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АЕЦ КОЗЛОДУЙ”
ЕНЕРГИЯ ЗА ЧИСТА ПРИРОДА

KOZLODUY NPP

Екополис

Цвети
ВЕРГИЛОВА

„Да бъдем
активни за
опазване на
река Дунав !!!” –
това е

тазгодишното мото на кампанията за
честване на Деня на река Дунав. По
инициатива на Международната комисия за
опазване на река Дунав, всяка година се
провежда мащабна информационна
кампания по повод отбелязване на Деня на
река Дунав – 29 юни. Целта на кампанията
е повишаване на общественото съзнание
относно съхраняването на водите на река
Дунав, за да могат и бъдещите поколения
да ползват и да се наслаждават на това
природно богатство.

На територията на област Враца
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От 1.07.2010 г.
с логото “Европей-
ското листо” ще
се маркират био-
продуктите, про-
изведени в Евро-
пейския съюз.

Създател на
“Европейското
листо” е Душан
Миленкович, сту-
дент  от Германия.
Използването на
логото за вносни-
те продукти няма
да е задължител-
но. Могат да се
поставят на про-
дуктите и други
частни, регионал-
ни или национални
знаци.

На 5 юли край село
Горна Вереница беше
открит новият Агро-
център на фирма “Фер-
мер 2000”. Моментът
беше тържествен. На
прерязването  на лен-
тата присъстваха
представители на
ръководството фир-
мата. Водосвет направи
отец Емил от храма “Св.
св. Кирил и Методий” в
Монтана. Откриването
на Агроцентъра беше
приветствано и от
кмета на Община Мон-
тана Златко Живков,
който прецени тази
нова придобивка за
общината като фактор
за развитието на
земеделието в област-
та. Фирмата предлага
отстъпка от 30% през
юли за налични нови и
употребявани машини.
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Община Оряхово отбеляза Деня на река Дунав

погранични с река Дунав са община
Козлодуй и община Оряхово. В община
Оряхово две отряда еколози от СОУ
“Христо Ботев” почистиха поречието на
реката, а от 9.30 се проведе детско шоу с
участието на танцови състави, диско
балет и изпълнение на художествена
програма с песни, викторини и рисунки под
надслов “Ние растем и играем край Дунав”.

Със съдействието на РИОСВ – Враца в
двете общини е популяризиран
международния конкурс за ученици на тема
“Бъди активен, защити реките!” по повод
Деня на Дунав (29 юни) под егидата на
Международната комисия за опазване на
река Дунав. Информация за конкурса може
да се намери и на страницата на МОСВ,
както и на http://www.moew.government.bg/
recent_doc/dialog/campaign/danube/2010/
DAM-competition2010_rules.doc

още на стр. 5

Жанет ПАШАЛИЕВА

Загуби се темпото на усвоява-
не на европейските средства, наб-
рано през миналата година.
Започвайки отначало, сегашното
правителство рискува да изпусне
възможностите да усвои евросред-
ствата и обезсмисля труда на хи-
ляди българи, които участваха в
подготовката на стратегията на
страната ни в тази сфера. Това e
позицията на Националния съвет на
БСП по въпроса за усвояването на
средствата от европейските
фондове. Председателят на
Съвета на НС на партията по ев-
ропейските въпроси и управлени-
ето на европейските фондове
Атанас Папаризов изтъкна, че
България има възможност в услови-
ята на икономическа криза да оси-
гури проекти, възлизащи на 1 488

Позиция
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Пропилян е трудът на хиляди българи, които
работиха за усвояването на еврофондовете

евро на човек или общо за 11.4 млрд.
евро.

„Това, че страната ни се срина
на 26-то място по използване на
средствата не говори добре и е ос-
нова за сериозно безпокойство”, за-
яви Папаризов. Той се позова на
анализ на KPMG, според който до-
като други страни от Източна
Европа имат вече 40% договорени
средства, България е договорила 5
пъти по - малко от възможностите,
които има. Това се потвърждава и
от писмото на Дирк Анер, който
отбелязва, че през последните 8
месеца договарянето се е увеличи-
ло само с 1%.

Атанас Папаризов отбеляза, че
основен проблем при използването
на еврофондовете е, че правител-
ството няма ясна стратегия за
целите, за които ще бъдат усво-
явани средствата. По думите на

Папаризов управляващите сякаш
за забравили, че всички проекти са
част от една национална рефе-
рентна рамка, F  на 3 стр.

Атанас ПАПАРИЗОВ
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- Вадиш меча си за кокошкарски истории, а
вълците ги пускаш под парична гаранция!
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Личности

Днес, 29 юни 2010 г., в 14.21 ч., след
сработване на автоматична технологична
защита изключи една от четирите главни
циркулационни помпи на пети блок на АЕЦ
“Козлодуй”. В следствие на работата на
автоматиката, блокът се разтовари до 60
% от номиналната си мощност.

За намаляването на мощността на
блока незабавно бяха уведомени Агенцията
за ядрено регулиране и Електроенергийния
системен оператор.

Причините за сработването на
защитата са изяснени и съгласувано с
Централно диспечерско управление
дейностите по възстановяване на
мощността на пети енергоблок ще
започнат около 22 часа днес.

Изключването на главната
циркулационна помпа и намаляването на
мощността на блока нямат отношение към
радиационната обстановка на площадката
и в района на АЕЦ “Козлодуй”.

Другият 1000-мегаватов блок на
атомната електроцентрала – шести блок,
работи на номинална мощност.

На свое заседание на 28.06.2010 г. ОблС
на БСП – Враца обсъди   критичната
ситуация, в която ще попаднат общините,
ако Закона за изменение и допълнение на
Закона за държавния бюджет бъде приет
във вида, внесен от правителството и про-
екта на нова здравна карта за Област Враца
и риска от лишаване на голяма част от граж-
даните от здравни услуги от областта.

Затова ОблС на БСП - Враца категорич-
но възразява срещу намаляването на общин-
ските бюджети, предвидени в ЗИД на ЗДБРБ.
Подобна мярка  задълбочава кризата и ще
постави пред невъзможност местната из-
пълнителна власт да изпълнява своите кон-
ституционни задължения към гражданите.
Под угроза е поставен един от темелите
на държавното устройство – общините и
затова ОблС на БСП – Враца призовава всич-
ки местни власти на територията на об-
ласт Враца с всички законови средства ка-
тегорично да се противопоставят на гот-
вената ликвидация на местното
самоуправление.

ОблС на БСП – Враца категорично се про-
тивопоставя на готвената от МЗ нова ре-
гионална здравна карта на Област Враца и
заявява, че с така готвената промяна голя-
ма част от населението в областта ще бъ-
де лишено от едно основно свое конститу-
ционно право – сигурен достъп до качест-
вени здравни услуги.

Всичко, което през последната една го-
дина се случва в сферата на здравеопазва-
нето е в ущърб на здравето и живота на
гражданите и ОблС на БСП – Враца призова-
ва всички общини в областта да не одобрят
подготвящата се нова регионална здравна
карта.

Петър ДОНЕВСКИ

Моят дом е моята крепост. Това
е неговият бащин идеал, идеал на
един романтик и мечтател, идеал на
народния учител Иван Георгиев, кой-
то тия дни навърши 75 години

Далечно е началото на нашето
познанство. И в дни на откровение чес-
то ми е признавал… Обича бащиния дом,
обича своя град и белослатинската рав-
нина и затова, където и да е осъмвал или
замръквал по далечни европейски градо-
ве и села или тихи балкански полета и
паланки винаги се е връщал забързан към
родния край, защото родният дом за не-
го е единственото място, населено с ис-
тинска радост и болка, с цяла покъщни-
на от митове и легенди, които носят
уют, приласкават, лекуват страдания
и укротяват духа.

Понякога съм се питал по какви ли
пътища не е пътувал Иван Георгиев?
Роден на 28.07.1935 г. в Бяла Слатина,
ученик и гимназист в малкия град, сту-
дент във Филологическия факултет на
СУ “Св. Климент Охридски” – София, той
се дипломира пред 1957 г. и веднага се
връща в града на своето детство.
Отначало е учител по литература, но
скоро става и директор на реалната гим-
назия “Васил Левски”. За него учителс-
ката професия е религия, в която той
вижда смисъла на своя живот. Със сво-
ите колеги преподаватели по различни-
те дисциплини осъмват и замръкват в
класните стаи. Неговата педагогичес-
ка подготовка и ползотворната му ра-
бота в учителското поприще е високо
оценена от МНП и от 1967-1971 г. той е
командирован на работа в българското
училище “Хр. Ботев” – гр. Братислава,
Чехословакия, а след завръщането си в

АЕЦ «Козлодуй»
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75 години от рождението на Иван ГЕОРГИЕВ, наро-
ден учител от Бяла Слатина
България е назначен за главен експерт
в Министерството на просветата –
София. Но не допада на Иван шумност-
та на софийските улици, липсва му вол-
ността и простора на равнината и за-
това сам пожелава завръщането си в
любимия му град в равнината, за да ста-
не отново директор а СОУ “Васил
Левски”. Под неговото ръководство за
високи постижения в учебно-възпита-
телната работа и модернизация на учеб-
ната материална база гимназията е два
пъти национален първенец, а той е удос-
тоен с високи правителствени отличия,
най-скъпото от които е званието му
“Народен учител”.

Педагог, читалищен деец,
общественик, Иван Георгиев е ръководи-
тел и участник в многобройни общински
и градски прояви и затова за цялата му
дейност и съществен принос за развити-
ето на града и общината той получава
гражданско доверие и подкрепа при изби-
рането му отначало за зам.-кмет, а от
периода 1995-1999г. е кмет на Община
Бяла Слатина. И като педагог, и като
кмет, общественик или читалищен деец,
навсякъде той е всеотдаен и неуморим в
своята работа. Възхищавам се на него-
вия оптимизъм, мечти и копнежи да оста-
ва сам в равнината, да среща изгреви и
залези като жътвар. И макар понякога да
е тъжен, неутешим или раним от безпо-
щадната днешна действителност, той
никога не изпада в безизходица. И винаги
при трудности, тревоги, премеждия или
беди той носи в себе с обичта към своя
град, към равнината и богохранимата
топлина към семейство, приятели, към

живи и мъртви земляци. Сега се радвам
на неговата жизненост, неговата щас-
тлива и достолепна годишнина, която го
връща в младите му времена, отшумели
по улици и пътища, по заоблените хълмо-
ве в Белослатинската равнина и тихите
горски поляни в криволите на реката
Скът.

