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▲ Ледоходът по Дунав при Лом 
достигна 50-80 процента в 
различните участъци на реката 
през почивните дни на миналата 
седмица. Корабоплаването бе 
забранено, тъй като някои от 
плуващите по течението ледени 
блокове са опасни за корабите. 
СНИМКА: КРУМ КРУМОВ

Обсъдени са нап ра ве ни те до мо мен та 
ин вес ти ции от стра на на га зи фи ци ра ща та 
ком па ния на те ри то ри ята на града, проб ле
ми те и трудностите, ко ито са срещани, как
то и съ дейс т ви ето на Община Враца при 
тях но то разрешаване. На сре ща та са пред
с та ве ни и пред с то ящи те за да чи за 2012 г. 
Това, ко ето в найблиз ко бъ де ще пред с тои, 
е съ би ра не то на ра бо тен екип, кой то да 
под гот ви пла на за дейс т вие за 2012 г. и в 
кон тек с та на стар та на стро ител с т во то по 
про ек та за во ден ци къл на град Враца. До 
то зи мо мент е из г ра де на мре жа от 37 000 л. 
м, пред с тои да бъ дат из г ра де ни още 85 000 
л.м. Общата су ма на нап ра ве на ин вес ти ция 
в га зи фи ци ра не то на града, пла те на ка то 
ад ми нис т ра тив ни и дру ги так си, е в раз мер 
на 272 511 лв. Една от найваж ни те за да чи 
в края на зим ния пе ри од е пъ лен прег лед 

на въз с та но ве ни те ас фал то ви нас тил ки и 
въз с та но вя ва не то им на но во там, къ де то 
не са въз с та но ве ни качествено, до пъл ни 
кметът инж. Николай Иванов. За ка чес т ве
но то из пъл не ние из пъл ни тел ни ят ди рек тор 
на „Рила Газ” е уверил, че Община Враца 
ще по лу чи пъл но то му съдействие. По то зи 
на чин ще се отс т ра нят всич ки проблеми, 
на лич ни на мно го места, осо бе но по вре ме 
на стро ител с т во то през ми на ла та година. 
Поради къс ния пе ри од на из г раж да не на 

мре жа та ка чес т во то на въз с та но вя ва нето 
не е добро. Кметът на Община Враца из
ра зи мнение, че ще се въз пол з ва от да де
ни те пра во мо щия от Закона за ус т ройс т во 
на те ри то ри ята и об щин с ки те на ред би и 
ще въз ло жи пре ра бот ка на те зи участъци, 
ко ито не са доб ре възстановени. Той е по
ел ан га жи мен та при за яв ка за включ ва не 
в га зоп ре нос на та мрежа, Община Враца 
мак си мал но бър зо да одоб ря ва про ек ти те 
за включ ва не на граж да ни или юри ди чес ки 

лица. В мо мен та об щин с ко то ръ ко вод с т во 
пра ви ана лиз за включ ва не то на сгради. 
Този ана лиз включ ва ком п лекс от мерки. 
„Ако сгра да та не е са ни ра на и не са при ло
же ни мер ки за енер гий на ефективност, вся
ко отоп ле ние е скъ по” – по яс ни кметът. В 
кон тек с та на ре али зи ра не то на ам би ци ята 
на ръководството, към ко ято ре ал на под к
ре па про явя ва  Комисията по об ра зо ва ние 
в Общинския съ вет, чрез фонд „Енергийна 
ефек тив ност” да бъ дат то тал но са ни ра ни 
всич ки ос та на ли сгра ди на учи ли ща и дет
с ки градини, ще бъ де про ек ти ра н и ви дът 
отопление. 

Там, къ де то ана ли зът показва, че то зи 
вид отоп ле ние е изгодно, ще бъ де из б ра
но отоп ле ние чрез газ, със съ от вет на та 
инвестиция, ко ято ще бъ де направена. 
■Слово плюс

Над 270 хил. лв. вложени в 
газифицирането на Враца

КметътнаВрацаинж.НиколайИвановсе
срещнасизп.директорна„РилаГаз”
СерджоПантановъввръзкаспредстоящите
инвестиционнинамерениянафирмата

БЧК на би ра помощи
за пос т ра да ли те
от Харманли
Въввръзкасбедственатаситуация

вредицаселищанаХасковскаобласт,
екипинаБългарскияЧервенкръст
действатнамясто,катоподпомагат
засегнатитеотнаводнениетоиева
куиранитевХарманли.Съвместнос
партньоритеоткризиснитещабовесе
проучватиоценяватнайналежащите
нуждинабедстващотонаселение.
БЧКобявяваБанковасметказапа

ричнидарения,поместенанаинтернет
страницатанаорганизацията:

Български Червен кръст
Уникредит Булбанк АД
BG64UNCR76301078660913
UNCRBGSF
Дарение мо же те да нап ра ви те и 

он лайн на Интернет стра ни ца та на 
ор га ни за ци ята (www.redcross.bg)  или 
в офи си те на об лас т ни те съ ве ти на 

БЧК.За Монтана, ул. Граф Игнатиев 
4 ;  тел 096/300 117 
МТел,дългогодишенпартньорна

БЧК,вечепредостави30000лв.

SMS на но мер 1255 
за пос т ра да ли те 
от на вод не ни ята
БългарскиятЧервенкръстсъвместно

стритемобилниоператораактивира
хакратъкномер1255задарениячрез
SMSзапострадалитеотнаводненията.
Стойносттанавсякодарениее1.20лв.с
ДДС.
Средствасенабиратипобанкова

сметка,поместенанаинтернетстраницата
наорганизациятаwww.redcross.bg:

Български Червен кръст
Уникредит Булбанк АД
BG64UNCR76301078660913
UNCRBGSF
Може да се нап ра ви и он лайн да ре ние 

на Интернет стра ни ца та на ор га ни за ци
ята (www.redcross.bg).

►В на ве че ри ето на 14 фев ру ари гру па „Пъстренец Jr.“ при Младежки дом – 
Монтана пя за лю бов та и виното. Концертът „Тъй го ря и аз...” бе пос ве тен 
на два та праз ни ка - Трифон Зарезан и Свети Валентин. Едночасовата му 
прог ра ма включ ваше 14 фолк лор ни творби, вдъх но ве ни от най-ро ман тич но то 
чув с т во и от най-та че но то от бъл га ри на питие. Те бяха из пъл не ни не са мо 
от гла со ви ти те въз пи та ни ци на Асен Асенов от Младежкия дом в Монтана. 
Специален ар тис ти чен гост на кон цер та бе Соня Чакърова - на род на певица, 
во де ща и ре жисьор от те ле ви зия „Скат”. Песните съп ро вож даше ин с т ру мен-
тал на гру па „FOLK” с ръ ко во ди тел Ангел Добрев от Народния ор кес тър на 
Българското на ци онал но радио.                              СНИМКА: МЛАДЕЖКИ ДОМ - МОНТАНА
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Община Козлодуй вне се 
пре дин вес ти ци он но про уч
ва не по при ори тет на ос 1 на 
Оперативна прог ра ма „Околна 
сре да 20072013 г. за аг ло ме ра
ции меж ду 2000 и 10 000 ек ви
ва лент жи те ли в Министерство 
на окол на та сре да и во ди те 
(МОСВ). 

Предложението се със тои от 
три пре дин вес ти ци он ни про уч
ва ния за след ни те агломерации: 
Хърлец, Гложене и Бутан. 
Инициативата е в съ от ветс т
вие с при ета та на пос лед на та 
об щин с ка се сия Програма за 
уп рав ле ние на Козлодуй (2011

2015) и крайна та й цел е да оси
гу ри ця лос т но из г раж да не на 
ка на ли за ци он на мрежа, пре чис
т ва тел на станции,  пре чис т ва не 
на от пад ни те во ди и ця лос т на 
под мя на на во доп ро вод на та 
мре жа ус по ред но на но во из г ра
де на та ка на ли за ци он на мрежа.

Прединвестиционните про
уч ва ния пред с тав ля ват ин же
нер ноге олож ки и хид ро лож ки 
изследвания, ва ри ан ти за из
г раж да не то на пре чис т ва тел
ни станции, пред ло же ния за 
ка на ли за ци он на та мре жа на 
съ от вет ни те на се ле ни места, 
ге оде зи чес ки заснемания, прог

ра ма за уп рав ле ние на утайки
те и кар та на те ри то ри ите от 
„Натура 2 000”. След вна ся не то 
им в МОСВ те ще бъ дат раз г ле
да ни от Управителния ор ган на 
Оперативна прог ра ма „Околна 
сре да 20072013 г. (ОПОС) и на 
ба за из гот ве ни те ста но ви ща и 
пре по ръ ки ще бъ де из ра бо тен 
иде ен про ект за кан ди датс т
ва не из г раж да не то на ин тег
ри ран ин вес ти ци онен про ект 
във вод ния сек тор на три те 
на се ле ни мес та, съобщиха от 
пресслужбата на общината.

„Вече стар ти рах ме из пъл не
ни ето на ин тег ри ран ин вес ти

ци онен про ект във вод ния сек
тор на град Козлодуй и ще про
дъл жим да ра бо тим в та зи по
со ка – ка за кме тът на Козлодуй 
Румен Маноев след вна ся не то 
на пре дин вес ти ци он ни те про уч
ва ния в МОСВ. – Нашата ад ми
нис т ра ция е ре ше на да оси гу ри 
на всич ки жи те ли на об щи на та 
ви со ко ка чес т во и стан дарт на 
жи вот и се ла та не ос та ват в пе
ри фе ри ята на те зи амбиции. 

