▲ 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.
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АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”
ЕНЕРГИЯ ЗА ЧИСТА ПРИРОДА
KOZLODUY NPP

Над 270 хил. лв. вложени в
газифицирането на Враца
Обсъдени са направените до момента
инвестиции от страна на газифициращата
компания на територията на града, пробле
мите и трудностите, които са срещани, как
то и съдействието на Община Враца при
тяхното разрешаване. На срещата са пред
ставени и предст оящите задачи за 2012 г.
Това, което в най-близко бъдеще предст ои,
е събирането на работен екип, който да
подготви плана за действие за 2012 г. и в
контекста на старта на строителството по
проекта за воден цикъл на град Враца. До
този момент е изгр адена мрежа от 37 000 л.
м, предстои да бъдат изградени още 85 000
л.м. Общата сума на направена инвестиция
в газифицирането на града, платена като
административни и други такси, е в размер
на 272 511 лв. Една от най-важните задачи
в края на зимния период е пълен преглед

БЧК набира помощи
за пострадалите
от Харманли
Във връзка с бедствената ситуация
в редица селища на Хасковска област,
екипи на Българския Червен кръст
действат на място, като подпомагат
засегнатите от наводнението и ева
куираните в Харманли. Съвместно с
партньорите от кризисните щабове се
проучват и оценяват  най-належащите
нужди на бедстващото население.
БЧК обявява Банкова сметка за па
рични дарения, поместена на интернет
страницата на организацията:
Български Червен кръст
Уникредит Булбанк АД
BG64UNCR76301078660913
UNCRBGSF
Дарение можете да направите и
онлайн на Интернет страницата на
организацията (www.redcross.bg) или
в офисите на областните съвети на

лица. В момента общинското ръководств о
прави анализ за включването на сгради.
Този анализ включва комплекс от мерки.
„Ако сградата не е санирана и не са прило
жени мерки за енергийна ефективност, вся
ко отопление е скъпо” – поясни кметът. В
контекста на реализирането на амбицията
на ръководството, към която реална подк
на възстановените асфалтови настилки и
мрежата качеството на възстановяването
репа проявява Комисията по образование
възстановяването им наново там, където
не е добро. Кметът на Община Враца из
в Общинския съвет, чрез фонд „Енергийна
не са възстановени качествено, допълни
рази мнение, че ще се възползва от даде
ефективност” да бъдат тотално санирани
кметът инж. Николай Иванов. За качестве ните правомощия от Закона за устройство
всички останали сгради на училища и дет
ното изпълнение изпълнителният директор на територията и общинските наредби и
ски градини, ще бъде проектиран и видът
на „Рила Газ” е уверил, че Община Враца
ще възложи преработка на тези участъци,
отопление.
ще получи пълното му съдействие. По този които не са добре възстановени. Той е по
Там, където анализът показва, че този
начин ще се отстранят всички проблеми,
ел ангажимента при заявка за включване
вид отопление е изгодно, ще бъде избр а
налични на много места, особено по време в газопреносната мрежа, Община Враца
но отопление чрез газ, със съответната
на строителството през миналата година.
максимално бързо да одобрява проектите
инвестиция, която ще бъде направена.
Поради късния период на изграждане на
за включване на граждани или юридически ■Слово плюс

Кметът на Враца инж. Николай Иванов се
срещна с изп. директор на „Рила Газ”
Серджо Пантано във връзка с предстоящите
инвестиционни намерения на фирмата

БЧК. За Монтана, ул. Граф Игнатиев
4 ; тел 096/300 117
М-Тел, дългогодишен партньор на
БЧК, вече предостави 30 000 лв.

SMS на номер 1255
за пострадалите
от наводненията
Българският Червен кръст съвместно
с трите мобилни оператора активира
ха кратък номер 1255 за дарения чрез
SMS за пострадалите от наводненията.
Стойността на всяко дарение е 1.20 лв. с
ДДС.
Средства се набират и по банкова
сметка, поместена на интернет страницата
на организацията www.redcross.bg:
Български Червен кръст
Уникредит Булбанк АД
BG64UNCR76301078660913
UNCRBGSF
Може да се направи и онлайн дарение
на Интернет страницата на организаци
ята (www.redcross.bg).

►В навечерието на 14 февруари група „Пъстренец Jr.“ при Младежки дом –
Монтана пя за любовта и виното. Концертът „Тъй горя и аз...” бе посветен
на двата празника - Трифон Зарезан и Свети Валентин. Едночасовата му
програма включваше 14 фолклорни творби, вдъхновени от най-романтичното
чувство и от най-таченото от българина питие. Те бяха изпълнени не само
от гласовитите възпитаници на Асен Асенов от Младежкия дом в Монтана.
Специален артистичен гост на концерта бе Соня Чакърова - народна певица,
водеща и режисьор от телевизия „Скат”. Песните съпровождаше инструмен
тална група „FOLK” с ръководител Ангел Добрев от Народния оркестър на
Българското национално радио.
СНИМКА: МЛАДЕЖКИ ДОМ - МОНТАНА
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Румен Маноев, кмет на Козлодуй:

Селата в общината не остават в
периферията на амбициите ни
Община Козлодуй внесе
прединвестиционно проуч
ване по приоритетна ос 1 на
Оперативна програма „Околна
среда 2007-2013 г. за агломера
ции между 2000 и 10 000 екви
валент жители в Министерство
на околната среда и водите
(МОСВ).
Предложението се състои от
три прединвестиционни проуч
вания за следните агломерации:
Хърлец, Гложене и Бутан.
Инициативата е в съответст
вие с приетата на последната
общинска сесия Програма за
управление на Козлодуй (2011-

Приеха промени в
Закона за опазване
на земеделските земи
Решението за промяна на предназна
чението на земеделската земя да не губи
правно действие, когато се изграждат
обекти за държавни и общински нужди,
за които се провеждат отчуждителни
процедури, както и за решенията за про
мяна в предназначението, влезли в сила
преди 24.05.2011 г. Това гласуваха на
първо четене депутатите при промени
в Закона за опазване на земеделски
те земи, внесени от депутата от Синята
коалиция Михаил Михайлов. В сега дейс
тващия закон решението за промяна на
предназначението на земеделската земя
губи правно действие, ако в тримесечен
срок не е заплатена такса или в тригоди
шен срок от влизането в сила на реше
нието за промяна на предназначението
не е поискано издаването на разрешение
за строеж на обекта, или в 6-годишен
срок от влизането в сила на решени
ето за промяна на предназначението на
обекта не е започнало. Според Михаил
Михайлов промяната се налага, защото
в момента има различни тълкувания на
закона.■Слово плюс

В народното събрание

Гласуваха
лобисткия закон
за горитe
„Голямото достойнство” – така
депутатът от ГЕРБ Емил Димитров
нарече поправката в Закона за горите,
която ще позволи лифтове и писти
да се строят с право на строеж, без
терените да бъдат изключени от горския
фонд. 72-ма депутати от ГЕРБ и двама
независими подкрепиха на първо четене
измененията, сочени от опозицията и
природозащитници за лобистки в полза
на „Витошка ски” и на собственици
на лифтове и влекове. Депутатите
от управляващата партия повтаряха
като един – позитивно е това, че
предназначението на терените няма да
бъде променяно, така земята ще остане
държавна, ще остане в горския фонд, а
след време, когато евентуално спре да
бъде използвана за ски или лифтове,
държавата ще си я притежава и ако се
налага – ще я залеси.
Промените в Закона за горите бяха
приети ударно от правителството, след
като в началото на зимния сезон фирма
„Витошка ски” отказа да пусне лифтовете
си на планината и да открие сезона.
Исканията на фирмата са да се даде
възможност за изграждане на лифтове в
парковете с отстъпено право на строеж.
Досегашният закон не даваше такава
възможност. ■Слово плюс