Изричам тези топли думи, защото
познавам житейския му път, защото се
възхищавам от жизнения и творчески
друм в неспокойния ни делник и непрек-
лонният му дух и оптимизъм във времето,
в което живеем.

Честит юбилей, приятелю! Бъди жив
и здрав, живей със своя идеал и мечти. И с
приятелите… И не забравяй да почер-
пиш…

Êîíêóðñ çà ìèñ…
Разказ от Тихомир ЙОРДАНОВ

Много конкурси се правят в днешното
време на икономическа криза. Мно-о-го! И
всякакви. А щом има конкурс, първа в него е
жената. Няма конкурс без жени. Те са
цветът на човечеството, те са
красотата на света, те са удоволствието
от живота…

Сега да оставим настрана лиричните
отклонения. Конкурсът, за който ви
разказвам, беше свенливо наречен “Мис
гръдна обиколка”. Какво чудно има в това?
Правят се  конкурси “Голо пъпче”, “Мокра
фланелка”, “Мис хубаво дупе”.. Нито една
подробност не е пренебрегната. Защо пък
да няма и “Мис гръдна обиколка”? При това
потребителите /главно мъже/ много
държат на тях. Те крепят ръста на
потреблението. А когато бушуват
икономически кризи, потреблението
отслабва за сметка на засилената
конкуренция сред производителите. Нужен
е баланс помежду им и съответствие на
печалбите, на икономическия растеж и в
крайна сметка на мира в обществото.

Но аз пак се отплеснах. Ще карам
направо. Обяви се конкурсът “Мис гръдна
обиколка”. Много важен, много смислен и
добре замислен конкурс, засягащ и
потребителското търсене. Аз бях включен
в журито от името на Съюза на
потребителите. Учредителите на
състезанието постъпиха разумно, защото
без потребление, няма търговия, няма
производство, няма реклама и така
нататъка…Вие ме разбирате. На всеки
конкурс му се полага публичност. Тази беше
причината той да бъде проведен в разгара
на плажния сезон, на открито, върху
пясъчната ивица, наета от концесионер,
частник. /Това по време на комунизма го
нямаше. Тогава всичко беше общо: гол
пясък, голи вълни, голи жени, в смисъл по
бански костюми, и толкова!/ Сега, в
условията на разкрепостеност,
общественото и духовното развитие са
съвсем различни.

Продължавам по темата. За конкурса,
освен наемателят на плажа, бяхме
отговорни и ние: аз представляващ
потребителския съюз, един художник-
живописец, негов колега-скулптор,
специалист по женските форми, един
пратеник на общинския отдел “Мерки и
теглилки” и още един член на комисията
за “духовно развитие и вероизповедания” /
с други думи: на въздишките и на
несбъднатите желания/. Бяхме в пълен

състав, мъжка компания.Да си го кажем –
субектът. Обект бяха жените. Те винаги
са искали да бъдат обект. Мно-о-го жени,
много нещо! Всякакви: дребнички
миньончета, и по-едри, блондинки и
брюнетки, слабички и закръглени, по-сочни
/на  вкус и на цвет таваришчи нет! –
казват братушките/. И всичките – все
млади, по-млади и най-млади. Само една по-
старичка женица се яви, но тя отпадна
още на предварителния отбор.

Позволете ми сега да премина към
самата процедура на конкурса.
Концесионерът изнесе на пясъка три маси
и две къси стълбички за качване и слизане
откъм двете им страни. Отделно бяха
столовете и чадърите за журито, до тях
каси с добре изстудено пиво, понеже всичко
става на открито - под жарко слънце, жега
и слънчев блясък. Една шатра бе разпъната
малко по-встрани. В нея състезателките
се разсъбличаха. Естествено е да се
разсъбличат, че как иначе! А доколко да
бъдат разсъблечени – това е вече трети
въпрос. Позволяват се само два. Започнахме
навреме. Публика – наспорил Господ.
Напориста публика, всеки иска да излезе
на първа линия, особено хлапетиите /
казват им тийнейджъри/. Започна се с
крясъци и писъци, със сдърпвания и
сбивания, което наложи намесата на двама
бабаити от кръчмата /охранители/. Те
задържаха положението, когато
хубавиците се извървяваха на
импровизирания подиум. Беше чудесно
организирано. Единствената слабост на
журито беше, че нямахме единни
изисквания и критерии. Затова още в
началото възникнаха противоречия – един
имаше едни претенции, друг – други. Не се
получаваше универсалност, което пък е
добре, защото каква е тази универсалност
за жената. Тя да не ти е гумена кукла от
американски секс-шоп! Гледаш го:
прелестно женче. Да, ама на тази гръдта
й е по-малка, на друга – твърде наедряла,
на трета – двете пъпешчета са по-
раздалечени, на четвърта – приближени,
даже слепени като сдвоени черешки /за да
получите по-ясна представа/. При
подадения знак “свали покривалото” на
подиума се изкачваше съответният член
на журито, който с един шивашки
сантиметър обвиваше гърдичките,
нагласявайки го точно върху двете кафяви
петънца на върховете им, и събирайки
пръсти, обявяваше резултата. Тогава
излиза друг член на журито. Той пък със
зидарски сгъваем метър измерва

разстоянието помежду им. След него идва
ред и за представителя на “Мерки и
теглилки”, който поднася висящи
аптекарски везни и се заема да измери
тежестта на двата месести плода, чието
истинско тегло технически почти не
можеше да се установи, тъй като двете
изваяния с цвят на зряла праскова не лягат
свободно, а висят като окачени над
легенчетата на везната. В този момент
на подиума излизам аз и с две шепи поемам
тези вълшебни плодове, за да мога,
повдигайки последователно ту едната
гърда, ту другата да определя тежестта
им мануално. Последен на подиума се
изкачва скулпторът Яначков. Той пипваше
с дебелите си пръстчета гърдата,
повдигаше я лекичко и подлагаше под нея
молив – обикновен зидарски калем..Ако
калемът се задържи, значи гърдата е
отпусната, мека, /за предпочитане са по-
твърдичките запазени форми!/ . Този факт
сваля точките. Ако пък калемът падне,
значи проверяваната гърда е в добро
физическо състояние. Такива гърди е
изваял на Афродита Яначковият събрат
Праксител. Само по този пункт сред
членовете на журито се получаваше
единомислие. Което доказва, че има и общ
критерий, за останалите случаи – само
предпочитание. Всичко е твърде
индивидуално. Но така или иначе
конкурсът завърши с удовлетворение на
всички участници и присъствуващи.
Членовете на журито получиха добро
парично и сетивно удовлетворение,
красавиците - награди и обещания за по-
нататъшна кариера. А публиката,
крещяща от възторг, само зрителни
възприятия. “Pamen et circenses! / Хляб и
зрелища!/, както са казвали истинските
римляни навремето. Така в обществото
ще царува мир и ред, а сред управляващите
- спокойствие.

Преди да приключа с този разказ искам
да отбележа и декора на постановката.
Той беше естествен простор: земя и небе,
море и суша! Дядо Боже не беше жалил
синката, което ме кара да възкликна:

- Ай, мамка му стара, толкова хубости
на едно място и французинът Гоген не е
виждал!

Предугаждам, че ти драги ми
читателю, ще ме укориш: “Какви са тези
неприлични сцени, които ни рисуваш?” На
този извънхудожествен укор ще отговоря
така: “Та кое е прилично по време на криза?
Кажете ми и аз с удоволствие ще ви го
белетризирам!”

Областен съвет на БСП –
Враца

Днес, 30 юни 2010 г., започна
възстановяването на мощността на
1000-мегаватовия пети енергоблок на
АЕЦ „Козлодуй”  до номиналната.

Причината за изключването на главна
циркулационна помпа вчера бе подаване на
лъжлив сигнал от крайните
изключватели за положението на
бързозатварящия отсекателен клапан на
главния паропровод. Дефектиралите
крайни изключватели бяха подменени и
главната циркулационна помпа бе
въведена в работа.

В момента продължава плавното
повишаване на мощността на пети
енергоблок, съгласно действащите
инструкции и технологичния регламент
за експлоатация.

Днес шести енергоблок  работи със
100% мощност, съобщиха от отдел
“Връзки с обществеността” на
централата..
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“Овергаз Запад” АД обявява следните цени на
природния газ

 за своите потребители, считано от 1 юли 2010 г. (1)

Потребителска група

Стопански потребители(3)

С равномерно
потребление(4)

до 50 000 м3/год, вкл.
до 100 000 м3/год, вкл.
до 200 000 м3/год, вкл.
до 400 000 м3/год, вкл.
до 600 000 м3/год, вкл.
до 800 000 м3/год, вкл.
до 1 000 000 м3/год, вкл
до 5 000 000 м3/год, вкл
над 5 000 000 м3/год
С неравномерно

потребление(5)

до 5 000 м3/год, вкл.
до 50 000 м3/год, вкл.
до 100 000 м3/год, вкл.
до 200 000 м3/год, вкл.
до 400 000 м3/год, вкл.
до 600 000 м3/год, вкл.
до 800 000 м3/год, вкл.
до 1 000 000 м3/год, вкл.
над 1 000 000 м3/год

Обществено – административни

потребители: учебни, здравни,

социални и културни заведения(6)

     до 50 000 м3/год, вкл.
     до 100 000 м3/год, вкл.
     до 200 000 м3/год, вкл.
     до 400 000 м3/год, вкл.
Битови потребители

Цена на природен газ
 за крайни потребители(2)

лева/1000 м3,
с ДДС

лева/МВтч,
с ДДС

821.29
811.58
801.85
792.11
786.38
782.32
779.16
755.72
744.90

912.61
899.29
891.74
884.17
876.58
872.11
868.93
866.47
848.04

893.51
883.25
872.99
849.16
912.61

88.27
87.23
86.18
85.14
84.52
84.08
83.75
81.23
80.06

98.09
96.66
95.84
95.03
94.21
93.73
93.40
93.13
91.15

96.04
94.93
93.83
91.27
98.09

Забележка:
(1) Цените се прилагат на основание Решение № Ц-028 /

28.06.2010 г. на Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране.

