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Дунав мост II ще бъде завършен
Министрите Томислав Дончев
и Ивайло Московски
посетиха строителната площадка
Министърът по уп
равление на средств ата
от Европейския съюз
Томислав Дончев и минис
търът на транспорта, ин
формационните техноло
гии и съобщенията Ивайло
Московски посетиха
строителната площадка на
Дунав мост ІІ и се запоз
наха с хода на строителни
те дейности. Министрите
бяха посрещнати от об
ластният управител на
област Видин инж. Цветан
Асенов.
Те увериха, че сроковете

Във Враца
Инсталацията
на депото
трябва да
заработи
през юни
Елеонора ЦАНОВА
До 30 април трябва да е
готова изцяло сепарираща
та инсталация на разшире
нието на депото за твърди
битови отпадъци, стана
ясно на проведената на мяс
то работна среща на кмета
на Враца инж. Николай
Иванов и изпълнителите.
Главният инженер на фирма
“Пътностроителна техника”,
спечелила конкурса за из
пълнението на този проект
Тодор Тодоров докладва за
свършеното. Изградена е
клетката, в момента проб
лем е забавянето на стро
ителството на сепариращата
инсталация. Съоръжението е
доставено, по график върви
монтажа, извършени са еди
нични изпитания на отдел
ните машини, работи се по
външното захранване, за да
се извърши цялостна 72-ча
сова проба. Тества се всяка
една от машините и лентите.
Краят на април е
последният срок, кой
то инж. Иванов даде на
изпълнителите, така че някъ
де през юни депото да започ
не да функционира. Дневно
на новото разширение на
Регионалното депо за битови
отпадъци ще се поемат по 80
тона отпадъци от общините
Враца и Мездра, годишни
ят капацитет е 23 хил. тона,
а срокът на използване - 12
години. Според кмета на
Враца трябва да се помисли
и работи още отсега за тър
сене начини за изграждане
на цех или малък завод за
изгаряне на отпадъците, като
се намери най-подходящият
начин за финансиране.■

за изграждане на инфрас
труктурното съоръжение
ще бъдат спазени. По
думите им мостът при
Видин - Калафат ще бъде
завършен до края на месец
ноември 2012 година.
Изпълнението на про
екта по изграждането на
моста е 72%, а на приле
жащата инфраструктура
на българска територия
- 88%.
Близо 26 млн. лв. са
осигурени допълнително
за завършването на моста.
■ Слово плюс
празнична програ
С
ма Дневен център
за деца с увреждания

„Пролет” – гр. Видин
отбеляза настъпването
на пролетта. При отк
риването на празника
Валентина Петкова, ди
ректор на центъра, бла
годари за поднесения
поздравителен адрес
от името на областни
ят управител на област
Видин инж. Цветан
Асенов. „Днешният
празничен ден е повод
да изразя искреното си
уважение към вас – въз
питателите и социални
те работници, които с
труд и любов полагате
грижи за нашите деца.
Там, където получават
разбиране, топлина и
обич, децата правят
първите стъпки в живота
си уверени и смели.
Нека като пролет
та бъдат много светли
и празнични дните на
децата, прекарани в
Дневен център „Пролет”!
Нека щастие, радост,
весел глъч и смях да ог
ласят всеки ден Дневен
център „Пролет”!, гласи
част от поздравителния
адрес.■ Слово плюс
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След 10-15 г.
ще плащаме
най-скъпия
ток в Европа,
прогнозира
бившият
шеф на АЕЦ
„Козлодуй”
Йордан
Костадинов
►►3-а стр.

Празник за
Първа пролет

Корекция на река
Огоста в Монтана
▲ Австрийският холдинг „Щрабаг”
започва корекцията на река Огоста
в Монтана. Представителят на
фирмата Роланд Мецлер и кметът
Златко Живков подписаха договора
за старта на обекта.
За 200 дни австрийците, които
спечелиха търга, трябва да укре
пят по 200 метра от двата бряга на

Огоста в Монтана.
Стойността на проекта възлиза
на 1 034 576 лева, а само строител
ните работи ще струват 830 609
лева.
Съфинансирането на общината е
50 000 лева, парите са предвидени в
тазгодишния бюджет.
ТЕКСТ И СНИМКА: КРУМ КРУМОВ
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Привлечени са европейски
средства за над 20 млн. лв.

В община Лом

Общинска администрация – Лом е
най-големият бенефициент по оперативните
програми на територията на цялата община

След нея се нарежда час
тният сектор с два проекта,
училищата и неправителстве
ните организации с по един
проект.
Общата стойност на догово
рените средства е 24 695 808
лв. Най-голям интерес има
към ОП „Регионално разви
тие”, чрез която се изпълняват
7 проекта, след нея се нареж
да ОП „Развитие на човеш
ките ресурси” с 5 проекта,
ОП „Конкурентоспособност”
и ОП „Околна среда” с по
два сключени договора и
на последно място е ОП
„Административен капаци
тет” с един. Това съобщиха
от Областен информационен
център – гр. Монтана по вре
ме на информационна среща
с настоящи и потенциални бе
нефициенти от Община Лом.
С малко над 7,5 млн. лв.
по оперативна програма

◄Информационна
среща с настоящи и
потенциални бенефици
енти от община Лом.
СНИМКА: ОБЩИНА ЛОМ

Н

а 22 и 23 март в Копенхаген
се проведе Петата евро
пейска среща на върха на гра
довете и регионите, организира
на от Комитета на регионите в
сътрудничеств
 о с общината на
Копенхаген и столичния областен
съвет на Дания
Срещата
предхожда
Конференцията на
ООН за устойчи
во развитие („Рио
+20”) през юни.
Затова председате
лят на КР Мерчедес
Бресо отпр
 ави при
зив към участни
ците да представят най-добрите
местни и регионални практики, да
заявят политически ангажимент за
изработване на позиция на ЕС. В
срещата участв
 а и председателят
на Европейската комисия Жозе
Мануел Барозу.
Проведени са различни
семинари:

Градската динамика и евро
пейското управление
●влиянието на ЕС за развитието
на градовете;
●привличане на гражданите в
регионални и местни проекти.
Зелени градски стратегии:
„Рио +20” и ролята на гра

зелени, интелигентни и
приобщаващи: цветни градове”,
която показва най-добрите прак
тики за градско развитие.
Българските общини бяха
представени от кметовете на

ЗЛАТКО ЖИВКОВ

Гоце Делчев, Добрич, Монтана,
Търговище и двама съветници
от Столичния общински съвет. ■
Слово плюс

СНИМКА: КРУМ КРУМОВ

несцентъра
в Монтана,
Берковица,
Видин,
Калафат и
Крайова.

