Крум КРУМОВ
ърва копка по проект за ко
рекция на коритото на ре
ка Огоста направиха в Монтана
кметът на града Златко Живков
и представителят на фирма
та-изпълнител „Щрабаг” Ролан
Мецлер.
Проектът предвижда за 200
дни коритото на реката, където тя
протича през Монтана, да бъде
коригирано и по двата бряга да
се построят високи стени. Целта
е да се сведе до минимум рис
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ка от наводнение от Огоста при
пролетно снеготопене и проливни
дъждове. Стойността на проекта
е 1 034 000 лева, финансира се
от фондовете на ЕС.
Ролан Мецлер заяви, че фир
мата ще изпълни проекта ка
чествено и в срок, тъй като
той е във фокуса на медиите и
вълнува много обществеността
в Монтана. Живков посочи, че
това е поредният проект, който
Община Монтана печели и ще
реализира.■ СНИМКА: АВТОРЪТ
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Вицепремиерът Цветан Цветанов на кръгла маса в Монтана:

Към 2020 г. на трудовия
пазар 23 % ще са роми
Крум КРУМОВ
Вицепремиерът и министър
на вътрешните работи Цветан
Цветанов гостува в Монтана
на Национална кръгла маса,
посветена на проблемите на
ромите и Международния ден на
ромите 8 април. Той представи
накратко Националната стратегия
за интеграция на ромите, която
бе приета наскоро от българския
парламент.
Цветанов заяви, че политиците
трябва да идват на такива
кръгли маси, за да чуят
реалните проблеми на ромите
и да се опитат да ги решат. Той
коментира, че през последните
20 години политиците са идвали
при ромите само преди избори,
обещавали са им разни неща,
които после не са се случвали.
Така се е стигнало до създаването
на ромски гета, до изграждането
на лоши трудови навици у ромите
и до ранно отпадане на много
ромски деца от училище.
Вицепремиерът обяви, че по
данни от последното преброяване
у нас живеят 325 343 роми,
които съставляват 4,9 на сто от
населението на България. При
децата от 0 до 9 години обаче
делът на ромите е много по-голям
– 20,8 на сто. ►на 7-а стр.

празник

Великденски
благослов и
поздравления
►на 4-a, 5-а и 6-а стр.

Диди СИРАКОВА
т 3 до 5 април в
Братислава се прове
де работна среща на Съвета
на дунавските градове и
региони, в която участваха
кметовете на 8 крайдунав
ски града и представители
на Дунавската комисия по
туризъм.
Участниците са обсъди
ли стратегията за крайреч
ния регион, запознали са
се с доклад за срещата
между председа
теля на Съвета на
дунавските градове и
региони Иво Гьонер
и комисар Йоханес
Хан, с доклада на
наблюдаваща група,
коментиран е въп
росът за учредява
не на европейска
дунавска младежка
асоциация, както и
откр
 иването на офис
на съвета в Брюксел.
По време на срещата са
обсъдени идеи и направе
ни конкр
 етни предложения
за новия програмен пери
од 2014 - 2020 г. на Съвета
на дунавските градове и
региони. Поставен е въпро
сът за по-лесното усвояване
на еврофондовете, като за
целта се изготвят макроре
гионални стратегии, свър
зани с програмите за тери
ториално сътрудничество.
Предложението ще бъде
внесено за разглеждане в
Европейската комисия.
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Бай Ганьо
прави
политика

►на 3-а стр.

На форума е предложе
но още и създаването на
дунавски културен алианс.
За в бъдеще ще се органи
зират съвместни мащабни
културни събития в рамките
на територията на дунавските
региони; ще се изгради мре
жа за креативност, включ
ваща дейците на културата.
Предвижда се размяна и про
мотиране на културни съби
тия и документални филми.
Коментирана е идеята за

Кметовена
крайдунавски
градове се
срещнаха в
Братислава
коопериране на градовете,
където има исторически
крепости, както и създава
нето на мрежа от дунавски
музеи. Целта е да се заси
ли влиянието на Дунавския
регион чрез културно
сътрудничество, а също така
контактите и сътрудничество
то между отделните градове.
В края на месец юни по ини
циатива на кмета на община
та Герго Гергов Видин ще бъ
де домакин на работна сре
ща на Съвета на дунавските
градове и региони.■

Слово
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Мирослав ГЕТОВ
бщина Мездра и
Изпълнителна агенция
„Електронни съобщителни мрежи
и информационни системи” (ИА
„ЕСМИС”) подписаха споразу
мение за сътрудничество между
двете институции за изграждане
то на широколентов (бърз) достъп
до интернет в 27-те съставни села
на общината. Това ще стане в
рамките на проекта „Подкрепа за
развитие на критична защитена,
сигурна и надежда обществена
ИКТ инфр аструктура”, финанси
ран от ОП „Регионално развитие”
2007 – 2013 г.
Проектът е приоритетен за
нашата страна и е в изпълнение
на директивите на Европейския
съюз и на Националната стра
тегия за развитие на широко
лентовия достъп в Република
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Мездренските села ще се
сдобият с бърз интернет
България. След неговото реали
зиране малките населени места
ще имат съществени предимства
в областта на ползването на елек
тронни услуги и всички възмож
ности за общуване и достъп до
информацията, предоставяна чрез
глобалната мрежа. „Това същес
твено ще повиши качеството на
живот на хората в общината, ще
се подобри инвестиционния кли

мат и ще я превърне в желано
място за обитаване и развиване
на подходящ за нашите природ
ни условия бизнес”, уверяват от
ИА „ЕСМИС”. И още: Община
Мездра „… ще промени облика
си, ще е активен участник в из
граждането на информационно
общество в България и ще е сред
първите „електронни общини” у
нас”.

Крайният срок за изграждане на
инфр аструктура за бърз интернет
в слабонаселените и икономичес
ки неразвити, както и в земеделс
ките райони на страната, е до края
на 2013 г. Благодарение на проек
та ще бъде преодоляна изолацията
на жителите на отдалечените се
лища от цифровата икономика. От
друга страна оптимизирането на
мрежовото оборудване и оптич

Младежи от ГЕРБ посетиха
Великденски базар
►М ГЕРБ
- Враца за
купи красиви
великденски
кошници, изра
ботени от въз
питаниците на
НУ „Софроний
Врачански”, по
случай големия
християнски
празник. Със
събраните
средства от
благотвори
телната иници
атива децата
ще отидат в
Национална
библиотека
„Св. св. Кирил и
Методий”, къде
то ще „осино
вят” книга.
Даниела ХИТОВА
резидентът Росен
Плевнелиев е приел
поканата да поеме патро
нажа над Ботевите
дни за целия период,
докато заема първия
пост в държавата
– това съобщи кме
тът на Враца инж.
Николай Иванов по
време на второто
заседание на орга
низационния комитет
на тържествата. По вре
ме на срещата бе взето
решение в близките дни
да се направи преглед на
състоянието на Ботевия
път и да се прецени как
во ще бъде необходимо,
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за да бъде подготвен за
предстоящия туристичес
ки поход от Козлодуй до
Околчица. Зам. областн
 и

на похода. Утвърдена бе
цялостната програма за
провеждането на „Ботеви
дни 2012”. Най-дълга поле