(2) Цените за крайни потребители включват цена за
разпределение, цена за снабдяване и цена на природния газ при
продажба от “Булгаргаз” ЕАД, с изключение на крайните цени за
битовите и неравномерните стопански потребители до 5 000
м3, в които не е включена цена за снабдяване. Цената за
снабдяване за неравномерните потребители до 5 000 м3 и за
битовите потребители е в размер на 2,85 лева/месец без ДДС.

(3) Цените за стопанските потребители се прилагат в
зависимост от годишната консумация и месечения фактор на
натоварване съгласно Приложение II R към Договор за продажба
на природен газ.

(4) С равномерно потребление на природен газ са
потребителите с месечен фактор на натоварване ФН>50%.

(5) С неравномерно потребление на природен газ са
потребителите с месечен фактор на натоварване ФН<50%.

Месечният фактор на натоварване се определя по
Приложение II R както следва:

ФН= х100, където
Qr – годишна консумация в хил. м3

Qмакс – максимална месечна консумация в хил. м3

 (6) Учебните заведения включват училища, университети
и детски градини. Здравните заведения включват болници,
поликлиники,медицински центрове и санаториуми. Социалните
заведения включват детски домове, детски ясли, домове за
възрастни хора и домове за медико – социални грижи. Културните
заведения включват читалища, библиотеки, музеи, театри и
опери.
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Елеонора ЦАНОВА

Своеобразен поклон и признание за ра-
ботата на жените в световното коопера-
тивно движение е поставянето им в цен-
търа на вниманието по време на
Международния кооперативен ден-2010. В
края на седмицата и Кооперативният съ-
юз - Враца отбеляза 88-ия Международен
кооперативен ден. Тази година денят, в кой-
то се популяризира дейността на коопера-
циите по света и се насърчават усилията
им за постигане на международна
солидарност, равенство и световен мир, е
фокусиран към жените. С какво те могат
да допринесат за развитието на коопера-
тивните организации и с какво коопераци-
ите могат да подкрепят развитието на
жените. Равноправие и активно участие на
жените в развитието на кооперативната
организация е особено актуално в сегаш-
ната икономическа ситуация, когато за из-
лизане от кризата трябва да бъдат моби-
лизирани целият потенциал и всички член-
кооператори и работещите в кооператив-
ните организации.

В своето приветствие към дошлите на
сърдечното тържество, с което
Кооперативен съюз - Враца отбеляза
Международния кооперативен ден, предсе-

дателят Велко Атанасов сподели своето
лично и на ръководството признание за во-
дещата роля на жените в структурите на
кооперациите. 45 процента от член-коопе-
раторите са жени, а така също и 68 про-
цента от работещите в кооперативната
система в областта, 6 жени са председа-
тели на кооперативни съюзи - подчерта
той. Във врачанския кооперативен съюз
най-добрите кооперации - Кнежа, Козлодуй,
Мездра, Остров и Борован, се ръководят от
жени - Маргарита Павловска, Румяна
Попова, Валя Марковска, Стела Филипова,
Цецка Крушарска, Параскева Маркова.
Гости на празника в града под Околчица бе
председателят на Кооперативен съюз -
Плевен Владимир Димитров и председате-
ли на кооперации от съседната ни област.

Популяризиране на кооперациите и
ползите, които те носят на своите члено-
ве за социално-икономическото развитие
на страната и популяризиране на глобал-
ната кооперативна мрежа и насърчаване
на правителствата да разработват прог-
рами и политики, подпомагащи кооператив-
ното развитие, са част от приетата от
64-та Сесия на генералната Асамблея на
ООН резолюция,с която 2012 година е обя-
вена официално за Международна година на
кооперациите.

която беше съгласувана с ЕК и се осно-
вава на план за развитие на България за
2007г. - 2013г. „Всичко това се ревизира и
започва отначало като че ли страната ни
започва да живее отново, което забавя
много процесите”, заяви Папаризов. По ду-
мите му това обезсмисля труда на хиляди
българи, на всички общини и райони, на хо-
рата от администрацията и
специалистите, които участваха в подго-
товката на стратегията. „Идва време да
се прави и новият проект за 2014г. - 2020г.,
а ние все още уточняваме какво ще пра-
вим и ревизираме миналото, вместо да гле-
даме към  бъдещето, отбеляза Папаризов.
Той заяви, че сериозен проблем е забавя-
нето на най- крупните проекти, каквито
са инфраструктурните. „Ако забавянето,
не бъде преодоляно в тази сфера, може да
загубим 130 млн.евро”, предупреди
Папаризов. Проблем според левицата е
това, че процедурите продължават да бъ-
дат усложнявани. По тази причина все по-
малко кметове и директори на училища ще
рискуват да ползват бюджетни средства
за европейски програми. Друг проблем са и
честите смени в администрацията и не-
ефективното управление на паричните
потоци по еврофондовете. Папаризов
изтъкна, че към началото на тази година
има над 500 млн.евро за авансови
плащания, а са платени до момента по-
малко от 200 млн.евро. Напредъкът по то-
зи показател е едва 0.6%. „Това не може да
бъде гордост за когото и да било”, заяви
Папаризов.

Социалистите изразиха безпокойство-
то си, че в ключови области страната ни
изостава най- много. Това са области, ко-
ито могат да ни гарантират заетост и
растеж. Най- зле е положението по прог-
рама Конурентноспособност - там, къде-
то българските предприятия имат нужда
от подкрепа за иновации и развитие. На
практика в други социални области като
здравеопазване или иновациите, у нас до-
говарянето е близко до нула. Изключение
прави областта на развитие на човешки-
те ресурси заради активната политика на
предишното правителство. Тук България
е на 46% договаряне.

За съжаление във всички други области,
особено в Транспорт и Околна среда, къде-
то са големите инфраструктурни
проекти, положението е много сериозно.
„Предоговарянето и ревизията на всички
проекти в Околна среда доведе до голямо
забавяне”, заяви Папаризов. По думите му
в областта на Транспорта няма нито един
нов проект. По програмата Джереми не-
отдавна парламентът предоговори спора-
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зумението с ЕИБ. То даваше възможност
да се използват около 10 млн.евро в подк-
репа на малките и средните предприятия.
Промяната води до това, че 80% от сред-
ствата няма да отидат за гаранционни
фондове, а за дялово участие в малки и
средни предприятия и биха били полезни
едва за стотина фирми, вместо да се по-
могне на хиляди малки и средни
предприятия. В областта Човешки ресур-
си от предвидени 435 млн.лв. за борба с
безработицата, до сега са използвани са-
мо 2 млн.лв. „Ето това е социалната чувс-
твителност на правителството”, комен-
тира Папаризов. За Регионално развитие
в момента забавянето също е огромно -
платени са 65 млн. евро, при договорени
617 млн.евро. В Развитието на селските
райони не са открити възможности за но-
ви проекти. По думите на Папаризов
Брюксел предупреждава, че ако тази годи-
на не бъдат извършени плащания за 202
млн.евро, страната ни ще загуби тези
пари. Има минимален прогрес в две облас-
ти - Модернизация на селски стопанства
и създаване стопанства на млади фермери.

Атанас Папаризов представи предложе-
нията на социалистите за подобряване на
усвояването на европейските средства:

 - Да се даде по- голяма автономност
на Националния фонд и да се прехвърли ад-
мнинистрирането му към министър на
еврофондовете. Фондът следва да поеме
своята отговорност и да подготви План
за ускоряване на плащанията

- Да се създаде специален държавен
фонд към министъра на финансите за из-
пълнение на големите инфраструктурни
проекти

- Да се подпомогнат общините чрез
фонда Флаг, като се увеличи неговия пор-
тфейл и се възстанови компенсаторния
механизъм за лихвените плащания на мал-
ките и средни общини

- Да се реши устойчиво осигуряването
на ДДС по проектите, свързани с
Програмата за развитие на селските ра-
йони и Околна среда и води.

- Да се гарантира информираност и
прозрачност в работата на експертите
и бенефициентите.

- Да се делегират дейности по предос-
тавяне на информация, събиране, оценка,
мониторинг на изпълнението на проекти
на регионалните структури на министер-
ствата и агенциите и да се използват не-
зависими експерти за ускоряване на те-
зи процеси.

- Да стартират проектите „техни-
ческа помощ” към ОП „Регионално разви-
тие” за конкретно обучение на общините,
както и на експерти от ОП.

Момент от празника в ОКС Враца
                   Снимка: Авторката
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“Мондиал 2010”

Òðè åâðîïåéñêè
îòáîðà íà
ïîëóôèíàëèòå
Старият континент срещу Южна Америка.
Ако финалът не е “европейски”, единият
финалист е представител на Европа. У нас
волейболът се превръща в “спорт на
републиката”, а футболът – пародия като нея

Един месец, който потвърждаваше крилата фраза “Светът е
футбол”, наближава своя край. В последния ден на седмицата ще е
известно името на поредния световен шампион, ден преди това
– и на този, който допълва призовата тройка. Всичко дойде на
мястото си след четвъртфиналите Уругвай – Гана 1:1 /4:2 след
дузпи/, Холандия – Бразилия 2:1, Аржентина – Германия 0:4 и
Парагвай – Испания 0:1. Когато този брой на нашия вестник е
вече в ръцете н а неговите читатели, ще са изиграни и полуфи-
налните мачове /Холандия – Уругвай и Германия – Испания/. Така
финалът на 11 юли от 21.30 часа на стадион “Сокър Сити” в
Йоханесбург, ако не е изцяло европейски, сред тримата челници
два отбора ще са от Стария континент.

