко ето се ор га ни зи ра 
в болницата: на род ния пред с та-
ви тел д-р Янко Здравков, кме та 
на Враца инж. Николай Иванов, 
за мес т ни ка му по со ци ал ни те 
дейнос ти Светозар Луканов, из-
пъл ни тел ния ди рек тор на МБАЛ 
Орлин Цветков, зам.-ди рек то ра 
по ме ди цин с ки те дейнос ти д-р 
Цветанка Генкова и ФИД Силвия 
Георгиева.  

Добра но ви на за всич ки съ об-
щи д-р Здравков, кой то сподели, 
че от МЗ са пре ве де ни по смет ка 
на вра чан с ка та бол ни ца 300 000 
лв. це ле ва суб си дия за ре монт 
на Родилното отделение. Освен 
то ва до края на яну ари в АГО ще 
прис тиг нат и 35 дет с ки креватчета, 
да ре ние от Белгия. Средствата 
оба че за тран с пор та им, въз ли-
за щи на стойност 6000 лв., ще 
бъ дат по ети лич но от де пу та та и 

из пъл ни тел ния ди рек тор на МБАЛ. 
По по вод празника, д-р Здравков 
по да ри на на чал ни ка на от де ле-
ни ето д-р Иван Кръстев кра си ва 
дърворезба, изоб ра зя ва ща Дева 
Мария с младенеца. Поздрав към 
ле ка ри те и аку шер ки те под не-
со ха още Орлин Цветков и инж. 
Николай Иванов. Директорът на 
бол ни ца та из ка за сво ето прек-
ло не ние пред бла гос ло ве на-
та про фе сия и хората, ко ито я 
практикуват, а кме тът сподели, че 
та зи го ди на от об щин с кия бю джет 
ще бъ де за де ле на со лид на су ма 
за за ку пу ва не на но ва апаратура, 
не об хо ди ма в отделението. 

В праз нич ния ден д-р Иван 
Кръстев по лу чи още гра мо та от 
Ученическия Общински съвет. 
Своя поз д рав към при със т ва щи-
те в ше го ви та сти хот вор на фор-
ма от п ра ви ха и мал чу га ни те от 
ПГ „Усмивка” при ОДЗ „Единство 
Творчество Красота”, съв мес-
т но с тях на та учи тел ка Венета 
Богданова.

По по вод Бабинден ръ ко вод-
с т во то на бол ни ца та наг ра ди 
акушерките, во ди ли най-мно-
го раж да ния през 2012-а. 
Класацията ог ла ви Мария 
Красимирова Воденичарска, 
след ва на от Янка Найденова 
Найденова, Валерия Николова 
Тодорова и Алина Момчилова 
Върбанова. За най-мно го учас тия 
при опе ра тив ни раж да ния наг-
ра да та граб на опе ра тив на аку-
шер ка Боряна Недкова Петрова. 
Класацията в Неонатологично 
от де ле ние ог ла ви ме ди цин с ка-
та сес т ра Милена Миленова, 
наг ра да по лу чи ха още Милена 
Найденова – аку шер ка, и сес-
т ра Йорданка Софрониева. 
Отличените по лу чи ха па рич ни 
наг ра ди и грамоти.

Настроението на при със т ва щи-
те дос тиг на своя връх при из пъл-
не ни ето на тра ди ци он ния ритуал, 
при кой то та зи го ди на бя ха из ми ти 
ръ це те на наг ра де на та Боряна 
Недкова.■

В Многопрофилната бол ни ца на Белоградчик 
се със тоя тър жес т во по по вод Деня на ро дил-
на та помощ. Освен кме та на об щи на та Борис 

Николов при със т ва ха още уп ра ви те лят на бол ни ца-
та д-р  Виолета Дочкова и  стар ша та сес т ра Анелия 
Борисова.

Кметът връ чи Поздравителен ад рес на д-р Румяна 
Цонева – за веж дащ Акушеро-ги не ко ло гич но от де ле-
ние, в кой то се казва: „Искам най-сър деч но да поз д-
ра вя Вас и це лия ме ди цин с ки пер со нал на Вашето 
от де ле ние по слу чай днеш ния ста ро да вен праз ник в 
бъл гар с кия на ро ден ка лен дар – Бабинден, или Деня 
на ро дил на та помощ.” Той го во ри още за от да ва не то 
на по чит и ува же ние към майки те в то зи ден, а съ-
що за мяс то то и ро ля та на ле ка ри те и акушерките 
ка то пър ви съ вет ни ци и нас тав ни ци на ро дил ки те и 
майки те в гри жи те им за сво ите рожби, ко ито да рас-
тат здра ви по том ци на рода. По по вод на празника 
кме тът Николов по же ла на всич ки здраве, търпение, 
из д ръж ли вост и лю бов във ви со коб ла го род на та им и 
от го вор на ра бо та за опаз ва не на дет с кия и майчи ния 
живот. Той  под не се на  ръ ко во ди те ля на от де ле ни ето 
подаръци, включ ва щи пред ме ти от би та за нуж ди те 
на АГО.■

По тра ди ция 
тържества за 
Бабинден имаше 

нав ся къ де в областта. 
Веселия организираха  же-
ни те от Крапчене, Мърчево, 
Спанчевци и на още де сет-
ки други места.

В Мърчево, се ло то с 
най-ви со ка раж да емост в 
об щи на Бойчиновци, най-
въз рас т на та ба ба от к ри 
тържеството. 85-го диш на та 
Милка бла гос ло ви и поз-
д ра ви мес т на та ле кар ка 
д-р Виктория Давидова с 
хумореска. Самодейката 
ле ля Надка пък й из пя 
песен, раз ка за кме тът Иван 
Иванов. Оркестърът взри ви 
нас т ро ени ето и го из с т ре ля 
до върха, а де ца та от мес-
т на та за ба вач ка стоп ли ха с 
из пъл не ни ята си ду ши те на 
всички. Близо сто ти на ду-

ши сед на ха на праз нич на та 
трапеза.  “Винаги от бе ляз-
ва ме Бабинден, но та зи 
го ди на бе ше най-весело. 
Цялото се ло се вклю чи 
в по да ръ ка на на ша та 
докторка. Всеки да де по-
малко, за да й ку пим ле кар-
с ка чан та”, раз ка за кметът. 

Хората от се га пра вят 
смет ка за 14 февруари, 
ко га то ще чес т ва т Свети 
Валентин, а пос ле 8 март и 
Тодоровден през април. 

