
ЕТ „НЕШО МИРАНОВ”
Нешо МИРАНОВ – управител

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

3 - 9 ЯНУАРИ 2013, ЦЕНА 0,30 ЛВ. 
ГОДИНА XVIII, БРОЙ 1 (859 ) ISSN 1310 - 9693

седмичник за общините
и кметствата

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

п
лю

с

Абонирайте 
се за 

Слово плюс
в кло но ве те на „Български по щи” 

във Враца, Монтана и Видин 
до 20-о чис ло на все ки месец

Чи та те лите ни от Враца мо гат да
 се або ни рат и във фир ма „Оларт”

Абонаментът в ре дак ци ята про дъл жа ва 
до края на все ки ме сец за следващите

Нашите або на ти имат ед нок рат но пра во
 на без п лат на реклама, обя ва или 

съ об ще ние във вестника

КАТАЛОЖЕН № 2120

Честита Нова година!
Прави доб ро и 
ще ти се върне

Елеонора ЦАНОВА
По Коледа ста ват чу де са. 
Благодарност за доб рината, сто ре на от един 

бла го ро ден чо век и мно го близ ка до чу до то, из
каз ва чрез на шия вес т ник вра чан ка та Евелина 
Васкова.

Дни пре ди Рождество тя пъ ту ва ла с ран ния ав
то бус от Монтана за сто ли ца та. Като ръ ко во ди тел 
на Дома на на ука та и тех ни ка та във Враца, на нея 
й се на ла га ло по път да свър ши още дос та ра бо та 
в ав то бу са . П рис ти гай ки в София грабнала чан та
та си и по ела за де ло ви сре щи .  Из вън автогарата 
раз б ра ла , че пор т мо не то й, в ко ето има ло доста 
слу жеб ни па ри, е из пад на ло в ав то бу са. Върнала 
се на со фийс ко то ги ше на мон тан с ка та автолиния, 
но рейсът бил за ми нал за гараж. 

Със съ дейс т ви ето на ка си ер ки те тя се свър за ла 
с шо фь ора на ав то бу са Ангел Цветанов, кой то 
я ус по ко ил , че пор т мо не то й е намерено. Срещата 
им в га ра жа би ла мно го емо ци онал на, разказва 
силно при тес не на та от за гу ба та на слу жеб ни 
пари жена. Ангел не по же лал да взе ме ни що за 
благодарност и я уве ри л,  че ви на ги би пос тъ пил 
така и че ко ле гите му също не би ха се дво уме ли 
да вър нат на ме ре на  вещ.

Васкова ос та на ла учу де на , че нейна та лич на 
мак си ма , че ко га то пра виш добро, а Домът на 
на ука та и тех ни ка та ос вен ак ци ята "Осиновете 
вра чан с ко семейство" учас т ва ак тив но и в мно го 
дру ги бла гот во ри тел ни инициативи, то и на теб ще 
ти нап ра вят добро. 

За то ва добро тя бла го да ри на шо фь ора Ангел 
Цветанов от Монтана.■

5000 лв. са съб ра ни
от бла гот во ри тел на 
кам па ния в по мощ на 
де ца на по чи на ли 
слу жи те ли 
от ди рек ци ята 

Награждаването на про яве
ни слу жи те ли от ди рек ци ята се 
из вър ши на тър жес т ве но съб
ра ние в го ле мия са лон на ОД 
МВР  Монтана. Криминалист от 
ОД МВР  Монтана по лу чи наг
ра да “обя вя ва не на бла го дар
ност” и па рич на наг ра да от 150 
лв. от ми нис тъ ра на вът реш ни те 
работи. Награденият слу жи тел е 
учас т вал при ус та но вя ва не то на 

чле но ве на ор га ни зи ра на прес
тъп на група, за ни ма ва ща се с 
тра фик на хо ра от България 
към Гърция и Италия с цел 
просия. Директорът на ОД МВР 
 Монтана ко ми сар Валери 
Димитров при съ ди съ ща та 
награда, как то и 100 лв. па ри
чен сти мул на 16 слу жи те ли 
на дирекцията. Отличието е за 
про яве на ини ци атив ност и пос
тиг на ти ви со ки про фе си онал ни 
ре зул та ти при из пъл не ние на 

функциите. Сред про яве ни те 
са 2ма слу жи те ли на Ико но ми
чес ка полиция, 1 – на Ох ра ни
тел на полиция, 5ма раз с лед
ва щи полицаи, 5 кри ми на лис ти 
и 3ма по ли цейс ки инспектори. 
От от дел “Досъдебно про из вод
с т во” гл. раз с лед ващ по ли цай 
Анна Янкова е наг ра ди ла с 
“пис ме на пох ва ла” 3ма раз с
лед ва щи полицаи.

За съ щес т вен при нос при 
из пъл не ние на кон к рет на про

фе си онал на за да ча на чал
ни кът на РУП – Монтана, гл. 
ин с пек тор Даниел Псалтиров, 
е от ли чил 4ма криминалисти, 
2ма слу жи те ли на УП „Огоста” 
и един на УП  Бойчиновци 
и 3ма слу жи те ли от 
администрацията. Началникът 
на РУП – Берковица, гл. ин
с пек тор Валери Йорданов, е 
наг ра дил с “пис ме на пох ва ла” 
3ма от сво ите подчинени.

Традиционно в на ве че ри ето 

на Коледа ОД МВР  
Монтана про ве де сво
ята бла гот во ри тел на 
кам па ния в по мощ на 
де ца на по чи на ли слу
жи те ли от дирекцията. 
Тази го ди на съб ра на та 

су ма за 10 де ца си ра ци е 5000 
лв. Тя бе връ че на на де ца та 
от ди рек то ра коми сар Валери 
Димитров. В бла гот во ри тел
на та акция ос вен слу жи те ли 
от дирекцията, са се вклю чи
ли граждани, ор га ни за ции и 
фирми. 

Част от па ри те са съб ра ни 
от ор га ни зи ран от ОД МВР  
Монтана бла гот во ри те лен тур
нир по футбол. ■Слово плюс

33-ма слу жи те ли на ОД МВР - Монтана
наг ра де ни за висок професионализъм

17 деца, нас та не ни за 
ле че ние в МБАЛ „Христо 
Ботев” АД – Враца, по лу
чи ха коледни подаръци. 
Приятната из не на да 
вър на ус мив ки те по ли
ца та на де вет мал чу га ни 
в Детско от де ле ние и 
осем хла пе та в Детска 
хирургия. С нес к ри то 
лю бо питс т во и бля сък в 
очи те мал ки те па ци ен ти 
из важ да ха от лук соз

ни те опа ков ки как во ли 
не: тетрадки, мо ли ви и 
флумастери, дрешки, 
иг рач ки и др., но вся ка 
ку тия съ дър жа ше за дъл
жи тел но лакомства, чет ка 
и пас та за зъби, шал и 
шапка. Отделно за все ки 
има ше по ед на Библия 
за де ца и книжка, от ра
зя ва ща рождествената 
история. 