Иначе световното първенство започна някак си неудачно за

Европа. Четири отбора от Южна Америка стигнаха до четвърт-
финалите и както находчиво отбеляза в. “7 дни спорт”, шампиона-
тът на планетата заприлича на турнира “Копа Америка”. А само
два дена по-късно заприлича повече на “Евро 2010”. Така за седми
път в последните осем световни първенства на полуфиналите
играят трима европейски представители и Европа показа на ос-
таналия свят с какво и как се печели във футбола!

На фона на всичко видяно досега на “Мондиал 2010” се откро-
иха доста интересни мнения за най-популярната игра с топка.
Уругвай например е страна без официална религия. Нов сърцата н
уругвайците винаги има запазено място друга една религия – фут-
болът и страстта към националния отбор. За тази малка страна
от 3,4 милиона души /спечелила досега 2 шампионски титли/ фут-
болният историк Луис Пратс твърди: “Футболът винаги е спло-
тявал нацията.” Едва ли ще възприемете като по-различно мне-
нието на германския канцлер Ангела Меркел /на въпроса “Кой е по-
голям фен на футбола – вие, или мъжът ви Йоахим Зауер?”, тя
потвърждава: “Със сигурност аз.”/. Когато казва “Радвам се на всеки
национал, който пее химна” и репликирана с думите “Половината
не са родени тук, или родителите им са емигранти”, отговаря:
“Германия се оглежда във футбола. Убедена съм, че всеки от тях
играе с удоволствие за Германия. Този отбор е отражение на на-
шето общество. Емигрантите, техните деца и внуци са помог-
нали много за развитието на страната. Добрите спортисти и
най-вече футболистите са пример за успешната интеграция на
чужденците.” Да, има ги и тези неща във футбола!

У нас изглежда малко по-различно. Ние пък заради футбола се
делим на свои и чужди. Изглежда затова и отдавна ни яма на голе-
мите футболни форуми. И обикновено фантазираме “Ако се бяхме
класирали…” Но това е вече друга тема з-а разговор. Особено за
тези, които твърдят, че “волейболът се превръща в спорт на
републиката, а футболът – в пародия като нея”.

Хайде да не си разваляме настроението преди последните ма-
чове от “Мондиал 2010”!

Канцлерът на Германия Меркел гледа повече футбол дори
от съпруга си.

Òàëèñìàíèòå íà

ñâåòîâíèòå

øàìïèîíàòè…
44 години изминаха откакто

усмихнатото лъвче Уили, облечено в
блуза с цветовете на националния флаг
на Англия и с надписа “Световна купа” на
гърдите, радваше публиката на
стадионите по време на мондиал 1966 г.
Всъщност с “раждането” на Уили бял
свят видя и идеята на ФИФА за
официалните талисмани на световните
първенства. Оттогава до сега те са
незаменима част от най-големия
футболен форум на планетата, като му
придават неповторим и загадъчен чар.

През септември 2008 г. всички ние се
запознахме с новата звезда на
мондиалите – леопардчето Закуми. То бе
избрано за официален талисман на
шампионата в Южна Африка. Още
тогава Закуми обеща да допринесе за
много по-забавното и приятно гледане на
мачовете. А ето и кои бяха
предшествениците на веселия леопард
от 1966 г. насам:

Ëåîïàðäúò

Çàêóìè

/Ðåïóáëèêà

Þæíà

Àôðèêà

2010 ã./

Ëúâ÷åòî

Óèëè

/Àíãëèÿ

1966 ã./

Ìîì÷åíöåòî

Õóàíèòî

/Ìåêñèêî

1970 ã./

Ìîì÷åíöàòà

Òèï è Òàï

/Ãåðìàíèÿ

1974 ã./

Ìîì÷åíöåòî

Ãàó÷èòî

/Àðæåíòèíà

1978 ã./

Ïîðòîêàëúò

Íàðàíõèòî

/Èñïàíèÿ

1982 ã./

Ïèïåðúò

Ïèêå

/Ìåêñèêî

1986 ã./

Ôèãóðêàòà

×àî

/Èòàëèÿ

1990 ã./

Êó÷åíöåòî

Ñòðàéêúð

/ÑÀÙ

1994 ã./

Ïåòåëúò

Ôóòèêñ

/Ôðàíöèÿ

1998 ã./

Òðèîòî

Àòî, Êàç

è Íèê

/ßïîíèÿ è

Ðåïóáëèêà

Êîðåÿ

2002 ã./

Ëúâ÷åòî

Ãîëåî VI

/Ãåðìàíèÿ

2006 ã./
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Èìóíèçàöèîíåí êàëåíäàð
íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ

Имунизация

Имунизация против хепатит
В /I прием/

Имунизация против
туберкулоза

Имунизация против хепатит
В /II прием/
Имунизация против
полиомиелит, дифтерия,
тетанус, коклюш, хемофилус
инфлуенце тип В /I прием/

Имунизация против
пневмококи /I прием/
Имунизация против
полиомиелит, дифтерия,
тетанус, коклюш, хемофилус
с инфлуенце тип В /II прием/

Имунизация против
пневмония /II прием/
Имунизация против
полиомиелит, дифтерия,
тетанус, коклюш, хемофилус
с инфлуенце тип В /III прием/

Имунизация против
пневмококи /III прием/
Имунизация против хепатит
В /III прием/
Проверка за белег след БЦЖ
имунизацията. На децата
без белег се прави проба
Манту. Отрицателните се
имунизират.
Реимунизация против
пневмококи, не по-рано от 6
месеца след III прием /IV прием/
Имунизация против морбили,
паротит, рубеола
Р е и м у н и з а ц и я
п р о т и в п о л и о м и е л и т ,
дифтерия, тетанус, коклюш,
хемофилус инфлуенце тип В /
IV прием/

Реимунизация против
полиомиелит, дифтерия,
тетанус, коклюш /V прием/

Реимунизация против
туберкулоза след
отрицателна проба Манту
Реимунизация против
туберкулоза след
отрицателна проба Манту
Реимунизация против
морбили, паротит, рубеола
Реимунизация против
тетанус и дифтерия
Реимунизация против
туберкулоза след
отрицателна проба Манту
Реимунизация против
тетанус и дифтерия
Реимунизация против
тетанус и дифтерия

Навършена
възраст

П р е з
първите 24
часа след
раждането
От 48 час
с л е д
раждането
Първи месец

Втори месец

Трети месец

Ч е т в ъ р т и
месец

Ш е с т и
месец
Седми месец

Дванадесет
месеца

Тринадесет
месеца
Шестнадесет
месеца – не
по-рано от
една година
след третия
прием

Шест години

С е д е м
години

Единадесет
години

Дванадесет
години

Седемнадесет
години

От 25-та год.
през 10 год.

Ваксина

Рекомбинантна хепатит В
ваксина

БЦЖ ваксина

Рекомбинантна хепатит В
ваксина
К о м б и н и р а н а
петкомпонентна ваксина
срещу дифтерия, тетанус,
коклюш с ацелуларна
компонента, инактивирана
полиомиелитна ваксина,
конюгирана ваксина срещу
Хемофилус инфлуенце тип В
Конюгирана пневмококова
ваксина
К о м б и н и р а н а
петкомпонентна ваксина
срещу дифтерия, тетанус,
коклюш с ацелуларна
компонента, инактивирана
полиомиелитна ваксина,
конюгирана ваксина срещу
Хемофилус инфлуенце тип В
Конюгирана пневмококова
ваксина
К о м б и н и р а н а
петкомпонентна ваксина
срещу дифтерия, тетанус,
коклюш с ацелуларна
компонента, инактивирана
полиомиелитна ваксина,
конюгирана ваксина срещу
Хемофилус инфлуенце тип В
Конюгирана пневмококова
ваксина
Рекомбинантна хепатит В
ваксина
БЦЖ ваксина

Конюгирана пневмококова
ваксина

Комбинирана ваксина
морбили-паротит-рубеола
К о м б и н и р а н а
петкомпонентна ваксина
срещу дифтерия, тетанус,
коклюш с ацелуларна
компонента, инактивирана
полиомиелитна ваксина,
конюгирана ваксина срещу
Хемофилус инфлуенце тип В
К о м б и н и р а н а
ч е т и р и к о м п о н е н т н а
ваксина срещу дифтерия,
тетанус, коклюш с
ацелуларна компонента и
и н а к т и в и р а н а
полиомиелитна ваксина
БЦЖ ваксина

БЦЖ ваксина

Комбинирана ваксина
морбили-паротит-рубеола
Тд ваксина

БЦЖ ваксина

Тд ваксина

Тд ваксина

Начин на
приложение

Мускулно,
0,5 мл

Вътрешнокожно
0,1 мл

М у с к у л н о
0,5 мл
М у с к у л н о
0,5 мл

М у с к у л н о
0,5 мл
Мускулно,
0,5 мл

М у с к у л н о
0,5 мл
Мускулно,
0,5 мл

Мускулно,
0,5 мл
Мускулно,
0,5 мл
Вътрешнокожно,
0,1 мл

Мускулно,
0,5 мл

Мускулно,
0,5 мл
Мускулно,
0,5 мл

Мускулно,
0,5 мл

вътрешно,
0,1 мл

Вътрешно,
0,1 мл

Мускулно,
0,5 мл
Мускулно,
0,5 мл
Вътрешно,
0,1 мл

Мускулно,
0,5 мл
Мускулно,
0,5 мл

Река Дунав е втората по големина
река в Европа. Тя и притоците и са
една от най-важните речни системи
в Европа. Дунавският басейн е играл
важна роля в политическото,
социаликономическoто и културно
развитие на Централна и Източна
Европа. Басейнът на реката е с площ
817 000 км ² и включва 19 страни,
което го прави басейнът обединяващ
най-много страни по света. От
извора си в Германия до Румънско-
Украйнската делта, реката изминава
над 2845 км, свързвайки 81 милиона
души от Германия, Австрия, Чехия,
Словакия, Унгария, Словения,
Хърватия, Босна и Херцеговина,
Сърбия, Черна гора, Румъния,
България, Молдова и Украйна.

