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Д-р Константинов пре ря-
за лен та та и от к ри но ва та 
при до бив ка за ви дин с ка та 
бол ни ца – ре мон ти ра ни те 
от тде ле ния по до го вор за 
енер го ефек тив ни дейнос ти. 
Той из ра зи за до вол с т во то 
си от това, ко ето е нап ра ве-
но и бла го да ри за топ ло то 
пос ре ща не на те ри то ри-

ята на Видин. През 2011 г. 
здрав но то ми нис тер с т во е 
пре дос та ви ло на ле чеб но то 
за ве де ние це ле ви сред с т ва 
в раз мер на 1 160 000 лв. за 
за ку пу ва не то на ком пю тъ-
рен томограф, мо би лен рен-
т ге нов апарат, два ди ализ ни 
апа ра та и из г раж да не на 
спе шен ди али зен пост.■

Крум КРУМОВ

Община Монтана и 
ром с ка та фон да

ция „Нангле 2000” ще 
ре али зи рат през та зи 
про лет про ект за ин тег
ри ра но об ра зо ва ние на 
ром с ки де ца в об лас
т ния град и се ла та на 
общината. Проектът е 
фи нан си ран с 28 000 
ле ва от меж ду на род
на неп ра ви тел с т ве на 
организация.

Той пред виж да мал
чу га ни те от ром с кия 
квар тал на Монтана 
„Кошарник” и се ла та 
Вирове и Студено бу че 
да бъ дат раз п ръс на ти 
в три дет с ки гра ди ни 
в Монтана и в ед на 
в се ло Габровница. 
Пого ле ми те де ца от 
ром с ки про из ход пък 
ще бъ дат за пи са ни на 
учи ли ще в Пето и Осмо 
СОУ в Монтана, как то 
и в учи ли ще то в се ло 
Габровница.

Интегрирането не 
свър ш ва с раз п ръс ва

не то на ром с ки те де ца 
из дет с ки гра ди ни и 
училища, но пред виж да 
и мно го дру ги дейности. 
Общината ще има за
да ча та да пос ред ни
чи меж ду родители, 
пе да го зи и ди рек то ри 
на учи ли ща и дет с ки 
гра ди ни за за пис ва не 
на по ве че ром с ки де ца 
в тях, ще ор га ни зи ра 
съв мес т ни екс кур зии 
за де ца от раз лич ни 
ет ни чес ки общности, 
ще про веж да ве че ри на 
ром с ка та култура, ве
лик ден с ка ра бо тил ни ца 
за бо ядис ва не на яй ца 
и др. ■

Интегрират ром с ки те 
де ца в Монтана

с об ра зо ва ние 
и екс кур зии

Ангелина ДАКОВА
Започна мон та жът на сег мен

ти те от връх на та кон с т рук ция на 
мос та ВидинКалафат  при стълб 
РВ11 в на ви га ци он ния ка нал на 
реката, съ об ща ват от ин фор
ма ци он ния цен тър “Дунав мост 
ВидинКалафат”.

Общо 178 сег мен та с тег ло до 
240 то на ще про дъл жат ос нов но
то тя ло на мос та в пла ва тел ния 
учас тък на Дунав. Всички те се 
из ли ват в про из вод с т ве на та ба
за на фир ма таиз пъл ни тел FCC 
Construccion, ко ято ба за е раз по
ло же на в Безмитна зо на – Видин.  
Оттам вся ка двой ка сег мен ти 

се пре воз ва по во да с шлеп, от 
кой то се мон ти рат с по мощ та на 
кранферма, мон ти ран  на съ
от вет ния стълб в реката. Всеки 
един от сег мен ти те има ин ди ви
дуал ни параметри, в за ви си мост 
от мяс то то му в кон с т рук ци ята на 
път но то съоръжение. Монтажът 
на сег мен ти те ста ва по двойки, 
ко ито  се нап ря гат със сто ма не ни 
въжета.

Дължината на връх на та кон с
т рук ция на мос та в пла ва тел ния 
учас тък на мос та е 746  метра, 
а в неп ла ва тел ния  650 метра.  
Първите 300 помал ки сег мен ти 
от та зи кон с т рук ция (с тег ло от 80 

до 120 то на всеки) са мон ти ра ни 
в неп ла ва тел ния учас тък на ре ка
та – от ус той А2 до стълб РВ8. На 
стълб РВ9 в на ви га ци он ния ка нал 
на Дунав ве че са мон ти ра ни 19 
двой ки от го ле ми те сег мен ти и 12 
двой ки ванти,  а на стълб РВ10 са 
мон ти ра ни 13 двой ки сег мен ти и 5 
чиф та ванти.

Продължава из г раж да не то на 
раз ши ре ни ето на връх на та кон с т
рук ция на мос та в неп ла ва тел ния 
учас тък и до изг раж да не на пи ло
ни те на пос лед ния стълб на мос та 
в ру мън с ки те ри то ри ал ни во ди  
РВ12. Продължава из г раж да не то 
и на жп ес та ка да та към моста.■

Качват 
сег мен ти те на 
стълб РВ11 от 
Дунав мост II

Министърът на 
здра ве опаз ва не то
д-р Стефан 
Константинов 
по се ти Видин 



Основната дейност 
на ко опе ра ци ята е 

тър го вия на дребно, в ко-
ято са за ети 29 души, или 
око ло 60% от персонала. 
Ръководството на ко-
опе ра ци ята спо де ля за 
сво ите при тес не ния от 
пос то ян но ус лож ня ва щи-
те се па зар ни ус ло вия в 
об ласт Монтана. Казват, 
че вся ка но ва го ля ма 
тър гов с ка верига, ко ято 
от к ри ва ма га зин в града, 
вли яе вър ху тър го ви ята 
на дреб но и ед ро в гра да 
и в близ ки те села. 

В Монтана сред ни те 
и мал ки те ма га зи ни са 
по ня кол ко де сет ки във 
все ки квартал. Цените 
на ос нов ни те сто ки не 
след ват па зар на та логика, 
а по-чес то са 
дъм пин го ви 
или шо ко во 
промоционални, 
със сил но из-
ра зе на цел към 
лик ви ди ра не на 
сред ни те и мал-
ки те тър гов с ки 
обекти, вър ху 
ре зул та ти те 
от тър гов с ка-
та дейност на 
ко опе ра ци ята 
оказ ва съ щес-
т ве но вли яние 
и на ма ля ва що-
то на се ле ние в 
селата, ко ито са 
кли ен ти в ко-
опе ра тив ни те 
магазини. 

В ра йо на на 
ко опе ра ци ята 
са мо две се ла 
имат над 500 
жители, а ос-
та на ли те са 
до ри под 400 
жители. В с. 
Войници ре ал но 
жи ве ят око ло 
50 души. При 
то ва със то яние 
в мал ки те се ла 
ко опе ра тив ни те 
ма га зи ни имат 
пре дим но со ци ал на роля, 
за що то ко опе ра ци ята не 
мо же да ос та ви на се ле-
ни ето без хра ни тел ни 
продукти. И за то ва ос нов-
на за да ча в ра бо та та на 

ПК „Наркооп” – Монтана, 
е да не се зат ва рят обекти. 
Пазаруването на ве ре сия 
в ко опе ра тив ни те ма га-
зи ни не е разрешено, но 
при тая бед но тия се пра-
вят компромиси. А хо ра та 

оце ня ват то ва и се раз п ла-
щат навреме. 

Друга дейност, ко ято 
ко опе ра ци ята развива, 
е хлебопроизводството. 
Притеснението на ръ ко-
вод с т во то е, че в це лия 

ре ги он Монтана за вто ра 
го ди на е под ло жен на це-
но ви дъм пинг от го ле ми 
фирми. 

Но кли ен ти те поз на ват 
ко опе ра тив ния хляб и го 
предпочитат, че той е нап-

ра вен от на ту рал ни здра-
вос лов ни ма те ри али без 
кон сер ван ти и ген но мо-
ди фи ци ра ни организми, 
про из ве де ни при не об хо-
ди ми те хи ги ен ни ус ло-
вия и доб ре обо руд ва на 

фурна.
Сериозен проб лем до ри 

за по-мал ко то ко ли чес-
т во про из ве ден хляб е 
на ма ля ва не то на хо ра та в 
селата. 

