
С праз нич на прог ра
ма Дневен цен тър 

за де ца с ув реж да ния 
„Пролет” – гр. Видин 
от бе ля за нас тъп ва не то 
на пролетта. При от к
ри ва не то на праз ни ка 
Валентина Петкова, ди
рек тор на центъра, бла
го да ри за  под не се ния 
поз д ра ви те лен ад рес 
от име то на об лас т ни
ят уп ра ви тел на об ласт 
Видин инж. Цветан 
Асенов. „Днешният 
праз ни чен ден е по вод 
да из ра зя ис к ре но то си  
ува же ние към вас – въз
пи та те ли те и со ци ал ни
те работници, ко ито с 
труд и лю бов по ла га те 
гри жи за на ши те деца. 
Там, къ де то по лу ча ват 
разбиране, топ ли на и 
обич, де ца та пра вят 
пър ви те стъп ки в жи во та 
си уве ре ни и смели.

Нека ка то про лет
та бъ дат мно го свет ли 
и праз нич ни дни те на 
децата, пре ка ра ни в 
Дневен цен тър „Пролет”! 
Нека щастие, радост, 
ве сел глъч и смях да ог
ла сят все ки ден Дневен 
цен тър „Пролет”!, гла си 
част от поз д ра ви тел ния 
адрес.■ Слово плюс
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Във Враца

Елеонора ЦАНОВА
До 30 ап рил тряб ва да е 

го то ва из ця ло се па ри ра ща
та ин с та ла ция на раз ши ре
ни ето на де по то за твър ди 
би то ви отпадъци, ста на 
яс но на про ве де на та на мяс
то ра бот на сре ща на кме та 
на Враца инж. Николай 
Иванов и изпълнителите. 
Главният ин же нер на фир ма 
“Пътностроителна техника”, 
спе че ли ла кон кур са за из
пъл не ни ето на то зи про ект 
Тодор Тодоров док лад ва за 
свършеното. Изградена е 
клетката, в мо мен та проб
лем е за ба вя не то на стро
ител с т во то на се па ри ра ща та 
инсталация. Съоръжението е 
доставено, по гра фик вър ви 
монтажа, из вър ше ни са еди
нич ни из пи та ния на от дел
ни те машини, ра бо ти се по 
външ но то захранване, за да 
се из вър ши ця лос т на 72ча
со ва проба. Тества се вся ка 
ед на от ма ши ни те и лентите.

Краят на ап рил е 
пос лед ни ят срок, кой
то инж. Иванов да де на 
изпълнителите, та ка че ня къ
де през юни де по то да за поч
не да функционира. Дневно 
на но во то раз ши ре ние на 
Регионалното де по за би то ви 
от па дъ ци ще се по емат по 80 
то на от па дъ ци от об щи ни те 
Враца и Мездра, го диш ни
ят ка па ци тет е 23 хил. тона, 
а сро кът на из пол з ва не  12 
години. Според кмета на 
Враца тряб ва да се по мис ли 
и ра бо ти още от се га за тър
се не на чи ни за из г раж да не 
на цех или ма лък за вод за 
из га ря не на отпадъците, ка то 
се на ме ри найпод хо дя щи ят 
на чин за финансиране.■

Инсталацията
надепото
трябвада
заработи
презюни

▲ Австрийският хол динг „Щрабаг” 
за поч ва ко рек ци ята на река Огоста 
в Монтана. Представителят на 
фир ма та Роланд Мецлер и кме тът 
Златко Живков под пи са ха до го во ра 
за стар та на обекта.

За 200 дни австрийците, ко ито 
спе че ли ха търга, тряб ва да ук ре
пят по 200 мет ра от два та бря га на 

Огоста в Монтана.
Стойността на про ек та въз ли за 

на 1 034 576 лева, а са мо стро ител
ни те ра бо ти ще стру ват 830 609 
лева. 

Съфинансирането на об щи на та е 
50 000 лева, па ри те са пред ви де ни в 
таз го диш ния бюджет.        

ТЕКСТ И СНИМКА: КРУМ КРУМОВ

Министърът по уп
рав ле ние на сред с т ва та 
от Европейския съ юз 
Томислав Дончев и ми нис
тъ рът на транспорта, ин
фор ма ци он ни те тех но ло
гии и съ об ще ни ята Ивайло 
Московски по се ти ха 
стро ител на та пло щад ка на 
Дунав мост ІІ и се за поз
на ха с хо да на стро ител ни
те дейности. Министрите 
бя ха пос рещ на ти от об
лас т ни ят уп ра ви тел на 
об ласт Видин инж. Цветан 
Асенов. 

Те увериха, че сро ко ве те 

за из г раж да не на ин ф рас
т рук тур но то съ оръ же ние 
ще бъ дат спазени. По 
ду ми те им мос тът при 
Видин  Калафат ще бъ де 
за вър шен до края на ме сец 
но ем в ри 2012 година.  

Изпълнението на про
ек та по из г раж да не то на 
мос та е 72%, а на при ле
жа ща та ин ф рас т рук ту ра 
на бъл гар с ка те ри то рия 
 88%.

Близо 26 млн. лв. са 
оси гу ре ни до пъл ни тел но 
за за вър ш ва не то на моста. 
■ Слово плюс

Дунав мост II ще бъде завършен

до края на ноември

Министрите Томислав Дончев 
и Ивайло Московски 
по се ти ха стро ител на та пло щад ка 

Корекциянарека
ОгоставМонтана

Празникза
Първапролет

След10-15г.
щеплащаме
най-скъпия
токвЕвропа,
прогнозира
бившият
шефнаАЕЦ
„Козлодуй”
Йордан
Костадинов
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ОБЩИНА  ЧИПРОВЦИ
областМонтана,ул.”ПетърПарчевич”№45,

тел.09554/2828,факс9613

На ос но ва ние чл.62, ал.1 от Наредба за 
придобиване, уп рав ле ние и раз по реж да не с 
об щин с ко иму щес т во и във връз ка с из пъл

не ние  на Решения с № 65 и 68/22.02.2012 г., на 
Общински съ вет Чипровци и Заповед №151 от 

27.03.2012 г. на Кмета на Община Чипровци

ОБЯВЯВА
пуб ли чен  търг с яв но над да ва не за от да ва не под 

на ем на на зе ме дел с ки зе ми об щин с ка
соб с т ве ност от об щин с кия по зем лен фонд на 

об щи на Чипровци, в зем ли ще то на 
с. Горна Лука и с. Превала, описани как то следва:

1. Пуб лич на об щин с ка собственост:
1.1. В зем ли ще то на с. Горна Лука
1.1. имот №061034  – 36,579 дка;
1.2. В зем ли ще то на с. Превала: 
2.1. имот № 018042 с площ от  2,989 дка; 
2.2. имот № 018054 с площ от 3,537 дка; 
2.3. имот №068009 с площ от 10,290 дка;
2.4. имот №068013 с площ от 8,562 дка;
2.5. имот №068014 с площ от 30,612 дка;
2.6. имот №068018 с площ от 13,230 дка;
2. Час т на об щин с ка собственост:
2.1.В зем ли ще то на с.Гор на Лука:
2.1.1.имот №107019 с площ от 18,381 дка
2. 2.В зем ли ще то на с. Превала:
2.2.1.имот №047016 с площ от 11,744 дка;
2.2.2.имот №049067 с площ от 19,534 дка;
2.2.3.имот №052058 с площ от 17,620 дка;
2.2.4.имот №013012 с площ от 22,291 дка;
2.2.5.имот №018005 с площ от 14,284 дка;
2.2.6.имот №018041 с площ от 13,052 дка;
2.2.7.имот №018043 с площ от 29,822 дка;
2.2.8.имот №018050 с площ от 21,804 дка;
2.2.9.имот №018066 с площ от 12,616 дка;
2.2.10.имот №051098 с площ от 10,396 дка;
2.2.11.имот №068315 с площ от 28,247 дка
Публичния търг ще се про ве де на 04.05.2012 г. от 

9.00 часа,   пов то рен пуб ли чен търг  на 11.05.2012 г.  
от 9.00 ча са в мал ка та за се да тел на за ла на об щи
на Чипровци. Срок за от да ва не на зе ме дел с ки те зе ми 
– ед на сто пан с ка година. Първоначална тръж на  це на  
за 1 де кар  за сто пан с ка го ди на е 3  (три лева) ле ва за 
пуб лич на об щин с ка соб с т ве ност и 4 (че ти ри лева) ле
ва за час т на об щин с ка собственост.

Стъпка на над да ва не –  7% вър ху об ща та пър во на
чал на тръж на на ем на це на на съ от вет ния имо т. Де по
зит за учас тие в тър га – в раз мер на 4.00(че ти ри лева) 
ле ва за все ки имот по отделно, за ко ито учас т ва съ от
вет ния кандидат, вне сен по бан ко ва та смет ка на об щи
на та  до 16.30 ча са на  03.05.2012 г., и до 16.30 ча са на 
10.05.2012 г. при пов то рен търг.

Срок за по да ва не на пред ло же ния за учас тие в 
тър га  до 16.30 ча са на 03.05.2012г. в де ло вод с т во
то на пър вия етаж на общината, при пов то рен търг 
до 16.30 ча са на 10.05.2012 г. 

Цената на тръж на та до ку мен та ция  е 20 ле ва без 
ДДС, пла ти ма в брой в ка са та на общината, по лу ча ва 
се в стая 202.