Малките па ци ен ти 

по лу ча ват за тре та го
ди на коледни пакети, 
при гот ве ни от гер ман с ки 
се мейс т ва и да ре ни за 
„Операция Рождествено 
де те”. Проектът е на 
международната ор га
ни за ция „Самарянска 
ке сия”, в рам ки те на ко
ято по да ръ ци те от 11 
дър жа ви дос ти гат до 124 
стра ни в цял свят, в т.ч. и 
България.■

в общината
Деца във врачанската бол ни ца
по лу чи ха по да ръ ци от Германия

Златко Живков 
посрещна коледари

В на ве че ри ето 
на Рождество 

Христовo доб ри 
гос ти – ко ле да ри 
пос рещ на кме
тът на об щи на 
Монтана Златко 
Живков. С мал ки те 
мом ци бе и 5го
диш ни ят Мишо, 
ко йто ще бъ де 
пър вок лас ник до
го ди на в Словакия. 
Празничните гос
ти пре съз да до ха 
тра ди ци он ния 
оби чай коледуване. 
Песните и на ри
ча ни ята  на ко
ле да ри те имат 
си ла та да про го
нят зли те си ли 
спо ред на род ни те 
вярвания.  Кметът 
Живков по лу чи по
же ла ния за жи вот 
и здраве, спо лу ка 
и пло до ро дие  и 
в за мя на да ри на 
ко ле да ри те тор
бич ки с лакомства. 
Коледуваха 
деца от Трето и 
Четвърто училище 
в Монтана. 
■Слово плюс
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Накратко

Изложба на ху дож ни ка 
Веселин Нацин
С из лож ба живопис, под ре де на в 

Художествената га ле рия „Н. Петров“, 
Веселин Маринов – Нацин от бе ля за 30 
го ди ни твор чес ка и пе да го ги чес ка дейност. 
Събитието се про ве де под пат ро на жа на 
Герго Гергов – кмет на Община Видин. 

Веселин Маринов е член на Съюза на 
бъл гар с ки те художници, през 2000 г. е 
удос то ен с по чет но то от ли чие „Неофит 
Рилски“ на Министерството на културата, 
има шест са мос то ятел ни изложби. Той е 
пре по да ва тел по изоб ра зи тел но из кус т во в 
СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ във Видин. 
През 1985 г. по не го ва ини ци ати ва в учи
ли ще то се пос та вя на ча ло то на обу че ни
ето по рисуване. Юбилейната из лож ба на 
ху дож ни ка е ха рак тер на със сти ло во то си 
многообразие. В нея са съб ра ни про из ве
де ния от найран ния му твор чес ки пе ри од 
до днес.

Арт терапия 
в библиотеката
Вълната – сим вол на жен с ко то на ча ло и 

топлината. Допир с природата. Работата 
с ес тес т ве ни ма те ри али е ра дост за ду
ша та и раз то вар ва от ежед нев ния стрес. 
Фи зи чес кият кон такт с въл на та вли яе по
ло жи тел но на ця ло то тяло. Сътворените 
от нея облекла, ак се со ари и ук ра са са 
но си те ли на всич ки ней ни ма ги чес ки ка
чес т ва. В то ва се убе ди ха учас т ни ци те 
в праз ни чния уъркшоп, ор га ни зи ран от 
Регионална биб ли оте ка и Центъра за 
со ци ал на ин тег ра ция и ре ха би ли та ция 
в града. Участници и гос ти се за поз на
ха как то с тра ди ци он ни на род ни зна ния 
и прак ти ки с Калина Тодорова, та ка и с 
ня кол ко ин те рес ни при лож ни тех ни ки за 
из ра бот ва не на кра си ви пана, ук ра си и 
ап ли ка ции и за ед но с Петя Димитрова, 
Зоя Пехльова и Камелия Герасимова са ми 
из майс то ри ха от баг ре на с при род ни ма
те ри али въл на цветя, пе пе ру ди и кра си ви 
иг рач ки за ко лед на та елха. До пъс т ри те 
чо ра пи и але ния въл не ник на пра ба ба 
грейна ха мно гоб ройни те топ ли звез дич ки 
на на деж да та и любовта. Артистичната 
ра бо тил ни ца под мо то то „Изкуството ле ку
ва” е част от Патриотичната прог ра ма на 
Община Враца и по ред на та инициатива, в 
ко ято биб ли оте ка та и цен тъ ра си пар т ни
рат успешно. 

Специални карти за паркиране
за хората с увреждания
Представители на сдружения, со ци ал ни 

ин с ти ту ции и НПО об съ ж да ха в об щи на та 
на про ек тона ред ба за прес той и пар ки ра
не на пре воз ни средства, уп рав ля ва ни или 
пре воз ва щи ли ца с увреждания.

Проектонаредбата предвижда, съ об раз
но ев ро пейс ки те изисквания, на хо ра та 
с ув реж да ния да бъ дат из да ва ни карти, 
ко ито ще съ дър жат ак ту ал на сним ка на 
притежателя, три те имена, кон т ро лен но
мер на автомобила, срок на ва лид ност и 
но мер на до ку мен та в ре гис тъ ра на ре дов
но из да де ни те карти. В са мия ре гис тър 
пък ще се от бе ляз ват но ме рът и да та та 
на из да ва не на ек с пер т но то ре ше ние на 
ТЕЛК/НЕЛК. 

В 14дне вен срок от пуб ли ку ва не то на 
про ек то на ред ба та в ин тер нетстра ни ца та 
на Община Видин за ин те ре со ва ни те ли ца 
мо гат да да дат сво ите идеи и ста но ви ща 
по темата, ка то ги де по зи рат в Центъра за 
ин фор ма ци он но об с луж ва не на общината, 
след ко ето до ку мен тът ще бъ де вне сен 
за раз г леж да не в пос то ян ни те ко ми сии на 
Общинския съвет.

1000 ле ва гло ба 
за не по чис тен сняг
С гло ба от 1000 ле ва при вся ко не нав ре

мен но ре аги ра не при сне го ва леж и за ба
ве но сне го по чис т ва не ще на каз ва об щи на 
Видин фирмата, ко ято ще из вър ш ва зим
но то под дър жа не на об щин с ки те пътища. 
Общината е стиг на ла до то ва твър до ре
ше ние след гла во бо ли ята от ми на лия зи
мен се зон – то га ва тех ни ка та не из ли за ше 
нав ре ме и съз да ва ше проблеми.