В Крапчене ба ба 
Светла,  в на ци онал на 
но сия и с „бе бе” на ръце, 
бла гос лови за здраве, за 
вну ци и правнуци. В се-
ло то пре ди два ме се ца 
за пър ви път от 4 го ди ни 
е проп ла ка ло но во ро де-
но . Мал ка та Миа е внуч ка 
на кме ти ца та Маргарита 
Филипова. „Организирахме 

то ва тържество, за да по-
раз ве се лим хората, тъй 
ка то жи во тът им е дос та 
тежък”, ка зва Филипова. 
Сдружението на же ни те 
“Тодорини кук ли” ор га-
ни зи ра тър жес т во то в 
Спанчевци. Водосвет за 
здра ве и бла го ден с т вие 
от с лу жи отец Михаил от 
мес т ния храм “Св. Архангел 
Михаил”. После же ни те 
пре съз да до ха об ре да“по ли-
ва не”, а за “ба ба” бе из б ра-
на 78-го диш на та Снежана, 
про чу та пе ви ца-самодейка, 
ко ято из пъл ни на род на пе-
сен от род ния край. Децата 
от се ло то пя ха и танцуваха, 
а стихотворенията, пос ве-
те ни на ба би те трог на ха 
присъстващите. За доб ро-
то нас т ро ение доп ри не со ха 
и мла ди те му зи кан ти от 
уче ни чес кия ду хов със тав 

“Зелени дел” от вър шеч кия 
квар тал Заножене. По слу-
чай праз ни ка бе под ре де на 
из лож ба от ръч но из п ле-
те ни въл не ни терлици. По 
пред ло же ние на пред се-
да тел ка та на сдру же ни ето 
Петранка Петрова и на 
кме та Емил Димитров, тер-
ли ци те бя ха да ре ни на же-
ни те от Дома за ста ри хо ра 
в Берковица. 

На 21 яну ари в мон-
тан с ка та бол ни ца са се 
ро ди ли пет бебенца, ка за 
за медиите д-р Антоанета 
Блажева.■

На Бабинден

В Монтана

В Белоградчик
Във Враца

Във Видин

▲Бабинден в 
с. Крапчене, 
община 
Монтана. 
СНИМКА: 
КРУМ КРУМОВ
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Фондация  „Устойчиво  раз ви тие за 
България”, Синдикатът на бъл-
гар с ки те учители, Централният 

съ вет на Българския ан ти фа шис т ки 
съюз, Националният дво рец на децата, 
Федерацията за при ятел с т во с на ро ди те на 
Русия и ОНД, Сдружение на при яте ли те на 
Русия „Ал. Невски”, Национално Движение 
Русофили, Форум „България – Русия”, 
Федерация „Съюз на съ оте чес т ве ни ци те”, 
МКДЦ „Дом на Москва в София”, Руският 
кул тур но-ин фор ма ци онен център, СОК 
„Камчия” ЕАД, ГАУ „МЦДСОО”, МОО 
„СОДО” с под к ре па та на Министерството 
на образованието, мла деж та и на ука та 
и Посолството на Руската Федерация в 
Република България ор га ни зи рат за учеб на та 
2012/2013 г. Международен уче ни чес ки кон-
курс „Заедно в ХХІ век” Мото на конкурса: 
135 го ди ни от Руско-тур с ка та вой на (1877-
1878 г.) и Освобождението на България. 
Приносът на Русия за въз с та но вя ва не на 
бъл гар с ка та държавност.

Конкурсът е за рисунки, песни, стихове, 
есета, ре фе ра ти и ме дий ни пре зен та ции  – на 
бъл гар с ки и рус ки език  в три въз рас то ви 
групи: І – ІV клас, V – VІІІ клас, ІХ – ХІІ клас. 
Приемат се за учас тие и твор би на бъл гар с ки 
деца, ко ито жи ве ят или учат в чужбина, как то и 
на де ца от дру ги държави. Неразделна част от 
кон кур са е викторина, пос ве те на на юбилея.

Този кон курс се обя вя ва в рам ки те на дъл
гос роч ния меж ду на ро ден про ект  „Заедно в 
ХХІ век” на Фондация „Устойчиво раз ви тие за 
България”. Стремежът е да се за си ли ин те ре
сът на де ца та и младежите, ко ито с по мощ та на 
сво ите ро ди те ли и учители, да се за поз на ят с 
мно го ве ков на та ис то рия и нас то яще то на сът
руд ни чес т во то меж ду България и Русия, меж ду 
България и стра ни те от ОНД..

Участниците в кон кур са мо гат да учас т ват с 
из б ра на от тях под те ма в след ни те насоки:

 минало, настояще, бъ де ще на 
сътрудничеството;

 об щи сла вян с ки корени, 
сла вян с ка писменост, 
православие, ду хо вен об мен 
и контакти;

 135 го ди ни от 
Освобождението на 
България.

 сът руд ни чес т во меж ду 
България, Русия, дър жа ви
те от ОНД и дру ги дър жа ви 
в об лас т та на културата, 
образованието, спорта, 
икономиката, науката, ино
ва ци ите и др. аспекти;

връз ки меж ду де ца та и дет с ки те 
организации.

Цел на конкурса:
 Да сти му ли ра ин те ре са на уче ни ци те за 

запознаване, из дир ва не и про уч ва не на  ис
то ри ята и нас то яще то на друж ба та меж ду 
нациите;

 Да се ук реп ват тра ди ци он ни те за бъл гар с
кия на род бъл га ро–рус ки връз ки и от но ше ния 
и връз ки те с дру ги те народи;

 Да фор ми ра в под рас т ва що то по ко ле ние 
чув с т во на при ятел с т во меж ду брат с ки народи, 
взаимопомощ, сът руд ни чес т во и всес т ра
нен об мен в съв ре мен но то ин фор ма ци он но 
общество;

 Чрез сред с т ва та на из кус т во то да се сти му
ли ра твор чес ка та изя ва учениците.

Условия за про веж да не на конкурса: 
Участието в кон кур са е индивидуално.
В раз ра бот ки те си ав то ри те тряб ва да из ло

жат ар гу мен ти ра но сво ята
те за и раз съж де ния по из б ра на та от тях тема, 

съ об ра зе на с об ща та те ма ти ка на конкурса. 
Могат да се из пол з ват раз но об раз ни ин фор ма
ци он ни източници. При ре фе ра ти те тряб ва да 
бъ дат по со че ни из пол з ва ни те източници. 

