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Диди СИРАКОВА

Над 80 %  е ве че ле до хо
дът по ре ка Дунав край 

Видин, но ни во то на ре ка та 
про дъл жа ва да спада. Към 12 
фев ру ари ви со чи на та на вод
ния стълб при Видин е 145 см 
– от че те но по ни же ние за де
но но щи ето 42 см, а  при се ло 
Ново се ло – 42 см – с 62 см 
помал ко от пре диш ния ден.

Преустановено е дви же ни
ето на фе ри бот ни те плат фор
ми на Граничния кон т рол но
про пус ка те лен пункт меж ду 
Видин и ру мън с кия град 
Калафат. Изпълнителната 
аген ция „Морска ад ми нис т ра
ция” е заб ра ни ла ко ра боп ла
ва не то в бъл гар с ка та част на 
ре ка Дунав за ра ди ме те оро
ло гич на та об с та нов ка и уве ли
ча ва не то на ледохода. 

Във връз ка с ло ши те ме
те оро ло гич ни ус ло вия във 
Видин  неп ре къс на тия 
снеговалеж, из к лю чи тел ни те 
ми ну со ви тем пе ра ту ри и об
ра зу ва лия се ле до ход по ре ка 
Дунав, об лас т ни ят уп ра ви тел 
на гра да Пламен Стефанов 
из да де заповед, с ко ято се 
заб ра ня ва дос тъ път на ма ло
лет ни и не пъл но лет ни граж
да ни до вод ни те пло щи на р. 
Дунав на те ри то ри ята на об
ласт Видин. 

Заповедта за дъл жа ва кме
то ве те на об щи ни те Видин, 
Ново село, Димово и Брегово 
да пред п ри емат мер ки по обе
зо па ся ва не то и не до пус ка не то 
на де ца в бли зост до об ра зу
ва лия се ле до ход по по вър х
нос т та на во ди те на реката.■

СНИМКА: АВТОРЪТ

Ледоход по Дунав 
при Видин и Ново се ло

Съобщение
На 18 фев ру ари 2012 г. в пуб лич но то прос т ран с т во бе ти

ра жи ра но твър де ние на др Константин Тренчев, пре зи дент 
на КТ “Подкрепа”, че до не го е “стиг на ла информация, че ге
не ра то рът на 5 блок не е доб ре”. В та зи връз ка дър жим да 
пре дос та вим след на та информация.

Генераторите как то на 5 блок, та ка и на 6 блок, ра бо тят 
нормално. На 6 блок изо ла ци ята на ро то ра на ге не ра то ра 
е понис ка от та зи на 5 блок, но въп ре ки то ва е ста бил на 
и е 25 пъ ти пови со ка от ми ни мал но до пус ти ма та граница. 
Причините са ана ли зи ра ни и ще бъ дат отс т ра не ни по вре ме 
на пла но вия го ди шен ре монт на блока.

Всички ос нов ни и спо ма га тел ни съ оръ же ния на два та 
1000ме га ва то ви бло ка в атом на та цен т ра ла съ що ра бо
тят нор мал но и АЕЦ “Козлодуй” про дъл жа ва да да ва своя 
при нос за ста бил нос т та на елек т ро енер гийна та сис те ма на 
страната, без до пус ка не на ком п ро ми си с безопасността. 

На 19 февруари, 5 и 6 блок ра бо тят със 100% на то вар ва не 
на мощностите.

Отдел „Връзки с обществеността” 
на АЕЦ „Козлодуй”

Общините, чи ито до го
во ри по Програмата за раз
ви тие на сел с ки те ра йо ни 
из ти чат през та зи година, 
мо гат да удъл жат сро ка на 
из пъл не ни ето им, съ об щи
ха от прес цен тъ ра на фонд 
„Земеделие”. 

С при ети те през ми на
ла та го ди на за ко но да тел ни 
про ме ни об щи ни те по лу
чи ха пра во да из пъл ня ват 

ин ф рас т рук тур ни те си 
про ек ти вмес то 30 ме се ца 
след сключ ва не то на до го
во ра с фонд „Земеделие” 
до 30 ме се ца след ка то 
по лу чат ре ше ни ето за 
съг ла су ва не на пос лед на
та про це ду ра за из бор на 
из пъл ни тел на стро ител
номон таж ни те работи, 
при пом ни ха от фонда. 
■Слово плюс

Общините получават
отсрочка за из пъл не ни е
на аг роп ро ек ти те

Диана СИРАКОВА
„Адекватното об с

луж ва не на язо ви ри те и 
под дър жа не то на ди ги те 
в об ласт Видин тряб ва 
да за поч не още сега, а не 
да се ча ка до ка то Дунав 
при дой де”, ка за на прес
кон фе рен ция кме тът на 
Видин Герго Гергов. 

Администрацията на 
об щи на та ве че е из гот ви
ла офи ци ал но за пит ва не 
към „Напоителни сис те
ми” ЕАД  клон Мизия, 
за обек тив на ин фор ма ция 
от нос но със то яни ето на 
во до еми те в областта. 
Към мо мен та 50% от 
обе ма на во до еми те във 
Видинско е сво бо ден и 
ня ма опас ност от на вод
не ние при евен ту ал но 
за топ ля не и то пе не на 

снеж на та маса.
В язо ви ри те в об щи

на Видин има на ли чен 
сво бо ден обем и той е 
как то следва: 69 % за 
язо вир «Рабиша», 52 
% за язо вир «Кула», 
46 %  Полетковци, 39 
% за Дреновец, язо вир 
«Божурица» е пълен, 63% 
за Ошане и Бяла Рада  97 

%. Всички во до еми се 
от ти чат и в тях има на
ли чен сво бо ден обем. 
Към нас то ящия мо мент 
на се ле ни те мес та в бли
зост до язо ви ри те не са 
застрашени. 

Според кме та Гергов 
опас нос т та те пър ва 
предстои, за що то по лу ча
ват ве че сиг на ли за та ки ва 
проб лем ни зони, за ко ито 
се взе мат мер ки, реч ни те 
ко ри та не са по чис те ни и 
при не рав но мер но то пус
ка не на язо ви ри те в дол
но то те че ние на ре ки те 
мо же да има проблеми.  
В общината се пъл нят 
чували, ко ито да мо гат да 
се пол з ват при нужда. 

Герго Гергов из ра зи 
притеснение, че се да
ли ще то на «Напоителни 

системи» ЕАД ве че не е 
във Видин и при евен ту
ал но бед с т вие труд но от 
ин с ти ту ция та ще ока жат 
съ дейс т вие и помощ. На 
след ва що то за се да ние 
на Общинския съ вет във 
Видин ще бъ де сви ка на 
кръг ла ма са по проблема.

Общината ще се обър
не към пра ви тел с т во то 
с мол ба за не за бав на 
ре ви зия на ди ги те по ре
ка Дунав и ще изис ка от 
дър жа ва та да пред ви ди 
па ри чен фонд за ре аги ра
не в бед с т ве на ситуация, 
ако се наложи. За пар ла
мен тьо ри в при движ ва не
то на до ку мен та ци ята от 
об щи на та към дър жа ва та 
ще бъ дат по ка не ни всич
ки на род ни пред с та ви те ли 
от об ласт Видин. ■

Видин ис ка 
не за бав на ре ви зия 
на ди ги те по Дунав
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Видинска об ласт е с нов 
управител. На мяс то то на 

Пламен Стефанов пра ви тел с
т во то наз на чи Цветан Асенов. 
Той е ро ден през 1968 г. във 
Видин. Завършил е ВНВСУ „Ген. 
Благой Иванов” – спе ци ал ност 
„Строителен ин же нер по кон с т
рук ции на промишлени, жи лищ
ни и об щес т ве ни сгра ди”. Бил е 
ръ ко во ди тел на обект към ГУСВ, 
ра бо тил е в час т ния сек тор в 
сфе ра та на строителството. От 
2003 г. до 2010 г. е уп ра ви тел на 
„Мултифункционално стро ител
но пред прия тие” ЕООД – Видин, 

след ко ето до но ем в ри 2011а 
е за м.кмет на об щи на Видин 
в ре сор „Строителство”. Член 
е на Камарата на стро ите ли
те в България и Камарата на 
инжене ри те в ин вес ти ци он но то 
проектиране. ■Слово плюс

Цветан 
Асенов e 
новият
областен
управител
на Видин

И Козлодуй се включва във 
филм за атом ни те цен т ра ли

►► На 2а стр.

Вълшебните 
ду мич ки

90 г. от рож де ни ето на ав то ра 
на „Тихо се си пе пър ви ят сняг…” 

Цветан Ангелов
►► На 5а стр.
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И Козлодуй се 
включва във филмза
атомнитецентрали

Община Козлодуй бе ше по се те на от гру па мла
ди френ с ки журналисти, ко ито под гот вят фил мо ва 
про дук ция за хората, съ жи тел с т ва щи с яд ре ни 
съ оръ же ния на те ри то ри ята на Европа. Готовият 
ма те ри ал ще бъ де дос тъ пен онлайн, ка то ос вен 
Козлодуй Матиен Молард, Софи Вал и Басиле 
Креспин ще по се тят гра до ве с атом ни елек т ро цен
т ра ли в Словения, Германия, Франция, Испания и 
Швеция.

За да бъ дат мак си мал но обек тив ни в наб лю
де ни ята си, френ с ки те жур на лис ти раз го ва ря ха 
и с кме та на общината Румен Маноев. По вре ме 
на ин тер вю то с не го те се ин те ре су ва ха найве че 
от връз ка та меж ду ико но ми чес ко то раз ви тие на 
Козлодуй и атом на та централа. „Изграждането, 
мо дер ни за ци ята и ра бо та та на атом на та елек т ро
цен т ра ла дейс т ви тел но са клю чо ви за раз ви ти ето 
на об щи на та и жи те ли те й – пот вър ди гн Маноев. 
– В ико но ми чес ки план за етос т та в АЕЦ „Козлодуй” 
спо ма га за нис ко то ни во на без ра бо ти ца сред 
ква ли фи ци ра ни те ли ца в общината, тъй ка то там 
ра бо тят го ля ма част от жи те ли те й, но дър жа да 
подчертая, че то ва е и се ри оз на отговорност, тъй 
ка то дру жес т во то е струк ту ро оп ре де ля що за дър
жа ва та ка то цяло.”

На въп ро са за тра ди ци он ния „страх” от яд ре ни те 
съ оръ же ния и евен ту ал ни те пос ле ди ци при ава
рия или инцидент, кме тът на Козлодуй ка те го рич
но заяви, че: „Безопасността на съ оръ же ни ята се 
га ран ти ра от под гот ве нос т та на кад ри те и неп рес
тан но то усъ вър шен с т ва не и модернизиране, ко ито 
ви на ги са би ли при ори тет при експлоатацията.”

И все пак спо ред Румен Маноев Козлодуй не 
е са мо атом на та централа: „Гордеем се с бо га та 
история, още в рим с ко вре ме и бор ба та на на ци
онал но ос во бож де ние през IХ век, с кра си ва та ни 
и уни кал на природа и найве че с хо ра та от на шия 
край” – под чер та той. ■Слово плюс

Преди ак тив но то сне го то
пе не язо ви ри те да са на

по ло ви на празни, раз по ре ди ха 
от Об лас т на та уп ра ва на кме то
ве те на Монтана, Бойчиновци, 
Чипровци и Георги Дамяново. 
В ра бот на та сре ща  учас т ва ха 
и кме то ве те на всич ки на се ле
ни места, в чии то зем ли ща има 
язо ви ри и  хвостохранилища. 
Проверка, нап ра ве на през ок
том в ри ми на ла та го ди на на  22
та язо ви ра в че ти ри те общини, 
не е ус та но ви ла се ри оз ни 
нередности. 

Пропуски в под дръж ка
та им оба че има: зат ла че ни 
изпускатели, пре лив ни ци, пок
ри ти с мрежи, не по чис те ни су
хи от ко си на язо вир ни те стени. 

Имало и сля га не на участъци 
от сте ни те на ня кол ко от 
водоемите.

Всички кме то ве под пи са ха 
про то ко ли с пред пи са ни ята 
от проверката. Те тряб ва да 
оси гу рят бе зо пас нос т та на во
дох ра ни ли ща та в найкрат ки 
срокове; да на ба вят чу ва ли и 
пя сък за из г раж да не на вре

мен ни диги, ако се на ло жи, да 
ре мон ти рат из пус ка те ли и по
чис тят преливниците, а съ що да 
за поз на ят на се ле ни ето как да се 
пред па зи от наводнение.

