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Крум КРУМОВ
бщина Монтана и
ромск ата фонда
ция „Нангле 2000” ще
реализират през тази
пролет проект за интег
рирано образование на
ромски деца в облас
тния град и селата на
общината. Проектът е
финансиран с 28 000
лева от международ
на неправителст вена
организация.
Той предвижда мал
чуганите от ромския
квартал на Монтана
„Кошарник” и селата
Вирове и Студено буче
да бъдат разпръснати
в три детски градини
в Монтана и в една
в село Габровница.
По-големите деца от
ромски произход пък
ще бъдат записани на
училище в Пето и Осмо
СОУ в Монтана, както
и в училището в село
Габровница.
Интегрирането не
свършва с разпръсва

О

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”
ЕНЕРГИЯ ЗА ЧИСТА ПРИРОДА
KOZLODUY NPP

Интегрират ромските
деца в Монтана
нето на ромските деца
из детск и градини и
училища, но предвижда
и много други дейности.
Общината ще има за
дачата да посредни
чи между родители,
педагози и директори
на училища и детски
градини за записване
на повече ромск и деца
в тях, ще организира
съвместни екскурзии
за деца от различни
етнически общности,
ще провежда вечери на
ромската култура, ве
ликденска работилница
за боядисване на яйца
и др. ■

с образование
и екскурзии
Министърът на
здравеопазването
д-р Стефан
Константинов
посети Видин
Д-р Константинов преря
за лентата и откри новата
придобивка за видинската
болница – ремонтираните
оттделения по договор за
енергоефективни дейности.
Той изрази задоволството
си от това, което е направе
но и благодари за топлото
посрещане на територи

Качват
сегментите на
стълб РВ11 от
Дунав мост II
Ангелина ДАКОВА
Започна монтажът на сегмен
тите от връхната конструкция на
моста Видин-Калафат при стълб
РВ11 в навигационния канал на
реката, съобщават от инфор
мационния център “Дунав мост
Видин-Калафат”.
Общо 178 сегмента с тегло до
240 тона ще продължат основно
то тяло на моста в плавателния
участък на Дунав. Всички те се
изливат в производств
 ената ба
за на фирмата-изпълнител FCC
Construccion, която база е разпо
ложена в Безмитна зона – Видин.
Оттам всяка двойка сегменти

се превозва по вода с шлеп, от
който се монтират с помощта на
кран-ферма, монтиран на съ
ответния стълб в реката. Всеки
един от сегментите има индиви
дуални параметри, в зависимост
от мястото му в конструкцията на
пътното съоръжение. Монтажът
на сегментите става по двойки,
които се напрягат със стоманени
въжета.
Дължината на връхната конс
трукция на моста в плавателния
участък на моста е 746 метра,
а в неплавателния - 650 метра.
Първите 300 по-малки сегменти
от тази конструкция (с тегло от 80

до 120 тона всеки) са монтирани
в неплавателния участък на река
та – от устой А2 до стълб РВ8. На
стълб РВ9 в навигационния канал
на Дунав вече са монтирани 19
двойки от големите сегменти и 12
двойки ванти, а на стълб РВ10 са
монтирани 13 двойки сегменти и 5
чифта ванти.
Продължава изграждането на
разширението на връхната конст 
рукция на моста в неплавателния
участък и доизграждане на пило
ните на последния стълб на моста
в румънски териториални води РВ12. Продължава изграждането
и на жп естакадата към моста.■

ята на Видин. През 2011 г.
здравното министерство е
предоставило на лечебното
заведение целеви средства
в размер на 1 160 000 лв. за
закупуването на компютъ
рен томограф, мобилен рен
тгенов апарат, два диализни
апарата и изграждане на
спешен диализен пост.■
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Висока летва пред
белослатинското
ръководство
Нора
КОНСТАНТИНОВА
В края на мандата си пре
дишното управление на Об
щина Бяла Слатина завеща
разработени и придвижени
на различна фаза проекти,
някои одобрени за финан
сиране, други - на старта
на реализацията. Проектът
за „Водния цикъл на Бяла
Слатина“, създаването на
новото предприятие за па
шули и копринарство.
Тези дни екипът на
новия кмет инж. Иво
Цветков предст ави своя
първи проект - „Нови въз
можности за социално
предприемачество и съз
даване на социално пред
приятие в община Бяла

О

Слатина“. Проектът ще се
осъществява с финансова
та подкрепа на Оперативна
програма „Развитие на
човешките ресурси“, съфи
нансирана от Европейския
социален фонд.Договарящ
орган е Агенцията за соци
ално подпомагане.
Реализацията му започна
още през месец февруари,
а бъдещото социално пред
приятие за озеленяване
и благоустройство ще за
почне да действа от месец
август,съобщи кметът
Иво Цветков. Стойността
на проекта е 291 444 лева.
В предприятието ще бъ
дат назначени 30 човека.
От тях 20 ще са от така
наречените целеви гру

сновната дейност
на кооперацията е
търговия на дребно, в ко
ято са заети 29 души, или
около 60% от персонала.
Ръководството на ко
операцията споделя за
своите притеснения от
постоянно усложняващи
те се пазарни условия в
област Монтана. Казват,
че всяка нова голяма
търговска верига, която
открива магазин в града,
влияе върху търговията
на дребно и едро в града
и в близките села.
В Монтана средните
и малките магазини са
по няколко десетки във
всеки квартал. Цените
на основните стоки не
следват пазарната логика,
а по-често са
дъмпингови
или шоково
промоционални,
със силно из
разена цел към
ликвидиране на
средните и мал
ките търговски
обекти, върху
резултатите
от търговска
та дейност на
кооперацията
оказва същес
твено влияние
и намаляващо
то население в
селата, които са
клиенти в ко
оперативните
магазини.
В района на
кооперацията
само две села
имат над 500
жители, а ос
таналите са
дори под 400
жители. В с.
Войници реално
◄ Старт на
живеят около
Международната година на
50 души. При
кооперациите пред магазина
това състояние
на ПК "Наркооп" - Монтана.
в малките села
кооперативните
магазини имат
ПК „Наркооп” – Монтана,
предимно социална роля, е да не се затварят обекти.
защото кооперацията не
Пазаруването на вересия
може да остави населе
в кооперативните мага
нието без хранителни
зини не е разрешено, но
продукти. И затова основ при тая беднотия се пра
на задача в работата на
вят компромиси. А хората

пи - трайно безработни и
от ромски произход. С тях
ще бъдат сключени трудо
ви договори в срок от една
година. Ще се работи за
повишаване на мотиваци
ята им за работа чрез спе
циално обучение.
След приключване
на проекта през август
2013 година част от тези
работници, заедно със за
купеното по проекта спе
циализирано оборудване,
консумативи и материали,
могат да преминат на из
дръжка на белослатинска
та община към местното
предприятие БКС.
Чрез разкр
 иване на нови
работни места в тази мал
ка, без развита икономика

община се осъществява
и подкрепа за социално
включване на уязвимите
групи от населението, като
им се дава право на труд и
подобряване начина им на
живот.
Представяйки проекта,
неговият ръководител

ПК "Наркооп" Монтана

В малките села
кооперативните
магазини имат
социална роля

оценяват това и се разпла
щат навреме.
Друга дейност, която
кооперацията развива,
е хлебопроизводството.
Притеснението на ръко
водст вото е, че в целия

Христо Кирилов подчерта,
че дейността на тези 30
работници в новото предп
риятие ще бъде ръководена
от петима специалисти в
озеленяването, агрономи.
За общината това е една
глътка въздух във все понараств ащата безработица

П

отребителна коопе
рация „Наркооп” в
Монтана обслужва област
ния център и прилежащите
към него 15 села.
Въпреки неблагоприятни
те икономически условия
в контекста на кризата ПК
„Наркооп” – Монтана, успя
ва да изпълни голяма част
от задачите в бизнес плана
и антикризисната програма
на Управителния съвет.
Кооперацията е първенец
спрямо броя на работещи
те лица. Защото само 3%
от кооперациите в страната
осигуряват работа на 50 до
100 души и сред тях е ПК
„Наркооп” – Монтана.
Служителите на коопе
рацията са щастливи, ра
ботят за такава коректна
организация. Заплатите и
авансът се дават навреме,
а това е много важно за
служителите.

