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Уважаеми граждани
и гости на град Враца,
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 най-обичните си хора.
Нека съхраним в себе си вярата в чудото на
Възкресението, нека запазим добротата и стремежа
към разбирателство.
Скъпи съграждани,
Приемете моите най-искрени пожелания за здраве
и благополучие, за радост и обич, които да огряват
вашите сърца и домове!

Христос Воскресе!

Кмет на Община Враца
д-р Костадин Шахов

Над 500
изпълнители
в “Напеви от
Северозапада”

Скъпи
Монтаграждани на
земляц на, скъпи
село Вии от роднот
о ми
прием нище,

поздраете моите
Възкр ви по пово
Нека несение Хрисд
христиа този светътово!
сърца янски празнл
ик
изпълнта ни са
лицатаени с обич,
надеж озарени с
бъдем да и в дела
помис водени от дта си
Бъдет ли за бъдещобри
Честите живи и здр ето!
ави!
празни
к!

Третото издание на детския Национален фолклорен конкурс се
проведе под патронажа на кмета на Община Монтана Златко Живков
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Скъпи съграждани,

Поздравявам ви
най-сърдечно с
настъпващите
Великденски
празници
и ви пожелавам
като при всяко
възкресение найбодро настроение,
много вяра и много
щастие в личния ви
живот, в семействата
и в труда. Нека с
общи усилия, труд
и воля възкресим
в нашия град найдобрите му традиции
и с любов да положим
началото на нови, за
да бъдем достойни за
неговото бъдеще.
Светлин Николов,
председател
на ОбС – Монтана

Скъпи жители
на община
Бойчиновци,
В духа на една
утвърдена традиция
се обръщам
към вас, за да
ви поздравя във
времето на найсветлите семейни
празници!
Желая ви сбъдване
на хубавите ви
намерения и
планове в общата
ни надежда за
обновление и
просперитет на
родния ни край!

Честит Великден!
инж. Славей
КОСТОДИНОВ,
кмет на Община
Бойчиновци

Петър Цветковски, кмет на Община Борован:

Залесяваме
1500 декара
общинска земя

За четирите години на мандата
община Борован реализира
проекти за 40 млн. лева

Елеонора Цанова

"Усилията ни да разра
ботваме и внасяме добри
проекти и да участваме с
тях за финансиране от ев
рофондовете, чиновници
те в министерст вата нап
раво обезсмислят." С това
изявление навръх рожде
ния си ден ни посрещна
Петър Цветковски, кмет
на община Борован. Въ
преки че поводът бе чуде
сен – положи се началото
на един изстрадан дълго

ното обновяване на пло
щадите пред кметствата и
парковете в Борован, Ма
лорад и Нивянин. Парите
са по спечелен общински
годишен проект, той не бе проект от Програмата за
развитие на селските ра
оптимист .
йони. Ще бъде подменена
"Трудно ще бъдат ре
300 кв. м. стара и увреде
ализирани два от особе
на настилка, ще има дет
но важните за хората от
общината внесени проек ски площадки и чешмич
ти. Причината е в бюрок ки. Първоначално пода
ратичните спънки и недо деният проект в ДФ „Зе
мислията в условията, ко меделие“ към аграрното
министерство, който уп
ито се поставят при кан
равлява европарите по та
дидатстване и непрекъс
зи програма, е бил за три
натите им изменения, " милиона и половина, вне
коментира той.
700 000 лв. е общата су сен преди две години.
Цветковски се оплака, че
ма, с която започна пъл

е изписал 18 тома препи
ски, проектът е редуци
ран неколкократно, но все
пак се случва и той е до
волен. Фирмата на Иво
Лаков - „НИФЕ“, е спече
лила търга и ще бъде из
пълнител на проекта. Тя
ще наеме и по десетина
работници от селата на
общината.
Борованският кмет се
похвали, че започват ре
монт на детск ите градини
в Борован, Малорад и До
бролево за 1 450 000 лв.,
като през есента палавни
ците ще могат да влязат в
чисто нови домове.
(Продължава на 2-а стр.)

ОКС - Враца

Честит празник!
На всички
кооператори по
случай Възкресение
Христово
пожелавам много
усмивки, 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

Скъпи съграждани,
Чистото
възкресение
Христово!

Нека през светлите
празници на
Христовото
възкресение
отворим душите,
сърцата и умовете
си за силата на
добротата. Радостта
от всеобщата обич и
благодат да изпълни
домовете на всички
и ни води към едно
още по-успешно
бъдеще за Мездра!
Иван АСПАРУХОВ,
кмет на Община
Мездра
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Над 500 изпълнители...
на конкурса е да стимули
ра интереса към фолклор
ното богатство на Северо
В два поредни дни Об
западна България. Така то
щинският младежки дом
се популяризира, съхраня
посрещна в Монтана над
ва и предава на поколени
500 талантливи момиче
та и момчета от Монтана, ята. В рамките на творче
ското състезание се про
Берковица, Враца, Пле
веде и миниконкурс „Ръ
вен, Видин, София, Пра
вец, Бургас и др. населени ченица за двама” - за найдобра танцова двойка.
места. Разделите, в кои
Изпълненията на пе
то се състезаваха младите
таланти са народно пеене вците и танцьорите бя
ха оценявани от профе
/индивидуални изпълни
тели, камерни формации, сионално жури – изтък
нати фолклористи, вокал
певчески групи и народ
ни хорове/, хореография
ни педагози, музиканти,
/камерни народни танци,
хореографи. Председател
групи за автентичен фолк на журито в раздел “На
лор и групи за обрабо
родно пеене” беше доц.
тен танцов фолклор/ и ин Светла Станилова от АМ
струменталисти.
ТИИ - Пловдив.
Всички млади таланти
Журито в раздел “Хоре
изпълняваха творби от на ография” бе оглавено от
шия край, тъй като целта
доц. Красимир Петров –
• (Продължение от 1-а стр.)

Мариета НАЙДЕНОВА

"Напеви от Северозапада"
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председател на Сдруже
нието на танцовите дей
ци, преподавател в НБУ
- София. Оценяването на
изпълненията на участни
ците в раздел „Инстру
менталисти” е поверено
на Ангел Добрев - компо
зитор и гъдулар в народ
ния оркестър на БНР.
Съпътстващи изяви в
рамките на фолклорния
конкурс бяха етнограф
ска изложба от Истори
чески музей, Чипровци,
която бе подредена на 15
и 16 април във фоайето
на партера на Младежия
дом и представяне на ал
манаха “Резерват Севе
розапад”, който съдържа
уникални текстове от на
ши земляци, написани на
местен диалект.
Третият детски нацио

нален фолклорен конкурс
„Напеви от Северозапа
да” се организира от Об
щински младежки дом –
Монтана, в партньорство
със сдружение „Младеж
ки Северозапад” и шко
ла по български народни
танци „Стоянови”.
Изявата се осъществява
благодарение на подкре
пата на Община Монта
на, фирми и организации,
съпричастни към съхра
няването на фолклорно
то богатство на Българ
ския Северозапад. Кон
курса подкрепиха ДЗИ,
банка “Пиреос”, “Техно
полис”, “Компас”, “Агро
машина”, “Ава Спорт”,
“Копрен”, СВА, “Млин
Грейн 2002”, АСМ ЕО
ОД, СОТ “Дейзи”, печат
ница „Крис”.