Реките са източник на живот,
енергия, храна, вода, транспорт,
отдих. Дунавските влажни зони
регулират замърсяването и
пречистват водите. Реките са връзка
между европейските страни и
обединяват различните езици,
култури и истории. Те са и от голямо
значение за Европейската дива
природа. Басейнът се отличава с
голямо разнообразие от екосистеми
и е местообитание за много
животински и растителни видове

Река Дунав е от изключително
значение и за Република България, тъй
като представлява една от
границите на страната ни и връзка с
останалите части на континента.
Всеки от нас може да допринесе за
нейното устойчиво използване и
закрила.

Денят на Дунав е празник за една
по-чиста и по-безопасна река като
резултат от шестнадесетгодишно
международно партньорство на
страните от Дунавския басейн.
Фестивали, срещи и образователни
дейности отбелязват празника
навсякъде по Дунавските брегове.
Конкурсът за детско творчество е
част от кампанията за отбелязване
на Деня на Дунав, като централна
тема е връзката между Дунавските
реки, земята, животинския свят,

Ïðàçíèê çà åäíà ïî-÷èñòà
è ïî-áåçîïàñíà ðåêà

Денят на Дунав

горите и хората. През 2010 г.
участниците ще имат възможност
да обърнат внимание не само на
запазването на природата и
традициите, но и да предложат
действия и стъпки с който всеки
жител на региона да допринесе за
опазване на реката, речните
екосистеми и тяхното
биоразнообразие. С участието си в
състезанието те ще имат
възможност да научат повече за
речния басейн и да се включат в
неговото опазване.

* * *
Осъзнавайки значението на

река Дунав за развитието на
страните от региона,
Европейската комисия инициира и
координира изготвянето на
Стратегия на Европейския съюз за
Дунавския регион. Този документ
ще има за цел да обедини усилията
на регионите и страните в басейна
на река Дунав, за ускоряване на
процесите на икономическо и
социално сближаване, както и
засилване и разширяване на
териториалното сътрудничество,
посредством ефективно прилагане
на макрорегионално ниво на
принципите на европейската
кохезионна политика.

Партньорството между
Дунавските страни е ключов
фактор за успешното постигане
на приоритетите за повишаване на
к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т т а ,
развитието на иновациите,
енергийната ефективност и
опазването на околната среда в
Европа.

От своя страна, Денят на река
Дунав укрепва „Дунавската
солидарност” като поставя на
преден план нашия общ, споделен
стремеж към опазване на
безценните биосферни ресурси в
Дунавския регион, независимо от
историческите и културните
различия, характерни за
отделните страни.

От река Дунав зависи
качеството на живот на милиони
хора – реката осигурява вода,
храна, енергия, отдих и поминък за
населението в целия Дунавски
басейн. Река Дунав и крайбрежните
райони обхващат важни
местообитания за дивата природа,
която включва голямо
разнообразие от екосистеми и
множество животински и
растителни видове.

На 05.07.2010 г. млади
социалисти от Бяла Слатина се
включиха в инициативата, която
е част от Националната кампания
на Младежкото обединение в БСП
– „Дянков, назначи ме”.
Мероприятието е първото по
рода си за област Враца и ще
продължи през настоящата
седмица и в останалите общински
центрове на региона.

Младежите подканяха свои
връстници да подават заявления за
работа до финансовия министър
Симеон Дянков. За кратко време бяха
събрани повече от 400 заявления,
които ще бъдат предадени на
Министъра след края на кампанията.

„Аз съм един от 70-те хиляди
безработни младежи. Не искам да
ставам „абонат” на Бюрото по труда.
Конкуренцията тук става все по-
жестока – от 45 хиляди, за една
година безработните младежи
станахме двойно повече. .... Допускам,
че не сте наясно и с факта, че за
младежите безработицата
означава по-често да бъдат
безработни и в бъдеще. Въпреки
всичко това мисля, че мястото ми е
тук, в България. Защото смятам, че
икономиката на страната ми има
нужда от мен и от хората на моята
възраст. Вече платих личната си

Íàöèîíàëíà êàìïàíèÿ
“Äÿíêîâ, íàçíà÷è ìå”

цена на кризата, като останах без
работа. Не съм в състояние и не
искам да плащам и цената на
Вашата политика...” се казва в
мотивационното писмо към
заявлението.

Кампанията е отклик на
тревожната тенденция, която се
очертава през последната година
- младите хора в България все по-
трудно да намират реализация.
Проблемът е особено болезнен в
Бяла Слатина, където
официалната безработица е около
20%, което е два пъти повече от
средния процент за страната. В
общата съвкупност от
регистрираните безработни лица,
делът на младежите до 29 год. е
17%

През миналата седмица във
Враца се проведе и кръгла маса на
тема „Младежката безработица”
с участието на представители на
синдикатите, бизнеса и местната
власт. Инициатор на този форум
беше Областният съвет на МО в
БСП – Враца. Чрез проведеното
мероприятие младите хора в
Община Бяла Слатина заявиха
своята активна гражданска
позиция към злободневните
проблеми, свързани с тяхната
реализацията на пазара на труда.
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Давам обзаведен
апартамент под

наем в София,
кв. “Обеля”, в
близост до

метростанция,
спирка, училище,

поликлиника и
детска градина.

Цена по
споразумение.

Справка:
096/52-08-83,
0897/ 227124.

ЕТ "ОЛАРТ"

клон Враца
извършва

абонамент
на вестници и

списания.
092/2 95 23 -

куриерски услуги.

ПРОДАВАМ
 апартамент в

Монтана, на ул.

“Христо Ботев”

2А, ап. 17, ет. 2,

срещу жп

линията. Цена по

споразумение.

Тел. 0878/948098.

ч 8 юли Св.
великомъченик
Прокопий. Св.

преподобни Теофил
Мироточиви,
Македонски
п 9 юли Св.

свещеномъченик
Панкратий, епископ
Тавроменийски. Св.

Теодор Едески
с 10 юли Св. 45

мъченици в Никопол
Арменски. Св. мъченик

Александър. Св.
Антоний Печорски
н 11 юли † Седма

неделя след
Петдесетница. Св.

мъченица Евфимия
Прехвална. Св.

равноапостолна
княгиня Олга. Св.

преподобномъченик
Никодим Албански

п 12 юли Свв.
мъченици Прокъл и

Иларий. Св. Мария
Колендуха. Св.

преподобни Михаил
Малеин

в 13 юли Събор на
св. архангел Гавриил.

Св. преподобни
Стефан Саваит

с 14 юли Св.
апостол Акила от

Седемдесетте
апостоли. Св.

преподобни Онисим
Чудотворец.

ОБЩИНА                    МОНТАНА

На основание чл. 69, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество

ОБЯВЯВА
публичен търг с явно наддаване

за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

Цената е без включен ДДС.
Търгът ще се проведе на 22.07.2010 г. от 11.00 часа в сградата на Община Монтана.
Тръжните книжа се получават в стая 506, а се заплащат в ТБ “Алианц България” –

клон Монтана по IBAN BG88BUIN76618472700003, банков код 44 70 00, до края на
работния ден, предшестващ търга.

Депозитът се внася в “Общинска банка” АД – клон Монтана, по IBAN
BG82SOMB91303347342102, BIC – SOMB BGSF до края на работния ден, предшестващ
търга.

Молби за допускане до участие в търга се приемат в стая 506 до края на работния
ден, предшестващ търга.

Оглед на обекта се осигурява от Дирекция “ОС” при Община Монтана, след
представяне на документ за закупени тръжни книжа.

Повторен търг при неспечелен от първия търг обект, ще се проведе на 29.07.2010
г. от 11.00 часа на същото място, като срокът на всички необходими за участие
документи е краят на работния ден, предшестващ търга.

За справки: тел. 096/394 221 и 394 222.

Отлична препоръ-
ка и сериозен

стаж в Италия -
жена търси

работа за почис-
тване, гледане на
деца и възрастни
във Враца, тел.

0893 934 347,
Диана

666.00 63 600.00  6360.00  100.00  27.07.2010
       16.00 ч

331.00 361000.00 3610.00  100.00  27.07.2010
       16.30 ч

2223.00 211200.00  21120.00 100.00  28.07.2010
       16.00 ч

1123.00 143300.0014 330.00 100.00 28.07.2010
       16.30 ч

ОБЩИНА                    МОНТАНА

На основание чл. 69, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество

ОБЯВЯВА
публичен търг с явно наддаване

за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

№ Наименование
Начална
тръжна

цена
/лв.

Цена на
тръжни
докумен-

ти/лв.

Депозит
/лв.

Площ
кв.м

1.   Поземлен имот с ид. № 48489.5.405
     по кадастралната карта на
      гр. Монтана

2.   Поземлен имот с ид. №  48489.5.407
      по кадастралната карта на
      гр. Монтана, ведно със сграда с
      ид. № 48489.5.407.1 /140 кв.м/

3.   Поземлен имот с ид. № 48489.5.403
      по кадастралната карта на
      гр. Монтана, ведно със сграда с
      ид. № 48489.5.403.1 /321 кв.м/

4.  Поземлен имот с ид. № 48489.5.404
     по кадастралната карта на
     гр. Монтана, ведно със сграда с
     ид. № 48489.4.404.1 /145 кв.м/

Дата и час
на търга

В цената на земята не е включен ДДС.
Търгът ще се проведе в сградата на Община Монтана.
Тръжните книжа се получават в стая 506, а се заплащат в ТБ “Алианц България” –

клон Монтана по IBAN BG88BUIN76618472700003, банков код 44 70 00, до края на работния ден,
предшестващ търга.

Депозитът се внася в “Общинска банка” АД – клон Монтана, по IBAN
BG82SOMB91303347342102, BIC – SOMB BGSF до края на работния ден, предшестващ търга.

Молби за допускане до участие в търга се приемат в стая 506 до края на
работния ден, предшестващ търга.

Оглед на обектите се осигурява от Дирекция “ОС” при Община Монтана, след представяне
на документ за закупени тръжни книжа.