регион Монтана за втора
година е подложен на це
нови дъмпинг от големи
фирми.
Но клиентите познават
кооперативния хляб и го
предпочитат, че той е нап

равен от натурални здра
вословни материали без
консерванти и генномо
дифицирани организми,
произведени при необхо
димите хигиенни усло
вия и добре оборудвана

и един шанс с безвъзмез
дната помощ от Европа
да променят, макар и само
една част от своя град, като
се направят нови градинки,
алеи, освежи се междуб
локовото пространство,
придаде се нов облик на
парка.■ СНИМКА: АВТОРЪТ

фурна.
Сериозен проблем дори
за по-малкото количес
тво произведен хляб е
намаляването на хората в
селата.
Продажбата на земя
от обеднелите жители
на арендаторите води до
намаляване на рентата в
жито, която те обикнове
но получават. Анализът
на продажбите на хляб
показва, че хлябът иш
леме е намалял с 37%, а
този на свободна продаж
ба е спаднал с 3%. Това е
така, защото при сегаш
ното свръхпредлагане
на хляб на ниски цени
хората губят желание да
се запасяват с купони, а
предпочитат рентата да е
в пари.
Големи надежди
кооперативното ръ
ководство възлага
на бъдещото разви
тие на земеделието
в района, което
ще определи и
посоката за разви
тие на мелницата,
която коопераци
ята стопанисва.
Председателят
инж. Вежен Велков
е категоричен, че
и в бъдеще ще има
търсене на мелни
чарската услуга. За
съжаление 2011 г.
не се отчита като
добра за малките
мелници, защото
зърното се предла
га на високи цени.
в същото време
брашното изостава
в растежа на цена
та си с 30% спрямо
житото, което оп
ределя нерента
билност за малките
мелници на пазара.
Постигнатите
положителни ре
зултати се случват,
защото всеки от
колектива е вло
жил своя труд и умения
за просперитета на своята
кооперация.
Със съкращения
от в. „Земя”
Заглавието e нашe
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Кметът на Мездра участва в
семинар за транспорта в Европа
Иван Аспарухов, който е зам.-делегат в Комитета на регионите към
Европейския съюз, участва в заседание на Комисията по политика на
териториално сближаване (COTER) и в семинар на тема „Бъдещето на
транспорта в Европа“, които се проведоха на 5 и 6 март в Лисабон
В двудневния форум в
португалската столица се
включиха още двама предс
тавители на местната власт
в България – Владимир
Кисьов и Малина Едрева от
Столичния общински съвет.
На 11-ото заседание на
Комисия COTER бяха изра
ботени проектостановища
относно: предложението
за регламент за общопри
ложими разпоредби относ
но фондовете, обхванати
от общата стратегическа
рамка; предложението
за регламент относно
Европейския фонд за ре
гионално развитие; пред
ложението за регламент
относно Европейския
социален фонд; предложе
нието за регламент относно

Кохезионния фонд; пред
ложението за регламент
относно преразглеждането
на законодателната рамка
на ТЕМ-Т.
Докладчици по разисква
ните въпроси бяха Catiuscia
Marini (ПЕС) – прези
дент на регион Умбрия
(Италия), Michael Schneider
(ЕНП) – държавен секре
тар на федералната про
винция Саксония-Анхалт
(Германия), Konstantinos
Simitsis (ПЕС) – кмет на
Кавала (Гърция), Romeo
Stavarache (АЛДЕ) – кмет
на Бакъу (Румъния), и
Bernard Soulage (ПЕС)
– вицепрезидент на реги
он Рона-Алпи (Франция).
Очаква се становищата да
бъдат приети на 95-ата пле

нарна сесия на Комитета на
регионите, която ще се със
тои на 3 и 4 май в Брюксел.
На семинара „Бъдещето
на транспорта в Европа”
бяха дискутирани
предизвикателствата,
свързани с изграждане
то на трансевропейската
транспортна мрежа TEN-T
(Как да се гарантират евро
пейски проекти и тяхното
видимо присъствие? Как
да се осигурят ефективни
и интегрирани транспор
тни мрежи? Какви са пер
спективите за споделено
управление?); ролята на
местните и регионални
те власти в Механизма
за свързване на Европа
(Независимо от центра
лизирано управление и

подход „отгоре-надолу (top
down), каква ще бъде тях
ната роля в определянето,
изпълнението и финансира
нето на проекти, свързани
с този нов механизъм?) и
трудностите, които срещат
градовете при прилагането
на политиките им за градс
кия транспорт(Как могат да
насърчават създаването на
реални планове за градска
мобилност? Какви стъп
ки е необходимо да бъдат
предприети, за да се пос
рещне предвижданото уве
личение на трафика, като
същевременно се отговори
на необходимостта от ус
тойчива мобилност?).
Водещи на трите сесии
бяха Bernard Soulage (ПЕС)
– вицепрезидент на френ
очти навсякъде е из
П
вършено контролирано
изпускане на водите за осигу

Язовирите
в Монтанско
са безопасни
Видин с нов бюджет
и обновена структура
на общинската
администрация

Община Враца
няма водоеми
в критично
състояние

Заместник-кметът
по устройството на
Диди СИРАКОВА
територията Ангел Вълчев
Видинските общински
проведе работна среща
съветници, с изключение на
с концесионерите и
двама въздържали се, гласу
наемателите на язовири в
ваха бюджета за настоящата
община Враца. На нея за
година – 35 милиона и 15 хи
ляди лева, въпреки резервите
пореден път бе акцентирано
на някои от тях към приход
върху състоянието на
ГЕРГО ГЕРГОВ
ната част на бюджета и пред
водоемите, изпускателните
видените 19 милиона и 700
172-ма. Създава се и ново
им съоръжения и нивото
хил. лв. от местни приходи.
звено към Общинския съ
на водата в тях. Всички
С така приетия бюджет се
вет - „Кабинет на председа
ползватели отчетоха,
предвижда погасяване на
теля на Общинския съвет”.
че поддържат в добро
краткосрочните задължения
Намалява се и съставът на
състояние язовирите,
на общината в размер на 7
отдел „Административна
нивото в тях е под 2/3 от
млн. и 400 хил. лв. Според
канцелария и компютър
обема и се следи ежедневно.
кмета Гергов това е бюджет
ни технологии” – от 8 на 6
В община Враца под наем
на оцеляването, защото пър човека. Толкова души ще
во ще се връщат дълговете и работят и в отдел „Връзки с
или на концесия са отдадени
едва догодина ще се говори
обществеността и деловод
12 от общо 20-те язовира
за растеж.
ство”. Отдел „Хуманитарни
в региона. На останалите
Заложените в проекта
дейности” пък се превръща в осем Община Враца е
местн
 и приходи са в пъти
дирекция, в която ще работят направила проверки,
повече от постъпленията
9 човека.
при които е установено,
през миналите години, които
Общинските съветници
че в настоящия момент
не са надвишавали 11 мили решиха да се създаде и вре
няма водоеми в критично
она лева.
менна комисия към ОбС,
състояние. Кметовете и
На същото заседание
която в срок от 2 месеца
кметските наместници
местн
 ият парламент гла
трябва да проучи за какво
сува и нова структура на
са били изразходвани 800-те ежедневно следят и
общинската администра
хиляди лева от тегления при докладват за състоянието
ция – щатните служители
предишната управа банков
им и нивото на водата в
намаляват с 9 и вече ще са
кредит. ■
язовирите. ■Слово плюс