●

Разработено
бе Проучване
за състоянието
на 5 ключови
икономичес
ки сектора,
в което са
представени
перспективи за
тяхното разви
тие и възможности за сътруд
ничество между фирмите и
организациите в региона;
● Разработен бе интернет
портал в помощ на малките
и средни фирми от региона,
който предоставя географски,
икономически и аналитич
ни данни за трансграничния
регион; съдържа база дан
ни за над 600 икономичес
ки активни малки и средни
предпприятия; интерактивна
карта, което се ползва на

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

На основание чл.62, ал.1 от Наредба за
придобиване, управление и разпореждане с
общинск о имущество и във връзка с изпъл
нение на Решения с № 65 и 68/22.02.2012 г., на
Общински съвет Чипровци и Заповед №151 от
27.03.2012 г. на Кмета на Община Чипровци

ОБЯВЯВА

1. Публична общинска собственост:

Принос за развитието на
трансгр
 аничните региони
Монтана, Видин и Долж
Проект „Грижовна среда
за бизнеса – най-краткия път
за трансгранично развитие”,
селектиран в рамките на
Програмата за трансгранично
сътрудничеств о Румъния –
България 2007-2013, съфинан
сиран от Европейския съюз
чрез Европейския фонд за ре
гионално развитие приключи.
Раеализира се от Агенция за
регионално развитие и Бизнес
център-2000 и партньори:
Румънска асоциация за елек
троника и софтуер в Крайова,
Местна работодателска асоци
ация за малки и средни пред
приятия в Калафат, Агенция
за регионално развитие и
Търговско-промишлена пала
та във Видин.
Изпълнението му е принос
към икономическото развитие
на трансграничнтите райо
ни Монтана, Видин и Долж.
Постигната бе ефективна
подкрепа за растежа на сек
тора на малки и средни пред
приятия в трансгр аничния
регион:
● Бяха създадени 5 биз

общинските администра
ции и съдилищата по ОП
„Административен капаци
тет” (ОПАК).
Представени бяха и
възможностите, които се пре
доставят за обучения на заети
лица от фирми и подкрепа за
създаване или разширяване на
услугата „домашен социален
патронаж” на територията
на общините по Оперативна
програма „Развитие на човеш
ките ресурси” (ОПРЧР).
Областен информационен
център – гр. Монтана е създа
ден по проект по Оперативна
програма „Техническа по
мощ”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез
Европейския фонд за реги
онално развитие.
Стойността на проекта е
372 350 лв., като изпълнени
ето му ще продължи до среда
та на 2014 г.■ Слово плюс

публичен търг с явно наддаване за отдаване под
наем на на земеделски земи общинска
собственост от общинск ия поземлен фонд на
община Чипровци, в землището на
с. Горна Лука и с. Превала, описани както следва:

Среща на върха
на градовете
и регионите
довете и регионите
● иновативно финанси
ране на зелена градска
икономика;
● градското разви
тие като основно екологично
предизвикателство: устойчиви
градски природни пространства.
Открита бе изложба „Красиви,

„Регионално развитие” цент
ралната градска и крайречна
зона в Лом е напълно възста
новена и превърната в прив
лекателно и оживено място
за всички жители и гости,
заяви на срещата кметът Иво
Иванов.
„С над 3,6 млн. лв. по съща
та програма поемаме предиз
викателството да подобрим
и направим по-достъпни
здравните услуги и започва
ме изпълнението на проект за
оборудване с високоспециали
зирана медицинска техника и
обучение на персонала на об
щинска болница МБАЛ „Св.
Николай Чудотворец”, допъл
ни кметът Иво Иванов.
Представителите на общин
ската администрация, непра
вителств ените организации,
частния сектор и медиите
бяха запознати с отворе
ните схеми, насочени към

английски, румънски и бъл
гарски език.
● Бяха организирани и
проведени бизнес мисии,
в които участваха над 250
представители на МСП от
граничния регион. За предста
вители на малкия бизнес бяха
организирани семинари на
тема „Експортен маркетинг” и
„Промоция и реклама”.
● Проведоха се 2 интерна
ционални конференции – в М
онтана и в Крайова, в които

взеха участие представители
на местната власт, партньорс
ки организации, малки и сред
ни предприятия.
● За привличане на външни
инвеститори и подобряване
имиджа на трансгранич
ния регион бе публикуван
Наръчник за инвеститора с
е-карта, който представя по
атрактивен начин предимства
та на трансграничтите облас
ти Монтана, Видин и Долж. ■

Слово плюс

1.1. В землището на с. Горна Лука
1.1. имот №061034 – 36,579 дка;
1.2. В землището 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. Частна общинска собственост:

2.1.В землището на с.Горна Лука:
2.1.1.имот №107019 с площ от 18,381 дка
2. 2.В землището 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 проведе на 04.05.2012 г. от
9.00 часа, повторен публичен търг на 11.05.2012 г.
от 9.00 часа в малката заседателна зала на общи
на Чипровци. Срок за отдаване на земеделските земи
– една стопанска година. Първоначална тръжна цена
за 1 декар за стопанска година е 3 (три лева) лева за
публична общинска собственост и 4 (четири лева) ле
ва за частна общинска собственост.
Стъпка на наддаване – 7% върху общата първона
чална тръжна наемна цена на съответния имот.Депо
зит за участие в търга – в размер на 4.00(четири лева)
лева за всеки имот по отделно, за които участва съот
ветния кандидат, внесен по банковата сметка на общи
ната до 16.30 часа на 03.05.2012 г., и до 16.30 часа на
10.05.2012 г. при повторен търг.
Срок за подаване на предложения за участие в
търга до 16.30 часа на 03.05.2012г. в деловодство
то на първия етаж на общината, при повторен търг
до 16.30 часа на 10.05.2012 г.
Цената на тръжната документация е 20 лева без
ДДС, платима в брой в касата на общината, получава
се в стая 202.
Оглед на земеделските земи – всеки работен ден от
8.00 до 17.00 часа, но не по - късно от деня предхож
дащ търга, след закупуване на тръжна документация.
Справки и информация: тел.09554/ 28-28 / 21 – 06
Анатоли ПЪРВАНОВ
кмет на община Чипровци
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Йордан Костадинов, бивш изпълнителен директор на АЕЦ „Козлодуй”:
След 10-15 г.
ще плащаме
най-скъпия ток
в Европа,
предупреждава
бившият шеф
на АЕЦ
„Козлодуй”
От това къде ще отиде
реакторът, който се прави
за АЕЦ „Белене”, зави
си бъдещето на ядрената
енергетика. На път сме да
сложим кръст на нашата
ядрена енергетика. Това
заяви бившият директор на
АЕЦ „Козлодуй” Йордан
Костадинов, цитиран от
БНР. По думите му има
още много допълнител
ни съоръжения, които
трябва да дойдат, за да се
комплектува един блок.
Задължително е този ре
актор да бъде на площад