Залесяваме...

(Продължение от 1-а стр.)
Продължава вторият етап
на канализацията на Мало
рад и ремонт на две улици
за 150 000 лева.
"Имаме четири-пет проекта, ко
ито буксуват в Министерството на
земеделието по Програмата за раз
витие на селските райони. Само
двата най-важни за жителите на об
щината са 25 милиона лева. Еди
ният е за ремонт на четвъртоклас
ните пътища по мярка 322 , като
отговорът е, че по нея засега няма
пари. Другият е за водоснабдяване
то на Добролево и Борован, с изг
раждането на помпена станция на
общинска земя и канал, който да
осигури непрекъснато водопода
ване на общинския център, който
ни беше върнат също поради лип
сата на пари и сега го внасяме от
ново. Започваме и залесяването на
1500 декари общинска земя, за ко
ето имаме осигурени 80 000 лева "-

сподели Цветковски.
За четирите години на мандата
община Борован е реализирала и
реализира в момента проекти за 40
млн. лв., или по 10 млн. лв. на го
дина.
Но, твърди кметът, става все потрудно, защото бавенето демотиви
ра и малкото специалисти в малки
те селски общини, които имат ка
пацитет и разработват добри про
екти, да работят.
"Това бавене е като наказание за
нас. И ако последваме примера на
Хасково и затворим общината, ако
се откажем да работим по европро
ектите, какво ще се получи? Бю
джетът ни е орязан, училищата ед
ва ги издържаме и са пред фалит,
ще трябва да затворим и детски
те градини, за какво тогава им пра

вим ремонти?" - задава
риторични въпроси Цве
тковски.
По проекта за енергий
на ефективност, с кой
то са направили преди време ре
монт на училищата, има да полу
чават от държавата по спечеления
и изпълнен отдавна проект 150 000
лева, които пък дължат на фирма
та изпълнител „Енемона“. Налага
се, заради свития бюджет, да пус
ка и малкото специалисти и чинов
ници, които има в общината, в от
пуск по пет-десет дни, за да закър
пи хазната.
"Всеки ден идват хора, които са
изпаднали в огромна нужда, дори
умират от глад, нямат подслон. От
нас, кметовете, те търсят помощ и
върху нас трупат ежедневно рас
тящите си проблеми, а управлява
щите отгоре за тях не се интересу
ват "- категоричен е боровански
ят кмет.
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Маринела Първанова
Клуб „Медии”
„Моето сърце е с теб, Япония! Майчице наша, Земя,
смили се над всички ни!” С тези трогателни думи за
вършва видеопосланието на възпитаниците на ЦДГ №
3 „Буратино” в Монтана. То е отправено към жителите
на Страната на изгряващото слънце, пострадали от
катастр
 офалното земетресение. Малчуганите изказ
ват своята емоционална подкрепа и съпричастност,
насърчени от педагозите. Освен запис на английски
език, те са изработили и сувенири, които да изпратят в
Японското посолств
 о в София.
„Във всички групи на ЦДГ № 3 бе обяснено на деца
та какво представлява земетресението и колко фатал
ни могат да бъдат
последиците от
него. Разясненията
бяха подкрепени и
с нагледен мате
риал - картини от
природни бедствия.
Така се стигна и до
конкретната тема
за земетресението
в Япония. Децата
вече знаеха за не
го от новините.
Пояснихме им, че
то е оставило много хора без дом и храна. В подгот
вителните групи стана ясно, че е необходима огромна
сума за покриване на щетите от природното бедствие
и че хора от всички страни изпращат помощи и изра
зяват съпричастност. Така спонтанно възникна идеята
и децата от ЦДГ № 3 „Буратино” да изразят съпри
частн
 ост към страданието на всички японски хора,
като ги подкрепят морално” – поясни вр.и.д. директор
Николай Ненчев, Директор на ДПП
през 2012 година мащабна акция „Да
„Врачански Балкан” се срещна с пос
почистим Света за един ден!” както и в Персиана Петкова.
Децата, изучаващи английски език като допълнител
ланика на Естония в България Него
други екологични инициативи свърза
на дейност в детската градина, записват посланието,
во превъзходителство Рейн Ойдекиви. ни с разделното събиране и рецикли
преведено от учителката Галина Димитрова. Във ви
Повод за срещата е бъдещото участие ране на отпадъците.
деоклипа те държат голям жерав от хартия - символ на
на Дирекция на природен парк „Вра
Международната конференция „Да
вярата и свободата. Изпращайки своята вяра, надежда
чански Балкан” в международна кон
почистим Балканите за един ден!” е
и любов, малчуганите и учителите от ЦДГ„Буратино”
ференция „Да почистим Балканите за стъпка към реализирането на тази
един ден!”, която ще се състои в Сло глобална акция и има за цел да събе знаят, че съчувствието и топлината на човешката обич
вения от 15 до 17 април.
ре представители от всички страни на са безценен дар в трагичен момент. Те вярват, че ини
По време на срещата се дискутира
Балканите, който да обменят знания и циативата им ще бъде последвана и от други деца,
напътств
 ани от родители и учители, защото това ще
възможността на Естонското посолс
опит и да планират по-успешно бъде
бъде една крачка към възпитанието на хуманизъм.
тво да окаже подкр
 епа в планираната щите екологични действия.

Дирекцията на Природен
парк „Врачански Балкан“
се включи в инициативата

"Да почистим
Балканите
за един ден!"

Деца от
Монтана
изпратиха
трогателно
послание
на Япония

„Щъркел шарен
дългокрак,
Я затракай,
трака-трак!”
„Сговорна дружина
платина повдига”,
но и къща на щърке
лите издига. В с. Бо
рован има десетки
щъркелови гнезда
за радост на местн
 о
то население. През
лятото на 2010 годи
на буря събори едно
от тези гнезда, това
край бензиностанци
ята в селото. Есента
и зимата се изтърку
лиха, дойде време
да се завърнат щър
келите, а гнездо?!...
За пореден път с
това се зае д-р На
ташка Велчовска,
почетен гражданин
на с.Борован. Сама
та идея се осъщес
тви със съвместн
 и
те усилия на цяла
дружина: гнездо из
работи фирма „Бор
та” - с.Борован; слу
жителите от „Ремус”
ООД и бензиностан
цията с нейния ръ
ководител Данаил
Иванов поставиха
гнездото на стълба.
Спасителната ак
ция не мина без по
мощта на ученици
те от ПГ по транс
порт „Коста Петров”
в Борован, члено
ве на клуб „Съхрани
българското”, които
почистиха мястото
от падналото старо
гнездо.