За по чис т ва не на чет вър ток лас на та 
път на мре жа в об щин с кия бю дже та са 
пред ви де ни 47 хил. лв. В мо мен та те че 
про це ду ра за из бор на фирма, ко ято да се 
за еме с та зи дейност.■

Елеонора ЦАНОВА
За де се ти път фо айе то 

на вра чан с ко то чи та ли ще 
“Развитие” и грейна ла та там 
ел ха се прев ръ щат в ис тин
с ко ма га зин че за надежда. 
Също ка то в он зи стих на 
Джани Родари. За де се ти път 
Домът на на ука та и техниката, 
читалището, Майчин цен тър 
“Българка” и още ня кол ко 
неп ра ви тел с т ве ни ор га ни за
ции ре али зи рат сво ята ини
ци ати ва “Осиновете вра чан
с ко семейство”. Провеждана 
пре ди Коледа, инициативата 
съ би ра в ед но малките, 
непосредствени, но и не осъ
щес т ви ми при се гаш ния ни 
жи вот меч ти и же ла ния на 
малчуганите, ко ито жи ве ят 
в не до имък и го то ви те да им 
по мог нат и им по да дат ръ ка 
врачани. А под ел ха та бя ха и 
тан цу ва ха мъ ни че та та от ЦДГ 
“Българче”.

През те зи го ди ни са 
под по мог на ти бли зо 500 
“осиновени” де ца на въз раст 
меж ду две и че ти ри на де сет 
години. Подпомогнати са и 

тех ни те семейства, ко ито са в 
нужда, за ку пе ни са със сред с
т ва от кам па ни ята не об хо ди ми 
уре ди и по ма га ла за де ца с 
увреждания, учеб ни ци и по со
бия за ча со ве те са оси гу ре ни 
на две училища. В ини ци ати
ва та “Осиновете вра чан с ко 
семейство” се включ ват по 80 
да ри те ли годишно.

На ко лед но то дръв че та зи 
го ди на бя ха за ка че ни 30 кар
тич кипо же ла ния на мо ми
чен ца и момченца. Това, ко ето 
яв но тех ни те ро ди те ли не 
мо гат да си поз во лят и ко ето 
мно го се ис ка на де ца та да 
по лу чат за Коледа, са пре ди 
всич ко спор т ни облекла, топ
ли пуловери, ботушки, учеб ни 
помагала, играчки. Няма лукс, 
ня ма излишество, прости, 
еле мен тар ни дет с ки желания, 
които, ако ста нат реалност, 
би ха вър на ли ус мив ка та и 
на деж да та в тех ни те мал ки 
сърца.

 Искам да бла го да ря за чес
т та да съм с вас и да съм част 
от та зи кампания. Тя от но во 
ще до не се по ве че топлина, 

уют и щас тие в на ве че ри ето 
на ко лед ни те праз ни ци  спо
де ли кме тът на Враца инж. 
Николай Иванов, об ръ щай ки 
се към из пъл ни ли те са ло на 
ор га ни за то ри и гости. Той 
пър ви от ка чи от ел ха та кар
тич ка та с по же ла ния на 7го
диш но момиченце, ко ето бе 
пър во то “осиновено” вра чан с
ко семейство. 

След него, пак мо ми чеш ки 
късмет, се пад на и на шеф
ка та на мес т ния пар ла мент 
Петя Аврамова  три го диш
на палавница. Щастлива от 
ус пеш ни те де сет го ди ни с 
ня кол ко “късметчета” в ръ ка 
бе и ед на от найрев нос т ни те 
ра де тел ки на бла го род на та 
мисия, ди рек тор ка та на Дома 
на на ука та и тех ни ка та в гра
да под Околчица Евелина 
Васкова, ос но во по лож ник на 
инициативата.

В на ве че ри ето на Коледа 
же ла ни ята на де ца та ще бъ
дат сбъд на ти и вся ко от тях 
ще по лу чи мечтата, на пи са
на прос тич ко и яс но  яке, 
обувки, кукла.■

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. Найважният 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 

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 поголямата 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. 

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 
поподробно 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.■

Във Видин са доволни
от своя кмет Над 60% от 

видинчани дават 
положителна оценка
на Герго Гергов

За де се ти път Домът на на ука та и техниката, читалището, 
Майчин цен тър “Българка” и още ня кол ко неп ра ви тел с т ве ни 
ор га ни за ции ре али зи рат сво ята ини ци ати ва 
“Осиновете вра чан с ко семейство”

Да по да риш на деж даОбластният 
уп ра ви тел на 
Видин се срещ на
с пред с та ви те ли
на Националното
сдру же ние
на общи ни те
в Италия

Инж. Цветан Асенов, об лас тен уп
ра ви тел на об ласт Видин, се срещ
на с др Паоло Авеззу – на ци она лен 
съ вет ник на Националното сдру же
ние на об щи ни те в Италия /ANCI/. 

На сре ща та при със т ва ха др 
Косьо Стойчев – пред се да тел на 
Настоятелствения ко ми тет за сът
руд ни чес т во меж ду Република 
България и Италия, и гн Микеле 
Виола – пред с та ви тел на меж ду на
род на та мре жа „Branch of Art“.

Беше об съж да но и под пис ва но 
съв мес т но спо ра зу ме ние за сът
руд ни чес т во меж ду Националното 
сдру же ние на об щи ни те в Италия и 
об ласт Видин в сфе ра та на ре али
зи ра не на съв мес т ни проекти, под к
ре пя щи културния, ин те лек ту ал ния 
и биз нес об мен меж ду Италия и 
България, в час т ност об ласт Видин.

Националното сдру же ние на об
щи ни те в Италия /ANCI/ обе ди ня ва 
8104 ита ли ан с ки общини, от ко ито 
6406 са чле но ве на сдружението.  
ANCI пред с тав ля ва ин те ре си те на 
чле но ве те си пред цен т рал ни те ор
га ни на Италия. Сред фун к ци ите на 
ANCI са по пу ля ри зи ра не на ини ци
ати ви те за за дъл бо ча ва не на поз
на ни ята на мес т ни те институции, 
как то и учас тие на граж да ни те в 
жи во та на мес т ни те автономии. 
Сдружението на сър ча ва и ко ор ди
ни ра меж ду на род ни те връз ки на 
сво ите чле но ве и тех ни те дейнос ти 
в сфе ра та на де цен т ра ли зи ра но то 
меж ду на род но сътрудничество.