Продажбата на зе мя 
от обед не ли те жи те ли 
на арен да то ри те во ди до 
на ма ля ва не на рен та та в 
жито, ко ято те обик но ве-
но получават. Анализът 
на про даж би те на хляб 
показва, че хля бът иш-
ле ме е на ма лял с 37%, а 
то зи на сво бод на про даж-
ба е спад нал с 3%. Това е 
така, за що то при се гаш-
но то свръх п ред ла га не 
на хляб на нис ки це ни 
хо ра та гу бят же ла ние да 
се за па ся ват с купони, а 
пред по чи тат рен та та да е 

в пари.
Големи на деж ди 

ко опе ра тив но то ръ-
ко вод с т во въз ла га 
на бъ де що то раз ви-
тие на зе ме де ли ето 
в района, ко ето 
ще оп ре де ли и 
по со ка та за раз ви-
тие на мелницата, 
ко ято ко опе ра ци-
ята стопанисва. 
Председателят 
инж. Вежен Велков 
е категоричен, че 
и в бъ де ще ще има 
тър се не на мел ни-
чар с ка та услуга. За 
съ жа ле ние 2011 г. 
не се от чи та ка то 
доб ра за мал ки те 
мелници, за що то 
зър но то се пред ла-
га на ви со ки цени. 
в съ що то вре ме 
браш но то изос та ва 
в рас те жа на це на-
та си с 30% спря мо 
житото, ко ето оп-
ре де ля не рен та-
бил ност за мал ки те 
мел ни ци на пазара.

Постигнатите 
по ло жи тел ни ре-
зул та ти се случват, 
за що то все ки от 
ко лек ти ва е вло-

жил своя труд и уме ния 
за прос пе ри те та на сво ята 
кооперация.

Със сък ра ще ния
от в. „Земя”
Заглавието e нашe

ПК "Наркооп"  Монтана
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Нора 
КОНСТАНТИНОВА
В края на ман да та си пре-

диш но то уп рав ле ние на Об-
щи на Бяла Слатина за ве ща 
раз ра бо те ни и прид ви же ни 
на раз лич на фа за проекти, 
ня кои одоб ре ни за фи нан-
си ра не, дру ги - на стар та 
на реализацията. Проектът 
за „Водния ци къл на Бяла 
Слатина“, съз да ва не то на 
но во то пред п ри ятие за па-
шу ли и копринарство.

Тези дни еки път на 
новия кмет инж. Иво 
Цветков пред с та ви своя 
пър ви проект - „Нови въз-
мож нос ти за со ци ал но 
пред п ри ема чес т во и съз-
да ва не на со ци ал но пред-
п ри ятие в об щи на Бяла 

Слатина“. Проектът ще се 
осъ щес т вя ва с фи нан со ва-
та под к ре па на Оперативна 
прог ра ма „Развитие на 
чо веш ки те ре сур си“, съ фи-
нан си ра на от Европейския 
со ци ален фон д.  До го ва рящ 
ор ган е Агенцията за со ци-
ал но подпомагане.

Реализацията му за поч на 
още през ме сец февруари, 
а бъ де що то со ци ал но пред-
п ри ятие за озе ле ня ва не 
и бла го ус т ройс т во ще за-
поч не да дейс т ва от ме сец 
ав гус т,  съ об щи кме тът 
Иво Цветков. Стойността 
на про ек та е 291 444 ле ва. 
В пред п ри яти ето ще бъ-
дат наз на че ни 30 човека. 
От тях 20 ще са от та ка 
на ре че ни те це ле ви гру-

пи - трай но без ра бот ни и 
от ром с ки произход. С тях 
ще бъ дат склю че ни тру до-
ви до го во ри в срок от ед на 
го ди на. Ще се ра бо ти за 
по ви ша ва не на мо ти ва ци-
ята им за ра бо та чрез спе-
ци ал но обу че ние. 

След прик люч ва не 
на про ек та през ав густ 
2013 година част от те зи 
работници, за ед но със за-
ку пе но то по про ек та спе-
ци али зи ра но оборудване, 
кон су ма ти ви и материали, 
мо гат да пре ми нат на из-
д ръж ка на бе лос ла тин с ка-
та об щи на към мес т но то 
пред п ри ятие БКС. 

Чрез раз к ри ва не на но ви 
ра бот ни мес та в та зи мал-
ка, без раз ви та ико но ми ка 

об щи на се осъ щес т вя ва 
и под к ре па за со ци ал но 
включ ва не на уяз ви ми те 
гру пи от на се ле ни ето, ка то 
им се да ва пра во на труд и 
по доб ря ва не на чи на им на 
живот. 

Представяйки проекта, 
не го ви ят ръ ко во ди тел 

Христо Кирилов подчерта, 
че дейнос т та на те зи 30 
ра бот ни ци в но во то пред п-
ри ятие ще бъ де ръ ко во де на 
от пе ти ма спе ци алис ти в 
озе ле ня ва не то, аг ро но ми. 

За об щи на та то ва е ед на 
глът ка въздух във все по-
на рас т ва ща та без ра бо ти ца 

и един шанс с без въз мез-
д на та по мощ от Европа 
да променят, ма кар и са мо 
ед на част от своя град, ка то 
се нап ра вят но ви градинки, 
алеи, ос ве жи се меж дуб-
ло ко во то прос т ран с т во, 
при да де се нов об лик на 
парка.■ СНИМКА: АВТОРЪТ

Висока лет ва пред 
бе лос ла тин с ко то 
ръ ко вод с т во

В мал ки те се ла 
ко опе ра тив ни те 
ма га зи ни имат 
со ци ал на ро ля

Потребителна ко опе
ра ция „Наркооп” в 

Монтана об с луж ва об лас т
ния цен тър и при ле жа щи те 
към не го 15 села. 

Въпреки неб ла гоп ри ят ни
те икономически ус ло вия 
в кон тек с та на кри за та ПК 
„Наркооп” – Монтана, ус пя
ва да из пъл ни го ля ма част 
от за да чи те в биз нес пла на 
и ан тик ри зис на та прог ра ма 
на Управителния съвет. 

Кооперацията е пър ве нец 
спря мо броя на ра бо те щи
те лица. Защото са мо 3% 
от ко опе ра ци ите в стра на та 
оси гу ря ват ра бо та на 50 до 
100 ду ши и сред тях е ПК 
„Наркооп” – Монтана.

Служителите на ко опе
ра ци ята са щастливи, ра
бо тят за та ка ва ко рек т на 
организация. Заплатите и 
аван сът се да ват навреме, 
а то ва е мно го важ но за 
служителите.

◄ Старт на 
Международната година на 
кооперациите пред магазина 
на ПК "Наркооп" - Монтана.



Почти нав ся къ де е из
вър ше но кон т ро ли ра но 

из пус ка не на во ди те за оси гу
ря ва не нуж ни те обеми, ко ито 
да по емат вто рия етап на 
снеготопенето, по ка за про вер
ка на кри зис ния щаб, кой то 
дейс т ва пос то ян но в об лас т та 

За пос лед ни те 15 дни спе
ци алис ти те са ин с пек ти ра ли 
язо ви рите в региона, съ об щи 
об лас т ни ят уп ра ви тел Ивайло 
Петров. “Снегът по ви со ки те 
час ти на пла ни ни те все още е 
много. Готвим се за след ва що
то топене, ко ето ще на то ва ри 
реките. Язовирите ни са бе зо
пас ни”, под чер та той. 

Навсякъде пред пи са
нията са изпълнени, а то ва 
е га ран ция за бе за ва рий но 
посрещане на ви со ки те води. 
Язовирите “Валога” край 
Гаганица и “Върбовец” край 

Горна Ковачица са из то че ни 
със си фон на система. Нивото 
на яз. “Мартиново” е на ма ле
но с око ло 1,20 м. Премахнати 
са заг ра ди тел ни те мре жи 
и са по чис те ни от храс ти 
пре лив ни ци те на “Липена”
Василовци, “Козоровец”
Медковец и Долно Церовене. 