Слово за делника
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Нов проект
за жп линия
София – Видин
Проектът ще кандидатства за европейско
финансиране през 2014 - 2020 година
Въпреки трудностите,
проектантския екип ва
България мисли за своето риант то се дели на три
бъдеще. Северозападната части.
й част рядко се включва в
Първата е от Видин до
големите планове за това Медковец и е с дължина
бъдеще. Едно от изключе 61,9 км, като 22 км от тях
нията е проектирането на е двойна.
нова високотехнологич
Втората част е от Мед
на железопътна линия от ковец до Руска Бяла (Ме
София до Видин. За съ
здра) през Монтана, жп
жаление, този факт е поч линията е единична, дъл
ти неизвестен. А би след жината на трасето е 84,3
вало да се обсъди от ръ
км.
ководителите, експертите
Третата е Руска Бяла и населението от
общините на ра
• Влаковете ще се движат със
скорост 200 км в час, разстояни
йона.
По първонача ето Видин – София ще се изми
нава за 2 – 2,30 часа
лен замисъл жп
• Линията ще минава край
проектът Видин
Монтана, но гарата ще е отдале
– София беше
чена от града
предвиден като
•Стубел и Безденица – железо
инвестиционен
в оперативна
програма „Транспорт“ за
София (Столник) през Бо
периода 2007 – 2013 годи тевград, дължината на
на. С развитието на про
сектора е 76,3 км, жп ли
екта до 2013 година оста нията е двойна.
ва разработването на тех
По-добрият вариант е
ническия проект, а стро
цялото трасе да бъде с
ителството е предвидено двойна жп линия, но това
за следващия период.
зависи от финансирането.
Трасето според проекта В случая проектантите са
е с дължина 222,5 км от
се съобразили с финансо
Видин до София (Стол
вите възможности и пред
ник).
лагат двойна жп линия в
По препоръчания от
най-важните участъци -

на излизането от София
до Мездра и при навлиза
нето във Видин - на 22 км
от града.
Общата дължина на ли
нията Видин – София с
крайна точка Казичене е
252 км.
Средната стойност за
километър железен път е
12 млн. евро.
Особеност на проекта
е предвиденото решение
за преминаване на Ста

обща дължина 23,58 км.
Проектът е част от ос
22, която на територията
на България започва от
новия мост на река Дунав
при Видин – Калафат.
Трасето в първия учас
тък от Видин до Медко
вец започва при новата
жп гара във Видин, след
ва съществуващата ли
ния на близко разстояние
до гара Видбол
пътни гари, ще има ли спирки на
– първа междин
Крапчене, Трифоново и Липен
на гара по мо
• Ще пътуваме не през
дернизирана
Искърското дефиле, а край
та линия, после
Ботевград
върви успоред
•Проектът ще кандидатства за
но на река Ду
“европейско” финансиране през
нав до село Си
2014 - 2020 година
меоново, откъ
дето започва да
ра планина. Тази естест
се изкачва и продължава
вена бариера има своя це в криви и контракриви на
на, казват проектанти
север от село Гайтанци и
те. Затова са предвидени
село Въртоп, пресича до
21 тунела с обща дължи лината на река Арчар и
на 32,15 км - по сега съ
върви към жп гара Извор.
ществуващата жп линия
От Извор до Видбол има
дължината на тунелите е два тунела с обща дъл
3726 м. Заложени са 112
жина 2410 м и с двойна
моста с обща дължина
линия, всички останали
23,58 – по сегашния же
участъци между Видин
лезен път съществуваща и Медковец са единична
та линия има 96 моста с
линия.

• Във втория участък от
Медковец до Руска Бяла
трасето следва съществ у
ващата жп линия за око
ло 2 км, после променя
посоката си към нова га
ра Безденица, продължа
ва на югоизток към Мон
тана и пресича второсте
пенната жп линия до Бер
ковица.
• За да има влаков дос
тъп до Берковица, а то
варните влакове да имат
достъп до съществуваща
та гара Монтана, се пред
лага промяна на разполо
жението в зоната за Мон
тана.
• При Брусарци се осъ
ществ ява връзката с прис
танище Лом.
• След като напусне
Монтана, жп линията ми
нава край Крапчене и
Трифоново, заобикаля от
юг Стубел и Липен и нав
лиза в новата гара Стубел.
В този участък са нап
равени допълнения пора
ди особеностите на вхо
да на Враца и ограничава
щите фактори от същест
вуващата жилищна и път
на инфраструктура.

Третият участък е Ру
ска Бяла (Мездра) – Со
фия. Важното за него е да
се подобри разположени
ето на трасето така, че да
се елиминират наклони
над 15 промила.
След Руска Бяла – Лю
ти дол трасето обхож
да гара Мездра. От Лю
ти дол то преодолява Ста
ра планина с тунел с дъл
жина 7,164 км, като за
обикаля селата Новаче
не и Скравена и навлиза
в новата жп гара Ботевг
рад, след това върви поч
ти успоредно на магист
рала „Хемус“. Предложе
ната нова жп гара Рибни
вир е разположена в бли
зост до съществуващия
виадукт Бебреш. Там за
почва основният тунел, с
който се пресича староп
ланинската верига, с дъл
жина 8464 м. Пресичане
то е между проходите Ви
тиня и Ботевградски и за
вършв а на 800 м западно
от гара Столник.
(Материалът е предложен
от Борис Борисов.
Използвана е публикация на
вестник “Строителство.Градът”)

И Криводол участва в
Монтана 3400,
ул. “Св. Климент Охридски” 16, офис
1. Тел./факс 096/305011; 0889/940120

Социални
асистенти и
домашни
помощници
се грижат за
възрастни хора
Крум Крумов
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Възрастни и самотно живеещи хора от град
Чипровци и деветте села на общината ще бъ
дат обслужвани в домовете им от социални
асистенти и домашни помощници, съобщиха
от общинската администрация в Чипровци.
Това става възможно, след като проект на
общината спечели финансиране с 194 666
лева от Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” на ЕС.
Проектът стартира на 1 април т.г. и е с про
дължителност 12 месеца. На работа по него
ще бъдат назначени 12 социални асистенти
и 24 домашни помощници, които преди това
ще бъдат обучени. Всеки от тях ще получава
месечна заплата от 400-420 лева, което не е
малко за община Чипровци, обяви кметът на
града Захарин Замфиров
Социалните асистенти и домашните помощ
ници ще обслужват около 70 крайно нужда
ещи се жители на общината. Молби за полу
чаване на такава помощ засега са подали 121
души. Желание да се включат в проекта като
асистенти и помощници са заявили 88 души.