2015) и крайната й цел е да оси
гури цялостно изграждане на
канализационна мрежа, пречис
твателна станции, пречистване
на отпадните води и цялостна
подмяна на водопроводната
мрежа успоредно на новоизгра
дената канализационна мрежа.
Прединвестиционните про
учвания представляват инже
нерногеоложки и хидроложки
изследвания, варианти за из
граждането на пречиств ател
ни станции, предложения за
канализационната мрежа на
съответните населени места,
геодезически заснемания, прог

Диди СИРАКОВА
Испанци и българи стро
ят фотоволтаичен енергиен
парк в бреговското село
Косово. Строежът е започ
нат в края на миналата го
дина и е разположен върху
площ от 120 дка в бившия
стопански двор на село
то и ще бъде с мощност 6
мегавата.
Фотоволтаичните инс
талации ще произвеждат
електроенергия посредст
вом директно преобразува

И във
Видин ще се
отопляват
с газ

Има вероятност градът да
бъде газифициран. За осъ
ществяването на тази идея
вече са водени разговори
между кмета на Видин
Герго Гергов и две от найголемите фирми в бранша.
Видинчани могат да полу
чат компресиран природен
газ, който се доставя от
Монтана. Икономическата
ефективност на такъв тип
превоз е до 150 километра.
За целта ще се изгради пре
носна мрежа и станция за
декомпресиране, която да
подава газ по мрежата.
Възможно е газификацията
на града да започне заедно с
изпълнението на проекта за
водния цикъл. На частните
потребители, които ползват
компресиран природен газ
за домакински нужди, ще
бъде предложено разсро
чено плащане. Една такава
инвестиция е около 5 хиля
ди лева, а срокът за изпла
щане - до пет години, като
вноските са минимални.
■Слово плюс

рама за управление на утайки
те и карта на териториите от
„Натура 2 000”. След внасянето
им в МОСВ те ще бъдат разгле
дани от Управителния орган на
Оперативна програма „Околна
среда 2007-2013 г. (ОПОС) и на
база изготвените становища и
препоръки ще бъде изработен
идеен проект за кандидатст
ване изграждането на интег
риран инвестиционен проект
във водния сектор на трите
населени места, съобщиха от
пресслужбата на общината.
„Вече стартирахме изпълне
нието на интегриран инвести

ционен проект във водния сек
тор на град Козлодуй и ще про
дължим да работим в тази по
сока – каза кметът на Козлодуй
Румен Маноев след внасянето
на прединвестиционните проуч
вания в МОСВ. – Нашата адми
нистрация е решена да осигури
на всички жители на общината
високо качество и стандарт на
живот и селата не остават в пе
риферията на тези амбиции.
Процесът е тежък и
трудоемък, но крайният резул
тат ще е нещо, с което всички
се надяваме да се гордеем.”
■Слово плюс

Село Косово с
фотоволтаичен парк
не на слънчевата енергия
в електрическа със 100
% чистота. Ще работят
само в светлата част на
денонощието, като момент
ната им мощност е в зави
симост от интензивността
на слънчевата енергия.
Основните компоненти са

фотоволтаични PV модули 20 000 панела, инвертори и
кабелна мрежа.
Всички технологии са еко
логично чисти.
Фотоволтаичният енер
гиен парк се очаква да бъде
готов до 31 май т.г., когато
ще е и пусковият срок на

съоръжението.
Испанската фирма се
е ангажирала да изплати
обезщетения на частните
стопани, през чиито имоти
ще преминават кабелите. За
целта специална комисия
ще направи оглед и оценка
на земите.■

РУА-груп пуска ново
производство в Лом
Фирмата е инвестирала 25 млн.
лв. в металургични заводи
Крум КРУМОВ
Украинският бизнесмен и
собственик на компанията
РУА-груп 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 РУА-груп 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.■

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

С

лед 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 основните проб
леми е свързан с липсата на
канализация и необходимос
тта от подмяна на водоп
роводната мрежа. В скоро
време ще започне ремонт на
помещенията на детската
яслена група и по спортн
 ия
салон в сградата на учили
щето да се изгради тоалетна,
да се прокара вода, да се
изготви проект за канализа
ция в селото и да се търсят
възможности чрез външно
финансиране за решаването
на проблема с водопроводна
та мрежа в селото.
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Кметът на Врацана
общоселски събрания
съдейства за провеждане
на общоселско събрание
със специалисти от служба
«Земеделие» във връзка с
възникнали въпроси за не
регламентирани пасища и
земеделски земи.

В Тишевица

Хората от селото споде
лиха пред кмета проблеми,
свързани с ремонт на ули
ци, поискаха да се извърши
ремонт на пътя за гр. Мездра
и да се подмени водопро
водната мрежа, тъй като по
нея много често възникват
аварии. Ремонтът на ули
ците в селото може да бъде
извършен чрез хората по
програмата ОСПОЗ и те мо
гат да бъдат обаластрени и
бетонирани.

Среща в Згориград...

В Голямо Пещене

Бяха поставени въпроси
относно изграждането на
отоплителна инсталация в
сградата на детската гради
на, лошото качество на пи
тейната вода, изграждане на
отводнителен канал и мост в
местността Скът.
Най-наболял проблем на
жителите в селото е нежела
нието от страна на арендато
рите да се срещнат с хората
от селото.

... и в Мало Пещене. СНИМКИ: ОБЩИНА ВРАЦА

В Мало Пещене

Хората от селото споде
лиха проблеми, свързани с
ремонта на пътната отсечка
с.Баница - с.Мало Пещене,
за кражбите в селото и
изграждането на битова
канализация.

В кв. „Кулата”

Хората споделиха проб
леми, свързани с битовата
канализация и водоснабдя
ването в квартала и изразиха
мнение, че кметският пъл
номощник в селото трябва
да прави отчет пред тях за
свършеното и да се интере
сува от мнението на хората в
квартала при решаването на
проблемите.

Във Веслец
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Пред кмета на община
та се поставиха проблеми,
свързани с благоустроява
нето на селото, ремонт на
улици, проблем с училищния
автобус и водоснабдяването
в селото.

Във Вировско

На събранието бяха пос
тавени проблеми, свърза
ни с благоустрояването на

селото, ремонт на улици,
почиств ане на речното кори
то и да се търси възможност
за осигуряване на охрана в
селото.