За ри сун ки те ня ма ог ра ни че ния за жан ро вия 
избор: живопис, графика, ко лаж /пре по ръ чи те
лен раз мер на ри сун ки те – ¼ кадастрон/. 

Песните се из п ра щат на диск /аудио за пис на 
из пъл не ние на песента/, прид ру жен с текст и 
му зи кал на партитура. Оценява се ин ди ви ду ал
но твор чес т во /от един автор/ за му зи ка и текст.

Учениците мо гат да из пол з ват спе ци фич
ни те  сред с т ва на реферата, есето, стиховете, 
мултимедията, музиката, рисунката. Всеки 
учас т ник мо же да се пред с та ви с ня кол ко 
творби. 

Писмените работи, за пи си те на песните, 
ри сун ки те не се връ щат на авторите. 
Организаторите за паз ват пра во то си да пуб ли
ку ват найдоб ри те твор би в пе чат ни издания, 
да из да дат диск с найдоб ри те пе сен ни и му
зи кал ни творби, да из пол з ват найдоб ри те 
ри сун ки за ор га ни зи ра не на из лож би с тях в 
България и в дру ги държави, учас т нич ки в 
конкурса.

Учениците, же ла ещи да се вклю чат във 
викторината, мо гат да из п ра тят от го во ри на 
при ло же ни те въпроси, ка то из ра зят и лич но то 
си мне ние по тях.

Викторината „135 го ди ни от Руско-тур с-
ка та вой на (1877 - 1878 г.) и

Освобождението на България се про веж-
да в рам ки те на Международния кон курс 
„Заедно в ХХІ век“. Участниците ще се със
те за ват по меж ду си, ка то въп ро си те ще бъ дат 
об щи за всички. Разработките се из п ра щат по 
елек т рон на та по ща fond.u_r_b@abv.bg и ще 
бъ дат оце ня ва ни в за ви си мост от след ни те 
критерии:

  за дъл бо че но то поз на ва не и из ла га не на 
фактите, на събитията;

  лич но то от но ше ние към из ло же ни ето и 
ори ги на лен подход;

  из пол з ва не то на ши рок кръг от ли те ра тур
ни източници.

Въпроси за викторината:

1.  Причини, це ли и под го тов ка на Руско
тур с ка та вой на (1877  1878 г.).

Руската и све тов на та об щес т ве ност в за щи та 
на българите.

2.  Начало и ход на Рускотур с ка та ос во бо ди
тел на война.

3.  Битката при Плевен и зна че ни ето й за 
из хо да на войната.

4.  Шипченската епопея.
5. Боевете по вре ме на Рускотур с ка та ос во

бо ди тел на вой на във Вашия ро ден край.
6. Участието на бъл га ри те в Рускотур с ка та 

ос во бо ди тел на война. Българско опълчение.
7. Участието на рус ки ге не ра ли и дру ги 

из тък на ти лич нос ти на Руската им пе рия във 
войната.

8. Краят на война та и пос ле ди ци те от нея.
9. Възстановяване на бъл гар с ка та 

държавност.
10. Паметниците на приз на тел ност към ос

во бо ди те ли те на бъл гар с ка земя.
11.Произведения на ли те ра ту ра та и дру ги

те из кус т ва пос ве те ни на те зи  ис то ри чес ки 
събития.

Найдоб ре пред с та ви ли те се учас т ни ци от 
раз лич ни те стра ни ще се със те за ват по меж ду 
си на зак лю чи тел на викторина, ко ято ще се 
про ве де през ля то то на 2013 г. в СОК «Камчия» 
пред ком пе тент но (международно) жури.          

Организация на конкурса:   
За учас тие в конкурса, твор би те се из п ра щат 

до 15 ап рил  2013 г. в Националния ор га ни за
ци онен ко ми тет на адрес:

МКДЦ „Дом на Москва в София”
За кон кур са „Заедно в ХХІ век”
Ул. „Г. С. Раковски” № 92, офис 1
1000 гр. София
Отговорите на въп ро си те за вик то ри-

на та се из п ра щат на елек т ро нен адрес:  
fond.u_r_b@abv.bg

Телефони за връз ка с ор га ни за ци он ния 
комитет:

Фондация „Устойчиво раз ви тие за България” 

тел./факс: 029800425, 0896719620, еmail: 
fond.u_r_b@abv.bg

СОК “Камчия” ЕАД 029584973
Национален дво рец на децата: 02 9202317
Сдружение на при яте ли те на Русия: 02 

9446319
Вестник „Учителско де ло”: 02 9813528
Всички твор би за учас тие да бъ дат прид

ру же ни с данните: три те име на на автора, 
държава, възраст, то чен ад рес и телефон; 
учи ли ще (из въ ну чи лищ но звено), телефон, 
елек т ро нен и по щен с ки ад рес на учеб но то 
заведение; име на на уч ния ръководител, те
ле фон на ръководителя.  Препоръчително е 
тек с то ви те ма те ри али да бъ дат и на елек т ро нен 
носител.   

Награди:
Жури, включ ва що ком пе тент ни пред с та ви те

ли – учени, писатели, художници, журналисти, 
композитори, пре по да ва те ли ще оце ни 
творбите. На от ли че ни те ще бъ дат връ че ни 
гра мо ти и пред мет ни наг ра ди в Руския кул тур
ноин фор ма ци онен център. Победителите ще 
бъ дат уве до ме ни с пис ма чрез РИО на МОМН, 
а ин фор ма ция за ре зул та ти те от кон кур са ще 
бъ де пуб ли ку ва на във вес т ни ци те  „Учителско 
де ло”, „Русия днес”, „Жарава” и на сай та 
на НДД, МКДЦ „Дом на Москва в София”, 
РКИЦ. Разходите за пъ ту ва не то до София са за 
смет ка на участниците.  