Язовир „Огоста” не е враг, а 
при ятел”, ка за пред съб ра ли те 
се ше фът на мес т ния клон на 
„Напоителни сис те ми” инж. 
Игор Репкин. 

Той припомни, че в бли
зо 25го диш на та ис то рия на  
язовира той пет пъ ти е спа
ся вал ра йо на от наводнение. 
Сега в не го има ед ва 180 млн. 

куб. мет ра вода, мак си мал но то 
ко ли чес т во, до ко ето е сти гал 
„Огоста”, е 350 млн. кубика. 
Чашката на язо ви ра е про ек
ти ра на за обем от 500 млн. 
кубика.

17 са язо ви ри те на те ри то ри
ята на об щи на Монтана. Два от 
тях  „Огоста” и „Клисурица”, 
са дър жав на собственост. 
Останалите са общински.

В об щи на Бойчиновци има 
два язовира, те са в зем ли ще то 
на с. Мадан.

В Георги Дамяново язо ви рът е 

един  „Балова шу ма”.
В Чипровска об щи на язо ви

ри те са два  в Горна Ковачица 
и Мартиново, и два та се га 
са замръзнали. На те ри то ри
ята на об щи на та има и три 
хвостохранилища, ко ито спо ред 
спе ци алис ти те не зас т ра ша ват 
по ни ка къв на чин на се ле ни те 
места.

Телефонът с 24ча со во де жур
с т во на ава рийни те служ би е 
096/300 799. 

От сайта novinitem.com
СНИМКИ: КРУМ КРУМОВ 

Искат язо ви ри те да са 
на по ло ви на праз ни 

Кметът на Видин Герго Гергов и пред се да те лят 
на ОбС Пламен Трифонов гос туваха на праз ни

ка Трифон Зарезан в с. Градец, кой то се от бе ляз ва 
по стар оби чай на 14 февруари. Жи те ли те на се ло
то ги пос рещ на ха на пло ща да с хляб и вино. Оттам 
праз нич но хо ро по тег ли 
към до ма на Лили и Иван 
Попови, къ де то бе из вър
шен оби ча ят „Зарязване”. 
Найвъз рас т ни ят ло зар 
в Градец Цанко Ангелов 
пръв от ря за от ло зо ви те 
пръчки. Герго Гергов и 
Пламен Трифонов съ що 
„за ря за ха” и на ре ко ха да е здра во лозето, да ро ди 
мно го гроз де и ху ба во вино. Домакинът по да ри на 
кмета уни кал на пок рив ка – ръч но пе ча тан текстил, 
със сим во ли те на празника. Герго Гергов по лу чи съ
що ико на с ли ка на Св. Богородица, ос ве те на от отец 

Григорий. Той бла го да ри за топ ло то пос ре ща не на 
всич ки жи те ли на селото и обе ща сво ята под к ре па в 
уси ли ята им да съх ра нят ло зар с т во то в то зи край.

След крат ко прекъсване, тра ди ци ята да се из пъл
ня ва на род ни ят оби чай Трифон Зарезан в с. Градец 

е въз ро де на през 90те 
го ди ни на ми на лия век. 
Сега от бе ляз ва не то му 
се ор га ни зи ра от мес т но
то чи та ли ще „Просвета”, 
кметс т во то и цър ков ния 
храм „Св. про рок Илия”.  

Днес в Градец се от г
леж дат око ло 500 дка ло

зо ви насаждения, ка за кме тът на се ло то Илия Томов. 
Хората тук се сла вят ка то ед ни от найдоб ри те сто
па ни в региона, ко ито про из веж дат ка чес т ве ни сор
то ве гроз де и се гор де ят с ху ба ви те си вина.  ■Слово 
плюс

В Градец от бе ля за ха
ТрифонЗарезан
постаробичай

Елеонора ЦАНОВА

На ра бот на сре ща във 
Враца бе ше пред с та

вен про ект за из г раж да не то 
на га зоп ровод, който ще 
пре ми на ва  през врачанска 
област. Изпълнителните 
ди рек то ри на ком па ни ята 
„Южен по ток „ АД Георги 
Гегов и Игор Елкин разяс
ни ха пред пред с та ви те ли 
на об щи ни те Козлодуй, 
Оряхово и Мизия как ще из
г леж да бъ де що то тран зит но 
тра се за  си нъо гориво. 

„Южен по ток „ ще има 
дъл жи на на бъл гар с ка те
ри то рия 560 км, ще пре ми
на ва през 38 об щи ни и 11 
области. По не го ще има 
въз мож ност да се тран зи
ти рат 63 млр д. куб. мет ра 
при ро ден газ, ко ето е 34 
пъ ти по ве че от до се гаш ния 
тран зит през на ци онал ния 
оператор. Според ек с пер ти 
на ком па ни ята ефек тът ще 

бъ де за нас в раз к ри ва не то 
на но ви ра бот ни мес та как то 
по вре ме на изграждането, 
та ка и в об с луж ва не то на 
ком п ре сор ни те станции, 34 
об що на брой, от ко ито ед на 
във Врачанско. 

Найсе ри оз ни ят ефект от 
про екта ще бъ де ус тойчи
вост на род ни те енер гий ни 
из точ ни ци и по ви ша ва не ро
ля та на България, ко ято ще 
тран зи ти ра с 16 млр д. куб. 
мет ра си нъо го ри во повече, 
а очак ва ни ят ико но ми чес ки 
ефект е око ло 200 млн. до ла
ра годишно.

Експертите на ком па
ни ята уве ри ха пред с та ви
те ли те на три те общини, 
през ко ито ще пре ми на ва 
„Южен поток“, че той се 
про ек ти ра и ще бъ де из г ра
ден по всич ки бъл гар с ки и 
ев ро пейс ки закони, ко ито 
за щи та ват как то окол на та 
сре да и природата, та ка и 

бе зо пас нос т та на хората. 
Тръбите ще ми на ват на по
ве че от ме тър под земята, 
зе ме дел с ки те те ре ни ще 
бъ дат рекултивирани, а соб
с т ве ни ци те компенсирани. 
Трасето, ко ето за ся га и за
щи те на та зо на „Златията“, 
ня ма да зас т ра ши за щи те ни
те ви до ве пти ци по ре ки те в 
та зи зона. 

Няма да се нав ли за и 
в 30ки ло мет ро ва та зо на 
око ло атом на та централа, 
уни кал но то под зем но га
зох ра ни ли ще в Чирен за
се га не вли за в проекта, 
но има оп ция за не го во то 
разширяване. Няма да бъ де 
за сег на та инфраструктурата, 
ос вен под зе мя та там, къ
де то се на ла га пре си ча не 
на реки, тръ би те ще ми на
ват отдолу, пред виж да се 
и за щи те на по ло са око ло 
трасето, за яви ха пред с та ви
те ли те на компанията.■

Язовирите
във Видинско
под постоянно
наблюдение

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 
комуникационно
информационен център, 
който ще обобщава и подава 
своевременно получената 
информация на Областната 
дирекция на МВР. 

В момента с поголям 
обем е единствено язовир 
„Божурица”, но той не 
представлява опасност за 
населението.■

"Южен поток" 
през Врачанско
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Похарчени 295 000 лв.
за снегопочистване
И та зи сед ми ца за

поч на с красив, но оби
лен снеговалеж. Макар 
и почистени, до кол ко то 
времето, ма ши ни те и ра бот
на та ръ ка позволяват, ос
нов ни те ар те рии на Враца 
са труд ни са прид виж ва не 
как то пеша, та ка и с ле ки 
автомобили. А нат ру па ни те  
ка ма ри сняг око ло пър ти ни
те ве че на мес та са по око
ло два метра. Поради това, 
че в об щин с кия бю джет 
па ри те за по чис т ва не на 
ули ци те и об щин с ки те пъ ти
ща не са стро го фиксирани, 
пред ви де ни те над три ми
ли она ле ва се пред по ла га 
да стигнат. Започва и из воз
ва не то на съб ра ни те снеж
ни хъл мо ве на оп ре де ле ни 
мес та из вън града. 295 600 
ле ва са по хар че ни до се га за 
сне го по чис т ва не то на вра
чан с ки те ули ци и пъ ти ща та 
до се ла та от общината.

Във Враца изграждат 
центрове от семеен тип
Одобрен е про ек тът 

на вра чан с ка та община, 
с кой то тя кан ди датс т ва 
по Оперативна прог ра ма 
„Регионално развитие“ за 
де ин с ти ту ци али за ци ята на 
деца, т.е за из веж да не то на 
ос та ве ни те без гри жи де ца 
от съ щес т ву ва щи те до се га 
домове, как то и за нас та ня
ва не на са мот ни въз рас т ни 
хора. За цел та са га ран
ти ра ни 2 600 000 ле ва за 
из г раж да не го в об лас т ния 
град на три цен тъ ра от се
ме ен тип и ед но за щи те но 
жилище. 

Защитеното жи ли ще ще 
бъ де в ра йо на на квар тал 
„Река Лева“, а три те цен
тъ ра от се ме ен тип ще са 
но во пос т ро ени сгра ди в три 
от квар та ли те на об лас т ния 
град.

Изплащат помощите 
за новородени деца
Със за по вед на кме

та на Община Враца 
инж. Николай Иванов от 
9.02.2012 г. и в из пъл не ние 
на ре ше ние на Общински 
съ вет – Враца се въз с та но
вя ва из п ла ща не то на ед нок
рат на та це ле ва фи нан со ва 
по мощ за но во ро де но де те 
за 2011 г., оси гу ре на от бю
дже та на Община Враца. 
Финансовата под к ре па 
за децата, ро де ни през 
2011 г., ще се из п ла ща до 
30.06.2012 г.  

Сумата е в раз мер на 100 
лв. за ед но де те и 300 лв. за 
но во ро де ни близнаци.

Нарушения по 
бе зо пас ността
на хра ни те 

28 ак та е със та ви ла областната 
аген ция по бе зо пас ност на хра ни те 
във Видин за из ми на лия месец. През 
яну ари са нап ра ве ни 372 про вер ки в 
раз лич ни обекти. Проверени са про
из вод с т ве ни предприятия, ма га зи ни 
и скла до ве от тър гов с ка та мрежа, 
как то и за ве де ния за об щес т ве но 
хранене. 

Освен ак то ве те са из да де ни и 21 
предписания. Найчес то сре ща ни те 
на ру ше ния са не во де не на до ку мен
та ци ята за са мо кон т рол и неп ра
вил но то съх ра не ние на раз лич ни те 
ви до ве хра ни тел ни про дук ти .

По сис те ма та за са мо кон т рол 
ще бъ дат из во зе ни на ека ри саж за 
уни що жа ва не 94 ки лог ра ма храни. 
Констатирани са ня кол ко слу чая на 
хра ни тел ни сто ки с из те къл срок на 
годност, но те са би ли пред наз на че
ни за унищожаване. Наймно го са 
на ру ше ни ята в ма га зин на та мрежа. 
■Слово плюс

Нови 
жилища
задеца
вриск

752 хи ля ди ле ва ще 
бъ дат пре дос та ве ни на 
об щи на Видин по про
ект за деин с ти ту ци али
за ция на до мо ве те за де
ца . П ро ек тът „Домашен 
уют и гри жи за де ца в 
риск” се из пъл ня ва по 
опе ра тив на прог ра ма 
„Регионално раз ви тие”. 
Заложено е из г раж да
не то на два цен тъ ра за 
нас та ня ва не от се ме ен 
тип и ед но за щи те но 
жилище. 

В тях ще бъ дат из ве
де ни де ца та от Дом за 
ме ди косо ци ал на гри жа 
във Видин и Дом за де ца 
с ум с т ве ни ув реж да ния 
в се ло Гомотарци. 
Срокът за из пъл не ние 
на про ек та е до края на 
2012 го ди на. ■Слово 
плюс

Даниела ХИТОВА
Първото си за се да ние про ве

де Ботевският ор га ни за ци онен 
комитет, пред се да тел с т ван от кме та 
на Враца инж. Николай Иванов. На 
сре ща та бя ха об съ де ни пос тъ пи
ли те до мо мен та 20 пред ло же ния 
за инициативи, ко ито да вля зат в 
прог ра ма та на Ботеви дни` 2012. 
Комитетът прие пред ло же ни ето 
та зи го ди на тър жес т ва та да за поч
нат с въз с та нов ка на от к ри ва не то на 
пър вия па мет ник на Христо Ботев. 
Точното мяс то на си ту ира не то на 
па мет ни ка в прос т ран с т во то око ло 
му зея ще бъ де оп ре де ле но, след ка то 
по въп ро са се про из не се екип от 
архитекти. 