ряване нужните обеми, които
да поемат втория етап на
снеготопенето, показа провер
ка на кризисния щаб, който
действ а постоянно в областта
За последните 15 дни спе
циалистите са инспектирали
язовирите в региона, съобщи
областният управител Ивайло
Петров. “Снегът по високите
части на планините все още е
много. Готвим се за следващо
то топене, което ще натовари
реките. Язовирите ни са безо
пасни”, подчерта той.
Навсякъде предписа
нията са изпълнени, а това
е гаранция за безаварийно
посрещане на високите води.
Язовирите “Валога” край
Гаганица и “Върбовец” край

ския регион Рона-Алпи,
Ivan Žagar (ЕНП) – кмет
на Словенска Бистрица
(Словения) и António Costa
(ПЕС) – кмет на Лисабон.

Следващото заседание
Комисията по политика на
териториално сближаване
(COTER) ще се проведе на
11 май 2012 г. в Брюксел.■

Горна Ковачица са източени
със сифонна система. Нивото
на яз. “Мартиново” е намале
но с около 1,20 м. Премахнати
са заградителните мрежи
и са почистени от храсти
преливниците на “Липена”Василовци, “Козоровец”Медковец и Долно Церовене.
Община Монтана е предп
риела спешни действия на ня
колко язовира. Земно-изкопни
работи са извършени в пре
ливника на яз. “Гостилица” и
са премахнати наносите там,
което е довело до увеличава
нето на запаса. Успоредно с
това три помпи са източвали
водата.
Премахнати са мрежите
от “Ягодник” край Студено
буче и макар че през почив
ните дни водното равнище
там се е качило с метър,

той е безопасен, защото е
пълен наполовина. Два са
водоемите край Стубел. В
стената на “Злеевец”, която е
компрометирана, е направен
изкоп с дължина 2 и ширина
4 метра. “Студен кладенец”
е завирен не повече от 50
процента, увериха експерти.
Под наблюдение са и за
щитните диги на реките
Дунав, Лом и Цибрица.
“Съоръженията са в добро
състояние. От особено внима
ние се нуждае лявата дига на
река Лом, просечена на много
места с водостоци и тръби
- съоръжението е в близост
до промишлената зона на
града. Тя се наблюдава и за
сега не буди безпокойство”,
подчерта инж. Петър Кунов от
Гражданска защита. ■Слово

плюс

Наградени фирми

за успешни иновативни практики
Пет фирми от Видин бяха наградени за успешни иновативни практики в 4 различни об
ласти на икономиката по време на трансграничното събитие “Върхът на иновативните
предпр
 иятия”, организирано в гр. Крайова в началото на март.
Отличените фирми получиха наградите си на специална пресконференция, която се
проведе на 07.03.2012 г. от 12.00 ч.в пресцентъра на БТА в гр.Видин.
“Върхът на иновативните предприятия” в Крайова е едно от множеството събития, ор
ганизирани в рамките на проекта “Ускоряване на трансграничното икономическо разви
тие – конкурентоспособност чрез качество и иновации” MIS ETC код: 646, финансиран по
Програма за Трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013.
За изпълнението на този проект усилия обединиха трима партньори от Румъния –
Румънска асоциация за електронна търговия и софтуер АРИЕС Олтения, Промишлена
и Селскостопанска палата - Олт, Трансгранична асоциация «Екуилибриъм», и два от
България: Агенция за регионално развитие и Бизнес център – Видин и Национален център
за информационно обслужване – Плевен.
Проектът предлага възможности за обучение и трансграничен обмен на информация за
иновация в услугите и технологичния трансфер. В рамките на проекта бяха организирани
изложения, обучения, семинари и конференции, както и създадена виртуална инфраструк
тура за трансграничен обмен на технологии, нови продукти и изобретения.

Евтим СТЕФАНОВ
изпълнителен директор АРРБЦ - Видин

www.cbcromaniabulgaria.eu
Investing in your future!
Romania-Bulgaria Cross Border Cooperation Programme 2007-2013 is co-financed by the
European Union through European Regional Development Fund

Слово

делник
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Любомир
ВЕСЕЛИНОВ
роектът с найголям бюджет е
на тема „Изграждане
на инфр
 аструктура
за създаване на ус
ловия за развитие
на екологосъобразен
туризъм, рекреация
и отдих в общи
ните Белоградчик
и Бабушница”.
Община Белоградчик депозира в Министерството на регионалното развитие и
Финансиращ орган
и за трите проекта е благоустройств
 ото три проекта, с които кандидатств
 а по трансгранично сътрудничество
Програма за транс
гранично сътрудни
партньор е Община
Община Белоградчик и
общини Белоградчик и
ответните институции
сътрудничество в пар
чество по Инструмента
Бабушница, Република
90 000 евро за Община
Княжевац.
от сръбска и българска
тньорство с Торлашко
за предприсъедини
Сърбия.
Княжевац, или общо
Третият проект е на
страна с цел обмяна на
дружество „Тимочанателна помощ между
Основни дейности:
440 000 евро. Водещ
тема „Превенция и га
опит и добри практики;
Торлака” с. Миничево,
Република България
Изграждане на Воден
партньор е Община
сене на горски пожари”
изработване дигитален
Република Сърбия.
и Република Сърбия.
атракционен парк
Белоградчик.
с бюджет 189 000 евро,
модел на терена; ана
Темата е „Проучване,
Приоритетна Ос 1
„Белградин” на тери
Основните дейности
от тях 30 000 евро за
лиз на топографската
съхраняване и популя
„Развитие на дребнома торията на Община
са: преустройство на
Община Белоградчик и
характеристика във
ризиране на изворния
щабна инфраструктура”, Белоградчик и паркова
съществуваща сгра
159 000 евро за Община връзка с бързината и
фолклор в района”.
Област на интервенция зона на територията на
да – Професионална
Бабушница. Водещ
разширяването на пожа Стойността е 200 000
1.2 „Инфраструктура
Община Бабушница.
гимназия „А. С. Попов”
партньор е Община
ра;анализ на типовете
евро, а дейностите са
свързана с опазване на
Следващият проект
в обучителна и настани Княжевац, Република
землища, на клима
свързани с организи
околната среда”.
е „Създаване на при
телна база с капацитет
Сърбия, партньор е
тичните особености и
рането на фестивали
Бюджет: 337 000 евро родосъобразни обу
около 30 души. Базата
Община Белоградчик.
други.
на художествената
ще се използва за об
Основните дейнос
Народно читалище
самодейност, семинари,
за Община Белоградчик; чителни центрове в
мен на ученици / зелени ти са: организиране на
„Развитие” в града съ
оборудване на състави,
420 000 евро за Община общините Белоградчик
и Княжевац”. Той е с
училища/, спортни от
съвместни срещи на
що депозира проект в
изнасяне на концерти в
Бабушница; Общо:
бюджет 350 000 евро за бори и др. между двете
представители на съ
МРРБ по трансгранично двете страни и други.■
757 000 евро. Водещ