На път сме да сложим
кръст на енергетиката
ката на „Белене”, каза
Костадинов. Предстои да
се вземе решение за увели
чаване ресурса на V и VI
блок на АЕЦ „Козлодуй”.
Това е много важен въпрос.
Винаги когато искаме нещо
от дадени страни, трябва
да има заинтересованост
от тяхна страна, изтъкна
Костадинов.
Нека хората да си правят
сметката и нека по някакъв
начин поне да се заинтере
суват от хората, които имат
опит и са били в ядрената
енергетика дълги години –
да седнат и да си поговорят,
призова той. Според него
„Козлодуй” трябва да има

седми блок. След 10-15
години може би ще пла
щаме една от най-скъпите
енергии в Европа, каза
Костадинов, допълвайки, че
през 2018-2019 г. трябва да
се вземе решение за V и VI
блок на АЕЦ „Козлодуй”.
За това, че руснаци
те спряха строителството
на площадката на АЕЦ
„Белене”, Костадинов
посочи, че това значи, че
руснаците са казали: дотук.
„Вземете решение какво
ще правите, за да знаем
и ние какво да правим”,
обясни още той. Позицията
ми за проекта АЕЦ
„Белене” не се различава

от досегашната позиция на
правителството.
Вероятно ще се наложи
удължаване на срока за взе
мане на решение за втората
атомна електроцентрала,
заяви новият министър на
икономиката и енергетиката
Делян Добрев.
Корпусът на реактора
за I блок на АЕЦ „Белене”
вече е сглобен по поръчка
на „Атомстройекспорт”.
Технологичната опера
ция е била наблюдавана
от представители на
Националната електричес
ка компания на България,
съобщава руският сайт.

Според информацията
реакторът ще бъде го
тов за доставка в сре
дата на април и така
корпорацията „Росатом”
изпълнява всички поети
ангажименти по проек
та на втората атомна
централа. Припомняме, че
премиерът Борисов заяви,
че АЕЦ „Белене” няма да
се изпълнява като бълга
ро-руски проект, но според
него е добре България да
получи реактора. В също
то време представителят
на „Атомстройекспорт”
в София Олга Цельова
обяви, че компанията вре
менно спира работата по

бъдещата атомна цен
трала заради неясната
позиция на българското
правителство. През цяло
то време корпорацията
„Атомстройекспорт”
направи всичко възмож
но за осъществяването
на проекта, увери тя.
Компанията поддържаше
площадката на центра
лата и заплатите на тех
ническия персонал за своя
сметка. Неясната позиция
на българското правител
ство към момента при
нуждава руската компания
практически да спре всички
дейности по проекта АЕЦ
„Белене”.■

ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ

ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ

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

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

ОБЯВА

ОБЯВА

На основание чл.10a, ал.1 от Закона за държавния служител и
чл.13, ал.1 и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите
за държавния служител и Заповед №149/27.03.2012 г.
на кмета на община Чипровци

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител
и чл. 13, ал. 1 от Наредбата провеждане на конкурсите
за държавни служители и Заповед № 150/27.03.2012 г.
на кмета на община Чипровци

О Б Я В Я В А М   К О Н К У Р С

О Б Я В Я В А М   К О Н К У Р С

За длъжността „Младши експерт „Бюджет”

I. Минимални и специфични изисквания, предвидени в
нормативни актове за заемането на длъжността:
1. Минимални изискв
 ания
● степен на образование – бакалавър;
● област на образование – икономическа;
● професионален опит – не се изискв
а
● изискв
 ащ се ранг – V младши.
2.Допълнителни квалификации
● компютърна грамотност

II. Компетентности, по които ще се оценяват кандидатите:

Аналитична
компетентност, ориентация към резултати, Изграждане
на отношения, познаване на заинтересованите страни, комуникативна
компетентност, компютърна компетентност.

III. Кратко описание на длъжността:

Разнася бюджетните приходи и разходи по дейности и параграфи в съответс
твие с Единната бюджетна класификация. Същите ги отразява и като счето
водни сметки. Води счетоводна сметка 5011 и 5013. Изготвя месечните и триме
сечни отчети по дейности и параграфи за изпълнението на общинския бюджет.
Прави анализ на приходите и разходите по дейности и параграфи и прави пред
ложение за актуализация. Изготвя заповеди за актуализация на бюджета.
IV. Минимален размер на основната заплата за длъжността - 335 лв.
V. Начин на провеждане на конкурса – тест и интервю.
VI. Документи за участие в конкурсната процедура:
● Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
● заявление за участие в конкурса, съгласно приложение№2 към чл.17, ал.1
от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
● декларация от лицето, за неговото гражданство, както и за обстоятелствата,
че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено
престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съот
ветния ред от правото да заема определена длъжност;
● копие от документи за придобита образователно-квалификационна
степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискв
 ат за
длъжността;
● копие от документ, удостоверяващ продължителностт а на
професионалния опит, ако лицето е работило;
● документ за присъден ранг, ако лицето е работило като държавен
служител;

За длъжността „Началник отдел „Административно-информационно
обслужване“ в община Чипровци.

I. Минимални и специфични изисквания, предвидени в
нормативни актове за заемането на длъжността:

1. Минимални изискв
 ания
● степен на образование – бакалавър;
● професионален опит – 4 години;
● изискв
 ащ се ранг – ІІІ младши.
2. Допълнителни умения и квалификации:
● компютърна грамотност – работа с офис пакети, ползване на интернет, елек
тронна поща и др.
Предпочитана специалност, по която е придобито образованието /една от
изброените/ - Икономика, Право, „Администрация и управление“ или сравними
с тях.

II. Компетентности, по които ще се оценяват кандидатите:

Аналитична компетентност; Ориентация към резултати; Изграждане
на отношения; Познаване на заинтересованите страни; Комуникативна
компетентност; Лидерска компетентност; Управленска компетентност;
Компютърна компетентност.

