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На 18 февруари 2012 г. в публичното простр
 анство бе ти
ражирано твърдение на д-р Константин Тренчев, президент
на КТ “Подкрепа”, че до него е “стигнала информация, че ге
нераторът на 5 блок не е добре”. В тази връзка държим да
предоставим следната информация.
Генераторите както на 5 блок, така и на 6 блок, работят
нормално. На 6 блок изолацията на ротора на генератора
е по-ниска от тази на 5 блок, но въпреки това е стабилна
и е 25 пъти по-висока от минимално допустимата граница.
Причините са анализирани и ще бъдат отстранени по време
на плановия годишен ремонт на блока.
Всички основни и спомагателни съоръжения на двата
1000-мегаватови блока в атомната центр
 ала също рабо
тят нормално и АЕЦ “Козлодуй” продължава да дава своя
принос за стабилностт а на електроенергийната система на
страната, без допускане на компромиси с безопасността.
На 19 февруари, 5 и 6 блок работят със 100% натоварване
на мощностите.

Отдел „Връзки с обществеността”
на АЕЦ „Козлодуй”

Общините получават
отсрочка за изпълнение
на агропроектите
Общините, чиито дого
вори по Програмата за раз
витие на селск
 ите райони
изтичат през тази година,
могат да удължат срока на
изпълнението им, съобщи
ха от пресцентъра на фонд
„Земеделие”.
С приетите през мина
лата година законодателни
промени общините полу
чиха право да изпълняват

инфраструктурните си
проекти вместо 30 месеца
след сключването на дого
вора с фонд „Земеделие”
до 30 месеца след като
получат решението за
съгласуване на последна
та процедура за избор на
изпълнител на строител
но-монтажните работи,
припомниха от фонда.
■Слово плюс

Видин иска
незабавна ревизия
на дигите по Дунав
Диана СИРАКОВА
„Адекватното обс
лужване на язовирите и
поддържането на дигите
в област Видин трябва
да започне още сега, а не
да се чака докато Дунав
придойде”, каза на прес
конференция кметът на
Видин Герго Гергов.
Администрацията на
общината вече е изготви
ла официално запитване
към „Напоителни систе
ми” ЕАД - клон Мизия,
за обективна информация
относно състоянието на
водоемите в областта.
Към момента 50% от
обема на водоемите във
Видинско е свободен и
няма опасност от навод
нение при евентуално
затопляне и топене на

ГЕРГО ГЕРГОВ

Съобщение

снежната маса.
В язовирите в общи
на Видин има наличен
свободен обем и той е
както следва: 69 % за
язовир «Рабиша», 52
% за язовир «Кула»,
46 % - Полетковци, 39
% за Дреновец, язовир
«Божурица» е пълен, 63%
за Ошане и Бяла Рада - 97

Ледоход по Дунав
при Видин и Ново село

И Козлодуй се включва във
филм за атомните централи

►► На 2-а стр.

Вълшебните
думички
90 г. от рождението на автора
на „Тихо се сипе първият сняг…”
Цветан Ангелов

►► На 5-а стр.
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В

идинска област е с нов
управител. На мястото на
Пламен Стефанов правителс
твото назначи Цветан Асенов.
Той е роден през 1968 г. във
Видин. Завършил е ВНВСУ „Ген.
Благой Иванов” – специалност
„Строителен инженер по конст
рукции на промишлени, жилищ
ни и обществени сгради”. Бил е
ръководител на обект към ГУСВ,
работил е в частния сектор в
сферата на строителството. От
2003 г. до 2010 г. е управител на
„Мултифункционално строител
но предприятие” ЕООД – Видин,

%. Всички водоеми се
оттичат и в тях има на
личен свободен обем.
Към настоящия момент
населените места в бли
зост до язовирите не са
застрашени.
Според кмета Гергов
опасността тепърва
предстои, защото получа
ват вече сигнали за такива
проблемни зони, за които
се вземат мерки, речните
корита не са почистени и
при неравномерното пус
кане на язовирите в дол
ното течение на реките
може да има проблеми.
В общината се пълнят
чували, които да могат да
се ползват при нужда.
Герго Гергов изрази
притеснение, че седа
лището на «Напоителни

Диди СИРАКОВА
ад 80 % е вече ледохо
дът по река Дунав край
Видин, но нивото на реката
продължава да спада. Към 12
февруари височината на вод
ния стълб при Видин е 145 см
– отчетено понижение за де
нонощието 42 см, а при село
Ново село – 42 см – с 62 см
по-малко от предишния ден.
Преустановено е движени
ето на фериботните платфор
ми на Граничния контролнопропускателен пункт между
Видин и румънския град
Калафат. Изпълнителната
агенция „Морска администр
 а
ция” е забранила корабопла
ването в българската част на
река Дунав заради метеоро
логичната обстановка и увели
чаването на ледохода.

Н

Цветан
Асенов e
новият
областен
управител
на Видин
след което до ноември 2011-а
е зам.-кмет на община Видин
в ресор „Строителство”. Член
е на Камарата на строители
те в България и Камарата на
инженерите в инвестиционното
проектиране. ■Слово плюс

системи» ЕАД вече не е
във Видин и при евенту
ално бедст вие трудно от
институцията ще окажат
съдейств ие и помощ. На
следващото заседание
на Общинския съвет във
Видин ще бъде свикана
кръгла маса по проблема.
Общината ще се обър
не към правителст вото
с молба за незабавна
ревизия на дигите по ре
ка Дунав и ще изиска от
държавата да предвиди
паричен фонд за реагира
не в бедств ена ситуация,
ако се наложи. За парла
ментьори в придвижване
то на документацията от
общината към държавата
ще бъдат поканени всич
ки народни представители
от област Видин. ■

Във връзка с лошите ме
теорологични условия във
Видин - непрекъснатия
снеговалеж, изключителните
минусови температури и об
разувалия се ледоход по река
Дунав, областният управител
на града Пламен Стефанов
издаде заповед, с която се
забранява достъпът на мало
летни и непълнолетни граж
дани до водните площи на р.
Дунав на територията на об
ласт Видин.
Заповедта задължава кме
товете на общините Видин,
Ново село, Димово и Брегово
да предприемат мерки по обе
зопасяването и недопускането
на деца в близост до образу
валия се ледоход по повърх
ността на водите на реката.■
СНИМКА: АВТОРЪТ
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Искат язовирите да са
наполовина празни
В Монтана

П

реди активното снегото
пене язовирите да са на
половина празни, разпоредиха
от Областната управа на кмето
вете на Монтана, Бойчиновци,
Чипровци и Георги Дамяново.
В работната среща участваха
и кметовете на всички населе
ни места, в чиито землища има
язовири и хвостохранилища.
Проверка, направена през ок
томври миналата година на 22та язовира в четирите общини,
не е установила сериозни
нередности.

Пропуски в поддръжка
та им обаче има: затлачени
изпускатели, преливници, пок
рити с мрежи, непочистени су
хи откоси на язовирните стени.
Имало и слягане на участъци
от стените на няколко от
водоемите.
Всички кметове подписаха
протоколи с предписанията
от проверката. Те трябва да
осигурят безопасността на во
дохранилищата в най-кратки
срокове; да набавят чували и
пясък за изграждане на вре

К

метът на Видин Герго Гергов и председателят
на ОбС Пламен Трифонов гостуваха на празни
ка Трифон Зарезан в с. Градец, който се отбелязва
по стар обичай на 14 февруари. Жителите на село
то ги посрещнаха на площада с хляб и вино. Оттам
празнично хоро потегли
към дома на Лили и Иван
Попови, където бе извър
шен обичаят „Зарязване”.
Най-възрастният лозар
в Градец Цанко Ангелов
пръв отряза от лозовите
пръчки. Герго Гергов и
Пламен Трифонов също
„зарязаха” и нарекоха да е здраво лозето, да роди
много грозде и хубаво вино. Домакинът подари на
кмета уникална покривка – ръчно печатан текстил,
със символите на празника. Герго Гергов получи съ
що икона с лика на Св. Богородица, осветена от отец

менни диги, ако се наложи, да
ремонтират изпускатели и по
чистят преливниците, а също да
запознаят населението как да се
предпази от наводнение.
Язовир „Огоста” не е враг, а
приятел”, каза пред събралите
се шефът на местния клон на
„Напоителни системи” инж.
Игор Репкин.
Той припомни, че в бли
зо 25-годишната история на
язовира той пет пъти е спа
сявал района от наводнение.
Сега в него има едва 180 млн.