П

В Белоградчик ще
развиват екотуризъм

Враца – врата
към древността

Даниела ХИТОВА
В Община Враца се
проведе публично обсъж
дане на туристическия
продукт „Враца – врата
към древността”. Той е
по проект, с който общи
ната ще кандидатства по
ОП „Регионално разви
тие”, по схема „Подкрепа
за развитие на регионал
ния туристически продукт
и маркетинг на дестина
циите”. В обсъждането
участва инж. Красимира
Георгиева, зам.-кмет по

Врачански проект събира богатото
наследство и красотата на три общини
европейско финансиране
и обществени поръчки,
и екипът по подготов
ката на проекта. Целта
на проекта е да бъдат
предложени инвести
ционни решения, които
да насърчат туризма и
бизнеса в региона чрез
популяризиране на кул
турните и исторически
те забележителности в
региона. Партньори на
Община Враца по проек

та са общините Мездра и
Роман.
На срещата бяха
представени четири
двудневни, два трид
невни и един петдн
 евен
туристически пакета. Те
носят имената „Враца –
врата към древността”,
„Враца – красотата на
природата”, „Враца –
град като Балкана – дре
вен и млад”, „Хлябът на
трибалите”, „Древната

писменост на триба
лите” и „Виното на
трибалите”. В тях са
влючени всички значи
ми културни и истори
чески обекти в трите
общини. На туристите
ще бъде предложено да
видят както красотите
на Врачанския балкан,
Леденика, Вратцата,
Божия мост и манас
тирите в региона, така
също съкровищата от
Могиланската могила
и Рогозен, древната
писменост на над 5000
години от пещерите
край с. Царевец, Калето
край Мездра. Ще могат
да научат как триба
лите са правели хляб
и да пробват питки от
едрозърнест лимец, по
рецепта на 8000 години.
Ще присъстват на Ди
онисиев ритуал. Ще мо
гат да пробват местни
специалитети и вино.
Ще научат кои са били
древните занаяти във
Враца. Ще влязат в къ
щата на Баба Илийца и
ще стигнат до паметника
на Дядо Йоцо.
Срокът, в който готови
ят проект трябва да бъ
де предаден, е 15 март
2012 г.■

Спасяват
застрашени растения
Клуб приятели на Природен парк «Варчански
Балкан» стартира изпълнението на проект про
ект «Разработване на Планове за действие за три
критично застрашени растителни видове от фло
рата на България» (Договор 5103020 – С – 020) по
Оперативна програма Околна среда 2007 – 2013,
Приоритетна ос 3 «Опазване и възстановяване на
биологичното разнообразие». Продължителността
на проекта е 18 месеца и е на стойност 34 760
лв. от които 29 546 лв. са финансирани от от
Европейски фонд за Регионално развитие и 5 214 лв
- Национално съфинансиране.
Целта на проекта е опазването и устойчивото уп
равление на популациите на три вида критично заст
рашени растителни видове от флората на България
- Люспесто изтравниче (Asplenium lepidum),
Келереров центрантус (Centranthus kellereri) и
Алпийско плюскавиче (Silene alpina).
Очаквани резултати по проекта са разработени и
одобрени планове за действие на гореизбр
 оените
видове и осигуряването на информационна обезпе
ченост на дейностите по проекта.
Проектът ще бъде изпълняван в партньорство със
Сдружение с нестопанска цел «Пирин Про консулт».
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на
Европейския съюз чрез оперативна програма “Околна сре
да 2007 – 2013 г”. Цялата отговорност за съдържанието
на документа се носи от Клуб приятели на Природен парк
„Врачански Балкан” и при никакви обстоятелства не може
да се приема, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и на правителството на
Република България, представлявано

Баба Марта пристигна… в библиотеката
Валентина
БОБОЙЧЕВА
Е, че е баба, баба е, но
пък - с характер. Което
си е наумила, прави го,
още повече, като сме
вече в нейна власт. От
сутринта се е разшета
ла – тръгна от Общината,
застоя се в центъра, да
се наусмихва и нарадва
на талантите детски. А
те, ококорили сърчицата
си насред площада, раз
перваха плахо, но обна
деждено крилца. За да им
повярваме, полюбуваме
и се погалим... И, поели
по червено-бялата нишка,
да стигнем – до книгите,
словото, началото. Да се
потопим в онези леген
ди и предания, в които
се преплитат митоло

гия и вярвания, истина и
символи, както и един хан,
дъщеря му, но и птица –
със своя полет, алена кръв,
и конецът - нишката, свър
зваща…
Да се потопим и по
тънем – в багри, думи
български, в стих и песен,
в ритъм на танц. И всичко
това – в червено и бяло,
в библиотеката, орга
низирала изложбата на
мартеници, изработени от
децата от учебни и детски
заведения в общината. .
Началните училища,
Белослатинската прогим
назия и гимназията, учи
лищата в Габаре и Търнак,
че даже и най-малките от
детска ясла „Здравец” и
естествено – децата от тан
цовия състав „Развитие”

към читалището...
Колко много различ
ни идеи, усмивки и
намигвания, труд и усилия,
желание и талант събра
Детският отдел на библи
отеката в Бяла Слатина,
представяйки изложбата на
мартеници!
И, както и да си е сво
енравна и чепата, нямаше
начин да не се поласкае
капризната баба… На тол
кова красота се нагледа и
засмени поздрави получи,
че накрая реши: „Празник
е – и ще празнуваме! И
слънце ще грее, и няма да
има студ...
Поне във всички детски
очи – не. И поне, докато та
зи червено-бяла ласка там,
от дълбокото, не ни издигне
до безкрайното Синьо…”■

Слово

земляци
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И в Монтана
проект
"Имам дом"

Василена Иванова. Пейзаж от
реката край Дива Слатина.