Във Върбица

Жителите на селото пос
тавиха пред кмета жизне
новажни за тях проблеми:
подмяна на водопровода,
изграждане на параклис, ре

монт на пътя между селата
Върбица и Вировско и на
маляване на безработицата,
както и намаляване на краж
бите.
Кметът инж. Николай
Иванов съобщи, че идеята
за изграждане на параклис
в селото е добра и през та
зи година ще бъде направен
проект и се ангажира да

Николай Иванов: Не допуснахме
бедствено положение
„Положението е тежко, с наличната тех
ника се опитахме в началото да се почистят
всички транспортни оси в града, което се
оказа невъзможно. Четири от снегопочиства
щите машини аварираха, опитвайки се да по
чистват между спрените автомобили. Много
тежка беше обст ановката при общинск ата
пътна мрежа при с.Три кладенци, с.Девене
и с.Чирен имаше снегонавявания около ме
тър и осемдесет и се налагаше непрекъснато
дежурство на машини, за да не се търси след
това по-специализирана помощ” – съобщи
пред медиите кметът на Враца .
Не допуснахме бедствено положение.
Градът функционира нормално, макар и при
тежка зимна обстановка, всички основни
улици са проходими. Опитваме се и в момен
та да влезем във всички малки улички, къде
то спрените автомобили позволяват. В селата
обстановката е сравнително добра, четири
от селата нямат възможност да почистят
улиците си – това са с.Баница, с.Върбица и
с.Паволче. Няма бедст ващи хора, няма проб

леми с ел. захранването и водоподаването.
Кметът поясни, че се прави всичко въз
можно проблемите, които възникват, да се
отстраняват своевременно, да се реагира
на всеки един сигнал. В момента не пра
вим сметка колко пари ще струва това
снегопочистване, защото търсим начин да се
справим с всеки един проблем. Кризисният
щаб, макар и малък по численост, не е спи
рал да работи от понеделник.
Има създадена добра организация на рабо
та с Гражданска защита, с пътно поддържа
щите фирми, които се занимават с републи
канската пътна мрежа.
Разпоредил е да се извърши обстойна про
верка на всички язовири на територията на
община Враца, предвид предстоящото сне
готопене, което може да стане внезапно, и
трябва да вземем спешни мерки.
Всичките 33 машини, с които БКС
разполага, са включени в снегопочистването,
като с някои от тях ще се насочат към селата.
■Слово плюс

това да се извършва чрез
стола в училището за смет
ка на общинския бюджет, за
поставянето на нови кофи
и контейнери в селото им
съобщи, че предстои да се
направи анализ за необхо
В Лютаджик
димостта от поставянето на
На събранието инж.Нико кофи и контейнери в насе
лай Иванов благодари на хо лените места на общината
рата за проявеното търпение и ги увери, че и през тази
през почивните дни, когато
година чрез работещите по
нямаше ток в селото поради програма ОСПОЗ и достав
авариите вследствие на пад ката на цимент и материали
налия обилен мокър сняг.
от „Холсим” ще може да се
Той предостави информа направи частичен ремонт на
ция за изразходените средс някои от улиците в селото.
тва през 2011 година 13 480
В Чирен
лева, от които за издръжка
На събранието в село
на администрацията, в т.ч
Чирен хората поискаха
заплати – 11 332 лева, за
инж.Николай Иванов да
осветление на улици са из
съдейства за автобус до
разходени 1538 лева, а за
с.Чирен, да се отпуснат
ремонт на уличната мрежа
повече средства за култур
610 лева. През 2011 година
ни мероприятия и за по
е извършен ремонт за 5983
чистване на паметника на
лева на ул.”Дружба” в село загиналите през Втората
то и основен ремонт на път
световна война, поискаха
MON-1090 село Лютаджик
средства за ремонт на ули
– 13 718 лева – целева суб
ци, за ремонт на покрива
сидия от републиканския
на читалището, за отопле
бюджет за ремонт на
ние на библиотеката, пове
четвъртокласната пътна
че контейнери за боклук и
мрежа.
храната, която се доставя от
В Оходен
социалния патронаж, да се
Инж.Николай Иванов
разкарва по домовете им. Те
представи информация за
поискаха и камбана за сиг
изразходените средства през нализация в селото.
2011 година 22 445 лева, от
Кметът обеща да
които за издръжка на адми
разговаря с Георги Яков
нистрацията 20 373 лева, за за решаване на проблема с
осветление на улици - 1 672 автобусната линия до селото
лева и ремонт на уличната
и обеща храната за възраст
мрежа.
ните хора, която се доставя
В Баница
от социалния патронаж, да
На събранието в с.Бани
се разкарва по домовете
ца хората поискаха да се
им,както и че ще се напра
премести здравната служ
ви връзка с такава фирма
ба в сграда в центъра на
в страната за решаване на
селото, да се изгради ка
проблема с камбаната за
нализация, да се поставят
сигнализация в селото.
улични лампи в района на
В Паволче
училището и нови контейне
На събранието бяха пос
ри за смет, както и да се из
тавени проблеми, свързани с
върши ремонт на ул. ”Нил”. ремонт на тротоарите, бето
Хората поискаха охрана в
ниране на улиците, ремонт
селото и да се потърси въз
на сградата на кметството,
можност през зимните ме
подмяна на дограмата на
сеци да се приготвя храна за училищната сграда, изг
бездомните хора.
раждане на канализация и
Инж. Иванов ги увери, че подмяна на водопроводната
за храненето на бездомни
мрежа.
те ще се търси възможност
■Слово плюс
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Парламентарен десант
тръгва от Враца
Ели КОНСТАНТИНОВА
Истински десант, с посе
щения в повече от облас
тите на страната, предпр и
ема Комисията за борба с
корупцията, конфликт на инте
реси и парламентарна етика към
Народното събрание.
На брифинг с врачански
журналисти депутатите от
комисията, сред които е и мест
ният народен избраник от ГЕРБ
Николай Коцев, споделиха, че
целта им е да бъде популяри
зирана тяхната дейност, която
за гражданите често остава в
сянка. Желанието им е да бъ
де използвана комисията като
трансмисия за проблемите на
хората до пленарната зала,

да чуят при срещите си мне
нията на гражданите и ако се
виждат слабости в някои от
законите, те да предложат съот
ветните промени, свързани със
законодателството.
Непонятно как обаче пове
че от две години депутатите
ни са подминавали мълчеш
ком предложения от комиси
ята на два пъти Етичен кодекс
за поведението на народните
представители и такъв все още
няма. Председателят на пар
ламентарната комисия Камен
Костадинов от ДПС сподели,ч
е за близо две години и поло
вина до тях са получени 1400
сигнала и жалби за корупция
и за конфликт на интереси.

Всички те са разгледани и
придвижени, тези, които се
налага, са препратени до спе
циализираните институции.
Работи се дори по аноним
ни сигнали, ако в тях има
съществени, сериозни факти
и данни, които се проверяват,
потвърди Костадинов.
20 сигнала са получе
ни от Врачанска област в
Комисията по корупция и
конфликт на интереси, от тях
само два са били анонимни и
по всичките е работено, за
явиха четиримата депутати,
които във Враца прове
доха изнесено съвещание
на своята парламентарна
комисия.■
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Клошари
избират
студа
Неофициално над 15 са бездомниците,
които живеят по улиците на Враца,
обитават шахти и мазета. За тях общи
ната отвори в тези ледени дни дено
нощно чакалнята на автогарата. Там
на втория етаж има удобно място те да
се приютят по всяко време на деноно
щието и да получат топла напитка. За
хората без подслон беше отворено и
помещение в блок 304 на кв. „Дъбника”,
където в две стаи има пет легла, при
нужда могат да се разположат още
толкова. Освен с топлина, приютили
те се имат на разположение баня, ще
получат и топла храна. За съжаление,
сподели кметът инж. Николай Иванов,
до този момент, въпреки кучешкия студ
и мраз навън, няма мераклии да полз
ват тази социална услуга и клошарите
ни явно предпочитат студа.
На въпроса, доволен ли е от снегопо
чистването в последните дни, врачанс
кият кмет отсече: „Може и по-добре да
е!” ■Слово плюс

В село Рупци зарязаха лозята

▲В село Рупци отбелязаха Трифон Зарезан с традиционното зарязване на
лозята. Тържествения водосвет бе извършен от Видинския митрополит
Дометиан. За случая с концертна програма гости на селото бяха самодейците
от с. Капитановци. След тържествената церемония по зарязването на лозя
та домакини и гости се отправиха за празнична почерпка в местната винарна.