Оглед на зе ме дел с ки те зе ми – все ки ра бо тен ден от 
8.00 до 17.00 часа,  но не по  къс но от де ня пред хож
дащ търга, след за ку пу ва не на тръж на документация.

Справки и информация: тел.09554/ 28-28 / 21 – 06
Анатоли  ПЪРВАНОВ                                                            

кмет на община Чипровци

След нея се на реж да час
т ни ят сек тор с два проекта, 
учи ли ща та и неп ра ви тел с т ве
ни те ор га ни за ции с по един 
проект. 

Общата стойност на до го во
ре ни те сред с т ва е 24 695 808 
лв. Найго лям ин те рес има 
към ОП „Регионално раз ви
тие”, чрез ко ято се из пъл ня ват 
7 проекта, след нея се на реж
да ОП „Развитие на чо веш
ки те ре сур си” с 5 проекта, 
ОП „Конкурентоспособност” 
и ОП „Околна сре да” с по 
два склю че ни до го во ра и 
на пос лед но мяс то е ОП 
„Административен ка па ци
тет” с един. Това съ об щи ха 
от Областен ин фор ма ци онен 
цен тър – гр. Монтана по вре
ме на ин фор ма ци он на сре ща 
с нас то ящи и по тен ци ал ни бе
не фи ци ен ти от Община Лом.

С мал ко над 7,5 млн. лв. 
по опе ра тив на прог ра ма 

„Регионално раз ви тие” цен т
рал на та град с ка и крайреч на 
зо на в Лом е на пъл но въз с та
но ве на и пре вър на та в прив
ле ка тел но и ожи ве но мяс то 
за всич ки жи те ли и гости, 
за яви на сре ща та кме тът Иво 
Иванов. 

„С над 3,6 млн. лв. по съ ща
та прог ра ма по ема ме пре диз
ви ка тел с т во то да по доб рим 
и нап ра вим подос тъп ни 
здрав ни те ус лу ги и за поч ва
ме из пъл не ни ето на про ект за 
обо руд ва не с ви со кос пе ци али
зи ра на ме ди цин с ка тех ни ка и 
обу че ние на пер со на ла на об
щин с ка бол ни ца МБАЛ „Св. 
Николай Чудотворец”, до пъл
ни кме тът Иво Иванов.

Представителите на об щин
с ка та администрация, неп ра
ви тел с т ве ни те организации, 
час т ния сек тор и ме ди ите 
бя ха за поз на ти с от во ре
ни те схеми, на со че ни към 

об щин с ки те ад ми нис т ра
ции и съ ди ли ща та по ОП 
„Административен ка па ци
тет” (ОПАК). 

Представени бя ха и 
възможностите, ко ито се пре
дос та вят за обу че ния на за ети 
ли ца от фир ми и под к ре па за 
съз да ва не или раз ши ря ва не на 
ус лу га та „до ма шен со ци ален 
пат ро наж” на те ри то ри ята 
на об щи ни те по Оперативна 
прог ра ма „Развитие на чо веш
ки те ре сур си” (ОПРЧР). 

Областен ин фор ма ци онен 
цен тър – гр. Монтана е съз да
ден по про ект по Оперативна 
прог ра ма „Техническа по
мощ”, съ фи нан си ра на от 
Европейския съ юз чрез 
Европейския фонд за ре ги
онал но развитие. 

Стойността на про ек та е 
372 350 лв., ка то из пъл не ни
ето му ще про дъл жи до сре да
та на  2014 г.■ Слово плюс

Общинска ад ми нис т ра ция – Лом е 
найго ле ми ят бе не фи ци ент по опе ра тив ни те 
прог ра ми на те ри то ри ята на ця ла та община

Привлечени са европейски 
средства за над 20 млн. лв.

◄Ин фор ма ци он на 
сре ща с нас то ящи и 
по тен ци ал ни бе не фи ци
ен ти от община Лом.

СНИМКА: ОБЩИНА ЛОМ

На 22 и 23 март в Копенхаген 
се про ве де Петата ев ро

пейс ка сре ща на вър ха на гра
до ве те и регионите, ор га ни зи ра
на от Комитета на ре ги они те в 
сът руд ни чес т во с об щи на та на 
Копенхаген и сто лич ния об лас тен 
съ вет на Дания

Срещата 
пред хож да 
Конференцията на 
ООН за  ус тойчи
во раз ви тие („Рио 
+20”) през юни. 
Затова пред се да те
лят на КР Мерчедес 
Бресо от п ра ви при
зив към учас т ни
ци те да пред с та вят найдоб ри те 
мес т ни и ре ги онал ни практики, да 
за явят по ли ти чес ки ан га жи мент за 
из ра бот ва не на по зи ция на ЕС. В 
сре ща та учас т ва и пред се да те лят 
на Европейската ко ми сия Жозе 
Мануел Барозу.

Проведени са раз лич ни 
семинари:

Градската ди на ми ка и ев ро
пейс ко то уп рав ле ние

●вли яни ето на ЕС за раз ви ти ето 
на градовете;

●прив ли ча не на граж да ни те в 
ре ги онал ни и мес т ни проекти.

Зелени град с ки стратегии: 
„Рио +20” и ро ля та на гра

до ве те и ре ги они те
● ино ва тив но фи нан си

ра не на зе ле на град с ка 
икономика;

● град с ко то раз ви
тие ка то ос нов но еко ло гич но 
предизвикателство: ус тойчи ви 
град с ки при род ни пространства.

Открита бе из лож ба „Красиви, 

зелени, ин те ли гент ни и 
приобщаващи: цвет ни гра до ве”, 
ко ято по каз ва найдоб ри те прак
ти ки за град с ко развитие. 

Българските об щи ни бя ха 
пред с та ве ни от кме то ве те на 

Гоце Делчев, Добрич, Монтана, 
Търговище и два ма съ вет ни ци 
от Столичния об щин с ки съвет. ■ 
Слово плюс

Срещанавърха
наградовете
ирегионите

Проект „Грижовна сре да 
за биз не са – найкрат кия път 
за тран сг ра нич но раз ви тие”, 
се лек ти ран в рам ки те на 
Програмата за тран с г ра нич но 
сът руд ни чес т во Румъния – 
България 20072013, съ фи нан
си ран от Европейския съ юз 
чрез Европейския фонд за ре
ги онал но раз ви тие прик лю чи. 
Раеализира се от Агенция за 
ре ги онал но раз ви тие и Бизнес 
цен тър2000 и партньори: 
Румънска асо ци ация за елек
т ро ни ка и соф ту ер в Крайова, 
Местна ра бо то да тел с ка асо ци
ация за мал ки и сред ни пред
п ри ятия в Калафат, Агенция 
за ре ги онал но раз ви тие и 
Търговскопро миш ле на па ла
та във Видин.

Изпълнението му е при нос 
към ико но ми чес ко то раз ви тие 
на тран с г ра нич н ти те ра йо
ни Монтана, Видин и Долж. 
Постигната бе ефек тив на 
под к ре па за рас те жа на сек
то ра на мал ки и сред ни пред
п ри ятия в тран с г ра нич ния 
регион:

● Бяха съз да де ни 5 биз

нес цен тъ ра 
в Монтана, 
Берковица, 
Видин, 
Калафат и 
Крайова. 

● 
Разработено 
бе Проучване 
за със то яни ето 
на 5 клю чо ви 
ико но ми чес
ки сектора, 
в ко ето са 
пред с та ве ни 
пер с пек ти ви за 
тях но то раз ви
тие и въз мож нос ти за сът руд
ни чес т во меж ду фир ми те и 
ор га ни за ци ите в региона;

● Разработен бе ин тер нет 
пор тал в по мощ на мал ки те 
и сред ни фир ми от региона, 
кой то пре дос та вя географски, 
ико но ми чес ки и ана ли тич
ни дан ни за тран с г ра нич ния 
регион; съ дър жа ба за дан
ни за над 600 ико но ми чес
ки ак тив ни мал ки и сред ни 
предпприятия; ин те рак тив на 
карта, ко ето се пол з ва на 

английски, ру мън с ки и бъл
гар с ки език. 

● Бяха ор га ни зи ра ни и 
про ве де ни биз нес мисии, 
в ко ито учас т ва ха над 250 
пред с та ви те ли на МСП от 
гра нич ния регион. За пред с та
ви те ли на мал кия биз нес бя ха 
ор га ни зи ра ни се ми на ри на 
те ма „Експортен мар ке тинг” и 
„Промоция и рек ла ма”.

● Проведоха се 2 ин тер на
ци онал ни кон фе рен ции – в М 
онтана и в Крайова, в ко ито 

взе ха учас тие пред с та ви те ли 
на мес т на та власт, пар т ньор с
ки организации, мал ки и сред
ни предприятия.