Слово за Великден
Уважаеми жители на
Община Криводол,

В навечерието на един от
най-светлите християнски
празници –
ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО,
се обръщам към Вас с
най-искрени пожелания
за здраве, благоденствие,
вяра, късмет и житейски
радости!
Нека в празничния
Великден всеки дом бъде
изпълнен с много радост
и красота, с енергия и
надежда, с обич и закрила.

ВЕСЕЛИ
ВЕЛИКДЕНСКИ
ПРАЗНИЦИ!

инж. Николай ИВАНОВ,
кмет на Община Криводол

За празника Възкресение
Христово желая на
гражданите на община
Борован здраве и успех във
всяко добро начинание.
Нека радостта от
тържеството на
живота и надеждата,
които чувстваме на
Великден, водят всички
ни през трудностите и
предизвикателствата на
времето, в което живеем!
Да работим заедно и
отговорно за по-добро
бъдеще на българските
градове и села!
Петър ЦВЕТКОВСКИ,
кмет на Община Борован

Честито Възкресение
Христово!

Христос воскресе!
Скъпи жители
на община Грамада!

Обръщам се към вас, за да
ви поздравя най-сърдечно
с пожелания за много
здраве, щастие и сбъдване
на мечтите и желанията 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

ЕТ “Нешо Миранов”
честити най-светлия
християнски празник
Великден на своите
работници, служители и
бизнеспартньори!
Бъдете живи и здрави! И
дано тези дни влеят повече
чистота в душите и сърцата
ни!

Както са светли
великденските дни,
така светли да са и
дните на годината за
всички вас, жители на
община Медковец, и да
се възкресят мечтите
ви за слънце, здраве и
чвеколюбие!
Венцислав ЕВГЕНИЕВ,
кмет на Община Медковец
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Нешо МИРАНОВ, президент

Честито Воскресение
Христово!

На гражданите на община
Вълчедръм желая здраве и
спокойно бъдеще! Вярвам,
че пътят ни ще бъде осветен
от вярата в доброто, която
ще внесе хармония в
душите ние и спокойствие в
мислите ни!
Иван БАРЗИН,
кмет на Община Вълчедръм

Община Вършец
честити на своите
служители и на гражданите
на общината светлия
християнски празник
Възкресение Христово!
Желаем ви здраве, човешко
щастие, благополучие и подобри дни!
Боряна БОНЧЕВА-ЛЕЧЕВА,
кмет на Община Вършец

Община Козлодуй
Мили хора, жители на
общината,
Поздравяваме ви с големия
християнски празник
Великден!
Желаем ви здраве,
просперитет и сбъдване на
всички мечти!
Честит празник!
Румен МАНОЕВ,
кмет на Община Козлодуй
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Възлюбени
в Господа
братя и сестри,
Христос
Воскресе!
Твоето Възкресение,
Христе Спасителю, ангелите
възпяват на Небесата
и нас на земята
удостой с чисто сърце
да Ти въздаваме слава
(Църк. песен.)
Възкресението на Христа Спаси
теля е най-великото тържество на
вярата, надеждата и любовта. За
това е казано в Новозаветното сло
во за следовниците на Възкръсна
лия: “с вяра ходим” (2 Кор. 5:7), с
вяра живеем и се движим, и същес
твуваме” (Деян. 17:28). Тази вяра ни
вдъхва непоклатима надежда за по
беда в житейските бури, за спасе
ние тук при земното странстване и
нестихваща радост в светлината на
Господните двори.
Празникът на Христовото Възкре
сение е неизмерим по сила; богат
по съдържание; велик по значение,
затова достолепно е възпят както от
богоозарените свети Отци на църк
вата, така и от гениалните талан
ти на цялото човечество в културния
свят. Всяка тяхна дума буди възторг.
Всяка мелодия извисява. Всяко сло
во и действ
 ие възпитателно преоб
разяват и добродетелно оплодяват
човешката личност, чиято душа по
думите на древния мъдрец е по при
рода Християнка.
За силата и убедеността във всес
лавното Възкресение на Христа
Спасителя свидетелства великият
Павел, апостол на народите, утвър
ждавайки Го като неоспорим факт в
спасителната история на човечест
вото: Ако Христос не е възкръснал,
то празна е нашата проповед, праз
на е вашата вяра и вие сте си още в
греховете. Но ето, Христос възкр
 ъс
на и за изминалите във вечността
стана начатък!
Де ти е, смърте, жилото, де ти е,
аде, победата? – Възкръсна Хрис
тос и ти бе повален, злото обезсиле
но, неправдата поругана! Възсия ми
рът, тържествува любовта, възца
ри се Животът в Неговото име. Зато
ва светлината на Христовото учение

през всички времена оттогава и до
днес и во веки ще озарява пътя на
новозаветното човечество.
Изпълнението на евангелските по
вели са вечен източник на чисти же
лания, добри намерения един към
друг, искр
 ен стремеж към нравст
вено съвършенство за по-добър и
справедлив свят.
Отново е Великден. В ранната ут
рин на пролетния ден сладкоглас
ните камбани на Благата вест ни
призовават по пътя към озарения в
светлина и величие Божи храм, за
да станем и участници във великото
тържество на вярата във Възкръсна
лия Христа Жизнодавеца.
На любознателните читатели от
вестник “Слово плюс” от сърце чес
титим светлия празник на Живота и
Радостта. И нека всички ние, чедата
на християнска България, се поздра
вим с победния поздрав на Пасхата
Христова: “Христос Воскресе – Воис
тину Воскресе!” И на всички люде по
земята радост донесе!

С неизменна обич в Господа
и благословение,
Видински Митрополит
ДОМЕТИАН
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Христос воскресе!

Скъпи съграждани,
Желая ви най-сърдечно здраве,
много щастие и успехи в
делата ви! Уповавайте се в
доброто и успеха – като найсветли източници на живота
ни! Честит Великден!
Симеон ШАРАБАНСКИ,
кмет на Община Кнежа

Слово за Великден
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Ръководството на
Национален осигурителен институт
– клон Монтана
поздравява
своите служители и
съгражданите със светлия
празник Великден с
пожелание за повече
християнство, любов и
оптимизъм в отношенията.

Честит Великден!

Ръководството на “ТРИМОНА” АД
– Монтана
поздравява своите
работници и служители,
бизнеспартньори и
приятели със светлите
Великденски празници!
Желаем ви здраве, човешко
щастие и по-добри дни.