Повторен търг при неспечелен от първия търг обект ще се проведе съответно за позиции 1
и 2 на 03.08.2010 г., а за позиции 3 и 4 на 04.08.2010 г. по същото време и на същото място, като
срокът на всички необходими за участие документи е краят на работния ден, предшестващ
търга. За справки: тел. 096/394 221 и 394 222.

№ Наименование

1. Поземлен имот с ид. № 48489.5.351
по кадастралната карта на гр. Монтана,      2889      173 340    17 334     100
с адрес гр. Монтана,
ул. “Индустриална”.

Начална
тръжна

цена
/лв.

Цена на
тръжни
докумен-

ти/лв.

Депозит
/лв.

Площ
кв.м

Ви предлага различни видове
хляб, питки и празнични

пити, богат асортимент на
закуски и козунак. Без

консерванти!
Качество на достъпни цени.
Фирмата зарежда търговски

обекти в Монтанска и
Врачанска област

Хлебопекарна
“Ваня ММ” – гр.

Монтана

тел./факс 096 305 740

Ïðîãðàìà “Ñòàðò â

êàðèåðàòà”
От 28.06.2010 г. стартират процедури –

2010 г. за кандидатстване за работните места
в централните ведомства, областните и
общинските администрации по Компонент 1
на Програма “Старт на кариерата”.

Крайният  срок за депозиране на
документите в Дирекции БТ  за участие по
Програмата е 16.07.2010г.

По Компонент 1 от Програмата могат да
кандидатстват само младежи до 29г.,
завършили образованието си във висши
учебни заведения и придобили
образователно-квалификационна степен
“професионален бакалавър” (“специалист”),
“бакалавър”, “магистър” или “доктор”, в
зависимост от изискванията на работното
място. Тази година от Критериите за
кандидатстване е отпаднало изискването
за завършване на висшето образование
през настоящата или предходната година,
както и изискването за минимален успех
от дипломирането.

През 2010 г. работните места за област
Монтана са общо 16, като разпределението
им по квоти е както следва:

ПО КВОТА № 1 за работните места в
централните ведомства – 6 броя

Национална агенция за приходите – 1 бр.
Регионален инспекторат по образованието

Монтана – 1 бр.
ДБТ Монтана и ДБТ Берковица – 2 бр.
Изпълнителна агенция “Главна инспекция по

труда” – 1 бр.
НОИ -  Монтана – 1 бр.
ПО КВОТА № за работните места в

областните администрации – 2
брояОбластна администрация Монтана – 2 бр.

ПО КВОТА № 3 за работните места в
общинските администр. – 8 броя

Берковица
Бойчиновци
Брусарци
Вълчедръм
Вършец
Георги Дамяново
Лом
Монтана

м.юни 2010 г.
Дирекция “РСЗ” – Монтана

Р  Е  П  У  Б  Л  И  К   А        Б  Ъ  Л  Г  А  Р  И  Я

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

ДИРЕКЦИЯ

“РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА”

Монтана 3400, пл.”Жеравица”,

тел. 300-312, факс 300-392

Освежете се с безалкохолните
напитки на “ЛЪКИ ДРИНК”.
Фирмата предлага богат

асортимент безалкохолни
напитки: газирани, пуншове,

сокове, концентрат.
“ЛЪКИ ДРИНК” зарежда търговски
обекти във Врачанска област и

Северозапада.

ЕТ “Антон Методиев-Тони”
гр. Криводол, ул. “Радецки” № 12
За контакти тел.: 0887/597939.

Ôèðìà “Ìëå÷åí ïóëñ” âèÔèðìà “Ìëå÷åí ïóëñ” âèÔèðìà “Ìëå÷åí ïóëñ” âèÔèðìà “Ìëå÷åí ïóëñ” âèÔèðìà “Ìëå÷åí ïóëñ” âè

ïðåäëàãà ïðîäóêòè:ïðåäëàãà ïðîäóêòè:ïðåäëàãà ïðîäóêòè:ïðåäëàãà ïðîäóêòè:ïðåäëàãà ïðîäóêòè:

âèñîêîêà÷åñòâåí êàøêàâàë,âèñîêîêà÷åñòâåí êàøêàâàë,âèñîêîêà÷åñòâåí êàøêàâàë,âèñîêîêà÷åñòâåí êàøêàâàë,âèñîêîêà÷åñòâåí êàøêàâàë,

“Ðîëå”,“Ðîëå”,“Ðîëå”,“Ðîëå”,“Ðîëå”,

òîïåíè ñèðåíà.òîïåíè ñèðåíà.òîïåíè ñèðåíà.òîïåíè ñèðåíà.òîïåíè ñèðåíà.

Çàðåæäà òúðãîâñêèÇàðåæäà òúðãîâñêèÇàðåæäà òúðãîâñêèÇàðåæäà òúðãîâñêèÇàðåæäà òúðãîâñêè

îáåêòè â öÿëàòà ñòðàíà.îáåêòè â öÿëàòà ñòðàíà.îáåêòè â öÿëàòà ñòðàíà.îáåêòè â öÿëàòà ñòðàíà.îáåêòè â öÿëàòà ñòðàíà.

Çà êîíòàêòè: 0888 72 41 76.Çà êîíòàêòè: 0888 72 41 76.Çà êîíòàêòè: 0888 72 41 76.Çà êîíòàêòè: 0888 72 41 76.Çà êîíòàêòè: 0888 72 41 76.

Д-р ВИОЛИНА КИРИЛОВА
стоматолог

гл. Монтана, ж.к. “Младост” 1,
МЦ “Алтея”

GSM: 0888 88 73 96.

Д-р Румяна ЕРСКА
стоматолог

Работно време:
Понеделник – петък:

9 – 12 ч; 15 – 19 ч.
Адрес: Монтана, ул. “Аспарух” № 60.

Тел. 096/520 682; 0898/678730;
0894/373433.
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Пишат ни от Видин

екип Враца - 3000, п.к. 259, тел. 092/66 11 76, факс: 092/66 06 53
екип Монтана - 3400, п.к. 133, ул. “Пейо Яворов” №1, бизнесцентър “Огоста”, ет.4, тел. 096/306 383
екип Видин - 3700, ОКС, ул.”Г. Божинов” №1
Графичен проект - Радослав КАМЕНОВ Интернет издание: Ангел БОРОВАНСКИ

За информациите са
използвани емисиите

на БНТ, БНР и
телевизия “Монт 7”

Председател на кооперация “Журналист” и главен редактор
на “Слово плюс” Параскева МАРКОВА - 0886 024 339

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ЖУРНАЛИСТ”

Предпечат: “Колор”- Монтана;        Печат: БГ “Принт” - Враца

Броят е приключен редакционно в 12.00 ч. на 7 юли  2010 г.

Адрес:  Враца, ул. “Цв. Кръстенякова” 13, ОКС

За живота такъв, какъвто е!За живота такъв, какъвто е! Редакцията
приема ръкописи

до 50
машинописни

реда /2 страници/.
Хонорари не се

изплащат.e-mail: slovoplus@yahoo.com
e-mail: slovoplyus@abv.bg

От брой в брой

Äà çàïàçèì ñúêðîâèùàòà íà Áúëãàðèÿ

Милан А. МИЛАНОВ

Милан А. МИЛАНОВ

Продължава от миналия брой

Цели двадесет години не успях
да се добера до нито една карта,
нито да открия кой е тайнствени-
ят им притежател, на които
Кацаров цял живот робува, купувай-
ки карта след карта. Може би този
ентусиазъм към откривателство,
броденето из планините, проучва-
не на стотици обекти подържаха
жизнеността на Вергилий. Беше си
измайсторил уред за търсене на
злато, наричан от неговите съима-
няри “кадилница”, неразделна част,
с която не се разделяше и размах-
ваше над обектите както поп раз-
махва кадилница в черквата.

Кацаров обикаляше селата и гра-
довете у нас, познаваше поименно
заклетите иманяри, които го при-
емаха с радост и големи надежди.

Най-после, след двадесетгодиш-
но общуване се него успях да разк-
рия името на тайнствения съдър-
жател на картите, описите и без-
ценния Дневник.

Споменах името му на Кацаров,
той остана изненадан, дълго пре-
мисля начина, по който съм разкрил
собственика на картите, не можа
да проумее как съм успял, но призна,
че действително този е човекът и
че четиридесет години работи с
него. След тези дълги предисловия,
време е да разкрия истината за
картите, за изработването и про-
дажбите им, както и за къртовска-
та работа по изкопите нощем.

Нужно е да направим уговорка,
че разнищваме истински случай, но
редно е да не споменаваме истинс-
ките имена на продавачи и купува-
чи на картите. Лицата, които ще
бъдат описани са известни и про-
челите тези редове ще се сетят
за кои герои се отнася написаното.
Нека повторим, целта ни е друга-
да предупредим желаещите за бър-
зо забогатяване да не купуват има-
нярски карти, а тези, които вече са
ги закупили да знаят, че картите
са фалшиви.

Ще започнем с човека притежа-
тел и продавач на карти. Вече не е
между живите, но стотина копия се
намираха във Вергилий Кацаров,
който няколко години преди да по-
чине се завърна в Пловдив и живя
при сестра си. Картите е съхраня-
вал в голям куфар, който и до днес
се намира у сестра му. Най-голямо
количество фалшиви карти са изра-
ботвани и разпродавани от почи-
налото вече лице, като вторични.

Помежду днешните селата
Белащица и Марково, Пловдивско
горе в балкана има место, което
се казва Кочок гечит. В това мяс-
то има извор с лоша за пиене вода.
На изток от този извор на 15 крач-
ки на един камък знак изковахме:
един кантар 72 оки и под него конс-
ка подкова. От тия знаци на 8 крач-
ки срещу слънце край извора изко-
пай 1 аршин земя и отдолу, ще ви-
диш един ибрик пълен със златни па-
ри и 10 чанти злато оставихме.
Който ги намери, там отгоре, наб-
лизо има един манастир, който се
казва “Бела черква” на него помощ
да даде.