● За прив ли ча не на външ ни 
ин вес ти то ри и по доб ря ва не 
ими джа на тран с г ра нич
ния ре ги он бе пуб ли ку ван 
Наръчник за ин вес ти то ра с 
екарта, кой то пред с та вя по 
ат рак ти вен на чин пре дим с т ва
та на тран с г ра нич ти те об лас
ти Монтана, Видин и Долж. ■ 
Слово плюс

Приносзаразвитиетона
трансграничнитерегиони
Монтана,ВидиниДолж

СНИМКА: КРУМ КРУМОВ

ЗЛАТКО ЖИВКОВ
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От то ва къ де ще оти де 
реакторът, кой то се пра ви 
за АЕЦ „Белене”, за ви
си бъ де ще то на яд ре на та 
енергетика. На път сме да 
сло жим кръст на на ша та 
яд ре на енергетика. Това 
за яви бив ши ят ди рек тор на 
АЕЦ „Козлодуй” Йордан 
Костадинов, ци ти ран от 
БНР. По ду ми те му има 
още мно го до пъл ни тел
ни съоръжения, ко ито 
тряб ва да дойдат, за да се 
ком п лек ту ва един блок. 
Задължително е то зи ре
ак тор да бъ де на пло щад

ка та на „Белене”, ка за 
Костадинов. Предстои да 
се взе ме ре ше ние за уве ли
ча ва не ре сур са на V и VI 
блок на АЕЦ „Козлодуй”. 
Това е мно го ва жен въпрос. 
Винаги ко га то ис ка ме не що 
от да де ни страни, тряб ва 
да има за ин те ре со ва ност 
от тях на страна, из тък на 
Костадинов.

Нека хо ра та да си пра вят 
смет ка та и не ка по ня ка къв 
на чин по не да се за ин те ре
су ват от хората, ко ито имат 
опит и са би ли в яд ре на та 
енер ге ти ка дъл ги го ди ни – 
да сед нат и да си поговорят, 
при зо ва той. Според не го 
„Козлодуй” тряб ва да има 

сед ми блок. След 1015 
го ди ни мо же би ще пла
ща ме ед на от найскъ пи те 
енер гии в Европа, ка за 
Костадинов, допълвайки, че 
през 20182019 г. тряб ва да 
се взе ме ре ше ние за V и VI 
блок на АЕЦ „Козлодуй”.

За това, че рус на ци
те спря ха стро ител с т во то 
на пло щад ка та на АЕЦ 
„Белене”, Костадинов 
посочи, че то ва значи, че 
рус на ци те са казали: дотук. 
„Вземете ре ше ние как во 
ще правите, за да зна ем 
и ние как во да пра вим”, 
обяс ни още той. Позицията 
ми за про ек та АЕЦ 
„Белене” не се раз ли ча ва 

от до се гаш на та по зи ция на 
правителството.

Вероятно ще се на ло жи 
удъл жа ва не на сро ка за взе
ма не на ре ше ние за вто ра та 
атом на електроцентрала, 
за яви но ви ят ми нис тър на 
ико но ми ка та и енер ге ти ка та 
Делян Добрев.

Корпусът на ре ак то ра 
за I блок на АЕЦ „Белене” 
ве че е сгло бен по по ръч ка  
на „Атомстройекспорт”. 
Технологичната опе ра
ция е би ла наб лю да ва на 
от пред с та ви те ли на 
Националната елек т ри чес
ка ком па ния на България, 
съ об ща ва рус ки ят сайт. 

Според ин фор ма ци ята 
ре ак то рът ще бъ де го
тов за дос тав ка в сре
да та на ап рил и та ка 
кор по ра ци ята „Росатом” 
из пъл ня ва всич ки по ети 
ан га жи мен ти по про ек
та на вто ра та атом на 
централа. Припомняме, че 
пре ми ерът Борисов заяви, 
че АЕЦ „Белене” ня ма да 
се из пъл ня ва ка то бъл га
рорус ки проект, но спо ред 
не го е доб ре България да 
по лу чи реактора. В съ що
то вре ме пред с та ви те лят 
на „Атомстройекспорт” 
в София Олга Цельова 
обяви, че ком па ни ята вре
мен но спи ра ра бо та та по 

бъ де ща та атом на цен
т ра ла за ра ди не яс на та 
по зи ция на бъл гар с ко то 
правителство. През ця ло
то вре ме кор по ра ци ята 
„Атомстройекспорт” 
нап ра ви всич ко въз мож
но за осъ щес т вя ва не то 
на проекта, уве ри тя. 
Компанията под дър жа ше 
пло щад ка та на цен т ра
ла та и зап ла ти те на тех
ни чес кия пер со нал за своя 
сметка. Неясната по зи ция 
на бъл гар с ко то пра ви тел
с т во към мо мен та при
нуж да ва рус ка та ком па ния 
прак ти чес ки да спре всич ки 
дейнос ти по про ек та АЕЦ 
„Белене”.■

Йордан Костадинов, бивш из пъл ни те лен ди рек тор на АЕЦ „Козлодуй”:

На път сме да сло жим
кръст на енер ге ти ка та

След 1015 г.
ще пла ща ме 
найскъ пия ток
в Европа, 
пре дуп реж да ва 
бив ши ят шеф 
на АЕЦ 
„Козлодуй”

ОБЩИНА  ЧИПРОВЦИ
областМонтана,ул.”ПетърПарчевич”№45,

тел.09554/2828,факс9613

ОБЯВА
На ос но ва ние чл.10a, ал.1 от Закона за дър жав ния слу жи тел и 
чл.13, ал.1 и чл.14 от Наредбата за про веж да не на кон кур си те 

за дър жав ния слу жи тел и Заповед №149/27.03.2012 г. 
на кме та на об щи на Чипровци

ОБЯВЯВАМКОНКУРС
За длъж нос т та  „Младши ек с перт „Бюджет”
I. Минимални и спе ци фич ни изисквания, пред ви де ни в 
   нор ма тив ни ак то ве за за ема не то на длъжността:
1. Минимални изис к ва ния
●  сте пен на об ра зо ва ние – бакалавър;
●  об ласт на об ра зо ва ние – икономическа;
●  про фе си она лен опит – не се изис к ва
●  изис к ващ се ранг – V младши.
2.Допълнителни ква ли фи ка ции
● ком пю тър на гра мот ност
II. Компетентности, по ко ито ще се оце ня ват кандидатите:
Аналитична  компетентност, ори ен та ция към резултати, Изграждане 

на отношения, поз на ва не на за ин те ре со ва ни те страни, ко му ни ка тив на 
компетентност, ком пю тър на компетентност.

III. Кратко опи са ние на длъжността: 
Разнася бю джет ни те при хо ди и  раз хо ди по дейнос ти и па раг ра фи в съ от ветс

т вие с Единната бю джет на класификация. Същите  ги от ра зя ва и ка то сче то
вод ни сметки. Води сче то вод на смет ка 5011 и 5013. Изготвя ме сеч ни те и три ме
сеч ни от че ти  по дейнос ти и па раг ра фи за из пъл не ни ето на об щин с кия бюджет. 
Прави ана лиз на при хо ди те и раз хо ди те по дейнос ти и па раг ра фи и пра ви пред
ло же ние за актуализация. Изготвя за по ве ди за ак ту али за ция на бюджета. 

IV. Минимален раз мер на ос нов на та зап ла та за длъж нос т та  335 лв.
V.  Начин на про веж да не на кон кур са – тест и интервю.
VI. Документи за учас тие в кон кур с на та процедура:
● Кандидатите за учас тие в кон кур са пред с та вят след ни те документи:
● за яв ле ние за учас тие в конкурса, съг лас но при ло же ние№2 към чл.17, ал.1 

от Наредбата за про веж да не на кон кур си те за дър жав ни слу жи те ли
●  дек ла ра ция от лицето, за не го во то гражданство, как то и за обстоятелствата, 

че е пълнолетно, не е пос та ве но под запрещение, не е осъж да но за умиш ле но 
прес тъп ле ние от общ ха рак тер на ли ша ва не от сво бо да и не е ли ше но по съ от
вет ния ред от пра во то да за ема оп ре де ле на длъжност;

● ко пие от до ку мен ти за при до би та об ра зо ва тел ноква ли фи ка ци он на 
степен, до пъл ни тел на ква ли фи ка ция и правоспособност, ко ито се изис к ват за 
длъжността;

● ко пие от до ку мент, удос то ве ря ващ про дъл жи тел нос т та на 
про фе си онал ния опит, ако ли це то е работило;
● до ку мент за при съ ден ранг, ако ли це то е ра бо ти ло ка то дър жа вен 
служител;
VII. Място и срок за по да ва не на до ку мен ти те за участие:
Документите се по да ват лич но или чрез упъл но мо ще но с но та ри ал но за ве

ре но пъл но мощ но ли це в стая 103 на Общинска ад ми нис т ра ция Чипровци  до 
11.04.2012 го ди на включително.

VIII. Обявяване на обстоятелствата, свър за ни с конкурса:
Списъците на лицата, до пус на ти до кон кур са как то и всич ки дру ги съ об ще ния 

във връз ка с кон кур са ще се обя вя ват  на таб ло то на пър вия етаж на Общинска 
администрация.

Анатоли ПЪРВАНОВ
Кмет на об щи на Чипровци

ОбяватасепубликувавРегистърапочл.61,ал.1отЗаконаза
администрациятана29.03.2012г.ивъввестник„Словоплюс”

ОБЩИНА  ЧИПРОВЦИ
областМонтана,ул.”ПетърПарчевич”№45,

тел.09554/2828,факс9613

ОБЯВА
На ос но ва ние чл. 10а, ал. 1 от Закона за дър жав ния слу жи тел 

и чл. 13, ал. 1 от Наредбата про веж да не на кон кур си те 
за дър жав ни слу жи те ли и Заповед № 150/27.03.2012 г. 