Нека животът ни
да е шарен и
красив!
Христос воскресе!

Нека Христовото
възкресение донесе много
радост и топлина в
домовете ни!

Христос воскресе!

Фирма “ДИК – Костадин Георгиев”
– Монтана
На всички майстори,
работници и служители
и на многобройните ни
клиенти – нашите верни
приятели –

Ръководството на Районна
здравноосигурителна каса – Монтана
честити светлия християнски
празник Великден на своите
служители и съграждани!
Нека светлината на този ден
озари душите ви!

Бъдете здрави и с
много настроение
на празника!
Управителят на
“Общински пазар” – Монтана
честити Великден
на своите служители, клиенти
и съграждани!
Нека със светлия християнски
празник и ние възкръснем за
по-добри дни!
Честит празник!
Замфир ЗАМФИРОВ, управител

Кметът на Община Димово
поздравява със светлия
ден Възкресение Христово
жителите на Община Димово!
Желаем ви приятно
посрещане на празниците,
живот и здраве, успешен и
благодатен труд!
Тодор ИЛИЕВ,
кмет на Община Димово

Община Брегово
Уважаеми съграждани!
По случай големия
християнски празник
Великден ви поздравявам
от сърце и душа. Желая на
всички ви здраве, радост
и вяра, че в утрешния ден
и идните години ще бъдат
реализирани мечтите ви за
по-добър живот!
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Честито Възкресение
Христово, скъпи жители
на община Ружинци!

С най-топли чувства
приемете моите найискрени пожелания в
навечерието на светлите
Великденски празници!
Нека животът ни бъде
изпълнен с благополучие,
здраве, обич и вяра!
Венцислав ВАНКОВ,
кмет на Община Ружинци

Костадин ГЕОРГИЕВ, президент

“Пътинженеринг” – Монтана

поздравява с
Възкресение Христово
всички свои работници,
служители и приятели!
Нека светлината на
празника изпълни с доброта
и радост душите ви!
Тони ПЕТРОВ, управител

и лично изпълнителният
директор Петър Христов

Ръковод
ООД – М ството на “Стро
йкерами
чести онтана
ка”
христити най-светл
и
Велик янски празн я
ик
на своден
служитите работн
ици,
бизнес ели и
партнь
ори!
Бъдете ж

поздравяват своите
работници и служители
с големия християнски
празник Възкресение
Христово!
Нека тези светли дни
изпълнят с надежда и вяра
сърцата ви и донесат
здраве и благополучие
за вас и близките ви
хора! Уповавайте

се в християнските
добродетели, които ни
съпътстват винаги и
навсякъде!

ЧЕСТИТ ВЕЛИКДЕН!
С пожелание за здраве и
повече християнска любов!

Щастливи и плодоносни
пролетни дни!

“Монбат” АД – Монтана

тези дни иви и здрави и д
чистота влеят повече ано
Весели п в душите и сърц
разници!
ата ни!

Ръководството на Дирекция
“Полиция” – Монтана
честити на всички свои
служители Великденските
празници, като им
пожелава здраве, ведро
настроение и всеотдайност
в работата!

Бъдете все така
професионалисти!

инж. Милчо ЛАЛОВ,
кмет на община Брегово

Ръководството на
хотел “Огоста” – Монтана
честити на своите
служители и клиенти светлия
християнски празник
Великден!

Управителният съвет на ПК
“Наркооп” – Монтана
поздравява
всички член-кооператори,
работници, служители
и деятели по случай
Възкресение Христово!
Приемете нашите найдобри пожелания за крепко
здраве, благополучие и
професионални успехи!

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

РУГ – Берковица
и лично изпълнителният
директор Ваня Каменова
поздравяват своите
работници, служители,
колеги съграждани с найсветлия християнски празник
Великден!
Бъдете здрави и
жизнерадостни, носете
в сърцата си човешките
добродетели!
Нека професионалните ви
успехи и удовлетворение
в личните дела ви носят
упование и радост!
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Честит Великден!

Областен кооперативен съюз Монтана
Скъпи съкооператори,
поздравявам ви найсърдечно с настъпващите
Великденски празници, като
ви желая здраве, много
обич и вяра и щастие в
семействата! Нека с общи

Вежен ВЕЛКОВ, председател

Бранимир Димитров,
председател

Бъдете живи и здрави!

усилия възкресим и укрепим
кооперациите, за да имаме
един достоен човешки
живот с много блага и
надежди!

Обединена българска банка
– клон Монтана
поздравява своите
служители, колеги и
приятели със светлия
празник Великден!
Вярвам, че пътят ни ще
бъде осветен от вярата в
доброто, която ще внесе
хармония в душите ни и
спокойствие в мислите ни.
Рашко ГРИГОРОВ, директор

“Пътно управление” – Монтана
поздравява своите
работници и служители
със светлите Великденски
празници!

Бъдете здрави! Бъдете
честити на най-светлия
християнски празник!
Имайте мирни и спокойни
дни! Христос Воскресе!

ТПК “Септември” – Монтана

Честит празник!

На всички кооператори
по случай ВЪЗКРЕСЕНИЕ
ХРИСТОВО пожелавам
много усмивки, много
Христова светлина в
сърцата и душите им и
с нови пориви, с нови
копнежи да работим за
нашия просперитет!
Тошко НИКОЛОВ, управител

Слово за добрите възможности
►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

21 - 27 април 2011
ч 21 * Велики четвър
тък. – Възпоменаване
на Тайната вечеря.
Св. свщмчци Януарий
и Теодор в Пергия
п 22 * Велики петък.
Възпоменание на
светите и спасителни
страдания на нашия Гос
под Иисус Христос.
Преп. Теодор Сикеот
с 23 * Велика събота.
Св. мчци Александра.
Св. мчк Лазар Български
н 24 † Възкресение
Христово –
Пасха Господня
п 25 Светла седмица.
Възкресение Христово.
Св. ап. и ев. Марк
в 26 Възкресение
Христово.
Св. Василий, еп. Ама
сийски.
с 27 Светла сряда. Св.
свщмчк Симеон, брат
Господен по плът

Конкурс „Хубавите къщи“ Борован 2011
За поредна година Община Борован
обявява конкурс „Хубавите къщи“ - 2011 г.
Стана традиция в общината да се провеж
да този конкурс. Комисия, определена от
кмета на общината, ще посети регистрира
лите се в кметствата собственици на къщи
през първата десетдневка на месец май.
Едни от критериите, които комисията ще
предложи, са най-добре почистен и подре
ден двор и къща, не само вътре в дома и
двора, но и уличното пространство.
Наградите вече са определени:
• За първо място - 100 лв.,
• за второ - 50 лв.,
• за трето - 30 лв.,
• снимки на победителите от конкурса
за календар на общината - 2012 г. и пуб
ликуване в сайта на всички участници в
конкурса.
За да участвате в конкурса, е необходи
мо да се регистрирате в кметствата за кон
курса „Хубавите къщи „ - 2011 г.