продължиха от предишно
то заседание. Сега бяха
изслушани становищата
на съюзите на архитекти
те и на художниците.
Председателят на
Общинския съвет
инж. Петя Аврамова
предложи да внесе
докладна, който на
предст оящото си за
седание да излезе със
становище къде да
бъде поставен ста
рият паметник на Христо
Ботев. „Надявам се с това
решение на Общинск ия
съвет да затворим тази
дискусия” – каза в заклю
чение кметът на Враца
инж. Иванов.■

Президентът Плевнелиев
поема патронажа
над Ботевите дни
ят управител Цветелина
Теофилова, която също
участв
 а в заседанието, из
каза готовност областн
 ата
администр
 ация отново да
се включи активно в под
готовката и провеждането

мика предизвика първата
точка от програма, свърза
на с възстановяването на
стария паметник на Христо
Ботев. Дебатите около из
бора на мястото, където да
бъде поставен паметникът,

Акция по залесяване
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Любомир ВЕСЕЛИНОВ
бщина Белоградчик винаги е
съпричастна с дейността на
Държавно горско стопанство в града.
Свидетелство за това са и многото
съвместни акции и инициативи през
цялата година.
В рамките на Седмицата на гората
35 души от общинска администрация,
гранична полиция, службата за
пожарна безопасност и защита на
населението участваха в залесяване.
В местността Разсадника бяха
засадени фиданки от веймутов бор
(достигащ 50 м височина и 1,5 метра
дебелина), черен бор, сребрист
смърч, кедър и липа. Активно
участваха и представители на Горско
стопанство и лично директорът Мая
Костова, които осигуряваха цялата
организация.
Същия ден в подобна акция са
участвали и ученици от СОУ Хр.
Ботев”.
На 10 април на прохода „Кадъ
боаз” се проведе за втора поредна
година трансгранична залесителна
акция, посветена на Седмицата на
гората, а организатори са местните
власти и горските стопанства на
общините Белоградчик и Княжевац,
а също и торлашките дружества
„Ждребче” и „Тимочанин-Торлака”.■

О

ната свързаност ще намали зна
чително държавните разходи за
поддръжка. За да функционира ус
пешно електронното управление,
ще бъде изгр адена допълнителна
високоскоростна оптична свър
заност на общинските центрове
към електронната съобщителна
мрежа, за да бъдат включени към
нея всички централни и общински
администрации. ■

Кметове лобират
за седми
козлодуйски блок
Елеонора
КОНСТАНТИНОВА
Кметове от Северозапада
се събраха mо инициатива
на козлодуйския градона
чалник Румен Маноев в
крайдунавския град. Целта
бе да изразят своята под
крепа за изгр аждането на
нов ядрен енергиен блок
на площадката на АЕЦ Козлодуй. Без политически
пристрастия, лобирайки
главно за икономическите
и социалните предимства,
които един такъв мащабен
проект ще даде на региона,
те единодушно приеха
декларация, в която изра
зяват своето одобрение и
подкрепата на местната
власт и бизнеса в региона
за изграждането на седми
блок в Козлодуй.
Домакинът на срещата
бе категоричен, че включ
вайки се в обсъждането и
подкрепяйки решението на
Министерския съвет, което
ще е от полза за всички хо
ра от този регион, те дават
положителен тласък на
бъдещото му икономическо
развитие. Интересни бяха
изразените мнения на пред
седателя на Общинския
съвет в Оряхово Ивайло
Вагенщайн, който десет
години е работил като енер
гетик на втори и четвърти
блок на АЕЦ - Козлодуй.
Според него решението
на правителството за нова
ядрена мощност в Козлодуй
ще даде шанс на този беден
край с ограничени ресурси
и висока безработица, ще
даде възможност за негово
то развитие, и то във време
на криза.
Кметът на Мизия д-р

СНИМКА: АВТОРЪТ

Виолин Крушовенски, под
крепяйки декларацията,
сподели, че той също е
работил дълги години ка
то лекар в Козлодуй и има
поглед върху здравословно
то състояние на хората от
региона . Д-р Крушовенски
е убеден, че на площадката
на централата има перфек
тна инфраструктура, че
блоковете работят напълно
безопасно, а нашата цен
трала е най-красивата в
Европа.
В приетата единодуш
но от десетте кметове на
Северозападния регион
декларация се посочва, че
от пуска на хилядамега
ватовия последен блок на
АЕЦ - Козлодуй, в този
край не се е случвала нито
една мащабна икономи
ческа инициатива. От своя
страна, през последните че
тири десетилетия площад
ката тук е доказала своята
пригодност като място за
експлоатация на ядрени
съоръжения, местната общ
ност прие изгр аждането на
НАЦИОНАЛНО хранили
ще за ниско и средно радио
активни отпадъци в близост
до централата, което е ико
номически изгодно. Освен
готовата вече площадка, ек
сплоатацията на новия ре
актор ще бъде обезпечена с
професионално подготвени
кадри с опит в тази слож
на и отговорна дейност.
Лобирайки за изгр аждане
то на 7-и блок в Козлодуй,
кметовете от региона изра
зяват надеждата на хората
от този изостанал иконо
мически регион за повече
заетост и за едно бъдещо
цялостно развитие.■

Слово
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Врачани
подкрепят
проект за
подземнa жп
магистрала
Над 3 хил. врачани са се вклю
чили в подписката, подкрепяща
подземния вариант за изграждане
на високоскоростн
 ата жп магис
трала през града. Подписката се
организира от Инициативен комитет
включващ, ВМРО, „Атака”, ДНЕС,
СПС „Защита”, НД „Достойни за
България”, Дамски клуб „Вратица”,
граждани на Враца.
Членовете на Инициативния ко
митет проведоха среща с гл. архи
тект на Враца Данаил Дилков, на
която се запознаха с всички детайли
по проекта. Въпреки позицията на
община Враца срещу изграждането
на 4-метрови шумозаглушителни
стени и за промяна на предварител
ния план чрез преминаване на тра
сето подземно или в траншея, никой
не се съобрази с това. Мотивите за
оскъпяване на проекта изглеждат
несериозни, предвид такива фрапи
ращи моменти, като изграждането
на нови гари и паркоместа за по 60
автомобила в села с население 300400 души.
Подписката ще продължи до нача
лото на месец юни, като освен под
вижния пункт в центъра на града,
постоянни такива има в магазин „Ла
Фиеста”, медицински център „Света
Анна”, бензиностанция „Аванти”,
офиса на ТВ „Римекс”. Наред с
това в засегнатите райони – ж.к.
„Дъбника”, „Сениче”, и „Металург”,
се разпространяват флаери с инфор
мация за инициативата.
Инициативният комитет ще от
прави покана към всички народни
представители от Врачански много
мандатен район за среща и ангажи
ране с проблема.
Ако институциите не вземат пред
вид исканията на врачани, ще се
премине към протести и гражданско
неподчинение. ■ Слово плюс