Община Монтана е пред п
ри ела спеш ни дейс т вия на ня
кол ко язовира. Земноиз коп ни 
ра бо ти са из вър ше ни в пре
лив ни ка на яз. “Гостилица” и 
са пре мах на ти на но си те там, 
ко ето е до ве ло до уве ли ча ва
не то на запаса. Успоредно с 
то ва три пом пи са из точ ва ли 
водата. 

Премахнати са мре жи те 
от “Ягодник” край Студено 
бу че и ма кар че през по чив
ни те дни вод но то рав ни ще 
там се е ка чи ло с метър, 

той е безопасен, за що то е 
пъ лен наполовина. Два са 
во до еми те край Стубел. В 
сте на та на “Злеевец”, ко ято е 
компрометирана, е нап ра вен 
из коп с дъл жи на 2 и ши ри на 
4 метра. “Студен кла де нец” 
е за ви рен не по ве че от 50 
процента, уве ри ха експерти. 

Под наб лю де ние са и за
щит ни те ди ги на ре ки те 
Дунав, Лом и Цибрица. 

“Съоръженията са в доб ро 
състояние. От осо бе но вни ма
ние се нуж дае ля ва та ди га на 
ре ка Лом, про се че на на мно го 
мес та с во дос то ци и тръ би 
 съ оръ же ни ето е в бли зост 
до про миш ле на та зо на на 
града. Тя се наб лю да ва и за 
се га не бу ди без по койс т во”, 
под чер та инж. Петър Кунов от 
Гражданска защита. ■Слово 
плюс
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В двуд нев ния фо рум в 
пор ту гал с ка та сто ли ца се 
вклю чи ха още два ма пред с-
та ви те ли на мес т на та власт 
в България – Владимир 
Кисьов и Малина Едрева от 
Столичния об щин с ки съвет.

На 11-ото за се да ние на 
Комисия COTER бя ха из ра-
бо те ни про ек тос та но ви ща 
относно: пред ло же ни ето 
за рег ла мент за об щоп ри-
ло жи ми раз по ред би от нос-
но фондовете, об х ва на ти 
от об ща та стра те ги чес ка 
рамка; пред ло же ни ето 
за рег ла мент от нос но 
Европейския фонд за ре-
ги онал но развитие; пред-
ло же ни ето за рег ла мент 
от нос но Европейския 
со ци ален фонд; пред ло же-
ни ето за рег ла мент от нос но 

Кохезионния фонд; пред-
ло же ни ето за рег ла мент 
от нос но пре раз г леж да не то 
на за ко но да тел на та рам ка 
на ТЕМ-Т.

Докладчици по ра зис к ва-
ни те въп ро си бя ха Catiuscia 
Marini (ПЕС) – пре зи-
дент на ре ги он Умбрия 
(Италия), Michael Schneider 
(ЕНП) – дър жа вен сек ре-
тар на фе де рал на та про-
вин ция Саксония-Анхалт 
(Германия), Konstantinos 
Simitsis (ПЕС) – кмет на 
Кавала (Гърция), Romeo 
Stavarache (АЛДЕ) – кмет 
на Бакъу (Румъния), и 
Bernard Soulage (ПЕС) 
– ви цеп ре зи дент на ре ги-
он Рона-Алпи (Франция). 
Очаква се ста но ви ща та да 
бъ дат при ети на 95-ата пле-

нар на се сия на Комитета на 
регионите, ко ято ще се със-
тои на 3 и 4 май в Брюксел.

На се ми на ра „Бъдещето 
на тран с пор та в Европа” 
бя ха дис ку ти ра ни 
предизвикателствата, 
свър за ни с из г раж да не-
то на тран сев ро пейс ка та 
тран с пор т на мре жа TEN-T 
(Как да се га ран ти рат ев ро-
пейс ки про ек ти и тях но то 
ви ди мо присъствие? Как 
да се оси гу рят ефек тив ни 
и ин тег ри ра ни тран с пор-
т ни мрежи? Какви са пер-
с пек ти ви те за спо де ле но 
управление?); ро ля та на 
мес т ни те и ре ги онал ни-
те влас ти в Механизма 
за свър з ва не на Европа 
(Независимо от цен т ра-
ли зи ра но уп рав ле ние и 

под ход „от го ре-на до лу (top 
down), как ва ще бъ де тях-
на та ро ля в определянето, 
из пъл не ни ето и фи нан си ра-
не то на проекти, свър за ни 
с то зи нов механизъм?) и 
трудностите, ко ито сре щат 
гра до ве те при при ла га не то 
на по ли ти ки те им за град с-
кия тран с пор т( Как мо гат да 
на сър ча ват съз да ва не то на 
ре ал ни пла но ве за град с ка 
мобилност? Какви стъп-
ки е не об хо ди мо да бъ дат 
предприети, за да се пос-
рещ не пред виж да но то уве-
ли че ние на трафика, ка то 
съ щев ре мен но се от го во ри 
на не об хо ди мос т та от ус-
тойчи ва мобилност?). 

Водещи на три те се сии 
бя ха Bernard Soulage (ПЕС) 
– ви цеп ре зи дент на френ-

с кия ре ги он Рона-Алпи, 
Ivan Žagar (ЕНП) – кмет 
на Словенска Бистрица 
(Словения) и António Costa 
(ПЕС) – кмет на Лисабон.

Следващото за се да ние 
Комисията по по ли ти ка на 
те ри то ри ал но сбли жа ва не 
(COTER) ще се про ве де на 
11 май 2012 г. в Брюксел.■

Кметът на Мездра участва в 
семинар за транспорта в Европа

Иван Аспарухов, кой то е зам.де ле гат в Комитета на ре ги они те към 
Европейския съюз, учас тва в за се да ние на Комисията по по ли ти ка на 
те ри то ри ал но сбли жа ва не (COTER) и в се ми нар на те ма „Бъдещето на 
тран с пор та в Европа“, ко ито се про ве до ха на 5 и 6 март в Лисабон

Наградени фирми 
за успешни иновативни практики
Пет фир ми от Видин бя ха наг ра де ни за ус пеш ни ино ва тив ни прак ти ки в 4 раз лич ни об

лас ти на ико но ми ка та по вре ме на тран с г ра нич но то съ би тие “Върхът на ино ва тив ни те 
пред п ри ятия”, ор га ни зи ра но в гр. Кра йо ва в на ча ло то на март. 

Отличените фир ми по лу чи ха наг ра ди те си на спе ци ал на пресконференция, ко ято се 
про ве де на 07.03.2012 г. от 12.00 ч.в пресцен тъ ра на БТА в гр.Видин.

“Върхът на ино ва тив ни те пред п ри ятия” в Крайова е ед но от мно жес т во то събития, ор
га ни зи ра ни в рам ки те на про ек та “Ускоряване на тран с г ра нич но то ико но ми чес ко раз ви
тие – кон ку рент ос по соб ност чрез ка чес т во и ино ва ции” MIS ETC код: 646, фи нан си ран по 
Програма за Трансгранично сът руд ни чес т во Румъния  България 20072013. 

За из пъл не ни ето на то зи про ект уси лия обе ди ни ха трима пар т ньо ри от Румъния – 
Румънска асо ци ация за елек т рон на тър го вия и соф ту ер АРИЕС Олтения, Промишлена 
и Селскостопанска палата  Олт, Трансгранична асо ци ация «Екуилибриъм», и два от 
България: Агенция за ре ги онал но раз ви тие и Бизнес цен тър – Видин и Национален цен тър 
за ин фор ма ци он но об с луж ва не – Плевен. 