на кме та на об щи на Чипровци

ОБЯВЯВАМКОНКУРС
За длъж нос т та „Началник от дел „Административноин фор ма ци он но 
об с луж ва не“ в об щи на Чипровци.
I. Минимални и спе ци фич ни изисквания, пред ви де ни в 
   нор ма тив ни ак то ве за за ема не то на длъжността:
1. Минимални изис к ва ния
●  сте пен на об ра зо ва ние – бакалавър;
●  про фе си она лен опит – 4 години;
●  изис к ващ се ранг – ІІІ младши.
2. Допълнителни уме ния и квалификации:
● ком пю тър на гра мот ност – ра бо та с офис пакети, пол з ва не на интернет, елек

т рон на по ща и др.
Предпочитана специалност, по ко ято е при до би то об ра зо ва ни ето /ед на от 

изброените/  Икономика, Право, „Администрация и уп рав ле ние“ или срав ни ми 
с тях.

II. Компетентности, по ко ито ще се оце ня ват кандидатите:
Аналитична компетентност; Ориентация към резултати; Изграждане 

на отношения; Познаване на за ин те ре со ва ни те страни; Комуникативна 
компетентност; Лидерска компетентност; Управленска компетентност; 
Компютърна компетентност.

III. Кратко опи са ние на длъжността: 
Ръководи, организира, ко ор ди ни ра и кон т ро ли ра ця лос т на та дейност в от

дел „Адиминстративноин фор ма ци он но об с луж ва не“. Анализира и обоб ща ва 
информация, из гот вя ста но ви ща и от го во ри на за пит ва ния на фи зи чес ки и юри
ди чес ки ли ца свър за ни с де ло вод на та дейност и до ку мен то обо ро та в об щи на 
Чипровци. 

IV. Минимален раз мер на ос нов на та зап ла та за длъж нос т та – 343 ле ва
V.  Начин на про веж да не на кон кур са – тест и интервю.
VI. Документи за учас тие в кон кур с на та процедура:
Кандидатите за учас тие в кон кур са пред с та вят след ни те документи: 
● за яв ле ние за учас тие в конкурса, съг лас но при ло же ние № 2 към чл. 17, ал. 1 

от Наредбата за про веж да не на кон кур си те за дър жав ни служители;
●  дек ла ра ция от ли це то за не го во то гражданство, как то и за обстоятелствата, 

че е пълнолетно, не е пос та ве но под запрещение, не е осъж да но за умиш ле но 
прес тъп ле ние от общ ха рак тер на ли ша ва не от сво бо да и не е ли ше но по съ от
вет ния ред от пра во то да за ема оп ре де ле на длъжност;

● ко пие от до ку мен ти за при до би та об ра зо ва тел ноква ли фи ка ци он на 
степен, до пъл ни тел на ква ли фи ка ция и правоспособност, ко ито се изис к ват за 
длъжността;

●  ко пие от документ, удос то ве ря ващ про дъл жи тел нос т та на про фе си онал ния 
опит.

VII. Място и срок за по да ва не на до ку мен ти те за участие:
Документите се по да ват лич но или чрез упъл но мо ще но с но та ри ал но за ве

ре но пъл но мощ но ли це в стая 103 на Общинска ад ми нис т ра ция Чипровци до 
10.04.2012 г. включително.

VIII. Обявяване на обстоятелствата, свър за ни с конкурса:
Списъците на лицата, до пус на ти до конкурса, как то и всич ки дру ги съ об ще ния 

във връз ка с кон кур са ще се обя вя ват на таб ло то на пър вия етаж на Общинска 
администрация.

Анатоли ПЪРВАНОВ
кмет на об щи на Чипровци

ОбяватасепубликувавРегистърапочл.61,ал.1отЗаконаза
администрациятана29.03.2012г.ивъввестник„Словоплюс”
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Веселин ЛЮБЕНОВ

Вече шес та го ди на 
две те дру жес т ва под

дър жат мно го доб ри кон
так ти и про веж дат по лез ни 
инициативи. Едни от най
зна чи ми те съ би тия в жи во та 
на тор лаш ки те дру жес т ва са 
тра ди ци он ни те срещи, ко
ито еже год но се про веж дат 
на раз мен ни начала, как то и 
про веж да не то на тра ди ци он
ния съ бор на про хо да Кадъ 
бо аз. Всяка про лет в дните, 
ко га то се чес т ва на род ни ят 
праз ник Младенци, тор
ла ци те от Белоградчишко 
гос ту ват на сво ите съб ра тя 
от Сърбия, а през ме сец 
ок том в ри за пад ни те съ се ди 
връ щат визитата. 

Този път в де ле га ци ята 
на  белоградчичани бе кме
тът Борис Николов, ак ти
вис ти, доб ри  при яте ли и 
бла го де те ли на тор лаш ко то 
дружество, се мейс т во Таня 
и Иван Пунчеви, пред с тав
ля ва щи ръ ко вод с т во то на 
фир ма „Мит–2004”, ко ито 
ви на ги са би ли съп ри час т
ни към тор лаш ка та те ма и 
са под к ре пя ли дейнос т та на 
мес т но то дружество. 

Тази го ди на за до ма кин 
на праз ни ка на тор ла ци те 
бе оп ре де ле но се ло Яковац. 
Едно сред но го ля мо, чис то 
тор лаш ко се ло, с на се ле
ние от по ря дъ ка на око ло 
450 жители. Точно на то ва 
мяс то бе и пър ва та спир ка 
на бъл гар с ка та делегация, 
къ де то тя бе пос рещ на та от 

Деян Кръстич  пред се да тел 
на дру жес т во „Тимочана
Торлака”, и кме та на се ло то 
Златко Първулович. Гости на 
праз ни ка бя ха кме тът на об
щи на Чупрене Ваньо Костин 
и пред с та ви те ли на об щи ни

те Чупрене и Чипровци.
След тра ди ци он но то пос

ре ща не с хляб и сол и крат ка 
закуска, гос ти те раз г ле да ха 
об но ве ния храм в се ло то, 
след ко ето се от п ра ви ха 
за град Княжевац. Тук те 

бя ха пос рещ на ти от кме
та Младен Радосавлевич и 
пред се да те ля на Общинския 
съ вет Дарко Живкович. На 
сре ща та при със т ва ха и кме
тът на Миничево Славолюб 
Миланович и главният сек

ре тар на Видинската тър
гов с копро миш ле на па ла та 
Красимир Кирилов. По ак
ту ал ни те ми на тор лаш ки те 
дру жес т ва и за раз ши ря ва не 
на сът руд ни чес т во то меж ду 
об щи ни те го во ри ха кме то

ве те Младен Радосавлевич, 
Борис Николов, Ваньо 
Костин и пред се да те ли те 
на тор лаш ки те дру жес т ва 
Деян Кръстич и Любомир 
Веселинов. Стана ясно, 
че за та зи година об щи на 
Белоградчик ка то ця ло е 
кан ди датс т ва ла по тран с г ра
нич но сът руд ни чес т во съв
мес т но с об щи на Княжевац 
по 10 проекта. Освен то ва в 
рам ки те на го ди на та мно го 
на брой ще бъ дат и съв мес
т ни те инициативи,  про ве
де ни от дружествата, ка то 
поско рош ни те от тях ще са 
учас тие в за ле си тел на та ак
ция на природен парк Кадъ 
бо аз в рам ки те на Сед ми
ца та на гората, на 10 ап рил 
та зи го ди на, и из кач ва не то 
на връх Ждребче на 19 май. 

Силно въл ну ва ща и мно
го емо ци онал на бе вечерта, 
ко ято се със тоя в мно го фун
к ци онал ния са лон на се ло 
Яковац и по съ щес т во се 
пре вър на в праз ник на тор
лаш ка та об щ ност от две те 
стра ни на границата. В ІХ 
поред фо рум взе ха учас тие 
над 400 души, ка то на не го 
при със т ва ха и ръ ко вод с т во
то на об щи на Княжевац и 
пред с та ви те ли на съ сед ни
те се ла и тех ни те кме то ве 
– Мали извор, Миничево, 
Грълище и други. Празникът 
бе  из пъл нен с мно го 
музика, песни, хора, ше ги 
и закачки, де мон с т ра ция на 
на ци онал ни жен с ки но сии и 
други.■

в Яковац, Сърбия
Делегация на Торлашко дру жес т во „Ждребче” гос ту ва на 
дру жес т во „ТимочанаТорлака”, с. Миничево, Република Сърбия

Празник на 
торлаците
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Мощи на св. Климент Охридски бя ха да ре ни 
за па рак лис в Националния ис то ри чес ки му
зей от Величкия епис коп Сионий. На це ре мо
ни ята при със т ва ха ми нис тъ рът на кул ту ра та 
Вежди Рашидов и ди рек то рът на НИМ Божидар 
Димитров. Предаването на мо щи те се извършва, 
за да бъ де пос т ро ен па рак лис в дво ра на музея, 
в кой то пос те пен но да бъ дат съб ра ни мо щи те 
на Свети Седмочисленици, уче ни ци те на Кирил 
и Методий, пре нес ли ста ро бъл гар с ка та аз бу ка 
от Великоморавия в България. Мощи на дру ги те 
свет ци се на ми рат в съ сед ни дър жа ви и по ду
ми те на Димитров съ би ра не то и из ла га не то им в 
па рак ли са е осъ щес т ви ма цел. 