Процесът е те жък и 
трудоемък, но крайни ят ре зул
тат ще е нещо, с ко ето всич ки 
се надяваме да се гордеем.” 
■Слово плюс

Селата в общината не остават в 
периферията на амбициите ни

Румен Маноев, кмет на Козлодуй: 

Диди СИРАКОВА
Испанци и бъл га ри стро

ят фо то вол та ичен енер ги ен 
парк в бре гов с ко то се ло 
Косово. Строежът е за поч
нат в края на ми на ла та го
ди на и е раз по ло жен вър ху 
площ от 120 дка в бив шия 
сто пан с ки двор на се ло
то и ще бъ де с мощ ност 6 
мегавата. 

Фотоволтаичните ин с
та ла ции ще про из веж дат 
елек т ро енер гия пос ред с т
вом ди рек т но пре об ра зу ва

не на слън че ва та енер гия 
в електрическа със 100 
% чистота. Ще ра бо тят 
са мо в свет ла та част на 
денонощието, ка то мо мент
на та им мощ ност е в за ви
си мост от ин тен зив нос т та 
на слън че ва та енергия. 
Основните ком по нен ти са 

фо то вол та ич ни PV мо ду ли  
20 000 панела, ин вер то ри и 
ка бел на мрежа.  
Всички тех но ло гии са еко
ло гич но чисти. 

Фотоволтаичният енер
ги ен парк се очак ва да бъ де 
го тов до 31 май т.г., ко га то 
ще е и пус ко ви ят срок на 

съоръжението.
Испанската фир ма се 

е ан га жи ра ла да из п ла ти 
обез ще те ния на час т ни те 
стопани, през чи ито имо ти 
ще пре ми на ват кабелите. За 
цел та спе ци ал на ко ми сия 
ще нап ра ви ог лед и оцен ка 
на земите.■

Приеха про ме ни в
Закона за опаз ва не 
на зе ме дел с ки те зе ми

Решениетозапромянанапредназна
чениетоназемеделскатаземяданегуби
правнодействие,когатосеизграждат
обектизадържавнииобщинскинужди,
закоитосепровеждатотчуждителни
процедури,кактоизарешениятазапро
мянавпредназначението,влезливсила
преди24.05.2011г.Товагласувахана
първочетенедепутатитеприпромени
вЗаконазаопазваненаземеделски
теземи,внесениотдепутатаотСинята
коалицияМихаилМихайлов.Всегадейс
тващиязаконрешениетозапромянана
предназначениетоназемеделскатаземя
губиправнодействие,аковтримесечен
срокнеезаплатенатаксаиливтригоди
шенсрокотвлизанетовсиланареше
ниетозапромянанапредназначението
неепоисканоиздаванетонаразрешение
застроежнаобекта,илив6годишен
срокотвлизанетовсиланарешени
етозапромянанапредназначениетона
обектанеезапочнало.СпоредМихаил
Михайловпромянатасеналага,защото
вмоментаимаразличнитълкуванияна
закона.■Слово плюс

„Голямотодостойнство”–така
депутатътотГЕРБЕмилДимитров
наречепоправкатавЗаконазагорите,
коятощепозволилифтовеиписти
дасестроятсправонастроеж,без
теренитедабъдатизключениотгорския
фонд.72мадепутатиотГЕРБидвама
независимиподкрепиханапървочетене
измененията,сочениотопозициятаи
природозащитницизалобисткивполза
на„Витошкаски”инасобственици
налифтовеивлекове.Депутатите
отуправляващатапартияповтаряха
катоедин–позитивноетова,че
предназначениетонатеренитенямада
бъдепроменяно,таказемятащеостане
държавна,щеостаневгорскияфонд,а
следвреме,когатоевентуалноспреда
бъдеизползваназаскиилилифтове,
държаватащесияпритежаваиакосе
налага–щеязалеси.
ПроменитевЗаконазагоритебяха

приетиударноотправителството,след
катовначалотоназимниясезонфирма
„Витошкаски”отказадапуснелифтовете
синапланинатаидаоткриесезона.
Исканиятанафирматасадаседаде
възможностзаизгражданеналифтовев
парковетесотстъпеноправонастроеж.
Досегашниятзаконнедавашетакава
възможност.■Слово плюс

Гласуваха 
лобисткия закон
за горитe

Село Косово с 
фо то вол та ичен парк

И във 
Видин ще се
отопляват
с газ
Има ве ро ят ност гра дът да 
бъ де газифициран. За осъ
щес т вя ва не то на та зи идея 
ве че са во де ни раз го во ри 
меж ду кме та на Видин 
Герго Гергов и две от най
го ле ми те фир ми в бранша. 
Видинчани мо гат да по лу
чат ком п ре си ран при ро ден 
газ, кой то се дос та вя от 
Монтана. Икономическата 
ефек тив ност на та къв тип 
пре воз е до 150 километра. 
За цел та ще се из г ра ди пре
нос на мре жа и стан ция за 
декомпресиране, ко ято да 
по да ва газ по мрежата. 
Възможно е га зи фи ка ци ята 
на гра да да за поч не за ед но с 
из пъл не ни ето на про ек та за 
вод ния цикъл. На час т ни те 
потребители, ко ито пол з ват 
ком п ре си ран при ро ден газ 
за до ма кин с ки нуж ди, ще 
бъ де пред ло же но раз с ро
че но плащане. Една та ка ва 
ин вес ти ция е око ло 5 хи ля
ди лева, а сро кът за из п ла
ща не  до пет го ди ни, ка то 
внос ки те са минимални. 
■Слово плюс

Крум КРУМОВ
Украинският бизнесмен и 

собственик на компанията 
РУАгруп Виктор Демянюк 
съобщи на брифинг в Лом, 
че от 2005 година до сега 
е инвестирал 25 милиона 
лева в строителство на 
металургични заводи в 
крайдунавския град. В 
производството до момента 
са наети 500 работници, 
средната заплата е 600 
лева и се изплаща редовно, 
уточни Демянюк.

През 2005 година е 
построен първия завод 
за брокатни тръби, а през 
2006 година – фабрика за 
метали. През следващите 
три години са изградени 
още три предприятия, 
а през 2011 година са 
вложени 8 милиона лева 
инвестиции в строителство 
на втори завод за брокатни 
тръби. В момента се строи 

нов завод за пелети – 
метални топчета, които 
се правят от желязна руда 
и след това се използват 
в металолеенето за 
производство на желязо 
и стомана. Пускът на 
завода е планиран за 
месец април тази година. 
В него ще бъдат наети 
още 110 работници, 
съобщи Демянюк.През 
шестте години, в които 
работят в Лом, фирмите 
на РУАгруп са спазвали 
стриктно българското 
законодателство – 
своевременно са плащани 
данъци и осигуровки, 
никога не са превишавани 
екологичните норми 
за металургично 
производство, при 
строителството на всеки 
завод е правена оценка 

за въздействие върху 
околната среда, монтирани 
са филтри за очистване на 
въздуха и т.н. 

За изминалото време 
работниците са получавали 
и получават много 
социални придобивки 
– безплатна храна, 
безплатни лекарства, 
безплатен транспорт до 
работните места, безплатни 
застраховки и т.н. Принцип 
на украинската компания 
е да наема само местни 
хора от Лом, които да 
обучава по половин 
година и след това да ги 
използва в производството. 
През последните години 
в заводите в Лом не 
е станала нито една 
трудова злополука, 
обяви собственикът на 
компанията.■

РУА-груп пуска ново 
производство в Лом
Фирмата е инвестирала 25 млн. 
лв. в металургични заводи

▲ Момент от пресконференцията, която се 
ръководеше от Виктор Демянюк. СНИМКА: АВТОРЪТ
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В Згориград

След като встъпи в 
длъжност, новият 

кмет на Враца инж. Николай 
Иванов тръгна по съставните 
села, за да се запознае с 
техните проблеми, за да 
търси решаването им.

Един от ос нов ни те проб
ле ми е свър зан с лип са та на 
ка на ли за ция и не об хо ди мос
т та от под мя на на во доп
ро вод на та мрежа. В ско ро 
вре ме ще за поч не ре мон т на 
по ме ще ни ята на дет с ка та 
яс ле на гру па и по спор т ния 
са лон в сгра да та на учи ли
ще то да се из г ра ди то алет на, 
да се про ка ра во да, да се 
из гот ви про ект за ка на ли за
ция в се ло то и да се тър сят 
въз мож нос ти чрез външ но 
фи нан си ра не за ре ша ва не то 
на проб ле ма с во доп ро вод на
та мре жа в селото. 

В Тишевица
Хо ра та от се ло то спо де

ли ха пред кме та проб ле ми, 
свър за ни с ре монт на ули
ци, по ис ка ха да се из вър ши 
ре монт на пъ тя за гр. Мез д ра 
и да се под ме ни во доп ро
вод на та мре жа, тъй ка то по 
нея мно го чес то въз ник ват 
аварии. Ре мон тът на ули
ци те в се ло то мо же да бъ де 
из вър шен чрез хо ра та по 
прог ра ма та ОСПОЗ и те мо
гат да бъ дат оба лас т ре ни и 
бетонирани.

В Голямо Пещене
Бя ха пос та ве ни въп ро си 

от нос но из г раж да нето на 
отоп ли тел на ин с та ла ция в 
сгра да та на дет с ка та гра ди
на, ло шо то ка чес т во на пи
тейна та вода, из г раж да не на 
от вод ни те лен ка нал и мост в 
мес т нос т та Скът.

Найна бо лял проб лем на 
жи те ли те в селото е не же ла
ни ето от стра на на арен да то
ри те да се срещ нат с хо ра та 
от се ло то.

В Мало Пещене
Хората от се ло то спо де

ли ха проблеми, свър за ни с 
ре монта на път на та от сеч ка 
с.Ба ни ца  с.Ма ло Пещене, 
за краж бите в се ло то и 
из г раж да не то на би то ва 
канализация. 