FCC издигна
последния стълб
на моста при Видин
Ангелина ДАКОВА

Пределна височина достигна пос
ледният стълб РВ12 на Дунав мост
Видин-Калафат – четвъртият в плава
телния участък на реката. Стълбът е
висок 44,76 метра. В основата му има
24 пилона на дълбочина до 78 метра.
Ростверкът (надпилонната шапка),
построена във формата на пресечена
пирамида върху пилоните, е с висо
чина 6 метра. В най-горната част на
стълб РВ12 се издигат два пилона,
всеки по 27,18 метра. За предпазва
не на фундамента на стълба от евен
туални сблъсъци с кораби или други
тежки предмети ще бъдат поставени
общо 19 двойки защитни елемента,
всеки един от тях с тегло от 80 до 120
тона, пет двойки от които елементи
вече са монтирани.
Завърши монтажът на сегментите
от връхната конструкция на моста
при стълб РВ9 и тя вече е съединена
с тази от неплавателния участък на
реката. Общо 178 такива сегмента с
тегло до 240 тона ще изграждат тя
лото на моста в плавателния участък
на Дунав. В неплавателната част на
реката техният брой е 300.
Завърши монтажът на вантовата
конструкция при стълб РВ9, като от
двете страни на връхната конструк
ция са качени по 13 двойки ванти.
При стълб РВ10 са монтирани 8
двойки ванти.
Продължават работите по из
граждане на констр
 укцията на
връхната плоча и пътните платна
на моста. Приключено е и изграж
дането на фундаментите и стълбо
вете на подходната жп естакада, в
ход е строителството на връхната й
конструкция. Доизграждат се насипи
те за пътния и железопътния подход
към моста. Изпълнението на проекта
по изграждането на моста към края
на месец февруари е 72%.
Изпълнението на проекта за при
лежащата инфраструктура на българ
ска територия към края на февруари
е 88%.■
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Прочетохме за вас в webcafe.bg

ХУБАВО, ЗЕЛЕНО

списанието.
Когато излязохме от София и се видя
Витоша в цял ръст, единият италианец,
ътувах събота сутринта с автобус
който стоеше до прозореца, се оживи.
от София до Пловдив. Пролет,
Изкара фотоапарат и започна да я
полетата бяха яркозелени, вдясно
снима.
се виждаха високите ни, със снежни
Тогава и аз отново погледнах към
шапки планини. Половината от
нашата планина. Ами хубава беше!
пътниците бяха чужденци: италианци,
Красива, снегът на слънцето искреше,
испанци, англичани.
изпъкваше на зеленото и създаваше
Италианците по-специално ги
усещане, като че сме във филма
разпознах на опашката за билети в
"Властелинът на пръстените".
автогарата. Седях в рейса малко зад
тях и им хвърлях по някой поглед иззад
Без да ща, една лека национална

П

Димитър Събев
ългарската икономика не
тръгна добре в началото
на 2012 г. Износът през
януари се забави с 14% на
годишна база, промишленото
производство през февруари
спадна с годишните 5.5%,
строителството е надолу с
нови 10%, кредитирането се
свива втори пореден месец.
Само през януари от страната
бяха изнесени 1 млрд. лева под
формата на валута и депозити.
За сметка на това цените на
горивата и храните поставят
рекорди с темпа на Сергей
Бубка и само на ловкостта
на статистическия институт
дължим това, че данните за
инфлацията още не влизат в
челните заглавия на новините.
За съжаление тази ситуация
на стагфлация, близка до
депресия, не само че не
води до размърдване на
националния интелект как
бихме могли да подобрим
перспективите си, но става
повод за политическо черно
тото.

гордост ме боцна. След което
погледнах към останалите пътници
в автобуса - никой от българите не
виждаше Витоша. Дремеха. После
и към далеч по-величествената
Рила не гледаха, като минавахме из
Ихтиманско.
Само италианецът си щракаше с
фотоапарата през запрашеното стъкло.
Струва ми се, че тази история казва
нещо много важно - макар още да не
знам какво точно - за нас и за нашата
икономика.

Б

Шаденфройде
Ръководствата на БСП, на
издънките на НДСВ или на
"сините" (те май започнаха да
се роят като БЗНС-та) ще са
по-щастливи от национален
провал, отколкото от
икономическо възстановяване.
Защото провалът на
настоящото управление
дава шанс на изброените да
се доберат до повече власт,
независимо дали искат да я
упражняват или просто да
хапят в опозиция.
Сходни нагласи са
характерни и за партиите в
други държави, по-специално
Републиканската партия в
САЩ, но за малка бедна
България подобно злорадство е
пагубно. Всъщност германците
имат по-добра дума за
емоциите на политическите
паяци: Schadenfreude. Думата
вече се е наложила и в
английския език - тя изразява
специфичното усещане на
задоволство от понесената от
"врага" щета.
Днешните трудности на
националната икономика
потапят в шаденфройде
българските опозиционни
партии. Проблемът им е, че те
не са в състояние да обяснят
на разбираем език на хората
защо имаме подобни сериозни
икономически и социални
проблеми, камо ли да изработят
своя достоверна програма за
промяна.
Управляващите правят
грешка след грешка и са крайно
уязвими и в идеологически, и
в професионален, и в човешки
план. Но опозицията е тотално
безсилна да се възползва.
Тя занимава обществото
с телевизионни драми,
посветени основно на нейната
импотентност. Следствието е,
че управляващите се радват
на незаслужен комфорт, а
икономиката буксува.
От платформи за налагане на
идеология, каквато би трябвало

Бай Ганьо
прави
политика
да е тяхната същност, партиите
ни са се изродили в структури
за печелене на избори чрез
шпиониране на конкурентите.
Безскрупулни - това са
в масата си политиците на
България. И ако тук и там из
партиите все пак виждаме
ценно изключение, чудим
се какво го държи в кръга
на очевидни манипулатори,
които на всичкото отгоре са му
началници.

Азис.
За да бъде унижението на
мислещите хора и на творците
пълно, управляващите градят
пошлия си имидж за тяхна
сметка: Дянков бил фен на
археологията, Борисов бил
нереализиран художник ...
Макар през соца банкерът
да вземаше повече пари от
инженера, а партийният
секретар да колеше и бесеше,
авторитетът на учените хора
оставаше достатъчно висок, за
Политиката на
да слага агресивните простаци
тройкаджията
на мястото им.
Масата трупаше комплекси
Спагети уестърните
и през всичките години на
са по-многопластови от
прехода, когато начело на
политическите послания на
държавата заставаха хитри
днешните управляващи. Но
адвокатчета, доцентчета,
оказва се в това им е чара.
професорчета - и тези
Много от решенията на ГЕРБ
ще се изяснят, ако погледнем на комплекси изведнъж се
отприщиха в днешното
стратегиятата им за печелене
"управление на тройкаджиите".
на сърца и гласове от следния
Какво е по-важно на
ъгъл: масата е проста и обича
изборите: 20 посредствени
подигравки с "умните".
гласа или 5 елитни? ГЕРБ си
Не беше ли затова разказана
отговориха първи и спечелиха,
играта на българския театър
като приложиха на българска
незабавно след идването на
почва ДПС - модела. Сега
ГЕРБ на власт през втората
те могат да бъдат свалени
половина на 2009 г.?
от власт, само ако народът
Не влезе ли затова
финансовият министър Симеон изведнъж поумнее.
Дянков в демонстративна
Каквито хората ...
война с Българската академия
Намирам страшно много
на науките? Не мачка ли тъкмо
кусури на сегашното
по тази причина българският
политическо и икономическо
премиер журналистите, които
биват допускани да разговарят управление. Но през
възмущението ми една
с него?
стара мъдрост лека - полека
Политика, целяща да се
си проправя път до мен:
хареса на мнозинството за
сметка тъпчене на естествената избрало ги е мнозинството
на българите. Такъв, чисто и
интелигенция и на добрите
просто, е българският народ.
нрави - това е тайната на
ГЕРБ. Затова образователният
Такова ще е и управлението ни,
ни министър се застъпва за
докато народът си остава такъв.
правото на децата да се кълчат
Очевидно сред
под воплите на онова нещо
опозиционните партии също

