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Проекти за над 74 млн. лв. се
изпълняват в област Монтана

О

бщо 33 проекта за
малко над 28 млн.
лв. се изпълняват в мо
мента в oбщина Монтана,
което е повече от една
трета от всички проекти
в областта. Реално прик
лючили са 16 на стойност
близо 3 млн. лв.
Най-голяма активност
при разработването, уп
равлението и изпълне
нието на проекти има
частният сектор, следван
от общинската адми
нистрация и училищата.

Оперативните програми,
към които има най-силен
интерес, са Оперативна
програма „Развитие на
човешките ресурси” и
Оперативна програма
„Конкурентоспособност”.
Това съобщиха от
Областния информаци
онен център – Монтана на
първата информационна
среща в oбщина Монтана.
На събитието бяха
представени обобщени
данни за изпълнението
на проекти със средс

И Апелативният
съд даде
поликлиниката
на общината
С решение от 16 февру
ари тази година Софийският
апелативен съд потвърди
решението на окръжния съд
в Монтана, като обяви до
говъра между ОМЦ (бивша
поликлиника) - Монтана,
и „Образна диагностика“
- Враца, за нищожен.
Решението може да се обжал
ва в едномесечен срок.
В решението на
Апелативния съд е по
сочено още, че „Образна
диагностика“ трябва да плати
разноските по делото в раз
мер на 4000 лева. За какво
всъщност се съдят общината
и „Образна диагнвостика“?
За два договора за отдаване

под наем на помещения в
монтанската поликлиника,
където фирмата от Враца
трябваше да монтира апарт
за ЯМР и други съвременни
апарти за изследване.
Двата договора меж
ду ОМЦ и „Образна
диагностика“ са
несъстоятелни, защото без
да има право, управителят
на ОМЦ през 2007 година е
отдал под наем помещения,
които надхвърлят 5 процента
от балансовата стойност на
дружеството.
За тях той е трябва
ло да иска одобрение от
Общинския съвет.

(От сайта www.novinitem.com)

тва от Структурните и
Кохезионния фондове
(СКФ) на местно ниво,
както и отворените про
цедури по оперативните
програми, по които може
да се кандидатства с про
ектни предложения.
По ОП
„Административен капа
цитет” ще бъде изграден
портал за общински ус
луги и интеграция с ин
дивидуалните интернет
страници на общините,
който цели предоставя

не на качествени елект
ронни административни
услуги, съобщи зам.-кме
тът на Община Монтана
Тихомир Антонов.
Със средства от същата
оперативна програма ще
бъде направен анализ на
социално-икономическото
развитие на всяка една об
щина в областта, допълни
Галя Донова-Иванова, гл.
експерт в Областна адми
нистрация Монтана.
Представителите на
общинската и област
ната администрации,
регионалните структу
ри на министерствата
и неправителствени
организации бяха запоз
нати с възможностите
за кандидатстване по
ОП „Административен
капацитет” (ОПАК) и
Оперативна програма
„Развитие на човешките
ресурси” (ОПРЧР).
Организатор на съ
битието бе Областен
информационен център
– Монтана, създаден по
проект по Оперативна
програма „Техническа
помощ”, съфинансира
на от Европейския съюз
чрез Европейския фонд
за регионално развитие.
Стойността на проекта е
372 350 лв., като изпълне
нието му ще продължи до
средата на 2014 година.
■Слово плюс

П

осланикът на
проекти с други градове
Република
по поречието на Дунав.
Унгария бе приета от
След срещата Герго
кмета на града Герго
Герго и Юдит Ланг се
Гергов. По време на
включиха в тържестве
срещата видинск ият
ната церемония пред
кмет запозна своята
паметната плоча на
гостенка с някои от
Лайош Кошут в гра
проектите, по които
да за отбелязване на
работи общината: за
164-ата годишнина от
водния цикъл, депото
Унгарската революция
за битови отпадъци,
и борбата за свобода.
защитените жилища и
Видин става гостопри
изграждане на съвре
емен дом за забележи
менни и социални жи
телния син на Унгария
лища за соци
ално слаби,
бездомни и
маргинализи
рани групи.
Г-жа Ланг
заяви колко
е впечатлена
от факта, че в
рамките на ня
колко месеца
Герго Гергов и
неговият екип
Нейно
са успели да
Превъзходителство
изготвят добър
Юдит Ланг
план за спра
вяне с дефи
посети Видин в
цита и финан
навечерието
совия дълг. Тя
акцентира и
на националния
върху темата
празник на Унгария
за развитието
15 март
на туризма в
региона, като
предложи сво
ето съдействие за под след неуспеха на рево
помагане на съвместни люцията от 1848-1849
г., когато част от учас
тниците в нея търсят
убежище извън стра
ната.
В знак на призна
телност към делото
на Лайош Кошут и
неговите съратници
пред паметната пло
ча бяха поднесени
венци и цветя.
Юдит Ланг гос
тува на стопаните
в къщата, където е
бил приютен Лайош
Кошут. На чаша ка
фе тя разговаря със
Сашка Николова,
която е праправнуч
ка на хората, дали
някога подсл
 он на
унгарск ия рево
люционер и борец
за независимост.
Посланикът на
Унгария благо
дари за топлото
гостоприемство, ко
ето кметът на града и
видинчани са предло
жили в този прекра
сен слънчев ден. ■

Видинчани
отдадоха
почит към
паметта
на Лайош
Кошут
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Нова трапезария
за бедни
във Видин
Нова социална кухня за
бедни отвори врати във
Видин. Вече всяка събота
от 10.30 до 12.30 в трапеза
рията на манастир „Успение
Богородично“ ще се раздава
храна на нуждаещите се
граждани. Тук бедните хора

ще имат възможност да се
нахранят и да вземат храна
за вкъщи.
Новата социална кух
ня е организирана от
Видинската митрополия,
подкрепена от неправи
телствена организация.

Организаторите са избрали
съботния ден, защото то
гава не работи социалния
патронаж, а в неделя има
социална кухня в катед
ралния храм „Св. вмчк
Димитър Солунски“.
■Слово плюс

Проект “Подкрепа
за достоен живот” Публично обсъждане на

проекта "Област Видин –
северозападната порта
на България"

Обществено обсъждане
на концепцията за развитие
на регионалния туристи
чески продукт се проведе в
залата на ОбС - Видин. То
е във връзка с подготовката
на Проект „Област Видин
– северозападната порта на
България” по Оперативна
програма «Регионално раз

Н

Община Белоградчик бяха
В
подписани и връчени допъл
нителни споразумения към трудов

договор на 30 лични асистенти по
проект „Подкрепа за достоен жи
вот” – схема „Алтернативи” по ОП
„Развитие на човешките ресурси”. Те
ще работят на 6-часов работен ден.
Потребителите на услугата са лица с
трайни увреждания и затруднения за
самообслужване.
Срокът на договорите с личните
асистенти и потребителите се удъл

жава до 3 септември 2012 година.
Както е известно, проектът старти
ра в началото на годината – 10 яну
ари 2012 година.
В първия етап бяха включени 8
потребители и 8 асистенти, а пър
воначалният срок на договора бе 7
март 2012 година, но след одобрение
от Агенция „Социално подпомагане
с анекс той се удължи до 3 септемв
ри тази година, като услугата ще се
предоставя на още 23 лица. ■Слово
плюс