В кв. „Кулата”
Хората спо де ли ха проб

ле ми, свър за ни с би то ва та 
ка на ли за ция и во дос наб дя
ва не то в квар та ла и из ра зи ха 
мне ни е , че кмет с ки ят пъл
но мощ ник в се ло то тряб ва 
да пра ви от чет пред тях за 
свър ше но то и да се ин те ре
су ва от мне ни ето на хо ра та в 
квар та ла при ре ша ва не то на 
проб ле ми те.

Във Веслец

Пред кме та на об щи на
та се пос та ви ха проб ле ми, 
свър за ни с бла го ус т ро ява
не то на селото, ре монт на 
улици, проб лем с учи лищ ни я 
ав то бус и во дос наб дя ва не то 
в селото.

Във Вировско
На съб ра ни ето бя ха пос

та ве ни проб ле ми, свър за
ни с бла го ус т ро ява не то на 

селото, ре монт на улици, 
по чис т ва не на реч но то ко ри
то и да се тър си въз мож ност 
за оси гу ря ва не на ох ра на в 
селото.

Във Върбица
Жителите на се ло то пос

та ви ха пред кме та жиз не
но важ ни за тях проблеми: 
подмяна на во доп ро во да, 
из г раж да не на параклис, ре

монт на пъ тя меж ду се ла та 
Върбица и Вировско и на
ма ля ва не на безработицата, 
как то и на ма ля ва не на краж
би те. 

Кметът инж. Николай 
Иванов съобщи, че иде ята 
за из г раж да не на па рак лис 
в се ло то е доб ра и през та
зи го ди на ще бъ де нап ра вен 
проект и се ан га жи ра да 

съ дейс т ва за про веж да не 
на об що сел с ко съб ра ние 
със спе ци алис ти от служ ба 
«Зе ме де лие» във връз ка с 
въз ник на ли въп ро си за не
рег ла мен ти ра ни па си ща и 
зе ме дел с ки земи.

В Лютаджик
На съб ра ни ето ин ж.  Ни ко

лай Иванов бла го да ри на хо
ра та за про яве но то тър пе ние 
през по чив ни те дни, ко га то 
ня ма ше ток в се ло то по ра ди 
ава ри ите вслед с т вие на пад
на лия оби лен мо кър сняг. 

Той пре дос та ви ин фор ма
ция за из раз хо де ни те сред с
т ва през 2011 го ди на 13 480 
ле ва, от ко ито за из д ръж ка 
на ад ми нис т ра ци ята, в т.ч 
зап ла ти – 11 332 ле ва, за 
ос вет ле ние на ули ци са из
раз хо де ни 1538 ле ва, а за 
ре монт на улич на та мре жа 
610 лева. През 2011 го ди на 
е из вър шен ре монт за 5983 
ле ва на ул.”Д руж ба” в се ло
то и ос но вен ре монт на път 
MON1090 се ло Лютаджик 
– 13 718 ле ва – це ле ва суб
си дия от републиканския 
бю джет за ре монт на 
четвъртоклас на та път на 
мрежа.

В Оходен
Инж.Николай Иванов 

пред с та ви ин фор ма ция за 
из раз хо де ни те сред с т ва през 
2011 го ди на  22 445 ле ва, от 
ко ито за из д ръж ка на ад ми
нис т ра ци ята 20 373 лева, за 
ос вет ле ние на ули ци  1 672 
ле ва и ре монт на улич на та 
мрежа.

В Баница
На съб ра ни ето в с.Ба ни

ца хо ра та поискаха да се 
премести здрав на та служ
ба в сгра да в цен тъ ра на 
селото, да се из г ра ди ка
на ли за ция , да се пос та вят 
улич ни лам пи в ра йо на на 
учи ли ще то и но ви кон тейне
ри за смет , как то и да се из
вър ши ре монт на ул. ”Нил”. 
Хо ра та по ис ка ха ох ра на в 
се ло то и да се по тър си въз
мож ност през зим ни те ме
се ци да се при гот вя хра на за 
без дом ни те хо ра.

Инж. Иванов ги уве ри, че 
за хра не не то на без дом ни
те ще се тър си въз мож ност 

то ва да се из вър ш ва чрез 
сто ла в учи ли ще то за смет
ка на об щин с кия бюджет, за 
пос та вя не то на но ви ко фи 
и кон тейне ри в се ло то им 
съ об щи , че пред с тои да се 
нап ра ви ана лиз за не об хо
ди мос т та от пос та вя не то на 
ко фи и кон тейне ри в на се
ле ни те мес та на об щи на та 
и ги уве ри , че и през та зи 
го ди на чрез ра бо те щи те по 
прог ра ма ОСПОЗ и дос тав
ка та на ци мент и ма те ри али 
от „Холсим” ще мо же да се 
нап ра ви час ти чен ре монт на 
ня кои от ули ци те в селото.

В Чирен
На съб ра ни ето в се ло 

Чирен хо ра та по ис ка ха 
ин ж.  Николай Ива нов да 
съдейства за ав то бус до 
с.Чи ре н, да се от пус нат 
по ве че сред с т ва за кул тур
ни ме роп ри ятия и за по
чис т ва не на па мет ника на 
за ги на ли те през Втората 
све тов на война, по ис ка ха 
сред с т ва за ре монт на ули
ци, за  ре монт на пок ри ва 
на читалището, за отоп ле
ние на библиотеката, по ве
че кон тейне ри за бок лук и 
хра на та, ко ято се дос та вя от 
со ци ал ния пат ро наж, да се 
раз кар ва по до мо ве те им. Те 
поискаха и кам ба на за сиг
на ли за ция в се ло то .

Кметът обеща да 
разговаря с Георги Яков 
за ре ша ва не на проб ле ма с 
ав то бус на та ли ния до се ло то 
и обе ща хра на та за въз рас т
ни те хо ра, ко ято се дос та вя 
от со ци ал ния пат ро наж, да 
се раз кар ва по до мо ве те 
им,  как то и че ще се нап ра
ви връз ка с та ка ва фир ма 
в стра на та за ре ша ва не на 
проб ле ма с кам ба на та за 
сиг на ли за ция в селото. 

В Паволче
На съб ра ни ето бя ха пос

та ве ни проблеми, свър за ни с 
ре монт на тротоарите, бе то
ни ра не на улиците, ре монт 
на сгра да та на кметството, 
под мя на на дог ра ма та на 
учи лищ на та сграда, из г
раж да не на ка на ли за ция и 
под мя на на во доп ро вод на та 
мрежа.

■Слово плюс

Кметът на Враца  на 
об що сел с ки съб ра ния

„Положението е теж ко, с на лич на та тех
ни ка се опи тах ме в на ча ло то да се по чис тят 
всич ки тран с пор т ни оси в града, ко ето се 
ока за невъзможно. Четири от сне го по чис т ва
щи те ма ши ни аварираха, опит вай ки се да по
чис т ват меж ду спре ни те автомобили. Много 
теж ка бе ше об с та нов ка та при об щин с ка та 
път на мре жа при с.Три кладенци, с.Де ве не 
и с.Чи рен има ше сне гона вя ва ния око ло ме
тър и осем де сет и се на ла га ше неп ре къс на то 
де жур с т во на машини, за да не се тър си след 
то ва поспе ци али зи ра на по мощ” – съ об щи 
пред ме ди ите кме тът на Враца .

Не до пус нах ме бед с т ве но положение. 
Градът фун к ци они ра нор мал но, ма кар и при 
теж ка зим на обстановка, всич ки ос нов ни 
ули ци са про хо ди ми. Опитваме се и в мо мен
та да вле зем във всич ки мал ки улички, къ де
то спре ни те ав то мо би ли поз во ля ват. В се ла та 
об с та нов ка та е срав ни тел но добра, че ти ри 
от се ла та ня мат въз мож ност да по чис тят 
ули ци те си – то ва са с.Баница, с.Вър би ца и 
с.Паволче. Няма бед с т ва щи хора, ня ма проб

ле ми с ел. зах ран ва не то и водоподаването. 
Кметът по яс ни , че се пра ви всич ко въз

мож но проблемите, ко ито въз ник ват, да се 
отс т ра ня ват своевременно, да се ре аги ра 
на все ки един сигнал. В мо мен та не пра
вим смет ка кол ко па ри ще стру ва то ва 
снегопочистване, за що то тър сим на чин да се 
спра вим с все ки един проблем. Кризисният 
щаб, ма кар и ма лък по численост, не е спи
рал да  ра бо ти от понеделник.

Има съз да де на доб ра ор га ни за ция на ра бо
та с Гражданска защита, с път но под дър жа
щи те фир ми, ко ито се за ни ма ват с ре пуб ли
кан с ка та път на мрежа.

Раз по ре дил е да се из вър ши об с той на про
вер ка на всич ки язо ви ри на те ри то ри ята на 
об щи на Враца, пред вид пред с то ящо то сне
го то пе не , ко ето мо же да ста не внезапно, и 
тряб ва да взе мем спеш ни мерки. 

Всичките 33 машини, с ко ито БКС 
разполага, са вклю че ни в сне го по чис т ва не то, 
ка то с ня кои от тях ще се насочат към селата. 
■Слово плюс

Ни ко лай Иванов: Не допуснахме
бедствено положение

Среща в Згориград...

... и в Мало Пещене. СНИМКИ: ОБЩИНА ВРАЦА
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Ели КОНСТАНТИНОВА
Истински десант, с по се

ще ния в по ве че от об лас
ти те на страната, пред п ри
ема Комисията за бор ба с 
корупцията, кон ф ликт на ин те
ре си и пар ла мен тар на ети ка към 
Народното събрание. 

