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Златко Живков
посрещна коледари

Прави добро и
ще ти се върне
Елеонора ЦАНОВА
По Коледа стават чудеса.
Благодарност за добрината, сторена от един
благороден човек и много близка до чудото, из
казва чрез нашия вестник врачанката Евелина
Васкова.
Дни преди Рождество тя пътувала с ранния ав
тобус от Монтана за столицата. Като ръководител
на Дома на науката и техниката във Враца, на нея
й се налагало по път да свърши още доста работа
в автобуса. Пристигайки в София грабнала чанта
та си и поела за делови срещи.Извън автогарата
разбр
 ала, че портмонето й, в което имало доста
служебни пари, е изпаднало в автобуса. Върнала
се на софийското гише на монтанската автолиния,
но рейсът бил заминал за гараж.
Със съдействието на касиерките тя се свързала
с шофьора на автобуса Ангел Цветанов, който
я успокоил, че портмонето й е намерено. Срещата
им в гаража била много емоционална, разказва
силно притеснената от загубата на служебни
пари жена. Ангел не пожелал да вземе нищо за
благодарност и я уверил,че винаги би постъпил
така и че колегите му също не биха се двоумели
да върнат намеренавещ.
Васкова останала учудена, че нейната лична
максима, че когато правиш добро, а Домът на
науката и техниката освен акцията "Осиновете
врачанско семейство" участва активно и в много
други благотворителни инициативи, то и на теб ще
ти направят добро.
За това добро тя благодари на шофьора Ангел
Цветанов от Монтана.■

Абонирайте
се за

Слово плюс
в клоновете на „Български пощи”
във Враца, Монтана и Видин

до 20-о число на всеки месец

Читателите ни от Враца могат да
се абонират и във фирма „Оларт”
Абонаментът в редакцията продължава

до края на всеки месец за следващите

Нашите абонати имат еднократно право
на безплатна реклама, обява или
съобщение във вестника

КАТАЛОЖЕН № 2120
навечерието
В
на Рождество
Христовo добри

гости – коледари
посрещна кме
тът на община
Монтана Златко
Живков. С малките
момци бе и 5-го
дишният Мишо,
който ще бъде
първокласник до
година в Словакия.
Празничните гос
ти пресъздадоха
традиционния
обичай коледуване.
Песните и нари
чанията на ко
ледарите имат
силата да прого
нят злите сили
според народните
вярвания. Кметът
Живков получи по
желания за живот
и здраве, сполука
и плодородие и
в замяна дари на
коледарите тор
бички с лакомства.
Коледуваха
деца от Трето и
Четвърто училище
в Монтана.
■Слово плюс

5000 лв. са събрани
от благотворителна
кампания в помощ на
деца на починали
служители
от дирекцията

ЕТ „НЕШО МИРАНОВ”
Нешо МИРАНОВ – управител

Kачество
със световно
значение

в общината

3200 Бяла Слатина
ул. „Васил Левски” № 90
тел. 0915/8 34 61

Деца във врачанската болница
получиха подаръци от Германия
17 деца, настанени за
лечение в МБАЛ „Христо
Ботев” АД – Враца, полу
чиха коледни подаръци.
Приятната изненада
върна усмивките по ли
цата на девет малчугани
в Детско отделение и
осем хлапета в Детска
хирургия. С нескрито
любопитство и блясък в
очите малките пациенти
изваждаха от луксоз

ните опаковки какво ли
не: тетрадки, моливи и
флумастери, дрешки,
играчки и др., но всяка
кутия съдържаше задъл
жително лакомства, четка
и паста за зъби, шал и
шапка. Отделно за всеки
имаше по една Библия
за деца и книжка, отра
зяваща рождествената
история.
Малките пациенти

получават за трета го
дина коледни пакети,
приготвени от германски
семейства и дарени за
„Операция Рождествено
дете”. Проектът е на
международната орга
низация „Самарянска
кесия”, в рамките на ко
ято подаръците от 11
държави достигат до 124
страни в цял свят, в т.ч. и
България.■
на Коледа ОД МВР Монтана проведе сво
ята благотворителна
кампания в помощ на
деца на починали слу
жители от дирекцията.
Тази година събраната
сума за 10 деца сираци е 5000
лв. Тя бе връчена на децата
от директора комисар Валери
Димитров. В благотворител
ната акция освен служители
от дирекцията, са се включи
ли граждани, организации и
фирми.
Част от парите са събрани
от организиран от ОД МВР Монтана благотворителен тур
нир по футбол. ■Слово плюс

33-ма служители на ОД МВР - Монтана
наградени за висок професионализъм

членове на организирана прес
тъпна група, занимаваща се с
Награждаването на прояве
трафик на хора от България
ни служители от дирекцията се
към Гърция и Италия с цел
извърши на тържеств
 ено съб
просия. Директорът на ОД МВР
рание в големия салон на ОД
- Монтана комисар Валери
МВР - Монтана. Криминалист от Димитров присъди същата
ОД МВР - Монтана получи наг
награда, както и 100 лв. пари
рада “обявяване на благодар
чен стимул на 16 служители
ност” и парична награда от 150
на дирекцията. Отличието е за
лв. от министъра на вътрешните проявена инициативност и пос
работи. Награденият служител е тигнати високи професионални
участвал при установяването на резултати при изпълнение на