Предвижда се във въз с та нов ка та 
да бъ дат ан га жи ра ни актьори, ко
ито да пре съз да дат съ би ти ята от 27 
май 1890 г. Тогава за от к ри ва не то на 
па мет ни ка на войво да та във Враца 
прис ти гат княз Фердинанд и ми
нис търпред се да те лят Стамболов. В 

таз го диш на та програма ос вен тра ди
ци он ни те прояви, ще вля зат и но ви 
инициативи. 

Сред тях е об щин с ко уче ни чес ко 
със те за ние за де ца от 5 и 6 клас на 
те ма „Истината е свята, сво бо да
та е ми ла – да се гор де ем с Ботев”, 
ини ци ира но от Регионалната биб
ли оте ка „Христо Ботев”. В рам ки те 
на Ботевите дни в Калофер ще бъ де 
под ре де на фотоизложба, ко ято ще 
пред с та ви всич ки мес та за пок ло не
ние по Ботевия път. Предложението 
е на Мемориалния ком п лекс „Ботев 
път”. 

Тази го ди на Националният кон
курсре ци тал за из пъл не ние на 
Ботева и въз рож ден с ка по езия и 
про за ще има сво ето 50о издание. 
По то зи по вод Ваня Иванова, ди рек
тор на Младежкият дом във Враца, 
кой то е до ма кин на събитието, пред
ло жи да бъ дат по ка не ни ла уре ати на 
конкурса. Сред тях са днеш ни де пу
та ти и об лас т ни управители.■

Заседание на Ботевския 
организационен комитет

►ВЕСТИ ОТ ВРАЦА ▼Възпоменателното чес т ва не на 139-а-
та го диш ни на от ги бел та на Апостола 

във Видин за поч на със за упо кой на мо лит ва в 
ка тед рал ния храм „Св. Димитър”. След па ни хи-
да та шес т ви ето се от п ра ви към па мет ни ка на 
Васил Левски, къ де то сло во за ве ли кия бъл га рин 
про из не се кме тът на об щи на та Герго Гергов. 
Председателят на ви дин с ка та ор га ни за ция на 
Общобългарския ко ми тет „Васил Левски” Георги 
Иванчев обя ви по бе ди те ли те в тра ди ци он но-
то със те за ние „Лъвски скок”. Пръв та зи го ди на 
е Боби Борисов от ПМГ „Екзарх Антим I”, кой то 
ско чи 2,63 м от място. Призьорите бя ха наг ра-
де ни от кме та на града. 

Кратка програма, пос ве те на на де ло то на 
Апостола, пред с та ви ха де ца та от дет с ка та 
градина, ко ято но си не го во то име. Венци и цве-
тя пред па мет ни ка по ло жи ха пред с та ви те ли на 
об щин с ка та и об лас т на та управа, на по ли ти-
чес ки те пар тии в гра да и мно го граждани. 

ТЕКСТ И СНИМКА: ДИАНА СИРАКОВА

Монтана се поклони пред 
паметта на Левски за първи 
път на 18 фев ру ари – точ на
та дата, на която пре ди 
139 г. е обе сен Апостолът.
Това съв пад на с деня за 
по мен на по чи на ли те  
Задушница

◄Организатори бя ха общинският 
ко ми тет „Васил Левски”, община 

Монтана и Историческият му зей в града, 
с учас ти ето на цен т рал но то ръ ко вод с т во 
на Сдружение об щес т во „Път на мъд
рос т та” – София.

В храм „Св. св. Кирил и Методий”, с 
учас ти ето на три ма све ще ни ци и при
със т ви ето на мла ди и стари, бе от с лу
же на па ни хи да за йе ро дя кон Игнатий. В 
про дъл же ние на час в Експозиционната 
за ла на Регионалния ис то ри чес ки му зей 
се от да де по чит със сло ва за Апостола 
пред бо га то ек с по ни ра на из лож ба 
за не го и пре пъл не на за ла с не го ви 
почитатели.

Директорът на РИМ Уляна 
Даракчийска пред с та ви гостите: 
Весела Коларска, зам.кмет на община 
Монтана, Петър Николов, пред се да
тел на Сдружение об щес т во „Път на 
мъд рос т та” – София, гос ти от Видин 
и Белоградчик, Траяна Ценова, пред
се да тел на Комитет „Васил Левски” – 

Монтана и др. След нап ра ве на та от нея 
свя та по чит към Апостола и бор ци те за 
на ци онал но ос во бож де ние сло во  про из
не се Йордан Георгиев. В не го той ак цен
ти ра на нрав с т ве ния об лик на един с т ве
ния ре во лю ци оне р, обявен за апос тол и 
за бъл га рин на вто ро то хи ля до ле тие. 

Сло во за Левски и бъл гар с ка та ис
то рия про из не се и пред ставите лят на 
Сдружение „Път на мъд рос т та” – Видин 
Александър Тодоров, а поз д рав ле ния 
към учас т ни ци те отправи пред се да те лят 
на сдру же ни ето, основано от Ваклуш 
Толев в София, Петър Николов. Зам.
кме тът на Монтана Весела Коларска 
из ка за бла го дар нос т та към всич ки и 
найве че към Общинския ко ми тет „Васил 
Левски” за под дър жа не то на ви со кия дух 
и приз на тел ност към ве ли кия бъл га рин. 

Почит с вен ци и цве тя пред па мет ни ка 
на Апостола от да до ха на род ни те пред
с та ви те ли Искра Фидосова и Димитър 
Аврамов, об лас т ни ят уп ра ви тел Ивайло 
Петров, кме тът на об щи на та Златко 
Живков, дру ги пар тии и ор га ни за ции и 
граждани. Кратка ли те ра тур на прог ра ма 
из не со ха уче ни ци от гимназията, но се ща 
не го во то име.

Активно учас тие в чес т ва не то взе ха 
уче ни ци и учи те ли от Финансовосто
пан с ка та гим на зия „Васил Левски, 
Гимназията с пре по да ва не на чуж ди ези
ци „Петър Богдан”, Шесто ос нов но учи
ли ще „Л. Каравелов” и други. ■Слово 
плюс

◄Враца почете Васил 
Левски с па ни хи да в цър-

к ва та „Св. Възнесение”, от с лу-
же на от тра яно пол с кия епис коп 
Киприян и вра чан с ки свещеници. 
На нея при със т ва ха кме тът инж. 
Николай Иванов, за мес т ни ци те 
му Красимир Богданов, Светозар 
Луканов, Ангел Вълчев и Красимира 
Георгиева, об лас т ни ят уп ра ви тел 
Пепа Владимирова, зам. об лас т ни-
те уп ра ви те ли Валентин Литов и 
Цветелина Теофилова, пред се да-
те лят на об щин с кия съ вет инж. 
Петя Аврамова, об щес т ве ни ци 
и граждани. След панихидата за 
пър ви път от хра ма до па мет ни-
ка на Апостола бе нап ра ве но ли-
тий но шествие. Присъстващите 
поднесоха вен ци и цве тя.

Тази го ди на в тра ди ци он на та 
вечер, пос ве те на на Апостола взе 
учас тие проф. Андрей Пантев. 
„Ние днес се съ би ра ме не за да 
чес т ва ме дюкянджиите, а онзи, 
кой то, „за да е полезен, дал си бе 
жи во та”. А щом та зи за ла е пре-
пъл не на и в нея да же има хора, 
ко ито сто ят прави, то зна чи не 
всич ко е загубено. Значи не що от 
за ве ща но то от Левски е ос та на-
ло за ви на ги” – ка за в сло во то си 
професорът.

ТЕКСТ: ДАНИЕЛА ХИТОВА

Почит към Апостола 
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На съб ра ни ето ка то де
ле га ти при със т ваха доб ро
вол ци от всич ки клу бо ве 
в об щи ни те на об ласт 
Монтана.

Работата на об лас т на та 
ор га ни за ция на БМЧК 
Монтана се от к ро ява с 
мно жес т во ин фор ма ци он
ни здрав нооб ра зо ва тел
ни кампании, обу че ния 
по Програма „Насилие 
–СТОП!”, „Здравословно 
хра не не и здра вос ло вен 
на чин на жи вот” и ши ро
ко об х ват но обу че ние по 
пър ва до ле кар с ка по мощ и 
под го тов ка  и по мощ при 
бедствия.

Повишаването на ква ли
фи ка ци ята на доб ро вол ци те 
за ра бо та по прог ра ми и 
дейнос ти бе ше осъ щес т
ве но чрез  46 обу че ния за 
140 доб ро вол ци по со ци ал
ноздрав ни програми. Бяха 
из вър ше ни 93 обу че ния за 
1701 ученици,  две „кръг ли 
ма си”, две „от во ре ни вра

ти”, 11 здрав ноин фор ма ци
он ни кампании, 18 ра бот ни 
срещи, пет ак ции и де сет 
дру ги инициативи.

През 2011 г. по три ма 
доб ро вол ци от БМЧК учас
т ва ха в ле тен и зи мен ла гер  
„Академия за доб ро вол ци 
БМЧК”. Лятната ака де мия 
бе пос ве те на на 90го диш
ни на та на БМЧК. В нея 
взе ха учас тие найвсе от
дайни те и найини ци атив
ни те доб ро вол ци от всич ки 
28 об лас ти в България с 
ос нов на цел  из г раж да не 

на ор га ни за ци онен ка па
ци тет за ра бо та по ос нов
ни  дейнос ти на БМЧК. 
Академията по ви ша ва зна
чи тел но и тях на та мо ти ва
ция да работят, да от де лят 
от вре ме то си за найнуж
да ещи те се от помощ.

В зим ни я се мес тър доб
ро вол ци те пре ми на ха 
5дне вен курс на обу че ние 
за при до би ва не на зна ния и 
уме ния по пър ва до ле кар с
ка помощ, пър ва пси хо ло
гич на по мощ и пси хосо ци
ал на под к ре па при кри зис

ни ситуации.
По ре ди ца от мо дул

ни обу че ния на те ма 
„Опасност под, над, око
ло и във ВОДАТА!”. 
Учениците се за поз на ха с 
опас нос ти те при плуване, 
къпане, ско ко ве в не поз
на ти води, пре дот в ра ти ми 
трав ми и ос нов ни пра ви ла 
за оказ ва не на по мощ при 
вод ни инциденти. 

Допълнително бя ха 
вклю че ни и те ми те за за
поз на ва не с опас ни те 
оби та те ли на Черно море; 

нов мо дул в обу че ни ето 
по здра вос лов но хра не не : 
на те ма „Разчитане ети ке
ти те на хра ни те”   про ве
де но в три учи ли ща в гр. 
Монтана  с уче ни ци от 5, 
6 и 7 клас; доброволци на 
БМЧК Монтана, съв мес т но 
с уче ни ци от ПМГ, ГПЧЕ, 
ПГСАГ и ФСГ учас т ва ха в 
кам па ни ята „Да по чис тим 
кре пос т та Диана”; по по вод 
12 ав густ – Международен 
ден на младежта, БМЧК 
– Монтана, съв мес т но със 
сдру же ние “Младежки 

по рив за бъ де ще то” ор
га ни зи ра ха по ре ди ца 
от ин те рес ни събития; 
Областната мла деж ка 
ор га ни за ция ре али зи ра 
раз но род на дейност, ба зи
ра на на традиции, опит и 
устойчивост. Младежите 
учас т ват в ре али за ци ята 
на всич ки дейнос ти на 
организацията. 

Основен дви га тел е ра
бо та та с уче ни чес ки те 
об щ нос ти и де ца та с по
ве ден чес ки проб ле ми по 
от но ше ние на пре вен ция 
на не на си лие и здра вос ло
вен на чин на живот. 