Проектът пред ла га въз мож нос ти за обу че ние и тран с г ра ни чен об мен на ин фор ма ция за 
ино ва ция в ус лу ги те и тех но ло гич ния трансфер. В рам ки те на про ек та бя ха ор га ни зи ра ни 
изложения, обучения, се ми на ри и конференции, как то и съз да де на вир ту ал на ин ф рас т рук
ту ра за тран с г ра ни чен об мен на технологии, но ви про дук ти и изобретения.
                                                                                                       

Евтим СТЕФАНОВ
изпълнителен ди рек тор АРРБЦ  Видин

www.cbcromaniabulgaria.eu
Investing in your future!
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European Union through European Regional Development Fund

Язовирите 
в Монтанско 
са безопасни

Диди СИРАКОВА
Видинските об щин с ки 

съветници, с из к лю че ние на 
два ма въз дър жа ли се, гла су-
ва ха бю дже та за нас то яща та 
го ди на – 35 ми ли она и 15 хи-
ля ди лева, въп ре ки ре зер ви те 
на ня кои от тях към при ход-
на та част на бю дже та и пред-
ви де ни те 19 ми ли она и 700 
хил. лв. от мес т ни приходи. 
С та ка при етия бю джет се 
пред виж да по га ся ва не на 
крат кос роч ни те за дъл же ния 
на об щи на та в раз мер на 7 
млн. и 400 хил. лв. Според 
кме та Гергов то ва е бю джет 
на оцеляването, за що то пър-
во ще се връ щат дъл го ве те и 
ед ва до го ди на ще се го во ри 
за растеж.

Заложените в про ек та 
мес т ни при хо ди са в пъ ти 
по ве че от пос тъп ле ни ята 
през ми на ли те години, ко ито 
не са над ви ша ва ли 11 ми ли-
она лева.

На съ що то за се да ние 
мес т ни ят пар ла мент гла-
су ва и но ва струк ту ра на 
об щин с ка та ад ми нис т ра-
ция – щат ни те слу жи те ли 
на ма ля ват с 9 и ве че ще са 

172-ма. Създава се и но во 
зве но към Общинския съ-
вет - „Кабинет на пред се да-
те ля на Общинския съ вет”. 
Намалява се и със та вът на 
от дел „Административна 
кан це ла рия и ком пю тър-
ни тех но ло гии” – от 8 на 6 
човека. Толкова ду ши ще 
ра бо тят и в от дел „Връзки с 
об щес т ве нос т та и де ло вод-
с т во”. Отдел „Хуманитарни 
дейнос ти” пък се прев ръ ща в 
дирекция, в ко ято ще ра бо тят 
9 човека.

Общинските съ вет ни ци 
ре ши ха да се съз да де и вре-
мен на ко ми сия към ОбС, 
ко ято в срок от 2 ме се ца 
тряб ва да про учи за как во 
са би ли из раз ход ва ни 800-те 
хи ля ди ле ва от тег ле ния при 
пре диш на та уп ра ва бан ков 
кредит. ■

Видин с нов бю джет 
и об но ве на струк ту ра
на об щин с ка та 
ад ми нис т ра ция

ГЕРГО ГЕРГОВ

Община Враца
няма водоеми
в критично
състояние

Заместник-кметът 
по устройството на 
територията Ангел Вълчев 
проведе работна среща 
с концесионерите и 
наемателите на язовири в 
община Враца. На нея за 
пореден път бе акцентирано 
върху състоянието на 
водоемите, изпускателните 
им съоръжения и нивото 
на водата в тях. Всички 
ползватели отчетоха, 
че поддържат в добро 
състояние язовирите, 
нивото в тях е под 2/3 от 
обема и се следи ежедневно. 

В община Враца под наем 
или на концесия са отдадени 
12 от общо 20-те язовира 
в региона. На останалите 
осем Община Враца е 
направила проверки, 
при които е установено, 
че в настоящия момент 
няма водоеми в критично 
състояние. Кметовете и 
кметските наместници 
ежедневно следят и 
докладват за състоянието 
им и нивото на водата в 
язовирите. ■Слово плюс



Даниела ХИТОВА
В Община Враца се 

про ве де пуб лич но об съж
да не на ту рис ти чес кия 
про дукт „Враца – вра та 
към древ нос т та”. Той е 
по проект, с кой то об щи
на та ще кан ди датс т ва по 
ОП „Регионално раз ви
тие”, по схе ма „Подкрепа 
за раз ви тие на ре ги онал
ния ту рис ти чес ки про дукт 
и мар ке тинг на дес ти на
ци ите”. В об съж да не то 
учас т ва инж. Красимира 
Георгиева, зам.кмет по 

ев ро пейс ко фи нан си ра не 
и об щес т ве ни по ръч ки, 
и еки път по под го тов
ка та на проекта. Целта 
на про ек та е да бъ дат 
пред ло же ни ин вес ти
ци он ни решения, ко ито 
да на сър чат ту риз ма и 
биз не са в ре ги она чрез 
по пу ля ри зи ра не на кул
тур ни те и ис то ри чес ки
те за бе ле жи тел нос ти в 
региона. Партньори на 
Община Враца по про ек

та са об щи ни те Мездра и 
Роман.

На сре ща та бя ха 
пред с та ве ни че ти ри 
двудневни, два трид
нев ни и един пет д не вен 
ту рис ти чес ки пакета. Те 
но сят име на та „Враца – 
вра та към древ нос т та”, 
„Враца – кра со та та на 
при ро да та”, „Враца – 
град ка то Балкана – дре
вен и млад”, „Хлябът на 
три ба ли те”, „Древната 

пис ме ност на три ба
ли те” и „Виното на 
три ба ли те”. В тях са 
влю че ни всич ки зна чи
ми кул тур ни и ис то ри
чес ки обек ти в три те 
общини. На ту рис ти те 
ще бъ де пред ло же но да 
ви дят как то кра со ти те 
на Врачанския балкан, 
Леденика, Вратцата, 
Божия мост и ма нас
ти ри те в региона, та ка 
съ що сък ро ви ща та от 
Могиланската мо ги ла 
и Рогозен, древ на та 
пис ме ност на над 5000 
го ди ни от пе ще ри те 
край с. Царевец, Калето 
край Мездра. Ще мо гат 
да на учат как три ба
ли те са пра ве ли хляб 
и да проб ват пит ки от 
ед ро зър нест лимец, по 

ре цеп та на 8000 години. 
Ще при със т ват на Ди
они си ев ритуал. Ще мо
гат да проб ват мес т ни 
спе ци али те ти и вино. 
Ще на учат кои са би ли 
древ ни те за на яти във 
Враца. Ще вля зат в къ
ща та на Баба Илийца и 
ще стиг нат до па мет ни ка 
на Дядо Йоцо. 

Срокът, в кой то го то ви
ят про ект тряб ва да бъ
де пре да ден, е 15 март 
2012 г.■

Валентина 
БОБОЙЧЕВА
Е, че е баба, ба ба е, но 

пък - с характер. Което 
си е наумила, пра ви го, 
още повече, ка то сме 
ве че в ней на власт. От 
сут рин та се е раз ше та-
ла – тръг на от Общината, 
зас тоя се в центъра, да 
се на ус мих ва и на рад ва 
на та лан ти те детски. А 
те, око ко ри ли сър чи ца та 
си нас ред площада, раз-
пер ва ха плахо, но об на-
деж де но крилца. За да им 
повярваме, по лю бу ва ме 
и се погалим... И, по ели 
по чер ве но-бя ла та нишка, 
да стиг нем – до книгите, 
словото, началото. Да се 
по то пим в оне зи ле ген-
ди и предания, в ко ито 
се преп ли тат ми то ло-

гия и вярвания, ис ти на и 
символи, как то и един хан, 
дъ ще ря му, но и пти ца – 
със своя полет, але на кръв, 
и ко не цът - нишката, свър-
з ва ща…

Да се по то пим и по-
тъ нем – в багри, ду ми 
български, в стих и песен, 
в ри тъм на танц. И всич ко 
то ва – в чер ве но и бяло, 
в библиотеката, ор га-
ни зи ра ла из лож ба та на 
мартеници, из ра бо те ни от 
де ца та от учеб ни и дет с ки 
за ве де ния в общината. .

Началните училища, 
Белослатинската про гим-
на зия и гимназията, учи-
ли ща та в Габаре и Търнак, 
че да же и най-мал ки те от 
дет с ка яс ла „Здравец” и 
ес тес т ве но – де ца та от тан-
цо вия със тав „Развитие” 

към читалището... 
Колко мно го раз лич-

ни идеи, ус мив ки и 
намигвания, труд и усилия, 
же ла ние и та лант съб ра 
Детският от дел на биб ли-
оте ка та в Бяла Слатина, 
пред с та вяй ки из лож ба та на 
мартеници!