Желаем успех на всички участници.

“М Е Г А С Т Р О Й - 8 9” Е О О Д
PVC и AL дограма
Външни и вътрешни щори
Интериорни и
блиндирани врати
Сенници, комарници
Отстъпка 35%
гр.Монтана, ул.”Васил Левски”1
(паркинга на такситата до автогарата)

Телефони:
096/305 777, 0878477737
0879360581, 0879360896

Д-р Петьофи
Дамянов
(психиатър)
гр. Монтана,
208 кабинет,
Поликлиника, ет. 2
Понеделник и
четвъртък
от 8.30 до 16.30 ч.

0898/652019

Д-р Сергей
Славков
хирург

прегледи и
операции
Монтана, МЦ
“Деница” ООД,
210 кабинет,

тел. 0888/690088

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

Д-р Светлана Вълева
кардиолог

Договор с РЗОК.
Работно време:
понеделник 8.00 – 16.00 ч.;
вторник 10.00 – 18.00 ч.;
четвъртък 8.00 – 14.00 ч.
Монтана, Поликлиниката,
кабинет 206, ет. 2.

Тел. 096/389 335
0887/899 166
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Счетоводна
къща ПАНОВИ
• счетоводни услуги
• икономически

?

обосновки
и анализи
• ТРЗ,
осигурителни и
здравноосигурителни
услуги

“Панов Икономикс”
ЕООД
Монтана,
ж.к. “Жерави”,
бл. 3, партер
Тел. 096/306 305,
0887/538046,
0888/819243
Всеки петък –
в гр. Бойчиновци,
сградата на ТПК
“Прогрес”, ет. 3.

“Еко Картон” ЕООД
Продажба на
окачени тавани,
гипсокартон,
вата, скрепителни
елементи
Монтана,
ул. “Индустриална” 27(до “Ахат”)

Тел. 0878/32 30 69; 0878/40 55 57

ПК “Наркооп” –
Монтана
Нашият хляб е от натурални суровини
без консерванти и генномодифицирани
организми (ГМО)!

Пазарувайте здравословния хляб
от магазините на “Наркооп” и
Централния гастроном в Монтана.

ТПК “Напред” – Враца
гр. Враца, ул. Антим I” № 2
Продава следните
търговски обекти:
1. Фурна - с. Челопек
2. Казан - с. Челопек
3. Търговска сграда - с. Бели извор
4. Търговска сграда - с. Лиляче
5. Дворно място – фурна - с. Лиляче
6. Кафе-аперитив - с. Лиляче
7. Хранително-вкусов комбинат с. Мраморен
8. Фурна - с. Голямо Пещене
9. Пивница - с. Голямо Пещене
10. Кафе-аперитив - с. Горно Пещене
11. Фурна - с. Тишевица
12. Казан - с. Вировско
13. Текстилен магазин - с. Вировско
14. Бозоварна - с. Вировско
15. Кланица - с. Чирен
16. Ресторант - с. Чирен
17. Супермаркет
в кв. “Иван Кинов”- Враца

Телефони за контакти:
092/ 66-51-65
0887/ 761 468
0887/ 764 719

За консултации
и въпроси по
всякакъв вид кожни
заболявания търсете

д-р Пламен
Узунов
на телефони:
096 389 309,
0882/008 112
или в поликлиниката
в Монтана, етаж 4,
кабинет 406

от 14,30 до
16,30 часа
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OБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ОБЛ. МОНТАНА
п.к. 3430 гр. Бойчиновци кмет:код 09513 / 22 - 36
ул.”Г.Генов” №2, факс: код 09513 / 25 - 84
www.boychinovtsi.bg e-mail: munb@mail.orbitel.bg

ОБЯВЯВАМ
Процедура по провеждане на публичен
търг с явно наддаване за продажба
на жилищен имот частна общинска
собственост:
1.Апартамент № 5, вх. Б, ет. 2, със застрое
на площ от 57 кв.м., състоящ се от кухня, спал
ня, дневна, баня, тоалетна и антре, ведно с из
бено помещение № 5 с полезна площ 9,50 кв.м.;
общи части 8,35 кв.м.; отстъпено право на стро
еж 10,34%, конструкция-панелна, построен-1987
г., находящ се в УПИ VІІІ, кв. 81, пл.№ 920 по регу
лационния план на с. Лехчево, актуван с АОС №
50/17.08.1999 година. Определям начална тръж
на цена от 5 290,00 лева /пет хиляди двеста и
деветдесет лева/ без ДДС. Определям стъпка за
наддаване в размер на 10% от началната тръж
на цена и депозит за участие в търга в размер на
530,00 лева /петстотин и тридесет лева/.
Търгът ще се проведе на 10.05.2011
година от 14:00 часа в сградата на Общинска
администрация град - Бойчиновци.
Заявления за участие в търга заедно с
внесения депозит ще се приемат до 12:00 часа на
10.05.2011 година в информационния център на
общината.
Повторен търг ще се проведе на 17.05.2011
година с начален час от 14:00 часа при същите
тръжни условия.
Заявления за участие в повторния търг заедно
с внесения депозит ще се приемат до 12:00 часа
на 17.05.2011 година в информационния център
на общината.
Тръжните документи ще се продават на цена
80,00 лева /шестдесет лева/ в информационния
център на общината.
Оглед на имота ще се осигури всеки работен
ден, с изключение на деня на провеждане на
търга в присъствието на представител на
Община Бойчиновци.

OБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ОБЛ. МОНТАНА
п.к. 3430 гр. Бойчиновци кмет:код 09513 / 22 - 36
ул.”Г.Генов” №2, факс: код 09513 / 25 - 84
www.boychinovtsi.bg e-mail: munb@mail.orbitel.bg

ОБЯВЯВАМ

Процедура по провеждане на публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на имот – частна
общинска собственост за срок от 5 /пет/ години:
1.Имот № 127005, находящ се в землището
на село Ерден, местността “Градище”, с начин
на трайно ползване “Нива”, трета категория
при неполивни условия с площ от 14,000 дка.
Определям начална тръжна цена за годишен наем
от 182,00 лева /сто осемдесет и два лева / без
ДДС. Определям стъпка за наддаване в размер
на 10% от началната тръжна цена и депозит за
участие в търга в размер на 20,00 лева /двадесет
лева/.
Търгът ще се проведе на 10.05.2011 година от
15:00 часа, в сградата на Общинска администрация
град - Бойчиновци.
Заявления за участие в търга заедно с внесения
депозит ще се приемат до 12:00 часа на 10.05.2011
година в информационния център на общината.
Повторен търг ще се проведе на 17.05.2011
година от 15:00 часа, в сградата на Общинска
администрация град - Бойчиновци.
Заявления за участие в повторния търг заедно
с внесения депозит ще се приемат до 12:00 часа
на 17.05.2011 година в информационния център на
общината.
Тръжните документи ще се продават на цена
50,00 лева /петдесет лева/ в информационния
център на общината.
Оглед на имотите ще се осигури всеки работен
ден, с изключение на деня на провеждане на търга в
присъствието на представител на Община Бойчиновци.