III. Кратко описание на длъжността:

VII. Място и срок за подаване на документите за участие:

Ръководи, организира, координира и контролира цялостната дейност в от
дел „Адиминстративно-информационно обслужване“. Анализира и обобщава
информация, изготвя становища и отговори на запитвания на физически и юри
дически лица свързани с деловодната дейност и документооборота в община
Чипровци.
IV. Минимален размер на основната заплата за длъжността – 343 лева
V. Начин на провеждане на конкурса – тест и интервю.
VI. Документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
● заявление за участие в конкурса, съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 1
от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
● декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата,
че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено
престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съот
ветния ред от правото да заема определена длъжност;
● копие от документи за придобита образователно-квалификационна
степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискв
 ат за
длъжността;
● копие от документ, удостоверяващ продължителността на професионалния
опит.

VIII. Обявяване на обстоятелствата, свързани с конкурса:

Документите се подават лично или чрез упълномощено с нотариално заве
рено пълномощно лице в стая 103 на Общинска администрация Чипровци до
10.04.2012 г. включително.

Документите се подават лично или чрез упълномощено с нотариално заве
рено пълномощно лице в стая 103 на Общинска администр
 ация Чипровци до
11.04.2012 година включително.
Списъците на лицата, допуснати до конкурса както и всички други съобщения
във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото на първия етаж на Общинска
администрация.
Анатоли ПЪРВАНОВ
Кмет на община Чипровци

Обявата се публикува в Регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за
администрацията на 29.03.2012 г. и във вестник  „Слово  плюс”

VII. Място и срок за подаване на документите за участие:

VIII. Обявяване на обстоятелствата, свързани с конкурса:

Списъците на лицата, допуснати до конкурса, както и всички други съобщения
във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото на първия етаж на Общинска
администрация.
Анатоли ПЪРВАНОВ
кмет на община Чипровци

Обявата се публикува в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за
администрацията на 29.03.2012 г. и във вестник „Слово плюс”

Слово

репортаж

Веселин ЛЮБЕНОВ
ече шеста година
двете дружества под
държат много добри кон
такти и провеждат полезни
инициативи. Едни от найзначимите събития в живота
на торлашките дружества са
традиционните срещи, ко
ито ежегодно се провеждат
на разменни начала, както и
провеждането на традицион
ния събор на прохода Кадъ
боаз. Всяка пролет в дните,
когато се чества народният
празник Младенци, тор
лаците от Белоградчишко
гостуват на своите събратя
от Сърбия, а през месец
октомври западните съседи
връщат визитата.
Този път в делегацията
на белоградчичани бе кме
тът Борис Николов, акти
висти, добриприятели и
благодетели на торлашкото
дружество, семейств о Таня
и Иван Пунчеви, представ
ляващи ръководств ото на
фирма „Мит–2004”, които
винаги са били съпричаст
ни към торлашката тема и
са подкрепяли дейността на
местн
 ото дружество.
Тази година за домакин
на празника на торлаците
бе определено село Яковац.
Едно средно голямо, чисто
торлашко село, с населе
ние от порядъка на около
450 жители. Точно на това
място бе и първата спирка
на българск ата делегация,
където тя бе посрещната от

В
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СНИМКА: АВТОРЪТ

Празник на
торлаците

в Яковац, Сърбия

Делегация на Торлашко дружество „Ждребче” гостува на
дружество „Тимочана-Торлака”, с. Миничево, Република Сърбия
Деян Кръстич - председател
на дружество „ТимочанаТорлака”, и кмета на селото
Златко Първулович. Гости на
празника бяха кметът на об
щина Чупрене Ваньо Костин
и представители на общини

Мощи на
св. Климент
Охридски
бяха дарени за
параклис в НИМ
Мощи на св. Климент Охридски бяха дарени
за параклис в Националния исторически му
зей от Величкия епископ Сионий. На церемо
нията присъстваха министърът на културата
Вежди Рашидов и директорът на НИМ Божидар
Димитров. Предаването на мощите се извършва,
за да бъде построен параклис в двора на музея,
в който постепенно да бъдат събрани мощите
на Свети Седмочисленици, учениците на Кирил
и Методий, пренесли старобългарската азбука
от Великоморавия в България. Мощи на другите
светци се намират в съседни държави и по ду
мите на Димитров събирането и излагането им в
параклиса е осъществима цел.
Параклисът ще бъде постр
 оен на място зад
сградата на музея. Там е бил един от параклиси
те на село Бояна. Божидар Димитров посочи, че
за построяването ще разчита на дарения, като
по думите му са необходими около 100-150 хил.
лв. Величкият епископ Сионий заяви, че преда
ва частиците с чистото съзнание, че те ще бъдат
положени за поклонение на верните християни и
за едно свидетелств
 о и единство за целокупния
български народ в Мизия, Тракия и Македония,
Поморавието и Добруджа. До постр
 ояването на
параклиса мощите на св. Климент Охридски ще
бъдат изложени в музея.■

те Чупрене и Чипровци.
След традиционното пос
рещане с хляб и сол и кратка
закуска, гостите разгледаха
обновения храм в селото,
след което се отправиха
за град Княжевац. Тук те

бяха посрещнати от кме
та Младен Радосавлевич и
председателя на Общинския
съвет Дарко Живкович. На
срещата присъств аха и кме
тът на Миничево Славолюб
Миланович и главният сек

ретар на Видинската тър
говско-промишлена палата
Красимир Кирилов. По ак
туални теми на торлашките
дружества и за разширяване
на сътрудничеството между
общините говориха кмето

4

вете Младен Радосавлевич,
Борис Николов, Ваньо
Костин и председателите
на торлашките дружества
Деян Кръстич и Любомир
Веселинов. Стана ясно,
че за тази година община
Белоградчик като цяло е
кандидатствала по трансгра
нично сътрудничество съв
местно с община Княжевац
по 10 проекта. Освен това в
рамките на годината много
на брой ще бъдат и съвмес
тните инициативи, прове
дени от дружествата, като
по-скорошните от тях ще са
участие в залесителната ак
ция на природен парк Кадъ
боаз в рамките на Седми
цата на гората, на 10 април
тази година, и изкачването
на връх Ждребче на 19 май.
Силно вълнуваща и мно
го емоционална бе вечерта,
която се състоя в многофун
кционалния салон на село
Яковац и по същество се
превърна в празник на тор
лашката общност от двете
страни на границата. В ІХ
поред форум взеха участие
над 400 души, като на него
присъстваха и ръководство
то на община Княжевац и
представители на съседни
те села и техните кметове
– Мали извор, Миничево,
Грълище и други. Празникът
бе изпълнен с много
музика, песни, хора, шеги
и закачки, демонстрация на
национални женски носии и
други.■