На бри финг с вра чан с ки 
жур на лис ти де пу та ти те от 
комисията, сред ко ито е и мес т
ни ят на ро ден из б ра ник от ГЕРБ 
Николай Коцев, споделиха, че 
цел та им е да бъ де по пу ля ри
зи ра на тях на та дейност, ко ято 
за граж да ни те чес то ос та ва в 
сянка. Желанието им е да бъ
де из пол з ва на ко ми си ята ка то 
тран с ми сия за проб ле ми те на 
хо ра та до пле нар на та зала, 

да чу ят при сре щи те си мне
ни ята на граж да ни те и ако се 
виж дат сла бос ти в ня кои от 
законите, те да пред ло жат съ от
вет ни те промени, свър за ни със 
законодателството.

Непонятно как оба че по ве
че от две го ди ни де пу та ти те 
ни са под ми на ва ли мъл чеш
ком пред ло же ния от ко ми си
ята на два пъ ти Етичен ко декс 
за по ве де ни ето на на род ни те 
пред с та ви те ли и та къв все още 
няма. Председателят на пар
ла мен тар на та ко ми сия Камен 
Костадинов от ДПС спо де ли,ч 
е за бли зо две го ди ни и по ло
ви на до тях са по лу че ни 1400 
сиг на ла и жал би за ко руп ция 
и за кон ф ликт на интереси. 

Всички те са раз г ле да ни и 
придвижени, тези, ко ито се 
налага, са преп ра те ни до спе
ци али зи ра ни те институции. 
Работи се до ри по ано ним
ни сигнали, ако в тях има 
съществени, се ри оз ни фак ти 
и данни, ко ито се проверяват, 
пот вър ди Костадинов. 

20 сиг на ла са по лу че
ни от Врачанска об ласт в 
Комисията по ко руп ция и 
кон ф ликт на интереси, от тях 
са мо два са би ли ано ним ни и 
по всич ки те е работено, за
яви ха че ти ри ма та депутати, 
ко ито във Враца про ве
до ха из не се но съ ве ща ние 
на сво ята пар ла мен тар на 
комисия.■

Парламентарен де сант 
тръг ва от Враца 

Клошари 
из би рат 
сту да 
Неофициалнонад15сабездомниците,
коитоживеятпоулицитенаВраца,
обитаватшахтиимазета.Затяхобщи
натаотворивтезиледениднидено
нощночакалнятанаавтогарата.Там
навторияетажимаудобномястотеда
сеприютятповсяковременаденоно
щиетоидаполучаттопланапитка.За
хоратабезподслонбешеотворенои
помещениевблок304накв.„Дъбника”,
къдетовдвестаиимапетлегла,при
нуждамогатдасеразположатоще
толкова.Освенстоплина,приютили
тесеиматнаразположениебаня,ще
получатитоплахрана.Засъжаление,
споделикметътинж.НиколайИванов,
дотозимомент,въпрекикучешкиястуд
имразнавън,нямамераклиидаполз
ваттазисоциалнауслугаиклошарите
ниявнопредпочитатстуда.
Навъпроса,доволенлиеотснегопо
чистванетовпоследнитедни,врачанс
кияткметотсече:„Можеиподобреда
е!”■Слово плюс

▲В се ло Рупци от бе ля за ха Трифон Зарезан с тра ди ци он но то за ряз ва не на 
лозята. Тържествения во дос вет бе из вър шен от Видинския мит ро по лит 
Дометиан. За слу чая с кон цер т на прог ра ма гос ти на се ло то бя ха са мо дейци те 
от с. Капитановци. След тър жес т ве на та це ре мо ния по за ряз ва не то на ло зя-
та до ма ки ни и гос ти се от п ра ви ха за праз нич на по чер п ка в мес т на та винарна.

В се ло Рупци за ря за ха ло зя та

Ели ЦАНОВА
Национален ек с пер тен 

съ вет при Министерството 
на ре ги онал но то раз ви тие 
и бла го ус т ройс т во то раз г
леж да окон ча тел ния про ект 
за око лов ръс т ния път на 
Враца и ще ре ша ва не го ва та 
съдба, а кме тът на Враца се 
на дя ва ек с пер ти те да при
емат тезите, ко ито от име то 
на вра ча ни са из ло же ни 
пред тях.

Според арх. Дилков пред
ло же ни ят про ект за паз ва 
съ щес т ву ва що то до се га 
тра се на оби кол ния път. 
Предложението на Агенция 
„Пътна ин ф рас т рук ту ра” 
бъ де щи ят ши рок че ти ри
лен тов път от Ботевград 
до Видин през Враца се 
стес ня ва и ста ва двулентов. 
Околовръстното шо се пре
си ча пъ тя за Оряхово на 
ед но ни во с кръгово, след 

пре чис т ва тел на та стан ция 
бъ де щи ят път ми на ва през 
Криводолското шосе, съ що 
на ед но ниво, а меж ду кв. 
Кулата и Нефела се включ
ва в че ти ри лен то вия път за 
Монтана на две ни ва чрез 
т.на р. „т ром пет „. Всяко от 
плат на та ще е с ши ри на 10 
метра. Обходните пъ ти ща 
на Монтана и Видин съ
що са с по две платна, но 
пошироки. Включването 
от че ти ри лен тов в дву лен
тов път със си гур ност га
ран ти ра об ра зу ва не то на 
т.нар. „тапи“ от пре воз ни 
средства. 

По око лов ръс т ния път за 
Враца, за кой то про ек тан
ти те казват, че е с не до ка зан 
трафик, ми на ват на ден по 
400 ТИРа  и той е ос нов на
та път на връз ка с фе ри бо та 
Оряхово  Бекет и бъ де щия 
Дунав мост. ■

•Формирайпостояненстремежкъмподобрениена
продуктаиуслугатасцелдабъдешконкурентен,да
останешвбизнесаидаосигурявашработа.
•Приеминовафилософия.Ниесмевно

ваераимениджмънтъттрябвадапоеме
предизвикателството,отговорносттаиводещатароля
къмпромяна.
•Прекъснизависимосттаотпроверкизаподдър

жаненакачеството.Премахнинеобходимосттаот
инспекции,катовградишкачествотонапродуктаи
технологията.
•Сложикрайна

практикатадасе
избирадоставчик
набазанацените.
Вместотована
малиобщите
разходи.Стреми
секъмединствен
доставчикзавсяко
нещо,нонаоснованадългосрочнивзаимоотноше
ниянадовериеилоялност.
•Постоянноподобрявайсистематанапроизвод

ствоинаобслужванеитака,чрезподобряване
накачествотоипроизводителността,намалявай
разходите.
•Установиобучениенаработнотомясто.
•Лидерство.Целтанаръководствотоедапома

ганахората,машинитеиоборудванетодавършат
подобраработа.Контролътнадръководителитее
толкованеобходим,колкотоиконтролътнадпроиз
водственитеизпълнители.

•Премахнистраха,такачевсекидаработиефек
тивнозафирмата.
•Унищожибариеритемеждузвената.Хоратаот

развоя,продажбитеипроизводствототрябвадара
ботятвекип,дапредвиждатпроблемите,свързанис
продуктаиуслугата.
•Безлозунги,увещанияицелиоттипа„нуладе

фекти”и„новоравнищенапроизводителност”.Те
създаватвраждебноотношение,защотоболшинство
топричинизанискокачествоинискапроизводител
ностседължатнасистемата,аненаработнатасила.

•Премахнистан
дартите(квоти,
планове)наравнище
цех(производствена
единица).Заместиги
слидерство.
•Премахни

бариерите,които
пречатнаработници

тедасегордеятотмайсторството.Отговорносттана
прекитеръководителитрябвадасепромениотпос
тиганенацифрикъмпостиганенакачество.
•Премахнибариерите,коитолишаватръково

дителииспециалистиотправотодасегордеятот
постижения.Товаизисквадасепремахневъзнаграж
дениетозазаслугииуправлениеточрезцели.
•Организираймощнапрограмазаобучениеи

развитие.
•Накарайвсекиворганизациятадаработизапро

мянаиподобрение.Товаеотговорностнавсеки.
Подготви за пе чат Марио ТОДОРОВ

Странни 
про ек ти за пъ тя
око ло Враца

Добре е дазнаете

Управленските 
прин ци пи на аме ри кан с кия
про фе сор Уилям Деминг
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Община Видин
за поч ва да се 
ста би ли зи ра
Диана СИРАКОВА
Отноемвридосегазадължени

ятанаобщинаВидинсанамалели
с2милиона632хилядилеваив
моментадългъте11милиона486
хилядилева.Само70хиляди565
левасанатрупанитеновизадъл
женияприусловиятаназапори
ранисметки.Вечесаизплатении
възнаграждениятанаработещите
къмобщината,коитозакъснявахас
месеци,кактоинанаетитепоопера
тивнапрограма„Развитиеначовеш
китересурси”.Асъбираемосттана
местниданъциитаксиенараснала
трипъти–вкраянаминалатагоди
насасъбрани3милионаи326хил.
лева,докатопрездекември2010г.
суматаебилаподполовинмилион.
Вмоментаобщинатанямазадъл
жениязаелектроенергия,телефони
ивода.Подобренисадоставкитев
детскиградини.Продуктитесапо
качествениинапонискицени.■

Любомир ВЕСЕЛИНОВ
На ра бот на та сре ща за об

съж да не то на бюджета ос вен 
пред с та ви те ли на об щин с ка 
ад ми нис т ра ция при със т ва ха и 
ръ ко во ди те ли на ин с ти ту ции 
и об щес т ве нос т та в града. Тя 
бе от к ри та от кме та Борис 
Николов. Бе под чер та но фун
да мен тал но то зна че ние на 
фор ми ра не то на бю дже та и 
това, че поч ти два ме се ца об
щин с ка ад ми нис т ра ция ра бо
ти по те зи числа, ко ито за ня
кого мо же да са смущаващи, 
но са реални.