куб. метра вода, максималното
количество, до което е стигал
„Огоста”, е 350 млн. кубика.
Чашката на язовира е проек
тирана за обем от 500 млн.
кубика.
17 са язовирите на територи
ята на община Монтана. Два от
тях - „Огоста” и „Клисурица”,
са държавна собственост.
Останалите са общински.
В община Бойчиновци има
два язовира, те са в землището
на с. Мадан.
В Георги Дамяново язовирът е

един - „Балова шума”.
В Чипровска община язови
рите са два - в Горна Ковачица
и Мартиново, и двата сега
са замръзнали. На територи
ята на общината има и три
хвостохранилища, които според
специалистите не застрашават
по никакъв начин населените
места.
Телефонът с 24-часово дежур
ство на аварийните служби е
096/300 799.
От сайта novinitem.com
СНИМКИ: КРУМ КРУМОВ

Григорий. Той благодари за топлото посрещане на
всички жители на селото и обеща своята подкр
 епа в
усилията им да съхранят лозарството в този край.
След кратко прекъсване, традицията да се изпъл
нява народният обичай Трифон Зарезан в с. Градец
е възродена през 90-те
години на миналия век.
Сега отбелязването му
се организира от местно
то читалище „Просвета”,
кметств
 ото и църковния
храм „Св. пророк Илия”.
Днес в Градец се отг
леждат около 500 дка ло
зови насаждения, каза кметът на селото Илия Томов.
Хората тук се славят като едни от най-добрите сто
пани в региона, които произвеждат качествени сор
тове грозде и се гордеят с хубавите си вина. ■Слово

В Градец отбелязаха
Трифон Зарезан
по стар обичай

СНИМКА: АВТОРЪТ
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"Южен поток"
през Врачанско
Елеонора ЦАНОВА
а работна среща във
Враца беше предста
вен проект за изграждането
на газопровод, който ще
преминавапрез врачанска
област. Изпълнителните
директори на компанията
„Южен поток „ АД Георги
Гегов и Игор Елкин разяс
ниха пред предст авители
на общините Козлодуй,
Оряхово и Мизия как ще из
глежда бъдещото транзитно
трасе за синъо гориво.
„Южен поток „ ще има
дължина на българска те
ритория 560 км, ще преми
нава през 38 общини и 11
области. По него ще има
възможност да се транзи
тират 63 млрд. куб. метра
природен газ, което е 3-4
пъти повече от досегашния
транзит през националния
оператор. Според експерти
на компанията ефектът ще

Н

бъде за нас в разкр иването
на нови работни места както
по време на изграждането,
така и в обслужването на
компресорните станции, 3-4
общо на брой, от които една
във Врачанско.
Най-сериозният ефект от
проекта ще бъде устойчи
вост на родните енергийни
източници и повишаване ро
лята на България, която ще
транзитира с 16 млрд. куб.
метра синъо гориво повече,
а очакваният икономически
ефект е около 200 млн. дола
ра годишно.
Експертите на компа
нията увериха представи
телите на трите общини,
през които ще преминава
„Южен поток“, че той се
проектира и ще бъде изгра
ден по всички български и
европейски закони, които
защитават както околната
среда и природата, така и

безопасността на хората.
Тръбите ще минават на по
вече от метър под земята,
земеделските терени ще
бъдат рекултивирани, а соб
ствениците компенсирани.
Трасето, което засяга и за
щитената зона „Златията“,
няма да застраши защитени
те видове птици по реките в
тази зона.
Няма да се навлиза и
в 30-километровата зона
около атомната централа,
уникалното подземно га
зохранилище в Чирен за
сега не влиза в проекта,
но има опция за неговото
разширяване. Няма да бъде
засегната инфраструктурата,
освен под земята там, къ
дето се налага пресичане
на реки, тръбите ще мина
ват отдолу, предвижда се
и защитена полоса около
трасето, заявиха представи
телите на компанията.■

Язовирите
във Видинско
под постоянно
наблюдение

И Козлодуй се
включва във филм за
атомните централи

Диди СИРАКОВА
Областният управител на
Видин е издал заповед, с
която задължава кметовете
на общините да разпоредят
своевременна проверка
и системно наблюдение
на всички язовири,
микроязовири и корита на
реки с цел недопускане
възникването на наводнения
и превантивна защита
на населението. Според
заповедта звеното към
дружество „Напоителни
системи” трябва да следи
постоянно водното ниво на
язовирните съоръжения,
които стопанисва.
Кметовете и ръководителят
на Хидротехнически район
– Видин към „Напоителни
системи” са длъжни да
подават информация
на 2 часа, а в случай
на бързо изменение на
обстановката - по всяко
време на Оперативния
комуникационноинформационен център,
който ще обобщава и подава
своевременно получената
информация на Областната
дирекция на МВР.
В момента с по-голям
обем е единствено язовир
„Божурица”, но той не
представлява опасност за
населението.■

Община Козлодуй беше посетена от група мла
ди френски журналисти, които подготвят филмова
продукция за хората, съжителстващи с ядрени
съоръжения на територията на Европа. Готовият
материал ще бъде достъпен он-лайн, като освен
Козлодуй Матиен Молард, Софи Вал и Басиле
Креспин ще посетят градове с атомни електр
 оцен
трали в Словения, Германия, Франция, Испания и
Швеция.
За да бъдат максимално обективни в наблю
денията си, френските журналисти разговаряха
и с кмета на общината Румен Маноев. По време
на интервюто с него те се интересуваха най-вече
от връзката между икономическото развитие на
Козлодуй и атомната централа. „Изграждането,
модернизацията и работата на атомната електр
 о
центр
 ала действително са ключови за развитието
на общината и жителите й – потвърди г-н Маноев.
– В икономически план заетостта в АЕЦ „Козлодуй”
спомага за ниското ниво на безработица сред
квалифицираните лица в общината, тъй като там
работят голяма част от жителите й, но държа да
подчертая, че това е и сериозна отговорност, тъй
като дружеств
 ото е структуроопределящо за дър
жавата като цяло.”
На въпроса за традиционния „страх” от ядрените
съоръжения и евентуалните последици при ава
рия или инцидент, кметът на Козлодуй категорич
но заяви, че: „Безопасността на съоръженията се
гарантира от подготвеностт а на кадрите и непрес
танното усъвършенств
 ане и модернизиране, които
винаги са били приоритет при експлоатацията.”
И все пак според Румен Маноев Козлодуй не
е само атомната централа: „Гордеем се с богата
история, още в римско време и борбата на наци
онално освобождение през IХ век, с красивата ни
и уникална природа и най-вече с хората от нашия
край” – подчерта той. ■Слово плюс
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Почит към Апостола
СНИМКИ: КРУМ КРУМОВ

Монтана се поклони пред
паметта на Левски за първи
път на 18 февруари – точна
та дата, на която преди
139 г. е обесен Апостолът.
Това съвпадна с деня за
помен на починалите Задушница

Организатори бяха общинският
◄
комитет „Васил Левски”, община
Монтана и Историческият музей в града,

►ВЕСТИ ОТ ВРАЦА

Похарчени 295 000 лв.
за снегопочистване

И тази седмица за
почна с красив, но оби
лен снеговалеж. Макар
и почистени, доколкото
времето, машините и работ
ната ръка позволяват, ос
новните артерии на Враца
са трудни са придвижване
както пеша, така и с леки
автомобили. А натрупаните
камари сняг около пъртини
те вече на места са по око
ло два метра. Поради това,
че в общинския бюджет
парите за почистване на
улиците и общинските пъти
ща не са строго фиксирани,
предвидените над три ми
лиона лева се предполага
да стигнат. Започва и извоз
ването на събраните снеж
ни хълмове на определени
места извън града. 295 600
лева са похарчени досега за
снегопочистването на вра
чанск ите улици и пътищата
до селата от общината.

Възпоменателното честв
 ане на 139-а
▼
та годишнина от гибелта на Апостола
във Видин започна със заупокойна молитва в

катедралния храм „Св. Димитър”. След панихи
дата шествието се отпр
 ави към паметника на
Васил Левски, където слово за великия българин
произнесе кметът на общината Герго Гергов.
Председателят на видинската организация на
Общобългарския комитет „Васил Левски” Георги
Иванчев обяви победителите в традиционно
то състезание „Лъвски скок”. Пръв тази година
е Боби Борисов от ПМГ „Екзарх Антим I”, който
скочи 2,63 м от място. Призьорите бяха награ
дени от кмета на града.
Кратка програма, посветена на делото на
Апостола, представиха децата от детската
градина, която носи неговото име. Венци и цве
тя пред паметника положиха представители на
общинската и областната управа, на полити
ческите партии в града и много граждани.

с участието на централното ръководство
на Сдружение общество „Път на мъд
ростта” – София.
В храм „Св. св. Кирил и Методий”, с
участието на трима свещеници и при
съствието на млади и стари, бе отслу
жена панихида за йеродякон Игнатий. В
продължение на час в Експозиционната
зала на Регионалния исторически музей
се отдаде почит със слова за Апостола
пред богато експонирана изложба
за него и препълнена зала с негови
почитатели.
Директорът на РИМ Уляна
Даракчийска представи гостите:
Весела Коларска, зам.-кмет на община
Монтана, Петър Николов, председа
тел на Сдружение общество „Път на
мъдростта” – София, гости от Видин
и Белоградчик, Траяна Ценова, пред
седател на Комитет „Васил Левски” –

ТЕКСТ И СНИМКА: ДИАНА СИРАКОВА

Във Враца изграждат
центрове от семеен тип

Одобрен е проектът
на врачанската община,
с който тя кандидатства
по Оперативна програма
„Регионално развитие“ за
деинституциализацията на
деца, т.е за извеждането на
оставените без грижи деца
от съществуващите досега
домове, както и за настаня
ване на самотни възрастни
хора. За целта са гаран
тирани 2 600 000 лева за
изгражданего в областния
град на три центъра от се
меен тип и едно защитено
жилище.
Защитеното жилище ще
бъде в района на квартал
„Река Лева“, а трите цен
търа от семеен тип ще са
новопостроени сгради в три
от кварталите на областния
град.