Как да се предпазим от
пожари през пролетния сезон
1142 дка сухи треви са изгорели в региона през почивните дни. Глобата
при запалвания на суха тревна растителност е от 200 лв. до 2000 лв.
Ирен ТОКИНА
С повишаване на тем
пературите повечето хора
организират излети сред
природата, други почист
ват от растителни отпадъ
ци своите дворове, ливади
или ниви, трети подряз
ват лозовите и овощните
насаждения. Често тeзи
дейности са съпроводе
ни с палене на огньове
на открито и самоволно
изгаряне на растителни
те отпадъци от стопаните.
Случва се така, че хората
подценяват обстановката и
забравят за противопожар
ните правила! Това води до
запалвания, които трудно
се контролират. Повечето
от тях прерастват в пожари.
Пожарите се предизвикват
и от небрежно захвърлена
цигара, умишлено опожаря
ване на сухите тревни пло

щи или детска игра с огън.
За ограничаване на този
вид пожари ОУ ПБЗН Монтана обръща сериозно
внимание на всички собст
веници на имоти, земеделс
ки стопани, пастири, както
и на всички граждани, като
ги умолява стриктно да
спазват установените про
тивопожарни правила, а
именно:
- горимите отпадъци по
възможност да се изхвърлят
на сметища или други опре
делени за целта места;
- да се наблюдават посто
янно местата за изгаряне
на растителни отпадъци,
като се осигурят с подръч
ни средства за гасене /съд с
вода, лопати, мотики и др./;
- да не се допускат деца да
играят в близост до огъня,
или с кибрит и други запа
лителни средства;

- да не се изхвърлят не
изгасени цигари в сухи
треви, полезащитни пояси и
треви; надеждн
 о да се зага
сят угарките и клечките от
кибрит;
- да не се допуска умиш
лено опожаряване на сухи
треви;
- след приключване на из
лети огънят да се загаси
надеждн
 о.
Огнеборците съветват:
- ако забележите пожар,
своевременно уведомете
службите за ПБЗН на тел.
112, като укажете мястото и
какво гори;
- след като укажете откъде
се обаждате, къде и какво
гори, дежурният диспечер
непременно ще предаде съ
общението на съответната
служба, отговаряща за по
сочения район;
- при невъзможност да се

обадите на службата за
ПБЗН, свържете се с кметс
твото на най-близкото на
селено място и предайте
сигнала за пожара;
- не забравяйте, че извър
шители на запалвания на
суха тревна растителност се
наказват с глоба от 200 лв.
до 2 000 лева, съгласно чл.
279 от Закона за МВР.
ОУ ПБЗН Монтана прикан
ва кметовете на населени
места за оказване на съ
действие при гасенето на
възникнали пожари в суха
тревна растителност и за
откриване на виновниците
за тяхното възникване!  
През почивните дни про
тивопожарните служби са
излизали на 55 сигнала за
пожари в стопански пос
тройки и ниска тревна
растителност. Изгорелите
декари са общо 1125. ■

Слово

спорт
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Детска полицейска
академия откриха в
с. Долни Цибър,
община Вълчедръм
32 деца ще обучават в третата
Детска полицейска академия на
РУП Лом в с. Долни Цибър

Монтана с
победа у дома
Футбол

Ирен ТОКИНА
Третият проект на Детска полицейска академия бе
открит в ОУ “Христо Ботев” в с. Долни Цибър, общ.
Вълчедръм. В новата академия ще се обучават 32 уче
ници от 4-и до 6-и клас, показали най-висок успех през
годината. Партньор на третата академия е първата дет
ска академия в Лом, създадена преди 6 години в ОУ
“Константин Фотинов”.
Гости на тържественото откриване, съпроводено с
богата музикална програма, бяха началникът на РУП
Лом гр. инспектор Мирослав Вътев, началникът на
ПУ Вълчедръм Владимир Владимиров, кметът на гр.
Вълчедръм Иван Барзин, ръководни полицейски служите
ли от РУП Лом, преподаватели, родители и част от добро
волците на първата детска академия в гр. Лом.
Ръководител на новосъздадената академия в с. Долни
Цибър е районен инспектор Красимир Янкулов от
Участък “Полиция”- гр. Вълчедръм. Заедно с колегите си
от РУП Лом той ще обучава новите доброволци на добри
практики по безопасност на движението, как да преодо
ляват агресията и да не станат жертва на наркотиците,
кои са принципите на добрия морал и добрия начин на
живот, които изкл ючват престъпленията и правонару
шенията и превръщат хората в достойни граждани на
обществото. В края на обучителната година малките по
лицаи ще представят демонстративни игри и ще покажат
какво са научили.
Логото на новооткритата детска полицейска академия
е образът на тигър. Според полицейския екип, който ще
обучава малките доброволци, ентусиазмът сред деца
та е бил огромен при избора на членове на академията.
Желание да се включат в академията са изявили двойно
повече възпитаници на училището. Една от целите, които
си поставят обучителите, е да възпитат в подрастващите
не чувството на страх, а на помощници на органите на
реда.■ СНИМКА: АРХИВ

▲ Отборът на Монтана победи с 2:0 „Ботев” (Враца) в мач от 20-ия кръг на “А” група.
Попаденията отбелязаха Мирослав Антонов в 25-ата и Луис Едуардо в 42-ата минута. Това е пър
ва домакинска победа за тима през 2012 г.
През втората част домакините намалиха оборотите, а за гостите от Враца бе трудно да стиг
нат до голово положение. Дори в подобен спокоен мач обаче Гаджев само за 16 минути, между 63ата и 79-ата, си изкара два жълти картона и бе изгонен за пети път през сезона.■ СНИМКА: АРХИВ

СОУ „Л. Каравелов” първи
на турнира по шахмат

тборът на СОУ „Л. Каравелов”
О
– Видин, спечели първо място
Награди за победителите втеОбщинския
етап от ученически
игри по шахмат във възрастова

в игри по лека атлетика

т името на кмета на Община
О
Видин Герго Гергов наградите
на победителите в състезанията по

лека атлетика връчи Лидия Микова,
старши експерт по образование.
Отличието „най-добър състеза
тел” при юношите получиха Мартин
Росенов и Борислав Тихомиров от ПМГ
„Екзарх Антим I” и Денис Юлианов от
ПГОХ „Михалаки Георгиев”.
При девойките наградата „найдобра състезателка” отиде при
Милица Кръстева, Петя Гинова и
Емануела Христова. Отборно на пър

во място се нареди Природо-мате
матическата гимназия, а на второ
– Професионалната гимназия по об
лекло и хранене.
Девойките участваха общо в 10 ин
дивидуални дисциплини, а юношите
– в 11.
Ученическите игри по лека атле
тика се проведоха на 21 и 22 март.
Състезаваха се ученици от възрасто
ва група 5-7 клас и 8-10 клас.
В края на месеца се очаква да се
играят футболните финали от
общинския етап. ■ СНИМКА: АРХИВ