Общата при ход на и раз
ход на част е 9 828 202 лв. 
Приходите от де ле ги ра ни 
дър жав ни дейнос ти са в раз
мер на 2 909 665 лв., а те зи от 
мес т ни дейнос ти са 6 918 537 
лв. Разходите за дър жав ни 

дейнос ти са 2 909 665 лв., 
до фи нан си ра не за дър жав ни 
дейнос ти с об щин с ки при
хо ди 798 110 лв. и за мес т ни 
дейнос ти 6 120 427 лв.  

Кме тът Борис Николов 
го во ри за фи ло со фи ята на 
бюджета, кой то е 34 млн. 
пого лям от предишния. Бе 
за да ден въп ро сът: какво мо
жех ме да направим: обек ти
вен или не ко рек тен бюджет? 
Стана ясно, че от п рав на точ ка 
са би ли раз хо ди те и найве
че разходите, свър за ни с не 
раз п ла те ни те средства, 1,1 
млн. лв. по по ети ан га жи мен
ти по Европейски програми. 
Целта е до края на го ди на та 
да се из ле зе от та зи ситуация. 
Общината вегетира, а смет
ки те са запорирани. Ние 
тряб ва да тър сим из ход от 

то ва състояние, за да не по
пад нем в Червената кни га 
на Европейската комисия, 
ка то не ко рек т ни и не ло ял
ни пар т ньо ри и да не мо жем 
по ве че да кан ди датс т ва ме 
по европроекти. Както и да 
не пла ща ме лихви, гло би и 
неустойки.

Бе да ден от го вор и на въп
ро си те на Иван Йосифов, 
Симеон Илиев и Камен 
Янков, свър за ни с ме ха низ ми
те за на би ра не на соб с т ве ни 
приходи, дейнос т та на клу ба 
на пен си оне ра и склю че ни те 
до го во ри с фир ма „Еко Титан” 
EООД  Видин. Предвижда се 
се ри оз но да бъ дат уве ли че ни 
при хо ди те от об щин с ка соб
с т ве ност – ос вен ту рис ти чес
ки те обекти, мес т ни да нъ ци и 
такси и про даж ба на об щин с

ко иму щес т во  до два ме се ца 
об щин с ка та фир ма „Борич” 
ЕООД ще по лу чи ли ценз и ще 
за поч не да до би ва дър ва от 
об щин с ка гора, ще се тър сят 
ре зер ви и в от да ва не то под 
на ем на об щин с ки земи. 

Необходими са смели, нет
ра ди ци он ни дейс т вия с фор
ми ра не то на бюджета, той е 
из пъл ним и та ка тряб ва да 
вървим, за да из ле зем от до
се гаш но то състояние. Това са 
стъп ки те за раз ви тие и прос
пе ри тет на об щи на та, ка за в 
зак лю че ние кметът. Подробен 
от чет за дейнос т та си и мер ки 
за раз ви ти ето на об щи на та ще 
бъ дат да де ни на 13 февруари, 
ко га то се на вър ш ват 100те 
дни на управление.■

Публично об съ диха 
бю дже та за 2012 г.

БОРИС НИКОЛОВ

Как да дейс т ва ме
при опас ност
от наводнение?
●Принеобходимостотевакуация,щебъдетеуве
домениоторганитенаПБЗН.Подгответеличенба
гажснайнеобходимитедокументи,личнивещии
продукти.
●Изключетегазтаиелектричеството.
●Приневъзможностзанапусканенасградата,ако
нивотонаводатапродължавадарасте,заемете
найгорнитеетажиилипокрива.Акоиматемобилна
връзка,известетеблизкитесиилиорганитенаПБЗН
заместонахождениетоси.
●Акосенамиратеблизодокоритонапълноводна
рекаилидере,необходимоенезабавнодасеотда
лечитеоттяхидасепридвижитекъмнайблизкото
възвишение.
●Припоройнидъждовенезаставайтеподмостове,
подлези,надлезиидругисъоръжения,високатавода
можедавиотнесе.
●ПрипътуванеепрепоръчителноводачътнаМПС
даспреиизчакаспиранетонапороя.Незначително
понижениенанивотонапътяможедапредизвика
голямаразликавдълбочинатанаводата.
●Неправетеопитизапресичаненаразливии
потоци,освен,акостесигурни,чеводатаепониска
отоситенаколатаилиотколенетеви.Пресичайте
самоприспокойнавода.
●Бързотечащиразливиипотоцисепресичатсамо
акоиматепомощновъжезапреминаванеиобезопа
сителновъжезатялото.
●Акостенапътиконстатиратеопасностот
наводнение,обадетесевГраждансказащита.При
липсанатакававъзможност,предупредетевкметс
твотонанайблизкотонаселеномястоилипремина
ващихора.
●Приневъзможностзаевакуираненаживотните,
отворетевратитенапомещенията,къдетоса
затворени.
●Спазвайтеуказаниятаиредаустановеноторганите
наМВРинаГраждансказащита.
Какводаправим,когатонинастигнебуря? 
●Акосенамиратесредприродатаповременагръ
мотевичнабуря,постарайтеседазастанетедалеч
отвисокидърветаисамотностърчащиканари.При
наличиенасухпредмет,седнетевърхунего.
●Акостенавелосипед,слезтеотнего.
●Отдалечетесеотелектропроводитезависо
конапрежение.Стойтенастраниотметални
конструкции,огради,парапетиидругиметални
заграждения.Несехващайтеинедръжтеметални
предмети.
●Акобурятавиизненадаврека,езероилибасейн
незабавноизлезтеотводатаисеотдалечете.В
случай,честеслодкаилисърфвморетобързотръг
нетекъмбрега.
●Когатосенамиратевкъщиилинаработнотомясто,
трябвадаизключитеотмрежатателевизора,кабела
отвъншнатаантена,компютъра,видеокасетофона
иостаналитеелектрическиуреди.Затворетеврати
теипрозорците.Стойтедалечотчешми,балконски
врати,прозорци.
●Повременапътуванеприберетеантенатана
колата.Акопаднегръмповременадвижение,про
веретегумитенаколата,акосаобгорели,могатдасе
спукат.

На4февруари2012година
починаписателятКирил
Торомански.Тойероденна29
март1925годинавселоДолно
Церовене,областМонтана.
ЗавършвагимназиявСофия

(1944)ибългарскафилология
СУ“КлиментОхридски“(1952).
РедакторвРадиоСофия(1949
1950),специаленкореспонденти
кореспондентзаСеверозападна
Българиянав.„Литературен
фронт“(19521962),очеркист
въвв.„Отечествензов“Враца
(19621970).Редакторвъвв.
„Ботевскознаме“.
Литературнатасидейност

започвапрез1950година
сочерцинаселскатема,
поместенивъвв.„Литературен
фронт“.Творчествотомусе
характеризирасживинтерес
къмактуалнатапроблематика
насъвременнотосоциално
развитие,къмпроменитев
животанабългарскотоселопрез
50теи60тегодини.Първатаму
книга„Агитпунктътсвети“излиза
през1952г.
Впериода1980–1992година

ечленнаредколегиятана
алманах„Околчица”.
Неговитворбисапубликувани

всп.„Пламък”,алманах
„Околчица”,в.Литературен
фронт”и„Литературен
форум”(1993)ирегионалния
периодиченпечат.Имаиздаден
сборникнарускиезиксизбрани
творби.
КирилТороманскиеедин

отоснователитеизаместник
председателнаКлубнадейците
накултуратавъвВраца,където
развиваактивнаобществена
дейност.
Авторена13книги,добили

националнаизвестност,
катосборницитесразкази
“Пробуденатаравнина”,“Низи”,
“Огньовеотесеннашума”,
“Лулило”,“Шумоленетона
листопада”,кактоироманите
“Отава”,“Въжетата”и“Кръгътна
зимите”.
Тороманскиеотличаванс

многолитературнинагради
иеносителнаНаградата
набългарскитежурналисти
“Златнотоперо”.
Неговатажитейскаи

литературнабиография
евключенав“Българска

литературнаенциклопедия”
наБългарскатаакадемияна
науките.
Авторътеподготвилповест

иновроман,чиетоиздаване
предстои.
През1974годинастава

носителналитературната
награда“ВасилВоденичарски”,
учреденаотАПК“Огоста”–
Хайредин,закнигатамусочерци
“Огньовеотесеннашума”.
През1976годинаполучава

вторанаградаза“Пазачътна
слани”вразделазаочерции
есетаотлитературнияконкурс,
обявенотОкръжниясъветза
изкуствоикултура–Враца.
През1983годинаполучава

третанаградавконкурсана
Окръженсъветзакултураи
издателство„ХристоГ.Данов”за
написванероманнасъвременна
тема–„Кръгътназимите”.
През1987годинамуе

присъденанаградатаза
творчество„Златноперо”във
връзкасприключилияконкурс
наСъюзанабългарските
журналисти,коятосеприсъждав
навечериетона1ноември–Ден
набългарскатажурналистика..

Поклон 
пред светлата му памет!

Клубнадейците
накултуратаВрацаIn

 m
em
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Отиде си писателят
Кирил Торомански
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►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР Д-р Даниела 
Стоянова

oбщопрактикуващ
лекар,
специалистпо
общамедицина

Всекиработенден
от8,00до
13,00часа.

Набира 
пациенти

Тел.законтакти:
096 389 346

“АПОЛОН-21” ООД,
Монтана
ул. “Цар БорисIII” № 11 
Поликлиника,
кабинет 106

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

Магазини КООП 

“Заедно на пазар”

120 години  пазаруваме
с доверие!

Давам под наем оборудван магазинсъссанитарен
възелвидеаленцентърнаМонтана,с
магазинеркасопитисигурниклиенти.