Международната мре жа Branch 
of Art, в България, се пред с тав ля ва 
от гжа Теофана Ахрянова /фир ма 
A.I.S.& A./. Дейността на сдру же
ни ето е на со че на към из гот вя не на 
ана лиз на те ри то ри ята в кул ту рен 
аспект, с ог лед ре али зи ра не на 
про ек ти в сфе ра та на културата, 
об вър за ни с ту риз ма на съ от вет ния 
район, с осо бен фо кус вър ху мла ди
те хора. ■Слово плюс
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Нова дет с ка пло щад ка и клуб на 
пен си оне ра обе ща Герго Гергов в се
ло Покрайна по вре ме на сре ща та по 
по вод пуб лич ния от чет за ед на го ди
на уп рав ле ние на Адриана Паскова 
– кмет на Покрайна. Тя се със тоя в 
са ло на на мес т но то читалище. На 
нея при със т ва ха съ що на род ни ят 
пред с та ви тел Владимир Тошев и 
за мес т никпред се да те лят на ОбС – 
Видин Росен Живков.

Събитието за поч на с из пъл не ния 
на тан цо вия със тав „Веселие“, ап ло
ди ра ни сил но от присъстващите. В 
ат мос фе ра на праз нич ност Адриана 
Паскова нап ра ви от че та си пред жи
те ли те на селото. Тя отбеляза, че за 
ед на го ди на Покрайна се прев ръ ща 
в почис то и доб ре бла го ус т ро ено 
селище. Премахнати са не рег ла
мен ти ра ни те сметища, под дър жа се 
улич но то осветление, нап ра ве ни са 
ре мон ти на сгра да та на кметс т во то 
и в дет с ка та градина, цен тъ рът на 
се ло то при до би ва нов облик, из вър
ш ват се не об хо ди ми те ад ми нис т ра
тив ни ус лу ги за населението, съв
мес т но с чи та ли ще то се ор га ни зи рат 
ре ди ца праз нич ни прояви. „Всичко 
то ва се случ ва с по мощ та на об щи
на та и на кме та Герго Гергов, кой
то ви на ги е го тов да чуе как ви са 
проб ле ми те ни и в чи ето ли це сре

ща ме без ре зер в на под к ре па“ – ка за 
Адриана Паскова. Тя бла го да ри и на 
всич ки жи те ли на се ло Покрайна, 
ко ито й гла су ват сво ето доверие.

Видинският кмет да де ви со
ка оцен ка за ра бо та та на Адриана 
Паскова. „Спокоен съм, че за та зи 
ед на година, въп ре ки несгодите, 
ко ито наследихме, ус пях ме да пос
тиг нем мно го неща. Ние ще пра
вим невъзможното, за да по доб рим 
на чи на на жи вот на хората. И то ва 
ще стане, ако сме зад руж ни и за
гър б ва ме по ли ти чес ки те си прис т
рас тия“  ка за Гергов. Той подчерта, 
че Видинска об щи на ве че е във 
фо ку са на вни ма ни ето от стра на 
на държавата, за ко ето съ дейс т ват 
ак тив но и де пу та ти те Владимир 
Тошев и Любомила Станиславова. И 
добави, че ек с п ло ата ци ята на Дунав 
мост 2, го ле ми те ин ф рас т рук тур ни 
проекти, прев ръ ща не то на Видин в 
уни вер си тет с ки град ще про ме нят 
це лия регион.

Кметът на об щи на та обе ща пред 
жи те ли те на Покрайна в цен тъ ра на 
се ло то да бъ де из г ра де на но ва дет
с ка площадка, да се нап ра ви клуб 
на пен си оне ра и да се ба лас т ри рат 
ули ци те още до края на та зи година, 
ако вре ме то позволява. ■Слово 
плюс

Параскева МАРКОВА
- Кое е най важното, с ко ето 

е бе ля за на пър ва та го ди на от 
ва ше то управление?

 Не мо га точ но да го оп ре
де ля и формулирам. В уп рав
ле ни ето на об щи на та всич ко е 
важно. От ед на страна, то ва е 
моят стре ме ж и стремежът на 
хората от моя екип да тър сим 
въз мож нос ти за ус во ява не на 
сред с т ва та от ев ро пейс ки те 
фондове, ефек тив но то из пол з
ва не на ог ра ни че ни те сред с т ва 
по бю дже та за бла го ус т ро
ява не на на се ле ни те места, и 
от дру га страна, проб ле мът с 
без ра бо ти ца та и  миг ра ци ята 
на хо ра та към пого ле ми те гра
до ве и чужбина. Изключително 
бе ден край. Проектите, ко ито 
пред ла га ме за финансиране, 
са свър за ни с из г раж да не на 
спор т ни и раз в ле ка тел ни съ
оръ же ния и по доб ря ва не на 
инфраструктурата. Търсим на
чи ни за прив ли ча не на туристи. 
Смятам, че всич ки жи те ли на 
об щи на та тряб ва да под к ре
пят и да по ма гат да ра бо тим за 
съз да ва не на пред пос тав ки за 
раз ви тие на туризма. Това не 
ста ва за го ди надве. Трябва да 
се раз вие ка то тен ден ция и при
ем с т ве ност и да се ра бо ти мно
го в та зи посока. Наймалкото, 
ко ето хо ра та мо гат да нап ра вят 
без ни как ви средства, е да не 
за мър ся ват средата, в ко ято 
живеят, да се съз да дат на ви ци 
и от го вор ност за при ле жа щи
те към имо ти те им терени, 
та да же и за разкрасяване. 
Инициативност за съз да ва
не на мал ки не ща в пол за на 
обществото. Имам пред вид 
квар тал ни градинки, мес та за 
по чив ка и т.н.

И все пак, най важното. 
Заложих на тър се не то на 
ефек тив нос т та в работата, на 
прецизността. Търся  ка чес т
ве но то и нестандартното. Не 
бих казал, че съм го постигнал, 
но то ва е мо ето раз би ра не за 
съв ре мен но управление. Тук е 
мяс то то да споделя, че лип с ват 
ква ли фи ци ра ни спе ци алис ти в 
общината.

- Как пре одо ля ва об щи на та 
безработицата?

 Актуален въпрос, но той 
стои от 20 години, ко га то бе ше 
уни що же на ця ла та про миш ле
ност в общината. Търся фир
ми за раз к ри ва не на ра бот ни 
места, опит вам се да на пъл ня 
със съ дър жа ние прог ра ми те 
за вре мен на заетост. В мо мен
та об щи на та е по ела и ра бо ти 
с всич ки въз мож ни програми, 
пред ла га ни от Бюрото по труда. 
Много от хо ра та са за гу би ли 
тру до ви те си навици, дру ги са 
по тис на ти от лип са та на пер
с пек ти ва в региона. Наистина 
е мно го трудно. По Програма 
„Развитие” в об щи на та са наз
на че ни 147 човека.

- Имате ли проб ле ми в от-
но ше ни ята с об щин с кия 
съвет?

 Не бих казал, че имам 
проблеми. Напротив, на ми рал 
съм под к ре па от стра на на съ

вет ни ци те и найважно, раз би
ра не по пред ло же ни ята от мен. 
Нали всич ки работим, или по не 
се стремим, за подоб ро то на 
Чипровци.

- През ля то то ре мон ти-
рах те ли път на та мре жа в 
общината?