група 5-7 клас. Училището бе и до
макин на турнира. На втора и тре
та позиция се наредиха отборите
на СОУ „Св. св. Кирил и Методий” и
ПМГ „Екзарх Антим I”. В състезани
ето взеха участие общо 7 отбора от
видински училища в две възрастови

имитър Първанов и Славчо
Д
Валентинов от Бойчиновци са
победители съответно в I-a и II-a

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

групи – 5-7 и 8-10 клас. Във втората
възрастова група представителите
на ПГ „Проф. д-р Асен Златаров” бя
ха единствените, които се явиха на
турнира. Победителите продължават
участието си в следващия етап от
игрите.
Организатори на ученическите игри
по шахмат са Община Видин и шах
матен клуб „Найден Войнов”.■ СНИМКА:
ОБЩИНА ВИДИН

Младенов от Бойчиновци се
наредиха на II-o и III-о място в първа
възрастова група.
Във втора възрастова група II-о
и III-о място заеха Денис Славов
от Берковица и Мариус Митков от
Монтана. ■
СНИМКА: ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ

Слово

спектър

►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

Д-р Даниела
Стоянова

29 март - 4 април 2012 г.

oбщопрактикуващ лекар,
специалист по
обща медицина

ч 29 март Преп. Марк,
еп. Аретусийски и св.
Кирил дякон и др.
п 30 март Преп. Йоан
Лествичник (Прежд. лит.)
с 31 март Преп.
Ипатий, еп. Гангьрски.
Преп. Аполоний
Египетски.
н 1 април † Неделя
на Великия пост. Преп.
Мария Египетска. Св.
мчк Аврамий Български
(Прежд. лит.)
п 2 април Преп. Тит
Чудотворец (Злат. лит.)
(Тип. с. 436) Помен за
покойници.
в 3 април Преп. Йоан
Лествичник. Преп. Никита
изповедник.
с 4 април Преп. Йосиф
Песнописец. Преп. Георги
Малеин. Св. свщмчк
Никита Серски

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

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

Тел. 0899/655604

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.
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Кметът Борис Николов
се срещна с
районния мюфтия
Неджати Али
Любомир ВЕСЕЛИНОВ
Кметът на Белоградчик
Борис Николов се срещна
с Неджати Али – облас
тен мюфтия на областите
Видин, Враца и Монтана.
По инициатива на госта в
двора на джамията в гра
да бяха засадени овощни
дръвчета. Джамия „Хаджи
Хюсеин” е паметник на кул
турата с местно значение.
Тя е построена през 1751

рез първия ден на
П
пролетта видинс
кият кмет Герго Гергов
се включи в съвмес
тната инициатива на
Районно мюфтийств
о

година и е забележителна
с българската дърворезба.
Това е единствената джамия
в страната с таван от бъл
гарска дърворезба.
След срещата и огледа на
мюсюлманския храм, кме
тът и мюфтията обсъдиха
някои въпроси, свързани
с облагородяване двора на
джамията и направа на ме
тална ограда. Наложително
е храмът да бъде захранен
– Монтана и Видинска
Света митрополия за
засаждане на дръвчета
в двора на джамията
на Осман Пазвантоглу
„Тази идея още

с питейна вода и еленергия,
да се довършат някои ре
монтни работи и да бъде
обзаведен с подходящо
оборудване. Общото мне
ние е, че паметникът на
културата може да бъде още
по-активно предлаган за
посещение от наши и чуж
дестранни туристи.
веднъж показва то
лерантността на на
шите съграждани
към другите култури
и религии, говори за
вековните традиции в

Видин – град на
сътрудничеството
■ Системи
за сигурност
■ Техническа
охрана на
обекти с
автопатрулни
сили
■ Физическа
охрана
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Изработка и монтаж
на паметници.
Цялостно оформяне на
гробищни паркоместа.

Районният мюфтия
Неджати Али се ангажи
ра да съдейства на кмета
Николов за установяване
на контакт с бизнесмени
от Турция, които да подпо
могнат финансирането на
предстоящите ремонтни
дейности.■

СНИМКА: АВТОРЪТ

това отношение. Сега
ние вършим едно свя
то дело, чиито плодове
ще останат за поколе
нията” - каза кметът на
община Видин.
„Нека живеем
така, както са живе
ли нашите предци – в
разбирателство. И
всеки да помни как
во дръвче е засадил”
– призова районният
мюфтия Неджати Али.
Делото благослови и
Видинският митрополит
Дометиан.
Той определи Видин
като град на човешкото
сътрудничество, което
оставя трайни следи.
Герго Гергов засади
от името на Община
Видин пет дръвчета –
вишна, две ябълки и
две круши.
След това той попъл
ни в специално пригот
вена летописна книга
датата и годината на
засаждането на плод
ните дръвчета. ■Слово
плюс

ЕТ „Владимиров инженеринг”

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

ТПК “Септември” –
Монтана
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

Монтана, в двора на ТПК „Септември”;
0888/73 73 40; 0887/50 64 36;
www.panteon-montana.com

Фирма „Ди-Вен” ЕООД – гр. Лом
е оторизиран
дилър на мо
токари с мар
ката Тайлифт”.
Бързи, ергономични и надеждни мотокарите
на „Тайлифт” са най-добрата подкр
 епа във ва
шия склад, производствено хале или площадка.
Възможности за доставка на дизел, газ или бензин,
комплектовани със сменни съоръжения. Двигатели
НИСАН, ИСУЗУ или ЯНМАР, автоматична хидрот
рансмисия и сервоуправление.
Две години гаранция, осигурено обслужване до
всяка точка на страната в рамките на 24 часа.

Ние сме сигурна опора за Вашия бизнес.

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

► Ремонти и рециклиране на дизелова
горивна апаратура за селск остопанск а и
трансп
 ортна техника
►Всички видове руски ГИП и дюзи
►БОШ (без електроника)
►ДРА 3, 4, 6-цилиндр
 ови лява и
дясна оригинални резервни части.

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

ЕТ “МАРИУС-Пламен Марков-Ваня Емилова”

■ Внос на ел.уреди и бяла техника
втора употреба от Германия

Магазин в Монтана:
бул. “Трети март” 91, тел. 0887/17 94 94
■ Превоз на пътници до Германия
■ Поръчки за автомобили
■ Транспорт с платформа

Монтана, 0887/17 94 94; 0888/32 35 63

Слово

спектър

ой е роден на 14.II.1928 г. Четири години жи
Т
вее и учи в града (1942-1946). Завършва сред
ното си образование с отличен – 5,82, втори по
успех от двата випуска (VIII и VII клас). От 1947 до
1952 година следва медицина в София.

