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Продължение от стр. 1
И тази година инициа-

тивата има образовате-
лен фокус. Под мотото 
“Бъди зелен не само за 
ден“ ще отворят врати 
откритите класни стаи 
на “Моят зелен град“, ко-
ито ще предложат много 
нови дейности и изнена-
ди за участниците.

Инициативата “Моят 
зелен град” започва 

през 2008 г. и нейната 
основна цел е опаз-
ването на природата 
в големия град. През 
2009 г. чрез почиства-
нето на близо 2 км от 
Перловска река в град 
София бяха спестени 7 
000 кг въглероден диок-
сид. През 2010 г. над 500 
доброволци се вклю-
чиха в инициативата 
и почистиха бреговете 

на Перловската река и 
езерото в Южния парк в 
столицата, като по този 
начин спестиха над 9 
000 килограма въглеро-
ден диоксид. През 2011 
г. за първи път иници-
ативата се състоя в 3 
града едновременно и 
събра над 1 000 доб-
роволци. През 2012 г. 
“Моят зелен град” се 
проведе в София, Банкя 

и Костинброд и обедини 
над 1 500 доброволци. 
Те събраха разделно 
900 чувала отпадъци, 
боядисаха 150 пейки 
и детски съоръжения, 
засадиха над 120 нови 
дървета и растения и за-
едно дадоха своя личен 
пример за опазването 
на околната среда.

Радослав ХРИСТОВ
rado@posredniknews.com

“При премиера и вицепремие-
ра имаше среща по повод това, 
че Плевен е един от градовете, 
които са определени да приемат 
бежанци, като за целта беше по-
сочена сграда на “Гражданска 
защита" в Кайлъка и аз изразих 
своето лично становище, че спо-
ред мен паркът не е най-подхо-
дящото място за настаняване дящото място за настаняване 
на бежанци", сподели кметът на 
Плевен проф. д-р Димитър Стой-
ков пред журналисти. Неговите 
съображения са, че Кайлъка е 
парк, в който денонощно има 
хора, които се разхождат, праз-хора, които се разхождат, праз-
нуват или си почиват.

Кметът каза, че с представи-
тели на Общината са направили тели на Общината са направили 
обиколка на целия район в тър-
сене на подходящи сгради. Той е 
категоричен, че бежанската база 
ще бъде не само извън терито-
рията на Кайлъка, но и извън 
територията на град Плевен.територията на град Плевен.

“Друга по-подходяща база от 

тази на бившото виетнамско об-
щежитие в Беглеж не открихме. 
Смятам, че сградата е подходя-
ща, освен това не е в по-лошо 
състояние от тази на Гражданска 
защита, в която няма отопление, 
няма вода, а и ВиК инсталаци-
ята е напукана", уточни проф. 
Стойков.

Проф. Стойков беше поканен 
в четвъртък на среща в Минис-
терския съвет заедно с кме-
товете на София, Цар Калоян, 
Стрелча, Елхово, Нова Загора, 
Момчилград и Харманли. Спо-
ред информация от Правителс-
твената информационна служба, 

темата е била настаняването на темата е била настаняването на 
бежанци от Сирия у нас.

Съгласно разпореждане, даде-
но от Министерския съвет, Об-
щина Плевен трябва да приюти щина Плевен трябва да приюти 
200 бежанци от Сирия.

Предстои предложението за Предстои предложението за 
Беглеж да бъде обсъдено в Об-
щинския съвет на Плевен, след щинския съвет на Плевен, след 
което ще бъде изпратено до което ще бъде изпратено до 
вицепремиера. Това вероятно вицепремиера. Това вероятно 
ще стане в извънредно закри-
то заседание на съветниците, то заседание на съветниците, 
веднага след редовното този веднага след редовното този 
четвъртък.

“Посредник”“Посредник”
news@posredniknews.comnews@posredniknews.com

Нашата делегация 
беше първата, приета от 
кмета Чернишев и през 
цялото време се чувст-
вахме като ВИП гости 
- това сподели проф. 
Димитър Стойков на 
брифинга за журналисти 
в понеделник, с главна 
тема пребиваването на 
делегация от Община 
Плевен на празниците 
на руския град Ростов 
на Дон от 12 до 16 сеп-
тември. Ростов, който 
е най-старият побра-
тим на Плевен, днес се 
развива бързо, много 
се строи, има работещи 
големи заводи и е на-
ричан южната столица 
на Русия, разказа още 
плевенският кмет.