Параклисът ще бъ де пос т ро ен на мяс то зад 
сгра да та на музея. Там е бил един от па рак ли си
те на се ло Бояна. Божидар Димитров посочи, че 
за пос т ро ява не то ще раз чи та на дарения, ка то 
по ду ми те му са не об хо ди ми око ло 100150 хил. 
лв. Величкият епис коп Сионий заяви, че пре да
ва час ти ци те с чис то то съзнание, че те ще бъ дат 
по ло же ни за пок ло не ние на вер ни те хрис ти яни и 
за ед но сви де тел с т во и един с т во за це ло куп ния 
бъл гар с ки на род в Мизия, Тракия и Македония, 
Поморавието и Добруджа.  До пос т ро ява не то на 
па рак ли са мо щи те на св. Климент Охридски ще 
бъ дат из ло же ни в музея.■

Мощина
св.Климент
Охридски
бяхадарениза
параклисвНИМ

Ирен ТОКИНА
С по ви ша ва не на тем

пе ра ту ри те по ве че то хо ра 
ор га ни зи рат из ле ти сред 
природата, дру ги по чис т
ват от рас ти тел ни от па дъ
ци сво ите дворове, ли ва ди 
или ниви, тре ти под ряз
ват ло зо ви те и овощ ни те 
насаждения. Често тeзи 
дейнос ти са съп ро во де
ни с па ле не на ог ньо ве 
на от к ри то и са мо вол но 
из га ря не на рас ти тел ни
те от па дъ ци от стопаните. 
Случва се така, че хо ра та 
под це ня ват об с та нов ка та и 
заб ра вят за про ти во по жар
ни те правила! Това во ди до 
запалвания, ко ито труд но 
се контролират. Повечето 
от тях пре рас т ват в пожари. 
Пожарите се пре диз вик ват 
и от неб реж но зах вър ле на 
цигара, умиш ле но опо жа ря
ва не на су хи те трев ни пло

щи или дет с ка иг ра с огъ н. 
 За ог ра ни ча ва не на то зи 
вид по жа ри ОУ ПБЗН  
Монтана об ръ ща се ри оз но 
вни ма ние на всич ки соб с т
ве ни ци на имоти, зе ме дел с
ки стопани, пастири, как то 
и на всич ки граждани, ка то 
ги умо ля ва стрик т но да 
спаз ват ус та но ве ни те про
ти во по жар ни правила, а 
именно: 
 го ри ми те от па дъ ци по 
въз мож ност да се из х вър лят 
на сме ти ща или дру ги оп ре
де ле ни за цел та мес та; 
 да се наб лю да ват пос то
ян но мес та та за из га ря не 
на рас ти тел ни отпадъци, 
ка то се оси гу рят с под ръч
ни сред с т ва за га се не /съд с 
вода, лопати, мо ти ки и др./; 
 да не се до пус кат де ца да 
иг ра ят в бли зост до огъня, 
или с киб рит и дру ги за па
ли тел ни сред с т ва;  

 да не се из х вър лят не
из га се ни ци га ри в су хи 
треви, по ле за щит ни по яси и 
треви; на деж д но да се за га
сят угар ки те и клеч ки те от 
киб рит;  
 да не се до пус ка умиш
ле но опо жа ря ва не на су хи 
тре ви; 
 след прик люч ва не на из
ле ти огъ нят да се за га си 
на деж д но. 
 Ог не бор ци те съветват: 
 ако за бе ле жи те пожар, 
сво ев ре мен но уве до ме те 
служ би те за ПБЗН на тел. 
112, ка то ука же те мяс то то и 
как во го ри; 
 след ка то ука же те от къ де 
се обаждате, къ де и как во 
гори, де жур ни ят дис пе чер 
неп ре мен но ще пре да де съ
об ще ни ето на съ от вет на та 
служба, от го ва ря ща за по
со че ния ра йон; 
 при не въз мож ност да се 

оба ди те на служ ба та за 
ПБЗН, свър же те се с кметс
т во то на найблиз ко то на
се ле но мяс то и пре дай те 
сиг на ла за по жа ра; 
 не забравяйте, че из вър
ши те ли на за пал ва ния на 
су ха трев на рас ти тел ност се 
на каз ват с гло ба от 200 лв. 
до 2 000 лева, съг лас но чл. 
279 от Закона за МВР. 
ОУ ПБЗН Монтана при кан
ва кме то ве те на на се ле ни 
мес та за оказ ва не на съ
дейс т вие при га се не то на 
въз ник на ли по жа ри в су ха 
трев на рас ти тел ност и за 
от к ри ва не на ви нов ни ци те 
за тях но то възникване!   
През по чив ни те дни про
ти во по жар ни те служ би са 
из ли за ли на 55 сиг на ла за 
по жа ри в сто пан с ки пос
т рой ки и нис ка трев на 
растителност. Изгорелите 
де ка ри са об що 1125. ■

Какдасепредпазимот
пожарипрезпролетниясезон

1142 дка су хи тре ви са из го ре ли в ре ги она през по чив ни те дни. Гло ба та 
при за пал ва ния на су ха трев на рас ти тел ност е от 200 лв. до 2000 лв.
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▲ Отборът на Монтана по бе ди с 2:0 „Ботев” (Враца) в мач от 20ия кръг на “А” група. 
Попаденията от бе ля за ха Мирослав Антонов в 25ата и Луис Едуардо в 42ата минута. Това е пър
ва до ма кин с ка по бе да за ти ма през 2012 г. 
През вто ра та част до ма ки ни те на ма ли ха оборотите, а за гос ти те от Враца бе труд но да стиг
нат до го ло во положение. Дори в по до бен спо ко ен мач оба че Гаджев са мо за 16 минути, меж ду 63
ата и 79ата, си из ка ра два жъл ти кар то на и бе из го нен за пе ти път през сезона.■    СНИМКА: АРХИВ

32 де ца ще обу ча ват в тре та та 
Детска по ли цейс ка ака де мия на
РУП Лом в с. Долни Цибър

Ирен ТОКИНА
Третият про ект на Детска по ли цейс ка ака де мия бе 

от к рит в ОУ “Христо Ботев” в с. Долни Цибър, общ. 
Вълчедръм. В но ва та ака де мия ще се обу ча ват 32 уче
ни ци от 4и до 6и клас, по ка за ли найви сок ус пех през 
годината. Партньор на тре та та ака де мия е пър ва та дет
с ка ака де мия в Лом, съз да де на пре ди 6 го ди ни в ОУ 
“Константин Фотинов”. 

Гости на тър жес т ве но то откриване, съп ро во де но с 
бо га та му зи кал на програма, бя ха на чал ни кът на РУП 
Лом гр. ин с пек тор Мирослав Вътев, на чал ни кът на 
ПУ Вълчедръм Владимир Владимиров, кме тът на гр. 
Вълчедръм Иван Барзин, ръ ко вод ни по ли цейс ки слу жи те
ли от РУП Лом, преподаватели, ро ди те ли и част от доб ро
вол ци те на пър ва та дет с ка ака де мия в гр. Лом.

Ръководител на но во съз да де на та ака де мия в с. Долни 
Цибър е ра йо нен ин с пек тор Красимир Янкулов от 
Участък “Полиция” гр. Вълчедръм. Заедно с ко ле ги те си 
от РУП Лом той ще обу ча ва но ви те доб ро вол ци на доб ри 
прак ти ки по бе зо пас ност на движението, как да пре одо
ля ват аг ре си ята и да не ста нат жер т ва на наркотиците, 
кои са прин ци пи те на доб рия мо рал и доб рия на чин на 
живот, ко ито из к люч ват прес тъп ле ни ята и пра во на ру
ше ни ята и прев ръ щат хо ра та в дос той ни граж да ни на 
обществото. В края на обу чи тел на та го ди на мал ки те по
ли цаи ще пред с та вят де мон с т ра тив ни иг ри и ще по ка жат 
как во са научили. 

Логото на но во от к ри та та дет с ка по ли цейс ка ака де мия 
е об ра зът на тигър. Според по ли цейс кия екип, кой то ще 
обу ча ва мал ки те доброволци, ен ту си аз мът сред де ца
та е бил ог ро мен при из бо ра на чле но ве на академията. 
Желание да се вклю чат в ака де ми ята са изя ви ли двой но 
по ве че въз пи та ни ци на училището. Една от целите, ко ито 
си пос та вят обучителите, е да въз пи тат в под рас т ва щи те 
не чув с т во то на страх, а на по мощ ни ци на ор га ни те на 
реда.■ СНИМКА: АРХИВ

Монтана с 
победа у дома
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Детскаполицейска
академияоткрихав
с.ДолниЦибър,
общинаВълчедръм

От име то на кме та на Община 
Видин Герго Гергов наг ра ди те 

на по бе ди те ли те в със те за ни ята по 
ле ка ат ле ти ка връ чи Лидия Микова, 
стар ши ек с перт по образование. 
Отличието „найдо бър със те за
тел” при юно ши те по лу чи ха Мартин 
Росенов и Борислав Тихомиров от ПМГ 
„Екзарх Антим I” и Денис Юлианов от 
ПГОХ „Михалаки Георгиев”. 

При де войки те наг ра да та „най
доб ра със те за тел ка” оти де при 
Милица Кръстева, Петя Гинова и 
Емануела Христова. Отборно на пър

во мяс то се на ре ди Природома те
ма ти чес ка та гимназия, а на вто ро 
– Професионалната гим на зия по об
лек ло и хранене.

Девойките учас т ва ха об що в 10 ин
ди ви ду ал ни дисциплини, а юно ши те 
– в 11.

Ученическите иг ри по ле ка ат ле
ти ка се про ве до ха на 21  и  22 март. 
Състезаваха се уче ни ци от въз рас то
ва гру па 57 клас и 810 клас.