Организационен комитет:
Станка Шопова – пред се да тел на Фондация  

„Устойчиво раз ви тие за  България”   
Председател на ор га ни за ци он ния ко ми тет

Янка Такева – пред се да тел на Синдиката на 
бъл гар с ки те учи те ли

Виктор Баженов – ди рек тор на Руския кул
тур но – ин фор ма ци онен цен тър

Геновева Черкезова  гла вен ек с перт в 
Дирекция  „Достъп до об ра зо ва ние и под
к ре па на раз ви ти ето” на Министерство на 
образованието, мла деж та и на ука та

Татяна Досева – ди рек тор на Националния 
дво рец на де ца та 

6. Марина Дадикозян – пред се да тел на 
Федерация  „Съюз на Съотечествениците” 

Боряна Илиева – гла вен сек ре тар на 
Федерацията за при ятел с т во с на ро ди те на 
Русия и ОНД 

Любомир Коларов – пред се да тел на 
Сдружение на при яте ли те на  Русия „Ал. 
Невски”                                                                                                       

Борис Громов – ди рек тор на Московския 
кул тур но – де ло ви цен тър „Дом на Москва в 
София”

Светлана Шаренкова – пред се да тел на 
Форум „България – Русия”

Скъпидар Николов – Национално Движение 
Русофили

Весела Груева – сек ре тар на Централния съ
вет на Българския ан ти фа шис т ки съ юз

Доц. Емилия Лазарова – ис то рик
Проф. Стоян Домусчиев – ху дож ник и пре

по да ва тел в Национална ху до жес т ве на ака де
мия

Доц. Цветана Ралева – пре по да ва тел в  ка
тед ра „Руски език” в Софийски уни вер си тет 
„Св. Климент Охридски”■

МЕЖДУНАРОДЕН 
УЧЕНИЧЕСКИ 
КОНКУРС „ЗАЕДНО 
В ХХI ВЕК”

В Лом бе тър жес т ве но 
праз ну ва на 100го диш ни
на та от Балканската вой
на с фа кел но шес т вие по 
глав на та ули ца и под на ся не 
на вен ци на па мет ни ка на 
Втори ко нен полк на Нейно 
ве ли чес т во кня ги ня Мария 
Луиза. От пло ща да до 
бив ша та ка зар ма се вклю
чи ха фан фа рен оркестър, 
ученици, пред с та ви те ли 
на кул тур ни институции. 
Пред об но ве ния па мет ник 
на за ги на ли те ка ва ле рис ти 
във войните: 1885, 1912
1913, 19151918 и през 
сеп тем в рийс ки те събития, 
паметникът, кой то от де
се ти ле тия е заб ра вен и 
недостъпен, е ре мон ти ран 
за 17 000 лева, оси гу ре
ни от Министерството 
на отбраната, на кой то са 

из пи са ни 67 без с мър т ни 
герои, да ли жи во та си за 
сво бо да та на родината, 
бе от с лу же на ли тур гия и 
молебен. 

Кметът на Община Лом 
Иво Иванов в сво ето сло
во спомена: „Като бъл га ри 
и ка то лом ча ни тряб ва да 
помним, да та чим и да се 
гор де ем с под ви га на Втори 
ко нен полк, на 15и пе хо
тен полк и да се вдъх но вя
ва ме от тех ни те дела.”

За учас ти ето на лом с ки
те пол ко ве в Балканската 
вой на раз ка за Бистра 
Дамянова, уред ник в 
Историческия музей.

Честването на 100го
диш ни на та от Балканската 
вой на про дъл жи с фо то
до ку мен тал на из лож ба 
„Мигове зад фрон то ва

та ли ния – 100 го ди ни 
Балканска вой на”. Тя е 
соб с т ве ност на Народното 
събрание, а Лом е пър ви ят 
град, в кой то та зи ек с по зи
ция гос ту ва – ка за ди рек
то рът на му зея Даниела 
Замфирова.

Община Лом ще 
нап ра ви ис ка не пред 
Министерството на от
б ра на та па мет ни кът да 
се пре да де за об щин с ка 
собственост, за да мо же 
да из ле зе от бив шия полк 
и да ста не дос тъ пен за 
гражданите. Открит на 1 
но ем в ри – Деня на на род
ни те будители, па мет ни кът 
на пол ка ве че 82 го ди ни е 
зат во рен в бив ша та ка зар ма 
на Втори ко нен полк в Лом.

Никола ЛИСИЧКОВ
Лом

Пишат ни от Лом

Факелно шествие за 100 г.
от Балканската вой на

Враца почете 
жертвите от 
бомбардировките 
през 1944 г.

Даниела ХИТОВА 
Враца отбеляза 69ата 

годишнина от деня, в 
който при бомбардировки 
над града загиват 132
ма врачани и временно 
пребиваващите жители 
на столицата. 

Имената им бяха 
прочетени по време 
на обща панихида, 
отслужена от 
свещеник Аспарух 
Аспарухов в църквата 
„Св. Възнесение”. 
На богослужението 
присъстваха заместник
кметът на Враца 
Красимир Богданов, 
председателят на 
читалище „Развитие” 
Митко Тошев, ученици 
от СОУ „Христо 
Ботев”, общественици 
и граждани. Подобен 

траурен ритуал през 
отминалите десетилетия 
се е провел само 
веднъж – по повод 
60годишнината от 
историческото събитие. 
След края на панихидата 
заместниккметът 
Красимир Богданов 
обяви, че врачани са 
длъжни да изградят 
паметен знак в името 
на загиналите ни 
съграждани.

При бомбардировката 
на 24 януари 1944 г. над 
Враца прелитат 41 англо
американски аероплана, 
които изсипват върху 
града 380 бомби. 

Загиват 132ма 
души, сред които цели 
фамилии, като Ангелови, 
Балиеви, Добралевски, 
Дянкови, Карабашеви. 
Без покрив в този ден 

се оказват 1667 врачани. 
Повредените сгради 
са 823, като сред тях 
напълно разрушените са 
243, а полуразрушените 
– 182. Сред срадите 
с разрушения е и 
читалище „Развитие”. 
След въздушната атака 
2/3 от града е евакуиран. 
Тези данни бяха 
припомнени от врачанина 
Веско Лазаров, който 
направи презентация за 
историческото събитие. 
Поетът Върбан Велчев 
прочете баладата си 
за капитан Димитър 
Списаревски, известен 
като първата жива 
торпила на българската 
авиация. Възпоменанието 
бе инициирано от 
Община Враца и 
настоятелството на 
читалище „Развитие”.■



„ЕЛИНА” ЕООД – Монтана

● сенници;
● шатри;
● мо бил ни басейни

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

ТПК “Септември” 
– Монтана

произвежда:
• дюшеци, ма си – хол ни и кухненски, 

и столове
• Отдава по ме ще ния под на ем

за офи си и производство

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

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

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

ПРИСТАНИЩЕН 
КОМПЛЕКС – 
ЛОМ ЕАД

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

Фирма „Ди-Вен” ЕООД – гр. Лом 

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

● Бързи, ер го но мич ни и на деж д ни мо то ка ри те 
на „Тайлифт” са най-доб ра та под к ре па във ва-
шия склад, про из вод с т ве но ха ле или площадка. 
Възможности за дос тав ка на дизел, газ или бензин, 
ком п лек то ва ни със смен ни съоръжения. 