Награди за
възпитаниците
на "Рениарт"
“Рениарт” спечели награда за комплек
сно представяне на националния конкурс
“Пейзажи от моята България“. Три от
възпитаничките на Рени Петрова имат
индивидуални награди
На 3 март в Национална гимназия по
приложни изкуства „Проф. Венко Колев“
в град Троян се откр и изложба с твор
бите от Първия конкурс за ученическа
рисунка „Пеизаж от моята България“. В
галерията на училището бяха подредени
над 300 рисунки. Пет деца от студиото

5

участваха в конкурса - Дениса, Любомир,
Ива, Любомира и Василена. Рисунките
им са подредени и в изложбата. За успеш
но представяне журито присъди почетни
грамоти на нашите момичета: Василена
Иванова, Ива Еленкова и Дениса
Луканова. Наградите им бяха връчени от
Илиян Илиев, директор на училището.
За цялостно представяне в конкурса с
почетна грамота е отличено и Студио по
изобразително изкуство „Рениарт“ - гр.
Монтана. ■Слово плюс

Центърът за настаняване
от семеен тип в Монтана ще
бъде трансформиран в де
легирана държавна дейност
от март, гласи заповедта на
Министреството на труда и
социалната политика. Така
социалните услуги, които
предлага общината, се уве
личават с още една, съобщи
кметът на общината Златко
Живков.
Центърът бе създаден по
проект „Имам дом”, фи
нансиран по оперативната
програма „Развитие на чо
вешките ресурси”. Стартът
бе даден преди 14 месеца.
Първо бе ремонтирана и
оборудвана къща, общинс
ка собственост. Екипът от
осем души, които се грижат
за хлапетата, премина спе
циално обучение. Партньор
на общината в този проект
бяха Домът за медико-со

циални грижи и Отделът
за закрила на децата в
Монтана.
Хубавото в случая е, че
при трансформирането на
центъра в делегирана дър
жавна дейност отпада ог
раничението там да бъдат
деца само от дома, т.е. сега
ще се увеличи обхватът. Ще
има възможност да се нас
таняват хлапета в риск по
преценка на Отдела за зак
рила на детето.
Проектие в социална
та сфера, реализирани от
Община Монтана, имат
100 процента устойчивост.
Създаденият комплекс за
социални услуги се развива
успешно. Към него функ
ционират център за общес
твена подкрепа и кризисен
център, които вече са деле
гирани държавни дейности.
Продължава работа и пре

я се провежда в рамките на
Т
проекта „За Едно Достъпно,
Неограничено Образование (ЗаЕДНО)”.

Той се осъществява с финансова
та подкр
 епа на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”, съ
финансирана от Европейския социален
фонд на Европейския съюз. В проекта
ще бъдат инвестирани 292 559,52 лв.
лева за период от 1 година. Основните
разходи са предназначени за web-бази
рани софтуерни разработки, електронни
учебни помагала и специализирани IT
обучения. Паралелно с това, се работи
за преодоляване на предразсъдъците и
стереотипите в общуването с незрящи
хора.
Основното посла
ние на кампанията
е „Детето със спе
циални образова
телни потребности,
е дете като теб!”
За да бъде въз
прието мотото
като житейско
кредо от учени
ците, те участват
в интерактив
ни занимания.
Педагогическият
съветник Пламка
Николова подкр
 е
пя идеята с мулти
медийни презен
тации и постери,
въвлича участ
ниците в ролеви
игри, чрез които
те сами стигат до
извода за огром
ното значение на
потребността от
подкрепа, разби
ране и солидар
ност с различните
деца, подчерта
директорката на
училището Вилма
Гергова.
Проектът „ЗаЕДНО” се реализира от
Пето СОУ – Монтана, и партньорите
му – Фондация «Хоризонти» - София,
и Природо-математическа гимназия
«Екзарх Антим I» – Видин.
Ключова дейност на проекта е създа
ването на специализирана методика за
обучение на незрящи ученици с конк
ретно разработени към нея електр
 онни
учебни помагала, отговарящи на стан
дартите за достъпност. Те ще са полезни
и на всички, които имат проблеми със
зрението или са застрашени от уврежда
нето му. Вероятността травми или забо
лявания да доведат до тези неприятни
последици е реална и често срещана.
Важно е, че тези електронни помага
ла са алтернатива и ще дадат шанс за
адаптация на тези хора. Това разширява
обхвата на проекта.

ходното жилище към Дома
за възрастни хора с увреж
дания в Горна Вереница, съ
що финансирано от държав
ния бюджет, уточни Весела
Коларска. ■Слово плюс

Вече на компютри в Пето СОУ –
Монтана, и ПМГ – Видин, са инстали
рани говорещи програми за незрящи.
По време изпълнението на проекта
„ЗаЕДНО” преподаватели от системата
на общото образование ще бъдат обу
чени чрез тренинг програми за работа с
деца с нарушено зрение.
Ще бъдат изградени умения за ра
бота с компютър и говорещи програ
ми при ученици с нарушено зрение.
Информационните технологии ще се
използват като средство за ефективно
то им включване в системата на общото
образование.
Проектът „ЗаЕДНО” е стъпка към ре
ализиране на цели, залегнали в стра

Кампания по ”Приемане
на различията” стартира
в Пето СОУ „Христо
Ботев” – Монтана

Дениса Луканова.
Църквата в Монтана

Ф

отодокументална
изложба бе откри
та в ломския историческия
музей. С нея се отбелязват
160 г. от рождението на вид
ния обществ еник и 120 г. от
неговата смърт. Представени
са факсимилета на документи
и снимки за периода от 1869
до 1892 г.
Сред тях са свидетелс
твото му от гимназията в
Прага, книжа
от времето, ко
гато е бил кмет
на Хасково и
окръжен упра
вител в Ловеч,
Рахово, Севлиево
и Лом. Могат да
бъдат разгледани и писма,
отразяващи дейността на
поручик Берковски в щаба
на Източнорумелийската
милиция.
Интерес ще предизвикат и
фотосите му като опълченец,
както и снимка с Панайот
Хитов, който бил негов спо
моществовател в Белград, ин
формира Даниела Борисова
- уредник в отдел “България
15-19 век”. Портретът
на Петър Берковски, за
емащ централно място в

изложбата, е нарисуван от
ломския художник Петър
Панайотов и е притежание
на музея. Особено ценен е
ръкописът на Берковски “Из
възпоменанията ми” и ръко
писът на Димитър Ралчев,
който също е бил опълченец,
“Из живота на Петър Иванов
Берковски”.
Като активен участник в
националноосвободител

Вътрешната революционна
организация. По това време
Берковски е главен учител
в Хасковското централно
училище. След гибелта на
Апостола през 1873 г., чле
новете на революционния
комитет са разпитани и зато
чени на доживотна каторга
в Диарбекир. Три години
по-късно Берковски успява
да избяга. С обявяването на
Руско-турската
война 1877-1878
г. постъпва в
Българското
опълчение и
участва в найдраматичните
боеве.
След Освобождението
заема редица отговорни ад
министративни длъжности:
околийски управител в Ловеч
(юни 1882), окръжен упра
вител в Оряхово (1883 г.),
окръжен управител в Ловеч и
Лом (1884 - 1886 г.), видинс
ки окръжен управител (1886
г.), окръжен военен началник,
комендант и председател
на Временния военен съд в
Лом. Умира на 15 март 1892
г. в родния си град. ■Слово
плюс

Изложба за Петър
Берковски в Лом
ните борби и радетел за
Освобождението, видният
ломчанин заема заслуже
но място сред най-великите
наши революционери. Той е
един от всеотдайните деяте
ли в процесите на устройс
тво на следосвобожденска
България.
Заедно с Васил Левски,
с когото се познават от
Първата легия на Раковски
в Белград, през 1872 г. ос
новават Хасковския рево
люционен комитет, част от

тегията за развитие на образованието
- интеграцията на децата със специални
образователни потребности и по-конк
ретно на незрящите деца в системата
на общото образование, подобряване
на достъпа до знание, въвеждането на
електронни помагала за дистанционно
обучение, подпомагащи и ученето през
целия живот.
Настоящият документ е изготвен
с финансовата помощ на Европейския
социален фонд. Пето СОУ „Христо
Ботев” – Монтана, носи цялата
отговорност за съдържанието на
настоящия документ, и при никакви
обстоятелства не може да се
приеме като официална позиция на
Европейския съюз или МОМН.