По собствено желание,
а не по разпределение,
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логична квалификация. Резултатите от неговите
проучвания относно наследствения характер на
тази загадъчна болест – Балканската ендемична
нефропатия – разпространена у нас, в Югославия
и Румъния, промениха коренно представите ни за
нея. Доц. Михайлов представя достойно нашата
наука на международни форуми по този проблем.”
А друг известен учен –

идва за млад лекар в родния си край –
проф. Иван Черноземски,
Михайловград. Става младши лекар в Околийската
болница “Д-р Стамен Илиев”. Тук работи четири
дава висока оценка на
години във Вътрешно отделение и Тубдиспансера.
ръководената от доц. д-р Михайлов
Става заместник главен лекар на болницата. Като
преди години Врачанска клиника
такъв разширява болничната дейност, изгражда
по нефрология.
цял нов болничен корпус, който дълги години бе
Той говори за нея като за голямо национално
ползв
 ан за зъболечение и ХЕИ.
завоевание за престижа на нашата страна пред
В Михайловград той започва своите
Световната здравна организация.
проучвания върху загадъчната
Висока оценка на доц. Михайлов дава и проф.
Балканска ендемична болест.
Георги Маждраков, основател и патриарх на неф
Негово поле на изсл
 едвания са селата Живовци, рологичната наука в България. Той казва: “Доц. д-р
Николово, Белотинци и др., чието население найМихайлов е един от малкото специалисти в облас
много страдало от тази болест.
тта на Балканската ендемична нефропатия и много
След спечелване на конкурс (1959 г.), постъпва
добре ни представя на международни научни сре
на работа в Медицинската академия като асистент- щи и симпозиуми по тези въпроси.”
преподавател в катедрата на академик Алекси
Доцент д-р Трифон Михайлов бе активен общес
Пухлев. Специализира вътрешни болести, нефро
твеник и културен деец в село Сумер и община
логия и кардиология в София, Женева и Москва.
Монтана, краевед и историк. Над 70 години бе де
Избиран е за извънреден асистент в клиниката на
ен участник в читалищната самодейност в Сумер.
проф. Жорж Бикел. Бил е в Женева и преподава
Успя да отпечата книгата си “Времена” – една
тел в Медицинския
факултет в гр. Оран,
►IN MEMORIAM
Алжир.
В Сахара попада
на непозната бо
лест в човешката
патология, откритие,
което швейцарск ото
медицинско списа
ние “Журнал дьо
женетик юмен” и
по-конкретно светов
ноизвестн
 ият про
На 18 март 2012 г. ни напусна завинаги нашият
фесор Жан Бернар
сътрудник и приятел доцент Трифон Михайлов
го популяризира
охотно.
Връщайки се в
България, доктор
Трифон Михайлов
отново насочва вни
манието си към БЕН.
Противно на
официалното
становище, че ен
демичният нефрит
се дължи на външни
фактори на околната
среда – почва, вода,
тежки метали, лъчева
радиация и инфекции,
д-р Михайлов

Отиде си един
слънчев човек
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24 безработни ще
бъдат обучени и
наети за 6 месеца
по новия проект на
„Шанс за работа”
Проектът стартира в
края на месец март, ка
то след провеждането
на професионално обу
чение ще даде шанс за
работа на участниците
за половин година, през
която те ще получават
минимална работна
заплата по проекта на
КНСБ в партньорство с
бюрото по труда.
Целевата група са
младежи до 29 години,
отпаднали от училище
или необхванати от
системата на образова
нието, и на безработни
лица над 50 години.
В програмата са
включени обучение,
стажуване и придо
биване на умения
на работното мяс
то под ръководст
вото на наставник.
Безработните лица
ще бъдат обучени за
болногледачи и ши

вачи в период от 3
месеца, след което ще
сключат трудови до
говори с партниращи
работодатели.
За Враца това са
текстилният комби
нат „Вратица“, МБАЛ
„Христо Ботев” и
Онкодиспансера в об
ластния град.
Това е третият по
реден проект за пос
ледната една година,
в който залагаме га
рантирана заетост на
безработни лица, а
това е крайно необ
ходимо предвид ико
номическата криза и
високата безработица
в региона, заяви Мила
Иванова, председател
на Регионалиня съвет
на КНСБ, и допълни,
че за цялата страна
осигурената заетост по
проекта са 400 лица. ■
Слово плюс

търси и намира
тези причини във
вътрешни,
генетичнонаследствени
фактори.

По този начин бяха спестени над
6 милиона лева на държавата.

След избирането му за доцент Трифон Михайлов
не остава в тихите академични среди, а отново
идва да работи на родна земя – “на терена” – при
самите болни, като оглавява Клиниката по неф
рология в болницата във Враца. Само за няколко
години той преобразява клиниката: въвежда нови
диагностични и лечебни методи; въвежда конкур
сното начало при подбора на кадрите; организи
ра четири научни конференции с международно
участие.
Доцент Трифон Михайлов бе

изграден клиницист, преподавател и учен.
Той бе многопрофилен специалист,
каквито са малко у нас.

Има над 100 научни публикации в област
та на вътрешната медицина, нефрологията,
кардиологията, хематологията и др. За него вид
ният наш учен проф. Христо Куманов – ръково
дител на Катедра по урология и републиканск и
специалист, казва: “Доц. Трифон Михайлов е
един от нашите изтъкнати учени, преподаватели,
нефролози с голяма общомедицинска и нефро

богата историческа и краеведческа хроника за се
ло Сумер и родния 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!