няма кой да се идентифицира
с мислещите и образованите
хора. Всички търсят гласа
на леля Пена - и на никой не
му пука за гласа на все помалкото учени, китаристи или
програмисти.
Не става дума за национална
обреченост, а за закономерност:
първо при народа идват
образованието и културата,
а чак после образованите
и културни управляващи.
Явно в модерните времена е
така, а не обратното. Така че
много народни будители има
да дойдат, преди знанието да
стане национален приоритет.
В политичекия морал и
култура не сме мръднали подалеч от Алековия Бай Ганьо.
Не си мислете, че бай ви Ганя е
още с потури и продава розово
масло - още в края на XIX
век той си наметна белгийска
мантия и вече е и журналист, и
избори прави, и в депутацията
ходи, пък и в опозицията, ама
де-де.
И докато нашият
управленски бай Ганьо се тупа
по гърдите и вика „булгар,
булгар!" - а ние бохемите и
студентчетата тънем в земята
от европейски срам - неговите
нароили се с хиляди ганьовчета
клеймят из интернет форумите
журналистическите мекерета.
Ако писарушките виждат
кусури в икономиката и
обществото - значи са
против управляващите, значи
прегрешават против ГЕРБ и
неговите апостоли. Ако пък
драскачите проявят оптимизъм,
че България все пак ще намери
сили да се изкатери от дупката,
в която управата благоразумно
ни е набутала, значи са
"подлоги", платени гадове.■

Слово

празник
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Великденски
благослов

„Пристъпете, приемете
светлина от незалязваща
та светлина и прославе
те Христа възкръснал от
мъртвите!”
(Из Пасхалната утреня)
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Възлюбени в Господа
братя и сестри,
С този възторжен призив, в утрото
на Пасхалното тържество, Светата
Православна църкв
 а приканва своите
верни чеда да пристъпят с радостен
трепет в сърцата си и припалят сво
ята Великденска свещица от незаляз
ващата светлина на Възкръсналия
Христа жизнодавца, за да празнуват
в атмосфера на духовна светлина
и неизтощима радост празника на
празниците – Великия ден на всес
лавното Христово Възкресение!
Този пасхален поздрав отново
отеква до краищата на вселената,
за да ни направи съпричастни на
най-великото мироспасително съ
битие в човешката история – побе
дата над смъртта и греха – триумф
на живота за следовниците на тези,
които са поели житейския си друм
по стъпките на Спасителя – „Пътят,
Истината и Животът” в своето битие.
Само светлината на дивното и тайн
ствено Възкресение Христово, може

Христос воскресе!

Скъпи жители на община Грамада!
Обръщам се към вас, за да ви
поздр
 авя най-сърдечно със светлия
християнски празник Великден, с
пожелания за
много здраве, щастие и сбъдване на
мечтите ви за по-доброто
бъдеще на общината и Отечеството.
Бъдете благословени за вашата
всеотдайност, с която отстоявате
българския дух и традиции!

Николай ГЕРГОВ
кмет на Община Грамада

Ръководството
на хотел „Огоста” – Монтана

честити на своите служители и
клиенти светлия християнски
празник Великден!

Пожелаваме ви
благоденствие и повече
християнска любов!
Бъдете живи и здрави!

да разсее мрака и недоуменията
в човешките души, да премахне
дългата нощ на споходилото ни от
чаяние и да ни озари с всеопроща
ващата Божия любов, която целият
мрак на света не може да обземе
и помрачи (Иоан 1:5). Затова, не
ка и ние, ведно с Боговдъхновения
Апостол, радостно и убедено в спа
сяващата сила на Възкръсналия
да възкликнем „Де ти е смърте
жилото, де ти е аде победата?” (1
Кор.15:55) – „Възкръсна Христос и
ти биде низвержен, като безсилен“ –
„Възкръстна Христос и живот се въд
ворява навсякъде по света. Затова
нека помним, че, „Ако само през този
живот се надяваме на Христа, ние
сме най-окаяни от всички човеци!” (1
Кор.15:19). Но е ето Христос възкр
 ъс
на и за отминалите от този свят стана
начатък, както и за всеки роден на та
зи земя, който е възлюбил Неговото
– Христово явяване.
И нека помним посланието на
днешния пресветъл ден: Радостта
и Мира, Правдата и Истината, ка
то сладки плодове на Христовото
Възкресение се осъществяват в
душите и сърцата ни още тук по
земното ни странствуване, когато
оплодяваме вярата си в Неговото
победно Възкресение! Като живе
ем достойно и ценим живота, ние го
превръщаме в благодатно поле на
нашите благородни трудове за пости
гане на духовно съвършенство, чисти
мисли, възгр
 яване и възкр
 есяване на
всечовешките християнски ценности
за постигане на Мир и добра воля
между човеците, като преумножава
ме нашето усърдие в задружната ни
борба за унищожаване на нравств
 е
ната поквара в нашия век, за осъщес
твяване светлите идеали на цялото
човечество.
Да пребъдваме прочее с
Възкръсналия Христа -Спасителя в
радостта и тържеството на светлото
Възкресение!
На любезните читатели на вест
ник „НИЕ“ молитвено и от все сър
це желая в здраве, бодрост и сили
да бъдат огряни от незаходимата
светлина на Възкръсналия Христа
Жизнодавца, за да приемем в сър
цата си Неговия спасителен поздрав:
Мир вам! Радвайте се!
Христос Воскресе!
Воистину Воскресе Христос!
С неизменна във Възкръсналия
Христа обич и благословение,
+ ВИДИНСКИ МИТРОПОЛИТ
Пасха Господня 2012 г.

Скъпи съграждани
и гости на Враца!
В навечерието сме на
най-големия християнски
празник - Възкресение
Христово!
Едва ли има по-подходящо време,
за да спрем за малко в забързаното
си ежедневие и да оценим кои са
наистина важните неща в живота
ни. Сред тях безспорно са всички
християнски добродетели, които сме
длъжни да предадем на следващите
поколения. Нека празникът е само
повод да извадим наяве най-доб
рото и светлото, което носим у се
бе си! Нека радостта и надеждата,
които Възкресението носи, озарят
всеки дом! Нека вярата ни прави
единомишленици в доброто!

Христос воскресе!

Скъпи съграждани,
Приемете моите поздр
 ави
по-повод
най-светлия празник
Възкресение Христово!
Желая на всички живот и здраве,
чисти мисли и обич в сърцата!
Историята на християнството е исто
рията на най-голямото чудо - чудото
на Възкресението. Вярата ни е тази,
която прави възможно неговото
повторение - ден след ден, година
след година. Нека неговата светлина
продължи да ни води към един
по-добър живот и благоденствие!

Честит празник!

инж. Николай ИВАНОВ,
кмет на Община Враца

Златко ЖИВКОВ,
кмет на Община Монтана

Уважаеми граждани и гости на Монтана,

Поздравявам ви с настъпването на
най-светлия християнски празник Възкресение Христово!
На Великден всички ние, изричайки съкровената молитва за здраве и
спасение, търсим божието благословение за себе си и за най-обичаните си
хора. Нека съхраним в себе си вярата в чудото на Възкресението, нека запа
зим добротата и стремежа към разбирателство.
Приемете моите най-искр
 ени пожелания за здраве и благополучие, за радост
и обич, които да огряват вашите сърца и домове!