Слово

спектър

►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

15 - 21 март 2012 г.

ч 15 март Св. мчк
Агапий и 7 мчци.
п 16 март Св.
мчци Савин и Папа
(Прежд. лит.)
с 17 март Преп.
Алексий, човек
Божий
н 18 март
† Неделя на
Великия пост –
Кръстопоклонна.
Св. Кирил, патриарх
Йерусалимски
п 19 март Св.
мчци Хрисант и
Дария. Мчца Илария
(Весела). (Злат. лит.)
(Тип. с. 431) Помен
за покойници.
в 20 март Преп.
отци, избити в манас
тира „Св. Сава“.
с 21 март
Преп. Иаков еп.,
изповедник.

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

ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ
област Монтана,
ул. ”Петър Парчевич” № 45,
тел. 09554/28 28, факс 96 13,

ОБЯВА
Уведомяваме всички заинтересовани, че
поради настъпили промени в основанията
на обявата за провеждане на конкурс
за изпълнение на автолинии, публикувана в
бр. 9 от 08.03.2012 г. на вестника,
същата е невалидна.
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Ирен ТОКИНА
Според данните,
подадени от група
„Български документи
за самоличност” при
ОД МВР -Монтана, бро
ят на неподменените
лични карти с изтекъл
срок се увеличава.
През 2010 г. той е 491,
през 2011 – 1500, а за
януари и февруари
тази година личните
карти с изтекъл срок са
2907.
При паспортите през
2010 г. с изтекъл срок
са 3614, през 2011 г –
5069, а при шофьорски
те книжки през 2010 г. е
изтекла валидността на
1783, през 2011 г. – на
1653.
Едновременно с това
се наблюдава и спад на
подадените заявления.
Общо за страната те са
под 3000 броя. За срав
нение - в края на 2011 г.
на ден са се подавали
по 12 000 заявления

за подмяна на лични
карти.
Това е повод ”БДС”
– МВР отново да на
помни на гражданите
да не изчакват послед
ния момент и навреме

тата на поделенията
на Паспортна служба в
областта.
Съгласно Закона за
българските лични до
кументи лицата, които
не подават заявление

Подменяйте
навреме
документите си
за самоличност,
в противен случай
се налагат глоби
В момента няма опашки
в Паспортна служба

да подават заявления
за подмяна на личните
им карти, чиито срок
изтича. В момента ня
ма опашки и струпва
ния на хора пред гише

Фирма „Ди-Вен” ЕООД – гр. Лом
е оторизиран
дилър на мо
токари с мар
ката 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, автоматична хидрот
рансмисия 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

в срок до 30 дни за
подмяна на личната
карта след изтичане на
нейната валидност, се
наказват с глоби от 20
лв. до 150 лв. Същата

6

санкция се налага и
на собств
 ениците на
паспорти, които не ги
връщат в Паспортна
служба в тримесечен
срок след изтичане на
валидността им.
Големите ведомства,
организации и кметст
ва могат да подменят
българските лични
документи на своите
служители чрез ор
ганизиран прием. За
извършв
 ането на тази
административна ус
луга ръководителят на
съответното ведомство
трябва да подаде иска
не до директора на ОД
МВР чрез звеното на
БДС.
Прием на заявле
ния на хора с трайни
увреждания и трудно
подвижни се осъщес
твява на място в дома
на заявителя от профе
сионален мобилен екип
след подадена молба
от роднина.■

■ Системи
за сигурност
■ Техническа
охрана на
обекти с
автопатрулни
сили
■ Физическа
охрана

Доверете ни се

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

Анатоли ПЪРВАНОВ
кмет на Община Чипровци

ЕТ “МАРИУС-Пламен Марков-Ваня Емилова”

■ Внос на ел.уреди и бяла техника
втора употреба от Германия
Магазин в Монтана:
бул. “Трети март” 91, тел. 0887/17 94 94

■ Превоз на пътници до Германия
■ Поръчки за автомобили
■ Транспорт с платформа
Монтана, 0887/17 94 94; 0888/32 35 63

ТПК “Септември” –
Монтана
произвежда:

Продавам двуетажна къща в центъра на Монтана с
дворно място 270 кв. м, печена тухла, гредоред и
плоча, кубатура 120 кв. м, разгъната площ 55 кв. м.
Цена по договаряне.
ДАВАМ под наем нов апартамент 100 кв. м., наем
200 лв. Тел. 096/323035; GSM 0894/472624.

Магазини КООП

“Заедно на пазар”

и столове

за офиси и производство

Има свободни помещения
в Битов комбинат – за офиси
Монтана, ул. “Индустриална” 8,

тел./факс: 096/305 802 – гл. счетоводител

д-р Станислав Якимов

●рентген, ехограф, биохимичен анализ,
подстригване и електрохирургия
Зоомагазин

● храни и аксесоари за кучета, котки, гризачи
Монтана, ул. „Парта” 8; тел. 0888/54 3 011

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

• дюшеци, маси – холни и кухненски,
• Отдава помещения под наем

Ветеринарен кабинет

120 години пазаруваме
с доверие!

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

Тел. 0988/66 20 75

Слово

спектър
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Двоен празник в Салаш
Любомир
ВЕСЕЛИНОВ
Традиция е за Салаш, ед
но от най-големите села в
община Белоградчик, еже
годно да се чества наци
оналният празник на стра
ната 3 март. И тази година
под звуците на духовия
оркестър при читалище
„Развитие” в Белоградчик
местните хора изпълваха
площада в централната
част на селото. С приветст
вено слово към присъства
щите се обърна и кметът на
общината Борис Николов.
Тематичен рецитал бе
представен от активисти
на местното читалище. С
едноминутно мълчание и
падане на колене бе поче
тена паметта на загиналите
герои за освобождението
на България.
Същия ден
Православната църква чес
тва свети великомъченик
Теодор Тирон, а както е

известно, Салаш е единс
твеното село в общината,
където на Тодоровден
се провеждат кон
ни състезания. Негово
Високоблагоговейство,
протойерей Рафаил отслу
жи празничен водосвет за
здраве и благополучие.
За втора поредна го
дина в надпр
 еварата с
впрегнати коне в каруца
победи Огнян Алексиев с
кон Орлик, второто място
отново бе заето от Антон
Милчев с кон Вихър, а
на трето място се наре
ди Николай Илиев с кон
Орлин. Сред ездачите
победи Иван Петров с
кон Звезда. Кметът Борис
Николов награди побе
дителя с преходна купа, а
всички участници получи
ха грамота за участие и по
една кофа зоб, предпочи
тано меню от храната на
конете.■

Училище за
родители
На тема „Разговаряй
с детето си за
алкохола” се проведе в
ОУ „Епископ Софроний
Врачански” във Видин
Специалисти от
Общинския съвет по нар
котичните вещества про
ведоха тематична среща
с родители на ученици от
IV, V и VI клас. Родителите
се включиха много актив
но с мнения и въпроси в
дискусията.
Стана ясно, че готова
рецепта за предпазване
на децата от употребата
на алкохол няма. Важно за
родителите е да разговарят
у дома на тази тема и да
предприемат навременни
действия.
По време на срещата
бяха обсъдени и развен
чани едни от най-популяр
ните митове за алкохола.
Родителите получиха спе
циално разработени по
темата образователно-ин
формационни материали.
Тази поредна тематична
среща с родители е в из
пълнение на заложените
цели и задачи област 1 на
Програмата на Общинския
съвет по наркотичните
вещества за превенция и
лечение на наркоманиите в
Община Видин 2012-2016:
„Развитие на знания и уме
ния сред родителите за
превенция на употребата и
злоупотребата на наркотич
ни вещества сред децата”.
По желание на ро
дителите следващото
обучение ще бъде свър
зано с превенция на
тютюнопушенето.■