Изплащат помощите
за новородени деца

Със заповед на кме
та на Община Враца
инж. Николай Иванов от
9.02.2012 г. и в изпълнение
на решение на Общински
съвет – Враца се възстано
вява изплащането на еднок
ратната целева финансова
помощ за новородено дете
за 2011 г., осигурена от бю
джета на Община Враца.
Финансовата подкрепа
за децата, родени през
2011 г., ще се изплаща до
30.06.2012 г.
Сумата е в размер на 100
лв. за едно дете и 300 лв. за
новородени близнаци.

Монтана и др. След направената от нея
свята почит към Апостола и борците за
национално освобождение слово произ
несе Йордан Георгиев. В него той акцен
тира на нравствения облик на единстве
ния революционер, обявен за апостол и
за българин на второто хилядолетие.
Слово за Левски и българската ис
тория произнесе и представителят на
Сдружение „Път на мъдростта” – Видин
Александър Тодоров, а поздр
 авления
към участн
 иците отправи председателят
на сдружението, основано от Ваклуш
Толев в София, Петър Николов. Зам.кметът на Монтана Весела Коларска
изказа благодарността към всички и
най-вече към Общинския комитет „Васил
Левски” за поддържането на високия дух
и признателност към великия българин.
Почит с венци и цветя пред паметника
на Апостола отдадоха народните пред
ставители Искра Фидосова и Димитър
Аврамов, областният управител Ивайло
Петров, кметът на общината Златко
Живков, други партии и организации и
граждани. Кратка литературна програма
изнесоха ученици от гимназията, носеща
неговото име.
Активно участие в честв
 ането взеха
ученици и учители от Финансово-сто
панската гимназия „Васил Левски,
Гимназията с преподаване на чужди ези
ци „Петър Богдан”, Шесто основно учи
лище „Л. Каравелов” и други. ■Слово
плюс

Враца почете Васил
◄
Левски с панихида в цър
квата „Св. Възнесение”, отслу

жена от траянополския епископ
Киприян и врачански свещеници.
На нея присъстваха кметът инж.
Николай Иванов, заместниците
му Красимир Богданов, Светозар
Луканов, Ангел Вълчев и Красимира
Георгиева, областният управител
Пепа Владимирова, зам. областни
те управители Валентин Литов и
Цветелина Теофилова, председа
телят на общинския съвет инж.
Петя Аврамова, общественици
и граждани. След панихидата за
първи път от храма до паметни
ка на Апостола бе направено ли
тийно шествие. Присъстващите
поднесоха венци и цветя.
Тази година в традиционната
вечер, посветена на Апостола взе
участие проф. Андрей Пантев.
„Ние днес се събираме не за да
честваме дюкянджиите, а онзи,
който, „за да е полезен, дал си бе
живота”. А щом тази зала е пре
пълнена и в нея даже има хора,
които стоят прави, то значи не
всичко е загубено. Значи нещо от
завещаното от Левски е остана
ло завинаги” – каза в словото си
професорът.

ТЕКСТ: ДАНИЕЛА ХИТОВА

Нарушения по
безопасността
на храните
28 акта е съставила областната
агенция по безопасност на храните
във Видин за изминалия месец. През
януари са направени 372 проверки в
различни обекти. Проверени са про
изводств
 ени предприятия, магазини
и складове от търговската мрежа,
както и заведения за обществено
хранене.
Освен актовете са издадени и 21
предписания. Най-често срещаните
нарушения са неводене на докумен
тацията за самоконтрол и непра
вилното съхранение на различните
видове хранителни продукти.
По системата за самоконтрол
ще бъдат извозени на екарисаж за
унищожаване 94 килограма храни.
Констатирани са няколко случая на
хранителни стоки с изтекъл срок на
годност, но те са били предназначе
ни за унищожаване. Най-много са
нарушенията в магазинната мрежа.
■Слово плюс

Нови
жилища
за деца
в риск
752 хиляди лева ще
бъдат предоставени на
община Видин по про
ект за деинституциали
зация на домовете за де
ца. Проектът „Домашен
уют и грижи за деца в
риск” се изпълнява по
оперативна програма
„Регионално развитие”.
Заложено е изгражда
нето на два центъра за
настаняване от семеен
тип и едно защитено
жилище.
В тях ще бъдат изве
дени децата от Дом за
медико-социална грижа
във Видин и Дом за деца
с умствени увреждания
в село Гомотарци.
Срокът за изпълнение
на проекта е до края на
2012 година. ■Слово
плюс

Заседание на Ботевския
организационен комитет
Даниела ХИТОВА
Първото си заседание прове
де Ботевският организационен
комитет, председателстван от кмета
на Враца инж. Николай Иванов. На
срещата бяха обсъдени постъпи
лите до момента 20 предложения
за инициативи, които да влязат в
програмата на Ботеви дни` 2012.
Комитетът прие предложението
тази година тържествата да започ
нат с възстановка на откриването на
първия паметник на Христо Ботев.
Точното място на ситуирането на
паметника в пространството около
музея ще бъде определено, след като
по въпроса се произнесе екип от
архитекти.
Предвижда се във възстановката
да бъдат ангажирани актьори, ко
ито да пресъздадат събитията от 27
май 1890 г. Тогава за откриването на
паметника на войводата във Враца
пристигат княз Фердинанд и ми
нистър-председателят Стамболов. В

тазгодишната програма освен тради
ционните прояви, ще влязат и нови
инициативи.
Сред тях е общинско ученическо
състезание за деца от 5 и 6 клас на
тема „Истината е свята, свобода
та е мила – да се гордеем с Ботев”,
инициирано от Регионалната биб
лиотека „Христо Ботев”. В рамките
на Ботевите дни в Калофер ще бъде
подредена фотоизложба, която ще
представи всички места за поклоне
ние по Ботевия път. Предложението
е на Мемориалния комплекс „Ботев
път”.
Тази година Националният кон
курс-рецитал за изпълнение на
Ботева и възрожденска поезия и
проза ще има своето 50-о издание.
По този повод Ваня Иванова, дирек
тор на Младежкият дом във Враца,
който е домакин на събитието, пред
ложи да бъдат поканени лауреати на
конкурса. Сред тях са днешни депу
тати и областни управители.■

Слово

делник

На събранието като де
легати присъстваха добро
волци от всички клубове
в общините на област
Монтана.
Работата на областната
организация на БМЧКМонтана се откроява с
множество информацион
ни здравно-образовател
ни кампании, обучения
по Програма „Насилие
–СТОП!”, „Здравословно
хранене и здравословен
начин на живот” и широ
ко обхватно обучение по
първа долекарска помощ и
подготовка и помощ при
бедствия.
Повишаването на квали
фикацията на доброволците
за работа по програми и
дейности беше осъщест
вено чрез 46 обучения за
140 доброволци по социал
но-здравни програми. Бяха
извършени 93 обучения за
1701 ученици, две „кръгли
маси”, две „отворени вра
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Нови посоки за
партньорска дейност

порив за бъдещето” ор
ганизираха поредица
от интересни събития;
Областната младежка
организация реализира
разнородна дейност, бази
рана на традиции, опит и
устойчивост. Младежите
участват в реализацията
на всички дейности на
организацията.
Основен двигател е ра
Общо събрание на клубовете на БМЧК- Монтана
ботата с ученическите
общности и децата с по
ти”, 11 здравно-информаци на организационен капа
ни ситуации.
нов модул в обучението
веденчески проблеми по
онни кампании, 18 работни цитет за работа по основ
Поредица от модул
по здравословно хранене :
отношение на превенция
срещи, пет акции и десет
ни дейности на БМЧК.
ни обучения на тема
на тема „Разчитане етике
на ненасилие и здравосло
други инициативи.
Академията повишава зна „Опасност под, над, око
тите на храните” - прове
вен начин на живот.
През 2011 г. по трима
чително и тяхната мотива
ло и във ВОДАТА!”.
дено в три училища в гр.
Младежката организация
доброволци от БМЧК учас ция да работят, да отделят
Учениците се запознаха с
Монтана с ученици от 5,
в Монтана ще продължи
тваха в летен и зимен лагер от времето си за най-нуж
опасностите при плуване,
6 и 7 клас; доброволци на
„Академия за доброволци
даещите се от помощ.
къпане, скокове в непоз
БМЧК Монтана, съвместно своята активна работа в
полза на нуждаещите се и
БМЧК”. Лятната академия
В зимния семестър доб
нати води, предотвратими
с ученици от ПМГ, ГПЧЕ,
бе посветена на 90-годиш
роволците преминаха
травми и основни правила
ПГСАГ и ФСГ участваха в особено на децата и млади
те хора в риск. Ще продъл
нината на БМЧК. В нея
5-дневен курс на обучение
за оказване на помощ при
кампанията „Да почистим
взеха участие най-всеот
за придобиване на знания и водни инциденти.
крепостта Диана”; по повод жи да търси нови посоки
 ьорска дейност на
дайните и най-инициатив
умения по първа долекарс
Допълнително бяха
12 август – Международен за партн
теритирията на областта
ните доброволци от всички ка помощ, първа психоло
включени и темите за за
ден на младежта, БМЧК
и в международен мащаб.
28 области в България с
гична помощ и психо-соци познаване с опасните
– Монтана, съвместн
 о със
■Слово плюс
основна цел - изграждане
ална подкрепа при кризис обитатели на Черно море;
сдружение “Младежки