функциите. Сред проявените
са 2-ма служители на Икономи
ческа полиция, 1 – на Охрани
телна полиция, 5-ма разслед
ващи полицаи, 5 криминалисти
и 3-ма полицейски инспектори.
От отдел “Досъдебно производ
ство” гл. разследващ полицай
Анна Янкова е наградила с
“писмена похвала” 3-ма разс
ледващи полицаи.
За съществен принос при
изпълнение на конкретна про

фесионална задача начал
никът на РУП – Монтана, гл.
инспектор Даниел Псалтиров,
е отличил 4-ма криминалисти,
2-ма служители на УП „Огоста”
и един на УП - Бойчиновци
и 3-ма служители от
администрацията. Началникът
на РУП – Берковица, гл. ин
спектор Валери Йорданов, е
наградил с “писмена похвала”
3-ма от своите подчинени.
Традиционно в навечерието
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Във Видин са доволни
от своя кмет
Общо 66% от участниците
в социалното проучване
„Диалог за Видин” са дали
оценка „добър”, „много
добър” и „отличен” за първата
година от управлението на
видинския кмет. Това показват
резултатите от анкетата,
която бе проведена в периода
26 ноември – 7 декември.
Те бяха представени на
пресконференция от Ани
Каменова – председател на
Комисията за обработване на
резултатите и началник отдел
„Човешки ресурси” в Община
Видин.
Отпечатани са 2000 анкетни
карти. От тях са попълнени
1476. Най-важният проблем
според 1295 души от
анкетираните е ремонтирането
и асфалтирането на улици
и подобряване на средата в
междублоковите пространства.
На второ място хората поставят
привличането на повече
инвестиции и разкриването
на нови работни места – 1180
души. На трета позиция
е ефективното усвояване
на европейски средства по
оперативни програми. 1035
от анкетираните считат за
много важно откриването на
ВУЗ. На 5 и 6 място в същата
графа попадат проблемите
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Накратко

Над 60% от
видинчани дават
положителна оценка
на Герго Гергов

за изграждането на детски
площадки в кварталите и
селищата на общината и
развитието на културен
туризъм.
На базата на получените
данни може да се направи
изводът, че по-голямата част от
хората считат за много важно
разрешаването на всички
7 проблема, поставени в
анкетните карти.
Герго Гергов изрази
удовлетворението си от
факта, че хората смятат
за приоритетни всички
въпроси, които са поставени в
анкетната карта и че мнението
на видинчани съвпада с
намеренията, заложени
в общинската политика.

Областният
управител на
Видин се срещна
с представители
на Националното
сдружение
на общините
в Италия
Инж. Цветан Асенов, областен уп
равител на област Видин, се срещ
на с д-р Паоло Авеззу – национален
съветник на Националното сдруже
ние на общините в Италия /ANCI/.
На срещата присъстваха д-р
Косьо Стойчев – председател на
Настоятелствения комитет за сът
рудничество между Република
България и Италия, и г-н Микеле
Виола – представител на междуна
родната мрежа „Branch of Art“.
Беше обсъждано и подписвано
съвместн
 о споразумение за сът
рудничество между Националното
сдружение на общините в Италия и
област Видин в сферата на реали
зиране на съвместни проекти, подк
репящи културния, интелектуалния
и бизнес обмен между Италия и
България, в частност област Видин.
Националното сдружение на об
щините в Италия /ANCI/ обединява
8104 италиански общини, от които
6406 са членове на сдружението.
ANCI представлява интересите на
членовете си пред централните ор
гани на Италия. Сред функциите на
ANCI са популяризиране на иници
ативите за задълбочаване на поз
нанията на местните институции,
както и участие на гражданите в
живота на местн
 ите автономии.
Сдружението насърчава и коорди
нира международните връзки на
своите членове и техните дейности
в сферата на децентрализираното
международно сътрудничество.
Международната мрежа Branch
of Art, в България, се представлява
от г-жа Теофана Ахрянова /фирма
A.I.S.& A./. Дейността на сдруже
нието е насочена към изготвяне на
анализ на територията в културен
аспект, с оглед реализиране на
проекти в сферата на културата,
обвързани с туризма на съответния
район, с особен фокус върху млади
те хора. ■Слово плюс

Той заяви, че от догодина
вниманието ще бъде насочено
към периферията на Видин и
решаването на проблемите с
инфраструктурата ще започне
оттам. Видинският кмет
посочи и някои въпроси,
които хората допълнително
са поставили в анкетните
карти. Те са свързани с
възстановяване на минералната
баня в с. Сланотрън, ремонта
на надлеза при бул. „Панония”,
необходимостта от дом за
възрастни хора във Видин и
редица други.
Много от анкетираните
са използвали опцията в
анкетните карти да споделят
по-подробно своето мнение
за първата година от

управлението на Гергов. Ето
няколко от тях: „Намалява
дългът на общината и открива
нови работни места”; „Добър
финансов контрол и спиране
на източването на Община
Видин”; „Движим се като
бели хора по осветени вечер
улици”; „Милее за бъдещето
на Видин и работи за нашите
деца и внуци”; „Честен, почтен
– успех!”. „Тези хубави думи
на видинчани ме задължават
още повече да продължим по
пътя, който, смея да твърдя,
че следваме успешно. И една
от важните стъпки е да не
спираме непрекъснатия диалог
с жителите на общината,
защото те са нашият коректив.
С такава цел направихме и
това социално проучване, като
използвахме изцяло наши
ресурси.
Единствените средства,
които сме похарчили, са 18
лв. за принтерна хартия. Този
диалог ще продължи. Защото
и аз, и колегите ми имаме
необходимост от него, за да
следваме вярната посока” – каза
кметът на Община Видин като
заключение на коментара си.■