а проведения в не
деля кметски избор
в село Радовене, община
Роман, убедително спечели
предложеният от ГЕРБ кан
дидат Милчо Кузманов, за
когото са гласували 128 от
общо явилите се в селска
та секция 251 избиратели.
Радовене по брой жите
ли - 379, е на границата на
приетите 350 за избор на
кмет и без малко да остане
без такъв.
Броят на избиратели
те е 289, а в поредния и
окончателен ден за избор
активността на хората
тук бе близо 87 процента.
Кандидатът на управлява
щите разби съществуващия

витие», схема „Подкрепа за
развитие на регионалния
туристически продукт и
маркетинг на дестинаци
ите”. На обсъждането при
състваха представители на
Областния и Общинския
съвет по туризъм, на парт
ньорските общини Видин,
Белоградчик, Димово,

Макреш, Грамада, Кула и
Ново село, организации
и граждани, съпричастни
към развитието на туризма.
Подписан бе и партньорс
кият договор по проекта.
Проектът трябва да бъ
де депозиран по електро
нен път до 15.03.2012 г.
■Слово плюс

В община Роман

ГЕРБ разби
дамски гамбит
от години дамски гамбит в
малкото селце, където две
дами кандидатки си сменя
ха само столовете.
През единия мандат кме
туваше едната, а другата бе
секретарка на кметството,
след това обратно.
До тези избори по никое
време се стигна, след като
на балотажа през есента

Петя Вутова, издгната от
Партия „Лидер“, и Лалка
Найденова, от РЗС, по
лучиха по равен брой от
гласовете на своите съсe
ляни. Спечелилият надпре
варата за кметския стол в
Радовене Милчо Кузманов
е на 51 години, по профе
сия каменоделец. ■Слово
плюс

В Берковица

Дискусия за проблемите
на децата без родители
Ирен ТОКИНА
Среща между
институциите, отговорни
за възпитанието и правил
ното отглеждане на децата
в неравностойно положе
ние – лишени от родител
ски грижи и сираци, бе
проведена по инициатива
на ОД МВР Монтана и
РУП Берковица.
Повод за организира
нето на кръглата маса бе
бягството на 14-годишната
Мая Кирилова от Центъра
за настаняване от семеен
тип в гр. Берковица преди
две седмици. Момичето
бе в неизвестност цяла
седмица, а при издирване
то му се включиха поли
цаи от ОД МВР - Монтана,
РУП - Берковица, РУП
- Лом, ОД МВР - Видин и
две районни управления
на полицията в столицата.
Акцията завърши
успешно, след като 14-го

дишното момиче бе откри
то невредимо в столицата
при своя брат.
Нехуманно отношение
към децата, непрофеси
онален педагогически
подход и липса на при
ятелско отношение към
тийнейджърите са устано
вили полицейските служи
тели при посещенията си в
двете социални заведения
в Берковица след бягст
вото на Мая. Те препоръ
чаха на педагогическия
персонал по-чести беседи
с децата, склонни към
бягства, затопляне на вза
имоотношенията и мик
роклимата в колективите
им и по-голяма заинтере
сованост към проблемите
на подрастващите.
Служителите на
Центъра за настанява
не от семеен тип и Дома
за деца, лишени от ро
дителски грижи “Люба

Тенева” изложиха
като проблемни
ограничените си
бюджети, поради
които не могат да
осигурят джобните
пари на децата, а
това поражда краж
би и престъпления.
Липсата на актуал
ни снимки на всич
ки възпитаници
пък възпр епятства
издирването им, в
случай че избягат.
Повечето от близ
ките и роднините
на децата нямат
СНИМКА: АВТОРЪТ
адресни регистра
ции и това прави
контактите с тях
в тези домове и центрове,
невъзможни при
повече беседи, насочени
възникване на проблемни
срещу агресията и уве
ситуации.
Служителите на социал личаване на респекта
към представителите на
ните заведения поискаха
и по-честни посещения на полицията.
Ръководството на РУП полицейските служители

Берковица призова социал
ните служители да засилят
възпитателната дейност в
домовете и незабавно да се
свързват с тях в случай на
бягства на непълнолетни.
Инспекторите от детс

ка педагогическа стая се
ангажираха с ежеседмич
ни посещения в този тип
заведения за запознаване
с проблемите и съвмес
тно търсене на техните
разрешения.■
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Николай Коцев
напуска парламента
Ели КОНСТАНТИНОВА
Сензационно на брифинг
мажоритарно избраният за
народен представител от
Партия ГЕРБ в 41-вия бъл
гарски парламент Николай
Коцев съобщи, че напуска
депутатската скамейка.
Своето решение, което вече
е споделил устно както с
премиера Бойко Борисов и
лидера на ГЕРБ и вицеп
ремиер Цветан Цветанов,
а също и с ръководството
на парламентарната група
на своята партия, Коцев
мотивира с невъзможност
та да съвместява работата

си като народен избра
ник и областен партиен
ръководител. Негов ли
чен избор е да остане във
Враца и региона като лидер
на управляващата партия и
така да може със своя опит,
контакти и възможности
да работи повече на благу
врачани и региона.
Пред врачанските журна
листи Николай Коцев, кой
то бе избран мажоритарно
за народен представител,
заяви, че решението му е
взето, след като във Враца
ГЕРБ загубиха кметския
пост и личните анализи,

Евродепутатът
Владимир Уручев бе
домакин на научен
семинар и изложба
на нанотехнологии

периода 5-9 март евродепутатът Владимир
В
Уручев ( ЕНП/ГЕРБ) и неправителствената
организация Единение Д.Е.Н. организираха в ЕП

научен семинар и изложба на тема “Български
високи и нанотехнологии за повишена сигурност и
по-добра защита на европейските граждани”. Година
по-рано, същата експозиция бе подредена и в
българското Народно събрание.
Научният семинар се проведе на 6 март с
участието на български и чуждестранни лектори от
Германия и Австрия, а изложбата беше официално
открита от евродепутата Владимир Уручев и
председателя на сдружение Единение Д.Е.Н
проф. Живко Желев с демонстрация на ритуала
Орфеево винопиене с български мавруд в музикален
съпровод от българска традиционна каба гайда и
изпълнения на народната певица Валя Балканска.
Форумът включваше два панела. В първия бяха
представени значението на нанотехнологиите за
лична и национална сигурност, а втората част беше
посветена на феномените и качеството на водата
като основен елемент на холистичното земеделие.
По време на изложбата бяха демонстрирани
различни нанотехнологии срещу фалшификация на
стоки и документи, проследяване на автентичност,
персонализирана защита, разшифроване на изтрити
маркировки, разчитане на скрити шифри върху
метални повърхности и други иновативни методи,
представени и приети в ООН и внедрени пилотно в
5 европейски държави, сред които и България.
Посетителите ще имат възможност да се
запознаят на място с машините, които служат
за защита на документи и ценни книжа срещу
фалшификация, срещу акцизни и данъчни
измами, за холистично земеделие и за борба с
организираната престъпност, трафика на оръжия и
кражбите на МПС-та.■

които той си е направил
след това.
Веднага след загубата
срещу него не е имало ни
какви упреци, дори пре
миерът Борисов е изразил
разбиране, сподели той.
Личната си цел да оста
не като областен водеч на
ГЕРБ във Врачанско Коцев
обясни с това, че иска да
използва връзките си в
министерства и ведомства
за решаване проблемите на
града и неговите жители.
Той изрази и огорче
ние от медийните нападки
срещу него и смята да по