“Бетон-Монтана” ООД

Монтана, ул. “Индустриална” 12 (в двора на ДИПА), тел. 0888/965 584

Слово за хубав живот
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Конни надбягвания
в Борован

7

Сивчо
Борисл
во мяст
авов с
коне. С о при надбягпечели пър
НИМКА:
АРХИВ ванията с

ане с коне :

Надбягв
т 
в
 ил в мест нос за
а 10 апр
чо Бориславо
ан
Боров
1 място - Сив
та Войника в проведо
Георгиев
на се
менов
поредна годидбягвания, или
Звезделин Ка
о
на
т

е
яс
м
2
д
ха коннит
по
ата “кушия”
Борисов
така наречен кмета Петър
в
на
вчо Йордано
а
ж
а
патрон
3 място - Сла
Петров
Цветковски
без страх от
На поляната
се
а
д
с каруци:
у
ст
тър и
Надбягвания
ураганния вя о борованчани
г
ил Иванов
събраха мно а Врачанска
1 място - Вас

л
ця
от
и
т
Василев
и гос
ат на ска
Илиев Митев
област. Аром из поляната,
място - Митко
2
е
ш
е
с

но
се
а
ра
зик
нас Кирилов
а дух ова му
3 място - Ата
Борованскат н
.
 и хора
Митов
свиреше кръш а се проведоха
- младежи:
ят
ни
ва
яг
бя
дб
На
200 м гане
 ане
дбягв
на
а:
ап
ет
о
к

лин Георгиев
в някол
и и бягане на
място - Цвете
ц
1
у
р

ка
нов
с
,
не
чи
с ко
одоси Симео
 ето се вклю
д
2 място - Те
в
ро
200 метра, къ дежи.
ет
П
р
тоза
ла
3 място - Цве
ха дес етк и м

Н

Класирането е

както следва

Да изчистим общината...
ятно

ксперти от РИОСВ –
Е
Враца засадиха 60
фиданки червен дъб на язо

вир „Дъбника“ във Враца.
Инициативата се организира
във връзка със Седмицата
на гората 4-10 април 2011
година.
Седмицата на гората се чес

тва от 1925 г. през първата
седмица на април. Тази година
мероприятията преминават
под мотото “Гората за хората”.
Генералната асамблея на
Обединените нации обяви
2011 за Международна го
дина на горите и прикани
правителствата, частния сек

тор и други заинтересовани
страни заедно да повишат ин
формираността на обществото
по отношение на природосъ
образното управление, опаз
ването и устойчивото развитие
на всички типове гори в пол
за на сегашните и бъдещите
поколения. СНИМКИ: АРХИВ

“Гората за хората”

Порция смях

ри
авим п
р

п
а
н
я
...и да а живеене
з
място

петък на 8 април
В
общинската адми
нистрация се включи ак

тивно в залесяването на
акация, почистването на
сгради и паметници.
Засадени са около 170
дръвчета в Борован местността Сладуркьо
вец, 200 в Малорад и
200 в Добролево. Тази
седмица ще бъдат заса
дени дръвчетата и в се
лата Сираково и Нивя
нин.
Групи от администра
цията почистиха раз
хвърляните отпадъци
в района на НЧ „Цани
Иванов“, сградите в цен
търа, паметника в мес
тността Врачанка, ва
росани са дръвчетата в
парковете. В инициати
вата се включиха и око
ло 15 пенсионери от
пенсионерски клуб - Бо
рован.
Инициативата „Да по
чистим общината и да я
направи приятно място
за живеене“ продължава
до края на месец април.

Началник вика секретарката си и
сърдито почва да я мъмри:
- Погледнете само, как сте
започнали това писмо! "Скъпи,
приятелю...". Какъв приятел ми е тоя
мошеник, тоя далавераджия?!
- Моля, да ме извините! Веднага ще
го коригирам! А как бихте искали да
звучи началото?
- Как, как, много ясно как:
"Уважаеми колега!"- отсича с
достойнство шефът.
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Темата за съзидателния труд е ос
новна в творчеството на писателя Иван
Давидков. Толкова сериозно е отноше
нието му към тази страна на живота
ни, че той я разработва не само в по
етичните си книги, но и в една от найинтересните си белетристични творби
– “Балада за самотните мореплаватели”.
Вълнува го творческият труд. В този
смисъл е много показателна и интерес
на книгата му “Каменоломна” (1974 г.).
Тази стихосбирка е поетизация и
възвисяване на труда, на нравствения
подвиг на човека, който оставя следите
си върху земята, за да говорят за него и
след края на пътят му, пред чиито дела
е безсилно времето.
Философска по своя идеен заряд,
“Каменоломна” е продължение на тра
дицията на Давидков да превръща в
красота и поезия всяка тема, до която
се докосне. А тема за него може да бъде
всяко нещо, което има отношение към
битието – и бялата вар, и камъните, ко
ито пазят топлината на човешките ръце,
и старите предмети, в които са съхране
ни спомените от докосване, и сирената
на парахода, и шумът на бродовете…
Всичко онова, което преминава през
сърцето на поета. И каквато и тема да
захване Давидков, изпод перото му из
лизат стихове – музикални, живописни,
изстрадани. В тях оживява красотата в
делника на работещия човек – зидаря,
пристанищния носач, леяря… Творецът
е намерил поетически еквивалент на
всекидневния им труд и в тяхно ли
це е открил своя идеал за достойно
съществуване.
Нещо повече, тук властно се налага
една аналогия със съдбата на загинали
те поети-антифашисти. И много силно
звучи темата за приемствеността на
поколенията в стремежа кум справед
ливост.
Динамика, слънце и красота има
в тези стихове. Те съдържат заряда
на истината, проверен и изстрадан.
Поетическият идеал на Давидков е
съзидателният труд. И почти всич
ки стихове в книгата са един стремеж
на автора за извисяване на труда до
творчество, стремеж за достигане на
поетичното в делника като висш израз
на красотата.
Богатата душевност на лиричния
герой, неговата емоционалност и
фантазия носят белега на автобиогра
фичност. Те правят книгата емоциона
лен и философски портрет на времето.
Лирическите вълнения на поета са
оцветили всеки стих, всяка рима, все
ки образ. Авторът намира красотата в
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85 години от рождението на Иван Давидков
ване с природата, това съединяване на
човешкия живот с природните стихии
задълбочава философския размисъл
върху човешкото битие. И не може да
не ни завладее вихърът на поетовата
фантазия, която прави лирическия ге
рой приятел на слънцето, на залезите,
на шума на бродове и реки…
В някои от стихотворенията поетът
въстава срещу стереотипите в делника,
които пречат да видим красотата, да
усетим богатството на нещата около
себе си –
“Ще ви разтърси ли магията на
този час вечерен” (“Брадва”) с тре
вога пита поетът, или в стихотворени
ето “Галактика”, където след страха
от грозното, от сивотата на делника
изповядва: “Зората беше мой приятел и
се бавеше.”
А може би най-хубавото стихотворе
ние в книгата, което е дало името й, е
“Каменоломна” . То е апология на тво
реца и размисъл за живота, за сътво
реното от човека, за неговата краткот
райна или вечна власт над предметите,
които е създал:
От сутрин до вечер той седеше в
каменоломната.
Камъните приличаха на него…
… Половин век беше дялал павета
със сиви огърлици, подарени от него.
… Половин век беше дялал стъпала
на
къщи
и камъкът говореше с неговия глас…
… Половин век беше дялал чешми
и беше заселвал в техните чучури
симфонии. А ти си се завръщал
песен
с последния тролейбус в полунощ,
на птици.
изпушвал си една цигара на балкона,
Творчеството на Иван Давидков се
преди да легнеш и да скръстиш върху отличава със свежа образност, искре
одеялото
ност и нежност. Достъпен и близък
ръце, гравирани от смазка и ръжда,
за читателите, неговият герой прив
ръце работнически,
лича с благородството и чистотата на
поривите си, с обичта към природата и
раждали пътуване,
живота.
пристанища и кръгозор необозрим.
Давидков открива героичното в
И когато одухотворява природата,
мълчаливия подвиг на неизвестни и
Иван Давидков търси в нея човешките
скромни хора, пресъздава красотата на
измерения на красотата – като идеал.
Работникът и поетът-антифашист са по всекидневието, търси вътрешния сми
етически идеал на автора и заради сво съл на обикновени случки и взаимоот
ношения и силата му е в неговото ведро
ята близост до стихиите на природата,
спокойствие, ясна мисъл и светло възп
заради спокойствието на своя живот.
риятие на живота.
Това сливане на поетическото изживя