Да подариш надежда

Изложба на художника
Веселин Нацин

С изложба живопис, подредена в
Художествената галерия „Н. Петров“,
Веселин Маринов – Нацин отбеляза 30
години творческа и педагогическа дейност.
Събитието се проведе под патронажа на
Герго Гергов – кмет на Община Видин.
Веселин Маринов е член на Съюза на
българските художници, през 2000 г. е
удостоен с почетното отличие „Неофит
Рилски“ на Министерството на културата,
има шест самостоятелни изложби. Той е
преподавател по изобразително изкуство в
СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ във Видин.
През 1985 г. по негова инициатива в учи
лището се поставя началото на обучени
ето по рисуване. Юбилейната изложба на
художника е характерна със стиловото си
многообразие. В нея са събрани произве
дения от най-ранния му творчески период
до днес.

Арт терапия
в библиотеката

Вълната – символ на женското начало и
топлината. Допир с природата. Работата
с естествени материали е радост за ду
шата и разтоварва от ежедневния стрес.
Физическият контакт с вълната влияе по
ложително на цялото тяло. Сътворените
от нея облекла, аксесоари и украса са
носители на всички нейни магически ка
чества. В това се убедиха участниците
в празничния уъркшоп, организиран от
Регионална библиотека и Центъра за
социална интеграция и рехабилитация
в града. Участници и гости се запозна
ха както с традиционни народни знания
и практики с Калина Тодорова, така и с
няколко интересни приложни техники за
изработване на красиви пана, украси и
апликации и заедно с Петя Димитрова,
Зоя Пехльова и Камелия Герасимова сами
измайсториха от багрена с природни ма
териали вълна цветя, пеперуди и красиви
играчки за коледната елха. До пъстрите
чорапи и аления вълненик на прабаба
грейнаха многобройните топли звездички
на надеждата и любовта. Артистичната
работилница под мотото „Изкуството леку
ва” е част от Патриотичната програма на
Община Враца и поредната инициатива, в
която библиотеката и центъра си партни
рат успешно.

Специални карти за паркиране
за хората с увреждания

За десети път Домът на науката и техниката, читалището,
Майчин център “Българка” и още няколко неправителствени
организации реализират своята инициатива
“Осиновете врачанско семейство”
Елеонора ЦАНОВА
За десети път фоайето
на врачанското читалище

“Развитие” и грейналата там
елха се превръщат в истин
ско магазинче за надежда.
Също като в онзи стих на
Джани Родари. За десети път
Домът на науката и техниката,
читалището, Майчин център
“Българка” и още няколко
неправителствени организа
ции реализират своята ини
циатива “Осиновете врачан
ско семейство”. Провеждана
преди Коледа, инициативата
събира в едно малките,
непосредствени, но и неосъ
ществими при сегашния ни
живот мечти и желания на
малчуганите, които живеят
в недоимък и готовите да им
помогнат и им подадат ръка
врачани. А под елхата бяха и
танцуваха мъничетата от ЦДГ
“Българче”.
През тези години са
подпомогнати близо 500
“осиновени” деца на възраст
между две и четиринадесет
години. Подпомогнати са и

техните семейства, които са в
нужда, закупени са със средс
тва от кампанията необходими
уреди и помагала за деца с
увреждания, учебници и посо
бия за часовете са осигурени
на две училища. В инициати
вата “Осиновете врачанско
семейство” се включват по 80
дарители годишно.
На коледното дръвче тази
година бяха закачени 30 кар
тички-пожелания на моми
ченца и момченца. Това, което
явно техните родители не
могат да си позволят и което
много се иска на децата да
получат за Коледа, са преди
всичко спортни облекла, топ
ли пуловери, ботушки, учебни
помагала, играчки. Няма лукс,
няма излишество, прости,
елементарни детски желания,
които, ако станат реалност,
биха върнали усмивката и
надеждата в техните малки
сърца.
- Искам да благодаря за чес
тта да съм с вас и да съм част
от тази кампания. Тя отново
ще донесе повече топлина,

уют и щастие в навечерието
на коледните празници - спо
дели кметът на Враца инж.
Николай Иванов, обръщайки
се към изпълнилите салона
организатори и гости. Той
първи откачи от елхата кар
тичката с пожелания на 7-го
дишно момиченце, което бе
първото “осиновено” врачанс
ко семейство.
След него, пак момичешки
късмет, се падна и на шеф
ката на местния парламент
Петя Аврамова - тригодиш
на палавница. Щастлива от
успешните десет години с
няколко “късметчета” в ръка
бе и една от най-ревностн
 ите
радетелки на благородната
мисия, директорката на Дома
на науката и техниката в гра
да под Околчица Евелина
Васкова, основоположник на
инициативата.
В навечерието на Коледа

желанията на децата ще бъ
дат сбъднати и всяко от тях
ще получи мечтата, написа
на простичко и ясно - яке,
обувки, кукла.■

Представители на сдружения, социални
институции и НПО обсъжд
 аха в общината
на проектонаредба за престой и паркира
не на превозни средства, управлявани или
превозващи лица с увреждания.
Проектонаредбата предвижда, съобраз
но европейските изисквания, на хората
с увреждания да бъдат издавани карти,
които ще съдържат актуална снимка на
притежателя, трите имена, контролен но
мер на автомобила, срок на валидност и
номер на документа в регистъра на редов
но издадените карти. В самия регистър
пък ще се отбелязват номерът и датата
на издаване на експертното решение на
ТЕЛК/НЕЛК.
В 14-дневен срок от публикуването на
проектонаредбата в интернет-страницата
на Община Видин заинтересованите лица
могат да дадат своите идеи и становища
по темата, като ги депозират в Центъра за
информационно обслужване на общината,
след което документът ще бъде внесен
за разглеждане в постоянните комисии на
Общинския съвет.