Награди в конкурса
"Песен на Св. Валентин"

Две авторски песни и две изпълнения на кавъ
ри бяха отличени в XIV издание на традицион
ния концерт-конкурс „Песен на Свети Валентин”.
Инициативата се проведе в залата на Симфониета
– Видин. Организатори на събитието бяха Община
Видин, Младежкият съвет по наркотични вещества,
Местният офис по СПИН, Сдружение „Отворена
младеж” и Младежкият информационно-консултан
тск и център във Видин.
Лора и Ачо от ПМГ „Екзарх Антим I” и Моника
Андреева от ГПЧЕ „Йордан Радичков” получиха
награди за авторските песни, които представиха, а
Радостина Благоева от ГПЧЕ „Йордан Радичков” и
групата „Панкарен дискомфорт” - за кавърите, ко
ито изпълниха.
Концертната програма бе откр
 ита от Ансамбъл
„Дунав”. Изпълненията припомниха на многоб
ройната публика, че по стар български обичай 14
февруари е празник и на виното. В програмата
взеха участие още брейк формацията „Black devils
crew” и младежите от клуб „Феникс”. Доброволците
от Младежкия съвет по наркотични вещества и
Местният офис по СПИН раздадоха на всички зри
тели и участници презервативи и собственоръчно
изработени валентинки с призива: „Обичайте се
разумно” и „Презерватирай се”. ■Слово плюс

▲Съветници от ОбС - Враца се срещнаха с мла
дежи от Ученическия общински съвет. Срещата
беше организирана по инициатива на председателя
на ОбС - Враца инж. Петя Аврамова, за да се запоз
наят с инициативите, които техните млади коле
ги са планирали през 2012 г., както и да обсъдят в
кои от тях биха могли да се включат.
СНИМКА: ОБЩИНА ВРАЦА

Оптимистично за врачанския
туризъм
Врачанският щанд
на изложение
„Ваканция и СПА
ЕКСПО 2012“,
предизвика голям
интерес сред
посетителите и
специалистите
от туристическия
бранш
Елеонора ЦАНОВА
С нескривана гордост вра
чанският кемт инж. Николай
Иванов при откриването спо
дели, че нашият щанд този
път е четири пъти по-голям от
обикновеното, предлаганата
двудневна програма от презен
тации на забележителностите
на нашия град и региона, на
Регионалния исторически
музей и съкровищата, които
са в него, на уникалните при
родни феномени като прохода
Вратцата и пещерата Леденика
в Природен парк „Врачански
балкан”, на частните хотели,
както и повечето и по-доб
ре изработени рекламни
материали, ще донесе непре
менно успех както за престижа
на града, така и за хората от
този бранш.
При откриването на
изложението, в което участв ат
общини, сдружения от хоте
лиерския и ресторантьорския
бранш, занаятчии, туропера
торски фирми, фирми, пред
лагащи оборудване за СПА
центрове и всички уханни и
други добавки към тях ми
нистърът на икономиката,
търговията и туризма Трайчо
Трайков заяви, че това изложе
ние дава възможности за нови
места, свързани с туризма,
нови възможности и още мно
го нови неща за ваканциите,
почивките, за развитието на
СПА отдиха. Тази година като
цяло изложението е насочено
повече към организирането на
детския отдих, на ученически
те ваканции и екскурзиите за
младежи. Той подчерта, че с
6 % са нараснали туристите в
нашата страна през миналата
година, а приходите от този от
расъл са увеличени с 4 %.
След като обиколи някои

щандове, опита от прочутия
еленски бут, увисна примамли
во на щанда на община Елена
и на гръцките оператори, пред
лагащи почивка и екскурзии
в съседната ни страна, както
и щандовете на някои от го
лемите родни туроператори,
министър Трайков се спря
продължително при врачаните.
Кметът Николай Иванов и ар
хеолозите Георги Ганецовски
и Нарцис Торбов представиха
накратко големите възможнос
ти за туристическа дестинация
„Северозапад”, която дават
последните разкрития на не
олитното селище край Оходен
и откритията на археолозите
в местн
 остта Градището при
прохода Вратцата. Министър
Трайков дегустира вино
«Врачански грифон» и бе за
радван с изпълнения на жен
ския състав за народни песни
«Згориградските баби». Освен
песни, майсторките на типич
ни за нашия край вкусотии
поднасяха на гостите пита по
врачански, баница, лютика и
други ястия.
- Г-н Трайков явно е доб
ре запознат с нашия регион.
Разговаряхме за това, че при
нас има условия за развитие
на културния и планинския
туризъм. Той каза също, че е
впечатлен от врачанския щанд
и това е причината той да е
един от малкото, които г-н
Трайков посети. Поздрави ни
за това, че общината и предс
тавителите на частния турис
тически бизнес са обединили
усилията си за популяризира
нето на региона и ни пожела
успех - сподели след посе
щенията на министъра инж.
Николай Иванов.
Неуморните организатори и
«сценаристи» на врачанското

представяне на изложението,
режисьорът Георги Врабчев
и неговата театрална трупа
ТЕМП, Огнян Пищиков, кой
то представи третата книга
от поредицата «Чергата на
Баце» - «Речника на Баце 2»,
мултимедийното представяне
през двата дни на Рогозенското
тракийско съкровище, на сък
ровището от Могиланската
могила, представено от ар
хеолога Нарцис Торбов ,на
забележителностите и би
оразнообразието на Природен
парк «Врачански балкан»
привличаха много от гостите
и участниците в изложени
ето. Всеки можеше да опита
«Врачански грифон « във
фиала, древнотракийски съд
за вино, точна реплика на съд
от Рогозенското съкровище.
С участието на вдъхновени
те артисти от трупа ТЕМП,
с режисьор Георги Врабчев,
беше показана на изложението
артистична реконструкция на
Дионисиев ритуал с дегуста
ция на вино в сребърни съдове
- прецизно копие на тракийс
ките съкровища, извадени от
врачанските земи.
А на изложението духът
бе като на изложение - много
интересни примамки от всеки
ъгъл, стремежа на всеки един
участн
 ик чрез звук и светли
на да обърне внимание към
себе си и да привлече повече
гости. Имаше и мажоретки,
разхождаща се Баба Яга, кло
уни и палячовци на кокили,
дуелиращи се рицари. Но
представянето на нашия прив
лекателен увеселително-прик
люченск и парк «Приказката»
от Тихомир Опров, на клуб
за езда и на възможностите
за развитие на велотуризъм
във Врачанския балкан от

велоклуб «Герак» бе наистина
уникално. И ако пред другите
щандове имаше и станове за
тъкане на пъстри нашенски
платна, за изработване на юве
лирни сребърни украшения, то
врачани показаха експеримен
тално производств о на кера
мични съдове от новокаменна
та епоха, открити при Оходен.
Заедно с това на посетителите
бе предложен „хляб от Бога”,
месен сръчно от брашно,
стрито на камък от зърна на
едрозърнестия прародител на
житото - лимец. Хляб, добит
по праисторически начин.
Много дълго пред щанда
на Враца бе особено оживено,
когато там дойде Гацо Бацо
- актьорът Красимир Радков.
Истинска опашка от жела
ещи да се снимат с обичания
актьор и почетен жител на
Враца.
- Аз много обичам Враца
и правя всичко за моя роден
град и за популяризиране
то му, сподели известният
от екрана проводник на
северозападната култура и по
жела успех на врачани в това
изложение.
Много интерес бе про
явен и към предст авените
на щанда хотели - «Чайка»,
«Хемус», «Хъшове», «Зора»,
«Кипарис», с техните предло
жения за отдих и СПА почив
ка. В разговор с врачанск ите
хотелиери и с кмета на града,
Благой Рагин, председател на
Българската хотелиерско-рес
торантьорск а асоциация, бе
категоричен, че нашият щанд
е много хубав и че всички
заедно от Северозапада трябва
да работим, за да се повиши
броят на туристите в района и
че той винаги е готов да дойде
и да помага.■