 По бю дже та на об щи на та 
за 2012 го ди на имах ме оси гу
ре но фи нан си ра не в раз мер на 
41 000 лв. за ре монт на мес т ни 
пътища. С тях ас фал ти рах
ме вто ра та вход на ар те рия на 
гр.Чипровци, ко ято бе ше в мно
го ло шо състояние, ка то пре ди 
то ва под ме них ме во доп ро во да 
и бордюрите. Намерението ми е 
през 2013 го ди на да оп ра вим и 
тротоарите. Има мно го ра бо та и 
по об щин с ки пъ ти ща в дру ги те 
на се ле ни места. Ще ра бо тим по 
приоритети.

- Подготвена ли е об щи на та 
за зимата?

 Общината има склю чен 
до го вор за зим но под дър жа не 
за се зон 2012/2013. Фирмата 
раз по ла га с доб ра тех ни ка и е 
дос та ви ла пя сък и сол. Добрата 
ор га ни за ция и сво ев ре мен но
то по чис т ва не са от осо бе на 
важност, ко ето оз на ча ва  пъл
на ко ор ди на ция с хо ра та от 
общината.

- Въвежда ли об щи на та 
елек т рон но то об с луж ва не на 
населението?

 Все още сме да леч от те
зи услуги. В мо мен та ра бо тим 
за пус ка не то на нов сайт на 
общината, раз ра бо тен из ця
ло с въз мож нос ти за дос тъп 
до документи, справ ки и вся
как ва ак ту ал на информация. 
Постепенно ще наб ля га ме към 
пре ми на ва не към елек т рон но то 
обслужване.

 Какви про ек ти ре али зи ра 
об щи на та и как ви под гот вя те 

за одобрение?
 Преди ня кол ко де на под пи

сах анек си те в Държавен фонд 
„Земеделие” по два про ек та 
от пред ход ния мандат, с ко ето 
се сла га на ча ло то на из пъл
не ни ето им. Това са про ек ти 
по Оперативна прог ра ма за 
раз ви тие на сел с ки те райони: 
„Спортен комплекс, съб ле кал
ня и ба сейн” и „Подобряване 
сре да та на жи вот в се ла та 
Мартиново и Железна и град 
Чипровци”.  Имаме спе че лен 
про ект по ОП за ре ги онал но 
раз ви тие за „Ограничаване 
и пре дот в ра тя ва не на рис ко
ве те от на вод не ния” в се ла та 
Мартиново, Железна и град 
Чипровци.

Одобрени са ни три про ек та 
по мяр ка 313 от ОП за раз ви тие 
на сел с ки те райони: „Улица на 
за на яти те в град Чипровци”; 
„Изграждане на лан д шаф тен 
парк „Широка пла ни на” в се ло 
Превала” и Атракционен парк в 
Чипровската планина. 

Имаме два про ек та по 
Програмата за тран с г ра нич но 
сът руд ни чес т во със Сърбия. 

Мисля, че то ва не е мал ко 
ка то те ку щи ан га жи мен ти по 
ин ф рас т рук тур ни те проекти. 
Разбира се, има ме го тов ност 
за кан ди датс т ва не и по дру ги 
проекти, но е въп рос на от ва ря
не на съ от вет ни те мерки. 

-Ако има те да спо де ли-
те нещо, за ко ето не сме ви 
питали?

 Наближават ху ба ви и свет ли 
праз ни ци – Рождество Христово 
и Нова година. Бих ис кал да поз
д ра вя хо ра та от об щи на та ка то 
им по же лая здра ве и късмет.

Ще се рад вам да виж дам по ве
че ус мих на ти хора, поак тив ни и 
добронамерени. Пожелавам го 
от все сърце.■

Анатоли ПЪРВАНОВ, 
кмет на Община Чипровци:

Търсим начини
за привличане
на туристи

И общините, въп ре ки кризата, 
хар чат па ри за Коледните и но во
го диш ни празници. И хар чо ве те 
са пре дим но за рек лам ни ма те
ри али – бележници, химикалки, 
календари. А кме тът на Община 
Бойчиновци Светлин Сретениев е 
ре шил по един по ле зен на чин да 
по хар чи око ло Коледа мал ко па ри 
от та ка на ре че ни те „пред с та ви
тел ни” на кмета.

Той по да ря ва по 15 то ма но ви 
кни ги на чи та ли ща та в общината. 
Те са 11. Неотдавна на го ля мо 
об щин с ко тър жес т во са чес
т ва ли 80го диш ни на та на чи
та ли ще „Възраждане `1932” в 
Бойчиновци. Радости, въл не ния и 
съл зи в очи те е пре диз ви кал праз
ни кът за всички, осо бе но за тези, 
ко ито са свър за ли жи во та си с 
дейнос т та на ду хов ния светилник. 
И в Община Бойчиновци чи

та ли ща та се из дър жат от мал
ка та субсидия, ко ято да ва 
държавата. А чи та лищ ни те дей
ци – секретари, биб ли оте ка ри и 
др., ра бо тят на по ло вин щат най
често. Около 400 ле ва по лу ча ват 
кмет с ки те наместници. А хо ра та 
по вре мен на за етост по ев роп ро
ек ти те са с 380 лв. заплата. Това 
– между другото.

Светлин Сретениев дой де ка то 
кмет в об щи на та от сфе ра та на 
об ра зо ва ни ето – 21 го ди ни е бил 
учител. И не ни из не над ва не го ва
та те за „да се за па зи кул ту ра та в 
общините, за да се за па зим и ние 
ка то на род”. Заедно с училищата, 
чи та ли ща та са сре ди ща та на кул
ту ра в общините. И са съх ра не ни, 
въпреки го ди ните на криза. В 
тях се пее, иг ра ят се бъл гар с
ки те хора, па зят се на род ни те 
традиции. ■Слово плюс

В Бойчиновци

Светлин Сретениев
 да ря ва кни ги
на чи та ли ща та

В община Видин

Село Покрайна 
придобива нов облик
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Да е мир на и
чес ти та 2013 година!

Общински съ вет – Монтана 
чес ти ти нас тъ пи ла та 2013 го-
ди на на сво ите съг раж да ни 
с по же ла ние за здраве, зад-
руж ност и оптимизъм!
Нека тя бъ де 
го ди на на 
ре али зи ра ни те цели, 
осъ щес т ве ни 
же ла ния и лич ни 
успехи!

инж. Иво ИВАНОВ,
пред се да тел на ОбС – Монтана

Мирна и щас т ли ва 
2013 година!
Скъпи съграждани,
Най-до бри по же ла ния за 
здраве, щас тие и къс мет 
на всич ки жи те ли на об щи-
на Чипровци! Нека, гор ди от 
постигнатото, за жи ве ем със 
са мо чув с т вие и 
с чо веш ка та на деж да 
за по-доб ро бъдеще!