инж. Иво ИВАНОВ, председател на Общински съвет – Монтана

„Транском и Са” - Монтана
честити най-светлия
християнски празник Великден
на своите работници, служители
и приятели!
Бъдете живи и здрави и дано
тези дни влеят повече чистота
в душите и сърцата ни!

Весели празници!

Цветан АНДРЕЕВ,
управител

Честито
Христов Възкресение
о!

Повече о
птимизъм
късм
, здраве
 ет и рад
хора от С  ости на всичк ,
и
пожелава еверозапада
т
ДЖЕТ ТАКС
И И ДЖЕТ
СОД!
Петко Е

НЧЕВСК

И

ОКС – Враца

Честит празник!

На всички кооператори по случай
Възкресение Христово пожелавам
много Христова светлина в
сърцата и душите им и с нови
пориви, с нови копнежи да работим
за просперитета на кооперативното
движение, което е нашето
спасение и бъдеще!
Велко АТАНАСОВ,
председател

Община Вършец

честити на своите служители и на
гражданите на общината светлия
християнски празник Възкресение
Христово!

Желаем ви здраве, щастие,
благополучие и по-добри
дни!

Иван ЛАЗАРОВ,
кмет на Община Вършец

За празника Възкресение
Христово желая на
гражданите на община
Белоградчик здраве и успех
във всяко добро начинание!

Нека радостта от тържеството на
живота и надеждата, които чувст
ваме на Великден, водят всички ни
през трудностите и предизвикател
ствата на времето, в което живеем!
Да работим заедно и отговорно за
по-добро бъдеще на българските
градове и села.

Борис НИКОЛОВ,
кмет на Община Белоградчик

4

Слово

празник
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Великденско (Пасхално) послание
до боголюбивите свещенослужители и до всички православни християни от Врачанска епархия

Христос възкресе!
Боголюбиви братя и сестри
епархиоти, чеда на БПЦ.
„Христос възкръсна, както беше
казал” /Мат. 28:6/
В историята на човечеств
 ото от
летяха множеств
 о стотици години от
онзи страшен и свещен миг, в който
Божественото Откровение се сля с ре
алността и се съсредоточи на Голгота в
мъченическа жертв
 а на Спасителя вед
но със земните хора за небесно бла
женство и вечен живот.
Християнската вяра се основава
върху Христовото възкресение. Без
него не може да има християнство.
Възкресението на Иисус Христос е
истински триумф на живота. То е за
лог за нашето собст вено възкресение
и за унаследяване на вечен живот

в Царството небесно след Второто
пришествие на Сина Божий. Защото,
както пише св. ап. Павел „Христос
възкръсна от мъртви и за умрелите
стана начатък….. Начатък е възкръс
налият Христос; после , при Неговото
идване, ще възкръснат ония, които са
Христови”! /I Кор. 15 : 20, 23/.
Възкресението Христово съдържа и
изразява надеждата на всички христи
яни за възкресение и вечно пребъдване
във вселенията непресъхваща благодат
Божия, която преизпълва като живоно
сен поток ония, които следват пътища
та Му. В този светъл, възвишен и най
– красив празник Христовите последо
ватели получават най–силното и ярко
доказателство за истинността на свята
вяра. Възкръсналият Спасител е кра
йъгълния камък на издигната от Самия

Него Църква в нейното земно и небесно
измерение. Онези от нас, които вървят
по неговите стъпки, съставляват оста
налите градивни елементи на велича
вото Божие домостроителство, имащо
за крайна цел спасението на всички
люде. Затова и Христос свидетелству
ва за Себе си: „Аз съм възкресението
и животът; който вярва в Мене, и да
умре, ще оживее” /Йоан 11:25/.
Христос възкресе! Неговия мрачен
гроб в подножието на Голгота се пре
върна в люлка на ново раждане и ду
ховно извисяване. Краят на Неговия зе
мен път наложи началото на Вечността.
Смъртта Му израсна в неподражаема
победа на безсмъртието. Скръбта на
повярвалите в Него се вля в живи
телния извор на възтържествувалата
справедливост и обагри с горестта си
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Скъпи съграждани,
Честито
Възкресение
Христово!

Нека през светлите празници
на Христовото възкресение от
ворим душите, сърцата и умо
вете си за силата на добротата.
Радостта от всеобщата обич и
благодат да изпълни домовете
на всички и ни води към едно
по-успешно бъдеще за Мездра!
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Иван АСПАРУХОВ,
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Управителят на
„Общински пазар” – Монтана
честити Великден
на своите служители,
клиенти и съграждани!
Нека със светлия християнски
празник и ние възкр
 ъснем
за по-добри дни!

Честит празник!

Замфир ЗАМФИРОВ,
управител

„Регионално депо за
отпадъци – Монтана” ЕООД

поздравява своите работници и
служители със светлия празник
Великден!
Бъдете здрави, бъдете честити на
най-светлия християнски празник!

Имайте мирни и
спокойни дни!
Христос воскресе!

инж. Мариела ЖИВКОВА,
управител

Честито Възкресение
Христово!
Както са светли великденските
дни, така светли да са и дните
на годината за всички вас, жи
тели на община Медковец! И
да се възкр
 есят мечтите ви за
слънце, здраве и човеколюбие!
инж. Венцислав ЕВГЕНИЕВ,
кмет на Община Медковец

мощния прилив на просиялата, всеп
роникваща християнск а мисия. Светът
след онази ранна неделна утрин край
Иерусалим, в която мироносците отк
риха празния гроб на своя Божествен
Учител, вече не бе същият. Нещо ново
се роди – и на небето и на земята – и
вярата, надеждата и любовта в сво
ето възраждащо единство прегърнаха
планетата и осветиха тясната пътечка
към спасение за благодатен живот в
Господа!
Нека всички ние, в името на този да
руван ни от Бога живот, от глъбината на
нашите души и ликуващи сърца се поз
дравяваме празнично с великденския
спасителен възглас
ХРИСТОС ВЪЗКРЕСЕ!
ДНЕС И ЗАВИНАГИ –
НАИСТИНА ВЪЗКРЕСЕ!

Христос воскресе!
Скъпи съграждани,
Желая ви най-сърдечно здраве,
много щастие и успехи в делата
ви! Уповавайте се в доброто и
успеха – като най-светли източ
ници на живота ни!

Честит Великден!

Симеон ШАРАБАНСКИ,
кмет на Община Кнежа

Скъпи жители
на Община Лом,

Честито Възкресение
Христово, скъпи
жители на община
Ружинци!

В духа на една утвърдена традиция
се обръщам към вас, за да ви поз
дравя във времето на най-светлите
семейни празници!
Желая ви сбъдване на хубавите ви
намерения и планове в общата ни
надежда за обновление и проспе
ритет на родния ни край!

С най-топли чувства приемете мо
ите най-искр
 ени пожелания в наве
черието на светлите Великденски
празници! Нека животът ни бъде
изпълнен с благополучие, здраве,
обич и вяра!

Иво ИВАНОВ,
кмет на Община Лом

Венцислав ВАНКОВ,
кмет на Община Ружинци

Честит Великден!

Областно и общинск о
настоятелство на БЗНС –
Монтана,
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поздравява всички сдружени земе
делци и симпатизанти с най-светлия
християнски празник Възкресение
Христово!
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С пожелание за успехи,
за здраве и благополучие!