иска цялостна ревизия на
имотното му състояние, на
жилището му в бившата
резиденция “Турканица “ и
фирмите, свързани с него
и негови близки, на банко
вите му сметки у нас и в
чужбина.
Промените в зако
на дават възможност на
мажоритарно избрания
депутат да напусне, ка
то на негово място влиза
следващия от кандидат
ската партийна листа, за
ГЕРБ – Враца, това ще е
Мирослав Маринов, банкер
от Козлодуй.■

Напредва
проектът “Воден
цикъл” във Враца
Даниела ХИТОВА
Работна среща,
посветена на проекта
“Воден цикъл”, се проведе
в Министерството на
околната среда и водите в
София. На нея присъстваха
министър Нона Караджова,
зам.-министър Ивелина
Василева и Йоана
Христова – ръководител
на междинното звено на
ОП „Околна среда 2007 –
2013”. От страна на община
Враца в срещата участваха
инж. Красимира Георгиева
- зам.-кмет по европейско
финансиране и обществени
поръчки, инж. Марияна
Рашева – директор на
звеното за изпълнение на
проекта „Воден цикъл” и
счетоводителят на проекта
Петър Койчев.
Инж. Марияна
Рашева докладва за
напредъка по проекта.
Разгледани бяха също
закъсненията от графика

за дейностите, вследствие
на обжалванията пред
КЗК и ВАС на избрания
изпълнител от други
участници.
Това са закъсненията на
обществените поръчки за
възлагане на строителномонтажните работи.
Обсъдени бяха технически
въпроси, свързани с
избора на материала за
проектиране и изграждане
на довеждащия водопровод
от язовир „Среченска бара”.
В резултат на
проведената среща, инж.
Красимира Георгиева пое
ангажимента обществената
поръчка за реконструкцията
на водопроводната
и канализационна
мрежа – етап ІІ да бъде
обявена на 22 февруари.
Ще бъде актуализиран
графикът на дейностите
по проекта съобразно
решенията на Върховния
административен съд.■

Решение № 254 от 23.02.2012 г. на кмета на
С
Община Враца инж. Николай Иванов е
откр
 ита процедура за възлагане на обществена

поръчка за избор на изпълнител на строител
но-монтажни работи на обект „Реконструкция
на водопроводната мрежа и реконструкция и
удължаване на канализационната мрежа на гр.
Враца – Етап II”, по проект “Интегриран проект
за Водния цикъл на Град Враца” по Договор №
58111-С065256/15.01.2010 г.
за предоставяне
на безвъзмездна
финансова по
мощ по приори
тетна ос 1 от ОП
“Околна среда”.
Обектът на
поръчката е
осъществяване
на строителномонтажи работи
по изграждане на 17 852 м канализационна мрежа,
включително канализационна помпена станция в
кв. Бистрец и на 34 148 м водопроводна мрежа в
гр. Враца, включително част от магистралния во
допровод за гр. Мездра (3 752 м).
Проектната стойност на обществената поръчка е
19 179 926 лв. без ДДС.

Открита
процедура за
възлагане на
обществена
поръчка

Срокът за получаване на оферти
е 16 ч. на 05.04.2012 г.

Пълен достъп до документацията е предос
тавен на официалната интернет страница на
Община Враца - www.vratza.bg.
Отдел «Връзки с обществеността»

Ученици бяха мениджъри за
един ден в АЕЦ “Козлодуй”

На 19 март девет учени
ци от СОУ “Св. св. Кирил и
Методий” и трима от СОУ
“Христо Ботев”, гр. Козлодуй,
заеха ключови позиции в
атомната електроцентрала в
рамките на националната ини
циатива “Мениджър за един
ден”. АЕЦ
“Козлодуй” се
присъедини
за четвърти
пореден път
към проявата,
организирана
от фондация
“Джуниър
Ачийвмънт
България” и
провеждана
под патронажа
на министъра
на финанси
те Симеон
Дянков.
С длъжнос
тта изпълни
телен директор на централата
бе ангажиран Венелин Велев
от 12 клас на СОУ “Св. св.
Кирил и Методий”. Другите
ръководни позиции, които по
време на инициативата бя
ха оглавени от младежите с
мениджърски амбиции, бяха
на директори на дирекциите
“Безопасност и качество”,
“Развитие и модернизации”

и “Икономика и финанси”;
на ръководители на управ
ленията “Експлоатация”,
“Правно”, “Търговско”,
“Сигурност”, “Инвестиции”
и “Администрация и конт
рол”; на главни инженери на
Електропроизводство – 1 и на

Електропроизводство – 2.
В началото на своя работен
ден учениците получиха от
Александър Николов, изпъл
нителен директор на “АЕЦ
Козлодуй” ЕАД, договори за
временно управление и длъж
ностни характеристики. След
това всеки от тях зае опре
деленото му работно място
и получи възможност да се

запознае как практически се
осъществ ява ръководств о
то на дейностите в атомната
централа. Младите мениджъ
ри посетиха и командни и
машинни зали на 440-мега
ватовия втори и на 1000-ме
гаватовия пети енергоблок.
Програмата
им завърши
с презента
ция на тема
“Ефективният
мениджър”,
като учениците
се запознаха
със стиловете
на управление
и провериха
към кой от тези
стилове те като
личности са
склонни да се
придържат.
Участието
на АЕЦ
“Козлодуй” в
“Мениджър за един ден” се
превръща в добра традиция,
чрез която ръководството
на централата потвърждава
трайната си ангажираност за
инвестиране в развитието на
човешкия капитал и за прив
личане на интереса на мла
дите хора към дейностт а на
атомната централа. ■Слово

плюс

Дневният
център за
инвалиди
във Видин
затвори
врати
След като реализа
цията на проект по ОП
„Развитите на човешките
ресурси“, изпълняван
съвместно със Съюза на
инвалидите в България
приключи, дневният цен
тър за възрастни хора
с увреждания затвори
врати.
Макар да са направе
ни всички необходими
постъпки, за да бъде
финансирана дейността
на центъра, кризата и тук
си каза тежката дума.
Центърът започва
дейността си от 1 април
2011 година, а възрас
тните хора, които имат
семейства, са посещава
ли дома само през деня.
За тях са се грижили 12
специалисти - психолози,
рехабилитатори, ки
незитерапевти и
физиотерапевт.
Очаква се скоро нуж
ните средст ва да бъдат
намерени и центърът
отново да заработи.
■Слово плюс