В края на ме се ца се очак ва да се 
иг ра ят фут бол ни те фи на ли от 
общинския етап. ■  СНИМКА: АРХИВ

Наградизапобедителите
вигриполекаатлетика

Отборът на СОУ „Л. Каравелов” 
– Видин, спе че ли пър во мяс то 

в Общинския етап от уче ни чес ки
те иг ри по шах мат във въз рас то ва 
гру па 57 клас. Училището бе и до
ма кин на турнира. На вто ра и тре
та по зи ция се на ре ди ха от бо ри те 
на СОУ „Св. св. Кирил и Методий” и 
ПМГ „Екзарх Антим I”. В със те за ни
ето взе ха учас тие об що 7 от бо ра от 
ви дин с ки учи ли ща в две въз рас то ви 

гру пи – 57 и 810 клас. Във вто ра та 
въз рас то ва гру па пред с та ви те ли те 
на ПГ „Проф. др Асен Златаров” бя
ха единствените, ко ито се яви ха на 
турнира. Победителите про дъл жа ват 
учас ти ето си в след ва щия етап от 
игрите. 

Организатори на ученическите иг ри 
по шах мат са Община Видин и шах
ма тен клуб „Найден Войнов”.■ СНИМКА: 
ОБЩИНА ВИДИН

СОУ„Л.Каравелов”първи
натурнирапошахмат

Димитър Първанов и Славчо 
Валентинов от Бойчиновци са 

победители съответно в Ia и IIa 
възрастова група в ученическото 
индивидуално първенство по тенис 
на маса, организирано от Общински 
младежки дом – Монтана. Християн 
Георгиев от Берковица  и Светослав 

Младенов от Бойчиновци се 
наредиха на IIo и IIIо място в първа 
възрастова група. 

Във втора възрастова група IIо 
и IIIо място заеха Денис Славов 
от Берковица и Мариус Митков от 
Монтана. ■

СНИМКА: ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ



През пър вия ден на 
про лет та ви дин с

ки ят кмет Герго Гергов 
се вклю чи в съв мес
т на та ини ци ати ва на 
Районно мюф тийс т во 

– Монтана и Видинска 
Света мит ро по лия за 
за саж да не на дръв че та 
в дво ра на джа ми ята 
на Осман Пазвантоглу

„Тази идея още 

вед нъж по каз ва то
ле рант нос т та на на
ши те съг раж да ни 
към дру ги те кул ту ри 
и религии, го во ри за 
ве ков ни те тра ди ции в 

то ва отношение. Сега 
ние вър шим ед но свя
то дело, чи ито пло до ве 
ще ос та нат за по ко ле
ни ята”  ка за кме тът на 
об щи на Видин. 

„Нека жи ве ем 
така, как то са жи ве
ли на ши те пред ци – в 
разбирателство. И 
все ки да пом ни как
во дръв че е за са дил” 
– при зо ва ра йон ни ят 
мюф тия Неджати Али. 
Делото бла гос ло ви и 
Видинският мит ро по лит 
Дометиан. 

Той оп ре де ли Видин 
ка то град на чо веш ко то 
сътрудничество, ко ето 
ос та вя трай ни следи. 

Герго Гергов за са ди 
от име то на Община 
Видин пет дръв че та – 
вишна, две ябъл ки и 
две круши. 

След то ва той по пъл
ни в спе ци ал но при гот
ве на ле то пис на кни га 
да та та и го ди на та на 
за саж да не то на плод
ни те дръвчета. ■Слово 
плюс

29 март - 4 април 2012 г.

►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.“Третимарт”91,тел.0887/179494

■ Превоз на пътници до Германия
■ Поръчки за автомобили
■ Транспорт с платформа

Монтана, 0887/17 94 94; 0888/32 35 63

ТПК “Септември” – 
Монтана

произвежда:

•дюшеци,маси–холниикухненски,
истолове

•Отдавапомещенияподнаем
заофисиипроизводство

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

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

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.
3600Лом,ул.„ХаджиДимитър”64
Тел.:097166170;тел./факс:097166828;факс:097164047;
e-mail:office@di-ven.bg;http://www.di-ven.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

ЕТ „Владимиров ин же не ринг”

► Ремонти и ре цик ли ра не на ди зе ло ва 
го рив на апа ра ту ра за сел с кос то пан с ка и 
тран с пор т на тех ни ка
►Всички ви до ве рус ки ГИП и дю зи
►БОШ (без електроника)
►ДРА 3, 4, 6ци лин д ро ви ля ва и 
дяс на ори ги нал ни ре зер в ни части.
Монтана,ул.„Нишка”17,тел.0898/214557

Давам стая под наем, удоб на за квар ти ра
 и за офис, в БЦ „Огоста” – Монтана. 

Тел. 0899/655604
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Изработка и мон таж
на паметници.

Цялостно офор мя не на 
гро бищ ни паркоместа.

Монтана,вдворанаТПК„Септември”;
0888/73 73 40; 0887/50 64 36; 

www.panteon-montana.com

ч  29 март Преп. Марк, 
еп. Аретусийски и св. 
Кирил дя кон и др.  

п  30 март Преп. Йоан 
Лествичник (Прежд. лит.) 

с  31 март Преп. 
Ипатий, еп. Гангьрски. 
Преп. Аполоний 
Египетски.

н  1 ап рил † Неделя 
на Великия пост. Преп. 
Мария Египетска. Св. 
мчк Аврамий Български 
(Прежд. лит.) 

п  2 ап рил Преп. Тит 
Чудотворец (Злат. лит.) 
(Тип. с. 436) Помен за 
покойници.  

в  3 ап рил Преп. Йоан 
Лествичник. Преп. Никита 
изповедник. 

с  4 ап рил Преп. Йосиф 
Песнописец. Преп. Георги 
Малеин. Св. свщмчк 
Никита Серски

Любомир ВЕСЕЛИНОВ 
Кметът на Белоградчик 

Борис Николов се срещ на 
с Неджати Али – об лас
тен мюф тия на об лас ти те 
Видин, Враца и Монтана. 
По ини ци ати ва на гос та в 
дво ра на джа ми ята в гра
да бя ха за са де ни овощ ни 
дръвчета. Джамия „Хаджи 
Хюсеин” е па мет ник на кул
ту ра та с мес т но значение. 
Тя е пос т ро ена през 1751 

го ди на и е за бе ле жи тел на 
с бъл гар с ка та дърворезба. 
Това е един с т ве на та джа мия 
в страната с та ван от бъл
гар с ка дърворезба. 

След сре ща та и ог ле да на 
мю сюл ман с кия храм, кме
тът и мюф ти ята об съ ди ха 
ня кои въпроси, свър за ни 
с об ла го ро дя ва не дво ра на 
джа ми ята и нап ра ва на ме
тал на ограда. Наложително 
е хра мът да бъ де зах ра нен 

с пи тей на во да и еленергия, 
да се до вър шат ня кои ре
монт ни ра бо ти и да бъ де 
об за ве ден с под хо дя що 
оборудване. Общото мне
ние е, че па мет ни кът на 
кул ту ра та мо же да бъ де още 
поак тив но пред ла ган за 
по се ще ние от на ши и чуж
дес т ран ни туристи.

Районният мюф тия 
Неджати Али се ан га жи
ра да съ дейс т ва на кме та 
Николов за ус та но вя ва не 
на кон такт с биз нес ме ни 
от Турция, ко ито да под по
мог нат фи нан си ра не то на 
пред с то ящи те ре монт ни 
дейности.■

СНИМКА: АВТОРЪТ

Кметът Борис Николов 
се срещ на с 
ра йон ния мюф тия 
Неджати Али

Видин – град на 
сътрудничеството



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.“ПейоЯворов”1,Бизнесцентър“Огоста”

Екип Враца 
ул.“Цв.Кръстенякова”13
ОКС,3000,п.к.140,
тел.:092665400;
0897658888
Екип Монтана
3400,п.к.133,
ул.“ПейоЯворов”1,
бизнесцентър“Огоста”,
ет.4,тел.0876 537952

Екип Видин                                   
3700,ОКС,ул.”Г.Божинов”1
тел.:0889399349

п
лю

сСлово
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Той е ро ден на 14.II.1928 г. Четири го ди ни жи
вее и учи в гра да (19421946). Завършва сред

но то си об ра зо ва ние с от ли чен – 5,82, вто ри по 
ус пех от два та ви пус ка (VIII и VII клас). От 1947 до 
1952 го ди на след ва ме ди ци на в София.

По соб с т ве но желание, 
а не по разпределение, 

ид ва за млад ле кар в род ния си край – 
Михайловград. Става млад ши ле кар в Околийската 
бол ни ца “Др Стамен Илиев”. Тук ра бо ти че ти ри 
го ди ни във Вътрешно от де ле ние и Тубдиспансера. 
Става за мес т ник гла вен ле кар на болницата. Като 
та къв раз ши ря ва бол нич на та дейност, из г раж да 
цял нов бол ни чен кор пус, кой то дъл ги го ди ни бе 
пол з ван за зъ бо ле че ние и ХЕИ.

В Михайловград той за поч ва сво ите 
про уч ва ния вър ху за га дъч на та 
Балканска ен де мич на болест.
Негово по ле на из с лед ва ния са се ла та Живовци, 

Николово, Белотинци и др., чи ето на се ле ние най
мно го стра да ло от та зи болест.