Борис АНГЕЛОВ,
председател

Община Криводол

честити светлия християнски праз
ник Възкресение Христово на всич
ки жители на общината. Желаем ви
здраве, благоденств
 ие и добруване!

Нека Великден ви зареди
с нови душевни сили,
с нови мечти,
с по-добри дни!

Петър ДАНЧЕВ,
кмет на Община Криводол

Скъпи жители
на община Роман,

Поздравяваме ви с Възкресение
Христово! Желаем ви здраве, прос
перитет и сбъдване на мечтите.
Уповавайте се в християнските
добродетели, които ни съпътстват
винаги и навсякъде!

Весели великденски дни!

Красимир ПЕТКОВ
кмет на Община Роман

ЕТ „Нешо М
– Бяла Сла иранов”
тина

чест ит и н
ай-светл
христ ия
и
 нс
 ки празн я
на свои
ик Вел
 те рабо
тници, сл икден
и бизнес
ужители
па
Бъдет ртньори!

еж ии
здрави!
И дано т ив
повече чи ез и дни влеят
 ота в д
и сърцат ст
ушите
а ни!
Нешо М

ИРАНОВ
,
презид
 ент

Скъпи граждани
на община Мизия,

Приемете моите поздрави по по
вод Възкресение Христово!
Нека на този светъл християнски
празник сърцата ни са изпълнени
с обич, лицата озарени с надеж
да и в делата си бъдем водени от
добри помисли за бъдещето!
Бъдете живи и здрави!

Честит празник!
Виолин КРУШОВЕНСКИ,
кмет на Община Мизия

Слово

спектър
►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
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12 * Велики
четвъртък.
Преп. Василий
изповедник,
еп. Парийски
13 * Велики петък.
Св. свщмчк Артемон,
презв. Лаодикийски
14 * Велика събота.
Св. ин. папа Римски
15 Възкресение
Христово – Пасха.
16 Възкресение
Христово.
Св. мчци Агапия,
Ирина и Хиония
17 Възкресение
Христово.
Преп. Симеон
Персидски.
18 * Светла сряда.
Преп. Йоан.
Св. мчк. Виктор

ЕТ „Владимиров инженеринг”

Уважаеми жители
на община Грамада,

Скъпи съграждани,
гости и приятели
на Видин,

В навечерието на един от найсветлите християнски празни
ци – Възкресение Христово,
се обръщам към вас с най-ис
крени пожелания за здраве,
благоденствие, вяра, късмет и
житейски радости! Нека в праз
ничния Великден всеки дом
бъде изпълнен с много радост и
красота, с енергия и надежда, с
обич и закрила!

Поздравявам ви най-сърдечно
със светлия празник
Възкресение Христово!
Да бъдат благословени всички
наши начинания, нека в домове
те ни, в мислите и в сърцата ни
има повече обич, състрадание
и светла вяра!

Честит Великден!

Николай ГЕРГОВ,
кмет на Община Грамада

Герго ГЕРГОВ,
кмет на Община Видин
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ПК „Наркооп” – Монтана

Скъпи
съкооператори,
поздравявам ви
най-сърдечно
с настъпващите
Великденски
празници,

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

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

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 общинско имуществ
 о и във
връзка с изпълнение на Решения с № 88 и 89/21.03.2012 г.
на Общински съвет Чипровци и Заповед №178 от 10.04.2012
г. на Кмета на Община Чипровци

Анатоли ПЪРВАНОВ
кмет на Община Чипровци

поздравява
със светлия празник
Възкресение Христово
жителите на общината!
Нека светлината на този ден
озари душите ви! Бъдете здра
ви и жизнерадостни,
носете в сърцата си
човешките добродетели!

като ви желая здраве,
много обич и вяра,
и щастие в семействата!
Нека с общи усилия възкр
 е
сим и укрепим кооперациите,
за да имаме един достоен
човешки живот с много блага
и надежди!

Честит Великден!

Вежен ВЕЛКОВ,
председател

ОБЯВЯВА

публичен търг с явно наддаване за отдаване под
наем на на земеделск и земи общинска собственост
от общинския поземлен фонд на община Чипровци, в
землището на с. Превала и с. Бели мел,
описани, както следва:
1. Публична общинск а собственост:
1.1.в землището на с. Превала
1.1.част от имот №025003 с код позиция
06131263872 – 67,000 дка;
1.2. в землището на с. Бели мел:
1.2.1. имот №000179 – 4,464 дка;
1.2.2. имот №182001 – 0,496 дка;
1.2.3. имот №182057 – 0,342 дка;
1.2.4. имот №000289 – 4,762 дка;
1.2.5. имот №000300 – 1,248 дка;
1.2.6. имот №000344 – 3,154 дка;
1.2.7. имот №292226 – 0,556 дка;
1.2.8. имот №292227 – 0,807 дка;
1.2.9. имот №182040 – 11,867 дка;
1.2.10. имот №000294 – 20,663 дка;
1.2.11. имот №000332 – 7,853 дка;
2. Частна общинск а собственост:
в землището на с. Бели мел:
2.1. имот №292140 с площ от 12,688 дка;
2.2. имот №182053 с площ от 19,201 дка;
2.3. имот №182073 с площ от 23,091 дка;
Публичният търг ще се проведе на 18.05.2012 г. от
9.00 часа, повторен публичен търг на 31.05.2012 г.
от 9.00 часа в малката заседателна зала на община
Чипровци. Срок за отдаване на земеделските земи – ед
на стопанска година. Първоначална тръжна цена за 1 де
кар за стопанска година е 3 (три лева) лева за публична
общинска собственост и 4 (четири лева) лева за частна
общинска собственост.
Стъпка на наддаване – 7% върху общата първоначал
на тръжна наемна цена на съответния имот. Депозит за
участие в търга – в размер на 4.00 (четири лева) лева
за всеки имот поотделно, за които участва съответният
кандидат, внесен по банковата сметка на общината до
16.30 часа на 17.05.2012 г., и до 16.30 часа на 30.05.2012
г. при повторен търг.
Срок за подаване на предложения за участие в тър
га до 16.30 часа на 17.05.2012 г. в деловодството на
първия етаж на общината, при повторен търг до 16.30
часа на 30.05.2012 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, предхождащ търга,
след закупуване на тръжна документация.
Справки и информация: тел.09554/ 28-28 / 21–06.

Кметът на Община Димово
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Лозан ЛОЗАНОВ,
кмет на Община Димово

ОБЩИНА МОНТАНА
3400 Монтана, ул.”Извора”1, тел:(096) 394 208,
факс: 300401, е-mail: mayor@montana.bg

На основание чл. 69 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинското имущество

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
№

Наименование

Площ кв.м.

1

Незастроен УПИ ІІ, кв.29 по кадастралния и
регулационния план на с. Войници,
Незастроен поземлен имот с идентифика
тор 48489.13.486 по кадастралната карта
на гр. Монтана.

606

2 400

240

30

470

27 760

2 776

50

2

Начална
тръжна цена
/ лв.

Депозит / лв.

Цена на
тръжни
документи / лв.