Слово
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само богатите и настоя най-богатите да
ра ясно противниците на хората на тру
та партия като организация. Но как, след
Борис БОРИСОВ
като партийните организации са толкова
плащат по-големи данъци. Лидерът на ко да и на БСП - “Ние сме срещу мутрите,
оже да се спори кои са хората на
труда в България и кои не са, но е мунистическата партия на Русия Генадий олигарсите, спекулантите, екстремистите отслабени, че нямат връзка с трудовите
безспорно, че в пазарното стопанство /си Зюганов е за национализация, от която ще и паразитиращите на гърба на обществ о хора? Самите хора на труда, особено на
то”.
емните работници и интелигенцията, са
пострадат тесен кръг лица, а ще спечели
ноним на капитализма/, съществува една
Заедно с много други неща БСП забра с нищожно, съвсем непропорционално
огромна маса от хора, които живеят само цялата страна. На световния икономичес
ки форум в Давос милиардери посочиха, ви или направо изхвърли от коритото, къ представителство в партията, да не гово
или предимно от своя физически и инте
дето къпе обновените си възгледи, темата рим в ръководните й органи.
че мнозина от участниците във форума
лектуален труд, живели са така - като се
за експлоатацията на труда. Но в прог
Ръководителите на партията провеждат
гашните пенсионери и безработните, или са хора, обвинявани за икономическото
рамата си пътьом все пак се ангажира с
срещи само с партийните активи. Въобще
ще живеят така - като сегашните ученици неравенство.
ограничаване на експлоатацията. Кой ще
не се срещат и не разговарят с представи
Сергей Станишев в качеството на
и студенти.
отговори в какво се изразява тази експло тели на трудовите слоеве, техните болки
Всички те имат общи трайни интереси, председател на ПЕС заяви, че има риск
Европейският съвет да се превърне в част атация и какъв израз намира днес борбата се изучават само по статистически данни
които в един немалък период от раз
на БСП за ограничаването й?
и чрез социологически проучвания.
от проблема, прилагайки само иконо
витието на България са обусловени от
ниския жизнен стандарт,
безработицата, недостойното
заплащане на труда им, липса
на възможности за разгръща
не на човешките способности,
умения и талант. И най-важно
то – всички те влошиха своите
жизнени показатели, оказаха
се на губещата страна при т.н.
преход и са без особени перс
пективи в живота си.
Тези хора имат нужда от
защита на труда си, сами ин
дивидуално или организирано
се защитават, очакват защита
от обществените фактори –
държава, синдикати, полити
чески партии.
Исторически, с дългогодиш
"На сегашния етап ние подчиняваме дейността си на надеждн
 ата защита на интереси
ни опит и практика, с ясно за
явени програми като защитник
те на хората на труда, на бедните и изоставените, на работниците и служителите."
на трудовите хора в по-голяма
или по-малка степен са се
Из програмата на БСП
доказали левите партии, а в
България – най-голямата сил
на лява партия – Българската
Сред формите на защи
социалистическа партия.
та на трудовите интереси
В програмата на БСП, са
се открояват единствено
вписани две задачи: Първата,
парламентарните деба
далечната – историческото
ти и интервютата на ог
преодоляване на капитализ
раничен брой партийни
ма като процес на неговото
ръководители. От малоб
последователно ограничава
ройната група депутати кой
не и обезсилване. Втората,
се възприема в обществото
актуалната – на сегашния
като защитник на трудовите
етап /нека подчертаем – на
хора?
сегашния/ ние подчиняваме
Къде е заявеното в прог
дейността си /нека подчерта
рамата активно взаимо
ем - подчиняваме/ на надежд
действие със синдикатите и
ната защита /нека подчертаем
структури на гражданското
- надеждната/ на интересите
общество? Какво правят
на хората на труда, на бедните
основните организации и
и изоставените, на работници
общинските структури по
те и служителите.
места - кои политически и
Ако се взрем в сегашната
граждански акции иници
дейност на БСП, неминуемо
ираха или подкрепиха /ста
възникват няколко въпроса:
ва дума за мощна подкрепа,
ЗАЩО БСП НЕ СЕ
а не за отделни словесни
ОБРЪЩА ПОИМЕННО
изявления/ в защита на ин
тереси на трудовите хора?
КЪМ ХОРАТА НА ТРУДА?
В документи, в изказвания
ДОВЕРИЕТО НА
на лидерите й се говори общо
ТРУДОВИТЕ ХОРА –
за хората, за гражданите, за
СПОРЕД ЗАЩИТАТА ИМ
избирателите, тоест за всички,
Стои огромният въпрос
живеещи на територията. Все
– защо при преобладаващ
едно, търговецът да реклами
брой на трудовите хора,
ра с общ рекламен клип хла
БСП се ползва с ниско
дилници на африканци и на
доверие, изразяващо се в
ескимоси, на домакини и на
общественото мнение и в
номади.
гласуването. Доверието е
Президентът на САЩ де
резултат не толкова от лоша
мократът Барак Обама се обявява за
изборна тактика, от неумел пиар или слаб
мии и рязане и предизвиквайки гнева на
НАДЕЖДНА
ЛИ
Е
ЗАЩИТАТА
НА
БСП
?
защита на средната класа от бедността.
хората. Евродепутати от ПЕС отчетоха в
В политиката на БСП има много силни мениджмънт на структурите, а главно от
Комунистите в Русия са за ремонт на
очуждението на партията от хората на
своя статия, че социалистите често пъти
проявления на защита – увеличение на
политическата система и повишава
труда.
са се оказали неспособни да сплотят на
минималната заплата и пенсиите, грижа
не качеството на живот на трудящите
Партията се занимава прекомерно
родния гняв срещу висшите финансисти. за майките и инвалидите, борба срещу
се. Българското правителство обмисля
БСП е срещу политиката на правителс разграбването на държавните средства… със себе си и желанието си да дойде на
стимули за малкия и средния бизнес.
власт като самоцел, с вътрешно партийни
твото и ГЕРБ, но сякаш не вижда, че с та Но надеждна не означава ли открита,
СДС е откровен в програмите си – тя е
битки. Допусна интересчии и защитници
зи политика в ущърб на трудовите хора се ясна, силна и последователна защита?
партия, чиито членове участв ат активно
защитават и удовлетворяват интереси на
БСП в съучастие въведе плоския данък, на корпорациите, на богатите слоеве, на
в създаването на частна собственост /на
приватизатори да бъдат водещи при офор
точно определени обществени групи.
продължи да го отстоява доскоро, ед
практика, и в присвояването/.
мяне на политиката й. Упорито и продъл
В програмните си документи ГЕРБ
ва напоследък се обявява срещу него.
Ако не се обръщаш към някого по име, прокламира, че е партия на всички бъл
жително заобикаля въпроса за социалната
Доверието към подобно непостоянство
той ще се обърне ли с лице към тебе?
си база, чия партия е, за какво и за кого
гари /сиреч, народна партия/, за солидар е като към лъжливото овчарче от попу
КОЙ ЗАСЯГА ИНТЕРЕСИТЕ
ност и справедливост, но “безхаберното
лярната приказка, което най-сетне казало се бори.
Сред хората на труда, учащите,
НА ТРУДОВИТЕ ХОРА ?
и безотговорното преразпределение на
истината, но било късно. Не стига, че ог
Съгласно програмата си БСП е на
общонационалните средств а от правител ромната разлика в печалбата се присвоява интелигенцията, пенсионерите на
бира сили движение на недоволст
родна партия, защото не се бори срещу
от олигарсите и спекулантите още в про
ството не е наш приоритет”. В противо
нито една класа, прослойка или група
цеса на производството и услугите, ами и вото от ограбващата икономика, от
положното се убеждаваме се от лобист
псевдодемокрацията.
на обществото. А защо ? Настъпила ли е
след това при вторичното разпределение
ките закони, от отношението на минис
Истинската лява партия трябва да бъде
хармония, няма ли противоречиви кон
те биват облагоделствани. Само катего
тър-председателя към забогателите като
фликтни интереси между собственици и
рично отричане и покаяние може да поп вътре в това движение. Конкретно, с пер
Мишо Бирата. “Ние много добре е раз
спектива и всекидневно. (Е, такива изис
наети работници, между държава и тру
рави грешката. Заедно с много по-силна
бираме с КРИБ” – заяви Бойко Борисов,
квания не важат за елитарни, картелни,
борба срещу експлоатацията, спекулата,
дещи се, интелигенция, между крупен и
тоест правителството приема и прокарва
корупцията, извънмерното косвено обла
лидерски, прагматични, самоназовали се
дребен бизнес?
интересите на работодателите и индуст
гане и акцизите... Това не бяха най-силни народни и тям подобни партии.)
Движението “Окупирай Уолстрийт”
риалците в България. Но не се “разбира”
те страни на тройната коалиция, не са и
Преди повече от век и полови
негодува срещу алчността на банки
със синдикатите, със земеделците, рабо
най-силните сега в дейността на БСП.
на “Комунистическият манифест”
те и корпорациите, които се обогатяват
тещите в железниците, със земеделците,
КАК СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ЗАЩИТАТА ?
провъзгласи, че комунистите нямат
в кризата на гърба на всички останали
миньорите, със социално и здравно
Защитата на интересите на хората на
интереси, отделни от интересите на целия
американци. Барак Обама се обяви за
неосигурените, с пенсионерите.
труда следва да се осъществява от цяла
пролетариат. А социалистите днес? ■
Единствен Янаки Стоилов формули
икономика, която да не облагодетелства