СНИМКА: АВТОРЪТ

Награди за
участниците във
футболен турнир
Заместник-кметът на Община Видин Борислава
Борисова връчи грамоти и награди на участ
ниците в Осмомартенския футболен турнир
за девойки. Той се проведе в спортна зала
„Фестивална”. В него се включиха 5 отбора
от видинските училища СОУ „Св. св. Кирил и
Методий, ПГОХ „М. Георгиев”, ПМГ „Екзарх Антим
I”, ПГ „Проф. д-р Асен Златаров” и ОУ „Епископ
Софроний Врачански”. Организатори на турнира
са Община Видин, ОС на БФС и Фенклуб ЦСКА.
Купата в състезанието спечелиха девойките
от Природо-математическата гимназия. На вто
ро и трето място се подредиха отборите на СОУ
„Св. св. Кирил и Методий” и ПГ „Проф. д-р Асен
Златаров”.
►ПРОГРАМА НА СЕВЕРОЗАПАДНА "В" ГРУПА, ПРОЛЕТЕН СЕЗОН 2012 Г.

XVII кръг
18 март, 15:00 ч.
Балкан – Янтра
Трявна – Ботев (Кр)
Червен бряг – Спартак
Левски – Гигант
Ботев (Козл) – Локо (ГО)
Академик – Торпедо
Ситомир – Дунав (Сел)
Локо (Мз) – Локо (Др)
XVIII кръг
25 март, 15:00 ч.
Янтра – Локо (Мз)
Локо (Др) – Ситомир
Дунав (Сел) – Академик
Торпедо – Ботев (Козл)
Локо (ГО) – Левски
Гигант – Червен бряг
Спартак – Трявна
Ботев (Кр) – Балкан
XIX кръг
1 април, 17:00 ч.
Ботев (Кр) – Янтра
Балкан – Спартак
Трявна – Гигант
Червен бряг – Локо (ГО)
Левски – Торпедо
Ботев (Козл) – Дунав (Сел)

Академик – Локо (Др)
Ситомир – Локо (Мз)
XX кръг
8 април, 17:00 ч.
Янтра – Ситомир
Локо (Мз) – Академик
Локо (Др) – Ботев (Козл)
Дунав (Сел) – Левски
Торпедо – Червен бряг
Локо (ГО) – Трявна
Гигант – Балкан
Спартак – Ботев (Кр)
XXI кръг
14 април, 17:00 ч.
Спартак – Янтра
Ботев (Кр) – Гигант
Балкан – Локо (ГО)
Трявна – Торпедо
Червен бряг – Дунав (Сел)
Левски – Локо (Др)
Ботев (Козл) – Локо (Мз)
Академик – Ситомир
XXII кръг
22 април, 17:00 ч.
Янтра – Академик
Ситомир – Ботев (Козл)
Локо (Мз) – Левски
Локо (Др) – Червен бряг
Дунав (Сел) – Трявна
Торпедо – Балкан
Локо (ГО) – Ботев (Кр)
Гигант – Спартак
XXIII кръг
29 април, 17:00 ч.
Гигант – Янтра
Спартак – Локо (ГО)
Ботев (Кр) – Торпедо

Балкан – Дунав (Сел)
Трявна – Локо (Др)
Червен бряг – Локо (Мз)
Левски – Ситомир
Ботев (Козл) – Академик
XXIV кръг
6 май, 18:00 ч.
Янтра – Ботев (Козл)
Академик – Левски
Ситомир – Червен бряг
Локо (Мз) – Трявна
Локо (Др) – Балкан
Дунав (Сел) – Ботев (Кр)
Торпедо – Спартак
Локо (ГО) – Гигант
XXV кръг
10 май, 18:00 ч.
Локо (ГО) – Янтра
Гигант – Торпедо
Спартак – Дунав (Сел)
Ботев (Кр) – Локо (Др)
Балкан – Локо (Мз)
Трявна – Ситомир
Червен бряг – Академик
Левски – Ботев (Козл)
XXVI кръг
13 май, 18:00 ч.
Янтра – Левски
Ботев (Козл) – Червен бряг
Академик – Трявна
Ситомир – Балкан
Локо (Мз) – Ботев (Кр)
Локо (Др) – Спартак
Дунав (Сел) – Гигант
Торпедо – Локо (ГО)
XXVII кръг
20 май, 18:00 ч.

Торпедо – Янтра
Локо (ГО) – Дунав (Сел)
Гигант – Локо (Др)
Спартак – Локо (Мз)
Ботев (Кр) – Ситомир
Балкан – Академик
Трявна – Ботев (Козл)
Червен бряг – Левски
XXVIII кръг
23 май, 18:00 ч.
Янтра – Червен бряг
Левски – Трявна
Ботев (Козл) – Балкан
Академик – Ботев (Кр)
Ситомир – Спартак
Локо (Мз) – Гигант
Локо (Др) – Локо (ГО)
Дунав (Сел) – Торпедо
XXIX кръг
27 май, 18:00 ч.
Дунав (Сел) – Янтра
Торпедо – Локо (Др)
Локо (ГО) – Локо (Мз)
Гигант – Ситомир
Спартак – Академик
Ботев (Кр) – Ботев (Козл)
Балкан – Левски
Трявна – Червен бряг
XXX кръг
3 юни, 18:00 ч.
Янтра – Трявна
Червен бряг – Балкан
Левски – Ботев (Кр)
Ботев (Козл) – Спартак
Академик – Гигант
Ситомир – Локо (ГО)
Локо (Мз) – Торпедо
Локо (Др) – Дунав (Сел)

Слово

плюс

XVI кръг
11 март, 15:00 ч.
Янтра – Локо (Др)
Дунав (Сел) – Локо (Мз)
Торпедо – Ситомир
Локо (ГО) – Академик
Гигант – Ботев (Козл)
Спартак – Левски
Ботев (Кр) – Червен бряг
Балкан – Трявна
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До Господин Златко Живков
Кмет
Община Монтана

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на Мартен Петров Калеев – председател на
областно дружество на писателите и член на
Съюза на българските писатели

ОТНОСНО: необходимостта
от издаването
на литературнохудожествен
алманах на Монтана
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЖИВКОВ,
Ние, хората, които сме родени в Монтанския
северозапад, сме длъжни да намерим всички
възможни начини да изразим своята подкрепа на
духовните ценности. Нужни са усилия, за да наложим
и още един образ на Монтана като град, който
търси и намира своя нов „стар” облик - на център на
духовността, град с традиции и значими литературни
и културни предци.
Като изхождам от световната и европейска
практика, от това, което се случва в тази насока в
другите областни и по-големи български градове,
считам, че един убедителен и благороден начин да
подпомогнем духовността в нашия град и регион е
издаването на алманах за литература, изкуство и
култура. Тематиката е отворена – може винаги да
прибавиш по нещо, стига то да е ценно.

Защо е необходим:

1.

2.