Младежката ор га ни за ция 
в Монтана ще про дъл жи 
сво ята ак тив на ра бо та в 
пол за на нуж да ещи те се и 
осо бе но на де ца та и мла ди
те хо ра в риск. Ще про дъл
жи да тър си но ви по со ки 
за пар т ньор с ка дейност на 
те ри ти ри ята на об лас т та 
и в меж ду на ро ден мащаб. 
■Слово плюс

Нови посоки за 
партньорска дейност
Общо съб ра ние на клу бо ве те на БМЧК Монтана

Наградивконкурса
"Песен на Св. Валентин"

Две ав тор с ки пес ни и две из пъл не ния на ка въ
ри  бя ха от ли че ни в  XIV из да ние на тра ди ци он
ния кон церткон курс „Песен на Свети Валентин”. 
Инициативата се про ве де в за ла та на Симфониета 
– Видин. Организатори на съ би ти ето бя ха Община 
Видин, Младежкият съ вет по нар ко тич ни вещества, 
Местният офис по СПИН, Сдружение „Отворена 
мла деж” и Младежкият ин фор ма ци он нокон сул тан
т с ки цен тър във Видин. 

Лора и Ачо от  ПМГ „Екзарх Антим I” и Моника 
Андреева от ГПЧЕ „Йордан Радичков” по лу чи ха 
наг ра ди за ав тор с ки те песни, ко ито представиха, а 
Радостина Благоева от ГПЧЕ „Йордан Радичков” и 
гру па та „Панкарен дис ком форт”  за кавърите, ко
ито изпълниха.

Концертната прог ра ма бе от к ри та от Ансамбъл 
„Дунав”. Изпълненията при пом ни ха на мно гоб
ройна та публика, че по стар бъл гар с ки оби чай 14 
фев ру ари е праз ник и на виното. В прог ра ма та 
взе ха учас тие още брейк фор ма ци ята „Black devils 
crew” и мла де жи те от клуб „Феникс”. Доброволците 
от Младежкия съ вет по нар ко тич ни ве щес т ва и 
Местният офис по СПИН раз да до ха на всич ки зри
те ли и учас т ни ци пре зер ва ти ви и соб с т ве но ръч но 
из ра бо те ни ва лен тин ки с призива: „Обичайте се 
ра зум но” и „Презерватирай се”. ■Слово плюс

Елеонора ЦАНОВА
С нес к ри ва на гордост вра

чан с ки ят кемт инж. Николай 
Иванов при от к ри ва не то спо
де ли , че на ши ят щанд то зи 
път е че ти ри пъ ти пого лям от 
обикновеното, пред ла га на та 
двуд нев на прог ра ма от пре зен
та ции на за бе ле жи тел нос ти те 
на на шия град и региона, на 
Регионалния ис то ри чес ки 
му зей и съкровищата, ко ито 
са в не го , на уни кал ни те при
род ни фе но ме ни ка то про хо да 
Вратцата и пе ще ра та Леденика 
в Природен парк „Врачански 
балкан”, на час т ни те хо те ли, 
как то и по ве че то и подоб
ре из ра бо те ни рек лам ни 
материали, ще до не се неп ре
мен но ус пех както за прес ти жа 
на гра да, та ка и за хо ра та от 
то зи бранш.

При от к ри ва не то на 
изложението, в ко ето учас т ват 
общини, сдру же ния от хо те
ли ер с кия и рес то ран тьор с кия 
бранш, занаятчии, ту ро пе ра
тор с ки фир ми, фир ми, пред
ла га щи обо руд ва не за СПА 
цен т ро ве и всич ки ухан ни и 
дру ги до бав ки към тях  ми
нис тъ рът на икономиката, 
тър го ви ята и ту риз ма Трайчо 
Трайков за яви, че то ва из ло же
ние да ва въз мож нос ти за но ви 
места, свър за ни с туризма, 
но ви въз мож нос ти и още мно
го но ви не ща за ваканциите, 
по чив ки те, за раз ви ти ето на 
СПА от ди ха . Та зи го ди на ка то 
ця ло из ло же ни ето е на со че но 
по ве че към ор га ни зи ра не то на 
детския отдих, на уче ни чес ки
те ва кан ции и екс кур зи ите за 
младежи. Той под чер та , че с 
6 % са на рас  на ли ту рис ти те в 
на ша та стра на през ми на ла та 
година, а при хо ди те от то зи от
ра съл са уве ли че ни с 4 %.

След ка то оби ко ли ня кои 

щан до ве, опи та от про чу тия 
елен с ки бут, уви сна при мам ли
во на щан да на об щи на Елена 
и на гръц ки те оператори, пред
ла га щи по чив ка и екс кур зии 
в съ сед на та ни страна, как то 
и щан до ве те на ня кои от го
ле ми те род ни туроператори, 
ми нис тър Трайков се спря 
про дъл жи тел но при вра ча ни те . 
К ме тът Николай Иванов и  ар
хе оло зи те Георги Ганецовски 
и Нарцис Торбов  пред с та ви ха 
нак рат ко го ле ми те въз мож нос
ти за ту рис ти чес ка дес ти на ция 
„Северозапад”, ко ято да ват 
пос лед ни те разкрития на не
олит но то се ли ще край Оходен 
и от к ри ти ята на ар хе оло зи те 
в мес т нос т та Градището при 
про хо да Вратцата. Министър 
Трайков де гус ти ра ви но 
«Врачански грифон» и бе за
рад ван с из пъл не ния на жен
с кия със тав за на род ни пес ни 
«Згориградските ба би». Освен 
песни, майс тор ки те на ти пич
ни за на шия край вку со тии 
под на ся ха на гос ти те пи та по 
врачански, баница, лю ти ка и 
дру ги ястия.

 Гн Трайков яв но е доб
ре за поз нат с на шия регион. 
Разговаряхме за то ва , че при 
нас има ус ло вия за раз ви тие 
на културния и пла нин с кия 
туризъм. Той ка за съ що , че е 
впе чат лен от вра чан с кия щанд  
и то ва е при чи на та той да е 
един от мал ко то, ко ито гн 
Трайков по се ти. Поздрави ни 
за то ва , че об щи на та и пред с
та ви те ли те на час т ния ту рис
ти чес ки биз нес са обе ди ни ли 
уси ли ята си за по пу ля ри зи ра
не то на ре ги она и ни по же ла 
ус пех  спо де ли след по се
ще ни ята на ми нис тъ ра инж. 
Николай Иванов.

Неуморните ор га ни за то ри и 
«сце на рис ти» на вра чан с ко то 

пред с та вя не на изложението, 
ре жи сьорът Георги Врабчев 
и не го ва та те ат рал на тру па 
ТЕМП, Огнян Пищиков, кой
то пред с та ви тре та та кни га 
от по ре ди ца та «Чергата на 
Баце»  «Речника на Баце 2», 
мул ти ме дийно то пред с та вя не 
през два та дни на Рогозенското 
тра кийс ко сък ро ви ще, на сък
ро ви ще то от Могиланската 
могила, пред с та ве но от ар
хе оло га Нарцис Торбов ,на 
за бе ле жи тел нос ти те и би
ораз но об ра зи ето на Природен 
парк «Врачански бал кан» 
прив ли ча ха мно го от гос ти те 
и учас т ни ци те в из ло же ни
ето. Всеки мо же ше да опи та 
«Врачански гри фон « във 
фиала, древ нотра кийс ки съд 
за вино, точ на реп ли ка на съд 
от Рогозенското сък ров ище. 
С учас ти ето на вдъх но ве ни
те ар тис ти от тру па ТЕМП, 
с ре жи сь ор Георги Врабчев, 
бе ше по ка за на на из ло же ни ето 
ар тис тич на ре кон с т рук ция на 
Дионисиев ри ту ал с де гус та
ция на ви но в сре бър ни съ до ве 
 пре циз но ко пие на тра кийс
ки те сък ро ви ща, из ва де ни от 
вра чан с ки те земи.

А на изложението ду хът 
бе ка то на из ло же ние  мно го 
ин те рес ни при мам ки от все ки 
ъгъл, стре межа на все ки един 
учас т ник чрез звук и свет ли
на да обър не вни ма ние към 
се бе си и да прив ле че по ве че 
гости. Имаше и мажоретки, 
раз хож да ща се Ба ба Яга, кло
уни и па ля чов ци на ко ки ли, 
ду ели ра щи се рицари. Но 
пред с та вя не то на на шия прив
ле ка те лен уве се ли тел ноприк
лю чен с ки парк «Приказката» 
от Тихомир Опров, на клу б 
за ез да и на въз мож нос ти те 
за раз ви тие на ве ло ту ри зъм 
във Врачанския бал кан от 

ве лок луб «Герак» бе на ис ти на 
уникално. И ако пред дру ги те 
щан до ве има ше и ста но ве за 
тъ ка не на пъс т ри на шен с ки 
платна, за из ра бот ва не на юве
лир ни сре бър ни украшения, то 
вра ча ни по ка за ха ек с пе ри мен
тал но про из вод с т во на ке ра
мич ни съ до ве от но во ка мен на
та епо ха, от к ри ти при Оходен. 
Заедно с това на по се ти те ли те 
бе пред ло жен „хляб от Бога”, 
ме сен сръч но от брашно, 
стри то на ка мък от зър на на 
ед ро зър нес тия пра ро ди тел на 
жи то то  лимец. Хляб, до бит 
по пра ис то ри чес ки начин. 

Много дъл го пред щан да 
на Враца бе осо бе но ожи ве но, 
ко га то там дой де Гацо Бацо 
 ак ть орът Красимир Радков. 
Истинска опаш ка от же ла
ещи да се сни мат с оби ча ния 
ак тьор и по че тен жи тел на 
Враца. 

 Аз мно го оби чам Враца 
и пра вя всич ко за моя ро ден 
град и за по пу ля ри зи ра не
то му, спо де ли из вес т ни ят 
от ек ра на про вод ник  на 
северозападната кул ту ра и по
же ла ус пех на вра ча ни в то ва 
изложение. 

Много ин те рес бе про
явен и към пред с та ве ни те 
на щан да хо те ли  «Чайка», 
«Хемус», «Хъшове», «Зора», 
«Кипарис», с тех ни те пред ло
же ния за от дих и СПА по чив
ка. В раз говор с  вра чан с ки те 
хо те ли ери и с кме та на града, 
Благой Рагин, пред се да тел на 
Българската хо те ли ер с корес
то ран ть ор с ка асо ци ация, бе 
категоричен, че на ши ят щанд 
е мно го ху бав и че всич ки 
за ед но от Северозапада тряб ва 
да ра бо тим, за да се по ви ши 
бро ят на ту рис ти те в ра йо на и 
че той ви на ги е го тов да дой де 
и да по ма га.■

Оптимистично за врачанския
туризъм
Вра чан с кият щанд
на из ло же ние 
„Ваканция и СПА 
ЕКСПО 2012“, 
предизвика голям 
интерес сред 
по се ти те лите и 
спе ци алис тите 
от туристическия 
бранш

▲Съ вет ни ци от ОбС - Враца се срещ на ха с мла-
дежи от Ученическия об щин с ки съ вет. Срещата 
бе ше ор га низ ира на по ини ци ати ва на пред се да те ля 
на ОбС - Враца инж. Петя Аврамова, за да се за поз-
на ят с инициативите, ко ито тех ни те мла ди ко ле-
ги са пла ни ра ли през 2012 г., как то и да об съ дят в 
кои от тях би ха мог ли да се включат. 
                                                       СНИМКА: ОБЩИНА ВРАЦА
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Калина ТОДОРОВА – 
Регионална биб ли оте ка 
„Христо Ботев” - Враца 
Едва ли мо же да дой де по род

ни те по ля дъл го очак ва на та бя ла 
зи ма и пре вър не в снеж на при
каз ка све та на бъл гар с ко то де те 
без за вет ни те въл шеб ни думички: 
„Тихо се си пе пър ви ят сняг…”

Тихо се си пе пър ви ят сняг 
 га ле но щи пе буз ки те па к, 
г де е на дво ра ста рия пъ н, 
С неж ко зат ру па всич ко навън. 
… 
Шаро тре вож но тръс ка гла ва 
 „как е възможно, що е това?"
Така мал ки и „по рас на ли де ца” 

„ви кат” праз нич ни те зим ни дни 
с пес нич ка та за Шаро и пър вия 
сняг по ве че от по ло вин век. А 
слад ко дум ни ят магьосник, за
ве щал ни я с лю бов, е ро де ни ят 
във Враца по ет Цветан Ангелов. 
Гордеят се с не го нас лед ни ци те 
му, спом нят си за сре щи и гос ту
ва ния съб ра тя та по пе ро в гра да 
под Околчица. За него, за труд ния 
жи тейс ки и твор чес ки път раз
каз ват род с т ве ни ци те му днес и 
при пом нят на младите, че по етът 
на ис ти на „ид ва” ка то въл шеб
ник при нас с не заб ра ви ми те си 
стихове.