Странни
проекти за пътя
около Враца
Ели ЦАНОВА
Национален експертен
съвет при Министерството
на регионалното развитие
и благоустройството разг
лежда окончателния проект
за околовръстния път на
Враца и ще решава неговата
съдба, а кметът на Враца се
надява експертите да при
емат тезите, които от името
на врачани са изложени
пред тях.
Според арх. Дилков пред
ложеният проект запазва
съществуващото досега
трасе на обиколния път.
Предложението на Агенция
„Пътна инфраструктура”
бъдещият широк четири
лентов път от Ботевград
до Видин през Враца се
стеснява и става двулентов.
Околовръстното шосе пре
сича пътя за Оряхово на
едно ниво с кръгово, след

пречиствателната станция
бъдещият път минава през
Криводолското шосе, също
на едно ниво, а между кв.
Кулата и Нефела се включ
ва в четирилентовия път за
Монтана на две нива чрез
т.нар.„тромпет „. Всяко от
платната ще е с ширина 10
метра. Обходните пътища
на Монтана и Видин съ
що са с по две платна, но
по-широки. Включването
от четирилентов в двулен
тов път със сигурност га
рантира образуването на
т.нар. „тапи“ от превозни
средства.
По околовръстния път за
Враца, за който проектан
тите казват, че е с недоказан
трафик, минават на ден по
400 ТИР-а и той е основна
та пътна връзка с ферибота
Оряхово - Бекет и бъдещия
Дунав мост. ■

Добре е да знаете
• Формирай постоянен стремеж към подобрение на
продукта и услугата с цел да бъдеш конкурентен, да
останеш в бизнеса и да осигуряваш работа.
• Приеми нова философия. Ние сме в но
ва ера и мениджмънтът трябва да поеме
предизвикателството, отговорността и водещата роля
към промяна.
• Прекъсни зависимостта от проверки за поддър
жане на качеството. Премахни необходимостта от
инспекции, като вградиш качеството на продукта и
технологията.
• Сложи край на
практиката да се
избира доставчик
на база на цените.
Вместо това на
мали общите
разходи. Стреми
се към единствен
доставчик за всяко
нещо, но на основа на дългосрочни взаимоотноше
ния на доверие и лоялност.
• Постоянно подобрявай системата на производ
ство и на обслужване и така, чрез подобряване
на качеството и производителността, намалявай
разходите.
• Установи обучение на работното място.
• Лидерство. Целта на ръководството е да пома
га на хората, машините и оборудването да вършат
по-добра работа. Контролът над ръководителите е
толкова необходим, колкото и контролът над произ
водствените изпълнители.

• Премахни страха, така че всеки да работи ефек
тивно за фирмата.
• Унищожи бариерите между звената. Хората от
развоя, продажбите и производството трябва да ра
ботят в екип, да предвиждат проблемите, свързани с
продукта и услугата.
• Без лозунги, увещания и цели от типа „нула де
фекти” и „ново равнище на производителност”. Те
създават враждебно отношение, защото болшинство
то причини за ниско качество и ниска производител
ност се дължат на системата, а не на работната сила.
• Премахни стан
дартите (квоти,
планове) на равнище
цех (производствена
единица). Замести ги
с лидерство.
• Премахни
бариерите, които
пречат на работници
те да се гордеят от майсторството. Отговорността на
преките ръководители трябва да се промени от пос
тигане на цифри към постигане на качество.
• Премахни бариерите, които лишават ръково
дители и специалисти от правото да се гордеят от
постижения. Това изисква да се премахне възнаграж
дението за заслуги и управлението чрез цели.
• Организирай мощна програма за обучение и
развитие.
• Накарай всеки в организацията да работи за про
мяна и подобрение. Това е отговорност на всеки.
Подготви за печат Марио ТОДОРОВ

Управленските
принципи на американския
професор Уилям Деминг

Слово
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Публично обсъдиха
бюджета за 2012 г.
В община Белоградчик

Община Видин
започва да се
стабилизира
Диана СИРАКОВА
От ноември до сега задължени
ята на община Видин са намалели
с 2 милиона 632 хиляди лева и в
момента дългът е 11 милиона 486
хиляди лева. Само 70 хиляди 565
лева са натрупаните нови задъл
жения при условията на запори
рани сметки. Вече са изпл
 атени и
възнагражденията на работещите
към общината, които закъсняваха с
месеци, както и на наетите по опера
тивна програма „Развитие на човеш
ките ресурси”. А събираемостта на
местни данъци и такси е нараснала
три пъти – в края на миналата годи
на са събрани 3 милиона и 326 хил.
лева, докато през декември 2010 г.
сумата е била под половин милион.
В момента общината няма задъл
жения за електроенергия, телефони
и вода. Подобрени са доставките в
детски градини. Продуктите са покачествени и на по-ниски цени.■

Любомир ВЕСЕЛИНОВ
На работната среща за об
съждането на бюджета освен
представители на общинска
администрация присъстваха и
ръководители на институции
и обществеността в града. Тя
бе открита от кмета Борис
Николов. Бе подчертано фун
даменталното значение на
формирането на бюджета и
това, че почти два месеца об
щинска администрация рабо
ти по тези числа, които за ня
кого може да са смущаващи,
но са реални.
Общата приходна и раз
ходна част е 9 828 202 лв.
Приходите от делегирани
държавни дейности са в раз
мер на 2 909 665 лв., а тези от
местни дейности са 6 918 537
лв. Разходите за държавни

дейности са 2 909 665 лв.,
дофинансиране за държавни
дейности с общински при
ходи 798 110 лв. и за местни
дейности 6 120 427 лв.
Кметът Борис Николов
говори за философията на
бюджета, който е 3-4 млн.
по-голям от предишния. Бе
зададен въпросът: какво мо
жехме да направим: обекти
вен или некоректен бюджет?
Стана ясно, че отправна точка
са били разходите и най-ве
че разходите, свързани с не
разплатените средства, 1,1
млн. лв. по поети ангажимен
ти по Европейски програми.
Целта е до края на годината
да се излезе от тази ситуация.
Общината вегетира, а смет
ките са запорирани. Ние
трябва да търсим изход от

това състояние, за да не по
паднем в Червената книга
на Европейската комисия,
като некоректни и нелоял
ни партньори и да не можем
повече да кандидатстваме
по европроекти. Както и да
не плащаме лихви, глоби и
неустойки.
Бе даден отговор и на въп
росите на Иван Йосифов,
Симеон Илиев и Камен
Янков, свързани с механизми
те за набиране на собствени
приходи, дейността на клуба
на пенсионера и сключените
договори с фирма „Еко Титан”
EООД - Видин. Предвижда се
сериозно да бъдат увеличени
приходите от общинска соб
ственост – освен туристичес
ките обекти, местни данъци и
такси и продажба на общинс