● Двигатели НИСАН, ИСУЗУ или ЯНМАР, ав то ма-
тич на хид рот ран с ми сия и сервоуправление.

● Две го ди ни гаранция, оси гу ре но об с луж ва не до 
вся ка точ ка на стра на та в рам ки те на 24 часа.

Ние сме си гур на опо ра за Вашия бизнес.

3600 Лом, ул. „Хаджи Димитър” 64
Тел.: 0971 66170; тел./факс: 0971 66828; факс: 0971 64047;
e-mail: office@di-ven.bg; http://www.di-ven.bg

Д-р Даниела 
Стоянова

oбщопрактикуващ лекар,
специалист  по
обща медицина

Всеки работен ден
от 8,00 до 13,00 часа

Набира 
пациенти

Тел. за контакти: 
096 389 346

“АПОЛОН-21” ООД,

Монтана
ул. “Цар БорисIII” № 11 
Поликлиника, кабинет 106

Брокерска къща – Монтана,
изкупува земеделска земя

в общините Медковец и Якимово
при изгодни цени.

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

►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР
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Община Чипровци
о б я в л е н и е

Община Чипровци, об ласт Монтана, 
ди рек ция „Устройство на те ри то ри ята и 
стро ител с т во и про ек ти”, на ос но ва ние 
чл.128, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава, че са 

из ра бо те ни про ек ти за Подробен ус т ройс т вен план 
(ПУП) – Парцеларен план (ПП) за из г раж да не на во-
доп ро вод и външ но ел. зах ран ва не за из г раж да не на 
обект: „АТРАКЦИОНЕН ПАРК”,  в Поземлен имот № 
81390.128.663 в зем ли ще то на гр. Чипровци,  мес т ност 
Мангесина ли ва да, об щи на Чипровци, об ласт Монтана” с 
въз ло жи тел Община Чипровци. 
Проектите са из ло же ни за раз г леж да не в стая 303, ет. III в 
сгра да та на об щи на Чипровци.

На ос но ва ние чл.128, ал. 5 от ЗУТ в ед но ме се чен срок 
от об на род ва не то в „Държавен вес т ник“ за ин те ре су ва ни-
те ли ца мо гат да нап ра вят пис ме ни възражения, пред ло-
же ния и ис ка ния по про ек ти те до Общинска ад ми нис т ра-
ция гр. Чипровци.

                                         Анатоли  ПЪРВАНОВ
Кмет на Община Чипровци 

31 ч Св. без с реб ре ни-
ци и чу дот вор ци Кир и 
Йоан

1 п Св. мчк Трифон 
(Предпразненство на 
Сретение Господне) 
(Трифоновден)

2 с Сретение 
Господне

3 н Св. Симеон 
Богоприимец и Анна 
про ро чи ца

4 п Преп. Исидор 
Пелусиотски. Св. мчк 
Иадор

5 в Неделя 16 
след Неделя по дир 
Въздвижение на Митаря 
и Фарисея. Св. мчца 
Агатия

6 с Преп. Вукол, еп. 
Смирненски. Преп. 
Варсануфий Велики. 
Св. Фотий, патр. 
Константинополски

Видинска епар хия 
и в Twitter

На 16 яну ари Видинска све та мит ро по лия - 
Видинска епар хия с бла гос ло ве ни ето на Негово 
ви со коп ре ос ве щен с т во Видинския мит ро по лит 
Дометиан от к ри своя стра ни ца в све тов на та со ци-
ал на мре жа Twitter.

Адресът на стра ни ца та е: https://twitter.com/
mitropoliya_vd.

Целта на стра ни ца та в Twitter е да се по пу ля ри-
зи ра ду хов но-со ци ал ния жи вот в епархията, как то 
и да дос ти га Евангелското бла го вес тие до мак си-
ма лен брой хора, не са мо в страната, но и из вън 
нейни те предели.■

Монтана взи ма
ев ро пейс ки па ри за 
съ би ра не на бок лу ка
Целта е тран с г ра нич ни ят ре ги он България - Сърбия да ста не по-чист

Общината в Монтана си ку пу ва но ва ко му нал на 
тех ни ка са мо със сред с т ва от ЕС, съ об щи кме-

тът Златко Живков. Той е под пи сал до го вор с прог-
ра ма та „Трансгранично сът руд ни чес т во България 
– Сърбия” за из пъл не ние на проект, свър зан с по чис-
т ва не то на тран с г ра нич ния ра йон меж ду об щи ни те 
Монтана и Пирот, Сърбия. Стойността му е 553 528 
евро. 353 998 ев ро са пред наз на че ни за Монтана.

Със сред с т ва та бъл гар с ка та об щи на ще се сдо бие 
с две сме то съ би рач ни машини, един ка ми он и ед на 
водоноска. Пирот ще се снаб ди с ме тач на ма ши на за 
ули ци те и с водоноска.

Това е вто ри „удар”, с кой то Монтана об но вя ва из ця-
ло ко му нал на та си техника, обяс ни кметът. През 2001 
го ди на със соб с т ве ни сред с т ва са за ку пе ни 800 кон-
тейне ра и ед на сме то съ би рач на машина.

В но вия про ект об щи ни те ня мат за дъл же ния за 
съфинансиране, до пъл ни Златко Живков. Срокът за 
из пъл не ни ето му е до ап рил 2014 година. 