Бъдещият оби чан дет с ки пи
са тел имал не ра дос т но детство. 
Роден на 28 яну ари 1922 г. в 
мал ка та и бед на къ щица на ба ба 
Цена във Враца. От ма лък ос та
ва си рак – със смър т та на ми ла та 
му майчи ца от мал кия Цветан си 
оти ва и лас ка вият свят на на шеп
ва ни те ве чер приказки, и без г риж
но то детство. От нея и от вуйчо то 

му ос та ва в нас лед с т во ис тин с
ко то сък ро ви ще –  стар сан дък с 
дет с ки книж ки – „Дивите ле бе
ди” на Андерсен, при каз ки те на 
Шехерезада от „Хиляда и ед на 
нощ” и още мно го не заб ра ви ми 
герои. Поел на пле щи те си не по
сил но то бре ме – са мо осемго диш
но мом че да по бе ди ли ше ния и 
несгоди, той е оби чан от всич ки 
в ма ха ла та и все ки се опит ва да 
му помогне. Малкият Цветан е 
пас тир че на чуж ди крави, копае, 
про да ва мо ми ни съл зи в аптеките, 
съ би ра и про да ва ле ко ви ти билки, 
раз на ся ло кум че та на гости, дош
ли във Враца за Второюнските 
тържества. Бъдещият по ет ра бо ти 
и учи и та ка ус пя ва да за вър ши 
ос нов но училище, про гим на зия 
и гим на зия във Враца. Първите 
му сти хо ве са пуб ли ку ва ни във 
вра чан с ки я вес т ник „Национален 
по дем”.

Премеждията про дъл жа ват 
да го съ пътс т ват и по вре ме на 
войниш ка та му служ ба – найнап
ред в 35и пе хо тен полк, а пос ле 

в Шко ла та за за пас ни офицери. 
Отказва да учас т ва в раз с т ре ла на 
Вапцаров, по на ся жес ток тормоз, 
раз бо ля ва се. След ка то е ле ку
ван в раз лич ни во ен ни бол ни ци, 
е уволнен. През 1943 г. Цветан 
Ангелов ста ва учи тел в с. Ерден, 
Михайловградско, а го ди на по
къс но – след 9 сеп тем в ри 1944 г., 
е сту дент по сла вян с ка фи ло ло гия 
в София. 

През 1946 г. учас т ва в кон
курс за ра бо та в Радио София. 
Писателят Елин Пелин му съ об
ща ва ра дос т на та новина, че е спе
че лил конкурса, да ва му 200 лева, 
за да си ку пи кос тюм и обувки, 
с ко ито да се яви на работа. Така 
от но во той работи, учи и пише. 

Става ре дак тор във в. 
Септемврийче”. От 1960 до 
1980 г. е гла вен ре дак тор на сп. 
„Дружинка”. Написва две кни ги 
– „В ми ну ти на раз ми съл” (1964) 
и „Идва на све та чо век” (1976), в 
ко ито из по вя да сво ите чув с т ва и 
вълнения, раз мис ли за соб с т ве
но то мяс то в живота. Той е из к

лю чи тел но пло до вит 
дет с ки ав тор – „раж дат 
се” из под пе ро то му 
по ве че от 60 кни ги за 
деца, меж ду ко ито по
пу ляр ни те „Честна ду
ма”, „Смешки от греш
ки”, „Златотърсачи”, 
„Цветушка”, „Писана 
рак ла”, „Люлка на 
ра дос т та”. Издава 
ро ма на за въз рас т ни 
„Село в рав ни на та”. 
Творчеството му въл
ну ва с про ник но ве ния 
пог лед към дет с ка та 

ду ша и мислите, же ла ни ята и 
коп не жи те на малчуганите, с уме
ни ето му да об щу ва с нев ръс т ни
те си чи та те ли чрез поезията. И 
найважното: стре ме жът да рас те 
ка то по ет не го на пус ка до края 
на дни те му – та ка из пъл ня ва 
за ве та на Елин Пелин „да ста не 
от ли чен ху дож ник”. 

Той на ис ти на ус пя ва – ка то 
че ли всичко, до ко ето се до кос
не по етът, за поч ва да диша, да 
звучи, да грее, да се на ли ва с 
жи вот вор ни сокове, да го во ри 
със свой език. Много от кни ги
те му са пре ве де ни на немски, 
руски, ру мън с ки и дру ги езици. 
Неговите „вдъхновени, ве се ли и 
ум ни сти хо ве…”, ка кто оп ре де ля 
твор би те му майс то рът раз каз вач 
Ангел Каралийчев, са не под в лас
т ни на времето. 

В из да де на та през 2002 г. 
от из да тел с т во „Пан” ан то ло
гия с бъл гар с ка кла си ка за де ца 
„Златна кни га на бъл гар с ка та 
по езия за де ца” не го ви сти хо ве са 

включени ре дом с те зи на слад
ко дум ци те П. Р. Славейков, Иван 
Вазов, Чичо Стоян, Дядо Благо, 
Елин Пелин, Ран Босилек, Веса 
Паспалеева, Калина Малина, 
Атанас Душков и др. Песничката 
„Шаро и пър вият сняг”, по сти
хо ве на Цветан Ангелов и му зи ка 
на Александър Райчев, при със т ва 
не из мен но във всич ки дис ко ве с 
под б ра ни „не заб ра ви ми”, „лю
бими”, „веч ни” дет с ки песнички, 
из пъл ня ва на от найпо пу ляр ни те 
во кал ни формации.

Цветан Ангелов е един от ен
цик ло пе дич ни те по ети в бъл гар
с ка та дет с ка литература. Носител 
е на ли те ра тур на та наг ра да на 
Министерството на прос ве та та 
„Петко Р. Славейков” за 1973 г. 
Вписан е в Почетния спи сък на 
Международния съ вет за дет с ка 
кни га за „Цветушка” през 1979 г. 
По на пи са ния от не го сце на рий – 
пи еса та „Да от во риш про зо ре ца”, 
се иг рае в Народния те атър „Иван 
Вазов” по ве че от 100 пъти, ви на
ги пред пре пъл нен салон.

В раз го вор със сна ха си Веса 
Ангелова през май 1981 г. тво ре
цът споделя, че е под гот вил още 
един ро ман за възрастни. Не ус
пя ва да го из да де   раз бо ля ва се 
и уми ра на 29 яну ари 1982 г. на 
60го диш на възраст. 

Оттогава той „ид ва” при нас 
вся ка зи ма с въл шеб ни те си 
слова, за да „по ви ка ме” за ед но 
праз ни ка на доброто, свет ли на та 
и надеждата. За да се по си пят ти
хо ка то бе ли сне жин ки спо ме ни те 
и меч ти те и да ожи вее при каз ка та 
за се тен път!■

Вълшебните 
ду мич ки
90 г. от рож де ни ето на ав то ра на „Тихо се си пе
пър ви ят сняг…” Цветан Ангелов

Георги ПЕТРОВ

Наскоро из ле зе от пе чат „История на 
се ло Дондуково” от из вес т ния из

с ле до ва тел на се ли ща та в Северозападна 
България Иван Георгиев. В нея авторът, кой
то е пред се да тел на кра евед с ко то дру жес т во 
и на Общинския ко ми тет „Васил Левски” в 
Лом, пред с та вя ця лос т на кар ти на на ис то ри
ята на селото, един с т ве но но се що в стра на та 
ни име то на вър хов ния рус ки им пе ра тор
с ки ко ми сар в но во ос во бо де на България – 
Александър ДондуковКорсаков, 
от не го во то ос но ва ва не в на ча
ло то на ХIХ век до на ши дни. 
Книгата е раз де ле на на три 
ос нов ни час ти в ко ито в хро но
ло ги чен ред са от ра зе ни всич ки 
важ ни об щес т ве ни съ би тия от 
ми на ло то на селото.

Първата част прос ле дя ва пе
ри ода от за сел ва не то на селото, въз ник на ло 
по вре ме то на сул тан Махмуд II (18081839) 
ка то чиф лик на тур чи на Татар бей, кой то му 
дал име то си – Татар махала, до ос во бож де
ни ето му  от ос ман с ко владичество. Твърде 
ин те рес но е опи са ни ето на събитията, 
до ве ли до то зи зна ме на те лен акт. За цел
та ав то рът е из пол з вал цен ни ру мън с ки и 
рус ки документи, глав но во ен ни донесения, 
ко ито ос вет ля ват де тайл но стре ми тел ния 
марш на кон ни те ес кад ро ни и до ро бан ци те 
(пехотинците) на две те брат с ки нам страни, 
до вел до из г ря ва не то на дъл го очак ва на та 

сво бо да над селото. Отразено е и учас ти ето 
на дон ду ков ча ни в пре сел ни чес ка та кам па
ния в Русия в на ча ло то на 60те го ди ни на 
ХIХ век, до ве ла до обез лю дя ва не то на мно го 
се ла от бъл гар с кия Северозапад.

Втората част е пос ве те на на съ би ти ята 
през вре ме то от 1878 до 1944 година, ка то 
осо бе но вни ма ние е обър на то на учас ти
ето на жи те ли те на се ло то в Балканските 
и Първата све тов на вой на през 19121913 
и 19151918 г. В те зи во ен ни кон ф лик ти за 

за щи та та и обе ди не ни ето на Отечеството са 
да ли жи во та си 21 дондуковчани. Отразени 
са и ре во лю ци он номе теж ни чес ки те съ би тия 
през сеп тем в ри 1923 г. и е прос ле де но съп
ро ти ви тел но то дви же ние сре щу мо нар хи чес
кия ре жим през 19411944 г.

В тре та та част се раз г леж дат про це си
те в се ло то в го ди ни те на найно ва та ни 
ис то рия – 19442011 г. Проследява се ад
ми нис т ра тив но то управление, сто пан с ки
ят жи вот и бла го ус т ро ява не то му – плод 
на зад руж ни те уси лия на всич ки не го ви 
жители. Подобаващо вни ма ние е от де ле но 

на раз ви ти ето на учи лищ но то де ло и чи та
лищ на та дейност още от 20те го ди ни на 
ми на лия век, ко га то са ос но ва ни Основно 
учи ли ще „Светлина" и на род но чи та ли
ще „Христо Ботев”. На дон ду ков с ка сце на 
дъл ги го ди ни се из на сят те ат рал ни те пос
та нов ки „Спиртовар”, „Камбаните на све ти 
Климент”, „Иванко – уби ецът на Асена”, 
„Химн на ни ще та та” и мно го други. Не е 
под ми на та и цър ков на та дейност, ка то ин те
ре сен факт е за паз ва не то на 5 об ро ка в зем

ли ще то на селото, ко ито и днес 
пръс кат чу до дей на бо жес т ве на 
свет ли на вър ху него. От сла вян с
ко вре ме е ос та нал и тра ди ци он
ни ят съ бор на Дондуково, кой то 
се чес т ва вся ка го ди на на 24 май 
– свет лия праз ник на сла вян с ка
та писменост. В гра фи чен вид 
е пред с та ве на яс на кар ти на на 

де мог раф с ки те про ме ни в се ло то през це лия 
пе ри од на не го во то съществуване. Книгата 
е бо га то илюс т ри ра на с фо тог ра фии на об
щес т ве ни съ би тия и на из тък на ти лич нос ти 
от селото, а за нейно то на пис ва не и из да ва не 
го ля ма е зас лу га та на не го вия дъл го го ди шен 
и нас то ящ кмет Румен Савов, пре дос та вил 
важ ни све де ния и сним ки на ав то ра й.

С на уч ния стил и мо де рен ав тор с ки пог
лед вър ху съ би ти ята от ми на ло то на се ло
то „История на се ло Дондуково” е це нен 
влог в ис то ри ог ра фи ята на се ли ща та от 
Северозападна България.■

Излезе книга за 
селоДондуково

Иван Георгиев, „История на се ло 
Дондуково”, изд. „Фабер”, 2011 г.
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►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР Д-р Даниела 
Стоянова

oбщопрактикуващ 
лекар,
специалист  по
обща медицина

Всеки работен ден
от 8,00 до

13,00 часа.
Набира 

пациенти
Тел. за контакти: 
096 389 346

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

Магазини КООП 

“Заедно на пазар”

120 години  пазаруваме
с доверие!

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

Тел. 0988/66 20 75

Ветеринарен кабинет
др Станислав 

Якимов
●рентген, ехограф, 
биохимичен анализ, 

подстригване и 
електрохирургия

Зоомагазин
● храни и аксесоари за 
кучета, котки, гризачи

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

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

ДАВАМ стая под наем, 
удобна за квартира и 

за офис, в БЦ „Огоста” 
– Монтана. 