In memoriam

Отиде си писателят
Кирил Торомански
На 4 февруари 2012 година
почина писателят Кирил
Торомански. Той е роден на 29
март 1925 година в село Долно
Церовене, област Монтана.
Завършва гимназия в София
(1944) и българска филология
СУ  “Климент Охридски“ (1952).
Редактор в Радио София (19491950), специален кореспондент и
кореспондент за Северозападна
България на в. „Литературен
фронт“ (1952-1962), очеркист
във в. „Отечествен зов“ - Враца
(1962-1970). Редактор във в.
„Ботевско знаме“.
Литературната си дейност
започва през 1950 година
с очерци на селска тема,
поместени във в. „Литературен
фронт“. Творчеството му се
характеризира с жив интерес
към актуалната проблематика
на съвременното социално
развитие, към промените в
живота на българското село през
50-те и 60-те години. Първата му
книга „Агитпунктът свети“ излиза
през 1952 г.  
В периода 1980–1992 година
е член на редколегията на
алманах „Околчица”.  
Негови творби са публикувани
в сп. „Пламък”, алманах
„Околчица”, в. Литературен
фронт” и „Литературен
форум” (1993) и регионалния
периодичен печат. Има издаден
сборник на руски език с избрани
творби.
Кирил Торомански е един
от основателите и заместникпредседател на Клуб на дейците
на културата във Враца, където
развива активна обществена
дейност.
Автор е на 13 книги, добили
национална известност,
като сборниците с разкази
“Пробудената равнина”, “Низи”,
“Огньове от есенна шума”,
“Лулило”, “Шумоленето на
листопада”, както и романите
“Отава”, “Въжетата” и “Кръгът на
зимите”.
Торомански е отличаван с
много литературни награди
и е носител на Наградата
на българските журналисти
“Златното перо”.
Неговата житейска и
литературна биография
е включена в “Българска
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литературна енциклопедия”
на Българската академия на
науките.
Авторът е подготвил повест
и нов роман, чието издаване
предстои.
През 1974 година става
носител на литературната
награда “Васил Воденичарски”,
учредена от АПК “Огоста” –
Хайредин, за книгата му с очерци
“Огньове от есенна шума”.
През 1976 година получава
втора награда за “Пазачът на
слани” в раздела за очерци и
есета от литературния конкурс,
обявен от Окръжния съвет за
изкуство и култура – Враца.  
През 1983 година получава

трета награда в конкурса на
Окръжен съвет за култура и
издателство „Христо Г. Данов” за
написване роман на съвременна
тема – „Кръгът на зимите”.
През 1987 година му е
присъдена наградата за
творчество „Златно перо” във
връзка с приключилия конкурс
на Съюза на българските
журналисти, която се присъжда в
навечерието на 1 ноември – Ден
на българската журналистика..
Поклон
пред светлата му памет!
Клуб на дейците
на културата - Враца

БОРИС НИКОЛОВ

ко имущество - до два месеца
общинската фирма „Борич”
ЕООД ще получи лиценз и ще
започне да добива дърва от
общинска гора, ще се търсят
резерви и в отдаването под
наем на общински земи.
Необходими са смели, нет
радиционни действия с фор
мирането на бюджета, той е
изпълним и така трябва да
вървим, за да излезем от до
сегашното състояние. Това са
стъпките за развитие и прос
перитет на общината, каза в
заключение кметът. Подробен
отчет за дейността си и мерки
за развитието на общината ще
бъдат дадени на 13 февруари,
когато се навършват 100-те
дни на управление.■

Как да действаме
при опасност
от наводнение?
● При необходимост от евакуация, ще бъдете уве
домени от органите на ПБЗН. Подгответе личен ба
гаж с най-необходимите документи, лични вещи и
продукти.
● Изключете газта и електричеството.
● При невъзможност за напускане на сградата, ако
нивото на водата продължава да расте, заемете
най-горните етажи или покрива. Ако имате мобилна
връзка, известете близките си или органите на ПБЗН
за местонахождението си.
● Ако се намирате близо до корито на пълноводна
река или дере, необходимо е незабавно да се отда
лечите от тях и да се придвижите към най-близкото
възвишение.
● При поройни дъждове не заставайте под мостове,
подлези, надлези и други съоръжения, високата вода
може да ви отнесе.
● При пътуване е препоръчително водачът на МПС
да спре и изчака спирането на пороя. Незначително
понижение на нивото на пътя може да предизвика
голяма разлика в дълбочината на водата. 
● Не правете опити за пресичане на разливи и
потоци, освен, ако сте сигурни, че водата е по-ниска
от осите на колата или от коленете ви. Пресичайте
само при спокойна вода.
● Бързо течащи разливи и потоци се пресичат само
ако имате помощно въже за преминаване и обезопа
сително въже за тялото.
● Ако сте на път и констатирате опасност от
наводнение, обадете се в Гражданска защита. При
липса на такава възможност, предупредете в кметс
твото на най-близкото населено място или премина
ващи хора. 
● При невъзможност за евакуиране на животните,
отворете вратите на помещенията, където са
затворени.
● Спазвайте указанията и реда установен от органите
на МВР и на Гражданска защита.
Какво да правим, когато ни настигне буря?
● Ако се намирате сред природата по време на гръ
мотевична буря, постарайте се да застанете далеч
от високи дървета и самотно стърчащи канари. При
наличие на сух предмет, седнете върху него.
● Ако сте на велосипед, слезте от него.
● Отдалечете се от електропроводите за висо
ко напрежение. Стойте настрани от метални
конструкции, огради, парапети и други метални
заграждения. Не се хващайте и не дръжте метални
предмети.
● Ако бурята ви изненада в река, езеро или басейн
незабавно излезте от водата и се отдалечете. В
случай, че сте с лодка или сърф в морето бързо тръг
нете към брега.
● Когато се намирате вкъщи или на работното място,
трябва да изключите от мрежата телевизора, кабела
от външната антена, компютъра, видеокасетофона
и останалите електрически уреди. Затворете врати
те и прозорците. Стойте далеч от чешми, балконски
врати, прозорци.
● По време на пътуване приберете антената на
колата. Ако падне гръм по време на движение, про
верете гумите на колата, ако са обгорели, могат да се
спукат.