От там отстрани в източна по-
сока на един камък знак оставихме:
едно магаре, което гледа към
поляната. Отстрани от знака на
две крачки има друг камък, на който
до самата земя знак оставихме:к-
ръст  Копай аршин земя до знака и
там един котел със златни пари
оставихме. На 8 крачки на изток има
друг камък от друга руда. На този
камък знак поставихме : една сабя.
От този знак на 5 крачки  срещу

слънце изкопай 4 аршина земя и от-
долу плоча ще намериш, на която
поставихме знак: един чук. Дигни
тая плоча и отдолу 3 стъпала ще
се открият и един тесен вход пра-
вен с римски тухли. Влез вътре, то-
ва е минна галерия където римля-
ните са работили. На 10 крачки ка-
то вървиш навътре една врата ще
намериш, тя е отворена.Влез вът-
ре там има много сребро и олово,
инструменти и една машина за про-
чистване на пясък. На това място
ще намериш един синджир който ка-
то го дръпнеш се връща надолу, за-
щото на другия му край има тежест
от олово. Там има 4 галерии. Ние та-
зи мина я намерихме.

Наблизо мост има.
От тоя мост нагоре срещу слън-

це има едно високо място на което
отгоре има римска църква.
Отстрани на тая църква в западна
посока колко един куршум хвърлей
разстояние има друга църква. В сре-
дата на църквата има едно хлътна-
ло място. В това място на един ка-
мък знак поставихме: кучешка глава.
От тоя знак на 6 крачки срещу слън-
це край църквата, край високото
място от страни изкопай 1 аршин
земя. Отдолу тесен вход ще се от-
вори зазидан с тухли. Свали тухли-
те и влез вътре. Желязна врата ще
намериш, ключът е на възглавница-
та отгоре. Отвори вратата и влез
вътре.Там ще намериш два котела
пълни със злато и малко сребро, мно-
го църковни треби, два златни кръс-
та и два златни бюста...

От там минахме срещу слънце
вътре в балкана, има махала
Четрока на село Манастир. Близо до
това село има едно място, което се
казва Затворено леговище. В това
място минава едно дере, което се
казва Канджа дере. В това дере има
една воденица, която се казва
Дункова воденица. Тя е нашата глав-
на воденица- седмата.Тя е с три
странични камъка и от едната
страна зид. Там където пада вода-
та има един камък на който отгоре
знак поставихме:една риба. Дигни
тая плоча и отдолу една пушка ще
намериш пълна с меки златни
монети. Там където е вратата на
воденицата срещу слънце има по-
ловин воденичен камък на който
отстрани знак поставихме: пушка.
От тоя знак на 6 крачки на изток
изведи 1 аршин земя и отдолу пло-
ча има със знаци: един кръст и над
него една сабя. Дигни тая плоча и
под нея две стъпала ще се открият.
Вътре е като стая, там ние 6 вине-
ни бурета пълни със злато оставих-
ме и 10 пушки и малко джапане. На
лявата страна вътре знак
поставихме:квадрат. Счупи това
място и дупка ще се отвори. Вътре
има книга и много злато оставихме,
малко сребро и една сабя. В двора на
воденицата на 7 места пари има-
книгата ще каже за тях. Край воде-
ницата на запад над пещерата има
един дълъг гроб. В него е нашата
другарка Куна. В краката й има един
млечен котел 60 оки злато.На ръка-
та й има една гривна ј ока злато.
Който намери този гроб на 8 бедни
момичета помощ да даде, на дере-
то мост да направи.

От там като излезеш ще видиш
камък, на който отстрани поставих-
ме знак: жена. От тоя знак на две
крачки на запад изкопай 3 аршина зе-
мя и отдолу галерия ще се отвори.
От където почва галерията на дяс-
ната страна има две зазидани тухли.
Махни тухлите и вътре шише ще на-
мериш в което има поставена книга,
която ще каже какво има още.   На
изток местото е много високо и се
казва Овче пасбище. В това пасби-

ще има 3 побити камъка. На най-мал-
кия камък знак оставихме: един олук
(кръгъл отвор). На където сочи олука,
на 4 крачки изкопай 1 аршин земя и
отдолу плоча ще се намери. Дигни
плочата, отдолу 15 чанти със злато
оставихме. Винено буре пълно със
златни монети и 150 чанти със
сребро. Това е римска галерия, като
вървиш напред 4 входа ще намериш
широки. На това място има много ин-
струменти и много бакърена руда.
Който намери тая мина надолу има
село, казва се Мулдава. Край това се-
ло има манастир “Света Петка”. На
манастира помощ да даде.

От там надолу като вървиш наб-
лизо има село Югово. Насреща това
село има 7 параклиса. Два от тия па-
раклиси са разположени един срещу
друг. Единият се казва “ Св.Атанас”
а другият “ Св.Георги.”

Те се намират на 50 крачки разс-
тояние един от друг. Помежду тия
манастири има голямо дъбово дърво.
До корена на това дърво има камък 1
аршин висок. Отстрани на камъка
поставихме знак: кокоша глава.
Дигни тоя камък-плоча и под нея 4
стъпала ще се намерят. Слез по тях,
това е входа на галерия. Вътре има
още 3 входа. Тук римляните са вади-
ли сребро и олово. Вътре има много
инструменти  и една машина за тро-
шене на камъни.

От там надолу има един манас-
тир “ Св.Богородица”. Над него има
един извор с хубава вода. Под тоя из-
вор надолу по водата на 6 крачки има
един камък за сядане. Край тоя ка-
мък близо до земята знак направих-
ме:сабя и под нея счупен кръст.От
тоя знак на 3 крачки на запад извади
1 аршин земя и отдолу плоча ще
намериш. На нея отгоре знак поста-
вихме:човешка глава. Дигни плочата
и отдолу в един котел 120 чанти със
злато оставихме и едно шише в ко-
ето ще каже какво още има по тези
места.

На две крачки от това място на
изток изкопай 4 аршина земя и от-
долу плоча ще намериш. Дигни я, под
нея 3 стъпала ще се открият. Влез
вътре 8 крачки като вървиш в туне-
ла желязна врата ще срещнеш. Над
възглавницата има един кравешки
рог, вътре в него е ключа. Отключи и
влез вътре. Там царят е сякъл пари
(тарпана). Има малко злато,
инструменти, книги и 2 корони.От
там има галерия, която отива под
земята в дерето, което се намира
под село Конуш.

Който намери това място от
там надолу има село Куклен. Край то-
ва село има манастир “Св.Кузма и
Дамян.” Помощ да даде на манастира.

Продължава в следващия брой

Áúëãàðèÿ íà
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Под угроза е столицата на
Шишмановци

Демокрацията е в опасност!
Демокрацията е най-доброто в управлени-
ето на държавата, ако е изградена на зако-
нова база с еднаква взискателност към всич-
ки граждани, т.е. законите са еднакви както
за царя, така и за пъдаря. В майка България
административното деление на територи-
ята се извършва не по реален или истори-
чески признак, а по политически признак, т.е.
на силния в момента. По принцип не обичам
да правя паралел в политиката с “майка
България”. Първо, защото през последните
20 години в “демократична” България липс-
ва политическа отговорност от всички пра-
вителства спрямо народните интереси. И
второ, защото става въпрос за ликвидация
на европейско историческо наследство –
старата столица на Българската империя
– Видин, Бдин, Бонония, Донония и т.н.

Столицата на Шишмановци е под угро-
зата да бъде напълно унищожена и ликвиди-
рана от троянския кон – ГЕРБ.

През 2009 г. ГЕРБ пое властта с уверени-
ето да възстанови славата на старата
столица Видин чрез административно
укрепване, създаване на ВУЗ и възстановя-
ване центъра за планиране на
Северозападна България.

Няколко месеца след като Бойко Борисов
стана премиер на България, политиката
спрямо столицата на Българския
Северозапад – Видин, се промени. Вместо
всички административни регионални служ-
би за Видин, Враца и Монтана да са във Видин
съгласно решението на предишни народни
събрания /център за планиране на
Северозападна България/, се извърши
обратното, всичко се пренасочва за
Монтана и Враца.

Монтана и Враца са градове от Видинска
област според историята на Видинска
област, написана от Димитър Цухлев, които
се превърнаха в галеници на българската
политика.

България отдавна е разделена на две:
“наша” и “ваша”, но за съжаление, ние не во-
дим гражданска война за спасението й.

Вместо това избирахме “мирния преход”,
който се оказа нищо друго освен победа на
профанския, разпасан и агресивен българс-
ки дух над сакралния, европейски и модерен
български дух.

Министър съгласно тълковния речник оз-
начава слуга, но на кого, не е уточнено, об-
щото мнение е, че е слуга на народа. Сега
това понятие се промени. Министър не е слу-
га на народа, а обратното – народът е слу-
га на министъра. Това мое мнение е
доказуемо, погледнете кой е в ръководст-
вото на партията ГЕРБ – г-жа Фидосова,
чието име дори  е повече чуждо, отколкото
българско.

Липсата на сблъсък в политиката е фак-
тически капитулация на нормална България
пред профанска България на
управляващите.

Крайно време е някоя Ивана, Преслава и
Глория да запишат и запеят химна на
Другата България – България на Борисов,
Сидеров, Костов и исиетата им в култура-
та и журналистиката. И да я нарекат
“Източна Чалгария”, за да се приключи с лик-
видацията на старата столица Видин и
България.

Инж. Ненчо НЕШЕВ, Видин
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Една от най-известните журна-
листки – Ориана Фалачи, която шо-
кира света с яростните си нападки
срещу исляма след атентатите от
11 септември.

Фалачи почина в дома си във
Флоренция, след като 7 години се бо-
ри с рака. Тя се прочу с интервюта-
та на най-известни световни лиде-
ри през ХХ век, сред които палестин-
ският ръководител Ясер Арафат, из-
раелската министър-председател-
ка Голда Мейр, водачът на иранска-
та революция аятолах Хомейни и
американският държавен секретар
Хенри Кисинджир.

Когато аятолах Хомейни оглавя-
ва Иран, разрешават на Фалачи да
дойде в Техеран, за да вземе специ-
ално интервю от аятолаха.
Задължават я да влезе при него със
забрадка. По време на интервюто
журналистката реагира ядосано на
думите на Хомейни и спонтанно си
смъква забрадката. Принуждават я
да напусне, защото е нарушила ис-
лямската норма.