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
дрСтанислав

Якимов
●рентген,ехограф,
биохимиченанализ,
подстригванеи
електрохирургия

Зоомагазин
●хранииаксесоариза
кучета,котки,гризачи

Монтана, ул. „Парта” 
8; тел. 0888/54 3 011

ПРОДАВАМкъща
сдворномясто
520кв.мв
Монтана.
Тел. 0886/273042

ДАВАМ стаяподнаем,
удобназаквартираи
заофис,вБЦ„Огоста”

–Монтана.
Тел. 0899/655604

Продавам дву етаж на къ щавцентъранаМонтанас
дворномясто270кв.м,печенатухла,гредореди
плоча,кубатура120кв.м,разгънатаплощ55кв.м.

Ценаподоговаряне.
ДАВАМ под на емновапартамент100кв.м.,наем

200лв.Тел.096/323035;GSM0894/472624.

Фирма „Ди-Вен” ЕООД – гр. Лом
еоторизиран
дилърнамо
токарисмар
катаТайлифт”.

Бързи,ергономичниинадежднимотокарите
на„Тайлифт”санайдобратаподкрепавъвва
шиясклад,производственохалеилиплощадка.
Възможностизадоставканадизел,газилибензин,
комплектованисъссменнисъоръжения.Двигатели
НИСАН,ИСУЗУилиЯНМАР,автоматичнахидрот
рансмисияисервоуправление.
Двегодинигаранция,осигуренообслужванедо
всякаточканастранатаврамкитена24часа.

Ние сме си гур на опо ра за Вашия бизнес.
3600 Лом, ул. „Хаджи Димитър” 64
Тел.: 0971 66170; тел./факс: 0971 66828; факс: 0971 64047;
email: office@diven.bg; http://www.diven.bg

Траурен ма га зин
Монтана, бул. „Парта” (до блок „Плиска” 13)

۩Магазинътпредлагаковчези,кръстове,
драперии,некролози,венци,кактоивсичко,
необходимозапогребениеипомен.
۩Икони,сувенири,цветя,свещи.
۩Изработканаизкуственивенци.
    Цени на дреб но и едро.
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■ Системи 
    за сигурност
■ Техническа
    ох ра на на
    обек ти с
    ав то пат рул ни
    сили
■ Физическа
    охрана

Доверете ни се

Монтана,
бул. „Трети март” 74, офис 1
096/ 303 599,  0886/036 990, 
0889/200 711, 0889/200 727
sot.3s.montana@abv.bg

И&И ДИЗАЙН
●Дизайнипечатнабилбордове,
табели,светещиреклами,
обемнибукви,тотеми,панаот
винил,надписиотPVCфолиоидр.
●Широкоформатенпечат

Монтана, бул. „Ал. Стамболийски” 11, 
GSM 0888 396 775, e-mail: iidesign@abv.bg

Във Видинска и 
Кулска ду хов ни 

око лии све ще ни ци те ве
че ще из да ват при ход ни 
кви тан ции за по лу ча ва
ни те възнаграждения. 
Изискването е рег ла мен
ти ра но с ре
ше ние на све
ще ни чес ка та 
конференция, 
със то яла се 
на 31 яну ари 
във Видин 
и за поч ва да 
дейс т ва от 6 
фев ру ари т.г. 
Миряните 
тряб ва да 
знаят, че за 
вен чав ка так
са та е 70 лв., 
за кръ ще не – 
60 лв., и за опе ло – 50 лв. 
С 10 ле ва пови со ка ще е 
таксата, ако све ще ни кът 
не е местен. Таксите за 
цър ков ни служ би са ед
нак ви за всич ки храмове. 

Изискването за ед нак
ви так си е би ло въ ве де но 
още ми на ла та година, 

но до се га не се е спаз
ва ло стриктно. Според 
наредбата, ко ято вли за в 
си ла от 6 февруари, све
ще ни ци те ве че са длъж ни 
да от чи тат в ка са та на 
Духовното над зор ни чес

т во ця ла та по лу че на су ма 
за цър ков на та служ ба .За 
нес паз ва не то й слу жи те
ли те ще бъ дат под веж да
ни под цър ков носъ деб на 
отговорност.

От цър к ва та при зо ва ха 
вяр ва щи те да съобщават, 
ако не са им из да де ни 

кви тан ции или са им 
взе ти пого ле ми су ми 
от регламентираните. С 
изис к ва не то за из да ва не 
на при ход ни кви тан ции 
ще се сле ди за пос тъп ле
ни ята в ка са та на ду хов

ни те околии.  
На све ще ни чес ка та кон
фе рен ция бе ре ше но съ що 
в ено ри ите да се из вър ш
ват ре дов но про по ве ди и 
беседи, а све ще ни ци те да 
са поактивни.  
С ре ше ния от 
конференцията в хра мо ве

те във Ви дин с ко ве че ня
ма да се про да ват све щи 
от 10 стотинки, за що то 
го рят побър зо и вре дят 
на стенописите. Слово 
плюс

Свещениците ще 
из да ват при ход ни 
квитанции. 
Таксите ед нак ви 
за всич ки храмове

ч 16февруариСв.
мчциПамфилпрезвитер,
Порфирийидр.Св.Флавиан,
архиеп.Антиохийски(Блажи
се)

п 17февруариСв.вмчк
ТеодорТирон.Преп.Роман
Търновски(ок.1370).

с 18февруариСв.Лъв,
папаРимски.Св.Агапит,еп.
Синадски.Св.Флавиан,патр.
Константинополски(Блажи
се)

н 19февруари†Неделяна
Страшниясъд.Месопустна.
(Меснизаговезни).Св.ап.
АрхипиФилимонот70те.
Преп.Доситейученикна
авваДоротей.Преп.Конон,
игуменнаПентукла

п 20февруариСв.Лъв,еп.
Катански.Св.Агатон,папа
Римски.Св.свщмчкСадок,
еп.Персийскии128мъчени
циснего.

в 21 февруариПреп.
Тимотей.Св.Евстатий,
архиеп.Антиохийски

с 22февруариНамиране
честнитемощинасв.мчцив
Евгения■



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

slovoplus@yahoo.com

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”

Председател
на кооперация
“Журналист”
и гл. редактор:

Параскева Маркова 
тел. 0876 307 732
         0876 537 952

●Печатница Враца●ЕООД

Монтана, 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. 0876 537952

Екип Видин                                   
3700, ОКС, ул.”Г. Божинов” 1
тел.: 0889 399 349

п
лю

сСлово
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DANI CAR SERVICE
Диагностика и 
ре монт на 
дви га те ли и 
хо до ва част

Монтана, ул. „В. Търново” 78, тел. 0887/90 99 74

Мариела ЛИЧКОВА
 – ди рек тор на ЦДГ 
”Дружба”- Оряхово
Спомени, спомени, мно

го ус мив ки и нас т ро ение 
съп ро вож да ха  про ве де на та  
„Среща на по ко ле ни ята” в 
ЦДГ „Дружба“ в Оряхово, 
ор га ни зи ра на във връз ка с 
от бе ляз ва не на 130го диш
ни на та от от к ри ва не то на 
пър ва та дет с ка гра ди на в 
България. Това бе и пър во то 
от по ре ди ца та мероприятия, 
пла ни ра ни от еки па на 
дет с ка та гра ди на за юби
лейна та година. Срещата 
бе от к ри та от ди рек тор
ка та на дет с ка та градина, 
ко ято се обър на с ду ми на 
бла го дар ност към всич ки 
бив ши и нас то ящи учи те
ли и служители. Заедно с 
Надежда Величкова, дъл го

го ди шен учи тел и ди рек тор 
на градината, бе от к ри то 
фо тотаб ло „При нас е ве
се ло”, за пе ча ти ло раз но
об раз ни случ ки от жи во та 
на де ца и екип. Разказите 
за дните, из жи ве ни сред 
децата, про дъл жи ха дълго. 
Всички се ве се ли ха от 
сърце. 

Своите впе чат ле ния 
и по же ла ния ос та ви ха в 
Книгата на спо ме ни те, ко
ято за поч на да се спис ва от 
де ня на срещата. 

Изказвам найсър деч на та 
си бла го дар ност на еки па 
на дет с ка та гра ди на за пер
фек т на та ор га ни за ция на 
срещата.

На всич ки бив ши и нас
то ящи учи те ли и слу жи те ли 
же лая здра ве и още ху ба ви 
по во ди за та ки ва срещи!■

Поводи за въл ну ва щи сре щи

Юбилейно 
ут ро за вид ни 
бер ков ча ни
Неотдавнавдетскикомплекс

„Камбанка”вБерковицасесъстоя
юбилейноутро,посветенонавидни
берковчани,организираноотБерковско
родолюбивообщество.Присъстващите,
повечеот150берковчани,отбелязаха:
120годиниотрождениетоналетецапо

ручикМаркоПърванов;
150годиниотрождениетонаГригор

ХаджиПетровЗагорски–командир
на16арота,падналвбоеветекрай
Сливница;
180годиниотрождениетонапървия

кметнаБерковицахаджиПетърХаджи
Илиев;
8годиниотсмърттанаЙордан

Радичков.
Гостинатържествотобяха:Анатоли

Кръстев,началникнащабнаВВС,
полковникНиколайТушев,писателят
РадославИгнатовидр.
Бешепрочетенпоздравителенадресдо

жителитенаБерковицаотгенералмайор
КонстантинПопов,командирнавоенно
въздушнитесили.
Натържествотонеприсъствакметицата

наБерковица,хоратаотОбщинскатаад
министрацияисъветниците,коетоизуми
берковчани.■Слово плюс

Неотдавна бе 
под пи са но 

Междуинституционално 
рам ко во спо ра зу ме ние 
за пар т ньор с т во меж ду 
Агенция за со ци ал но под
по ма га не, чрез  Дирекция 
”Закрила на де те то”  
София и Община Враца  за  
из пъл не ние на проекта „И 
аз имам семейство”, чиято 
цел е:.

Подкрепа на про це са на 
де ин с ти ту ци она ли за ция на 
де ца чрез съз да ва не на  ус
тойчив мо дел за раз ви тие на 
за мества ща се мей на гри жа 
за деца, нас та не ни в спе ци
али зи ра ни ин с ти ту ции, и на 
деца в риск от изоставяне.