След спе чел ва не на кон курс (1959 г.), пос тъп ва 
на ра бо та в Медицинската ака де мия ка то асис тент
пре по да ва тел в ка тед ра та на ака де мик Алекси 
Пухлев. Специализира вът реш ни болести, неф ро
ло гия и кар ди оло гия в София, Женева и Москва. 
Избиран е за из вън ре ден асис тент в кли ни ка та на 
проф. Жорж Бикел. Бил е в Женева и пре по да ва
тел в Медицинския 
фа кул тет в гр. Оран, 
Алжир.

В Сахара по па да 
на не поз на та бо
лест в чо веш ка та 
патология, откритие, 
ко ето швейцар с ко то 
ме ди цин с ко спи са
ние “Журнал дьо 
же не тик юмен” и 
покон к рет но све тов
но из вес т ни ят про
фе сор Жан Бернар 
го по пу ля ри зи ра 
охотно.

Връщайки се в 
България, док тор 
Трифон Михайлов 
от но во на соч ва вни
ма ни ето си към БЕН.

Противно на 
офи ци ал но то 
становище, че ен
де мич ни ят неф рит 
се дъл жи на външ ни 
фак то ри на окол на та 
сре да – почва, вода, 
теж ки метали, лъ че ва 
ра ди ация и инфекции, 
др Михайлов 

тър си и на ми ра 
те зи при чи ни във 
вътрешни, 
ге не тич но-
нас лед с т ве ни 
фактори.
За та зи цел в про

дъл же ние на по ве че от 
5 години, в по чив ни те 
си дни и го диш ни те си 
от пус ки той ра бо ти на 
“те ре на” в ен де мич
ния район, ка то про уч ва бол ни те фа ми лии в 5 ми
хайлов г рад с ки и 25 вра чан с ки села. 

Съставя ро дос лов ни те дър ве та на по ве че от 
400 фамилии, с над 30 000 тех ни членове. На ос
но ва та на те зи из с лед ва ния през 1981 г. за щи та ва 
ди сер та ция и ста ва док тор на ме ди цин с ки те науки. 
Благодарение на не го во то от к ри тие се спи рат за
поч на ли те из с лед ва ния на ен де мич ни те се ла в 
два та окръга, как то бе ше ве че ста на ло със се ло 
Караш, Врачанско. 

По то зи на чин бя ха спес те ни над
6 ми ли она ле ва на държавата.
След из би ра не то му за до цент Трифон Михайлов 

не ос та ва в ти хи те ака де мич ни среди, а от но во 
ид ва да ра бо ти на род на зе мя – “на те ре на” – при 
са ми те болни, ка то ог ла вя ва Клиниката по неф
ро ло гия в бол ни ца та във Враца. Само за ня кол ко 
го ди ни той пре об ра зя ва клиниката: въ веж да но ви 
ди аг нос тич ни и ле чеб ни методи; въ веж да кон кур
с но то на ча ло при под бо ра на кадрите; ор га ни зи
ра че ти ри на уч ни кон фе рен ции с меж ду на род но 
участие.

Доцент Трифон Михайлов бе 
из г ра ден клиницист, пре по да ва тел и учен. 
Той бе мно гоп ро фи лен специалист, 
как ви то са мал ко у нас. 
Има над 100 на уч ни пуб ли ка ции в об лас т

та на вът реш на та медицина, нефрологията, 
кардиологията, хе ма то ло ги ята и др. За не го вид
ни ят наш учен проф. Христо Куманов – ръ ко во
ди тел на Катедра по уро ло гия и ре пуб ли кан с ки 
специалист, казва: “Доц. Трифон Михайлов е 
един от на ши те из тък на ти учени, преподаватели, 
неф ро ло зи с го ля ма об що ме ди цин с ка и неф ро

ло гич на квалификация. Резултатите от не го ви те 
про уч ва ния от нос но нас лед с т ве ния ха рак тер на 
та зи за га дъч на бо лест – Балканската ен де мич на 
неф ро па тия – раз п рос т ра не на у нас, в Югославия 
и Румъния, про ме ни ха ко рен но пред с та ви те ни за 
нея. Доц. Михайлов пред с та вя дос той но на ша та 
на ука на меж ду на род ни фо ру ми по то зи проблем.”

А друг из вес тен учен – 
проф. Иван Черноземски, 
да ва ви со ка оцен ка на
ръ ко во де на та от доц. д-р Михайлов
пре ди го ди ни Врачанска кли ни ка
по нефрология. 
Той го во ри за нея ка то за го ля мо на ци онал но 

за во ева ние за прес ти жа на на ша та стра на пред 
Световната здрав на организация.

Висока оцен ка на доц. Михайлов да ва и проф. 
Георги Маждраков, ос но ва тел и пат ри арх на неф
ро ло гич на та на ука в България. Той казва: “Доц. др 
Михайлов е един от мал ко то спе ци алис ти в об лас
т та на Балканската ен де мич на неф ро па тия и мно го 
доб ре ни пред с та вя на меж ду на род ни на уч ни сре
щи и сим по зи уми по те зи въпроси.”

Доцент др Трифон Михайлов бе ак ти вен об щес
т ве ник и кул ту рен де ец в се ло Сумер и об щи на 
Монтана, кра евед и историк. Над 70 го ди ни бе де
ен учас т ник в чи та лищ на та са мо дейност в Сумер. 
Успя да отпе чата кни га та си “Времена” – ед на 

бо га та ис то ри чес ка и кра евед чес ка хро ни ка за се
ло Сумер и род ния му край Монтана. Останаха 
неиздадени поне още три негови книги: „ От остена 
до Женева и Париж”, „Как открих неизвестна 
болест в Сахара”, „Моите срещи с видни личности”. 

Доц. Трифон Михайлов беше активен сътрудник 
на в. „Слово плюс”, където бяха отпечатани много 
негови текстове, включени в книгата „Времена”, и 
други, които той не успя да издаде в книга. 

Той обичаше вестника и ни помагаше. 
Беше 
жизнерадостен, работохолик, 
който ни удивляваше с упоритостта си 

да разкаже на читателите това, което е видял, 
съпреживял и оценил. Тази своя упоритост 
наричаше инат и вярваше, че ще успее да издаде 
поне седем книги. Не успя. 
Тежки бяха последните му дни, защото вече 
не виждаше, а продължаваше да диктува 
разказите си. Но и това, което успя да отпечата, е 
достатъчно, за да признаем, че беше изключителен 
човек!

И като живял дълго време във Франция, той 
използваше в разговорите само учтивата форма – 
вие! 

Щенилипсвате,доцентМихайлов!
ОбичамеВи!
Прекланямесепредсветлата
Випамет!МирнадушатаВи!

в. „Слово плюс”, Димитър Младенов, 
Георги Б. Георгиев, Никола Намерански

Отиде си един 
слънчев човек
На 18 март 2012 г. ни напусна завинаги нашият 
сътрудник и приятел доцент Трифон Михайлов

►IN MEMORIAM

Проектът стар ти ра в 
края на ме сец март, ка
то след про веж да не то 
на про фе си онал но обу
че ние ще да де шанс за 
ра бо та на учас т ни ци те 
за по ло вин го ди на, през 
ко ято те ще по лу ча ват 
ми ни мал на ра бот на 
зап ла та по про ек та на 
КНСБ в пар т ньор с т во с 
бюрото по труда. 

Целевата гру па са  
мла де жи до 29 го ди ни, 
от пад на ли от учи ли ще 
или не об х ва на ти от 
сис те ма та на об ра зо ва
ни ето, и на без ра бот ни 
ли ца над 50 години. 

В прог ра ма та са 
вклю че ни обучение, 
ста жу ва не и при до
би ва не на уме ния 
на ра бот но то мяс
то под ръ ко вод с т
во то на наставник. 
Безработните ли ца 
ще бъ дат обу че ни  за 
бол ног ле да чи и ши

ва чи в пе ри од от 3 
месеца, след ко ето ще 
склю чат тру до ви до
го во ри с пар т ни ра щи 
работодатели. 

За Враца то ва са 
тек с тил ният ком би
нат „Вратица“, МБАЛ 
„Христо Ботев” и 
Онкодиспансера в об
лас т ния град.

Това е тре тият по
ре ден про ект за пос
лед на та ед на година, 
в кой то за ла га ме га
ран ти ра на за етост на 
без ра бот ни лица, а 
то ва е край но не об
хо ди мо пред вид ико
но ми чес ка та кри за и 
ви со ка та без ра бо ти ца 
в региона, за яви Мила 
Иванова, председател 
на Регионалиня съвет 
на КНСБ, и допълни, 
че за ця ла та стра на 
оси гу ре на та за етост по 
про ек та са 400 лица. ■ 
Слово плюс

24безработнище
бъдатобучении
наетиза6месеца
поновияпроектна
„Шансзаработа”
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Недко ДАМЯНОВСКИ 

Така можем да наречем лъкатушещия път на 
Никола Намерански (на снимката) – момчето 

от Липен, на което първите младежки години 
съвпаднали с Втората световна война. Време военно, 
на недоимъци, бащата запасняк, земята трябва да 
се обработва. Зимата чиракува швашкия занаят 
във възловото село Гара Криводол, но за гимназия 
във Враца не стигат средства. Все пак успява за 
учебната 19441945 г. 
да запише IV клас. И 
в средата на втория 
срок – март 1945 г., 
административно 
всички гимназисти от 
Криводолски район 
са прехвърлени за 
откритата Непълна 
гимназия. А каква 
подготовка ще им 
предложи, като половината учители са нередовни. 
Все пак, залавяйки се здраво за учението, 
Намерански скоро изпъква и тръгва с едни гърди 
напред пред другите, а младежкият ентусиазъм му 
помага да организира през лятото археологическа 
бригада и да припечели за следващите две години 
за Врачанската гимназия. Учителите и от Криводол, 
и от Враца успяват да разсеят недоверието и да се 
превърнат в трамплин за Университета в София. 
Затова Намерански с умиление си спомня за своите 
учители от Криводол и Враца и им посвещава цели 
глави в автобиографичните си книги: „Глас незнаен 
тук ме призова”, посветена на учителстването и 

журналистиката в Монтана; и втората – „Имах 
щастието да се познавам с тях” (срещи, познанства, 
приятелства).