Цените са без включен ДДС.
Търгът ще се проведе на 27.04.2012 г. съответно по т.1 от 11.00 ч. и по т.2 от 11.30 ч. в сградата
на община Монтана.
Тръжните книжа се получават в стая 506, а се заплащат в ТБ”Алианц България” - клон Монтана
по IBAN BG88BUIN76618472700003, банков код 44 70 00, до края на работния ден, предшестващ
търга.
Депозитът се внася в ”Общинска банка” АД - клон Монтана по IBAN BG82SOMB91303347342102,
BIC – SOMB BGSF до края на работния ден, предшестващ търга.
Молби за допускане до участие в търга се приемат в стая 506, до края на работния ден, предшес
тващ търга.
Оглед на обектите се осигурява от Дирекция “ОС” при община Монтана, след представяне на доку
мент за закупени тръжни книжа.
Повторен търг, при неспечелен от първия търг обект, ще се проведе на 04.05.2012 г. по същото
време и на същото място, като срока на всички необходими за участие документи е края на
работния ден, предшестващ търга.
За справки: тел. 096/394 221 и 394 222.

Слово

спектър
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Вицепремиерът Цветан Цветанов на кръгла маса в Монтана:

Към 2020 г. на трудовия пазар...
► от 1-а стр.
Във възрастовите групи
от 10 до 19 г. и от 20 до 29
г. ромите са по 18,3 % от
населението в страната.
Това означава, че към 2020
г. трудовият пазар у нас
ще е съставен от около 23
% роми, обяви Цветанов.
Той коментира, че този
факт задължава властта
да образова ромските
деца и да ги подготви за
времето, когато ще трябва
да работят.
Монтана е регионът с
най-голям дял ромското
население – 12,7 на сто.
Следва Сливен с 11,8 %,
Добрич с 8,8 %, Ямбол
с 8,5 %, обяви министър
Цветанов. В тези региони
и в Северозападна

България положението
е най-тежко, защото
безработицата е найголяма. Със строежа на
втория мост над Дунав
при Видин и Калафат
и с ремонта на други
основни пътища в тези
региони правителството
се стреми да привлече
чужди инвеститори и да
съживи бизнеса, обяви
вицепремиерът.
Приетата наскоро
Национална стратегия за
интегриране на ромите
в периода 2012-2020 г.
залага секторни политики
за интеграция.
С нея се слага край на
подхода всеки ромски лидер
да се опитва сам да спасява
себе си и своята общност

със срещи и ходатайстване
пред министрите, кметовете
и областните управители,
заяви Цветанов. Той
обеща още по-стриктен
контрол по усвояването на
европейските и национални
средства за интеграция на
ромите.
Председателят на
фондация „Рома” – Лом
Николай Кирилов поиска
повече места за роми в
държавната администрация
и висшите етажи на
властта. Той пожела
субсидираните програми
за заетост да не бъдат само
за нискоквалифицирана
работа, а и за специалисти,
каквито има в ромската
общност. Кирилов поиска
медиите у нас да дават и

СНИМКА: КРУМ КРУМОВ

примери за успели роми,
а не само да се говори за
криминални прояви.
Цветанов заяви,
че през последните
години напрежението

между българи и роми
се увеличава и заради
преекспонирането на
битовата престъпност
в медиите. Той даде
примери за разбирателство

между двете общности на
много места в страната
и коментира, че всичко
зависи от образованието
и трудовите навици на
малцинствата. ■

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

На основание чл. 20 от Наредба № 2 от 15.03.2002
г. на МТС за условията и реда за утвърждаване на
трансп
 ортн
 и схеми и за осъществ
 яване на общес
твен превоз на пътници с автобуси, Решение №
111/21.03.2012 г. на ОбС – Чипровци и Заповед №
175/09.04.2012 г. на кмета на община Чипровци

ОБЯВЯВА КОНКУРС

Oтново триумф за
ПМГ "Екзарх Антим I"
в Ученическата баскетболна лига

тборът на ПМГ
О
„Екзарх Антим
І“- Видин за поредна го

дина спечели купата на
Ученическата баскетбол
на лига. В спортна зала
„Фестивална“ се състоя
седмото издание на лигата.
На финала „математиците“
надиграха убедително
представителите на СОУ
„Цар Симеон Велики“, ре
ализирайки резултат 97-78.
Момчетата от
Математическата достиг
наха до финала без нито
една загуба, с 3 победи
в груповата фаза и ле
сен успех на полуфинала

срещу ПГ „Проф.д-р Асен
Златаров“. В първия полу
финален сблъсък при юно
шите ХІ-ХІІ клас отборът
на „Екзарх Антим І“ убеди
телно надигра ПГ „Проф.
д-р Асен Златаров“ с 80:44.
Това бе четвъртата победа
за възпитаниците на Илиян
Ангелов, която ги изпрати
на големия финал.
В препълнената зала
„математиците” взеха лек
превес в началото, като
след първата част водеха
с 26-21. Отборът на „Цар
Симеон Велики“ впослед
ств
 ие затегнаха защитата
и на полувремето таблото

вече показваше равенст
во 46-46. Като на истински
финал развръзката дойде
в последните минути, в
които по-опитните момчета
на ПМГ надиграха съп
ерниците си с 97-78. Така
баскетболистите на ПМГ за
поредна година триумфи
раха и добавиха пореде
ден трофей в училищната
спортна витрина. Радостта
бе двойна, тъй като предс
тоят тържествата по повод
40-годишния юбилей на
видинската Природома
тематическа гимназия,
а внушителната купа за
шампионите даде нов

18 медала

за врачанските
кикбоксьори

повод за гордост и само
чувствие на ученици и учи
тели. Победителите бяха
аплодирани и поздравени
лично от директора на гим
назията Румяна Петрова,
която не скри гордостта си,
че възпитаниците на ”зеле
ното” затвърждават лидер
ските си позиции.
Най-полезен състе
зател на турнира стана
Емил Емилов от ПМГ, за
което получи статуетка и
грамота. Водачът на ПМГ
”Екзарх Антим І” Илиян
Ангелов пък бе отличен с
приза „най-добър треньор”
на лигата. ■ Слово плюс

Даниела ХИТОВА

18

медала завоюваха врачанските кик
боксьори от държавния шампионат,
на който Враца бе домакин през почивните
дни. 400 състезатели от 32 клуба в страната,
във всички възрастови групи, мериха сили в
два стила - семи контакт и лайт контакт.
Зам.-кметът на Враца Красимир Богданов
бе гост на шампионата, който се проведе в
тенис-залата в спортния комплекс „Христо
Ботев”.
Главен съдия бе наставникът на врачан
ския „Арис” Ангел Иванов, който каза, че
през есента Враца отново ще е домакин на
състезание от подобен ранг. Възпитаниците
на Иванов спечелиха 9 златни медала, 1
сребърен и 8 бронзови. Шампиони в своите
категории станаха: момчета до 12 г. -Марио
Иванов /46 кг/, до 14 г. - Деян Тодоров /63 кг/,
момичета до 14 г. – Антонина Банчева /50 кг/,
юноши младша възраст – Калин Цветанов/
63 кг/, Явор Любомиров /69 кг/, Антоан Ивов
/+79 кг/, девойки младша възраст – Бетина
Банчева /55 кг/, ст. възраст Йордан Йорданов
/84 кг/, и при мъжете Асен Асенов /57 кг/.
Следващото първенство за врачанск ите
файтъри е през април в Шумен.■