Като конкретен резул-
тат от срещите проф. 
Стойков изтъкна това, 
че от Ростовския държа-
вен медицински универ-
ситет са били заинтри-
гувани от възможността 
да развият роботизира-
ната хирургия, в която, 
както е известно Плевен 
е сред първите в Евро-
па. Ректорът на универ-
ситета е изразил готов-
ност за възстановяване 
на прекъснатите в сре-

дата на 80-те по неясни 
причини връзки между 
двата вуза. Навремето 
тези връзки бяха отлич-
ни, заяви проф. Стойков, 
който има лични споме-
ни отпреди 30 години, 
когато е бил студент в 
Плевенския медицински 
институт - разменяли са 
се групи студенти, има-
ло е участие в бригади. 
Сега се мисли за сът-
рудничество под форма-
та на участие на руски 
учени и млади лекари в 
научни форуми в Плевен 
и в България. Най-ско-
рошната такава проява 
е традиционната за нас 
международна научна 
конференция на млади-
те лекари и студенти. Но 
тъй като тя ще бъде през 
октомври времето може 
да се окаже недостатъч-
но за подготовката на 
гостите. Със сигурност 
ростовско участие ще 
има в пак междуна-
родна и дори световна 
конференция - тази по 
роботизирана хирургия, 
с домакин Плевен, до-
година през май, обяви 
кметът Стойков.

Много добре е бил 
посрещнат в Ростов на 

Дон и нашият Северняш-
ки ансамбъл. Северня-
ците са се представили 
с изцяло нова програма 
в грандиозен концерт, 
в който тяхното изпъл-
нение е било първо. Те 
са имали участие и в 
откриването на фотоиз-
ложбата на Георги Вели-
ков - Чарли, “Духът на 
Плевен”. Лично кметът 
Чернишов е споделил, 
че изложбата много му 
е харесала, в нея открил 
познати за него места и 
символи на Плевен.

Вечерта, на приема 
за делегациите, проф. 
Стойков е връчил на 
ростовския си колега 
като подарък картината 
на акад. Светлин Русев 
“Една българка от Пле-
венско”, която художни-
кът е дарил на Община 
Плевен. На втория ден 
от празниците нашата 
делегация е разгледа-
ла традиционното ку-
линарно изложение на 
крайбрежната улица на 
Ростов, подготвено от 
представители на 116-те 
националности, населя-
ващи града.

Иванка ВАТЕВА
ivanka.vateva@posredniknews.com

Една от най-четените 
съвременни български 
писателки - Иванела 
Самуилова, гостува този 
петък в Плевен. Пово-
дът бе представянето 
на книгите й - “Ако жи-
вотът не е чудо”, “Же-
ната, която търсеше 
любовта” и “Животът 
може да е чудо”, които 
са сред най-търсените 
в последно време. Сре-
щата с плевенчани бе в 
Художествена галерия 
“Колекция дарение на 
Светлин Русев”.

За романите на ав-
торката читателите раз-
казват, че те действат 
като терапия. Главната 
героиня Ади, се е пре-
върнала в събирате-
лен образ на стреме-
жите и желанията на 
всеки човек, разказа 
на срещата авторката.
“Има два начина да 
изживеете живота си - 
като нещо обикновено 
или като чудо”. Тази ми-
съл на Алберт Айнщайн 
е мотото на дебютната 
й книга “Животът може 
да е чудо”, както и на 
последвалата я “Ако жи-
вотът не е чудо”.

На срещата с плевен-
чани Иванела Самуило-
ва бе със своята муза  
- Алексей Бъчев. С него 
авторката се запознава 
през 2008 година, ко-
гато той е психолог в 

ЩЕ ВЪЗСТАНОВЯВАМЕ ВРЪЗКИТЕ
с Ростовския медицински университет
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Мажоретки от Левски с представяне 
за Деня на детето в Австрия

С участие в австрийс-
ки проект започна но-
вия сезон мажоретният 
състав в Левски, с ръ-
ководител Валя Марко-
ва. Това съобщиха от 
пресслужбата на Общи-
на Левски. От 6 до 11 
септември левченските 
мажоретки са имали 
гастрол във Виена. Йо-
мажоретки са имали 
гастрол във Виена. Йо-
мажоретки са имали 

анка, Соня, Ели и Дени, 
са четирите момичета 
от мажоретния състав, 
които заедно със своя 
ръководител, са учас-
твали в празника по 
повод откриването на 
новата учебна година 
в най-големия детски 
парк „Тюркешан парк” 
във  Виена.  Въпреки 
предварителният рег-
ламент за представяне, 

който е определял по 15 
минути за участие, по 
желание на публиката 
момичетата са танцува-
ли повече от два часа, 
споделя Валя Маркова. 
Празникът в Австрия е 
съвпаднал с честване-
то на Деня на детето в 
страната.