Слово

спектър

►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

16 - 22 февруари 2012 г.
ч 16 февруари Св.
мчци Памфил презвитер,
Порфирий и др. Св. Флавиан,
архиеп. Антиохийски (Блажи
се)  
п 17 февруари Св. вмчк
Теодор Тирон. Преп. Роман
Търновски (ок. 1370).  
с 18 февруари Св. Лъв,
папа Римски. Св. Агапит, еп.
Синадски. Св. Флавиан, патр.
Константинополски (Блажи
се)  
н 19 февруари † Неделя на
Страшния съд. Месопустна.
(Месни заговезни). Св. ап.
Архип и Филимон от 70-те.
Преп. Доситей ученик на
авва Доротей. Преп. Конон,
игумен на Пентукла
п 20 февруари Св. Лъв, еп.
Катански. Св. Агатон, папа
Римски. Св. свщмчк Садок,
еп. Персийски и 128 мъчени
ци с него.
в 21 февруари Преп.
Тимотей. Св. Евстатий,
архиеп. Антиохийски
с 22 февруари Намиране
честните мощи на св. мчци в
Евгения ■

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

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
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ъв Видинска и
Кулска духовни
околии свещениците ве
че ще издават приходни
квитанции за получава
ните възнаграждения.
Изискването е регламен
тирано с ре
шение на све
щеническата
конференция,
състояла се
на 31 януари
във Видин
и започва да
действа от 6
февруари т.г.
Миряните
трябва да
знаят, че за
венчавка так
сата е 70 лв.,
за кръщене –
60 лв., и за опело – 50 лв.
С 10 лева по-висока ще е
таксата, ако свещеникът
не е местен. Таксите за
църковни служби са ед
накви за всички храмове.
Изискването за еднак
ви такси е било въведено
още миналата година,

но досега не се е спаз
вало стриктно. Според
наредбата, която влиза в
сила от 6 февруари, све
щениците вече са длъжни
да отчитат в касата на
Духовното надзорничес

квитанции или са им
взети по-големи суми
от регламентираните. С
изискването за издаване
на приходни квитанции
ще се следи за постъпле
нията в касата на духов
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те във Видинско вече ня
ма да се продават свещи
от 10 стотинки, защото
горят по-бързо и вредят
на стенописите. Слово
плюс

Свещениците ще
издават приходни
квитанции.
Таксите еднакви
за всички храмове
тво цялата получена сума
за църковната служба.За
неспазването й служите
лите ще бъдат подвежда
ни под църковно-съдебна
отговорност.
От църквата призоваха
вярващите да съобщават,
ако не са им издадени

ните околии.
На свещеническата кон
ференция бе решено също
в енориите да се извърш
ват редовно проповеди и
беседи, а свещениците да
са по-активни.
С решения от
конференцията в храмове

Фирма „Ди-Вен” ЕООД – гр. Лом
е оторизиран
дилър на мо
токари с мар
ката Тайлифт”.
Бързи, ергономични и надеждни мотокарите
на „Тайлифт” са най-добрата подкр
 епа във ва
шия склад, производствено хале или площадка.
Възможности за доставка на дизел, газ или бензин,
компл
 ектовани със сменни съоръжения. Двигатели
НИСАН, ИСУЗУ или ЯНМАР, автоматична хидрот
рансмисия и сервоуправление.
Две години гаранция, осигурено обслужване до
всяка точка на страната в рамките на 24 часа.

Ние сме сигурна опора 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

Монтана, 0887/17 94 94; 0888/32 35 63

■ Системи
за сигурност
■ Техническа
охрана на
обекти с
автопатрулни
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

●Дизайн и печат на билбордове,
табели, светещи реклами,
обемни букви, тотеми, пана от
винил, надписи от PVC фолио и др.
●Широкоформатен печат
Монтана, бул. „Ал. Стамболийски” 11,
GSM 0888 396 775, e-mail: iidesign@abv.bg

ТПК “Септември” –
Монтана
произвежда:

• дюшеци, маси – холни и кухненски,
и столове
• Отдава помещения под наем
за офиси и производство

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

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

Траурен магазин
Монтана, бул. „Парта” (до блок „Плиска” 13)

۩ Магазинът предлага ковчези, кръстове,

    драперии, некролози, венци, както и всичко,
    необходимо за погребение и помен.
۩ Икони, сувенири, цветя, свещи.
۩ Изработка на изкуствени венци.
Цени на дребно и едро.

Магазини КООП

“Заедно на пазар”

120 години пазаруваме
с доверие!
Продавам двуетажна къща в центъра на Монтана с
дворно място 270 кв. м, печена тухла, гредоред и
плоча, кубатура 120 кв. м, разгъната площ 55 кв. м.
Цена по договаряне.
ДАВАМ под наем нов апартамент 100 кв. м., наем
200 лв. Тел. 096/323035; GSM 0894/472624.

ДАВАМ стая под наем,
удобна за квартира и
за офис, в БЦ „Огоста”
– Монтана.
Тел. 0899/655604

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

Ветеринарен кабинет

д-р Станислав
Якимов

●рентген, ехограф,
биохимичен анализ,
подстригване и
електрохирургия
Зоомагазин

● храни и аксесоари за

кучета, котки, гризачи

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

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

Тел. 0988/66 20 75

Слово

спектър
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Поводи за вълнуващи срещи
Мариела ЛИЧКОВА
– директор на ЦДГ
”Дружба”- Оряхово
Спомени, спомени, мно
го усмивки и настроение
съпровождаха проведената
„Среща на поколенията” в
ЦДГ „Дружба“ в Оряхово,
организирана във връзка с
отбелязване на 130-годиш
нината от откриването на
първата детска градина в
България. Това бе и първото
от поредицата мероприятия,
планирани от екипа на
детската градина за юби
лейната година. Срещата
бе открита от директор
ката на детската градина,
която се обърна с думи на
благодарност към всички
бивши и настоящи учите
ли и служители. Заедно с
Надежда Величкова, дълго

годишен учител и директор
на градината, бе открито
фототабло „При нас е ве
село”, запечатило разно
образни случки от живота
на деца и екип. Разказите
за дните, изживени сред
децата, продължиха дълго.
Всички се веселиха от
сърце.
Своите впечатления
и пожелания оставиха в
Книгата на спомените, ко
ято започна да се списва от
деня на срещата.
Изказвам най-сърдечната
си благодарност на екипа
на детската градина за пер
фектната организация на
срещата.
На всички бивши и нас
тоящи учители и служители
желая здраве и още хубави
поводи за такива срещи!■

Проект за деца в неравностойно положение

АНАТОЛИ КРЪСТЕВ

Юбилейно
утро за видни
берковчани
Неотдавна в детски комплекс
„Камбанка” в Берковица се състоя
юбилейно утро, посветено на видни
берковчани, организирано от Берковско
родолюбиво общество. Присъстващите,
повече от 150 берковчани, отбелязаха:
120 години от рождението на летеца по
ручик Марко Първанов;
150 години от рождението на Григор
Хаджи Петров Загорски – командир
на 16-а рота, паднал в боевете край
Сливница;
180 години от рождението на първия
кмет на Берковица хаджи Петър Хаджи
Илиев;
8 години от смъртта на Йордан
Радичков.
Гости на тържеството бяха: Анатоли
Кръстев, началник на щаб на ВВС,
полковник Николай Тушев, писателят
Радослав Игнатов и др.
Беше прочетен поздравителен адрес до
жителите на Берковица от генерал-майор
Константин Попов, командир на военно
въздушните сили.
На тържеството не присъства кметицата
на Берковица, хората от Общинската ад
министрация и съветниците, което изуми
берковчани.■Слово плюс