Анатоли ПЪРВАНОВ, 
кмет на Община Чипровци

Община Бойчиновци 
от п ра вя най-сър деч ни 
по же ла ния по слу чай но ва-
та го ди на към жи те ли те на 
об щи на та с по же ла ние за 
здраве, къс мет и добруване!

Нека за ед но
пре вър нем 2013-а
в го ди на на сбъд на ти
на деж ди и мечти!

Светлин СРЕТЕНИЕВ,
кмет на Община Бойчиновци

Щастлива 
Нова година!
Община Криводол 
чес ти ти Но ва та 2013 го ди-
на на сво ите слу жи те ли и 
жи те ли те на об щи на та и 
им по же ла ва мно го здраве, 
бла го по лу чие и къс мет и да 
бъ дат щас т ли ви през но ва-
та 2013 година!

Петър ДАНЧЕВ, 
кмет на Община Криводол

Кметът на Медковец 
поз д ра вя ва всич ки 
жи те ли на об щи на та с 
Новата 2013 година!

Сърдечни по же ла-
ния за здраве, 
бла го ден с т вие и 
спо рен труд през
ця ла та година!

инж. Венцислав ЕВГЕНИЕВ, 
кмет на Община Медковец

От сър це 

чес ти тя Новата 

2013 го ди на 

на всич ки 

председатели, 

слу жи те ли и 

кооператори, 

ка то по же ла вам да ра бо тим 

през но ва та го ди на с още по-го-

ля ма обич към труда, с двой ни 

усилия, за да пос тиг нем ония 

же ла ни резултати, ко ито ще ни 

нап ра вят ра дос т ни и щас т ли ви с 

на ши те кооперации!

Велко АТАНАСОВ, 

пред се да тел на ОКС – Враца

Щас т ли ва Нова 2013 година!Повече оптимизъм, здраве, 

къс мет и ра дос ти на всич ки 

хо ра от Северозапада по-

же ла ват„ДЖЕТ ТАКСИ” И ДЖЕТ СОД”!Пожелавам ви ед на 
по-щастлива, ве се ла 
и из пъл не на с обич, 
ус пе хи и къс мет година!

Петко ЕНЧЕВСКИ
Честита 
Нова година!

Скъпи съграждани,
Приемете мо ите най-свет ли 
по же ла ния за здраве, мно го 
слън це и вдъх но ве ние през 
но ва та 2013 година! Нека в 
дни те й да ви съ пътс т ват лю-
бов и мно го ис тин с ки неща! 
Нека да има мно го но ви на-
ча ла и мечти, спо де ле ност и 
сбъднатост!

Честита 
Нова 2013 година!

Златко ЖИВКОВ, 
кмет на Община Монтана

Общински съ вет на БСП – Лом 

поз д ра вя ва сво ите  чле но-

ве и съг раж да ни и тех ни те 

се мейс т ва с Новата 2013 

година! 

Да си по же ла ем си ли и спло-

те ност в стре ме жа си за 

просперитет, за да тво рим 

бъ де ще то си с до ве рие и 

професионализъм!

Бъдете здрави,

с по ве че къс мет и

по-щас т ли ви дни!

Жори АЛЕКСИЕВ, 

пред се да тел на ОбС на БСП – Лом

Ръководството на фир ма
„Нешо Миранов” – Бяла Слатина 

поз д ра вя ва всич ки свои 
ра бот ни ци и слу жи те ли с 
Новата 2013 година! 

На тях и на мно гоб-
ройни те ни кли ен ти 
и биз нес пар т ньо ри 
по же ла ва ме креп ко 
здраве, по ве че къс мет 
и по-щас т ли ви дни!

Нешо МИРАНОВ,
 уп ра ви тел

Ръководството на Областно път но 

уп рав ле ние – Монтана 
чес ти ти Новата 2013 го ди на 

на всич ки свои служители, 

биз нес пар тньо ри и 
приятели!Да си по же ла ем ед на щед-

ра и спор на за всич ки 
година, из пъл не на с но ви 

перспективи, с пол зот вор ни 

де ла и ви со ки постижения! 
Нека ду ши те нисе из пъл нят с доброта, а до мо ве те 

ни със здра ве и благополучие!инж. Ивайло СПАСОВ,

ди рек тор на ОПУ – Монтана
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Честита 
Нова година!
Да е мир на 
и честита, 
ве се ла и спор на 
2013 година!
Желая ви здраве, по ве че
ра дост и оптимизъм!

Иван БАРЗИН, 
кмет на Община Вълчедръм

Уважаеми съграждани,
Скъпи колеги,
С по же ла ние за здраве, 
къс мет и мно го щас т ли ви 
ми го ве Ви чес тия 
Рождество Христово!
Да е мир на и чес ти та 
но ва та 2013 година!
Нека бъ де свет ло в ду ши те 
и обич да сгря ва сърцата! 
Нека 2013-а бъ де по-доб ра за 
всич ки нас! Делата и дни те 
ни да са оза ре ни от до ве рие 
и доброта. Да бъ дем сил ни 
пред трудностите, сме ло да 
вър вим нап ред и пъ тят ни да 
е зас т лан с вя ра и мъдрост, 
с обич и закрила, с ра дост и 
благоденствие!
Успешна и щас т ли ва 
2013 година!

инж. Анатоли ДИМИТРОВ,
пред се да тел на 

Общински съ вет – Вършец и 
изп. ди рек тор на

 „Електростарт” АД

Художникът Найден Кирилов бе наг ра ден с По
чет на знач ка на Об щи на Монтана за пос ти же ния 
в об лас т та на дър во рез ба та и  дъл го го диш на  му 
твор чес ка дейност.

Отличието му бе връ че но от кме та Златко 
Живков на тра ди ци он на та сбир ка на дру жес т во то 
на ху дож ни ци те „Тенец” в на ве че ри ето на Бъдни 
вечер.

66го диш ни ят Найден Кирилов е пос ве тил 
жи во та си на дървопластиката. Работи вър ху 
при лож но то из кус т во от 1975 г. Има три са мос то
ятел ни изложби. Участвал е в мно го регионални, 
на ци онал ни и меж ду на род ни из лож би в Гърция, 
Румъния, Русия, Германия. Възстановил е мно
го от ико нос та си те на ста ри те  цър к ви в об ласт 
Монтана. След 20го диш но пре къс ва не през 
2012 го ди на по ини ци ати ва на Найден Христов 
и се мейс т во то му бе въ зоб но ве но про веж да
не то на пле не ри те в дър во рез ба в бер ков с ко то 
се ло Слатина, къ де то жи вее и ра бо ти творецът, 
съобщиха от Община Монтана.■

СНИМКА: ПЕТЯ ДИМИТРОВА

Почетна значка за 
Найден Кирилов

Ръководствотона „Транском СА” – Монтана
чес ти ти на сво ите работници, 

слу жи те ли и кли ен ти на фир-

ма та но ва та 2013 го ди на с 

по же ла ние за бла го по лу чие 

и здраве!