Тел. 0899/655604

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

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

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

Фирма „Ди-Вен” ЕООД – гр. Лом 
е ото ри зи ран 
ди лър на мо
то ка ри с мар
ка та Тайлифт”. 

Бързи, ер го но мич ни и на деж д ни мо то ка ри те 
на „Тайлифт” са найдоб ра та под к ре па във ва
шия склад, про из вод с т ве но ха ле или площадка. 
Възможности за дос тав ка на дизел, газ или бензин, 
ком п лек то ва ни със смен ни съоръжения. Двигатели 
НИСАН, ИСУЗУ или ЯНМАР, ав то ма тич на хид рот
ран с ми сия и сервоуправление.
Две го ди ни гаранция, оси гу ре но об с луж ва не до 
вся ка точ ка на стра на та в рам ки те на 24 часа.

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

6
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■ Системи 
    за сигурност
■ Техническа
    ох ра на на
    обек ти с
    ав то пат рул ни
    сили
■ Физическа
    охрана

Доверете ни се

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

23 ч Св. свщмчк 
Поликарп, еп. 
Смирненски. Преп. 
Александър, пър во
на чал ник на оби тел
та на не зас пи ва щи те

24 п 1во и 2ро 
на ми ра не чес т на та 
гла ва 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 
из по вед ник

28 в Преп. Василий 
изповедник. Св. мчца 
Кирана Солунска

29 с Преп. Йоан 
Касиан Римлянин

С 31 гла са „за“ бе при ет бю
дже тът на об щи на Монтана 

за 2012 година. 
Макар и с резерви, опо зи ци ята 

под к ре пи проекта, пред ло жен от 
кме та Златко Живков. „Съмнявам 
се, че ще ус пе ете да съ бе ре те 
пла ни ра ни те мес т ни приходи“, 
за яви Златко Тодоров 
от ГЕРБ. Той по ис
ка да бъ де оси гу
ре на въз мож ност 
гражданите, ко ито не 
се за ни ма ват про фе
си онал но със спорт, да 
мо гат да пол з ват спор
т ни те за ли в Монтана. 
За по ве че  вни ма ние 
в по ли ти ка та на об
щи на та към де ца та 
и мла де жи те нас тоя 
друг пред с та ви тел на 
ГЕРБ  Росен Белчев. 
Той по ис ка ад ми нис т ра ци ята да 
нап ра ви не об хо ди мо то дет с ки те 
гра ди ни и яс ли да не из ли зат в 
лят на ваканция. Осигуряване на 
ус ло вия за туризъм, вклю чи тел но 
и по ве че сред с т ва за това, по ис
ка Крум Милетиев  БСП. Извън 
пред ло же ни те раз хо ди бе при ето 

об щи на та да под по мог не с 50 
хил. ле ва от де ле ни ето по оф тал
мо ло гия в болницата. С па ри те 
ще бъ де ку пе на но ва апаратура. 
Одобрено бе и пред ло же ние об
щи на та да оси гу ри по от дел но 
пе ро до пъл ни тел ни сред с т ва за 
по доб ря ва не хра на та в дет с ки те 

градини. 
27 481 000 лв. е сбор ни ят го ди

шен бю джет на общината. 10 583 
000 са раз хо ди те за из д ръж ка на 
учи ли ща та и дет с ки те градини. За 
дет с ки яс ли са пред ви де ни 923 
000 лв. За 23те се ла  1 160 000 
лв. 

Разходите за те атъ ра са 207 
000 лв., за Кукления те атър  111 
000, Исторически му зей  168 000, 
Регионална биб ли оте ка  243 000 
лв., Младежки дом  109 000 лв., 
Дневния дом за де ца и мла де жи 
с ум с т ве ни ув реж да ния  239 000, 
Социален пат ро наж  534 000 лв., 

Дом за въз рас т ни хо ра 
в Горна Вереница  308 
000 лв., Спортни имо ти 
 206 000 лв., Обреден 
дом  289 000 лв. За ОП 
„Чистота“  2 752 000 лв. 

Заплатите в об щи на та 
са: 1 527  лв. на кме та  , 
658 лв. на кме то ве те на 
12те села, в ко ито има
ше пряк избор, 451 лв. е 
зап ла та та на 11те кмет
с ки наместници. 

109 ду ши е об щин
с ка та администрация. 

Монтана про дъл жа ва да има три
ма за мес т ник кметове. 

Около 15 млн. ле ва по проекти, 
ко ито ще стар ти рат през 2012 г., 
очак ва об щи на Монтана. Найско
ро ще за поч не из пъл не ни ето на 
про ект „Калето“ на стойност 1 200 
000 лв.

В ОбС – Монтана 
приеха бю джет 2012 с 
пъл но мно зин с т во 
Около 15 млн. ле ва по проекти, ко ито ще 
стар ти рат през 2012 г., очак ва об щи на 
Монтана. Найско ро ще за поч не
из пъл не ни ето на про ект „Калето“ на 
стойност 1 200 000 лв.

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 ос но ва ние чл.10a, ал.1 от Закона за дър жав ния 

слу жи тел и чл.13, ал.1 и чл.14 от Наредбата за про веж
да не на кон кур си те за дър жав ния слу жи тел и Заповед 
№70/17.02.2012 г. на кме та на об щи на  Чипровци

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС
За длъж нос т та „Секретар на об щи на” в об щи на 

Чипровци
І.Минимални и спе ци фич ни изисквания, пред ви де ни 

в нор ма тив ни ак то ве за за ема не то на длъжността:
1. Минимални изис к ва ния
● сте пен на об ра зо ва ние – бакалавър;
● про фе си она лен опит – 6 години;
● изис к ващ се ранг – ІІ младши.
2. Допълнителни уме ния и квалификации:
● ком пю тър на гра мот ност  ра бо та с офис пакети, пол з

ва не на интернет, елек т рон на по ща и др.
● пред по чи та на специалност, по ко ято е при до би то об

ра зо ва ни ето /ед на от изброените/ „Икономика”, „Право”, 
„Администрация и уп рав ле ние” или срав ни ми с тях

ІІ. Компетентности, по ко ито ще се оце ня ват 
кандидатите:

Аналитична компетентност; Ориентация към резултати; 
Изграждане на отношения; Ознаване на за ин те ре со ва
ни те страни; Комуникативна, Лидерска, Управленска и 
Стратегическа компетентност.

ІІІ. Кратко опи са ние на длъжността: 
Организира и от го ва ря за дейнос т та на об щин с ка та 

администрация, ус ло ви ята на ра бо та на слу жи те ли те и ин
фор ма ци он нотех ни чес ко то обез пе ча ва не на дейнос т та им; 
де ло вод но то обслужване, до ку мен то обо ро та и об щин с кия 
архив, ра бо та та по граж дан с ка ре гис т ра ция и ад ми нис т
ра тив но обслужване; раз г ла ся ва не и об на род ва не ак то
ве те на Общинския съ вет и на кме та на общината; ра бо та 
с молби, жалби, сиг на ли и пред ло же ния на граж да ни те и 
юри ди чес ки те лица; под дър жа не в ак ту ал но със то яние из
би ра тел ни те спи съ ци на общината; ор га ни за ци он нотех ни
чес ка та под го тов ка и про веж да не то на из бо ри те и мес т ни те 
референдуми; из пъл ня ва и дру ги функции, въз ло же ни му 
от кме та на общината, със за кон или друг нор ма ти вен акт.

ІV. Минимален раз мер на ос нов на та зап ла та за длъж
нос т та – 393 лв.

V.Начин на про веж да не на кон кур са – тест, прак ти чес ки 
из пит и  интервю. 

VІ. Документи за учас тие в кон кур с на та процедура:
Кандидатите за учас тие в кон кур са пред с та вят след ни те 

документи:
● за яв ле ние за учас тие в конкурса, съг лас но при ло же

ние№2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за про веж да не на 
кон кур си те за дър жав ни слу жи те ли

● дек ла ра ция от лицето за не го во то гражданство, как то 
и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е пос та ве но под 
запрещение, не е осъж да но за умиш ле но прес тъп ле ние от 
общ ха рак тер на ли ша ва не от сво бо да и не е ли ше но по съ
от вет ния ред от пра во то да за ема оп ре де ле на длъжност;

● ко пие от до ку мен ти за при до би та об ра зо ва тел ноква
ли фи ка ци он на степен, до пъл ни тел на ква ли фи ка ция и 
правоспособност, ко ито се изис к ват за длъжността;

● ко пие от до ку мент, удос то ве ря ващ про дъл жи тел нос т та 
на про фе си онал ния опит;

● до ку мент за при съ ден ранг, ако ли це то е ра бо ти ло ка то 
дър жа вен служител. 

VІІ. Място и срок за по да ва не на до ку мен ти те за 
участие:

Документите се по да ват лич но или чрез упъл но мо ще но 
с но та ри ал но за ве ре но пъл но мощ но ли це в стая 103 на 
Общинска ад ми нис т ра ция  Чипровци  до 06.03.2012 го ди на 
включително.

VІІІ. Обявяване на обстоятелствата, свър за ни с 
конкурса:

Списъците на лицата, до пус на ти до кон кур са, как
то и всич ки дру ги съ об ще ния във връз ка с кон кур са ще 
се обя вя ват на таб ло то на пър вия 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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Велко МИХАЙЛОВ 

Войната се во ди от 
Балканския съ юз 

(България, Гърция, Сърбия и 
Черна гора) сре щу Турция. Най
го ля ма зас лу га за по бе да та има 
България, ко ято пос ти га зна чи
те лно пого ле ми ре зул та ти от 
дру ги те съюзници.

Силите на бал кан с ка та ко
али ция въз ли зат на 895 хи ля ди 
ду ши и 1778 оръдия, от ко ито 
599 870 ду ши и 1116 оръ дия 
са български. Според пла на на 
война та бъл гар с ка та ар мия во
юва на найваж ния те атър на 
во ен ни те дейс т вия – Източна 
Тракия и Родопите. Останалите 
съ юз ни ци во дят война та из ця
ло на за пад ния – Македонския. 
Главният стра те ги чес ки удар 
се на на ся с 60% от въ оръ же ни
те си ли на България (Първа и 
Трета армия) на Тунджанското 

нап рав ле
ние – Ямбол, 
Елхово, 
Лозенград, 
Караагач, 
Чаталджа. С 
око ло 40% 
от войс ки те 
е бло ки ра на 
Одринската 
крепост, ов
ла дя ват се 
Родопите, 
Беломорието 
и се во дят 
съв мес т ни 
дейс т вия със 
съ юз ни ци те 
на Струмското 
направление.

В ма
те ри ал нотех ни чес ко от но
ше ние Турция пре въз хож да 
съюзниците, на ко ито са мо 
по ло ви на та от въ оръ же ни ето 
е мо дер но за оно ва време. По 
от но ше ние на тех ни чес ка та под
го тов ка на войс ки те и ща бо ве те 
найви со ко стои бъл гар с ка та 
армия, ко ето има важ но зна че
ние за из хо да на войната.

България за поч ва война та 
на 5 ок том в ри 1912 г. В за ви
си мост от пос та ве ни те цели, 
ре ше ни те задачи, при ло же ни те 
фор ми и спо со би в дейс т ви ята и 
пос тиг на ти те ре зул та ти война
та се по де ля на два периода: 
пър ви – от на ча ло то на война
та до 20 ноември, през кой то 
се про веж дат Лозенградската 
и Люлебургазбу нар хи сар
с ка та операция, ата ка та на 
Чаталджанската позиция, 

бойните дейс т вия в Родопите, 
по до ли на та на р. Места и 
Струма и Беломорието; вто ри 
 от 16 яну ари до 13 март 1913 
г., през кой то бъл гар с ка та ар
мия от ра зя ва нас тъп ле ни ето на 
Чаталджанската и Галиполската 
ар мия на про тив ни ка и про веж
да Одринската операция.