Слово
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Калина ТОДОРОВА –
Регионална библиотека
„Христо Ботев” - Враца
Едва ли може да дойде по род
ните поля дългоочакваната бяла
зима и превърне в снежна при
казка света на българското дете
без заветните вълшебни думички:
„Тихо се сипе първият сняг…”
Тихо се сипе първият сняг
галено щипе бузките пак,
где е на двора стария пън,
Снежко затрупа всичко навън.
…
Шаро тревожно тръска глава
„как е възможно, що е това?"
Така малки и „пораснали деца”
„викат” празничните зимни дни
с песничката за Шаро и първия
сняг повече от половин век. А
сладкодумният магьосник, за
вещал ни я с любов, е роденият
във Враца поет Цветан Ангелов.
Гордеят се с него наследниците
му, спомнят си за срещи и госту
вания събратята по перо в града
под Околчица. За него, за трудния
житейски и творчески път раз
казват родствениците му днес и
припомнят на младите, че поетът
наистина „идва” като вълшеб
ник при нас с незабравимите си
стихове.
Бъдещият обичан детск и пи
сател имал нерадостно детство.
Роден на 28 януари 1922 г. в
малката и бедна къщица на баба
Цена във Враца. От малък оста
ва сирак – със смъртта на милата
му майчица от малкия Цветан си
отива и ласкавият свят на нашеп
ваните вечер приказки, и безгриж
ното детство. От нея и от вуйчото
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лючително плодовит
детски автор – „раждат
се” изпод перото му
повече от 60 книги за
деца, между които по
пулярните „Честна ду
ма”, „Смешки от греш
ки”, „Златотърсачи”,
„Цветушка”, „Писана
ракла”, „Люлка на
радостта”. Издава
мана за възрастни
90 г. от рождението на автора на „Тихо се сипе ро
„Село в равнината”.
Творчеството му въл
първият сняг…” Цветан Ангелов
нува с проникновения
поглед към детската
му остава в наследство истинс
в Школата за запасни офицери.
кото съкровище – стар сандък с
Отказва да участва в разстрела на душа и мислите, желанията и
детски книжки – „Дивите лебе
Вапцаров, понася жесток тормоз, копнежите на малчуганите, с уме
нието му да общува с невръстни
ди” на Андерсен, приказките на
разболява се. След като е леку
те си читатели чрез поезията. И
Шехерезада от „Хиляда и една
ван в различни военни болници,
най-важното: стремежът да расте
нощ” и още много незабравими
е уволнен. През 1943 г. Цветан
като поет не го напуска до края
герои. Поел на плещите си непо
Ангелов става учител в с. Ерден,
на дните му – така изпълнява
силното бреме – само осемгодиш Михайловградско, а година поно момче да победи лишения и
късно – след 9 септември 1944 г., завета на Елин Пелин „да стане
несгоди, той е обичан от всички
е студент по славянска филология отличен художник”.
Той наистина успява – като
в махалата и всеки се опитва да
в София.
че ли всичко, до което се докос
му помогне. Малкият Цветан е
През 1946 г. участва в кон
не поетът, започва да диша, да
пастирче на чужди крави, копае,
курс за работа в Радио София.
звучи, да грее, да се налива с
продава момини сълзи в аптеките, Писателят Елин Пелин му съоб
събира и продава лековити билки, щава радостната новина, че е спе животворни сокове, да говори
разнася локумчета на гости, дош челил конкурса, дава му 200 лева, със свой език. Много от книги
те му са преведени на немски,
ли във Враца за Второюнските
за да си купи костюм и обувки,
руски, румънски и други езици.
тържества. Бъдещият поет работи с които да се яви на работа. Така
Неговите „вдъхновени, весели и
и учи и така успява да завърши
отново той работи, учи и пише.
умни стихове…”, както определя
основно училище, прогимназия
Става редактор във в.
творбите му майсторът разказвач
и гимназия във Враца. Първите
Септемврийче”. От 1960 до
Ангел Каралийчев, са неподвлас
му стихове са публикувани във
1980 г. е главен редактор на сп.
тни на времето.
врачанския вестник „Национален „Дружинка”. Написва две книги
В издадената през 2002 г.
подем”.
– „В минути на размисъл” (1964)
Премеждията продължават
и „Идва на света човек” (1976), в от издателств о „Пан” антоло
гия с българска класика за деца
да го съпътстват и по време на
които изповяда своите чувст ва и
„Златна книга на българската
войнишката му служба – най-нап вълнения, размисли за собств е
поезия за деца” негови стихове са
ред в 35-и пехотен полк, а после
ното място в живота. Той е изк

Вълшебните
думички

Георги ПЕТРОВ
аскоро излезе от печат „История на
село Дондуково” от известния из
следовател на селищата в Северозападна
България Иван Георгиев. В нея авторът, кой
то е председател на краеведското дружество
и на Общинския комитет „Васил Левски” в
Лом, представя цялостна картина на истори
ята на селото, единствено носещо в страната
ни името на върховния руски император
ски комисар в новоосвободена България –
Александър Дондуков-Корсаков,
от неговото основаване в нача
лото на ХIХ век до наши дни.
Книгата е разделена на три
основни части в които в хроно
логичен ред са отразени всички
важни обществени събития от
миналото на селото.
Първата част проследява пе
риода от заселването на селото, възникнало
по времето на султан Махмуд II (1808-1839)
като чифлик на турчина Татар бей, който му
дал името си – Татар махала, до освобожде
нието му от османско владичество. Твърде
интересно е описанието на събитията,
довели до този знаменателен акт. За цел
та авторът е използвал ценни румънски и
руски документи, главно военни донесения,
които осветляват детайлно стремителния
марш на конните ескадрони и доробанците
(пехотинците) на двете братски нам страни,
довел до изгряването на дългоочакваната

Н

свобода над селото. Отразено е и участието
на дондуковчани в преселническата кампа
ния в Русия в началото на 60-те години на
ХIХ век, довела до обезлюдяването на много
села от българския Северозапад.
Втората част е посветена на събитията
през времето от 1878 до 1944 година, като
особено внимание е обърнато на участи
ето на жителите на селото в Балканските
и Първата световна война през 1912-1913
и 1915-1918 г. В тези военни конфликти за

включени редом с тези на слад
кодумците П. Р. Славейков, Иван
Вазов, Чичо Стоян, Дядо Благо,
Елин Пелин, Ран Босилек, Веса
Паспалеева, Калина Малина,
Атанас Душков и др. Песничката
„Шаро и първият сняг”, по сти
хове на Цветан Ангелов и музика
на Александър Райчев, присъства
неизменно във всички дискове с
подбрани „незабравими”, „лю
бими”, „вечни” детски песнички,
изпълнявана от най-популярните
вокални формации.
Цветан Ангелов е един от ен
циклопедичните поети в българ
ската детска литература. Носител
е на литературната награда на
Министерството на просветата
„Петко Р. Славейков” за 1973 г.
Вписан е в Почетния списък на
Международния съвет за детска
книга за „Цветушка” през 1979 г.
По написания от него сценарий –
пиесата „Да отвориш прозореца”,
се играе в Народния театър „Иван
Вазов” повече от 100 пъти, вина
ги пред препълнен салон.
В разговор със снаха си Веса
Ангелова през май 1981 г. творе
цът споделя, че е подготвил още
един роман за възрастни. Не ус
пява да го издаде - разболява се
и умира на 29 януари 1982 г. на
60-годишна възраст.
Оттогава той „идва” при нас
всяка зима с вълшебните си
слова, за да „повикаме” заедно
празника на доброто, светлината
и надеждата. За да се посипят ти
хо като бели снежинки спомените
и мечтите и да оживее приказката
за сетен път!■

на развитието на училищното дело и чита
лищната дейност още от 20-те години на
миналия век, когато са основани Основно
училище „Светлина" и народно читали
ще „Христо Ботев”. На дондуковска сцена
дълги години се изнасят театралните пос
тановки „Спиртовар”, „Камбаните на свети
Климент”, „Иванко – убиецът на Асена”,
„Химн на нищетата” и много други. Не е
подмината и църковната дейност, като инте
ресен факт е запазването на 5 оброка в зем
лището на селото, които и днес
пръскат чудодейна божеств ена
светлина върху него. От славянс
ко време е останал и традицион
ният събор на Дондуково, който
се честв а всяка година на 24 май
– светлия празник на славянска
та писменост. В графичен вид
е представена ясна картина на
защитата и обединението на Отечеството са демографските промени в селото през целия
дали живота си 21 дондуковчани. Отразени
период на неговото съществуване. Книгата
са и революционно-метежническите събития е богато илюстрирана с фотографии на об
през септември 1923 г. и е проследено съп
ществ ени събития и на изтъкнати личности
ротивителното движение срещу монархичес от селото, а за нейното написване и издаване
кия режим през 1941-1944 г.
голяма е заслугата на неговия дългогодишен
В третата част се разглеждат процеси
и настоящ кмет Румен Савов, предоставил
те в селото в годините на най-новата ни
важни сведения и снимки на автора й.
история – 1944-2011 г. Проследява се ад
С научния стил и модерен авторски пог
министративното управление, стопанск и
лед върху събитията от миналото на село
ят живот и благоустрояването му – плод
то „История на село Дондуково” е ценен
на задружните усилия на всички негови
влог в историографията на селищата от
жители. Подобаващо внимание е отделено
Северозападна България.■

Излезе книга за
село Дондуково

Иван Георгиев, „История на село
Дондуково”, изд. „Фабер”, 2011 г.
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►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