М
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Поглед от другата страна:
Имат ли надеждна
защита хората на труда?

Слово

земляци
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Изложба по повод
70-ата годишнина
от наводнението
във Видин
Диди СИРАКОВА
По повод 70-годишнината
от наводнението във Видин
в катедралния храм „Св.
Димитър” бе уредена из
ложба на фотоси и докумен
ти за трагичните събития
около 4 март 1942 година.
Тогава Дунав залива част от
града и околните села. По
повод годишнината в хра
ма бе отслужен молебен за
здравето и духовното преус
пяване на Видин и неговите
граждани.
Изложбата бе представе
на от Светлана Кръстева,
експерт от Държавен архив
– Видин. Тя запознава при
съостващите с изложените
от наводнението снимки и
документи.
Във фондовете на
архива се съхраняват лич
ни документи, спомени,
фотоси, пощенски
картички, както и обръ
щението на специално уч
редения тогава Върховен
общонароден комитет за
всенародно събиране на
помощи за пострадали
те при наводнението във
Видин, с председател пред
седателят на Народното
събрание Христо Калфов.

Н

а 13 на волиерата за
адаптация на бе
логлави лешояди при село
Долно Озирово Георги
Стоянов от Българското
дружеств о за защита на
хищните птици и Георги
Грозданов наблюдаваха

„Бедствието е голямо, стра
данията са страшни, не
се поддават на описание.
Видинци ще бъдат спасени!
Трябва да им се даде бърз
подслон, облекло, храна. Но
не е само това. Къщите са
подкопани от водите, по
къщнината - разнебитена.
Трябва бързо да се действа!
Да се помага, спасява и
възстановява! Държавата
ще изпълни своя дълг, но
и целият народ трябва да

две птици, които не са от
освободените до момента.
Едната от тях е марки
рана с жълт пръстен с
номер. След направена
справка с орнитолозите се
установява, че птицата ид
ва от Израел и е прелетяла

се яви в помощ! Да бъдем
всички щедри”, се казва в
обръщението на комитета.
За да види лично после
диците от бедствието, във
Видин пристига и пред
седателят на Народното
събрание. След видяно
то предлага градът да се
премести. Видинските
граждани обаче остават!
Населението е единно в
желанието си да възкре
си града си! Сред героите

над 1600 км. Белоглавият
лешояд е излюпен през
2007 г. , отглеждан до 2010
г. в Израел, след което е
освободен в природата.
Другата гостенка е помлада и без маркировка.
Привличането на нови
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Изложба за
Освобождението
във Вършец
С Георгиевски кръст за храброст и златна чаша
бил награден от руския император опълченецът
от Вършец Иван Филипов - Комитата. За това
свидетелства изложба в музея на курортния град.
Тя е уредена по повод Националния празник на
Република България - 3 март. Представени са
медали, два пистолета, снимки и списък на учас
тниците в Българското опълчение от Вършец и
околността.
Иван Филипов - Комитата, по време на боеве
те спасява знамето да не попадне в ръцете на
врага. Сваля го от пръта и го скрива в дрехите
си. “Когато войниците били най-унили, той развял
байрака пред тях и всички се зарадвали”, разказ
ва Яна Петрова от музея във Вършец. След този
случай го наричат Знаменосеца, защото оттогава
му поверили и флага на войската”.
Другият опълченец, на който е отделено мяс
то в изложбата, е Георги Петров Попненов.
Той присъства на тържественото връчване на
Самарското знаме, а друг негов съгражданин Георги Кръстев, загива над село Бързия.
Освен списъка с опълченците, в едно от инфор
мационните табла е споменат и княз Владимир
Черкаски, оглавил Временното руско управление
през периода на войната 1877-1878 г. В знак на
признателност, местните хора от първото освобо
дено село в района на Вършец, го преименували
на руския освободител. ■ Слово плюс

са и местните боклукчии.
Особено след началото на
април, когато водата вече
се е оттеглила достатъчно,
че да може да се разчиства
натрупаната наносна кал и
всичко, което се е утаило в
нея по улиците и в залетите
домове... Изложбата е ор
ганизирана от Видинската
света митрополия,
Държавния архив – Видин
и Регионалния исторически
музей.■

птици на площадката за
подхранване е от изклю
чително важно значение за
бъдещото установяване на
гнездова колония в района
Природен парк „Врачански
балкан”.
Орнитолозите, работе
щи в момента за възста
новяване на популацията

Гости от
Израел
на белоглавите лешояди,
призовават гражданите,
които забележат или наб
людават едри грабливи
птици, да се обадят в офи
сите на Природен парк
„Врачански балкан” или
Природозащитен център
„Натура“ на телефони 66
54 73 или 66 03 18.
Дейностите по изг
раждане и подхр
 анване
на белоглавите лешояди
се изпълняват по про
ект на Зелени Балкани
„Възстановяване на по
пулациите на едрите
европейски лешояди в
България”.■

134 години от
освобождението
на Белоградчик
В Белоградчик тържествено
отпразнуваха 134-ата
годишнина
от Освобождението на града
от османско иго
Любомир ВЕСЕЛИНОВ
В храм „Свети вмчк Георги Победоносец” бе
отслужена възпоменателна заупокойна панихи
да от епископ Сионий в съслужение с протоирей
Рафаил, с която бе почетена паметта на геро
ите, загинали във войната, и на тези, загинали
за освобождението на Белоградчик. Бяха под
несени венци и цветя на гробовете на ръково
дителите на въстанието от 1850 година с център
Белоградчик.
Тържеството продължи в Младежкия дом
на града, където в своето слово кметът Борис
Николов говори за това, че в историята на гра
да има много светли дати, но тази става символ
на най-голямата ценност – Свободата! Велика
дата, бленувана и жадувана от поколения бълга
ри столетия наред! В този ден се дава израз на
почит и преклонение пред подвига на румънски
те и руски войски, сражавали се за освобожде
нието на града.
СНИМКА: АВТОРЪТ