Балканската вой на за вър ш ва 
с го ле ми во ен нопо ли ти чес ки 
ре зул та ти за съюзниците. Само 
бъл гар с ка та ар мия раз г ро мя
ва 36 от всич ки те 63 ди ви зии 
на противника. Турция за губ ва 
ев ро пейс ка та част от те ри то
ри ята си на за пад от ли ни ята 
МидияЕнос. Албания по лу ча ва 
пра во на сво бод на са мос то
ятел на държава, а Егейските 
ос т ро ви ми на ват под опе ка та 
на Великите сили. Тези ре зул
та ти са плод от по бе да та на 
съюзниците. Найго ле ми оба
че са зас лу ги те на бъл гар с ка та 
армия, ко ято по каз ва ре ди ца 
но вос ти в раз ви ти ето на во ен
но то изкуство. Те са въз п ри ети 
от ар ми ите на го ле ми те то га ва 
ка пи та лис ти чес ки дър жа ви и 
още през след ва ща та го ди на се 
при ла гат в Първата све тов на 
война.

В те атъ ра на войни те дейс т
вия ак тив но учас тие са взе ли и 
мла ди мъ же от род но то ми се ло 
Превала. Броят им е бил око ло 
50 (все още не мо га да го уточ
ня с точност), ка то 14 от тях са 
ос та ви ли кос ти те си по бойни те 
по ле та от на ча ло то до края на 
войната. 

Активно учас тие взе мат в 
бо еве те при осъ щес т вя ва не 

на Лозенградската опе ра ция 
от 911 октомври. Те са в съ
ста ва на 5а пе хот на дивизия, 
оси гу ря ва ща връз ка та му с 
1а армия, ко ман д ва ни от ге
не раллейте нант В. Кутинчев, 
и 3а, на че ло с ге не раллейте
нант Р. Димитров. Пого ля ма та 
част от пре вал ча ни за ги ват в 
Люлебургазбу нар хи сар с ка та 
опе ра ция от 1519 октомври. 
Голяма част от жер т ви те на 
бъл гар с ка та ар мия се дъл жат на 
так ти чес ка греш ка от стра на на 
офи цер с ко то командване, ко ето 
спи ра вре мен но нас тъп ле ни ето 
на войс ки те си за почивка, ко ето 
да ва въз мож ност на 2а из точ на 
тур с ка ар мия да из т лас ка на ша
та 5а пе хот на ди ви зия за пад но 
от Бунархисар. Жертви да ват и 
при ата ка та на Чаталджанската 
по зи ция от 45 но ем в ри 1912 г. 
Участие взе мат и в бо еве те при 
Голям па лас на 21 ок том в ри и 
след ва щи те до края на война та 
1113 март 1913 г. с прев зе ма не
то на Одринска крепост.

Признателното по ко ле ние 
пре вал ча ни уве ко ве ча ват ге ро
ичес кия им подвиг, ка то в на ве
че ри ето на 26го диш ни на та от 
за поч ва не то на война та от к ри
ват през 1938 го ди на па мет ник 
от ма си вен мра мо рен ка мък в 
цен тъ ра на се ло то с тех ни те 
имена. Този па мет ник уве ко
ве ча ва и име на та на още 46 
превалчани, за ги на ли в Първата 
све тов на война. Нека спо ме нем 
са мо те зи от Балканската вой на 
и све дем гла ви пред свет ла та им 
памет: мл. по до фи це ри Васил 
Иванов Кръстев и Васил Пешов 

Ковачев; ред ни ци те Андрей 
Петков Мишов, Велко Георгиев 
Велков, Велко Петков Велков 
(дя до ми по майчи на ли ния и 
но ся име то му), Живко Георгиев 
Велков, Живко Иванов Орлов, 
Живко Иванов Тодорински, 
Живко Петков Терзийски, Иван 
Велко Шилето (та ка е написан), 
Иван Петков Цацанкин, Младен 
Иванов Мерджанов, Никола 
Петков Шабин и Цветко Пешов 
Цветков. 

Паметникът (обелискът) е 
из ра бо тен в гр. Лом и тран с
пор ти ран до се ло то с два чиф та 
вол с ки впряг.

В го ди ни те пре ди де мок ра
тич ни те про ме ни по слу чай 
от бе ляз ва не то на на ци онал ни те 
тър жес т ва (Първи май, 24 май, 9 
септември, 23 септември) ви на
ги пред не го се пос та вя ха вен ци 
от све жи цветя. За съжаление, 
се га ве че не е така. Паметникът 
е пред разруха. Основата му е 
де фор ми ра ла и все ки мо мент 
мо же да се срути. Градинката 
око ло него, за са де на с цветя, 
не се поддържа, а из дъл ба ни те 
име на на за ги на ли те ед ва личат, 
ли ше ни от тях но то оц ве тя ва не с 
бронз и др. материали. Крайно 
вре ме е ве че от го вор ни те ин
с ти ту ции да взе мат мер ки за 
от ре мон ти ра не то му, за да не 
ста нат пре вал ча ни сви де те ли 
на срам на та сце на на не го во то 
сгромолясване.

Нека на де ло докажем, че сме 
дос той ни тех ни нас лед ни ци и 
съх ра ня ва ме и опаз ва ме ка то 
зе ни ца та на очи те си ис то ри чес
кия под виг на на ши те пред ци■

►Паметникът 
на загиналите във 
войните от с. Превала Балканската вой на 

и за ги на ли те 
пре вал ча ни в нея
100 го ди ни от Балканската вой на 1912 г.

Община Враца взе учас тие 
в двуд нев на ра бот на сре ща 
по про ект „Комуникационна 
кам па ния за по пу ля ри зи ра
не на дес ти на ци ите ЕДЕН от 
България” на Министерството 
на  икономиката, енер ге ти ка та 
и ту риз ма в хо тел „Централ 
Парк” град София. Проектът 
старти ра през ме сец но ем в
ри 2011 г. и е на стойност 64 
284 евро. Конкретните це ли 
на про ек та са по ви ша ва не 
ос ве до ме нос т та и раз поз на
ва емос т та на дес ти на ци ите 
ЕДЕН чрез ин тег ри ра не то им 
в ту рис ти чес ка та рек ла ма на 
България, из г раж да не на ин
фор ма ци он ноко му ни ка ци он
на плат фор ма с учас ти ето на 
всич ки за ин те ре со ва ни стра ни 
ка то ин с т ру мент на доб ри 
прак ти ки и въ веж да не на мо
де ли за раз ви тие на ус тойчив 
ту рис ти чес ки продукт, на сър
ча ва не на сът руд ни чес т во то 
меж ду дес ти на ци ите ЕДЕН 
на Балканите за фор ми ра не на 
тран с г ра нич ни ту рис ти чес ки 
про дук ти и ут вър ж да ва не на 
имидж на ре ги она ка то съв
куп ност от уни кал ни и из к лю
чи тел ни дестинации.         

Основната цел на про ек та 
и пред ви де ни те дейнос ти е 
да пред с та ви България ка то 
дес ти на ция за спе ци али зи
ран ту ри зъм и да про мо ти ра 
въз мож нос ти те й в об лас т та 
на екологичния, кул тур ния и 
спа туризма. В ЕДЕН дес ти

на ци ите са вклю че ни по бе ди
те ли те и тех ни те под г лас ни ци 
от кон кур си те ЕДЕН през 
пос лед ни те 3 години. Община 
Враца е учас т ва ла в про ек та 
„952: Природата Ви при ветс
т ва”. 

Проектът пред виж да из да
ва не на ими джо ва бро шу ра на 
ЕДЕНдестинациите, път на 
кар та за сът руд ни чес т во и 
из г раж да не на пар т ньор с ка 
мрежа, он лайн фо то кон курс 
„Отлични ту рис ти чес ки дес
ти на ции ЕДЕНБългария 
2012” за любители, про веж
да не на Балканска сре ща на 
дестинациите, съз да ва не на 
уеб пор тал и ин тег ри ра но 
пред с та вя не на дес ти на ци ите 
в на ци онал ния пор тал www.
bulgariatravel.org и по пу ля ри
зи ра не на ЕДЕН мре жа та в 
интернет чрез уеб банери. 

Имиджовата бро шу ра 
да ва ця лос т на пред с та ва 
за ини ци ати ва та ЕДЕН на 
Европейската ко ми сия и пред
с та вя под роб на ин фор ма ция 
за вся ка от ЕДЕН дес ти на ци
ите от три те Национални кон
кур си за от лич на ту рис ти чес
ка дес ти на ция   „Тракийски 
дух”, „952: Природата Ви 
при ветс т ва” и „Водата из вор 
на жи вот” и ще бъ де пред с та
ве на офи ци ал но по вре ме на 
пред с то ящи те меж ду на род ни 
ту рис ти чес ки из ло же ния в 
София, Берлин и Букурещ. 
■Слово плюс

България – дестинация за 
специализиран туризъм
Община Враца учас т ва  в про ек та 
„952: Природата Ви при ветс т ва”
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Повишава се 
безработицата
въвВидинско

В срав не ние с ме сец де кем в ри м.г. за ме сец 
яну ари 2012а е от че те но по ви ша ва не с 1%  на 
без ра бо ти ца та в об щи ни те Видин, Ново се ло и 
Брегово. Отчетеното рав ни ще на без ра бо ти ца за 
из ми на лия ме сец е 13.75%. 

В бю ро то по тру да във Видин са ре гис т ри ра
ни 3949 души. Този ръст се дъл жи на факта, че е 
прик лю чи ла опе ра тив на та прог ра ма „Развитие на 
чо веш ки те ре сур си”. В мо мен та се на би рат но ви 
кан ди да ти за програмата, ко ито в те че ние на ед на 
го ди на ще по лу ча ват ми ни мал на ра бот на зап ла та . 
За из ми на лия ме сец бю ро то по тру да е на ме ри ло 
ра бо та на 123 души. 

В мо мен та обя ве ни те сво бод ни ра бот ни мес
та са  85. Само две от тях са за вис шис ти и 
две  за хо ра с по лу вис ше и сред но спе ци ал но 
образование. Наймно го са ра бот ни те мес та за 
ши вач ки – 42. 

3500 про фе си онал ни стро ител ни ра бот ни ци с 
ме сеч но въз наг раж де ние 1500 до ла ра са обявили, 
че тър сят от Израел по сис те ма та „Юрес”. 1260 
ев ро ме сеч но въз наг раж де ние пред ла гат пък от 
ве ри га та „Макдоналдс” в Германия на мла де жи за 
сът руд ни ци в ресторант. ■Слово плюс
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Светла ДАМЯНОВСКА
В на ве че ри ето на 139го диш

ни на от ги бел та на ед на от най
свет ли те лич нос ти на бъл гар с ко то 
Възраждане, иде олог и ръ ко во ди
тел на на ше то на ци онал но ос во
бо ди тел но движение, Градската 
ху до жес т ве на га ле рия и НЧ 
„Просвета 1925” – гр. Мездра, 
под ре ди ха из лож ба от реп ро дук
ции под наслов „Портретите на 
Васил Левски”. Тя включ ва кла
си чес ки жи во пис ни творби, пре
съз да ва щи об ра за на Апостола 
на свободата. Творби, съз да де ни 
от го ле ми те майс то ри на род но то 
изоб ра зи тел но из кус т во 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, 
из пъл не ни с мас ле ни бои 
или пас те ли вър ху платно. 
Експозицията до пъл ват че ти
ри мно го фи гур ни композиции, 
пре съз да ва щи па мет ни мо мен
ти от жи во та и ре во лю ци он на та 
дейност на Васил Иванов Кунчев. 

Цветни фо тог ра фии на два ем
б ле ма тич ни па мет ни ци на Левски 
– те зи в София и Карлово, съ що 
да ват пред с та ва за не го вия фи
зи чес ки образ. Това са брон зо ва 
фи гу ра от Марин Василев и ме
дальон (релеф), де ло на ви ен с кия 
скул п тор Рудолф Вейр. Целият 
изоб ра зи те лен ма те ри ал е във вид 
на го ля мо фор мат ни репродукции, 
рам ки ра ни от тек с то ви материал, 

кой то съ дър жа мис ли на Апостола 
и на не го ви съвременници. 

Истинският ак цент в из лож ба
та оба че е ори ги нал на та твор ба 
„Глава на Левски” от по кой ния ве
че мес тен скул п тор Петко Мичев. 
Тя е из ра бо те на от свет ло дър во в 
из к лю чи тел но ек с п ре си вен стил. 
Видът на дър во то и на чи нът на 
сти ли за ция на фи зи чес ка та при
ли ка с Левски под чер та ват ве ли
чи ето на лич нос т та му. 