Алманасите в областните градове са се
утвърдили като престижна емблема за
духовност. Те са белег на управленска
подкрепа към творците. В алманаха могат
да намерят трайно място поколения от
автори и творци, определящи облика на
града и региона. Авторите ще намират
поле за изява, а градът ни пък ще
прибавя към своята биография и найновите им творби, които един ден може
пък да се окажат национални и световни
ценности.
Литературата, сътворявана в нашия див и
същевременно, магически северозапад,
вече е доказала своите достойнства.
Авторите й са били и ще бъдат сред
духовните водачи на нацията, с които тя
се е гордяла. Ако ви трябват примери,
ще посоча само малка част от имената
- Йордан Радичков, Никола Статков,
Анастас Стоянов, Иван Давидков,
Младен Исаев, Георги Марковски, Георги
Алексиев, Лъчезар Станчев, Славчо
Красински, Яна Язова и др. Списъкът
е дълъг. Още повече са заглавията на
техните произведения. След изброените
имена идва и нова генерация от автори
– различна, интелигентна, извоювала си
своето място в националния литературен
живот. Но ние разбираме за тях и за
техните занимания, успехи и сполуки поскоро от външни източници, случайно.
С привличането им към алманаха ще се
потърси и дано се намери обединение на

3.

4.

поколения, на гледни точки, на позитивна
енергия за творчество. Съизмерването
между самите автори ежегодни ще бъде
не според дочуто и казано по повод
и без повод, а според написаното,
сътвореното от тях. В някаква степен ще
се даде равен шанс на всеки творец да
се докаже с изява.
Тъй като в алманаха ще се срещат
автори от различни изкуства, ще се
улесни диалогът между тях. Ще се
създаде възможност за взаимното им
допълване и обогатяване, което е добра
възможност да има нови творчески
идеи и инициативи. Дано тези културни
мостове да издържат на времето и
замисъла!
И веднага трябва да кажем – алманахът
трябва да стане коректив, да бъде
своеобразна оценка за твореца и
сътвореното – включването на творби
в алманаха ще става след сериозен
подбор. Ще се направи опит да се даде
равна възможност на всеки да докаже
и заслужи мястото си в алманаха.
Това трябва да е отпор и срещу
графоманщината, за която всеки от нас
има неприятни впечатления.

Надяваме са да постигнем:

● повишаване авторитета пред
обществеността на писателите-земляци и
на творците от другите родове изкуства;
● подпомагане на всеки доказан творец
в неговото стойностно творческо
осъществяване и израстване;
● популяризиране на произведенията им
и в региона, и в страната, че и в чужбина
при осъществяване на културни контакти;
● опазване литературното наследство,
българската и регионална езикова и
естетическа самобитност;
● възможност да се надникне в
творческата лаборатория на твореца,
дори преди той да е готов да ни поднесе
завършено произведение, тъй като
тези процеси са дълги като време и
усилия. Това със сигурност би повишило
уважението към интелекта и неговите
плодове;
● организиране на промоция на
изданието, което да стане още една
възможност за дискусия, обсъждане на
литературни произведения и творчески
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постижения, честване на значими събития
и годишнини, а на следващ етап - и
присъждане на награди и поощрения;
● алманахът може да бъде само първа
стъпка и в посока на създаване на нови
традиции – например учредяване на
литературна награда и национален
литературен конкурс със собствен статут.
Има достатъчно доказателства и имена,
които достойно биха могли да станат
„патрони” на такова събитие;
● алманахът да се превърне в запазена
марка за духовността на град Монтана.
С него да можем да се представим на
подходящи места и важни събития,
защото той ще е доказателство за
наличието на съзидателна духовна
енергия и интелект;
● ако алманахът успее да се докаже във
времето и да мобилизира творческата
енергия на няколко поколения разнолики
и стойностни творци, ще заслужи
подкрепата на общинската администрация
и гражданството.
Алманахът, ако успее да проходи и да
върви във вярната посока, ще издигне
престижа на град Монтана, който
единствен от областните центрове до този
момент не е имал такова издание. Така
тази празнина ще бъде променена.
Уверявам Ви, че всичко казано по-горе, е
резултат от редица срещи в по-далечно
и по-близко време с различни творчески
среди на града и региона. Изводите и
аргументите се споделят и поддържат от
тях. Алманахът е отдавнашна надежда
на монтанските творци. Ако бъде
реализирана, ще допринесе полза и на
издателя, и на авторите, и на цялата
културна общественост на града и
региона. Имам готовност при среща, ако
приемете такава, да представя цялостна
концепция за изданието, което да обедини
творческия потенциал на творците от
всички видове изкуства.

Прилагам

СПИСЪК на
писателитe, съучредители
на Дружеството на 19 април 2005 г.
в библиотека „Гео Милев” – Монтана,
или бяха приобщени към него.
/Съучредители по протокол бяха община
Монтана – присъстваха и поднесоха
приветствия: от името на кмета - г-жа
Весела Коларска, областен управител на
област Монтана – г-н Мариян Цветанов,
СБП – представляван от г-н Константин
Еленков, поздравил от името на Николай
Петев и УС на съюза/.
1. Членове на СБП (изброяват се 15 имена)
2. Членове на творчески организации и
автори, отговарящи на условията за
членство в Дружеството – издадена
книга и замляческа принадлежност
(изброяват се 38 имена)
Има още имена, с които трябва да
се потърси диалог, защото те
вече имат сериозно присъствие в
духовността на страната!
01.02.2012 г.
С уважение:
Мартен КАЛЕЕВ

В София

Посмъртно представиха
книгата на Вероника Лазарова
Излезе от печат книгас по
езия на Вероника Лазарова ”Аз,
разноцветната”. Представиха
книгата на 10 март в кафе ”+
това”, което се намира на ул.
”Марин Дринов” до пресечката с
ул. ”Асен Златаров” в София.
Вероника Лазарова е талантлив
млад човек - поет, художник,
архитект. А в същностт а си тя
бе едно самотно и неразбрано
момиче, показващо на света сво
ята силна и борбена личност, но
стаило дълбоко в себе си нежна
и ранима душа. Амбициозна,
смела и инициативна, тя копне
еше най-вече за любов и обикно
вените човешки радости.
Говорим за нея в сегашно време,

въпреки нейната трагична съдба,
завършила с нелепа смърт. Тя е
жива в сърцата на хората, които
я обичаме, а чрез творчеството
си ще продължи да живее и в
съзнанието на всеки, докоснал
се до нейната поезия.
Вероника е родена на 16 фев
руари 1981 г. в София. Баща й
Лъчезар Лазаров има голяма
роля в изграждането на нейната
личност и виждания, като в съ
щото време я напътства в све
та на изкуството - литература,
поезия и рисуване. Детските
години на Вероника премина
ват в Монтана, където завърш
ва основното си образование
във II СОУ „Н. Й. Вапцаров” и

средно образование в ГПЧЕ
„Петър Богдан” с профил ан
глийски език. През 2005 г.
Вероника Лазарова се дипло
мира като архитект в катедра
„Градоустройство” на УАСГ. Шест
години по-късно защитава док
торска дисертация. Вероника си
отиде от белия свят в края на
миналата година, но творчест
вото й и нейната изключителна
личност остават завинаги в сър
цата на всички.
Подробности за
авторката и книгата:
http://www.book.store.bg/
p68377/az-raznocvetnataveronika-lazarova.html