И, как то и да си е сво-
ен рав на и чепата, ня ма ше 
на чин да не се по лас кае 
кап риз на та ба ба… На тол-
ко ва кра со та се наг ле да и 
зас ме ни поз д ра ви получи, 
че нак рая реши: „Празник 
е – и ще празнуваме! И 
слън це ще грее, и ня ма да 
има студ... 

Поне във всич ки дет с ки 
очи – не. И поне, до ка то та-
зи чер ве но-бя ла лас ка там, 
от дълбокото, не ни из диг не 
до без к райно то Синьо…”■

Баба Марта прис тиг на… в биб ли оте ка та
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Любомир 
ВЕСЕЛИНОВ

Проектът с най
го лям бю джет е 

на тема „Изграждане 
на ин ф рас т рук ту ра 
за съз да ва не на ус
ло вия за раз ви тие 
на еко ло го съ об ра зен 
туризъм, рек ре ация 
и от дих в об щи
ни те Белоградчик 
и Бабушница”. 
Финансиращ ор ган 
и за три те про ек та е 
Програма за тран с
г ра нич но сът руд ни
чес т во по Инструмента 
за пред п ри съ еди ни
тел на по мощ меж ду 
Република България 
и Република Сърбия. 
Приоритетна Ос 1 
„Развитие на дреб нома
щаб на ин ф рас т рук ту ра”, 
Област на ин тер вен ция 
1.2 „Инфраструктура 
свър за на с опаз ва не на 
окол на та сре да”.

Бюджет: 337 000 ев ро 
за Община Белоградчик; 
420 000 ев ро за Община 
Бабушница; Общо: 
757 000 евро. Во дещ 

пар т ньор е Община 
Бабушница, Република 
Сърбия.

Основни дейности: 
Изграждане на Воден 
ат рак ци онен парк 
„Белградин” на те ри
то ри ята на Община 
Белоградчик и пар ко ва 
зо на на те ри то ри ята на 
Община Бабушница.

Следващият про ект 
е „Създаване на при
ро до съ об раз ни обу
чи тел ни цен т ро ве в 
общините Белоградчик 
и Княжевац”. Той е с 
бю джет 350 000 ев ро за 

Община Белоградчик и 
90 000 ев ро за Община 
Княжевац, или об що 
440 000 евро. Водещ 
пар т ньор е Община 
Белоградчик. 

Основните дейнос ти 
са: преустройство на 
съ щес т ву ва ща сгра
да – Професионална 
гим на зия „А. С. Попов” 
в обу чи тел на и нас та ни
тел на ба за с ка па ци тет 
око ло 30 души. Базата 
ще се из пол з ва за об
мен на уче ни ци / зе ле ни 
училища/, спор т ни от
бо ри и др. между две те 

об щи ни Белоградчик и 
Княжевац.

Третият про ект е на 
тема „Превенция и га
се не на гор с ки по жа ри” 
с бю джет 189 000 евро, 
от тях 30 000 ев ро за 
Община Белоградчик и 
159 000 ев ро за Община 
Бабушница. Водещ 
пар т ньор е Община 
Княжевац, Република 
Сърбия, пар т ньор е 
Община Белоградчик.

Основните дейнос
ти са: ор га ни зи ра не на 
съв мес т ни сре щи на 
пред с та ви те ли на съ

от вет ни те ин с ти ту ции 
от сръб с ка и бъл гар с ка 
стра на с цел об мя на на 
опит и доб ри практики; 
из ра бот ва не ди ги та лен 
мо дел на терена; ана
лиз на то пог раф с ка та 
ха рак те рис ти ка във 
връз ка с бър зи на та и 
раз ши ря ва не то на по жа
ра ;  ана лиз на ти по ве те 
землища, на кли ма
тич ни те осо бе нос ти и 
други.

Народно чи та ли ще 
„Развитие” в гра да съ
що де по зи ра про ект в 
МРРБ по тран с г ра нич но 

сът руд ни чес т во в пар
т ньор с т во с Торлашко 
дру жес т во „Тимочана
Торлака” с. Миничево, 
Република Сърбия. 
Темата е „Проучване, 
съх ра ня ва не и по пу ля
ри зи ра не на из вор ния 
фолк лор в ра йо на”. 
Стойността е 200 000 
евро, а дейнос ти те са 
свър за ни с ор га ни зи
ра не то на фес ти ва ли 
на ху до жес т ве на та 
самодейност, семинари, 
обо руд ва не на състави, 
из на ся не на кон цер ти в 
две те стра ни и други.■

В Белоградчик ще 
развиват екотуризъм

Община Белоградчик де по зи ра в Министерството на ре ги онал но то раз ви тие и 
бла го ус т ройс т во то три проекта, с ко ито кан ди датс т ва по тран с г ра нич но сътрудничество

Враца – врата 
към древността

Врачански про ект съ би ра бо га то то 
нас лед с т во и кра со та та на три об щи ни

Спасяват 
застрашени растения
Клуб при яте ли на Природен парк «Варчански 

Балкан» стар ти ра из пъл не ни ето на про ект про
ект «Разработване на Планове за дейс т вие за три 
кри тич но зас т ра ше ни рас ти тел ни ви до ве от фло
ра та на България» (Договор 5103020 – С – 020)  по 
Оперативна прог ра ма Околна сре да 2007 – 2013, 
Приоритетна ос 3 «Опазване и въз с та но вя ва не на 
би оло гич но то раз но об ра зие». Продължителността 
на про ек та е 18 ме се ца и е на стойност 34 760 
лв. от ко ито 29 546 лв. са фи нан си ра ни от от 
Европейски фонд за Регионално раз ви тие и 5 214 лв 
 Национално съфинансиране.  

Целта на про ек та е опаз ва не то и ус тойчи во то уп
рав ле ние на по пу ла ци ите на три ви да кри тич но зас т
ра ше ни рас ти тел ни ви до ве от фло ра та на България 
 Люспесто из т рав ни че (Asplenium lepidum), 

Келереров цен т ран тус (Centranthus kellereri) и 
Алпийско плюс ка ви че (Silene alpina). 

Очаквани ре зул та ти по про ек та са раз ра бо те ни и 
одоб ре ни пла но ве за дейс т вие на го ре из б ро ени те 
ви до ве и оси гу ря ва не то на ин фор ма ци он на обез пе
че ност на дейнос ти те по проекта. 

Проектът ще бъ де из пъл ня ван в пар т ньор с т во със 
Сдружение с нес то пан с ка цел «Пирин Про кон султ».

Този до ку мент е съз да ден с фи нан со ва та под к ре па на 
Европейския съ юз чрез опе ра тив на прог ра ма “Околна сре
да 2007 – 2013 г”. Цялата от го вор ност за съ дър жа ни ето 
на до ку мен та се но си от Клуб при яте ли на Природен парк 
„Врачански Балкан” и при ни как ви об с то ятел с т ва не мо же 
да се приема, че то зи до ку мент от ра зя ва офи ци ал но то 
ста но ви ще на Европейския съ юз и на пра ви тел с т во то на 
Република България, пред с тав ля ва но
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Центърът за нас та ня ва не 
от се ме ен тип в Монтана ще 
бъ де тран с фор ми ран в де-
ле ги ра на дър жав на де йност 
от март, гла си за по вед та на 
Министреството на тру да и 
со ци ал на та политика. Така 
со ци ал ни те услуги, ко ито 
пред ла га общината, се уве-
ли ча ват с още една, съ об щи 
кме тът на об щи на та Златко 
Живков. 

Центърът бе съз да ден по 
про ект „Имам дом”, фи-
нан си ран по опе ра тив на та 
прог ра ма „Развитие на чо-
веш ки те ре сур си”. Стартът 
бе да ден пре ди 14 месеца. 
Първо бе ре мон ти ра на и 
обо руд ва на къща, об щин с-
ка собственост. Екипът от 
осем души, ко ито се гри жат 
за хлапетата, пре ми на спе-
ци ал но обучение. Партньор 
на об щи на та в то зи про ект 
бя ха Домът за ме ди ко-со-

ци ал ни гри жи и От де лът 
за зак ри ла на де ца та в 
Монтана. 