еотдавна бе
подписано
Междуинституционално
рамково споразумение
за партньорство между
Агенция за социално под
помагане, чрез Дирекция
”Закрила на детето” София и Община Враца за
изпълнение на проекта „И
аз имам семейство”, чиято
цел е:.
Подкрепа на процеса на
деинституционализация на
деца чрез създаване на ус
тойчив модел за развитие на
заместваща семейна грижа
за деца, настанени в специ
ализирани институции, и на
деца в риск от изоставяне.
Дейностите, предвидени
в проектната инициатива,
са насочени към:
1. Развитие на услугата
„Приемна грижа” като
инструмент за превенция
на настаняването в спе
циализирана институция
на децата, които са опреде
лени като нуждаещи се от
приемни семейства. В тази
категория попадат децата,
които живеят в биологич
ни семейства и за тях е
изведен риск за живота,
здравето и развитието им,
който налага предприемане
на мярката извеждане от
семейството.
И другата целева група
- децата, живеещи в специ
ализирани институции.
2. Работа за
увеличаване броя на
приемните семейств
аи
желаещите да предоста
вят тази услуга, което ще
доведе до намаляване на
бедностт
 а чрез създаване
на заетост като приемни
родители на безработни
лица.
След проведен конкурс в
Община Враца е назначен
екип по приемна грижа от
двама специалисти с опит
в сферата на предоставяне
на социални услуги. Чрез
тях партньорът /в случая
Община Враца/ ще ин
формира обществеността,
ще извършва набиране,
подбор, оценка и обучение
на кандидатите за прием
ни семейства. С избраните
приемни родители ще бъ
дат сключени трудови до
говори. Средствата за тру
довите възнаграждения на
професионалните приемни
семейства са определени

"И аз имам
семейство"

в процент от минималната
работна заплата (МРЗ) за
страната и съобразно броя
на настанените деца, както
следва: на приемен родител
с едно дете - 130% от МРЗ
; с две деца – 140%, с три
деца – 150% от МРЗ.
Съвместно с отдел
„Закрила на детето” ще
бъде определен и ще бъде
предоставен на приемните
семейства месечен бюджет
за отглеждане на настане
ното дете, като тези сред
ства са съобразени с въз
растта на детето и гаранти
рания минимален доход за
страната.
Създаденият екип по
приемна грижа ще работи
с кандидатите за приемни
родители чрез обучения,
супервизия и групи за
самопомощ. В рамките на
проекта ще се осъщест
вява активна работа и със
семействата на роднини и
близки на децата. Т е също
ще преминат обучение.
Така с реализирането на
проекта ще бъде осигуре
на възможност децата да
живеят в семейна среда и
ще имат достъп до пакет от
необходими услуги, съоб
разно техните потребности.
В рамките на проекта
„И аз имам семейство” ще
бъде разработен единен
финансов стандарт за ус
лугата „Приемна грижа”.
Финализираният финансов
стандарт ще даде основа
ние за утвържд
 аването й
като държавно делегирана
дейност, също така се очак

ва положителна промяна
на обществените нагласи
по отношение на услугата
”приемна грижа” и ролята
и функциите на професи
ята „приемен родител”.
Проектът работи по схе
мата „Приеми ме”. Общата
стойност на проекта е 15
млн. лв., отпусната като
безвъзмездн
 а финансова

помощ за цяла България.
Целта е да има одобрени
500 приемни семейства и
600 деца. Целевата гру
па обхваща деца от 1 до
3-годишна възраст. Има
одобрени 82 общини.
За област Враца те са 3:
Община Враца, Община
Бяла Слатина и Община
Козлодуй. ■Слово плюс

DANI CAR SERVICE

Диагностика и
ремонт на
двигатели и
ходова част
Монтана, ул. „В. Търново” 78, тел. 0887/90 99 74

Слово

плюс
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ителят на крайдунав
ския град Борислав
Манджолски тази нощ не
мигна. Вълнуваше го важното
събитие, за което бяха осведо
мени и жителите на родната му
Хамбар махала. Заминаваше
за габровско село, за да доведе
оттам избраницата за съпруга
– красавицата Бегония. В хлад
ната и ясна февруарска нощ че
тиридесетгодишният кандидат
за младоженец няколко пъти
излиза на балкона. Очакваше
бързо да се съмне, за да нас
тъпи празникът на влюбените
Свети Валентин. Започна да
брои звездите, щото времето
да мине по-бързо, но изгряла
та кръгла луна му пречеше да
приключи сметката.
С Бегония Партакешова се
запозна на железопътната гара
в Павликени. Чакаха влакове за
противоположни посоки, ала
заради задушевния разговор
отлагаха заминаването. Дамата
заяви, че е възхитена от съ
беседника си. Той й отвърна,
че търси жена за съпруга,
приличаща на бегония. Като
шофьор на камион за събиране
на боклука получаваше добри
пари. Тя смирено прошепна,
че по професия е мечтателка,
но понякога работи, където й
попадне.
Разделиха се с прегръдка.
Последва размяна на писма.
От писмата на Бегония се
възхищаваше и съседката
на Борислав – пенсионира
ната учителка Вълчинкова.
Трогната от прочетеното,
веднъж тя изтри сълзите си.
Констатира, бъдещата му съп
руга може да стане голяма
поетеса, каквито напоследък
изникваха безброй, като гъби
след дъжд.
Втората среща на Борислав и
Бегония стана пак на гарата в
Павликени.
... Преди да разсъмне мла
доженецът облече новите си
дрехи и събуди хореографа на
читалището Юмеров, за да му
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върне новата вратовръзка.
Отдавна бе се съмнало, ко
гато пристигна на гара Горна
Оряховица. И взе билет за
Габрово. Настани се в купе
втора класа. Влезе сух мъж на
пенсионна възраст. Поздрави и
попита:
- Ще позволите ли да седна?
Ще си правим компания. Тъй
времето до Габрово ще мине
по-бързо.
- Заповядайте, господине!
Приятно ми е.

празници. Гледаш ги, влюбени,
целуват се посред бял ден по
улиците и не след дълго се
разделят. Според мен влюбе
ността е краткотрайна илюзия,
нещо като циркаджийска
хипноза. Не ми е ясно, защо
за нея трябва да има празник?
Простете, не се представих!
Казвам се Аргир, пенсиониран
майстор сапунджия от фабрика
„Камбана” в Бургас. Отивам
в Габрово на гости при мой
стар приятел. Ще празнуваме

Свети Валентин
Разказ от
Анатолий Петров

Новодошлият се разположи.
Подхвана:
- Какво съвпадение!
Пътуваме в деня на Свети
Трифон Зарезан, който празник
неизвестно защо превърнаха
и на Свети Валентин, покро
вител на влюбените. Любовта,
господине, не признава дни
на разни светии, делници или
рачанската поетеса Рада
В
Колева - Генова е фи
налист на Литературната пре
мия за 2011-2012 г. на Клуба
на писателите в Италия.
Тя спечели със стихотворе
нието “Ненаписана страница”
(“Pagina non scripta”), което
ще бъде публикувано в го
дишната антология с най-ху
бавите стихове на съвремен
ни италиански творци.
Авторката получи награда

Зарезан. Идвам от Русе. Ходих
да видя Дунава. Предстоят
ми още три пътувания из
страната, докато отшуми злат
ната ми сватба...
- Аз съм Борислав – пред
стави се кандидатът за
младоженец. После рече:
- Отивам в габровско село,
за да доведа оттам булка.