Нека го ди на табъ де из пъл не нас радост, топ ли на
и по ве че успехи!Бисер ЕВЛОГИЕВ, уп ра ви тел

Честита 2013 година!

„Строител - Криводол” ЕООД 
чес ти ти но ва та 2013 го ди на 
на сво ите работници, слу жи-
те ли и съграждани!
Пожелавам на всич ки вас 
мно го ра дост в очите, обич в 
сър ца та и ра зум за пос ти га-
не на мечтите! 

Бъдете жи ви и здрави!

Васко СПАСОВ,
уп ра ви тел

Ръководството 

на Общински па зар – Монтана 

чес ти ти най-сър деч но но-

ва та 2013 го ди на на сво ите 

служители, де ло ви пар т ньо ри 

и клиенти, ка то им по же ла ва 

креп ко здраве, ра дост и щас-

тие в се мейс т ва та и в лич ния 

живот! 

Ведро нас т ро ение 

и по ве че ус мив ки 

през годината!

Замфир ЗАМФИРОВ, 

уп ра ви тел на 

Общински па зар – Монтана



„ЕЛИНА” ЕООД – Монтана

● сенници;
● шатри;
● мо бил ни басейни

Монтана – око лов ръс тен път, 
сре щу бен зи нос тан ция Shell.
Тел. 0888/62 40 18;  096/300 861; 
http://elina-bg.com..

ТПК “Септември” 
– Монтана

произвежда:

• дюшеци, ма си – хол ни и кухненски, 
и столове

• Отдава по ме ще ния под на ем
за офи си и производство

ТПК „Септември” пред ла га 
офи си под на ем в Битов ком би нат 

на ул. „Трети март” 84
Монтана, ул. “Индустриална” 8, 

те л. /факс: 096/305 802  – гл. счетоводител

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.

Фирма „Ди-Вен” ЕООД – гр. Лом 

е ото ри зи ран ди лър на мо то ка ри с мар ка та 
"Тайлифт”. 

● Бързи, ер го но мич ни и на деж д ни мо то ка ри те 
на „Тайлифт” са найдоб ра та под к ре па във ва
шия склад, про из вод с т ве но ха ле или площадка. 
Възможности за дос тав ка на дизел, газ или бензин, 
ком п лек то ва ни със смен ни съоръжения. 

● Двигатели НИСАН, ИСУЗУ или ЯНМАР, ав то ма
тич на хид рот ран с ми сия и сервоуправление.

● Две го ди ни гаранция, оси гу ре но об с луж ва не до 
вся ка точ ка на стра на та в рам ки те на 24 часа.

Ние сме си гур на опо ра за Вашия бизнес.

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

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

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

►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР
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3 – 9 яну ари
ч 3 яну ари Св. прор. 

Малахия. Св. мчк Гордий
п 4 яну ари Събор на 

св. 70 апостоли. Прпмчк 
Онуфрий Габровски преп. 
Теоктист

с 5 яну ари Св. мчци 
Теопемт и Теона. Преп. 
Синклитикия и Аполинария 
(Утрепя, Царски часове, 
Вас. лит.) (Велик водосвет) 
(Строг пост)

н 6 яну ари † Богоявление. 
Кръщение Господне 
(Йордановден) (Утрепя, 
Злат. лит.) (Велик водосвет)

п 7 яну ари † Събор 
на св. Йоан Кръстител 
(Ивановден)

в 8 яну ари Св. Григорий, 
еп. Български. Преп. Георги 
Хозевит Св. Емилиан 
изповедник. Преп. Домника

с 9 яну ари Св. мчк 
Полиевкт Св. Петър, еп. 
Севастийски.

Заметниккме тът на Община Видин Борислава 
Борисова бе гост на 75та го диш ни на на Народно чи та ли
ще “Просвета” в се ло Кутово. Тя връ чи на пред се да те ля 
на чи та ли ще то Юлия Цветкова поз д ра ви те лен ад рес от 
име то на ви дин с кия кмет Герго Гергов. “Приемете сър деч
ни те ми по же ла ния във връз ка със 75ия юби лей на чи та
ли ще „Просвета”. През го ди ни те то зи кул ту рен ин с ти тут 
във ва ше то се ли ще се прев ръ ща в ис тин с ко средище, къ
де то се съх ра ня ват тра ди ци ите и духовността. Пожелавам 
ви да пос рещ не те още мно го годишнини, да па зи те фолк
лор но то бо гатс т во и мес т ни те оби чаи и да ги пре да де те 
на ва ши те де ца и вну ци” – пи ше в него. Поздравителен 
ад рес бе под не сен и от име то на пред се да те ля на ОбС – 
Видин Пламен Трифонов. Празникът про дъл жи с кон церт 
на Ансамбъла за на род ни пес ни и тан ци „Дунав” и са мо
дейния със тав към читалището. ■Слово плюс

В община Видин

Читалището в с. Кутово

от бе ля за 
75-го ди шен юби лей

Националната 
бла гот во ри тел на 
кам па ния на МВР 
Заедно сме спо соб ни да из г ра дим ат мос фе ра 
на доброжелателство, под к ре па и со ли дар ност 
за децата, чи ито ба щи жер т ва ха жи во та си за 
подоб ра и си гур на България

Средствата се на би рат чрез но мер 1866 за або
на ти те на всич ки мо бил ни опе ра то ри и 090051866 
за або на ти те на Vivacom с из п ра ща не то на крат
ко съ об ще ние или чрез обаж да не на стойност 1.20 
лв. (с ДДС), как то и чрез да ре ния по смет ка с IBAN: 
BG66BNBG96613100146501, BIC: BNBGBGSD, 
Българска народна банка, Централно управление. 
Натрупаните су ми се раз п ре де лят меж ду се мейс т ва та 
на пос т ра да ли и за ги на ли по вре ме на из пъл не ние на 
слу жеб ни те за дъл же ния слу жи те ли от сис те ма та на 
МВР.

За ре али зи ра не то на Коледната бла гот во ри тел
на кампания, ко ято се осъ щес т вя ва по ини ци ати ва 
и под пат ро на жа на МВР, са под гот ве ни видеоклип, 
ра дио спот и фо то ко ла ж. П ри зо ва ва ме всич ки медии, 
съп ри час т ни към съд ба та на децата, чи ито ро ди те ли 
да до ха жи во та си си гур нос т та на страната, да се при
съ еди нят към бла го род на та кауза.