От сайта kmeta.bg



e-mails: slovoplyus@abv.bg,
slovoplus@yahoo.comп
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►МАЛКИ ОБЯВИ

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”

Председател
на кооперация
“Журналист”
и гл. редактор:

Параскева Маркова 
тел. 0876 307 732
         0876 537 952

●Печатница Враца● ЕООД

Монтана, бул. „Трети март” № 68, Брокерска къща, ет. 3.
Екип Враца 
ул.“Цв. Кръстенякова” 13 
ОКС, 3000, п.к. 140, 
тел.: 092 665 400; 
          0897 658 888
Екип Монтана
3400, п.к. 133,  
бул. "Трети март" 68, 
Брокерска къща, ет. 3
 тел. 0876 537952     
          0988 881081
Екип Видин                                   
3700, ОКС, ул.”Г. Божинов” 1
тел.: 0889 399 349

3400 Монтана
дом. адрес: 
ул. „Н.Рилски” № 8
тел. 096/310 554
сл. адрес: 
ул.”Цар Борис III” №11
тел. 096/306 644, 
GSM 0886/193 837

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

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

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

Във Видин
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Това бе втора проверка за 
врачани от предсезонната 
им подготовка. Двубоят 
се игра на стадиона 
в Сандански. Още в 
3ата минута врачани 
имаха възможност да 
открият резултата, но 
вратарят улови топката 
след центриране на 
Илия Илиев от фаул. 
Последва удар с глава на 
Димитър Телкийски, но 
Жайро изчисти. В 17ата 
минута Иван Коконов бе 
изведен зад отбраната на 
столичните железничари 
и под плонжа на Митрев 
вкара за 1:0 в полза на 
ботевци. Десет минути 
покъсно невероятен 
пропуск за “Локомотив” 
направи Крум Бибишков. 
Той получи топката на 
точката на дузпата и бе 
останал сам срещу стража 
Христо Митов, но стреля в 
аут. В 34ата минута Илия 

Илиев центрира от корнер 
и Тихомир Найденов с 
глава удвои преднината 
на врачани. В последната 
минута на първата част 
Телкийски проби отляво и 
центрира в наказателното 
поле, където Костадинов 
с глава намали на 2:1. 
Второто полувреме започна 
с натиск на железничарите 
и в 60ата минута Искрен 

Писаров стреля, но се 
получи рикошет в гърба 
на футболист на “Ботев”. 
Топката заблуди вратаря 
Здравко Чавдаров и влезе в 
мрежа за 2:2. Осем минути 
покъсно след центриране 
от корнер на Кирил Иванов, 
Ванков отклони топката 
и тя попадна в Андрей 
Атанасов, който се разписа 
за 3:2 в полза на тима 

от Враца. Момчетата на 
Антони Здравков имаха 
възможност да запишат 
победа и с поубедителен 
резултат, но в 80ата минута 
уникален пропуск направи 
Андрей Атанасов. Таранът 
прехвърли Галев, но 
топката се удари в гредата. 
Така срещата приключи с 
победа с 3:2 за “Ботев”  
Враца.

“Като цяло съм доволен 
от футболистите. Целта на 
треньорското ръководство 
е не победата в този мач, 
а нивото на подготовка на 
футболистите. Получи се 
едно отпускане в нашите 
редици в началото на 
второто полувреме, след 
направените смени, но 
постепенно всичко си 
дойде на мястото. На 

новите футболисти им 
трябва още време за да се 
впишат напълно в състава  
Единствените, които не 
взеха участие в срещата 
са третият вратар Стоян 
Маринов и Алесандро 
Маркети, който все още не 
е започнал тренировка с 
топка”, коментира старши 
треньорът на “Ботев” 
Антони Здравков.■

“Ботев”-Враца надигра с 
3:2 “Локомотив” - София 
в контролна среща

На екс кур зия 
в Сърбия

Никола ЛИСИЧКОВ, Лом
Използвайки топ ло то време, гру па 

от 70 души, чле но ве на Съюза на офи-
це ри те и сер жан ти те от за па са и ре-
зер ва в Лом, ор га ни зи ра ни от Клуба на 
военните, осъ щес т ви ха две екс кур зии 
в град Зайчар и Неготин в Република 
Сърбия. Посетени бя ха ис то ри чес ки и 
кул тур ни за бе ле жи тел нос ти в тях. 

Също та ка и през про лет та на 1937 
г. спор тен клуб „Тимок” от Зайчар гос-
ту ва на лом ча ни за при ятел с ка сре ща 
със спор тен клуб „Мария Луиза”, кой-
то за вър ши при ра вен ре зул тат 1:1, а 
във вто ра та сре ща-ре ванш в Зайчар 
лом ча ни по беж да ват „Тимок” с 3:1. 
Двете сре щи пре ми на ха при от лич но 
гостоприемство, ко рек т на иг ра и при-
ятел с ка обстановка.

Ломският во енен клуб и в бъ де ще 
ще осъ щес т вя ва при ятел с ка друж ба с 
те зи два сръб с ки града.■

На 15 яну ари в ак то
ва та за ла на СОУ 

„Цар Симеон Велики“ във 
Видин, се про ве де курс на 
уче ни ци от шес ти те кла со
ве за за поз на ва не с ви до ве
те нар ко тич ни вещества.

Урокът бе ор га ни зи ран 
от Общински съ вет по 
нар ко тич ни те ве щес т ва 
гр. Видин, кой то ор га ни
зи ра пе ри одич ни сре щи и 
събития, в ко ито ра зяс ня
ва и пра ви пре вен ция на 
под рас т ва що то по ко ле ние, 
ка то ги за поз на ва с нар ко
тич ни те вещества, как то и 

начините, по ко ито ста ва 
ле че ни ето на зависим.

Към ра зяс ни тел ни я урок 
се при съ еди ни, по по ка на 
на съвета, ка то не гов член 
и ар хи ман д рит Поликарп, 
пред се да тел на ка тед рал
ния храм на Видин, на 
ко го то бе пре дос та ве на 
думата, за да пред с та ви 
ра бо та та на Видинска све
та мит ро по лия по то зи 
проблем, как то и да от п
ра ви при зив и на пътс т вие 
към уче ни ци те от име то на 
църквата за мъдро, ра зум
но и ис тин с ко из рас т ва не и 

усъ вър шен с т ва не в живота.
Архимандрит Поликарп 

поз д ра ви уче ни ци те и им 
по же ла да растат и се из
г раж дат ка то личности, 
ко ито знаят, за поз на ти са и 
са из б ра ли доб ро то в своя 
жи вот и да бъ дат при мер 
на всич ки свои връс т ни ци 
и при яте ли в пра вил ния 
избор. Той под чер та важ
ни те ду ми за тях на св. ап. 
Павел, ко ито са: „Всичко 
из пит вай те, за доб ро
то се дръжте.“ /1 Солун. 
5:21/ Той им напомни, че 
цър ков ни те вра ти за тях 

ви на ги са от во ре ни и от 
све щен с т во то са го то ви 
да от к лик нат на тех ни те 
питания, же ла ния и ще 
бъ дат в пъл на под к ре па до 
тях.