Хубавото в слу чая е, че 
при тран с фор ми ра не то на 
цен тъ ра в де ле ги ра на дър-
жав на дейност от па да ог-
ра ни че ни ето там да бъ дат 
де ца са мо от дома, т.е. се га 
ще се уве ли чи обхватът. Ще 
има въз мож ност да се нас-
та ня ват хла пе та в риск по 
пре цен ка на Отдела за зак-
ри ла на детето.

Проектие в со ци ал на-
та сфера, ре али зи ра ни от 
Община Монтана, имат 
100 про цен та устойчивост. 
Създаденият ком п лекс за 
со ци ал ни ус лу ги се раз ви ва 
успешно. Към не го фун к-
ци они рат цен тър за об щес-
т ве на под к ре па и кри зи сен 
център, ко ито ве че са де ле-
ги ра ни дър жав ни дейности. 
Продължава ра бо та и пре-

ход но то жи ли ще към Дома 
за въз рас т ни хо ра с ув реж-
да ния в Горна Вереница, съ-
що фи нан си ра но от дър жав-
ния бюджет, уточ ни Весела 
Коларска. ■Слово плюс

И в Монтана 
про ект 
"Имам дом"

“Рениарт” спе че ли наг ра да за ком п лек-
с но пред с та вя не на на ци онал ния кон курс 
“Пейзажи от мо ята България“. Три от 
въз пи та нич ки те на Рени Петрова имат 
ин ди ви ду ал ни награди

На 3 март в Национална гим на зия по 
при лож ни из кус т ва „Проф. Венко Колев“ 
в град Троян се от к ри из лож ба с твор-
би те от Първия кон курс за уче ни чес ка 
ри сун ка „Пеизаж от мо ята България“. В 
га ле ри ята на учи ли ще то бя ха под ре де ни 
над 300 рисунки. Пет де ца от сту ди ото 

учас т ва ха в кон кур са - Дениса, Любомир, 
Ива, Любомира и Василена. Рисунките 
им са под ре де ни и в изложбата. За ус пеш-
но пред с та вя не жу ри то при съ ди по чет ни 
гра мо ти на на ши те момичета: Василена 
Иванова, Ива Еленкова и Дениса 
Луканова. Наградите им бя ха връ че ни от 
Илиян Илиев, ди рек тор на училището. 
За ця лос т но пред с та вя не в конкурса с 
по чет на гра мо та е от ли че но и Студио по 
изоб ра зи тел но из кус т во „Рениарт“ - гр. 
Монтана. ■Слово плюс

Василена Иванова. Пейзаж от 
реката край Дива Слатина.

Дениса Луканова. 
Църквата в Монтана

Награди за 
възпитаниците 
на "Рениарт"

Тя се про веж да в рам ки те на 
про ек та „За Едно Достъпно, 

Неограничено Образование (ЗаЕДНО)”. 
Той се осъ щес т вя ва с фи нан со ва
та под к ре па на Оперативна прог ра ма 
„Развитие на чо веш ки те ре сур си”, съ
фи нан си ра на от Европейския со ци ален 
фонд на Европейския съюз. В про ек та 
ще бъ дат ин вес ти ра ни 292 559,52 лв. 
ле ва за пе ри од от 1 година. Основните 
раз хо ди са пред наз на че ни за webба зи
ра ни соф ту ер ни разработки, елек т рон ни 
учеб ни по ма га ла и спе ци али зи ра ни IT 
обучения. Паралелно с това, се ра бо ти 
за пре одо ля ва не на пред раз съ дъ ци те и 
сте ре оти пи те в об щу ва не то с нез ря щи 
хора.

Основното пос ла
ние на кам па ни ята 
е „Детето със спе
ци ал ни об ра зо ва
тел ни потребности, 
е де те ка то теб!” 
За да бъ де въз
п ри ето мо то то 
ка то жи тейс ко 
кре до от уче ни
ци те, те учас т ват 
в ин те рак тив
ни занимания. 
Педагогическият 
съ вет ник Пламка 
Николова под к ре
пя иде ята с мул ти
ме дий ни пре зен
та ции и постери, 
във ли ча учас т
ни ци те в ро ле ви 
игри, чрез ко ито 
те са ми сти гат до 
из во да за ог ром
но то зна че ние на 
пот реб нос т та от 
подкрепа, раз би
ра не и со ли дар
ност с раз лич ни те 
деца, под чер та 
ди рек тор ка та на 
учи ли ще то Вилма 
Гергова.

Проектът „ЗаЕДНО” се ре али зи ра от 
Пето СОУ – Монтана, и пар т ньо ри те 
му – Фондация «Хоризонти»  София, 
и Природома те ма ти чес ка гим на зия 
«Екзарх Антим I» – Видин.

Ключова дейност на проекта е съз да
ва не то на спе ци али зи ра на ме то ди ка за 
обу че ние на нез ря щи уче ни ци с кон к
рет но раз ра бо те ни към нея елек т рон ни 
учеб ни помагала, от го ва ря щи на стан
дар ти те за достъпност. Те ще са по лез ни 
и на всички, ко ито имат проб ле ми със 
зре ни ето или са зас т ра ше ни от ув реж да
не то му. Вероятността трав ми или за бо
ля ва ния да до ве дат до те зи неп ри ят ни 
пос ле ди ци е ре ал на и чес то срещана. 
Важно е, че те зи елек т рон ни по ма га
ла са ал тер на ти ва и ще да дат шанс за 
адап та ция на те зи хора. Това раз ши ря ва 
об х ва та на проекта.

Вече на ком пют ри в Пето СОУ – 
Монтана, и ПМГ – Видин, са ин с та ли
ра ни го во ре щи прог ра ми за незрящи. 
По вре ме из пъл не ни ето на про ек та 
„ЗаЕДНО” пре по да ва те ли от сис те ма та 
на об що то об ра зо ва ние ще бъ дат обу
че ни чрез тре нинг прог ра ми за ра бо та с 
де ца с на ру ше но зрение.  

Ще бъ дат из г ра де ни уме ния за ра
бо та с ком пю тър и го во ре щи прог ра
ми при уче ни ци с на ру ше но зрение. 
Информационните тех но ло гии ще се 
из пол з ват ка то сред с т во за ефек тив но
то им включ ва не в сис те ма та на об що то 
образование. 

Проектът „ЗаЕДНО” е стъп ка към ре
али зи ра не на цели, за лег на ли в стра

те ги ята за раз ви тие на об ра зо ва ни ето 
 ин тег ра ци ята на де ца та със спе ци ал ни 
об ра зо ва тел ни пот реб нос ти и покон к
рет но на нез ря щи те де ца в сис те ма та 
на об що то образование,  по доб ря ва не 
на дос тъ па до знание, въ веж да не то на 
елек т рон ни по ма га ла за дис тан ци он но 
обучение, под по ма га щи и уче не то през 
це лия 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.

Кампания по ”Приемане 
на раз ли чи ята” стар ти ра 
в Пето СОУ „Христо 
Ботев” – Монтана

Фотодокументална
изложба бе от к ри-

та в лом с кия ис то ри чес кия 
музей. С нея се от бе ляз ват 
160 г. от рож де ни ето на вид-
ния об щес т ве ник и 120 г. от 
не го ва та смърт. Представени 
са фак си ми ле та на до ку мен ти 
и сним ки за пе ри ода от 1869 
до 1892 г. 

Сред тях са сви де тел с-
т во то му от гим на зи ята в 
Прага, кни жа 
от времето, ко-
га то е бил кмет 
на Хасково и 
ок ръ жен уп ра-
ви тел в Ловеч, 
Рахово, Севлиево 
и Лом. Могат да 
бъ дат раз г ле да ни и писма, 
от ра зя ва щи дейнос т та на 
по ру чик Берковски в ща ба 
на Източнорумелийската 
милиция. 