Клиповете и ко ла жът мо гат да се сва лят от уеб сай
та на Пресцентъра на МВР: http://press.mvr.bg, бу тон 
„Кампании”. ■Слово плюс



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

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”

Председател
на кооперация
“Журналист”
и гл. редактор:

Параскева Маркова 
тел. 0876 307 732
         0876 537 952

●Печатница Враца● ЕООД

Монтана, бул. „Трети март” № 68, Брокерска къща, ет. 3.
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

п
лю

сСлово

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

ВСИЧКО ЗА ДОМА. 
Втора упот ре ба от 
Германия. Мебели, ел. 
уреди, колелета, ком пют ри 
и мно го други. В под ле за 
на жп га ра та в Монтана.

ПРОДАВАМ дву етаж-
на къ ща в цен тъ ра 
на Монтана с двор но 
мяс то 270 кв.м, пе че
на тухла, гре до ред и 
плоча, ку ба ту ра 120 
кв. м, раз гъ на та площ 
55 кв. м. Цена по 
договаряне.

ДАВАМ под на ем 
нов апар та мент 100 
кв. м – на ем 200 лв. 
Тел. 096/323 035; 
0894/472624.

►МАЛКИ ОБЯВИ
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Сатира

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

Граждански
свободи
Това Плутарх разказа,
пък аз ще го повторя.

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!”

Тихомир 
ЙОРДАНОВ

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

Наталия ИСАЕВА
Второ СОУ, Монтана, още от 

съз да ва не то си ве че 53 го ди ни 
но си име то на го ле мия бъл гар
с ки по ет Никола Й.  Вапцаров. 
Всяка го ди на учи ли ще то мо ти
ви ра сво ите уче ни ци да ре ци ти
рат не го ви стихотворения. През 
2009 г. то ини ци ира об щин с ки 
рецитал, а на 6.ХII. 2012 г. в 
пар т ньор с т во с РИОМонтана 
– Първи ре ги она лен ре ци тал 
по сти хо ве на Вапцаров. 19 
учи ли ща от Лом, Берковица, 
Вълчедръм, Чипровци, с. Др 
Йосифово и наймно го от 
Монтана се от зо ва ха на по ка на
та с 83 учас т ни ци в две въз рас
то ви гру пи – V – VIII клас и IХ 
– ХII клас. 

Журито с пред се да тел 
Мариана Иванова, ст.ек с перт 
по БЕЛ, и чле но ве Адриана 

Цолова, ст. ек с перт по чуж
до ези ко во обучение, и Нели 
Василева, гл. ек с перт „Култура 
и ве ро из по ве да ния” в об щи на 
Монтана, бе ше твър де зат
руд не но от кон ку рен ци ята на 
рецитаторите. При помал ки те 
I мяс то с „Писмо” /”Майко, 
Фернандес убит!”/ за во юва 
Атина Ивайлова Трайкова, VII 
клас, I ОУ „Н. Й. Вапцаров”, 
Берковица, а при гим на зис
ти те пър во то мяс то с из пъл
не ние на „Вяра” спе че ли 
Габриела Бисерова Георгиева, 
Х клас, ГПЧЕ „Петър Богдан”, 
Монтана.

Второ и тре то мяс то при 
пър ва та въз рас то ва гру па си 
раз де ли ха съ от вет но Никол 
Селовинова Викторова, VII 
клас, III ОУ „Др Петър Берон”, 
Монтана, с из пъл не ние на 

„Вяра” и Моника Емилова 
Георгиев, V клас, ОУ „Петър 
Парчевич”,Чипровци, с из пъл
не ние на „Романтика”. Във вто
ра та въз рас то ва гру па на вто ро 
мяс то из ле зе с из пъл не ние на 
„Вяра” Иван Милков Илиев, 
ХI клас, Второ СОУ „Н. Й. 
Вапцаров”, Монтана, а на тре то 
мяс то – Верислава Радославова 
Димитрова, Х клас, СОУ 
„Димитър Маринов”, Лом, с 
из пъл не ние на „Сън”.

В пър ва та въз рас то ва гру па 
по ощ ри тел ни наг ра ди по лу чи
ха Дейвид Мариянов Василев, 
VIII клас, ОУ „Хр. Ботев”, 
с. Др Йосифово /”Завод”/, 
Кристиян Вихренов Трайков, 
VI клас, ОУ „Петър Парчевич”, 
Чипровци /”Пролет”/ и Мартина 
Марианова Мартинова, VIII 
клас, IV ОУ „Хр. Ботев”, Лом 

/”Вяра”/, а при гим на зис ти те 
по ощ ре ния по лу чи ха 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
на зия „Димитър Маринов”, 
Вълчедръм /”Пролет моя...”/.

Участниците в ре ци та ла бя
ха поз д ра ве ни от началника на 
РИО  Монтана Татяна Петрова, 
ко ято по же ла ре ци та лът да 
се ут вър ди ка то ежегоден. 
Директорката на Второ СОУ 
„Н. Й. Вапцаров”, Монтана, 
Елка Илчева, съ що поз д ра ви 
учи ли ща та и тех ни те ученици, 
вклю чи ли се в рецитала, и им 
раз да де гра мо ти и пред с та ви
тел ни подаръци.■

Първи ре ги она лен ре ци тал
по сти хо ве на Вапцаров

СНИМКИ: АВТОРЪТ

Четвърто Детско по ли цейс ко
уп рав ле ние е от к ри то в СОУ 
“Св. св. Кирил и Методий” в Лехчево

СОУ “Св. св. Кирил и Методий” в с. 
Лехчево е чет вър то то училище, ко ето 
та зи го ди на се вклю чи в ини ци ати
ва та на РУП  Монтана за съз да ва не 
на дет с ки по ли цейс ки управления. 
21 уче ни ци от ІІІ и ІV клас по ло жи ха 
клет ва на тър жес т ве на церемония. 
Девизът на но воп ри ети те доб ро вол
ци е “Смели и от го вор ни”.

 Първото обу че ние на мал ки те 
по ли цаи ще бъ де про ве де но след 
стар ти ра не то на но ва та година, ко га

то ще бъ дат за поз на ти с тех ни ки те за 
бе зо пас но бо ра ве не с оръжие. 

Участниците в дру ги те 3 дет с ки 
по ли цейс ки уп рав ле ние в Монтана, 
съз да де ни в Трето, Седмо и Осмо 
СОУ, ще пре ми нат прак ти чес ки за ня
тия по стрелба. 

С но во съз да де на та дет с ка по ли
цейс ка ака де мия в с. Лехчево бро ят 
на децата, ко ито се обу ча ват от по
ли ца ите на РУП Монтана, дос тиг на 
90.■ Слово плюс

Бъдни вечер 2013
Зимен хлад кога ни духне
телевизиите-кухни
ни предлагат пак меню.
Сядаме си у дома си
с незапълнени стомаси 
и треперим жанра „ню”.

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.

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…