23 - 29 февруари 2012 г.
23 ч Св. свщмчк
Поликарп, еп.
Смирненски. Преп.
Александър, първо
началник на обител
та на незаспиващите
24 п 1-во и 2-ро
намиране честната
глава на св. Йоан
Кръстител
25 с Св.
Тарасий, архиеп.
Константинополски
26 н Неделя
Сиропустна (Сирни
заговезни) Св.
Порфирий, еп. Газки.
Св. мчк Севастиан.
(Начало на Великия
пост)
27 п Преп.
Прокопий Декаполит
изповедник
28 в Преп. Василий
изповедник. Св. мчца
Кирана Солунска
29 с Преп. Йоан
Касиан Римлянин

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

ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ,
п.к. 3460, Тел.: 09554/28-28, БУЛ. “П. ПАРЧЕВИЧ” № 45,
факс: 21-36 , кмет: 29-90

О Б Я В А

На основание чл.10a, ал.1 от Закона за държавния
служител и чл.13, ал.1 и чл.14 от Наредбата за провеж
дане на конкурсите за държавния служител и Заповед
№70/17.02.2012 г. на кмета на община Чипровци

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

За длъжностт а „Секретар на община” в община
Чипровци
І.Минимални и специфични изисквания, предвидени
в нормативни актове за заемането на длъжността:
1. Минимални изисквания
● степен на образование – бакалавър;
● професионален опит – 6 години;
● изискващ се ранг – ІІ младши.
2. Допълнителни умения и квалификации:
● компютърна грамотност - работа с офис пакети, полз
ване на интернет, електронна поща и др.
● предпочитана специалност, по която е придобито об
разованието /една от изброените/ „Икономика”, „Право”,
„Администрация и управление” или сравними с тях
ІІ. Компетентности, по които ще се оценяват
кандидатите:
Аналитична компетентност; Ориентация към резултати;
Изграждане на отношения; Ознаване на заинтересова
ните страни; Комуникативна, Лидерска, Управленска и
Стратегическа компетентност.
ІІІ. Кратко описание на длъжността:
Организира и отговаря за дейността на общинск ата
администрация, условията на работа на служителите и ин
формационно-техническото обезпечаване на дейността им;
деловодното обслужване, документооборота и общинск ия
архив, работата по гражданск а регистрация и админист
ративно обслужване; разгласяване и обнародване акто
вете на Общинския съвет и на кмета на общината; работа
с молби, жалби, сигнали и предложения на гражданите и
юридическите лица; поддържане в актуално състояние из
бирателните списъци на общината; организационно-техни
ческата подготовка и провеждането на изборите и местните
референдуми; изпълнява и други функции, възложени му
от кмета на общината, със закон или друг нормативен акт.
ІV. Минимален размер на основната заплата за длъж
ността – 393 лв.
V.Начин на провеждане на конкурса – тест, практически
изпит и интервю.
VІ. Документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите за участие в конкурса предст авят следните
документи:
● заявление за участие в конкурса, съгласно приложе
ние№2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на
конкурсите за държавни служители
● декларация от лицето за неговото гражданство, както
и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под
запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от
общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съ
ответния ред от правото да заема определена длъжност;
● копие от документи за придобита образователно-ква
лификационна степен, допълнителна квалификация и
правоспособност, които се изискват за длъжността;
● копие от документ, удостоверяващ продължителността
на професионалния опит;
● документ за присъден ранг, ако лицето е работило като
държавен служител.
VІІ. Място и срок за подаване на документите за
участие:
Документите се подават лично или чрез упълномощено
с нотариално заверено пълномощно лице в стая 103 на
Общинска администр
 ация - Чипровци до 06.03.2012 година
включително.
VІІІ. Обявяване на обстоятелствата, свързани с
конкурса:
Списъците на лицата, допуснати до конкурса, как
то и всички други съобщения във връзка с конкурса ще
се обявяват на таблото на първия етаж на Общинска
администрация.
Анатоли ПЪРВАНОВ, кмет на община Чипровци

Обявата се публикува в Регистъра по чл. 61, ал.1 от Закона за
администрацията на 09.02.2012 г. и във вестник „Слово плюс”
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31 гласа „за“ бе приет бю
С
джетът на община Монтана
за 2012 година.

6

общината да подпомогне с 50
хил. лева отделението по офтал
мология в болницата. С парите
ще бъде купена нова апаратура.
Одобрено бе и предложение об
щината да осигури по отделно
перо допълнителни средства за
подобряване храната в детските

Разходите за театъра са 207
000 лв., за Кукления театър - 111
000, Исторически музей - 168 000,
Макар и с резерви, опозицията
Регионална библиотека - 243 000
подкр
 епи проекта, предложен от
лв., Младежки дом - 109 000 лв.,
кмета Златко Живков. „Съмнявам
Дневния дом за деца и младежи
се, че ще успеете да съберете
с умствени увреждания - 239 000,
планираните местни приходи“,
Социален патронаж - 534 000 лв.,
заяви Златко Тодоров
Дом за възрастни хора
от ГЕРБ. Той поис
в Горна Вереница - 308
ка да бъде осигу
000 лв., Спортни имоти
рена възможност
- 206 000 лв., Обреден
гражданите, които не
дом - 289 000 лв. За ОП
се занимават профе
„Чистота“ - 2 752 000 лв.
сионално със спорт, да
Заплатите в общината
могат да ползват спор Около 15 млн. лева по проекти, които ще
са: 1 527 лв. на кмета ,
тните зали в Монтана. стартират през 2012 г., очаква община
658 лв. на кметовете на
За повече внимание
12-те села, в които има
Монтана.
Най-ско
р
о
ще
за
п
оч
н
е
в политиката на об
ше пряк избор, 451 лв. е
изпълнението на проект „Калето“ на
щината към децата
заплатата на 11-те кмет
и младежите настоя
ски наместници.
стойност 1 200 000 лв.
друг представител на
109 души е общин
ГЕРБ - Росен Белчев.
ската администрация.
Той поиска администрацията да
градини.
Монтана продължава да има три
направи необходимото детските
27 481 000 лв. е сборният годи ма заместник- кметове.
градини и ясли да не излизат в
шен бюджет на общината. 10 583
Около 15 млн. лева по проекти,
лятна ваканция. Осигуряване на
000 са разходите за издръжка на които ще стартират през 2012 г.,
условия за туризъм, включително училищата и детските градини. За очаква община Монтана. Най-ско
и повече средства за това, поис
детски ясли са предвидени 923
ро ще започне изпълнението на
ка Крум Милетиев - БСП. Извън
000 лв. За 23-те села - 1 160 000
проект „Калето“ на стойност 1 200
предложените разходи бе прието лв.
000 лв.

В ОбС – Монтана
приеха бюджет 2012 с
пълно мнозинство

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,
комплектовани 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

■ 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

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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►Паметникът
на загиналите във
войните от с. Превала

Балканската война
и загиналите
превалчани в нея

В

Повишава се
безработицата
във Видинско
В сравнение с месец декември м.г. за месец
януари 2012-а е отчетено повишаване с 1% на
безработицата в общините Видин, Ново село и
Брегово. Отчетеното равнище на безработица за
изминалия месец е 13.75%.
В бюрото по труда във Видин са регистрира
ни 3949 души. Този ръст се дължи на факта, че е
приключила оперативната програма „Развитие на
човешките ресурси”. В момента се набират нови
кандидати за програмата, които в течение на една
година ще получават минимална работна заплата.
За изминалия месец бюрото по труда е намерило
работа на 123 души.
В момента обявените свободни работни мес
та са 85. Само две от тях са за висшисти и
две - за хора с полувисше и средно специално
образование. Най-много са работните места за
шивачки – 42.
3500 професионални строителни работници с
месечно възнаграждение 1500 долара са обявили,
че търсят от Израел по системата „Юрес”. 1260
евро месечно възнаграждение предлагат пък от
веригата „Макдоналдс” в Германия на младежи за
сътрудници в ресторант. ■Слово плюс

DANI CAR SERVICE

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

бойните действия в Родопите,
по долината на р. Места и
Струма и Беломорието; втори
- от 16 януари до 13 март 1913
г., през който българската ар
мия отразява настъплението на
Чаталджанската и Галиполската
армия на противника и провеж
да Одринската операция.
Балканската война завършв а
с големи военно-политически
резултати за съюзниците. Само
българската армия разгромя
ва 36 от всичките 63 дивизии
на противника. Турция загубва
европейската част от терито
рията си на запад от линията
Мидия-Енос. Албания получава
право на свободна самосто
ятелна държава, а Егейските
острови минават под опеката
на Великите сили. Тези резул
тати са плод от победата на
съюзниците. Най-големи оба
че са заслугите на българската
армия, която показва редица
новости в развитието на воен
ното изкуство. Те са възпр иети
от армиите на големите тогава
капиталистически държави и
още през следващата година се
прилагат в Първата световна
война.
В театъра на войните дейст
вия активно участие са взели и
млади мъже от родното ми село
Превала. Броят им е бил около
50 (все още не мога да го уточ
ня с точност), като 14 от тях са
оставили костите си по бойните
полета от началото до края на
войната.
Активно участие вземат в
боевете при осъществяване