Интерес ще пре диз ви кат и 
фо то си те му ка то опълченец, 
как то и сним ка с Панайот 
Хитов, кой то бил не гов спо-
мо щес т во ва тел в Белград, ин-
фор ми ра Даниела Борисова 
- уред ник в от дел “България 
15-19 век”. Портретът 
на Петър Берковски, за-
емащ цен т рал но мяс то в 

изложбата, е на ри су ван от 
лом с кия ху дож ник Петър 
Панайотов и е при те жа ние 
на музея. Особено це нен е 
ръ ко пи сът на Берковски “Из 
въз по ме на ни ята ми” и ръ ко-
пи сът на Димитър Ралчев, 
кой то съ що е бил опълченец, 
“Из жи во та на Петър Иванов 
Берковски”. 

Като ак ти вен учас т ник в 
на ци онал но ос во бо ди тел-

ни те бор би и ра де тел за 
Освобождението, вид ни ят 
лом ча нин за ема зас лу же-
но мяс то сред най-ве ли ки те 
на ши революционери. Той е 
един от все от дайни те де яте-
ли в про це си те на ус т ройс-
т во на сле дос во бож ден с ка 
България. 

Заедно с Васил Левски, 
с ко го то се поз на ват от 
Първата ле гия на Раковски 
в Белград, през 1872 г. ос-
но ва ват Хасковския ре во-
лю ци онен комитет, част от 

Вътрешната ре во лю ци он на 
организация. По то ва вре ме 
Берковски е гла вен учи тел 
в Хасковското цен т рал но 
училище. След ги бел та на 
Апостола през 1873 г., чле-
но ве те на ре во лю ци он ния 
ко ми тет са раз пи та ни и за то-
че ни на до жи вот на ка тор га 
в Диарбекир. Три го ди ни 
по-къс но Берковски ус пя ва 
да избяга. С обя вя ва не то на 

Руско-тур с ка та 
вой на 1877-1878 
г. пос тъп ва в 
Българското 
опъл че ние и 
учас т ва в най-
дра ма тич ни те 
боеве. 

След Освобождението 
за ема ре ди ца от го вор ни ад-
ми нис т ра тив ни длъжности: 
око лийс ки уп ра ви тел в Ловеч 
(юни 1882), ок ръ жен уп ра-
ви тел в Оряхово (1883 г.), 
ок ръ жен уп ра ви тел в Ловеч и 
Лом (1884 - 1886 г.), ви дин с-
ки ок ръ жен уп ра ви тел (1886 
г.), ок ръ жен во енен началник, 
ко мен дант и пред се да тел 
на Временния во енен съд в 
Лом. Умира на 15 март 1892 
г. в род ния си град. ■Слово 
плюс

Из лож ба за Петър
Берковски в Лом
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►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР 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

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

Магазини КООП 

“Заедно на пазар”

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

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

Има сво бод ни по ме ще ния
в Битов ком би нат – за офиси

Монтана, ул. “Индустриална” 8, 
те л. /факс: 096/305 802  – гл. счетоводител

Ветеринарен кабинет

др 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

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. 096/323035; GSM 0894/472624.

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;
email: office@diven.bg; http://www.diven.bg

■ Системи 
    за сигурност
■ Техническа
    ох ра на на
    обек ти с
    ав то пат рул ни
    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
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ч  15 март Св. мчк 
Агапий и 7 мчци.  

п  16 март Св. 
мчци Савин и Папа 
(Прежд. лит.)  

с  17 март Преп. 
Алексий, чо век 
Божий 

н  18 март 
† Неделя на 
Великия пост – 
Кръстопоклонна. 
Св. Кирил, пат ри арх 
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, из би ти в ма нас
ти ра „Св. Сава“. 

с  21 март 
Преп. Иаков еп., 
изповедник.  

Ирен ТОКИНА
Според данните, 

по да де ни от гру па 
„Български до ку мен ти 
за са мо лич ност” при 
ОД МВР Монтана, бро
ят на не под ме не ни те 
лич ни кар ти с из те къл 
срок се увеличава. 
През 2010 г. той е 491, 
през 2011 – 1500, а за 
яну ари и фев ру ари 
та зи го ди на лич ни те 
кар ти с из те къл срок са 
2907. 

При пас пор ти те през 
2010 г. с из те къл срок 
са 3614, през 2011 г – 
5069, а при шофьор с ки
те книж ки през 2010 г. е 
из тек ла ва лид нос т та на 
1783, през 2011 г. – на 
1653.

Едновременно с то ва 
се наб лю да ва и спад на 
по да де ни те заявления. 
Общо за стра на та те са 
под 3000 броя. За срав
не ние  в края на 2011 г. 
на ден са се по да ва ли 
по 12 000 за яв ле ния 

за под мя на на лич ни 
карти.

Това е по вод ”БДС” 
– МВР от но во да на
пом ни на граж да ни те 
да не из чак ват пос лед
ния мо мент и нав ре ме 

да по да ват за яв ле ния 
за под мя на на лич ни те 
им карти, чи ито срок 
изтича. В мо мен та ня
ма опаш ки и струп ва
ния на хо ра пред ги ше

та та на по де ле ни ята 
на Паспортна служ ба в 
областта. 

Съгласно Закона за 
бъл гар с ки те лич ни до
ку мен ти лицата, ко ито 
не по да ват за яв ле ние 

в срок до 30 дни за 
под мя на на лич на та 
кар та след из ти ча не на 
нейна та валидност, се 
на каз ват с гло би от 20 
лв. до 150 лв. Същата 

сан к ция се на ла га и 
на соб с т ве ни ци те на 
паспорти, ко ито не ги 
връ щат в Паспортна 
служ ба в три ме се чен 
срок след из ти ча не на 
ва лид нос т та им.

Големите ведомства, 
ор га ни за ции и кметс т
ва мо гат да под ме нят 
бъл гар с ки те лич ни 
до ку мен ти на сво ите 
слу жи те ли чрез ор
га ни зи ран прием. За 
из вър ш ва не то на та зи 
ад ми нис т ра тив на ус
лу га ръ ко во ди те лят на 
съ от вет но то ве дом с т во 
тряб ва да по да де ис ка
не до ди рек то ра на ОД 
МВР чрез зве но то на 
БДС. 

Прием на за яв ле
ния на хо ра с трай ни 
ув реж да ния и труд но 
под виж ни се осъ щес
т вя ва на мяс то в до ма 
на за яви те ля от про фе
си она лен мо би лен екип 
след по да де на мол ба 
от роднина.■

Подменяйте 
нав ре ме 
до ку ме нти те си 
за самоличност, 
в про ти вен слу чай 
се на ла гат глоби

В мо мен та ня ма опаш ки 
в Паспортна служ ба

ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ
об ласт Монтана, 

ул. ”Петър Парчевич” № 45, 
тел. 09554/28 28, факс 96 13,  

О Б Я В А
Уве до мя ваме всич ки заинтересовани, че

по ра ди нас тъ пи ли про ме ни в ос но ва ни ята 
на обя ва та за про веж да не на кон курс 
за из пъл не ние на автолинии, пуб ли ку ва на в 
бр. 9 от  08.03.2012 г. на вестника, 
съ ща та е невалидна.

Анатоли ПЪРВАНОВ
кмет на Община Чипровци



www. slovoplus. info
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, ул.“Пейо Яворов” 1, Бизнесцентър “Огоста”

Екип Враца 
ул.“Цв. Кръстенякова” 13 
ОКС, 3000, п.к. 140, 
тел.: 092 665 400; 
          0897 658 888
Екип Монтана
3400, п.к. 133,  
ул. “Пейо Яворов” 1,
бизнесцентър “Огоста”,
ет.4, тел. 0876 537952

Екип Видин                                   
3700, ОКС, ул.”Г. Божинов” 1
тел.: 0889 399 349

п
лю

сСлово
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Любомир 
ВЕСЕЛИНОВ
Традиция е за Салаш, ед-

но от най-го ле ми те се ла в 
об щи на Белоградчик, еже-
год но да се чес т ва на ци-
онал ни ят праз ник на стра-
на та 3 март. И та зи го ди на 
под зву ци те на ду хо вия 
ор кес тър при чи та ли ще 
„Развитие” в Белоградчик 
мес т ни те хо ра из пъл ва ха 
пло ща да в цен т рал на та 
част на селото. С при ветс т-
ве но сло во към при със т ва-
щи те се обър на и кме тът на 
об щи на та Борис Николов. 
Тематичен ре ци тал бе 
пред с та вен от ак ти вис ти 
на мес т но то читалище. С 
ед но ми нут но мъл ча ние и 
па да не на ко ле не бе по че-
те на па мет та на за ги на ли те 
ге рои за освобождението 
на България.