Мажоретките от Левс-
ки са наградени от орга-
низаторите с медали, а 
ръководителят им Валя 
Маркова - с плакет за 
принос в спорта и кул-
турата на Виена. 

Това е второто госту-
ване на мажоретките в 
австрийската столица. 
След първото им учас-
тие в проекта „Етное-
моция”, който бе през 
май  миналата година, 

през тази те отново по-
лучиха покана за учас-
тие. И това няма да е 
последната визита на 
момичетата, научаваме 
от техния ръководител. 
Г-жа Маркова се пох-
вали и с това, че след 
като момичетата ста-
наха шампиони през 
тази година на петия 
Национален фестивал 
на мажоретния танц 
„Мадарски конник”, 
към състава е проявен 
голям интерес, а след 
като получиха и награда 
в края на сезона от Об-
щина Левски, групата 
вече разполага с про-
изведени във Франция 
оригинални палки.

Иван КРЪСТЕВ
ivan@posredniknews.com
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Извънредно заседание на ОбС 
заради сирийските бежанци

Една от най-четените български 
писателки гостува в Плевен

Министерство на отб-
раната. Година по-къс-
но тя написва първата 
си книга, а прототип на 
главния герой е именно 
психологът. В романа 
си Самуилова запаз-
ва истинското име на 
Бъчев, защото иска 
повече хора да имат 

шанс да се запознаят 
с неговия подход към 
реалността. 

Първият тираж на 
романа е изчерпан за 
броени месеци. Поради 
интереса към темата, 
авторката решава да 
продължи историята, 
но този път от диамет-

За единадесети път 
Програма Достъп до 
Информация (ПДИ) ще 
връчи годишни награди 
за принос в областта 
на свободата на ин-
формация. Така ПДИ 
отбелязва 28 септември 
- Международният Ден 
на правото да знам. 
Тази година 39 номи-
нирани се състезават 
в шест категории - че-
тири позитивни награ-
ди “Златен ключ” и две 
антинагради - “Катинар” 
и “Вързан ключ”.  

Сред позитивните 
има и една плевенска 

номинация - на Басей-
нова дирекция Дунавс-
ки район, която освен 
годишен отчет поддър-
жа публичен регистър 
на постъпващите теку-
що заявления - нещо, 
което съществува само 
в още един сайт на ин-
ституция - на РИОСВ 
- Монтана.

За активно упражня-
ване на правата си по 
ЗДОИ са номинирани 
граждани от Кюстендил, 
Пловдив, Варна, Ямбол 
и Ловеч, а 6 неправи-
телствени организации 
са използвали после-

дователно и ефективно 
правото на достъп до 
информация в общест-
вен интерес.

Най-атрактивна в ка-
тегорията “Най-добри 
журналистически мате-
риал/кампания, свърза-
ни с правото на достъп 
до информация” е номи-
нацията, направена от 
Росен Босев. Тя гласи: 
“Анна Цолова и Виктор 
Николаев не са изпол-
звали Закона за достъп 
до обществена инфор-
мация, нито са провели 
журналистическо разс-
ледване. Те обаче бяха 

първите, които зададоха 
въпроса, който до ден 
днешен няма отговор - 
кой назначи Делян Пеев-
ски. Премиерът Пламен 
Орешарски не успя да им 
отговори, а малко след 
това Цолова и Николаев 
смениха работодателя. 
В страната на слепите и 
едноокият е цар”.

Сред претендентите 
за анти-наградата “Вър-
зан ключ” са кметът на 
Община Ловеч и пред-
седателят на Общински 
съвет – Ловеч.

Иванка ВАТЕВА
ivanka.vateva@posredniknews.com

рално противоположна 
гледна точка. “Ако жи-
вотът не е чудо” търси 
отговори на въпроса 
защо, когато можем 
да живеем живота си 
като чудо, избираме да 
бъдем нещастни. 

След пътя на чудесата 
Ади, любимката на хиля-
ди читатели героиня от 
първите книги, поема по 
пътя на любовта в третия 
роман “Жената, която 
търсеше любовта”. 

Иван КРЪСТЕВ
ivan@posredniknews.com
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И Плевен ще е част от инициативата “Моят зелен град”

39 номинирани за годишните награди на ПДИ 