на Лозенградската операция
от 9-11 октомври. Те са в съ
става на 5-а пехотна дивизия,
осигуряваща връзката му с
1-а армия, командвани от ге
нерал-лейтенант В. Кутинчев,
и 3-а, начело с генерал-лейте
нант Р. Димитров. По-голямата
част от превалчани загиват в
Люлебургаз-бунархисарската
операция от 15-19 октомври.
Голяма част от жертвите на
българската армия се дължат на
тактическа грешка от страна на
офицерското командване, което
спира временно настъплението
на войските си за почивка, което
дава възможност на 2-а източна
турска армия да изтласка наша
та 5-а пехотна дивизия западно
от Бунар-хисар. Жертви дават и
при атаката на Чаталджанската
позиция от 4-5 ноември 1912 г.
Участие вземат и в боевете при
Голям палас на 21 октомври и
следващите до края на войната
11-13 март 1913 г. с превземане
то на Одринска крепост.
Признателното поколение
превалчани увековечават геро
ическия им подвиг, като в наве
черието на 26-годишнината от
започването на войната откри
ват през 1938 година паметник
от масивен мраморен камък в
центъра на селото с техните
имена. Този паметник увеко
вечава и имената на още 46
превалчани, загинали в Първата
световна война. Нека споменем
само тези от Балканската война
и сведем глави пред светлата им
памет: мл. подофицери Васил
Иванов Кръстев и Васил Пешов

Ковачев; редниците Андрей
Петков Мишов, Велко Георгиев
Велков, Велко Петков Велков
(дядо ми по майчина линия и
нося името му), Живко Георгиев
Велков, Живко Иванов Орлов,
Живко Иванов Тодорински,
Живко Петков Терзийски, Иван
Велко Шилето (така е написан),
Иван Петков Цацанкин, Младен
Иванов Мерджанов, Никола
Петков Шабин и Цветко Пешов
Цветков.
Паметникът (обелискът) е
изработен в гр. Лом и транс
портиран до селото с два чифта
волски впряг.
В годините преди демокра
тичните промени по случай
отбелязването на националните
тържества (Първи май, 24 май, 9
септември, 23 септември) вина
ги пред него се поставяха венци
от свежи цветя. За съжаление,
сега вече не е така. Паметникът
е пред разруха. Основата му е
деформирала и всеки момент
може да се срути. Градинката
около него, засадена с цветя,
не се поддържа, а издълбаните
имена на загиналите едва личат,
лишени от тяхното оцветяване с
бронз и др. материали. Крайно
време е вече отговорните ин
ституции да вземат мерки за
отремонтирането му, за да не
станат превалчани свидетели
на срамната сцена на неговото
сгромолясване.
Нека на дело докажем, че сме
достойни техни наследници и
съхраняваме и опазваме като
зеницата на очите си историчес
кия подвиг на нашите предци■

България – дестинация за
специализиран туризъм
Община Враца участвав проекта
„952: Природата Ви приветства”
Община Враца взе участие
в двудневна работна среща
по проект „Комуникационна
кампания за популяризира
не на дестинациите ЕДЕН от
България” на Министерството
на икономиката, енергетиката
и туризма в хотел „Централ
Парк” град София. Проектът
стартира през месец ноемв
ри 2011 г. и е на стойност 64
284 евро. Конкретните цели
на проекта са повишаване
осведомеността и разпозна
ваемостта на дестинациите
ЕДЕН чрез интегрирането им
в туристическата реклама на
България, изграждане на ин
формационно-комуникацион
на платформа с участието на
всички заинтересовани страни
като инструмент на добри
практики и въвеждане на мо
дели за развитие на устойчив
туристически продукт, насър
чаване на сътрудничеството
между дестинациите ЕДЕН
на Балканите за формиране на
трансгранични туристически
продукти и утвърждаване на
имидж на региона като съв
купност от уникални и изклю
чителни дестинации.
Основната цел на проекта
и предвидените дейности е
да представи България като
дестинация за специализи
ран туризъм и да промотира
възможностите й в областта
на екологичния, културния и
спа- туризма. В ЕДЕН дести

нациите са включени победи
телите и техните подгласници
от конкурсите ЕДЕН през
последните 3 години. Община
Враца е участвала в проекта
„952: Природата Ви приветс
тва”.
Проектът предвижда изда
ване на имиджова брошура на
ЕДЕН-дестинациите, пътна
карта за сътрудничество и
изграждане на партньорска
мрежа, онлайн фотоконкурс
„Отлични туристически дес
тинации ЕДЕН-България
2012” за любители, провеж
дане на Балканска среща на
дестинациите, създаване на
уеб портал и интегрирано
представяне на дестинациите
в националния портал www.
bulgariatravel.org и популяри
зиране на ЕДЕН мрежата в
интернет чрез уеб банери.
Имиджовата брошура
дава цялостна представа
за инициативата ЕДЕН на
Европейската комисия и пред
ставя подробна информация
за всяка от ЕДЕН дестинаци
ите от трите Национални кон
курси за отлична туристичес
ка дестинация - „Тракийски
дух”, „952: Природата Ви
приветства” и „Водата- извор
на живот” и ще бъде предста
вена официално по време на
предстоящите международни
туристически изложения в
София, Берлин и Букурещ.
■Слово плюс

СНИМКА: ОБЩИНА ВРАЦА

Велко МИХАЙЛОВ
ойната се води от
Балканския съюз
(България, Гърция, Сърбия и
Черна гора) срещу Турция. Найголяма заслуга за победата има
България, която постига значи
телно по-големи резултати от
другите съюзници.
Силите на балканската ко
алиция възлизат на 895 хиляди
души и 1778 оръдия, от които
599 870 души и 1116 оръдия
са български. Според плана на
войната българската армия во
юва на най-важния театър на
военните действия – Източна
Тракия и Родопите. Останалите
съюзници водят войната изця
ло на западния – Македонския.
Главният стратегически удар
се нанася с 60% от въоръжени
те сили на България (Първа и
Трета армия) на Тунджанското

направле
ние – Ямбол,
Елхово,
Лозенград,
Караагач,
Чаталджа. С
около 40%
от войските
е блокирана
Одринската
крепост, ов
ладяват се
Родопите,
Беломорието
и се водят
съвместни
действия със
съюзниците
на Струмското
направление.
В ма
териално-техническо отно
шение Турция превъзхожда
съюзниците, на които само
половината от въоръжението
е модерно за онова време. По
отношение на техническата под
готовка на войските и щабовете
най-високо стои българската
армия, което има важно значе
ние за изхода на войната.
България започва войната
на 5 октомври 1912 г. В зави
симост от поставените цели,
решените задачи, приложените
форми и способи в действията и
постигнатите резултати война
та се поделя на два периода:
първи – от началото на война
та до 20 ноември, през който
се провеждат Лозенградската
и Люлебургаз-бунархисар
ската операция, атаката на
Чаталджанската позиция,

Слово

плюс

Пишат ни от с. Превала, община Чипровци

100 години от Балканската война 1912 г.

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

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”

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

Параскева Маркова
тел. 0876 307 732
0876 537 952

●Печатница Враца● ЕООД

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

Слово

култура

www. slovoplus. info БРОЙ 7 (818), 23 - 29 ФЕВРУАРИ 2012

8

Изложба в Мездра
Портретите на Васил Левски
Светла ДАМЯНОВСКА
В навечерието на 139-годиш
нина от гибелта на една от найсветлите личности на българското
Възраждане, идеолог и ръководи
тел на нашето националноосво
бодително движение, Градската
художествена галерия и НЧ
„Просвета 1925” – гр. Мездра,
подредиха изложба от репродук
ции под наслов „Портретите на
Васил Левски”. Тя включва кла
сически живописни творби, пре
създаващи образа на Апостола
на свободата. Творби, създадени
от големите майстори на родното
изобразително изкуство Георги
Данчов, Никола Михайлов,
Георги Черкезов, Васил Стоилов,
Борис Ангелушев, Никола
Кожухаров, Калина Тасева, Руска

Маринова, Цветана Щилянова и
др.
Повечето от тях са портрети,
изпълнени с маслени бои
или пастели върху платно.
Експозицията допълват чети
ри многофигурни композиции,
пресъздаващи паметни момен
ти от живота и революционната
дейност на Васил Иванов Кунчев.
Цветни фотографии на два ем
блематични паметници на Левски
– тези в София и Карлово, също
дават предст ава за неговия фи
зически образ. Това са бронзова
фигура от Марин Василев и ме
дальон (релеф), дело на виенския
скулптор Рудолф Вейр. Целият
изобразителен материал е във вид
на голямоформатни репродукции,
рамкирани от текстови материал,

който съдържа мисли на Апостола
и на негови съвременници.
Истинският акцент в изложба
та обаче е оригиналната творба
„Глава на Левски” от покойния ве
че местен скулптор Петко Мичев.
Тя е изработена от светло дърво в
изкл
 ючително експр
 есивен стил.
Видът на дървото и начинът на
стилизация на физическата при
лика с Левски подчертават вели
чието на личността му.
Експозицията има за цел да
допринесе за патриотичното въз
питание на младите хора. Тя е
проява от програмата за отбеляз
ване на годишнината от обесва
нето на Апостола на свободата,
която включва и поход по стъпки
те на Васил Левски по маршрут
Мездра – Долна Кремена. ■