Експозицията има за цел да 
доп ри не се за пат ри отич но то въз
пи та ние на мла ди те хора. Тя е 
про ява от прог ра ма та за от бе ляз
ва не на го диш ни на та от обес ва
не то на Апостола на свободата, 
ко ято включ ва и по ход по стъп ки
те на Васил Левски по марш рут 
Мездра – Долна Кремена. ■

Изложба в Мездра
Портретите на Васил Левски

Цветан ИЛИЕВ
 От ви со та та на дос то леп на та 

въз раст найдоб ре се ог леж да из
ми на ти ят твор чес ки и жи тейс ки път. 
Какви раз мис ли те въл ну ват сега?

 Когато на вър шиш 80 години, въз
раст „пре дел на”, би тряб ва ло да си 
спра вед лив пър во към се бе си: кое е 
доб ро то и кое укоримото, за що то ве че 
ни що не мо же да се поправи. Такова 
ин тер вю ми при ли ча на „пос лед на ду
ма” на смъртника. Ще се въз пол з вам 
от нея.

 За теб ли те ра ту ра та е живот, 
съдба, сми съл на съществувание. 
Какво е нужно, за да бъ де твор чес т во
то истинско?

 Тишина и спокойствие. 
„Писателството е ти хо дело, тол ко ва 
тихо, че се чу ва са мо скър ца не то на пе
ро то” – те зи ду ми са на Бърнард Шоу. 
Те означават, че ко га то пи са те лят пише, 
шу мът на око ло не би ва да го смущава. 
Един вар нен с ки мор с ки ка пи тан при вся
ко за поз нан с т во си слу же ше с ед на прек
рас на са мо иро ния – „Капитан Вълканов, 
мно го из вес тен на вън ка и мал ко поз нат 
у дома.” Тази фра за чу дес но при ля га на 
не чии старания. Творбите на пи са те ля 
са ми го во рят за ав то ра си. Аз не тър пя 
да ми се нат рап ват величия.

 Кои са би ли тво ите учители? Кои 
от на ши те твор ци са ти по да ли ръ ка в 
на ча ло то на твор чес кия маратон?

 Моите учи те ли са скром ни хора: май
ка ми и ба ща ми с на пътс т ви ята си, а в 
ли те ра тур но то поп ри ще го ля ма е ро ля та 
на учи тел ка та ми в на чал но то учи ли
ще Цветана Кантарджиева, ко ято пър ва 
за бе ля за ув ле че ни ята ми в писането. 
А за посет неш но то ми раз ви тие бла го
да рен съм за уро ци те на по ета Тодор 
Харманджиев и на пи са те ля Николай 
Хайтов.

 Как виж даш със то яни ето на днеш
на та ни бъл гар с ка литература?

 Ами тя, поточ но не тър пе ли ви те 
й създатели, бър за с раз да ва не то на 
оценки. А тя е още нев ръс тен наследник, 
кой то или ще прахоса, или ще про дъл жи 
да нат руп ва наследеното. Да си при пом
ним биб лейс ка та прит ча за талантите. 
Аз вяр вам в сти хо ве те на Иван Вазов: „И 
мно го име на и лес на сла ва / го ди ни те 

без жал ще изметат.”
 Провежданите мно гоб рой ни кон

кур си спо ред теб доп ри на сят ли за 
раз ви ти ето на ли те ра ту ра та или по
ско ро имат ко рис тен характер?

 Конкурсите, жу ри та та и наг ра ди те 
ня мат аб со лют но ни как во зна че ние ни то 
за раз ви ти ето на шко ли и направления, 
ни то за вся как ви ли те ра тур ни кръгове. 
Те са са мо фор ма на гру пич ки и спе ку ла
тив ни учас т ни ци в ли те ра тур ния пазар. 
Те сни жа ват ка чес т во то на пред ла га на та 
сто ка и раз ва лят вку са на потребителя. 
Прощавай за гру ба та терминология.

 Какво за теб е Варна? Какво е ха
рак тер но за ли те ра тур ния и кул тур ния 
жи вот на мор с ка та столица?

 Аз съм варненец. А що се от на ся до 
ли те ра тур ния жи вот и въ об ще за кул тур
ния жи вот тук, ве че съм го ха рак те ри зи
рал в есе то си „Комплексът Ефес”. Варна 
не тър пи талантите. Тя пред по чи та пъ ту
ва щи те му зи кан ти и гастрольорите. С те
зи две из ре че ния ка зах всичко. Изобщо, 
гра дът се сла ви с ту риз ма си.

 Ти си в пос то ян на връз ка чрез ком
пю тъ ра с раз лич ни събития, имена. 
Имаш бла го род на та ам би ция да от к ри
ваш и на ла гаш не из вес т ни на ши по ети 
и писатели. Откриваш ли ис тин с ки 
та лан ти и къ де ги откриваш?

 Естествено, в провинцията, къ де
то по лу ча ват своя твор чес ки багаж. 
Столицата е дис т ри бу тор на из вес т нос
т та им. Затова те се стре мят към нея. 
А тя е твър де ревнива. И поч ти ви на ги 
не ги забелязва, до ка то те не пред п ри
емат пок лон ни чес кия си път  към нея. 
Много са прек рас ни те автори, за сед на ли 
в ли те ра тур на та провинция. Примери 
ли? Стефка Цветкова от Самоводене, 

Великотърновско, Димитър Горсов от се
ло Горна Липница, пак Великотърновско, 
Валентин Чернев и Симеон Манолов от 
Силистра, Сашо Серафимов и Драгни 
Драгнев от Добрич. Да си чул ня кой ня къ
де да е ка зал или на пи сал доб ра ду ма за 
тях? Наскоро в провинциалния, но не и 
по дух, вес т ник „Слово плюс” че тох ве ли
ко леп ни сти хо ве от Анита Дилова, ко ято 
жи вее в ед но се ло в Монтанско.

 Кое е найха рак тер но то в твор чес
ка та ла бо ра то рия на писателя?

 Найваж но то в твор чес кия про цес е 
не са мо то писане, а же ла ни ето да уни
що жиш или да поп ра виш написаното. 
Това означава, че ве че си до ра съл до 
приз на ни ето си на творец. Свят при мер 
за то ва са Гогол и Толстой. Печатарите 
с ужас са очак ва ли вър на ти те от Лев 
Николаевич коректури.

 Ти си из вес тен пре во дач и найве
че на рус ка та литература. Коя е нейна
та магия, ко ято те об себ ва изцяло?

  Превеждам от рус ки език. Не са мо 
за що то вто ра та ми уни вер си тет с ка спе
ци ал ност е такава. Като млад пре веж дах 
найве че по поръчка. Тогава пла ща ха 
за това. Имам учас тие в мно го сбор ни
ци и антологии. Сега пот реб нос ти те ми 
са свити, но се раз ши ри же ла ни ето ми 
да прев ръ щам доб ра та по езия в свое 
преживяване. Превеждам по свое нас т
ро ение и ха рес ва не спо ред със то яни ето 
на мис ли те и емо ци ите си. Поезията 
тряб ва да се че те в усамотение.

 Живеем в не ве ро ят но време. 
Според те бе как во е то за България? 
Градивно или гибелно? Какво бъ де ще 
очак ва страната?

 Не мисля, че времето, в ко ето 
живеем, е невероятно. Напротив, то 

е на пъл но ве ро ят но и предсказуемо. 
Веднъж ве че сме го из ми на ли на по
нис ка тех но ло гич на степен. Сега при 
пови со ки тех но ло гии (политически, 
икономически, социални) то е не чо
веш ки усъвършенствано. Тези, ко ито от 
соб с т ве ни старания, или по поръчка, 
се мъ чат да „пре на пис ват”, са лъжци, 
негодници, ли ше ни от добродетел. 
Социалистическата идея е ве ли чие на 
чо веш кия дух, а пре жи вя но то со ци алис
ти чес ко вре ме е бе ля за но с ув реж да ния 
на бла го род с т во то й. „Нищо чо веш ко не 
ми е чуж до” – чес то си при пом ням та зи 
ве ли ка фра за на Карл Маркс, но не ка то 
оправдание. 

 Как гле даш на чо веш ко то и твор
чес ко приятелство? С кои на ши по
ети и пи са те ли при те бе е би ло най
трудно?

 Аз ро бу вам на приятелството, до ри 
ко га то то ми вреди. Найтрай но и не по
кът на то бе при ятел с т во то ми с Андрей 
Германов и Анастас Стоянов. И аз, и те 
са пи са ли за това. Приятели са ми Орлин 
Орлинов, Първан Стефанов, Никола 
Инджов... Все мои връс т ни ци и спътници.

 Кое в чо ве ка не би мо гъл да 
простиш?

 Ненавиждам предателството, 
изменничеството. Втълпил съм си сти
хо ве те на Н. В. Некрасов от по ема та му 
„Кому на Руси жит хо ро шо”: „Опрощава 
Бог, но пре да тел с т во то не про ща ва се.”

 Кои за те бе са найпа мет ни те ти 
пре жи вя ва ния в ли чен и об щес т вен 
аспект? Как гле даш на от ча яни ето 
днес, ко га то на ро дът е под ло жен на 
то та лен геноцид?

 Незабравими за мен ще бъ дат бур
ни те дни, ко ито ми от во ри ха вра та да 
се уча, да се тру дя и да жи вея човешки. 
Само не до вър ше ни те чо ве ци пом нят 
лошото. Убиването на бъл га ри на в на ши
те дни е де ло престъпно, ко ето не се раз
г леж да ни то от бъл гар с ки те съдилища, 
ни то в Страсбург. Единствената ни за щи
та е бъл гар с ки ят език, бъл гар с ко то съз
на ние и бъл гар с ки те нрави, па би ли те и 
„бал кан с ки”. Зловеща е война та сре щу 
тях. А „пе ре беж чи ци те” и де зер тьо ри те 
са много...

 Как гле даш на ла ви на та от гра фо
ма ни в днеш но време? С как во тя вре
ди на на ша та литература?

 Щом за го во рих ме за графоманството, 
в ко ето се давим, ще кажа, че то е ре
зул тат на неп ре одо ли ми те без да рие и 
малокултурие. Само твор чес ка та ав тор с
ка са мо цен зу ра мо же да уп раж ня ва кон
т рол над то ва явление. Думата „цен зу ра” 
в днеш но то раз гул но вре ме на вся как ва 
до пус ти мост е обя ве на за престъпна. Аз 
съм за „ли те ра ту рен ценз”, ко ето оз на ча
ва изис к ва ния за об ра зо ва ние и ста жу ва
не на ли те ра тур но то поле.

 Какво под гот вяш в близ ко вре
ме да из да деш и да за рад ваш 
читателите?

 Какво се гот вя да при ба вя към до
се гаш ни те си три де се ти на книги, ще 
от го ва ря така: найсъв ре мен на та ми и 
зло бод нев на кни га с раз ка зи и стихове, в 
пос лед но вре ме оби чам да ги смесвам, 
е „Пътна чан та”. Заглавието са мо го во
ри за нея. Дано не ос та не заб ра ве на на 
ня коя по път на гара...■

Тихомир Йорданов е ро ден на 16 
ап рил 1932 го ди на в гр. Нови пазар. 
Писател и журналист, преводач. Пише 
сти хо ве и разкази, пре веж да по езия 
от руски. Живее във Варна. През 1955 
го ди на за вър ш ва фи ло ло ги чес кия 
фа кул тет на Софийския дър жа вен 
университет, спе ци ал ност „Български 
език и ли те ра ту ра”. Работи ка то учител, 
ре дак тор на вес т ник и гла вен ре дак
тор на из да тел с т во „Бакалов”, ра дио и 
телевизия.

Издал е кни ги те „Земята, ко ято 

се ех ме”, поема, „Пориви”, лирика, 
„Екипажът на 62”, новела, „Очакване 
на при ли ви”, разкази, „Трудно щас тие”, 
раз ка зи и новели, „Случаен из с т рел”, 
повести, „Варненски ра бо ти”, разкази, 
„Трима в един ден”, раз ка зи и новели, 
„Разкази от ста ро и но во вре ме”, „Летни 
про из шес т вия”, разкази, „Завеяни раз
ка зи”, „Кралски дан да нии във Варна”, 
раз ка зи и очерци, „Парад”, раз ка зи и 
новели, „Спасената кни га”, сти хо ве и 
импресии, „Варненска чи тан ка”, раз ка зи 
и очер ци”, „Приказки от ка фе не то” и др.

Тихомир Йорданов: 

Единствената ни 
за щи та е наши ят 
език и бъл гар с ко то
ни съз на ние
Варненският пи са тел Тихомир Йорданов на 80 го ди ни