Дейнос ти те, пред ви де ни 
в про ек т на та ини ци ати ва, 
са на со че ни към:

1. Развитие на ус лу га та 
„Приемна гри жа” ка то 
ин с т ру мент за пре вен ция 
на нас та ня ва не то в спе
ци али зи ра на ин с ти ту ция 
на децата, ко ито са оп ре де
ле ни ка то нуж да ещи се от 
при ем ни се мейс т ва. В та зи 
ка те го рия по па дат децата, 
ко ито жи ве ят в би оло гич
ни се мейс т ва и за тях е 
из ве ден риск за живота, 
здра ве то и раз ви ти ето им, 
кой то на ла га пред п ри ема не 
на мяр ка та из веж да не от 
семейството.

И дру га та  це ле ва гру па 
  де ца та, жи ве ещи в спе ци
али зи ра ни институции.

2. Работа за 
увеличаване броя на 
при ем ни те се мейс т ва и 
же ла ещи те да пре дос та
вят та зи услуга, ко ето ще 
до ве де до на ма ля ва не на 
бед нос т та чрез съз да ва не 
на  за етост ка то при ем ни 
ро ди те ли на без ра бот ни 
лица.

След про ве ден кон курс в 
Община Враца е наз на чен 
екип по при ем на гри жа от 
два ма спе ци алис ти с опит 
в сфе ра та на пре дос та вя не 
на со ци ал ни ус лу ги. Чрез 
тях пар т ньо рът /в слу чая 
Община Враца/ ще ин
фор ми ра обществеността, 
ще из вър ш ва набиране, 
подбор, оцен ка и обу че ние 
на кан ди да ти те за при ем
ни семейства. С из б ра ни те 
при ем ни ро ди те ли ще бъ
дат склю че ни тру до ви до
го во ри . С ред с т ва та за тру
до ви те въз наг раж де ния на 
про фе си онал ни те при ем ни 
се мейс т ва са оп ре де ле ни 

в про цент от ми ни мал на та 
ра бот на зап ла та (МРЗ) за 
стра на та и съ об раз но броя 
на  нас та не ни те деца, как то 
следва: на при емен ро ди тел 
с ед но де те  130% от МРЗ 
; с две де ца – 140%, с три 
де ца – 150% от МРЗ.

Съвместно с от дел 
„Закрила на де те то” ще 
бъ де оп ре де лен и ще бъ де 
пре дос та вен на при ем ни те 
се мейс т ва ме се чен бю джет 
за от г леж да не на нас та не
но то дете, ка то те зи сред
с т ва са съ об ра зе ни с въз
рас т та на де те то и га ран ти
ра ния ми ни ма лен до ход за 
страната.

Създаденият екип по 
при ем на гри жа ще ра бо ти 
с кан ди да ти те за при ем ни 
ро ди те ли чрез обучения, 
су пер ви зия и гру пи за  
самопомощ. В рам ки те на 
про ек та ще се осъ щес т
вя ва ак тив на ра бо та и със 
се мейс т ва та на род ни ни и 
близ ки на децата. Т е съ що 
ще пре ми нат обучение.

Така с ре али зи ра не то на 
проекта ще бъ де оси гу ре
на въз мож ност де ца та да 
жи ве ят в се мей на сре да и 
ще имат дос тъп до па кет от 
не об хо ди ми услуги, съ об
раз но тех ни те пот реб нос ти.

В рам ки те на проекта 
„И аз имам се мейс т во” ще 
бъ де раз ра бо тен еди нен 
фи нан сов стан дарт за ус
лу га та „Приемна гри жа”. 
Финализираният фи нан сов 
стан дарт ще да де ос но ва
ние за ут вър ж да ва не то й 
ка то дър жав но де ле ги ра на 
дейност, съ що та ка се очак

ва по ло жи тел на про мя на 
на об щес т ве ни те наг ла си 
по от но ше ние на ус лу га та 
”при ем на гри жа” и ро ля та 
и фун к ци ите на про фе си
ята „при емен ро ди тел”.

Проектът ра бо ти по схе
ма та „Приеми ме”. Общата 
стойност на про ек та е 15 
млн. лв., от пус на та ка то 
без въз мез д на фи нан со ва 

по мощ за ця ла България. 
Целта е да има одоб ре ни 
500 при ем ни се мейс т ва и 
600 деца. Целевата гру
па об х ва ща де ца от 1 до 
3го диш на възраст. Има 
одоб ре ни 82 общини. 
За об ласт Враца те са 3: 
Община Враца, Община 
Бяла Слатина и Община 
Козлодуй. ■Слово плюс

Проект за децавнеравностойноположение

"И аз имам 
семейство"

АНАТОЛИ КРЪСТЕВ
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ВрачанскатапоетесаРада 
Колева - Геноваефи

налистнаЛитературнатапре
мияза20112012г.наКлуба
написателитевИталия.
Тяспечелисъсстихотворе

нието“Ненаписанастраница”
(“Paginanonscripta”),което
щебъдепубликувановго
дишнатаантологияснайху
бавитестиховенасъвремен
нииталианскитворци.
Авторкатаполучинаграда

застихотворениевпоетич
натаантологиянаИталияи
миналатагодина.
Вмоментаработивърху

бъдещатасистихосбиркана
италианскиезик,коятоще
бъдеиздаденаифинансира
наотКлубанаписателитев
Италия.
РадаКолеваживееира

ботивъвВеронаиечлен
наКлубанаиталианските
писатели.

Емилия РАДЕВА
Врачанската по ете са Рада 

Колева  Генова, ко ято жи
вее и ра бо ти в Италия, нап
ра ви да ре ние от кни ги на 
Величка Велянова  ди рек тор на 
Национален уче бен ком п лекс по 
кул ту ра в София.

Колева е пред се да тел на 
клуб на Организацията на 
обединените българи в ита ли
ан с кия град Верона. Скромното 
да ре ние на биб ли оте ка та на 
Националния уче бен ком п лекс 
по кул ту ра е под б ра но за ед но с 
Рафаела Филомарино и Лидиа 
Романьоли. 

Това са 50 из да ния на об ща 
стойност око ло 1000 лева, свър
за ни с ита ли ан с ка та ис то рия и 
кул ту ра и прид ру же ни с ма те
ри али за град Верона. Книгите 
са в об лас т та на философията, 
ху до жес т ве на и об ра зо ва тел на  
ли те ра ту ра с цел под по ма га не на 
учеб ния процес.

В гим на зи ята за изу ча ва не 
на ита ли ан с ки език кни ги те ще 

под по мог нат уче ни ци те в изу ча
ва не то на ис то ри чес ки те из во ри 
за пре се ле ни ето на ал це ко ви те 
бъл га ри в Италия, тях но то ус
та но вя ва не по те зи земи, раз
ви ти ето на бъл гар с ка та об щ
ност  представители, култура, 
съх ра не ни традиции, потомци, 
ет ног раф с ки характеристики, 
наименования, бъл гар с ко 
самосъзнание, и  на та зи ос но ва 
раз ви тие на бъл га роита ли ан с
ки те при ятел с ки от но ше ния – 
културни, образователни, на уч ни 
и ту рис ти чес ки връзки.

Дарителите ис к ре но се на дя ват 
въз пи та ни ци те на Националния 
уче бен ком п лекс да се въз пол
з ват от из п ра те ни те кни ги при 
изу ча ва не то на ита ли ан с ки език.

Връзката е осъ щес т ве на по 
ли ния на Организацията на обе
ди не ни те бъл га ри и Евроклуб1 
с пред се да тел Александър 
Шипковенски /“Приятели на 
по том ци те на древ ни те бъл га ри 
в Италия/.

Дарението е би ло при ето на 

19 яну ари 2012 го ди на от ди рек
то ра на ком п лек са с найтоп ли 
благодарности.

В да ре ни ето са вклю че ни и 
ня кол ко сти хос бир ки на Рада 
Колева, ко ято от ня кол ко го ди ни 
пи ше и из да ва сти хо ве и на ита
ли ан с ки език.

През ми на ла та го ди на вра чан
ка та Рада Колева  Генова бе при
ета за член на пи са тел с кия съ юз 
на Италия, тя спе че ли и при зо во 
мяс то в един по пу ля рен по ети
чен конкурс.

 “Нейните ли те ра тур ни успехи, 
как то и пред се да тел с т во то й на 
клу ба на ООБ във Верона и ро
до лю би ви те й изя ви сред бъл
гар с ка та ди ас по ра там, са при
мер за бъл гар с ка та емиграция, 
при мер и за под рас т ва що то 
по ко ле ние”  се каз ва в прид
ру жи тел но то пис мо на пред
се да те ля на  Организацията на 
обединените българи ака де мик 
Сергей Иванов и глав ния сек ре
тар на ООБ и МАБИК инж. Дочо 
Шипковенски.■

Рада Колева нап ра ви
да ре ние от кни ги

Жителят на крайду нав
с кия град Борислав 

Манджолски та зи нощ не 
мигна. Вълнуваше го важ но то 
събитие, за ко ето бя ха ос ве до
ме ни и жи те ли те на род на та му 
Хамбар махала. Заминаваше 
за габ ров с ко село, за да до ве де 
от там из б ра ни ца та за съп ру га 
– кра са ви ца та Бегония. В хлад
на та и яс на фев ру ар с ка нощ че
ти ри де сет го диш ни ят кан ди дат 
за мла до же нец ня кол ко пъ ти 
из ли за на балкона. Очакваше 
бър зо да се съмне, за да нас
тъ пи праз ни кът на влю бе ни те 
Свети Валентин. Започна да 
брои звездите, що то вре ме то 
да ми не побързо, но из г ря ла
та кръг ла лу на му пре че ше да 
прик лю чи сметката.