По вре ме на сре ща та 
уче ни ци те бя ха за поз на
ти с ви до ве те нар ко тич ни 
вещества, как то и с тях но то 
въз дейс т вие и пре диз ви ка
ха го лям ин те рес у децата, 
ко ито след уро ка изя ви ха 
же ла ние да се при съ еди нят 
към Мла деж кия съ вет по 
нар ко тич ни ве щес т ва във 
Видин.■

Разяснителен урок за 
нар ко тич ните ве щес т ваС официална церемония бе поставено началото на 

изграждането на три нови жилища по проект „Домашен 
уют и грижа за деца в риск” на Община Видин. 

Тя се състоя на строителната площадка в ж.к. „Гео 
Милев” във Видин, където ще бъде един от обектите.  

Откриването започна с тържествен водосвет, отслужен 
от Негово високопреосвещенство Видинския митрополит 
Дометиан. 

Проектът „Домашен уют и грижа за деца в риск” се 
реализира по схемата за безвъзмездна финансова помощ 
„Подкрепа за деинституционализация на социални 
институции, предлагащи услуги за деца в риск” на 
Оперативна програма „Регионално развитие”. Одобреният 
бюджет от управляващия орган на оперативната програма 
е в размер на повече от 1 милион и 750 хиляди лв.

Проектът предвижда изграждането на два центъра 
за настаняване от семеен тип – „Зора” и „Дъга” (в ж. 
к. „Стефан Стамболов” и ж.к. „Крум Бъчваров”), както 
и едно защитено жилище – „Вяра, Надежда и Любов” 
(в ж.к. „Гео Милев”). Сградите ще бъдат оборудвани 
и обзаведени. В двата центъра от семеен тип ще бъдат 
настанени от 24 до 28 деца в риск, а в защитеното жилище 
– 8 души с умствена изостаналост. ■

Първа копка по проект 
„Домашен уют и грижа 
за деца в риск”



Поетичен салон Пишат ни от Златия
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Стефка  ЦВЕТКОВА 
Богата кни га е из дал Тихомир Йорданов 

– ан то ло гия на рус ка та по езия от Пушкин 
до на ши дни. Съставена е са мо по лич но
то виж да не на преводача, ко ето я пра ви 
на пъл но авторска. Доколкото ус пеш но 
мо га да броя, вклю че ни те име на на  ав то
ри са 141. И без да броя сти хот во ре ни ята, 
се пи там как е мог ло да се об х ва не всич ко 
това. Няма ни как во съм не ние в звучния, 
ес тес т вен и ис к рен глас на на шия по ет 
Тихомир Йорданов.

Още от ко ри ца та с рус ка та тройка, 
изоб ра зе на на нея, лъх ва поз на то то нас т
ро ение на сим па тия към рус ка та  култура. 
А ко га то зат во рим книгата, мо же и да се 
поразпеем. Преводачът е дал бъл гар с ки 
текст на поз на ти песни: за под звез ди
те балканските, за Альоша, за ве че рен 
звън и, о боже, за доб ро то настроение, 
ко ето Гурченко ни обе ща ва ше във фил ма 
«Карнавална нощ». Ех, Гурченко! Колко 
тъж но бе ше, ко га то по чи на та зи рус ка 
«злат на  ка ка под корито» – но тя все пак 
бе ше ус пя ла да се измъкне, ма кар и мно го 

покъсно, с фил ма «Гара за двама.» Но аз 
ед ва се га виж дам в антологията, че тек с
тът на «хо ро шее настроение»  е от Вадим 
Коростильов.

Много ус мив ки  има в та зи книга: 
Агнивцев («огор чен и пак велик, кра лят 
крот ко по яви се»), Дячков («В але ята цве
тя та цъф тя ха мно го яр ко « ) , У т кин («Това 
е не ле па идея  пред ста рост да тръп неш 
от страх»), Аполон не ис ка и не ис ка от 
по ета чер на жер т ва да пи ше как во то ха
рес ва на жал ки те души, за  хероин, за секс 
(Римма Казакова).

Неизбежна е те ма та за дра ма тиз ма в 
рус ка та поезия. И трагизмът. Още Надсон 
про ро ку ва стра шен ден – «во да чи те ще 
спрат в обър ка ност нелека, ще смък нем 
тех ни те вен ци сурово». Некрасов се стъ
пис ва пред ужа си те на войната. А пред 
ли це то на Втората све тов на у Михаил 
Троицки мрав ки те се чу дят на му зейния 
експонат, куршума. За Горкиевия ли
ри чен ге рой и при съм на ло е мрак. За 
Константин Ваншенкин (същият, с пе
сен та за Альоша) пла жът пред с тав ля ва 

срам на  глед ка – «ед ни ле жат по корем, 
сми ре ни ка то в каторга, а дру ги го ли са 
съвсем, тъй откровено, ка то в морга». 
При  Ковалджи ви та ят «Христос, не ос
та вил пра шин ка, и Ленин, ос та вил ни 
прах.» Иля Фоняков заявява: «Родино, с 
теб и два ма та сме болни». Покъртителна 
ми съл на Валентина Коростельова: «Да 
ста не нещо, ку че то ще лае, а ние съл зи 
гълтаме... Защо?» Борис Чичибабин ос та
ва в своя ад, но «ли це си не за бу лих ка то 
бивш лауреат». Мъжествен е рек ви емът 
от Леонид Корнилов. Прави впе чат ле ние 
включ ва не то в ан то ло ги ята и на Нестор 
Махно.   

Преводачът е ува жил мно го ав то ри на 
сти хо ве за България: Павел Антоколски, 
Николай Доризо, Николай Грибачов, 
Маргарита Алигер, Виктор Боков, 
Александър Гатев, Владимир Фирсов и 
Генадий Серебряков.Узнаваме, че Васил 
Казин ек с п ромт е на пи сал сти хот во ре ние 
за Кирил и Методий, на ма ни фес та ция от 
60те години. А Игор Северянин  още в 
1933 го ди на пос ве ща ва сти хо ве на Ботев.

Наброяват се 30 жи ви съв ре мен ни 
автори. При тол ко ва мно го го ди ни с «от 
– до». Но сме ло мо же да се предположи, 
че в след ва ща та сбир ка на Тихомир 
Йорданов ще се по явят още но ви имена, 
ня ма той да прес та не да се ин те ре су ва от 
рус ки те поети.