1000 лева глоба
за непочистен сняг

С глоба от 1000 лева при всяко ненавре
менно реагиране при снеговалеж и заба
вено снегопочиств
 ане ще наказва община
Видин фирмата, която ще извършва зим
ното поддържане на общинските пътища.
Общината е стигнала до това твърдо ре
шение след главоболията от миналия зи
мен сезон – тогава техниката не излизаше
навреме и създаваше проблеми.
За почистване на четвъртокласната
пътна мрежа в общинския бюджета са
предвидени 47 хил. лв. В момента тече
процедура за избор на фирма, която да се
заеме с тази дейност.■

Слово

кметове

В Бойчиновци

Светлин Сретениев
дарява книги
на читалищата

И общините, въпреки кризата,
харчат пари за Коледните и ново
годишни празници. И харчовете
са предимно за рекламни мате
риали – бележници, химикалки,
календари. А кметът на Община
Бойчиновци Светлин Сретениев е
решил по един полезен начин да
похарчи около Коледа малко пари
от така наречените „предст ави
телни” на кмета.
Той подарява по 15 тома нови
книги на читалищата в общината.
Те са 11. Неотдавна на голямо
общинско тържество са чес
твали 80-годишнината на чи
талище „Възраждане `1932” в
Бойчиновци. Радости, вълнения и
сълзи в очите е предизвикал праз
никът за всички, особено за тези,
които са свързали живота си с
дейността на духовния светилник.
И в Община Бойчиновци чи

талищата се издържат от мал
ката субсидия, която дава
държавата. А читалищните дей
ци – секретари, библиотекари и
др., работят на половин щат найчесто. Около 400 лева получават
кметските наместници. А хората
по временна заетост по европро
ектите са с 380 лв. заплата. Това
– между другото.
Светлин Сретениев дойде като
кмет в общината от сферата на
образованието – 21 години е бил
учител. И не ни изненадва негова
та теза „да се запази културата в
общините, за да се запазим и ние
като народ”. Заедно с училищата,
читалищата са средищата на кул
тура в общините. И са съхранени,
въпреки годините на криза. В
тях се пее, играят се българс
ките хора, пазят се народните
традиции. ■Слово плюс

В община Видин

Село Покрайна
придобива нов облик
Нова детска площадка и клуб на
пенсионера обеща Герго Гергов в се
ло Покрайна по време на срещата по
повод публичния отчет за една годи
на управление на Адриана Паскова
– кмет на Покрайна. Тя се състоя в
салона на местното читалище. На
нея присъстваха също народният
представител Владимир Тошев и
заместн
 ик-председателят на ОбС –
Видин Росен Живков.
Събитието започна с изпълнения
на танцовия състав „Веселие“, апло
дирани силно от присъстващите. В
атмосфера на празничност Адриана
Паскова направи отчета си пред жи
телите на селото. Тя отбеляза, че за
една година Покрайна се превръща
в по-чисто и добре благоустроено
селище. Премахнати са нерегла
ментираните сметища, поддържа се
уличното осветление, направени са
ремонти на сградата на кметств ото
и в детската градина, центърът на
селото придобива нов облик, извър
шват се необходимите администра
тивни услуги за населението, съв
местно с читалището се организират
редица празнични прояви. „Всичко
това се случва с помощта на общи
ната и на кмета Герго Гергов, кой
то винаги е готов да чуе какви са
проблемите ни и в чието лице сре

щаме безрезервна подкрепа“ – каза
Адриана Паскова. Тя благодари и на
всички жители на село Покрайна,
които й гласуват своето доверие.
Видинският кмет даде висо
ка оценка за работата на Адриана
Паскова. „Спокоен съм, че за тази
една година, въпреки несгодите,
които наследихме, успяхме да пос
тигнем много неща. Ние ще пра
вим невъзможното, за да подобрим
начина на живот на хората. И това
ще стане, ако сме задружни и за
гърбваме политическите си прист
растия“ - каза Гергов. Той подчерта,
че Видинска община вече е във
фокуса на вниманието от страна
на държавата, за което съдействат
активно и депутатите Владимир
Тошев и Любомила Станиславова. И
добави, че експлоатацията на Дунав
мост 2, големите инфраструктурни
проекти, превръщането на Видин в
университетски град ще променят
целия регион.
Кметът на общината обеща пред
жителите на Покрайна в центъра на
селото да бъде изгр адена нова дет
ска площадка, да се направи клуб
на пенсионера и да се баластрират
улиците още до края на тази година,
ако времето позволява. ■Слово
плюс
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Анатоли ПЪРВАНОВ,
кмет на Община Чипровци:

Търсим начини
за привличане
на туристи
Параскева МАРКОВА
- Кое е най важното, с което
е белязана първата година от
вашето управление?
- Не мога точно да го опре
деля и формулирам. В управ
лението на общината всичко е
важно. От една страна, това е
моят стремеж и стремежът на
хората от моя екип да търсим
възможности за усвояване на
средствата от европейските
фондове, ефективното използ
ване на ограничените средства
по бюджета за благоустро
яване на населените места, и
от друга страна, проблемът с
безработицата и миграцията
на хората към по-големите гра
дове и чужбина. Изключително
беден край. Проектите, които
предлагаме за финансиране,
са свързани с изгр
 аждане на
спортни и развлекателни съ
оръжения и подобряване на
инфраструктурата. Търсим на
чини за привличане на туристи.
Смятам, че всички жители на
общината трябва да подкре
пят и да помагат да работим за
създаване на предпоставки за
развитие на туризма. Това не
става за година-две. Трябва да
се развие като тенденция и при
емственост и да се работи мно
го в тази посока. Най-малкото,
което хората могат да направят
без никакви средства, е да не
замърсяват средата, в която
живеят, да се създадат навици
и отговорност за прилежащи
те към имотите им терени,
та даже и за разкрасяване.
Инициативност за създава
не на малки неща в полза на
обществото. Имам предвид
квартални градинки, места за
почивка и т.н.
И все пак, най- важното.
Заложих на търсенето на
ефективността в работата, на
прецизността. Търся качест
веното и нестандартното. Не
бих казал, че съм го постигнал,
но това е моето разбиране за
съвременно управление. Тук е
мястото да споделя, че липсват
квалифицирани специалисти в
общината.
- Как преодолява общината
безработицата?
- Актуален въпрос, но той
стои от 20 години, когато беше
унищожена цялата промишле
ност в общината. Търся фир
ми за разкр
 иване на работни
места, опитвам се да напълня
със съдържание програмите
за временна заетост. В момен
та общината е поела и работи
с всички възможни програми,
предлагани от Бюрото по труда.
Много от хората са загубили
трудовите си навици, други са
потиснати от липсата на пер
спектива в региона. Наистина
е много трудно. По Програма
„Развитие” в общината са наз
начени 147 човека.
- Имате ли проблеми в от
ношенията с общинския
съвет?
- Не бих казал, че имам
проблеми. Напротив, намирал
съм подкрепа от страна на съ

ветниците и най-важно, разби
ране по предложенията от мен.
Нали всички работим, или поне
се стремим, за по-доброто на
Чипровци.
- През лятото ремонти
рахте ли пътната мрежа в
общината?
- По бюджета на общината
за 2012 година имахме осигу
рено финансиране в размер на
41 000 лв. за ремонт на местни
пътища. С тях асфалтирах
ме втората входна артерия на
гр.Чипровци, която беше в мно
го лошо състояние, като преди
това подменихме водопровода
и бордюрите. Намерението ми е
през 2013 година да оправим и
тротоарите. Има много работа и
по общински пътища в другите
населени места. Ще работим по
приоритети.
- Подготвена ли е общината
за зимата?
- Общината има сключен
договор за зимно поддържане
за сезон 2012/2013. Фирмата
разполага с добра техника и е
доставила пясък и сол. Добрата
организация и своевременно
то почистване са от особена
важност, което означава пъл
на координация с хората от
общината.
- Въвежда ли общината
електронното обслужване на
населението?
- Все още сме далеч от те
зи услуги. В момента работим
за пускането на нов сайт на
общината, разработен изця
ло с възможности за достъп
до документи, справки и вся
каква актуална информация.
Постепенно ще наблягаме към
преминаване към електронното
обслужване.
- Какви проекти реализира
общината и какви подготвяте

за одобрение?
- Преди няколко дена подпи
сах анексите в Държавен фонд
„Земеделие” по два проекта
от предходния мандат, с което
се слага началото на изпъл
нението им. Това са проекти
по Оперативна програма за
развитие на селските райони:
„Спортен комплекс, съблекал
ня и басейн” и „Подобряване
средата на живот в селата
Мартиново и Железна и град
Чипровци”. Имаме спечелен
проект по ОП за регионално
развитие за „Ограничаване
и предотвратяване на риско
вете от наводнения” в селата
Мартиново, Железна и град
Чипровци.
Одобрени са ни три проекта
по мярка 313 от ОП за развитие
на селските райони: „Улица на
занаятите в град Чипровци”;
„Изграждане на ландшафтен
парк „Широка планина” в село
Превала” и Атракционен парк в
Чипровската планина.
Имаме два проекта по
Програмата за трансгр анично
сътрудничество със Сърбия.
Мисля, че това не е малко
като текущи ангажименти по
инфраструктурните проекти.
Разбира се, имаме готовност
за кандидатстване и по други
проекти, но е въпрос на отваря
не на съответните мерки.
-Ако имате да сподели
те нещо, за което не сме ви
питали?
- Наближават хубави и светли
празници – Рождество Христово
и Нова година. Бих искал да поз
дравя хората от общината като
им пожелая здраве и късмет.
Ще се радвам да виждам пове
че усмихнати хора, по-активни и
добронамерени. Пожелавам го
от все сърце.■

Слово

празник
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Скъпи съграждани,
Най-добри пожелания за
здраве, щастие и късмет
на всички жители на общи
на Чипровци! Нека, горди от
постигнатото, заживеем със
самочувст вие и
с човешката надежда
за по-добро бъдеще!

Нека заедно
превърнем 2013-а
в година на сбъднати
надежди и мечти!