● Монтана - Чипровци, с начални часове на
тръгване – 09,00 от Чипровци и обратен курс – 13,00
часа от Монтана /изпълнява се по две маршрутни
разписания - № 103501 изпълнява се без сряда и
неделя, и № 103502, изпълнява се само в сряда, като
автобусът пътува до с. Равна/;
● Чипровци – Мартиново, с начален час на
тръгване от Чипровци – 08,35 часа и обратен курс –
08,45 часа от Мартиново /изпълнява се без неделя/;
● Чипровци – Мартиново, с начален час на
тръгване от Чипровци – 14,15 часа и обратен курс –
14,25 часа от Мартиново /изпълнява се без неделя/;
● Чипровци – Мартиново, с начален час на
тръгване от Чипровци – 14,50 часа и обратен курс –
15,00 часа от Мартиново /изпълнява се в сряда/

Освен изискванията, определени с Решение №111 от
21.03.2012 г. на ОбС – Чипровци, кандидатите в кон
курса трябва да отговарят и на условията, посочени в
конкурсната документация.
Документацията за участие в конкурса кандидатите мо
гат да закупят срещу 50 лева без ДДС от 17.04.2012 г.
до 11.05.2012 г. в стая 201 на Община Чипровци.
Заявленията за участие в конкурса ще се приемат
до 16,00 часа на 17.05.2012 г. в деловодството на
Община Чипровци.
Предложенията на кандидатите ще бъдат отворени от
комисия на 18.05.2012 г. в 9,30 часа в малката заседа
телна зала на Община Чипровци.
Лице за връзка: Снежана Макавеева, тел. 09554/20 57.
Анатоли ПЪРВАНОВ
кмет на Община Чипровци

Давам стая под наем, удобна за квартира
и за офис, в БЦ „Огоста” – Монтана.
Тел. 0899/655604

Слово

плюс

Във Видин

за възлагане в пакет на автолинията от
областната транспортна схема и автолиниите
от общинската трансп
 ортна схема, както следва:

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

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”

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

Параскева Маркова
тел. 0876 307 732
0876 537 952

●Печатница Враца● ЕООД

Екип Враца
ул.“Цв. Кръстенякова” 13
ОКС, 3000, п.к. 140,
тел.: 092 665 400;
0897 658 888
Екип Монтана
3400, п.к. 133,
ул. “Пейо Яворов” 1,
бизнесцентър “Огоста”,
ет.4, тел. 0876 537952
Екип Видин
3700, ОКС, ул.”Г. Божинов” 1
тел.: 0889 399 349

Слово

култура

Н

икога регионалната
библиотека в Монтана
не е събирала толкова хора за
представянето на книга, както
на 9 април т.г., когато многоб
ройнипочитатели се срещ
наха с Кирил Маринов, автор
на „Моят живот” (Изповед на
един прокуден българин).
Той е известен като щедър
дарител, който в продължение
на повече от 20 г. е радвал с
даренията си домове за деца,
болници, социални заведения.
В Монтана името му е ле
генда за човек с изключител
на съдба, постигнал духовно
то извисяване на помирени
ето и прошката. Той не само е
простил на онези, които са го
прогонили от родината, но с
някои от тях е постигнал вза
имоотношения на уважение,
преодолял е огорчението.
Това е една от водещите теми
в прекрасната му книга, от
която бяха прочетениоткъси.
Изказвания направиха во
дещият на срещата Станислав
Станчев, председателят на
Дружеството на краеведите
Стефан Стефанов, който е и
автор на първата рецензия за
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Кирил Маринов представи
книгата си
книгата, публикувана във в.
„Слово плюс” (бр. 13/2012 г.),
краеведът Йордан Георгиев,
председателят на Областното
и Общинско настоятелство
на БЗНС в Монтана Борис
Ангелов и други.
В словото си кметът на
Монтана Златко Живков бла
годари на Кирил Маринов
за дарителската му дейност
в общината – за болницата,
за театъра, за спорта, за с.
Винище, родното място на
Кирил Маринов и му подари
картина.
Книгата беше определе
на като явление в духовния
живот на Монтана. Екзем
пляри от нея ще достигнат
до читалища и училищни
библиотеки.
За тази книга ще се пише

и ще се говори дълго, както
и за необикновените мо
менти от живота на нейния
автор, благословен да жи
вее по законите на доброто.
Моменти, които и фантаст не
може да измисли, тъй като
само животът поставя човека
в ситуации, в които той не
просто оцелява, но и продъл
жава да прави добро.
На срещата беше изказа
на идеята да се организира в
Монтана официално честване
на 85-годишнината на Кирил
Маринов, което би могло да
се включи в програмата за
празника на града Свети Дух.
Срещата продължи дълго
след разговора, защото много
от присъстващите си купиха
книгата и чакаха за автограф.
■Слово плюс

в Монтана
Приказен
спектакъл

СНИМКИ: КРУМ КРУМОВ

Съобщение

На 23 април 2012 г., понеделник, от 13 часа в предаването „Не мога да мъл
ча” на телевизия „Скат” ще се излъчи разговорът на поета Цветан Илиев
с литературния критик Марин Кадиев за второто издание на книгата
„Загадката Осен – родното село на Христо Ботев”.

На 3 април т.г. в Драматичен те
атър „Др. Асенов” – Монтана, бе
представен спектакълът „Да има
надежда”, с участието на всички
възпитаници от танцовата школа
„Финес” – постановка и хореография
Ина Колева.
Това бе една приказка за мечтите
и вярата, въпреки днешния ден.
Чрез неповторимо изящество, което
превръща мрака в светлина, слън
цето изгрява и в душите ни.
Всички се забавляваха в ритъ
ма на самба, испански танци и рок.
Представлението завърши с песента
„Надежда за изгрев”.■ Слово плюс

▲ Деница Георгиева (вляво), II-а клас,
Първо ОУ „Св. св. Кирил и Методий”.

Изложба на оряховски художник
откриха в Лом
Художествена галерия „Поломие” представи
самостоятелна изложба-живопис на Радослав Нейчев

СНИМКИ: АВТОРЪТ

Георги ПЕТРОВ
кспозицията е
озаглавена "Край
реката".
С кратко експозе
Наталия Стефанова от
Дирекция „Хуманитарни
дейности” при община
Лом даде думата на
доайена на ломски

Е

те художници Иван
Манойлов, който след
кратък анализ на изло
жените картини сърдеч
но поздр
 ави Радослав
Нейчев за неговите
платна.
Младият художник е
роден в Оряхово. След
езиковата гимназия във

Враца завършва успеш
но ЮЗУ „Неофит Рилски”
в Благоевград, специал
ност „Приложна лингв
 ис
тика”.
На два пъти гостува в
Лом с частн
 ата галерия
„Савчеви” с живописни
платна. От изложени
те 46 пейзажа особено

впечатление правят:
„Оряховската градина”,
„Старата круша”, „Зима
край реката”, „Църквата
„Успение Богородично”.
Досега Радослав
Нейчев е участв
 ал в
изложби и художест
вени пленери у нас и в
чужбина: като галерия
„Астра” – София, Видин,
Ботевград, Плевен, Русе,

в САЩ, Босна, Тузла и
други. От 2010 г. е член
на СБХ.
Първата искр
 ица към
рисуването е запалена у
него от учителя по рису
ване Арсен Александров
от с. Ковачица, тогава
преподавател по рисува
не в Оряхово, който при
съства на изложбата.
Музикален поздрав

към художника нап
равиха китаристите
Калина Додова, студен
тка по право, и Мартин
Георгиев, ученик в
Ломската гимназия.
Интерес към изложба
та проявиха много кул
турни дейци, художници,
адвокати, учители, уче
ници и много граждани
от Лом.■