Класиците сто ят ес тес т ве но в та зи 
кни га на бъл гар с ки език. Те не чуж де
ят на съвременните, всич ко е поезия. 
Специално бла го да ря на пре во да ча за 
Маяковски, ко го то труд но раз би рам и че
та – Тихомир Йорданов и не го приб ли жи 
към бъл гар с кия  читател.■

Интригата е между 
четири века

Тихомир Йорданов, “Руски по ети на мой глас” – изд. “Славена”, Варна

Христо ЧЕРНЯЕВ

Белоградчишките 
скали
Това е цяло войнство. Стърчат
огромни шлемове и пики.
Безбройна рат поела е на път
за битки славни и велики,
които никога не е узнал
човекът, като мравка дребен.
Земята долу е пиедестал,
над нея е светът им горд, 
вълшебен.
Те в устрема си все летят, 
летят
през вихрите на всяко време,
додето пак го победят.
Не може никой да отнеме
величието на вида им строг
и стройната тържествена 
осанка,
възправена със шемет на възбог,
и тайната на нямата им сянка.
Те нощем през изгрелите звезди
фиксират постоянната 
далечност.
И моят взор със завист ги следи,
че тяхната съдба е вечност.

След 
дъждовната
нощ
Цяла нощ дъждът валя над 
Видин.
Спря. И от далечните поля
утрото със блясък керемиден
с покривите на града се сля.

Всичко пламна в алена окраска:
улици, дървета и лица.
Бяла чайка весело изкряска,
по брега завикаха деца.

Гълъбите кацаха щастливи.
Кой ли можеше да различи
под лъчите топли и игриви
техните от нашите очи?

Всички бяха пълни с много 
нежност,
с много кротост, с много 
чистота
и с една естествена 
прилежност
крачеха с усмивка в утринта.

Славко Григоров мно го спо луч ли-
во за ре дак тор на сво ята кни га 

„Чипровски край – ле ген ди и ис ти ни” е 
из б рал Стефан П. Стефанов. Възхитен 
съм от книгата. Най-напред, граб на 
ми вни ма ни ето и любопитството, ко-
ето про явих с ви дя на та от мен изящ-
на ко ри ца – ве ли ко леп на та цветна, 
привлекателна, изоб ра зи тел на 
композиция. На следващата, пос лед на 
корица, са сним ка та и би ог ра фич ни те 

дан ни за автора. Те са прек ра сен атес-
тат за не го ви те съзидателни, твор чес-
ки години, из пъл не ни с раз нос т ран на 
работоспособност, с ог ро мен об щес т ве-
но-по ли ти чес ки потенциал, пос ве те ни 
на на род но то поп ри ще и кра евед с ка 
всеотдайност. Славко Григоров ка то 
човек, лич ност е си ла тол ко ва го ля ма и 
разностранна, с по мощ та на ко ято ус-
пеш но се е спра вял и се спра вя с раз-
лич ни по лез ни изяви.

Той е по ло жил мно го труд и ста ра ние 
и е пос тиг нал чуд ни ре зул та ти за ре али-
зи ра не на сво ята книга, ко ято прив ли ча 
чи та те ли те със заглавието. Приложил 
изоб ра зи тел ни ху до жес т ве ни твор би и 
сним ков материал, ко ито обо га тя ват и 
раз но об ра зя ват на те жа ли те стра ни ци 
със съ дър жа ни ето си книга. С при ят-
но впе чат ле ние съм за пох вал на та му 
гри жа да из ди ри и съх ра ни и обо га ти 
съ дър жа ни ето на кни га та ка то из тък нат 
краевед, ко ято е по-чувствителна, на 
по-го ля ма висота, до ри от гри жа та за 

се бе си. С при съ ща та си ве щи на и ком-
пе тент ност ав то рът с под хо дя щи сло ва 
и сти лис ти ка опо вес тя ва ис ти ни те – ис-
то ри чес ки те фак ти и ле ген ди на род ния 
край. Неговото пат ри отич но и кра евед с-
ко де ло е об х ва на ло ис то ри ята на бор-
чес кия Чипровски край, тук е за кър мен 
и ра бо тил дъл ги години.

Не съм из не на дан за твор чес ка-
та сполука. Много го ди ни е ра бо тил и 
ра бо ти нес пир но на лю би ма та си кра-
евед с ка нива. Той е де ятел за при мер 
и подражание. Непрекъснато тър си и 
прибавя, обо га тя ва с но ви фак ти из с-
лед ва ни ята и съ че та ва със съвремието.

Неговата на уч но из с ле до ва тел с ка кра-
евед с ка ра бо та е уве ко ве че на с на ни за-
на раз кош на огър ли ца от 8 книги, ко ито 
ос та вя за нас лед с т во на се гаш но то и 
ид ни те поколения. Зная, мно го доб ре 
зная, че Славко Григоров тво ри и жи вее 
с кни ги те и за книгите!

Веселин ПАТРАШКОВ
с. Златия, об щи на Вълчедръм

Закъснял от зив
„Чипровски край – ле ген ди и ис ти ни”, 
Славко Григоров, Монтана, 2012

Второкласник от Монтана е един от 
най-доб ри те ма те ма ти ци в страната. 
8-го диш ни ят Мирослав Дамянов се 
кла си ра тре ти и взе брон зов ме дал от 
на ци она лен тур нир по математика, ка-
то по бе ди 1246 свои връстници.

Националният ма те ма ти чес ки тур-
нир „Иван Салабашев” се про веж да 
еже год но от 1992 г. В не го учас т ват 
уче ни ци от вто ри до 12-ти клас от ця-
ла та страна. 21-то из да ние на тур ни ра 
се про ве де ед нов ре мен но в ня кол ко 
сре дищ ни гра да мал ко пре ди Коледа, 
но ре зул та ти те от оце ня ва не то и ме-
да лис ти те ста на ха из вес т ни тия дни. 
Награждаването бе ше в София, от къ-
де то се за вър на с брон зов ме дал на-
ши ят победител.

Мирослав Дамянов е въз пи та ник 
на Трето ОУ „Д-р Петър Берон” в 
Монтана. За смя та не то и точ ни те на-

уки го за па ли ла не го ва та учи тел ка 
Марияна Петрова

За да зас лу жи медала, Миро е ре-

шил поч ти без греш ки 15-те задачи, за 
ко ето е оце нен с 42 от мак си мал ни 60 
точки.       От „НовинитеМ”

Второкласник от Монтана 
по бе ди над 1200 връс т ни ци 
на ма те ма ти чес ки тур нир