Анатоли ПЪРВАНОВ,
кмет на Община Чипровци

Светлин СРЕТЕНИЕВ,
кмет на Община Бойчиновци
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Да е мирна и
честита 2013 година!
Общински съвет – Монтана
честити настъпилата 2013 го
дина на своите съграждани
с пожелание за здраве, зад
ружност и оптимизъм!

Нека тя бъде
година на
реализираните цели,
осъществени
желания и лични
успехи!

инж. Иво ИВАНОВ,
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Щастлива
Нова година!
Община Криводол
честити Новата 2013 годи
на на своите служители и
жителите на общината и
им пожелава много здраве,
благополучие и късмет и да
бъдат щастливи през нова
та 2013 година!
Петър ДАНЧЕВ,
кмет на Община Криводол

Кметът на Медковец
поздравява всички
жители на общината с
Новата 2013 година!

Сърдечни пожела
ния за здраве,
благоденствие и
спорен труд през
цялата година!
инж. Венцислав ЕВГЕНИЕВ,
кмет на Община Медковец
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Ръководството на фирма
„Нешо Миранов” – Бяла Слатина
поздравява всички свои
работници и служители с
Новата 2013 година!

На тях и на многоб
ройните ни клиенти
и бизнеспартньори
пожелаваме крепко
здраве, повече късмет
и по-щастливи дни!
Нешо МИРАНОВ,
управител

Слово

празник
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Уважаеми съграждани,
Скъпи колеги,
С пожелание за здраве,
късмет и много щастливи
мигове Ви честия
Рождество Христово!
Да е мирна и честита
новата 2013 година!
Нека бъде светло в душите
и обич да сгрява сърцата!
Нека 2013-а бъде по-добра за
всички нас! Делата и дните
ни да са озарени от доверие
и доброта. Да бъдем силни
пред трудностите, смело да
вървим напред и пътят ни да
е застлан с вяра и мъдрост,
с обич и закрила, с радост и
благоденствие!

Успешна и щастлива
2013 година!

инж. Анатоли ДИМИТРОВ,
председател на
Общински съвет – Вършец и
изп. директор на
„Електростарт” АД
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Честита
Нова година!
Да е мирна
и честита,
весела и спорна
2013 година!
Желая ви здраве, повече
радост и оптимизъм!
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Бисе !

Иван БАРЗИН,
кмет на Община Вълчедръм
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Почетна значка за
Найден Кирилов
Художникът Найден Кирилов бе награден с По
четна значка на Община Монтана за постижения
в областта на дърворезбата и дългогодишна му
творческа дейност.
Отличието му бе връчено от кмета Златко
Живков на традиционната сбирка на дружеств
 ото
на художниците „Тенец” в навечерието на Бъдни
вечер.
66-годишният Найден Кирилов е посветил
живота си на дървопластиката. Работи върху
приложното изкуств
 о от 1975 г. Има три самосто
ятелни изложби. Участвал е в много регионални,
национални и международни изложби в Гърция,
Румъния, Русия, Германия. Възстановил е мно
го от иконостасите на старите църкв
 и в област
Монтана. След 20-годишно прекъсване през
2012 година по инициатива на Найден Христов
и семейството му бе възобновено провежда
нето на пленерите в дърворезба в берковското
село Слатина, където живее и работи творецът,
съобщиха от Община Монтана.■
СНИМКА: ПЕТЯ ДИМИТРОВА

Честита 2013 година!
„Строител - Криводол” ЕООД
честити новата 2013 година
на своите работници, служи
тели и съграждани!
Пожелавам на всички вас
много радост в очите, обич в
сърцата и разум за постига
не на мечтите!

Бъдете живи и здрави!
Васко СПАСОВ,
управител

Слово

спектър
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В община Видин

Читалището в с. Кутово

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
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►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

3 – 9 януари
ч 3 януари Св. прор.
Малахия. Св. мчк Гордий
п 4 януари Събор на
св. 70 апостоли. Прпмчк
Онуфрий Габровски преп.
Теоктист
с 5 януари Св. мчци
Теопемт и Теона. Преп.
Синклитикия и Аполинария
(Утрепя, Царски часове,
Вас. лит.) (Велик водосвет)
(Строг пост)
н 6 януари † Богоявление.
Кръщение Господне
(Йордановден) (Утрепя,
Злат. лит.) (Велик водосвет)
п 7 януари † Събор
на св. Йоан Кръстител
(Ивановден)
в 8 януари Св. Григорий,
еп. Български. Преп. Георги
Хозевит Св. Емилиан
изповедник. Преп. Домника
с 9 януари Св. мчк
Полиевкт Св. Петър, еп.
Севастийски.

Фирма „Ди-Вен” ЕООД – гр. Лом

отбеляза
75-годишен юбилей
Заметник-кметът на Община Видин Борислава
Борисова бе гост на 75-та годишнина на Народно читали
ще “Просвета” в село Кутово. Тя връчи на председателя
на читалището Юлия Цветкова поздравителен адрес от
името на видинския кмет Герго Гергов. “Приемете сърдеч
ните ми пожелания във връзка със 75-ия юбилей на чита
лище „Просвета”. През годините този културен инст итут
във вашето селище се превръща в истинско средище, къ
дето се съхраняват традициите и духовността. Пожелавам
ви да посрещнете още много годишнини, да пазите фолк
лорното богатство и местните обичаи и да ги предадете
на вашите деца и внуци” – пише в него. Поздравителен
адрес бе поднесен и от името на председателя на ОбС –
Видин Пламен Трифонов. Празникът продължи с концерт
на Ансамбъла за народни песни и танци „Дунав” и само
дейния състав към читалището. ■Слово плюс

Брокерска къща – Монтана,
изкупува земеделска земя
в общините Медковец и Якимово
при изгодни цени.