Самотният
мореплавател

от Живовци
обикновеното и стопля всичко с тази
красота – спомен, мечта, залез, слънце,
седнало между хората…
А ти с трагична ясност
ще разбираш, че си
частица от плътта
на тия кръстопътища и сенки луди…
(“Кръг”)
Поетът търси измеренията на подвига
пред бъдещето и съдбата на загиналите
поети-антифашисти, на разстреляните
поети на Испания, в труда на зидаря,
който “не нарежда” звънки керемиди, а
крачи върху изгрев, в делника на прис
танищния работник:
Един е дал картини и поеми
на бъдещето. Друг е сътворил
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ОБЯВЯВАМ

Процедура по провеждане на публичен търг с явно
наддаване за продажба на обособен обект от имот частна общинска собственост, представляващ:
1.Помещение с площ от 260 кв.м., находящо се на
I-ви етаж на 3-етажна масивна сграда със застроена
площ на етажа от 404 кв.м., построена в УПИ VІ,
пл. № 708, кв. № 6 по плана на село Владимирово.
Имотът е актуван с АОС № 64/18.12.2000 година.
Определям начална тръжна цена от 15 270 лева /
петнадесет хиляди двеста и седемдесет лева/ без
ДДС. Определям стъпка за наддаване в размер на
10% от началната тръжна цена и депозит за участие
в търга в размер на 1530,00 лева /хиляда петстотин и
тридесет лева/.
Търгът ще се проведе на 10.05.2011 година от
14:30 часа в сградата на Общинска администрация
град - Бойчиновци.
Заявления за участие в търга заедно с внесения
депозит ще се приемат до 12:00 часа на 10.05.2011 го
дина в информационния център на общината.
Повторен търг ще се проведе на 17.05.2011 годи
на с начален час от 14:30 часа при същите тръжни ус
ловия.
Заявления за участие в повторния търг заедно
с внесения депозит ще се приемат до 12:00 часа на
17.05.2011 година в информационния център на об
щината.
Тръжните документи ще се продават на цена
100,00 лева /сто лева/ в информационния център на
общината.
Оглед на имота ще се осигури всеки работен ден,
с изключение на деня на провеждане на търга в присъствието на представител на Община Бойчиновци.

Контакти: Монтана, ул. “Н. Вапцаров” 12,
тел. 0878/830 862; 0878/830 868.
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ОБЯВЯВАМ

Процедура по провеждане на публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост з
а срок от 5 /пет/ години.
1.Търговско помещение кафе-аперитив, находя
що се в 4-етажна масивна сграда, построена в УПИ
І, кв. 72, пл. № 364 по регулационния план на село
Мадан с площ от 70 кв.м. в това число 45 кв.м.-търгов
ска площ и 25 кв.м.-складови помещения. Определям
начална тръжна цена от 92,50 лева /деветдесет и два
лева и петдесет стотинки/ без включен ДДС. Опреде
лям стъпка за наддаване в размер на 10% от начална
та тръжна цена и депозит за участие в търга в размер
на 10,00 лева /десет лева/.
Търгът ще се проведе на 10.05.2011 година от
13:30 часа в сградата на Общинска администрация
град - Бойчиновци.
Заявления за участие в търга заедно с внесения
депозит ще се приемат до 12:00 часа на 10.05.2011
година в информационния център на общината.
Повторен търг ще се проведе на 17.05.2010 година
с начален час 13:30 часа при същите тръжни условия.
Заявления за участие в повторния търг заедно
с внесения депозит ще се приемат до 12.00 часа на
17.05.2011 година в информационния център на об
щината.
Тръжните документи ще се продават на цена
50,00 лева /петдесет лева/ в информационния център
на общината.
Оглед на имота ще се осигури всеки работен ден,
с изключение на деня на провеждане на търга в присъствието на представител на Община Бойчиновци.
•
•
•
•
•

цилиндрови втулки
ремонт ДВГ
шлайфане глави
хидравлични маркучи
хидравлична преса 63 т.

Цените са крайни, в лева, с включен ДДС.
Към тях са включени отстъпки: 35% + 5 % за
плащане в брой.
Промоцията важи до 30 април 2011 г.
Монтана, бул. “Трети март” 71,
тел. 0882/270 647; 096/30 66 88