Слово

спектър

►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

Д-р Даниела
Стоянова

22 - 28 март 2012 г.
22 ч Св. свщмчк
Василий, презвитер
Анкирски.
23 п Св. прпмчци
Никон. Препмчк Лука
Одрински
24 с Преп. Захария
монах. Св. Артемий еп.
Солунски
25 н † 4 Неделя на
Великия пост – Преп.
Йоан Лествйчник.
Благовещение на
Пресвета Богородица
26 п Събор на св. ар
хангел Гавриил.Мчци
Алла и Лариса. Св. мчк
Георги Софийски, Стари
27 в Св. мчца
Матрона Солунска.
28 с Преп. Иларион
Нови и Стефан чудот
ворец изп. Свщмчци
Георги, еп. Зографски
и Петър, презв.
Мъгленски. Св. мчк
Енравота-Боян, княз
Български (|833).

oбщопрактикуващ
лекар,
специалист по
обща медицина
Всеки работен ден

от 8,00 до
13,00 часа.
Набира
пациенти

Тел. за контакти:

096 389 346

“АПОЛОН-21” ООД,
Монтана

ул. “Цар БорисIII” № 11
Поликлиника,
кабинет 106
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Бракониери заловени от
автопатрул на РУП Монтана
30 кг разфасовано месо от риба моруна и 16 кг хайвер са заловени
при проверка на лек автомобил с великотърновска регистрация
На 12.03.2012 г. около
01,00 ч. в Монтана на КПП
Монтана - Враца авто
патрул на РУП Монтана
е спрял за проверка лек
автомобил „Форд Мондео“
с великотърновск а
регистрация, управляван
от 26-годишния К.Й. от
с. Вардим, обл. Велико
Търново, и пътник 43-го
дишния А.Ю., от същото
село. При проверката в
багажника на автомоби
ла са намерени около 30
кг разфасовано месо от
риба моруна и около 16
кг хайвер. За случая са
уведомени служители на
ИАРА, които са съставили
актове на бракониерите.■

По случай 22 март – професионален празник на
работниците и служителите от
„Напоителни системи” ЕАД,

ЕТ „Владимиров инженеринг”

ръководството на ХТР – Монтана,
и лично ръководителят му
инж. Игор Репкин
поздравяват всички работници в
системата, като им желаят крепко
здраве, лични и семейни успехи
и професионално благополучие!

Давам стая под наем, удобна за квартира
и за офис, в БЦ „Огоста” – Монтана.

Тел. 0899/655604

■ 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
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.

ТПК “Септември” –
Монтана

Монтана, ул. „Нишка” 17, тел. 0898/214 557

Фирма „Ди-Вен” ЕООД – гр. Лом
е оторизиран
дилър на мо
токари с мар
ката Тайлифт”.
Бързи, ергономични и надеждн
 и 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

ЕТ “МАРИУС-Пламен Марков-Ваня Емилова”

произвежда:

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

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

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

► Ремонти и рециклиране на дизелова
горивна апаратура за селскостопанска и
транспортна техника
►Всички видове руски ГИП и дюзи
►БОШ (без електроника)
►ДРА 3, 4, 6-цилиндрови лява и
дясна оригинални резервни части.

■ 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

Bulgaria - Serbia IPA
Cross-border programme
CCI Number
2007CB16IPO006-2009-1-65

ПРОГРАМА ЗА ТРПРОНСРУДНИЧЕСТВО ПО ИПП
Продължава успешната реализация на
проекта СЪЗДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННОКОНСУЛТАТИВНИ ЦЕНТРОВЕ /ИКК/ - БЪРЗ СТАРТ
В ГРАДОВЕТЕ БЕРКОВИЦА И НИШ” по програмата
за трансгранично сътрудничество.
В момента усилено се работи по създаването на
триезична уеб базирана информационна система и
сайт, предназначен за основните целеви групи:
● Работодатели по браншове;
● Заети и безработни лица, желаещи квалифи
кация и преквалификация и желаещи да развиват
собствен бизнес.
Тези целеви групи могат да се регистрират в
сайта, да популяризират дейността си, да търсят
партньори от областите Ниш (Сърбия) и Монтана,
да търсят и предлагат работни места, консулта
ции за техните потребности от партньори, пазари,
обучения, консултации.
Ще има и информация на предвидени
те и изпълняваните дейности по проект НА
ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛТАТИВНИ ЦЕНТРОВЕ
/ИКК/ - БЪРЗ СТАРТ В ГРАДОВЕТЕ БЕРКОВИЦА И
НИШ” , актуална информация за партньорите по
проекта и възможностите, предоставяни от тях.
Проектът се реализира по програмата за трансг
ранично сътрудничество (ТГС) и е на стойност 159
хиляди лева. Предложението е сред спечелените 44
проекта от 166 кандидати за цялата страна. Водеща
организация е Национална асоциация за иконо
мическа и социална интеграция /НАИСИ/ - София.
Партньори по проекта са: Читалище „Иван Вазов
1872” – Берковица и Организация Протекта - Ниш.

Слово

спектър
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Ремонтират болница "Св. Мина"
В края на парка, откъм кв.
„Заножене”, преди 30 г. е изг
радена специализирана болни
ца „Свети Мина”, която сега е
Национален център по рехаби
литация. Там сега кипи усилен
ремонт, който е и най-голямата
инвестиция за нашия край – 400
хил. лв. Вътрешният ремонт се
извършва от врачанска строител
на фирма.
Двете цистерни от по 30 куб.
литра минерална вода, които
са имали покрив, но са били на
открито и са корозирали за 30 г.
експлоатация, ще бъдат заменени.
За новите 8 цистерни от Румъния

се подготвя помещение на зак
рито.
На мъжкия минерален басейн
се подменят плочките, душовете
и съблекалните. Ще има джакузи,
сауна и парна баня.
Таванът на басейна ще бъде
сводест. Заради неизбежния кон
денз се подновява изцяло и сис
темата от въздухопроводи, която
улавя парите и ги извежда навън.
Ще се използва влагоустойчив
гипсокартон и ще се налепят 50
кв. м стъклопакети. На Душова
катедра се подменят всички вани.
На водопроводите със студена
вода, минерална вода от бойле
рите и топла минерална вода се

подменят старите тръби с нови от
полипропилен. Водата от извора
е 39 градуса. За някои процедури
допълнително се подгрява и до
50 градуса. Навсякъде ще има и
ново парно отопление.
Между мъжкия и женския ми
нерални басейни ще има модерна
зала за релаксация.
Вече пристигнаха и няколко
смени за лечение на предимно
възрастни хора от цялата страна.
По време на ремонта на смени се
ползва женският минерален ба
сейн освен от жени и от мъже.
За хвойнова вана се заплаща
по 1 лв., а за басейн – по 3 лв.
Цените са за хора без лекарс

ко направление. Здравната каса
поема голяма част от разходите за
храна, спане и лечение на всички
пристигнали с карти за по 10 дни.
Коментарите на лекуващите
лекари са, че ремонтът превръща
лечебницата като ВИП. Всички се
надяват, че цените и след ремонта
няма да се повишат.
Минералната вода на Вършец
не е прецедент за нашия
Северозапад. На 7 км от Вършец
е с. Спанчевци, където водата е
известна с това, че лекува рани,
които от нея бързо заздравяват.
Минерална вода, но студена,
има и в с. Бързия и 4 чешми в
Монтана.■

ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ,  ОБЛАСТ МОНТАНА
На основание Заповед №243/15.03.2012 год. на Кмета на общината,
Решение №288 от протокол №40/17.09.2010 год.,
Решение №36 от протокол №6/24.02.2012 год.  
на Общински съвет – Вълчедръм, област Монтана

ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ
ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, КАКТО СЛЕДВА:
І. Насрочвам търг с тайно наддаване за отдаване под наем на:
І.1. Сграда-павилион със застроена площ 70,00 кв.м, находяща се в УПИ ХIII-383, кв.56 по плана на
с.Разград – публична общинска собств
 еност (АОС №33/31.07.1998 год.), с предназначение “Кафе-апери
тив”, за срок от 3 години.
Месечен наем – 118,30 лв. (сто и осемнадесет лева 30 стотинки) – без включен ДДС. Депозит: 11,83 лв.
(единадесет лева 83 стотинки).
І.2. Земеделски земи – частна общинска собственост, за срок от 3 (три) стопански години, за имоти и
землища, както следва:
7. Земеделски земи – частна общинска собст веност и земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ
1. Долни Цибър
2. Мокреш
3. гр. Вълчедръм
4. с. Игнатово
5. с. Ботево
6. с. Разград
7. с. Горни Цибър
8. с. Черни връх
9. с. Златия

Землище

Брой имоти и площ/дка
15 броя с обща площ 70,998 дка
34 броя с обща площ 116,905 дка
180 броя с обща площ 1759,160 дка
6 броя с обща площ 54,006 дка
5 броя с обща площ 13,000 дка
112 броя с обща площ 792,854 дка
95 броя с обща площ 679,937 дка
83 брой с обща площ 528,603 дка
155 броя с обща площ 136,148 дка

Списък на обявените по-горе имоти по номера, площ и землища могат да се видят на таблото за обяви в
сградата на общинска администр
 ация – Вълчедръм и на интернет страница на община Вълчедръм – бутон
“новини”.
Начална тръжна цена – 25 лв./дка за една година, с ДДС.
Търгът ще се проведе на 09.04.2012 в 10,00 часа в заседателна зала №2,
етаж ІІ в сградата на община Вълчедръм, област Монтана.
За имотите, получили еднакви стойности в предложенията, ще се проведе търг с явно наддаване. Ако
всички участниците, дали еднакви стойности за съответните имоти, присъстват на търга с тайно наддаване,
същият продължава като търг с явно наддаване, след приключване на търга с тайно наддаване. За остана
лите участници търгът с явно наддаване ще се проведе на 17.04.2012 от 10.00 ч в същата зала, за което те
ще бъдат уведомени допълнително писмено. СТЪПКАТА НА НАДДАВАНЕ ПРИ ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ
СЕ ОПРЕДЕЛЯ НА 10% ОТ НАЧАЛНАТА ТРЪЖНА ЦЕНА.
При необходимост повторен търг ще се проведе на 17.04.2012 от 10,00 часа в заседателна зала №2,
етаж ІІ в сградата на община Вълчедръм при условията на публикуваната обява.
Заявления за допускане до участие в търга се приемат в стая №8, ет.І.
Тръжни документи се закупуват и получават в стая №8, ет.І.
Депозит за  участие в търга - 10% от размера на наемната цена за всички площи, за които е подадено
заявление за участие и за обекта по т.І.1. Внася се на касата на община Вълчедръм /стая №6, ет.І./ или по
сметката на община Вълчедръм, посочена в тръжната документация
Време за справки по картите на землищата и за всички останали обекти, предмет на търга – всеки работен
ден от 8.00 до 17.00 часа от датата на обявяване до 06.04.2012 год. включително. Стая №8, ет. І в сградата
на общинска администрация.
Краен срок за закупуване на тръжни документи, внасяне на депозит и подаване на заявления е 17,00 ч.
на 06.04.2012 год.
Участниците в търга представят следните задължителни документи за участие:
1. Копие от документ за закупени тръжни книжа; 2. Копие от документ за внесен депозит; 3. Копие от до
кумент за самоличност - за физически лица; Удостоверение за регистрация в Търговския регистър - оригинал
или заверено от кандидата копие или разпечатка от интернет страница на Търговския регистър за регист
рация на участника - за юридически лица; Регистрационна карта за регистр
 ация като земеделски произво
дител /копие/ - за земеделските производители; 4. Оригинал или нотариално заверено копие от документа,
удостоверяващ представителната власт или пълномощното на представителя (ако се кандидатства чрез
пълномощник). Пълномощното да е изрично – за участие в конкр
 етния търг; 5. Декларация, че участникът
е запознат и съгласен да участв
 а в тръжната процедура при условията, посочени в обявата и тръжните
документи; 6. Документ за липса на задължения към община Вълчедръм, област Монтана, от Звено за мест
ни данъци и такси; (при същата община) 7. Ценово предложение. Липсата на който и да било от посочените
документи е достатъчно основание за отстраняване от по-нататъшно участие в търга на съответния участник.
Документите за участие в търга /задължителните документи по точки от 1 до 6/ се поставят в запечатан,
непрозрачен плик, на който се записва името на участника и обекта, за който се прави предложението. В
основния плик се поставя и друг запечатан, непрозрачен плик с надпис “ценово предложение” /точка 7/, съ
държащ конкр
 етното ценово предложение на участника /по образец/, подписано и подпечатено от същия.
Внесеният депозит от кандидатите за участие в търга не се връща при условията на чл.65, ал.6 от Наредба
№ 3 на ОбС – Вълчедръм за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

За справки: тел. 09744/21-30 – Райка Елкина

Награди от Русе за
“Пъстренец Jr.”
Четири награди спечели певческа група „Пъстренец
Jr.” от Националния фолклорен конкурс за изпълните
ли на народна музика - за деца и младежи, в Русе
Най-новото попълнение на формацията Сашко
Бисеров, който представи ФСГ „Васил Левски” бе кла
сиран на второ място. Трима от солистите на групата
към Общински младежки дом: Ева Янакиева, Кристи
Любенова и Теодор Димитров спечелиха трети награ
ди в своите възрастови групи.
„Успехът на солистите на „Пъстренец Jr.” е
доказателство, че вече има заместн
 ици на златни
те ни гласове – Валя и Персиан, които следват в
Академията в Пловдив, Бетина, Роксана и Памела,
които са в музикални училища. Много се радвам
на успешния дебют на Сашко Бисеров, с когото ра
ботя от половин година. Благодарен съм на общи
на Монтана, че осигури транспорта на групата ни
до Русе. Този конкурс е един от най-престижните.
Той е включен в календара на Министерството на
културата.” – каза ръководителят на „Пъстренец Jr.”
Асен Асенов.
Националният фолклорен конкурс за изпълнители
на народна музика - за деца и младежи се проведе
9 и 10 март в крайдунавската столица на България.
В петото му издание участваха около 400 млади
таланти, съобщиха организаторите от Общинския
детски център за култура и изкуства. Председател
на журито бе проф. Милчо Василев - ректор на
Академията за музикално, танцово и изобразително
изкуств
 о в Пловдив.
На възпитаниците на Асен Асенов им предсто
ят през март участия и във фолклорните конкурси
във Варна и Стара Загора, след което през април
ще пеят и на организирания в Монтана “Напеви от
Северозапада”. ■Слово плюс

Слово

плюс

Във Вършец

Борислав КАМЕНОВ

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

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”