За контакти: гр. Монтана, бул. „Трети март” 68;
телефони: 096/300 825, 0888/60 90 28

е оторизиран дилър на мотокари с марката

"Тайлифт”.

● Бързи, ергономични и надеждни мотокарите
на „Тайлифт” са най-добрата подкр
 епа във ва
шия склад, производствено хале или площадка.
Възможности за доставка на дизел, газ или бензин,
комплектовани със сменни съоръжения.
● Двигатели НИСАН, ИСУЗУ или ЯНМАР, автома
тична хидротрансмисия и сервоуправление.
● Две години гаранция, осигурено обслужване до
всяка точка на страната в рамките на 24 часа.

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

ПРИСТАНИЩЕН
КОМПЛЕКС –
ЛОМ ЕАД

3600 Лом,
ул. „Пристанищна” № 21
Тел. 0971/69 412, 60 300, факс 0871/60 301,
е-mail: office@portlom.bg; info@portlom.bg;
www.portlom.bg.

ТПК “Септември”
– Монтана
произвежда:

Националната
благотворителна
кампания на МВР
Заедно сме способни да изградим атмосфера
на доброжелателство, подкр
 епа и солидарност
за децата, чиито бащи жертваха живота си за
по-добра и сигурна България

Средствата се набират чрез номер 1866 за або
натите на всички мобилни оператори и 090051866
за абонатите на Vivacom с изпращането на крат
ко съобщение или чрез обаждане на стойност 1.20
лв. (с ДДС), както и чрез дарения по сметка с IBAN:
BG66BNBG96613100146501, BIC: BNBGBGSD,
Българска народна банка, Централно управление.
Натрупаните суми се разпределят между семействата
на пострадали и загинали по време на изпълнение на
служебните задължения служители от системата на
МВР.
За реализирането на Коледната благотворител
на кампания, която се осъществява по инициатива
и под патронажа на МВР, са подготвени видеоклип,
радио спот и фотоколаж. Призоваваме всички медии,
съпричастни към съдбата на децата, чиито родители
дадоха живота си сигурността на страната, да се при
съединят към благородната кауза.
Клиповете и колажът могат да се свалят от уебсай
та на Пресцентъра на МВР: http://press.mvr.bg, бутон
„Кампании”. ■Слово плюс

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

ТПК „Септември” предлага
офиси под наем в Битов комбинат
на ул. „Трети март” 84
Монтана, ул. “Индустриална” 8,
тел./факс: 096/305 802 – гл. счетоводител

„ЕЛИНА” ЕООД – Монтана
● сенници;
● шатри;
● мобилни басейни
Монтана – околовръстен път,
срещу бензиностанция Shell.
Тел. 0888/62 40 18; 096/300 861;
http://elina-bg.com..

Слово

спектър

Сатира
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СНИМКИ: АВТОРЪТ

Тихомир
ЙОРДАНОВ

Вестникарска
новина
Че Обама го привика, съобщават ни сега.
Няма грешка на езика.
Но… привиква се слуга.

Граждански
свободи
С война щом Вавилон размаза,
Ксеркс щедър се престори:
оръжията взе му, но му даде
игри и песни, път за странство
и още куп услади
развратни. И пиянство.

Бащина заръка
Върви, захвърляй всичко тука:
език и род. Търси сполука
и хляб в чужбината сега
…като добре платен слуга.

Питане на майка
България
А вие „майка”
двамата с баща ти
ще кажете ли на онези
Американски щати?

Членство в
Европейския съюз
Какъв Съюз бе, брате,
ще правиш със богати?
Там взимат си аргати.
Егати!

Жив

Не се окичвай със заслугите –
ни своите, ни чуждите, бъди правдив.
Щом истински си нужен ти
на другите,
то, значи, истински си жив.

Европейско дарение
за бедните българи
И Европа като шопа
се бръкна във джоба:
„Те ти, Боже,
що мене не може!”

Размяна по
хелзинкски

Първи регионален рецитал
по стихове на Вапцаров
Наталия ИСАЕВА
Второ СОУ, Монтана, още от
създаването си вече 53 години
носи името на големия българ
ски поет Никола Й. Вапцаров.
Всяка година училището моти
вира своите ученици да рецити
рат негови стихотворения. През
2009 г. то инициира общински
рецитал, а на 6.ХII. 2012 г. в
партньорство с РИО-Монтана
– Първи регионален рецитал
по стихове на Вапцаров. 19
училища от Лом, Берковица,
Вълчедръм, Чипровци, с. Д-р
Йосифово и най-много от
Монтана се отзоваха на покана
та с 83 участници в две възрас
тови групи – V – VIII клас и IХ
– ХII клас.
Журито с председател
Мариана Иванова, ст.експерт
по БЕЛ, и членове Адриана

Цолова, ст. експерт по чуж
доезиково обучение, и Нели
Василева, гл. експерт „Култура
и вероизповедания” в община
Монтана, беше твърде зат
руднено от конкуренцията на
рецитаторите. При по-малките
I място с „Писмо” /”Майко,
Фернандес убит!”/ завоюва
Атина Ивайлова Трайкова, VII
клас, I ОУ „Н. Й. Вапцаров”,
Берковица, а при гимназис
тите първото място с изпъл
нение на „Вяра” спечели
Габриела Бисерова Георгиева,
Х клас, ГПЧЕ „Петър Богдан”,
Монтана.
Второ и трето място при
първата възрастова група си
разделиха съответно Никол
Селовинова Викторова, VII
клас, III ОУ „Д-р Петър Берон”,
Монтана, с изпълнение на