С Бегония Партакешова се 
за поз на на же ле зо път на та га ра 
в Павликени. Чакаха вла ко ве за 
про ти во по лож ни посоки, ала 
за ра ди за ду шев ния раз го вор 
от ла га ха заминаването. Дамата 
заяви, че е въз хи те на от съ
бе сед ни ка си. Той й отвърна, 
че тър си же на за съпруга, 
при ли ча ща на бегония. Като 
шофьор на ка ми он за съ би ра не 
на бок лу ка по лу ча ва ше доб ри 
пари. Тя сми ре но прошепна, 
че по про фе сия е мечтателка, 
но по ня ко га работи, къ де то й 
попадне.

Разделиха се с прегръдка. 
Последва раз мя на на писма. 
От пис ма та на Бегония се 
въз хи ща ва ше и съ сед ка та 
на Борислав – пен си они ра
на та учи тел ка Вълчинкова. 
Трогната от прочетеното, 
вед нъж тя из т ри съл зи те си. 
Констатира, бъ де ща та му съп
ру га мо же да ста не го ля ма 
поетеса, как ви то на пос ле дък 
из ник ва ха безброй, ка то гъ би 
след дъжд.

Втората сре ща на Борислав и 
Бегония ста на пак на га ра та в 
Павликени.

... Преди да раз съм не мла
до же не цът об ле че но ви те си 
дре хи и съ бу ди хо ре ог ра фа на 
чи та ли ще то Юмеров, за да му 

вър не но ва та вратовръзка. 
Отдавна бе се съмнало, ко

га то прис тиг на на га ра Горна 
Оряховица. И взе би лет за 
Габрово. Настани се в ку пе 
вто ра класа. Влезе сух мъж на 
пен си он на възраст. Поздрави и 
попита:

 Ще поз во ли те ли да седна? 
Ще си пра вим компания. Тъй 
вре ме то до Габрово ще ми не 
побързо.

 Заповядайте, господине! 
Приятно ми е.

Новодошлият се разположи. 
Подхвана:

 Какво съвпадение! 
Пътуваме в де ня на Свети 
Трифон Зарезан, кой то праз ник 
не из вес т но за що пре вър на ха 
и на Свети Валентин, пок ро
ви тел на влюбените. Любовта, 
господине, не приз на ва дни 
на раз ни светии, дел ни ци или 

празници. Гледаш ги, влюбени, 
це лу ват се пос ред бял ден по 
ули ци те и не след дъл го се 
разделят. Според мен влю бе
нос т та е крат кот рай на илюзия, 
не що ка то цир ка джийс ка 
хипноза. Не ми е ясно, за що 
за нея тряб ва да има празник? 
Простете, не се представих! 
Казвам се Аргир, пен си они ран 
майс тор са пун джия от фаб ри ка 
„Камбана” в Бургас. Отивам 
в Габрово на гос ти при мой 
стар приятел. Ще праз ну ва ме 

Зарезан. Идвам от Русе. Ходих 
да ви дя Дунава. Предстоят 
ми още три пъ ту ва ния из 
страната, до ка то от шу ми злат
на та ми сватба...

 Аз съм Борислав – пред
с та ви се кан ди да тът за 
младоженец. После рече: 
 Отивам в габ ров с ко село, 
за да до ве да от там булка. 

Уговорихме с из б ра ни ца та то ва 
да ста не на днеш ния праз ник 
Свети Валентин. Учудвате ме, 
за що съп ру га та ви не праз ну ва 
за ед но с вас злат на та сватба?

 Ох! – въз дъх на Аргир и 
добави:  Задавате ми сло жен 
въпрос, господине. Ако бях 
я взел за те зи пътувания, ня
ма ше да мо га да я из мък на от 
кръч ми те по гарите. Нека да 
си стои вкъ щи и да празнува, 
как то на ме ри за добре. 
Достатъчно бе шу мо те ви ца та 

за пър ва та сватба, ко ято на ри
чам тенекиена, за раз ли ка от 
златната. Алкохолът обър к ва 
хората, а же на ми го по чи
та още пре ди те не ки ена та 
сватба.

 Интересно! – учу ди се 
Борислав.

 Няма ни що ин те рес но – 
от вър на му Аргир. – Такава е 
го ля ма та истина. Навремето 
се за поз нах ме с же на ми на 
га ра та в Червен бряг. В рес
то ран та то га ва аз пих бира, тя 
– мастика. 

Мръкна. Прегърнати, тръг
нах ме по близ ка без люд на 
ули ца и запяхме: „Вървяхме 
ний са мич ки в тишината, пъ
те ка та се гу бе ше след нас”... 
Беше въл шеб на вечер. И на 

Зарезан, на днеш ния Свети 
Валентин, нап ра вих ме сват ба та 
в за ве де ние до мор ска та гра
ди на в Бургас. Да па зи Господ. 
Вие, господине, къ де се за поз
нах те с ва ша та избраница?

 На га ра та в Павликени...
 Какво пихте?
 Аз пих кафе, тя – мас ти ка с 

га зи ра на вода. Каза ми, от мас

тич ка та меч ти те й ста ва ли по
яр ки и благородни. Насочвали 
я да вър ши ху ба ви дела...

 А, не мо же днес, на Свети 
Валентин, тя, в чест на светеца, 
да не уда ри ня кол ко мастики, 
до ри с чеш мя на вода? – пред
по ло жи Аргир и добави:  След 
вре ме ще праз ну ва те злат
на та сват ба сам, ка то мен на 
пъ те шес т вия из страната. 
Навярно то зи Свети Валентин 
е магьосник? 

Спомням си, пре ди го ди ни на 
то зи ден в Созопол, в до ма на 
ме ха ни ка в ко тел но то от де ле
ние на са пу не на та ни фабрика, 
Миндо Прокопов, ста на зна
ме на тел но събитие. Със съп
ру га та си Карамфилка праз
ну ва ли Зарезан в рес то ран та 
до пристанището. Яли, пили, 
пели, тан цу ва ли и се целували, 
как то се по ла га ло на та ки
ва празници, и се прибрали. 
Доволен от тържеството, 
Миндо се опъ нал на лег ло то и 
бла же но захъркал. Посред нощ, 
оча ро ва на от преживяното, же
на му Карамфилка от к рех на ла 
прозореца, кой то гле дал към 
морето, и по же ла ла да се въз
хи ти на яс но то не бе и лун на та 
пъ те ка по вод на та повърхност, 
из ри су ва на от среб рис та та 
луна. Видяла как към про
зо ре ца се на соч ва сгъ ва ема 
стълба. Карамфилка сляз ла по 
стъл ба та и по пад на ла в обя
ти ята на бо я джи ята Митьо от 
Долно Езерово. Същата нощ 
два ма та за ми на ли за се ло око
ло Якоруда. И се га жи ве ят 
там. Мисля си, не мо же в та зи 
се мей на тра ге дия и лю бов на 
да ла ве ра да ня ма пръст спо
тайва щи ят се то га ва сред цър
ков ни те ка лен да ри то зи Свети 
Валентин?

Влакът спря на га ра та в 
Габрово. Двамата спът ни ци 
сър деч но се сбогуваха. Аргир 
се за пъ ти към до ма на при яте
ля си, Борислав се по раз хо ди 
по перона, пи ка фе и си ку пи 
би лет пър ва кла са за об рат ния 
влак...■

Свети Валентин
Разказот

АнатолийПетров

Светлана КАРАДЖОВА
Банатското бъл гар с ко се ло 

Бърдарски ге ран се сла ви с обич
та към ми на ло то и традициите. 
Освен че в не го е един с т ве ни ят 
ет ног раф с ки му зей в общината, 
на ре чен „Банатска къ ща“, съз да ден 
през 1987 г. по по вод  чес т ва не
то на 100го диш ни на та на селото, 
жи те ли те му имат за бе ле жи те лен 
нюх за стойнос т но то и са страс т ни 
колекционери.

Пример за то ва е уни кал ни
ят музей, кой то съз да де в къ ща та 
си Стефан Франев – наймла ди ят 
лю би тел му зи кант от фа ми ли ята 
Франеви, къ де то лю бов та към му
зи ка та се пре да ва от ба ща на син 
от  поколения. Стефан сви ри на 
тром пет от че ти ри го ди шен и бър зо 
ус пя ва да се вклю чи в със та ва на 
сел с кия „ор кес тър за сват би и пог
ре бе ния“, на ме рен „Банатска ду хо
ва му зи ка“.

Интересът към ста рин ни те пред
ме ти за поч ва още от пър вия му 

до сег до ня ко гаш ни те му зи кал ни 
инструменти, грамофони, носии, 
пред ме ти на бита. Започва да съ
би ра от въз рас т ни хо ра раз лич ни 
предмети, ко ито те му да ват с 
желание, тъй ка то ги смя тат ве че за 
ненужни. 

Стефан раз каз ва как мно го чес то 
ка то е пи тал ня коя ба ба да ли има 
ста ра ютия или не що друго, тя му 
е каз ва ла да се ка чи сам на та ва на 
и да си взе ме как во то на ме ри за 
колекцията. Така спа ся ва от заб ве
ние и раз ру ш

е ние мно го цен ни вещи, ко ито 
се га са за бе ле жи тел ни ек с по на ти 
в сбир ка та му. Хоби, ко ето мла ди
ят мъж е пре вър нал в не що мно го 
по ве че – в обич към родното, към 
миналото, към традициите, към 
Бърдарски геран. Пожелаваме му да 
про дъл жа ва да уве ли ча ва ко лек ци
ята си и да се гри жи за нея, па зей
ки ду ха на ба нат с ки те бъл га ри и в 
дреб ни те де тай ли на един от дав на 
из чез нал бит.■

Уни ка лен му зей в 
Бърдарски ге ран 