Със своите над 3300 заглавия в регионалния 
(найвече „Септемврийско слово” – Михайловград), 
централния печат („Учителско село”, „Вечерни 
новини”) и съседни – югославски, румърски, 
украински и руски, издания Никола Намерански 
разказва чрез лични записки и запомнящи се срещи, 

лични или чрез писма 
с професори, доценти, 
творци на литературата, 
негови преподаватели 
от Университета. 
Словоохотлив, той успява 
да завърже разговор с 
хора и поучени, и по
прости, помлади и по
стари. Попива всичко, 
особено казаното от 

земляци, а като остане посвободен, записва срещата 
в бележник. И затова книгите му изобилстват с доста 
подробности и дати, а езикът му – съвременен 
български, граматически правилен. 

Преди три години Намерански поднася не само 
на хората от Северозапада своите две нови 
книги, но и за всички, занимаващи се с история и 
краезнание, доказвайки, че наука може да се прави и 
в провинцията.

И сега посрещна своята 85годишнина с нова книга. 
Този път за срещите си с Дико Илиев. Възхищаваме 
се на неговото нестихващо творческо вдъхновение.
Дасиживиздрав,Кольо!■

Жажда 
за знания

Това е мо то то на пър во ап рил с ка та 
изложба, ко ято под ре ди ка ри ка ту рис
тът Ивайло Никодимов във фо айе то 
на Регионална биб ли оте ка „Христо 
Ботев”. 30 карикатури, ри су ва ни в пе
ри ода 2004 – 2009 г. и пуб ли ку ва ни във 
в. „Конкурент”, обе ди не ни от те ма та 
„Враца”, ще са дви га тел за доб ро то 
нас т ро ение на вра ча ни и гос ти на гра
да в дни те от 29 март до Великден. 
Поводът е сим во лич на та „раз дя ла” 
на ав то ра със сво ята бо га та ко лек ция 
от карикатури, ко ято ве че се по де ля 
меж ду две те ин с ти ту ции, па зи тел ки на 
кни жов нодо ку мен тал но то нас лед с т во 
на Врачанския край – Регионална биб
ли оте ка и Държавен архив. 

Откриване – 29 март от 16.00 ча са 
– Регионална биб ли оте ка 

„Добре дошли!” – с усмивка!
Своеобразно про дъл же ние и до

пъл не ние е по ка за ни ят ли чен ар хив 
на Ивайло Никодимов и в. „Веселяк” 
в ус по ред на из лож ба на Държавен 
архив, ко ято ще бъ де от к ри та на 

след ва щия ден. Въобще – ще се ог
леж да ме в прав ди во то ог ле да ло на 
карикатуриста, ще си тър сим и от к ри
ва ме кри ви ци те, не чуж ди те – сво ите, 
и ще пос рещ нем праз ни ци те за ед но 
и подобри! Може би! Безплатната 
ре цеп та  за „жи ва во да” е от док тор 
Никодимов! ■

Добре дошли във Враца 

Нели ВАСИЛЕВА
Изложба “Аз, 

разноцветната” в па мет на др 
арх. Вероника Лазарова бе от
к ри та на 20 март в Централния 
дом на ар хи тек та в София. 
Експозицията от ра зя ва нейния 
кратък, но пъс тър твор чес ки 
път. Изложбата включва ар
хи тек тур ни проекти, рисунки, 
про за и по езия. 

Арх. Вероника Лъчезарова 
Лазарова ни на пус на пре ди 
по ло вин година. Тя е бив ша 
въз пи та нич ка на ГПЧЕ „Петър 
Богдан” и уче нич ка на артпе
да гож ка та Рени Петрова. 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 по
къс но за щи та ва док тор с ка 
дисертация. Приета е за член 
на Регионална ко ле гия “София
град” на САБ. 

В ней на па мет колеги, при
яте ли и близ ки ор га ни зи ра ха 
из лож ба та “Аз, разноцветната”.

В от к ри ва не то учас т ва ха 
доц. др арх. Елена Димитрова 
– учен от све тов на величина, 
пре по да ва тел в УАСГ, ръ
ко во ди тел на док тор с ка та 
ди сер та ция на Вероника; 
Андрей Захариев, кой то е 
поз нат от ек ра на на БНТ, но 
мал ци на знаят, че е  др по 
фи ло со фия и пре по да ва тел 
в Пловдивския университет; 
пи са те лят Калин Терзийски, 
арх. Любен Бояджиев; Руси 
Статков – два ман да та де пу тат 
в НС на Република България и 
мно го при яте ли на Вероника 
Лазарова.

Изложбата „Аз, раз ноц вет
на та” ще ос та не под ре де на в 
за ла 2 на Централния дом на 
ар хи тек та (ул. „Кракра” 11). до 
30 март.■

„Чужденецът”на
НикиИлиевще
сепрожектирав
Младежкиядом
Две сед ми ци след пре ми ера та на но вия бъл гар с ки 

филм „Чужденецът”, всич ки по чи та те ли на актьора, 
сце на рист и ре жисьор Ники Илиев, чи ято е де бют на
та ро ман тич на комедия, ще мо гат да ви дят лен та та 
в Монтана. Филмът ще се про жек ти ра на 29 март от 
20.15 ча са  в Младежкия дом. Филмът „Чужденецът” 
раз каз ва за мла дия фран цу зин Жерар (Любомир 
Ковачев). Той е в ко ман ди ров ка в България, ко га то 
съд ба та не очак ва но го сре ща с Магдалена (Саня 
Борисова) – сел с ко мо ми че с бу ен нрав и не осо бе но 
изис ка ни обноски. Следвайки по ри ва на сър це то си, 
Жерар ре ша ва да от к рие род но то се ло на мис те ри
оз на та красавица, без да поз на ва при вич ки те и ези ка 
на не го ви те обитатели. Правейки ня кол ко аб сур д ни 
грешки, Жерар обър к ва съд би те на две бъл гар с ки 

семейства, как то и на 
сво ето във Франция. 
Следва сблъ сък на 
кул ту ри и по ре ди ца 
от ко мич ни си ту
ации в два та края 
на Европа  от се ло 
Лещен до Париж. 
„Чужденецът” е ро
ман тич на комедия, 
но се ща ду ха на 
френ с ки те фил ми от 
70те, но с мо де рен 
ритъм, прик лю чен с ки 
мо мен ти и за бав ни 
об ра ти. 
В лен та та учас т ват 
Кристоф Ламбер, 
Ники Илиев, Саня 
Борисова, Любомир 
Ковачев, Елен 
Колева, Валентин 
Гошев, Асен Блатечки 
и др. Цената на би ле
та з  е 4.00 лева.

За лю би те ли те на ани ма ци ята ор га ни за то ри те 
пред ла гат две заг ла вия  нем с ка та ани ма ция „Eпо ха 
на жи вот ни те“ от 15.00 ча са и „Ранго” от 16.30 часа. 
Ранго е хамелеон, кой то ви на ги е искал, ако не да 
бъ де ис тин с ки герой, то по не да вле зе в ро ля та на 
такъв. Сюжетът на фил ма раз каз ва за прик лю че
ни ята на ха ме ле она Ранго (оз ву чен от Джони Деп), 
кой то по па да в ма лък град нас ред пус ти ня та Мохаве, 
на се лен със стран ни и ко ло рит ни персонажи. 
Лентата от бе ляз ва чет вър тия път, в кой то ре жисьо ра 
Гор Вербински ра бо ти за ед но с хо ли вуд с ка та звез да 
Джони Деп. Киномаратонът про дъл жа ва с аме ри кан
с ки ят филм „Тримата мус ке та ри” от 18. 15 часа. Сред 
кон с ки тропот, звън на шпаги, ко мич ни си ту ации и 
ро ман тич ни аван тю ри ид ва но во то прик лю че ние по 
кла си чес ко то про из ве де ние на Александър Дюма 
„Тримата мус ке та ри”. В опас на ми сия за спа ся ва не
то на краля, те са дръзки, те са плейбои и са из въ на 
закона. Те са найве ли ки те ге рои на всич ки времена! 
Чарли Шийн е Арамис, Кийфър Съдърланд е Атос, 
а Оливър Плат е Портос и тях но то мо то е „Един за 
всички. И всич ки за един”. 
Билетизачетиритефилмащесепродаватнепосред

ственопредипрожекциите,азатезиот15.00,16.30и
18.15часаорганизаторитепредлагатпромоциядвама
могатдавлязатсединбилетот5.00лева.■

„Аз, раз ноц вет на та” 
– изложба в Централния
дом на ар хи тек та

Калин Терзийски и Андрей Захариев
                                                                                  СНИМКА: АВТОРЪТ