СОУ “Св. св. Кирил и Методий” в с.
Лехчево е четвъртото училище, което
тази година се включи в инициати
вата на РУП - Монтана за създаване
на детски полицейски управления.
21 ученици от ІІІ и ІV клас положиха
клетва на тържеств
 ена церемония.
Девизът на новоприетите добровол
ци е “Смели и отговорни”.
Първото обучение на малките
полицаи ще бъде проведено след
стартирането на новата година, кога

Понахранени с надежди,
гледаме кой как се врежда
на банкета сит. Уви!
Идва Рождество и вече
в тази нова Бъдни вечер
клатим в дрямката глави…

то ще бъдат запознати с техниките за
безопасно боравене с оръжие.
Участниците в другите 3 детски
полицейски управление в Монтана,
създадени в Трето, Седмо и Осмо
СОУ, ще преминат практически заня
тия по стрелба.
С новосъздадената детска поли
цейска академия в с. Лехчево броят
на децата, които се обучават от по
лицаите на РУП Монтана, достигна
90.■ Слово плюс
►МАЛКИ ОБЯВИ

Бъдни вечер 2013

Но правителството строго
казва ни, че „слава Богу”
чакат ни и други дни.
И че всички тези кризи
от комшии смъкват ризи,
а държим се славно ний.

/”Вяра”/, а при гимназистите
поощрения получиха Симона
Петьова Стаменова, ХI клас,
ПМГ „Св. Климент Охридски”,
Монтана /”Завод”/, Петрана
Боянова Иванова, ХII клас,
ПГЕ „Хр. Ботев”, Монтана
/”Двубой”/ и Богомила Маева
Страхилова, ХI клас, гим
назия „Димитър Маринов”,
Вълчедръм /”Пролет моя...”/.
Участниците в рецитала бя
ха поздравени от началника на
РИО - Монтана Татяна Петрова,
която пожела рециталът да
се утвърди като ежегоден.
Директорката на Второ СОУ
„Н. Й. Вапцаров”, Монтана,
Елка Илчева, също поздр ави
училищата и техните ученици,
включили се в рецитала, и им
раздаде грамоти и представи
телни подаръци.■

Четвърто Детско полицейско
управление е откр ито в СОУ
“Св. св. Кирил и Методий” в Лехчево

Те също имат своя недоимък
на хора от обслужващия ги поминък.
На нас изпращат лишните товари:
съветници, банкери и други господари.

Зимен хлад кога ни духне
телевизиите-кухни
ни предлагат пак меню.
Сядаме си у дома си
с незапълнени стомаси
и треперим жанра „ню”.

„Вяра” и Моника Емилова
Георгиев, V клас, ОУ „Петър
Парчевич”,Чипровци, с изпъл
нение на „Романтика”. Във вто
рата възрастова група на второ
място излезе с изпълнение на
„Вяра” Иван Милков Илиев,
ХI клас, Второ СОУ „Н. Й.
Вапцаров”, Монтана, а на трето
място – Верислава Радославова
Димитрова, Х клас, СОУ
„Димитър Маринов”, Лом, с
изпълнение на „Сън”.
В първата възрастова група
поощрителни награди получи
ха Дейвид Мариянов Василев,
VIII клас, ОУ „Хр. Ботев”,
с. Д-р Йосифово /”Завод”/,
Кристиян Вихренов Трайков,
VI клас, ОУ „Петър Парчевич”,
Чипровци /”Пролет”/ и Мартина
Марианова Мартинова, VIII
клас, IV ОУ „Хр. Ботев”, Лом

ВСИЧКО ЗА ДОМА.

Втора употреба от
Германия. Мебели, ел.
уреди, колелета, компютри
и много други. В подлеза
на жп гарата в Монтана.

3400 Монтана
дом. адрес:
ул. „Н.Рилски” № 8
тел. 096/310 554
сл. адрес:
ул.”Цар Борис III” №11
тел. 096/306 644,
GSM 0886/193 837

ПРОДАВАМ двуетаж
на къща в центъра

на Монтана с дворно
място 270 кв.м, пече
на тухла, гредоред и
плоча, кубатура 120
кв. м, разгъната площ
55 кв. м. Цена по
договаряне.

Слово

плюс

Това Плутарх разказа,
пък аз ще го повторя.

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”

Монтана, бул. „Трети март” № 68, Брокерска къща, ет. 3.
Председател
на кооперация
“Журналист”
и гл. редактор:

Параскева Маркова
тел. 0876 307 732
0876 537 952

ДАВАМ под наем

нов апартамент 100
кв. м – наем 200 лв.
Тел. 096/323 035;
0894/472624.

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

●Печатница Враца● ЕООД

Екип Враца
ул.“Цв. Кръстенякова” 13
ОКС, 3000, п.к. 140,
тел.: 092 665 400;
0897 658 888
Екип Монтана
3400, п.к. 133,
бул. "Трети март" 68,
Брокерска къща, ет. 3
тел. 0876 537952 		
0988 881081
Екип Видин
3700, ОКС, ул.”Г. Божинов” 1
тел.: 0889 399 349