подпомогнат учениците в изуча
ването на историческите извори
за преселението на алцековите
българи в Италия, тяхното ус
тановяване по тези земи, раз
витието на българската общ
ност - представители, култура,
съхранени традиции, потомци,
етнографски характеристики,
наименования, българско
самосъзнание, и на тази основа
развитие на българо-италианс
ките приятелски отношения –
културни, образователни, научни
и туристически връзки.
Дарителите искрено се надяват
възпитаниците на Националния
учебен комплекс да се възпол
зват от изпратените книги при
изучаването на италиански език.
Връзката е осъществена по
линия на Организацията на обе
динените българи и Евроклуб-1
с председател Александър
Шипковенски /“Приятели на
потомците на древните българи
в Италия/.
Дарението е било прието на

за първата сватба, която нари
чам тенекиена, за разлика от
златната. Алкохолът обърква
хората, а жена ми го почи
та още преди тенекиената
сватба.
- Интересно! – учуди се
Борислав.
- Няма нищо интересно –
отвърна му Аргир. – Такава е
голямата истина. Навремето
се запознахме с жена ми на
гарата в Червен бряг. В рес
торанта тогава аз пих бира, тя
– мастика.
Мръкна. Прегърнати, тръг
нахме по близка безлюдна
улица и запяхме: „Вървяхме
ний самички в тишината, пъ
теката се губеше след нас”...
Беше вълшебна вечер. И на
Зарезан, на днешния Свети
Валентин, направихме сватбата
в заведение до морската гра
дина в Бургас. Да пази Господ.
Вие, господине, къде се запоз
нахте с вашата избраница?
- На гарата в Павликени...
- Какво пихте?
- Аз пих кафе, тя – мастика с
газирана вода. Каза ми, от мас

тичката мечтите й ставали поярки и благородни. Насочвали
я да върши хубави дела...
- А, не може днес, на Свети
Валентин, тя, в чест на светеца,
да не удари няколко мастики,
дори с чешмяна вода? – пред
положи Аргир и добави: - След
време ще празнувате злат
ната сватба сам, като мен на
пътешествия из страната.
Навярно този Свети Валентин
е магьосник?
Спомням си, преди години на
този ден в Созопол, в дома на
механика в котелното отделе
ние на сапунената ни фабрика,
Миндо Прокопов, стана зна
менателно събитие. Със съп
ругата си Карамфилка праз
нували Зарезан в ресторанта
до пристанището. Яли, пили,
пели, танцували и се целували,
както се полагало на таки
ва празници, и се прибрали.
Доволен от тържеството,
Миндо се опънал на леглото и
блажено захъркал. Посред нощ,
очарована от преживяното, же
на му Карамфилка открехнала
прозореца, който гледал към
морето, и пожелала да се въз
хити на ясното небе и лунната
пътека по водната повърхност,
изрисувана от сребристата
луна. Видяла как към про
зореца се насочва сгъваема
стълба. Карамфилка слязла по
стълбата и попаднала в обя
тията на бояджията Митьо от
Долно Езерово. Същата нощ
двамата заминали за село око
ло Якоруда. И сега живеят
там. Мисля си, не може в тази
семейна трагедия и любовна
далавера да няма пръст спо
тайващият се тогава сред цър
ковните календари този Свети
Валентин?
Влакът спря на гарата в
Габрово. Двамата спътници
сърдечно се сбогуваха. Аргир
се запъти към дома на прияте
ля си, Борислав се поразходи
по перона, пи кафе и си купи
билет първа класа за обратния
влак...■

за стихотворение в поетич
ната антология на Италия и
миналата година.
В момента работи върху
бъдещата си стихосбирка на
италиански език, която ще
бъде издадена и финансира
на от Клуба на писателите в
Италия.
Рада Колева живее и ра
боти във Верона и е член
на Клуба на италианските
писатели.

Рада Колева направи
дарение от книги
Емилия РАДЕВА
Врачанската поетеса Рада
Колева - Генова, която жи
вее и работи в Италия, нап
рави дарение от книги на
Величка Велянова - директор на
Национален учебен комплекс по
култура в София.
Колева е председател на
клуб на Организацията на
обединените българи в итали
анския град Верона. Скромното
дарение на библиотеката на
Националния учебен комплекс
по култура е подбрано заедно с
Рафаела Филомарино и Лидиа
Романьоли.
Това са 50 издания на обща
стойност около 1000 лева, свър
зани с италианската история и
култура и придружени с мате
риали за град Верона. Книгите
са в областт а на философията,
художествена и образователна
литература с цел подпомагане на
учебния процес.
В гимназията за изучаване
на италианск
 и език книгите ще

Уговорихме с избраницата това
да стане на днешния празник
Свети Валентин. Учудвате ме,
защо съпругата ви не празнува
заедно с вас златната сватба?
- Ох! – въздъхна Аргир и
добави: - Задавате ми сложен
въпрос, господине. Ако бях
я взел за тези пътувания, ня
маше да мога да я измъкна от
кръчмите по гарите. Нека да
си стои вкъщи и да празнува,
както намери за добре.
Достатъчно бе шумотевицата
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19 януари 2012 година от дирек
тора на комплекса с най-топли
благодарности.
В дарението са включени и
няколко стихосбирки на Рада
Колева, която от няколко години
пише и издава стихове и на ита
лиански език.
През миналата година врачан
ката Рада Колева - Генова бе при
ета за член на писателския съюз
на Италия, тя спечели и призово
място в един популярен поети
чен конкурс.
“Нейните литературни успехи,
както и председателството й на
клуба на ООБ във Верона и ро
долюбивите й изяви сред бъл
гарската диаспора там, са при
мер за българската емиграция,
пример и за подрастващото
поколение” - се казва в прид
ружителното писмо на пред
седателя на Организацията на
обединените българи академик
Сергей Иванов и главния секре
тар на ООБ и МАБИК инж. Дочо
Шипковенски.■

Уникален музей в
Бърдарски геран
Светлана КАРАДЖОВА
Банатското българско село
Бърдарски геран се слави с обич
та към миналото и традициите.
Освен че в него е единств еният
етнографски музей в общината,
наречен „Банатска къща“, създаден
през 1987 г. по повод честване
то на 100-годишнината на селото,
жителите му имат забележителен
нюх за стойностното и са страстн
и
колекционери.
Пример за това е уникални
ят музей, който създаде в къщата
си Стефан Франев – най-младият
любител музикант от фамилията
Франеви, където любовта към му
зиката се предава от баща на син
от поколения. Стефан свири на
тромпет от четиригодишен и бързо
успява да се включи в състава на
селския „оркестър за сватби и пог
ребения“, намерен „Банатска духо
ва музика“.
Интересът към старинните пред
мети започва още от първия му

досег до някогашните музикални
инструменти, грамофони, носии,
предмети на бита. Започва да съ
бира от възрастни хора различни
предмети, които те му дават с
желание, тъй като ги смятат вече за
ненужни.
Стефан разказва как много често
като е питал някоя баба дали има
стара ютия или нещо друго, тя му
е казвала да се качи сам на тавана
и да си вземе каквото намери за
колекцията. Така спасява от забве
ние и разруш
ение много ценни вещи, които
сега са забележителни експонати
в сбирката му. Хоби, което млади
ят мъж е превърнал в нещо много
повече – в обич към родното, към
миналото, към традициите, към
Бърдарски геран. Пожелаваме му да
продължава да увеличава колекци
ята си и да се грижи за нея, пазей
ки духа на банатските българи и в
дребните детайли на един отдавна
изчезнал бит.■