Монтана, ул.“Пейо Яворов” 1, Бизнесцентър “Огоста”
Председател
на кооперация
“Журналист”
и гл. редактор:

Параскева Маркова
тел. 0876 307 732
0876 537 952
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Слово

Вековна кула
се изпълва с нов живот
Елеонора ЦАНОВА
атворена за посетители пре
ди повече от половин век,
вековната кула на Куртпашови в
самото сърце на Враца от няколко
дни живее наново, изпълнена със
съдържание.
Кулата е строена през 17-и
век, като място за прикритие при
честите турски набези и склад, в
който се съхранявали запаси от
храна. Издигната насред селище
то като укрепление, при градежа
й са заимств ани елементи и начи
ни на строителств о от среднове

З

ковните кули. Заедно с Кулата на
Мешчиите става една от ембле
мите на Враца.
Кулата на Куртпашови има
подземие, приземен етаж и два
жилищни етажа. Високият три
метра приземен етаж е изцяло
пригоден за отбрана, на етажи
те над него, с височина по два
метра, има отвори в зида, от
които можело при нужда да бъ
де излята вряла течност върху
нападателите. Като най-сигурен,
последният етаж приютявал в
нужда хората.

Нова книга

За „Книга в
две части” на
д-р Герго Цонков
Недко ДАМЯНОВСКИ, Враца
Уводните редове на 15-ата книга на д-р

Цонков са написани от Илия Борисов, доайен
на врачанската журналистика и чрез три пе
чатни страници проследява професионалния
и творчески път на д-р Герго Цонков. После
следват отзивите на колеги по книгите, из
дадени през годините след 1995 г. Дълги
години д-р Цонков поддържаше „Чичо док
тор разказва” – рубрика във врачанските и
мездренски вестници. Усъвършенства своето
професионално израств ане и утвърждаване
след завършване на Медицинска академия и
по разпределение най-напред като участъков
лекар в Преслав
и след това в
Мездра, Ботевград
и пак Мездра,
където работи
като завеждащ
Детско отделение.
Изявява се и
като активен
общественик. И
всичко с мярка,
етика, морал,
хуманност.
Сядайки над бе
лия лист, д-р
Цонков се стреми
чрез печатното
слово да лекува
своите пациенти,
най-вече децата.
Първите му кни
ги - „Записки на
лекаря” - 1995 г.,
„Дневник на лекаря” – 1996 г., съдържат мо
рално-етични и обществено значими раздели и
сега да преминат в „Записки на личния лекар”,
тъй като продължава да работи като общопрак
тикуващ лекар.
Не бяхме се виждали повече от 30 години,
макар да се обаждахме с писма и по телефон
като съселяни (д-р Цонков и роден на 30 май
1933 в Галиче) и трябваше да се срещнем в
Здравната каса във Враца. Портиерът ме попи
та какво обичам и разбрах, че д-р Цонков е ид
вал до обяд и си е подал документите. Дойде
в уречения час и поехме към печатницата. Не
му остават безразлични весели случки из ме
дицинските колективи, които са представени
във втората част „Хумор и сатира” на книгата.
Езикът и изложението са с мярка във всичко,
което се предлага на читателя. Работохолик,
д-р Цонков заема едно от първите места сред
пишещите лекари, може би след д-р Тотко
Найденов – израснал като професионален
литератор.
Да пожелаем на д-р Цонков нови творчески
дръзновения и честн
 о перо. ■

Затворена преди повече от 50
години поради опасност за по
сетителите, днес Куртпашовата
кула приема гости в нова визия.
Със съдействието на общината,
Регионалният исторически музей
откри там уникален бутик за су
венири, едно място, от което все
ки гост на нашия град може да от
несе нещо със себе си за спомен.
На приземния етаж са разполо
жени магазинчета за дипляни,
картички, рекламни материали,
българск и сувенири. Специално
място е отделено за малка част

от колекцията уникални минера
ли и камъни, които бяха дарени
преди време на врачанския музей.
На втория етаж гори камина. Тук
ще се продават специализирани
сувенири като реплики от раз
личен метал на съдове от про
чутото Рогозенско съкровище,
копия на глинени съдове, открити
по нашите места, и други ред
ки подаръци, каквито няма да
се намерят никъде другаде. На
последния етаж пък идеята на
директора на Регионалния исто
рически музей Илия Стоянов е

да се открие ретро фотоателие,
където врачани и гости да могат
да се снимат в подходящ декор и
тоалети от отминали безвъзврат
но времена.
На откриването присъства и
кметът на града инж. Николай
Иванов, който поздрави музейни
те работници за инициативнос
тта и подчерта подкрепата на
общината, която те ще имат в сво
ите начинания. Така новият бутик
за сувенири се превръща в една
от новите туристически атракции
на Враца.■

иколай Пенков подреди са
Н
мостоятелна изложба в
Лом. Тя бе открита на 9 март в
Николай Пенков откри
галерия „Поломие”. Художникът
се представя с 45 платна масле
на живопис. Те са сътворени през
последните 4 години. Картините
са обединени в два тематични
цикъла – „Родна земя”, включващ
пейзажи, архитектура и фигури
на девойки, морски брегове, те
ренни форми. Вторият цикъл е
„Натура”. Изобразените обекти
и предмети са рисувани по-ско
ро и в тях доминират колоритни
цветови решения.
Изложбата в крайдунавския
град бе открита от доайена
на ломските художници Иван
Манойлов, който представи ав
тора като съвременен художник
с активно отношение към живо
писта и модерен поглед.
Събитието привлече внимани
ето на много ценители и колеги
на художника.

живописна изложба в Лом

ТЕКСТ И СНИМКА:
Гала ПЕНКОВА, Клуб „Медии”

Изложбата
"Обаяние",

Поетичен салон
Константин ДУШЕНОВ

Русия за руските хора
За руските хора е само Русия.
За честни молитви небесни – ония,
във златните църкви
със звън на камбани,
на праведно дело – зовът непрестанен.
За храбрите воини в славни победи,
за детски усмивки и тихи беседи,
за слънце и вятър в просторите ведри
с полята зелени и с нивите щедри.

посветена на
видинските дами

„Обаяние” се казва изложбата във
видинската художествена галерия
„Никола Петков”. Тя е посветена на Меж
дународния ден на жената. Представени
са 28 живописни творби и малка
пластика. Сред тях са “Три девойки”
и “Портрет на майка ми” на Владимир
Димитров - Майстора, “Спомени” - Иван
Кънев, “Маргарита” - Бисера Прахова,

“Композиция” - Тома Трифоновски,
“Людмила” – Анета Дръгушану.
Идеята на организаторите е да
докажат, че макар и рисувани в различно
време и различни в стилово отношение,
показаните картини са вдъхновени и
обединени от магията, красотата и приз
нателността към вечната жена. ■Слово
плюс

За руските хора, за хората смели,
готови на подвиг за честното дело,
за мила Родина, за вярата свята,
без жал те отдават кръвта си пролята.
За руските хора, Русия със Бога
на вража погибел във дни на тревога,
с оръжие крепко в десница сурова
Русия възмездие става отново.
Русия свободна, на руската слава
от Господа Бог православна държава,
Русия – готова за подвизи честни,
за вярната обич към чисти невести.
За руските хора Русия навеки
да бъде Родина свободна за всеки.
На щастие мирно пресветла държава.
За нея руснакът до смърт се сражава.

От руски преведе
Тихомир ЙОРДАНОВ