Вече много болна, Ориана Фалачи
беше приета дискретно от папа
Йоан Павел II през август 2005 г.

Журналистката, автор на воен-
ни репортажи, предизвика скандал
през 2002 г. с книгата си “Ярост и
гордост”, написана след шока от
атентатите на 11 септември, в ко-
ято ислямът е окачествен като
репресивен, а арабските имигранти
в Европа – като мръсни и
фанатизирани.

В следващата си книга “Силата
на разума” Фалачи написа, че теро-
ристите са убили 6000 души през
последните 20 години в името на
Корана. В същата книга се казва, че
ислямската вяра “сее омраза вмес-
то любов, и робство наместо сво-
бода”.

Фалачи е родена на 29 юни 1930
г. във Флоренция в семейство на
занаятчия. Баща й е известен
антифашист, ръководител на въс-
танието в Тоскана, арестуван, изп-
ратен на смърт, от която се спася-
ва на косъм, един от хората, възро-
дили унищожените от фашистите
профсъюзи. Фалачи смята, че той е
оказал решаващо влияние върху
формирането на характера й.
Майката на Фалачи е от испански
произход. Ориана израства заедно с
двете си сестри Неера и Паола, ко-
ито по-късно стават журналистки.

80 години от рождението на легендарната журналистка Ориана Фалачи

Легендарната журналистка представи пред света
Голда Мейр, аятолах Хомейни, Ясер Арафат, Хенри
Кисинджър, Муамар Кадафи

Фалачи завършва средно образо-
вание на 16 години, тъй като успява
да вземе 2 години за една. По време
на войната тя се присъединява към
антифашистки групировки, помага
за снабдяването на партизаните с
оръжие и при организиране на бягс-
твото на концлагеристи. Започва
да следва медицина, но е принудена
да прекъсне поради липсата на пари
и призвание към лекарската
професия. Фалачи влиза в журналис-
тиката на 16 години – своите първи
стъпки прави във флорентинския
вестник “Матино чентрале”.
Завеждащият “черната хроника” на
вестника отначало не я взема
насериозно, но след като разбира, че
е племенница на Бруно Фалачи, ре-
шава все пак да я изпита. Бруно
Фалачи, неин чичо по бащина линия,
е бил известен и уважаван
журналист, главен редактор на
“Кориере дела сера”. Изпитът мина-
ва успешно и Фалачи се заема с “чер-
ната хроника”, т.е. с информацията
от болниците и полицейските
участъци. Няколко години по-късно
започва да се занимава със “съдеб-
ната хроника”. През 1949 г. напуска
“Матино чентрале”, но продължава
да работи като репортерка за него
до 1953 г. и става специален корес-
пондент на “Епока” и “Еуропео”. През
1955 г. се премества в Милано в мес-
тната редакция на “Еуропео”. През
този период тя предприема многоб-
ройни пътувания – през 1955 г. в САЩ
и през 1956 г. в Унгария, където е
задържана от съветски войници.

От 1963 г. Фалачи живее в Ню
Йорк. Тя продължава да работи за
“Епока” и “Еуропео”, като пише ре-
портажи от най-горещите точки на
света за сп. “Лук” и “Ню Йорк Таймс”,
лондонския “Таймс”, за “Лайф” и ми-
ланския “Кориере дала сера”.
Отначало Фалачи не пише за
политика, защото се смята за твър-
де млада и защото е жена. Тя извър-
вява дълъг път, докато се превърне
в звездата на журналистическия
свят, известна с репортажите си за
почти всички военни конфликти
през последните 30 години. Влиза в
политиката с материала си за
Виетнам, където през 1967 г. е во-
енен кореспондент в Близкия изток,
в Пакистан, в Бангладеж. През 1968
г. е ранена при отразяването на въл-
ненията в Мексико. Незабравими са
разговорите й със силните на деня:

Голда Мейр, Фидел Кастро, Хенри
Кисинджър и Муамар Кадафи. През
1979 г. тя е първата жена от
Запада, която успява да вземе ин-
тервю с иранския ръководител
аятолах Хомейни. Нейните срещи
и разговори с известни и интерес-
ни личности й позволяват да пуб-
ликува книгата си “Интервюта,
взети от историята”.

Някои от по-известните и кни-
ги са: “”Безполезен пол” /1960/,
“Пенелопа на война” /1963/,
“Егоистите” /1965/, “Ако слънцето
угасне” /1968/, “Писмо до едно неро-
дено дете” /1975/, “Един мъж” :1979/
и романът за ливанските кланета
през погледна на европееца
“Иншалах” /1990/.

За романа си “Един мъж” Фалачи
получава през 1979 г. наградата
“Виареджо”, а през 1991 г. за
“Иншалах” е удостоена с наградата
“Хемингуей”. Два пъти през 1968 г. и
през 1979 г. е наградена с ордена
“Сент Винсент” за журналистичес-
ката си дейност. “Кълъмбия колидж”
в Чикаго я удостоява с почетна док-
торска титла.

Неин Спътник в живота е гръц-
кият писател и антифашист
Александрос Панагулис, който е за-
държан и осъден на смърт след не-
успешен атентат срещу ръководи-
теля на гръцката военна хунта
Пападопулос през 1968 г. Присъдата
не е изпълнена, но през следващите
5 години Панагулис прекарва в зат-
вора в единична килия. През 1973 г.
излиза на свобода след обявената
амнистия, но през нощта срещу 1
май 1976 г. загива при транспортна
злополука. През 1992 г. Фалачи е опе-
рирана от рак.

/В. “Земя”, 20.09.2006 г.
Заглавието е наше./

Матей ШОПКИН

Óñòðåì

И след пътища изминати
в бяла нощ и черен ден,
през пороя на годините
пак ще бъда устремен

към далечни разстояния,
към предвечни висини
и над грохот и мълчания
в песента ми ще звъни

като музика тържествена,
като чист и топъл зов
мойта земна и божествена
мойта българска любов!

Валентин КАЧЕВ

Çàáðàâåíè ïðåäöè

Когато мислите тревожат нощите,
а утрото не иска да заспи,
прииждат гости – спомени за нощите,
забравени от някого предци!
Забравени на Шипка и Околчица,
стаени във Белоградчишките скали,
изваяни във образи с природата,
Вселената под вечните звезди.
Забравени от звуците на арфата,
подминати от нежния Орфей,
прегърнати в полето на омаята,
край Сливница,край Драва...
И търся боен рог от Аспаруха,
и златните пера от Симеон.
На юг пък някой търси пътя
към великия Атон…
Забравени понякога от хората,
лежат спокойно в нечий стих –
във опери, кантати, оратории,
очакват своя звезден миг.
Останали завинаги в историята,
вградени са във мен!

Стефан МАЧЕВ

Êðúâòà  íà  äóøàòà

Не оставяй сърцето да тупти без любов!
Любовта е кръвта на душата.
Любовта, за която да гориш си готов.
Любовта към Родината свята.

Преклони се пред своя вековечен народ,
пред земята, която те храни!
Не забравяй, че няма без България брод,
без дедите за съдник призвани!

Превъзмогнала робство и метежни войни,
знай, една е България мила!
Ти си нейна надежда за най-светлите дни.
Тя е твоя съдба и закрила.

Виж звездата там горе, как гори, как
       трепти,

като знак върху свода небесен!
Припомни си поета със онези мечти,
за живота по-хубав от песен!

Помисли и послушай пресвещенния зов!
Светлина ще огрее земята.
Не оставяй сърцето да тупти без любов!
Любовта към Родината свята!

Архивна снимка на Ориана
Фалачи от 5 юли 1963 г

Тел. 096/30-69-69
GSM: 0886/922 092

Авторският спектакъл на
Димитър Мартинов „Последен час –
Яворов” получи покана за участие в
международен театрален фестивал
в Република Македония.
Постановката ще се играе на 8 юли
на сцената на фестивала „Актьор на
Европа” в Преспа, Македония.
Творбата е едно от шестте нови
заглавия в 71-ия творчески сезон на
Драматично-куклен театър – Враца.
Тя е поредният качествен продукт,
признат зад граница на трупата,
начело на която е Анастас
Попдимитров. Неслучайно преди
дни Съветът на европейската
научна и културна общност и
Официално представителство на
уникалните селища в Европа
наградиха със „Златна книга” ДКТ –

Добрата новина

Ïîêàíèõà ñïåêòàêúë íà ÄÊÒ - Âðàöà íà ìåæäóíàðîäåí ôåñòèâàë
Постановката ще се играе на 8 юли на фестивала
„Актьор на Европа”

Враца заради „завоюван висок
престиж, обществено признание и
принос на институцията към
българската култура”.

„Последен час – Яворов” е
авторският спектакъл на Димитър
Мартинов, който беше показан за
първи път на сцената на ДКТ –
Враца на 26 март т.г. Поради
големия зрителски интерес към нея,
постановката бе показана извън
конкурсната програма по време на
Националния фестивал на малките
театрални форми Враца – 2010.
Творбата е по документирани думи
на П. К. Яворов и пресъздава
последния час от живота на
гениалния поет, революционер и
радетел за свободна Македония.
Освен значимото присъствие на

Димитър Мартинов на сцената, си
заслужава да се отбележи фактът,
че музиката е на Теодосий Спасов.
За консултанти са привлечени
доказани родни експерти по
психология и фолклор. „Последен час
– Яворов” е шестото премиерно
заглавие през настоящия
творчески сезон след кукленото
„Танцуващи ръце”,
моноспектакълът на Теодор
Гайдарджиев „Теорията на Ел Ти за
домашните любимци” от Стивън
Кинг, „Най-истинският” /”Същият
този Мюнхаузен”/ от Григорий
Горин и „Тестът” /”Храбрият Симон
Корах”/ от Лукас Берфус и „”Една
жена – трима мъже” от Петър
Петрович-Пеция.

Може да звучи нескромно, но не
са много българските театри в
провинцията, които за един сезон
да извадят шест нови заглавия на
постановки.

“Слово плюс”