Тихомир Йорданов е роден на 16
април 1932 година в гр. Нови пазар.
Писател и журналист, преводач. Пише
стихове и разкази, превежда поезия
от руски. Живее във Варна. През 1955
година завършва филологическия
факултет на Софийския държавен
университет, специалност „Български
език и литература”. Работи като учител,
редактор на вестник и главен редак
тор на издателст во „Бакалов”, радио и
телевизия.
Издал е книгите „Земята, която

е напълно вероятно и предсказуемо.
Веднъж вече сме го изминали на пониска технологична степен. Сега при
по-високи технологии (политически,
икономически, социални) то е нечо
вешки усъвършенствано. Тези, които от
собствени старания, или по поръчка,
се мъчат да „пренаписват”, са лъжци,
негодници, лишени от добродетел.
Социалистическата идея е величие на
човешкия дух, а преживяното социалис
тическо време е белязано с увреждания
на благородството й. „Нищо човешко не
ми е чуждо” – често си припомням тази
велика фраза на Карл Маркс, но не като
оправдание.
- Как гледаш на човешкото и твор
ческо приятелство? С кои наши по
ети и писатели при тебе е било найтрудно?
- Аз робувам на приятелството, дори
когато то ми вреди. Най-трайно и непо
кътнато бе приятелството ми с Андрей
Германов и Анастас Стоянов. И аз, и те
са писали за това. Приятели са ми Орлин
Орлинов, Първан Стефанов, Никола
Инджов... Все мои връстн
 ици и спътници.
- Кое в човека не би могъл да
простиш?
- Ненавиждам предателството,
изменничеството. Втълпил съм си сти
ховете на Н. В. Некрасов от поемата му
„Кому на Руси жит хорошо”: „Опрощава
Бог, но предателството не прощава се.”
- Кои за тебе са най-паметните ти
преживявания в личен и обществ
 ен
аспект? Как гледаш на отчаянието
Великотърновско, Димитър Горсов от се днес, когато народът е подложен на
ло Горна Липница, пак Великотърновско, тотален геноцид?
Валентин Чернев и Симеон Манолов от
- Незабравими за мен ще бъдат бур
Силистра, Сашо Серафимов и Драгни
ните дни, които ми отвориха врата да
Драгнев от Добрич. Да си чул някой някъ се уча, да се трудя и да живея човешки.
де да е казал или написал добра дума за Само недовършените човеци помнят
тях? Наскоро в провинциалния, но не и
лошото. Убиването на българина в наши
по дух, вестник „Слово плюс” четох вели
те дни е дело престъпно, което не се раз
колепни стихове от Анита Дилова, която
глежда нито от българските съдилища,
живее в едно село в Монтанско.
нито в Страсбург. Единствената ни защи
- Кое е най-характерното в творчес
та е българският език, българското съз
ката лаборатория на писателя?
нание и българските нрави, па били те и
- Най-важното в творческия процес е
„балкански”. Зловеща е войната срещу
не самото писане, а желанието да уни
тях. А „перебежчиците” и дезертьорите
щожиш или да поправиш написаното.
са много...
Това означава, че вече си дорасъл до
- Как гледаш на лавината от графо
признанието си на творец. Свят пример
мани в днешно време? С какво тя вре
за това са Гогол и Толстой. Печатарите
ди на нашата литература?
с ужас са очаквали върнатите от Лев
- Щом заговорихме за графоманството,
Николаевич коректури.
в което се давим, ще кажа, че то е ре
- Ти си известен преводач и най-ве
че на руската литература. Коя е нейна зултат на непреодолимите бездарие и
малокултурие. Само творческата авторс
та магия, която те обсебва изцяло?
ка самоцензура може да упражнява кон
- Превеждам от руски език. Не само
трол над това явление. Думата „цензура”
защото втората ми университетска спе
циалност е такава. Като млад превеждах в днешното разгулно време на всякаква
допустимост е обявена за престъпна. Аз
най-вече по поръчка. Тогава плащаха
съм за „литературен ценз”, което означа
за това. Имам участие в много сборни
ва изисквания за образование и стажува
ци и антологии. Сега потребностите ми
не на литературното поле.
са свити, но се разшири желанието ми
- Какво подготвяш в близко вре
да превръщам добрата поезия в свое
ме да издадеш и да зарадваш
преживяване. Превеждам по свое наст
читателите?
роение и харесване според състоянието
- Какво се готвя да прибавя към до
на мислите и емоциите си. Поезията
сегашните си тридесетина книги, ще
трябва да се чете в усамотение.
отговаря така: най-съвременната ми и
- Живеем в невероятно време.
Според тебе какво е то за България?
злободневна книга с разкази и стихове, в
Градивно или гибелно? Какво бъдеще последно време обичам да ги смесвам,
очаква страната?
е „Пътна чанта”. Заглавието само гово
- Не мисля, че времето, в което
ри за нея. Дано не остане забравена на
живеем, е невероятно. Напротив, то
някоя попътна гара...■

сеехме”, поема, „Пориви”, лирика,
„Екипажът на 62”, новела, „Очакване
на приливи”, разкази, „Трудно щастие”,
разкази и новели, „Случаен изстрел”,
повести, „Варненски работи”, разкази,
„Трима в един ден”, разкази и новели,
„Разкази от старо и ново време”, „Летни
произшествия”, разкази, „Завеяни раз
кази”, „Кралски дандании във Варна”,
разкази и очерци, „Парад”, разкази и
новели, „Спасената книга”, стихове и
импресии, „Варненска читанка”, разкази
и очерци”, „Приказки от кафенето” и др.

Тихомир Йорданов:

Единствената ни
защита е нашият
език и българското
ни съзнание

Цветан ИЛИЕВ
- От висотата на достолепната
възраст най-добре се оглежда из
минатият творчески и житейски път.
Какви размисли те вълнуват сега?
- Когато навършиш 80 години, въз
раст „пределна”, би трябвало да си
справедлив първо към себе си: кое е
доброто и кое укоримото, защото вече
нищо не може да се поправи. Такова
интервю ми прилича на „последна ду
ма” на смъртника. Ще се възползвам
от нея.
- За теб литературата е живот,
съдба, смисъл на съществувание.
Какво е нужно, за да бъде творчеств
 о
то истинско?
- Тишина и спокойствие.
„Писателството е тихо дело, толкова
тихо, че се чува само скърцането на пе
рото” – тези думи са на Бърнард Шоу.
Те означават, че когато писателят пише,
шумът наоколо не бива да го смущава.
Един варненски морск и капитан при вся
ко запознанств
 о си служеше с една прек
расна самоирония – „Капитан Вълканов,
много известен навънка и малко познат
у дома.” Тази фраза чудесно приляга на
нечии старания. Творбите на писателя
сами говорят за автора си. Аз не търпя
да ми се натрапват величия.
- Кои са били твоите учители? Кои
от нашите творци са ти подали ръка в
началото на творческия маратон?
- Моите учители са скромни хора: май
ка ми и баща ми с напътствията си, а в
литературното поприще голяма е ролята
на учителката ми в началното учили
ще Цветана Кантарджиева, която първа
забеляза увлеченията ми в писането.
А за по-сетнешното ми развитие благо
дарен съм за уроците на поета Тодор
Харманджиев и на писателя Николай
Хайтов.
- Как виждаш състоянието на днеш
ната ни българска литература?
- Ами тя, по-точно нетърпеливите
й създатели, бърза с раздаването на
оценки. А тя е още невръстен наследник,
който или ще прахоса, или ще продължи
да натрупва наследеното. Да си припом
ним библейската притча за талантите.
Аз вярвам в стиховете на Иван Вазов: „И
много имена и лесна слава / годините

Варненският писател Тихомир Йорданов на 80 години
без жал ще изметат.”
- Провежданите многобройни кон
курси според теб допринасят ли за
развитието на литературата или поскоро имат користен характер?
- Конкурсите, журитата и наградите
нямат абсолютно никакво значение нито
за развитието на школи и направления,
нито за всякакви литературни кръгове.
Те са само форма на групички и спекула
тивни участници в литературния пазар.
Те снижават качеството на предлаганата
стока и развалят вкуса на потребителя.
Прощавай за грубата терминология.
- Какво за теб е Варна? Какво е ха
рактерно за литературния и културния
живот на морската столица?
- Аз съм варненец. А що се отнася до
литературния живот и въобще за култур
ния живот тук, вече съм го характеризи
рал в есето си „Комплексът Ефес”. Варна
не търпи талантите. Тя предпочита пъту
ващите музиканти и гастрольорите. С те
зи две изречения казах всичко. Изобщо,
градът се слави с туризма си.
- Ти си в постоянна връзка чрез ком
пютъра с различни събития, имена.
Имаш благородната амбиция да откри
ваш и налагаш неизвестни наши поети
и писатели. Откриваш ли истинск и
таланти и къде ги откриваш?
- Естествено, в провинцията, къде
то получават своя творчески багаж.
Столицата е дистрибутор на известн
 ос
тта им. Затова те се стремят към нея.
А тя е твърде ревнива. И почти винаги
не ги забелязва, докато те не предпри
емат поклонническия си пъткъм нея.
Много са прекрасните автори, заседнали
в литературната провинция. Примери
ли? Стефка Цветкова от Самоводене,