Същия ден 
Православната цър к ва чес-
т ва свети великомъченик 
Теодор Тирон, а как то е 

известно, Салаш  е един с-
т ве но то се ло в общината, 
къ де то на Тодоровден 
се про веж дат кон-
ни състезания. Негово 
Високоблагоговейство, 
про то йерей Рафаил от с лу-
жи праз ни чен во дос вет за 
здра ве и благополучие. 

За вто ра по ред на го-
ди на в над п ре ва ра та с 
впрег на ти ко не в ка ру ца 
по бе ди Огнян Алексиев с 
кон Орлик, вто ро то мяс то 
от но во бе за ето от Антон 
Милчев с кон Вихър, а 
на тре то мяс то се на ре-
ди Николай Илиев с кон 
Орлин. Сред ез да чи те 
по бе ди Иван Петров с 
кон Звезда. Кметът Борис 
Николов наг ра ди по бе-
ди те ля с пре ход на купа, а 
всич ки учас т ни ци по лу чи-
ха гра мо та за учас тие и по 
ед на ко фа зоб, пред по чи-
та но ме ню от хра на та на 
конете.■

СНИМКА: АВТОРЪТ

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
 

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)

►ПРОГРАМА НА СЕВЕРОЗАПАДНА "В" ГРУПА, ПРОЛЕТЕН СЕЗОН 2012 Г.

Двоен праз ник в Са лаш
Учи ли ще за
ро ди те ли
На те ма „Разговаряй 
с де те то си за 
ал ко хо ла” се про ве де в 
ОУ „Епископ Софроний 
Врачански” във Видин

Специалисти от 
Общинския съ вет по нар
ко тич ни те ве щес т ва про
ве до ха те ма тич на сре ща 
с ро ди те ли на уче ни ци от 
IV, V и VI клас. Родителите 
се вклю чи ха мно го ак тив
но с мне ния и въп ро си в 
дискусията. 

Стана ясно, че го то ва 
ре цеп та за пред паз ва не 
на де ца та от упот ре ба та 
на ал ко хол няма. Важно за 
ро ди те ли те е да раз го ва рят 
у до ма на та зи те ма и да 
пред п ри емат нав ре мен ни 
действия.

По вре ме на сре ща та 
бя ха об съ де ни и раз вен
ча ни ед ни от найпо пу ляр
ни те ми то ве за алкохола. 
Родителите по лу чи ха спе
ци ал но раз ра бо те ни по 
те ма та об ра зо ва тел ноин
фор ма ци он ни материали.

Тази по ред на те ма тич на 
сре ща с ро ди те ли е в из
пъл не ние на за ло же ни те 
це ли и за да чи об ласт 1 на 
Програмата на Общинския 
съ вет по нар ко тич ни те 
ве щес т ва за пре вен ция и 
ле че ние на нар ко ма ни ите в 
Община Видин 20122016: 
„Развитие на зна ния и уме
ния сред ро ди те ли те за 
пре вен ция на упот ре ба та и 
зло упот ре ба та на нар ко тич
ни ве щес т ва сред де ца та”.

По же ла ние на ро
ди те ли те след ва що то 
обу че ние ще бъ де свър
за но с пре вен ция на 
тютюнопушенето.■

Заместниккме тът на Община Видин Борислава 
Борисова връ чи гра мо ти и наг ра ди на учас т
ни ци те в Осмомартенския фут бо лен тур нир 
за девойки. Той се про ве де в спор т на за ла 
„Фестивална”. В не го се вклю чи ха 5 от бо ра 
от ви дин с ки те учи ли ща СОУ „Св. св. Кирил и 
Методий, ПГОХ „М. Георгиев”, ПМГ „Екзарх Антим 
I”, ПГ „Проф. др Асен Златаров” и ОУ „Епископ 
Софроний Врачански”. Организатори на тур ни ра 
са Община Видин, ОС на БФС и Фенклуб ЦСКА.

Купата в със те за ни ето спе че ли ха де войки те 
от Природома те ма ти чес ка та гимназия. На вто
ро и тре то мяс то се под ре ди ха от бо ри те на СОУ 
„Св. св. Кирил и Методий” и ПГ „Проф. др Асен 
Златаров”.

Наг ра ди за 
учас т ни ци те във 
фут бо лен тур нир
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До Господин Златко Живков
Кмет
Община Монтана

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

на Мартен Петров Калеев – председател на 
областно дружество на писателите и член на 

Съюза на българските писатели 

ОТНОСНО: необходимостта
                    от издаването
                    на литературно-
                    художествен 
                    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 поголеми 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. 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 най
новите им творби, които един ден може 
пък да се окажат национални и световни 
ценности. 

2. 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 по
скоро от външни източници, случайно. 
С привличането им към алманаха ще се 
потърси и дано се намери обединение на 

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.

3. 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!

4. 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 писателитеземляци 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 

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 погоре, е 
резултат от редица срещи в подалечно 
и поблизко 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  гжа 
Весела Коларска, областен управител на 
област Монтана – гн Мариян Цветанов, 
СБП – представляван от гн 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  

Излезе от пе чат кни га  с по
езия на Вероника Лазарова ”Аз, 
раз ноц вет на та”. Представиха 
книгата на 10 март в ка фе ”+ 
то ва”, което се намира на ул. 
”Марин Дринов” до пре сеч ка та с 
ул. ”Асен Златаров” в София.  
Вероника Лазарова е талантлив 
млад чо век  поет, художник, 
архитект. А в същ нос т та си тя 
бе ед но са мот но и не раз б ра но 
момиче, по каз ва що на све та сво
ята сил на и бор бе на личност, но 
ста ило дъл бо ко в се бе си неж на 
и ра ни ма душа. Амбициозна, 
сме ла и инициативна, тя коп не
еше найве че за лю бов и обик но
ве ни те чо веш ки ра дос ти . 
Го во рим за нея в се гаш но време, 

въп ре ки нейна та тра гич на съдба, 
за вър ши ла с не ле па смърт. Тя е 
жи ва в сър ца та на хората, ко ито 
я обичаме, а чрез твор чес т во то 
си ще про дъл жи да жи вее и в 
съз на ни ето на всеки, до кос нал 
се до нейна та по ези я . 
Ве ро ни ка е ро де на на 16 фев
ру ари 1981 г. в София. Баща й 
Лъчезар Лазаров има го ля ма 
ро ля в из г раж да не то на нейна та 
лич ност и виждания, ка то в съ
що то вре ме я на пътс т ва в све
та на из кус т во то  литература, 
по езия и рисуване. Детските 
го ди ни на Вероника пре ми на
ват в Монтана, къ де то за вър ш
ва ос нов но то си об ра зо ва ние 
във II СОУ „Н. Й. Вапцаров” и 

сред но об ра зо ва ние в ГПЧЕ 
„Петър Богдан” с про фил ан
г лийс ки език. През 2005 г. 
Вероника Лазарова се дип ло
ми ра ка то ар хи тект в ка тед ра 
„Градоустройство” на УАСГ. Шест 
го ди ни покъс но за щи та ва док
тор с ка дисертация. Вероника си 
оти де от бе лия свят в края на 
ми на ла та година, но твор чес т
во то й и нейна та из к лю чи тел на 
лич ност ос та ват за ви на ги в сър
ца та на всич ки . 

Под роб нос ти за 
ав тор ка та и книгата: 

http://www.book.store.bg/
p68377/az-raznocvetnata-

veronika-lazarova.html

В 
С

оф
ия

Посмъртно пред с та виха 
кни га та на Вероника Лазарова