Ще ни липсвате, доцент Михайлов!
Обичаме Ви!
Прекланяме се пред светлата
Ви памет! Мир на душата Ви!
в. „Слово плюс”, Димитър Младенов,
Георги Б. Георгиев, Никола Намерански

Слово

плюс

За тази цел в про
дължение на повече от
5 години, в почивните
си дни и годишните си
отпуски той работи на
“терена” в ендемич
ния район, като проучва болните фамилии в 5 ми
хайловградски и 25 врачанск и села.
Съставя родословните дървета на повече от
400 фамилии, с над 30 000 техни членове. На ос
новата на тези изследвания през 1981 г. защитава
дисертация и става доктор на медицинските науки.
Благодарение на неговото откритие се спират за
почналите изследвания на ендемичните села в
двата окръга, както беше вече станало със село
Караш, Врачанско.

www. slovoplus. info
e-mails: slovoplyus@abv.bg,
slovoplus@yahoo.com
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Добре дошли във Враца
Това е мотото на първоаприлската
изложба, която подреди карикатурис
тът Ивайло Никодимов във фоайето
на Регионална библиотека „Христо
Ботев”. 30 карикатури, рисувани в пе
риода 2004 – 2009 г. и публикувани във
в. „Конкурент”, обединени от темата
„Враца”, ще са двигател за доброто
настроение на врачани и гости на гра
да в дните от 29 март до Великден.
Поводът е символичната „раздяла”
на автора със своята богата колекция
от карикатури, която вече се поделя
между двете институции, пазителки на
книжовно-документалното наследство
на Врачанския край – Регионална биб
лиотека и Държавен архив.
Откриване – 29 март от 16.00 часа
– Регионална библиотека
„Добре дошли!” – с усмивка!
Своеобразно продължение и до
пълнение е показаният личен архив
на Ивайло Никодимов и в. „Веселяк”
в успоредна изложба на Държавен
архив, която ще бъде откр
 ита на

„Чужденецът” на
Ники Илиев ще
се прожектира  в
Младежкия дом
Две седмици след премиерата на новия български
филм „Чужденецът”, всички почитатели на актьора,
сценарист и режисьор Ники Илиев, чиято е дебютна
та романтична комедия, ще могат да видят лентата
в Монтана. Филмът ще се прожектира на 29 март от
20.15 часа в Младежкия дом. Филмът „Чужденецът”
разказва за младия французин Жерар (Любомир
Ковачев). Той е в командировка в България, когато
съдбата неочаквано го среща с Магдалена (Саня
Борисова) – селск о момиче с буен нрав и не особено
изискани обноски. Следвайки порива на сърцето си,
Жерар решава да откр
 ие родното село на мистери
озната красавица, без да познава привичките и езика
на неговите обитатели. Правейки няколко абсурдн
и
грешки, Жерар объркв
 а съдбите на две български
семейства, както и на
своето във Франция.
Следва сблъсък на
култури и поредица
от комични ситу
ации в двата края
на Европа - от село
Лещен до Париж.
„Чужденецът” е ро
мантична комедия,
носеща духа на
френските филми от
70-те, но с модерен
ритъм, приключенски
моменти и забавни
обрати.
В лентата участват
Кристоф Ламбер,
Ники Илиев, Саня
Борисова, Любомир
Ковачев, Елен
Колева, Валентин
Гошев, Асен Блатечки
и др. Цената на биле
та з е 4.00 лева.
За любителите на анимацията организаторите
предлагат две заглавия - немската анимация „Eпоха
на животните“ от 15.00 часа и „Ранго” от 16.30 часа.
Ранго е хамелеон, който винаги е искал, ако не да
бъде истински герой, то поне да влезе в ролята на
такъв. Сюжетът на филма разказва за приключе
нията на хамелеона Ранго (озвучен от Джони Деп),
който попада в малък град насред пустинята Мохаве,
населен със странни и колоритни персонажи.
Лентата отбелязва четвъртия път, в който режисьора
Гор Вербински работи заедно с холивудската звезда
Джони Деп. Киномаратонът продължава с американ
ският филм „Тримата мускетари” от 18. 15 часа. Сред
конски тропот, звън на шпаги, комични ситуации и
романтични авантюри идва новото приключение по
класическото произведение на Александър Дюма
„Тримата мускетари”. В опасна мисия за спасяване
то на краля, те са дръзки, те са плейбои и са извъна
закона. Те са най-великите герои на всички времена!
Чарли Шийн е Арамис, Кийфър Съдърланд е Атос,
а Оливър Плат е Портос и тяхното мото е „Един за
всички. И всички за един”.
Билети за четирите филма ще се продават непосред
ствено преди прожекциите, а за тези от 15.00, 16.30 и
18.15 часа  организаторите предлагат промоция - двама
могат да влязат с един билет от 5.00 лева.■

следващия ден. Въобще – ще се ог
леждаме в правдивото огледало на
карикатуриста, ще си търсим и откр
 и
ваме кривиците, не чуждите – своите,
и ще посрещнем празниците заедно
и по-добри! Може би! Безплатната
рецептаза „жива вода” е от доктор
Никодимов! ■

„Аз, разноцветната”
– изложба в Централния
дом на архитекта
Нели ВАСИЛЕВА
Изложба “Аз,
разноцветната” в памет на д-р
арх. Вероника Лазарова бе от
крита на 20 март в Централния
дом на архитекта в София.
Експозицията отразява нейния
кратък, но пъстър творчески
път. Изложбата включва ар
хитектурни проекти, рисунки,
проза и поезия.
Арх. Вероника Лъчезарова
Лазарова ни напусна преди
половин година. Тя е бивша
възпитаничка на ГПЧЕ „Петър
Богдан” и ученичка на арт-пе
дагожката Рени Петрова. През
2005 г. Вероника Лазарова
се дипломира като архитект
в катедра „Градоустройство”
на УАСГ. Шест години покъсно защитава докторска
дисертация. Приета е за член
на Регионална колегия “Софияград” на САБ.

В нейна памет колеги, при
ятели и близки организираха
изложбата “Аз, разноцветната”.
В откриването участваха
доц. д-р арх. Елена Димитрова
– учен от световна величина,
преподавател в УАСГ, ръ
ководител на докторската
дисертация на Вероника;
Андрей Захариев, който е
познат от екрана на БНТ, но
малцина знаят, че е д-р по
философия и преподавател
в Пловдивския университет;
писателят Калин Терзийски,
арх. Любен Бояджиев; Руси
Статков – два мандата депутат
в НС на Република България и
много приятели на Вероника
Лазарова.
Изложбата „Аз, разноцвет
ната” ще остане подредена в
зала 2 на Централния дом на
архитекта (ул. „Кракра” 11). до
30 март.■

Недко ДАМЯНОВСКИ
ака 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 1944-1945 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

Т

Калин Терзийски и Андрей Захариев

СНИМКА: АВТОРЪТ

журналистиката в Монтана; и втората – „Имах
щастието да се познавам с тях” (срещи, познанства,
приятелства).
Със своите над 3300 заглавия в регионалния
(най-вече „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 по-учени, и попрости, по-млади и постари. Попива всичко,
особено казаното от
земляци, а като остане по-свободен, 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 85-годишнина с нова книга.
Този път за срещите си с Дико Илиев. Възхищаваме
се на неговото нестихващо творческо вдъхновение.
Да си жив и здрав, Кольо!■

Жажда
за знания

