Награди за детския отбор на "Ботев" - Враца
СНИМКА: АРХИВ

Поводът е завоюваното първo място в престижен
турнир във френския град Препинян
Кметът на Враца инж. Николай
Иванов връчи грамоти и подари шо
колади на момчетата от детско-юно
шеската школа на „Ботев” – Враца.
Поводът е завоюваното от тях първo
място в престижен турнир във френс
кия град Препинян. Малките таланти,
наставлявани от Иван Георгиев –
Саки, постигнаха шест победи и за
вършиха един мач с равен резултат.
На финала врачани победиха
домакините. „Тази победа е безцен
на за нас не само защото два пъти
бихме домакините на техен терен,
но и защото постигнатото от нас е
без аналог в България” – похвали се
треньорът. От името на отбора той
подари на кмета футболна топка с ав
тографите на отбора, снимка и флаг
че на тима. „Това, което постигнахте
е наистина изключително! Благодаря
ви за този успех, който доказва, че
Враца продължава да ражда фут
болни таланти. Сигурен съм, че тази
купа ще е първата от многото и ще ви
чакат още победи и с този отбор, и в

Слово

бъдеще, когато станете част от мъж
кия отбор на „Ботев” – Враца” – с тези
думи кметът инж. Николай Иванов се
обърна към футболистите.
Турнирът се проведе от 25 до 28
май. България бe представена в две
възрастови групи от общо четири
отбора, като два от тях - при роде
ните 1999-2000 г. от област Враца –
„Ботев” – Враца и „Ботев”– Козлодуй.
В същата възраст от България учас
тва и тимът на „Хаджидимово”, а
при 14-годишните – на „Академик”
– София. Участието на 20 отбора от
Европа и Африка доказва, че деца
та от детско-юношеската школа на
“Ботев” - Враца, напълно са заслужи
ли трофея на състезанието. Първото
място в тазгодишния турнир е след
две призови четвърти места за на
шите млади футболисти - в Роняк,
Франция, и Женева, Швейцария.
Като тазгодишен победител отборът
е поканен от организаторите отново
догодина, този път на разноски на
домакините. ■ Слово плюс
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Абонирайте се
за

Слово плюс

в клоновете на „Български пощи”
във Враца, Монтана и Видин
до 20-о число на всеки месец
Читателите ни от Враца могат да
се абонират и във фирма „Оларт”
Абонаментът в редакцията продължава
до края на всеки месец за следващите
Нашите абонати имат еднократно право
на безплатна реклама, обява или
съобщение във вестника

КАТАЛОЖЕН № 2120

ГОДИНА XVII, БРОЙ 20 (831) ISSN 1310 - 9693

във фокус
В Д-р Йосифово .
нов магазин
от веригата
"КООП"

►на 2-а стр

Златия
пее и
танцува
Радио
"Долна Кремена"
се слуша
от Австрия
до Австралия
►на 4-а стр

СНИМКА: КРУМ КРУМОВ

На Свети Дух Монтана прие
гости от 10 страни
Крум КРУМОВ

тържествена
С
литургия за
почна празникът на

Монтана Свети Дух.
“В началото светът
е бил една неопре
делена безформена
маса и именно Духът
Божий го е направил
това, което е днес”,
каза дядо Дометиан,
Видински владика,
и пожела на многая
лета на гражданите
на Монтана.
Празникът продъл
жи с традиционното
шествие от храма до
площад “Жеравица”.
Литията се водеше
от духовниците с
хоругвите. В шест
вието се включиха
посланиците на САЩ
и Индонезия, народ
ните представители
Искра Фидосова,
Златко Тодоров,
Любомир Иванов,
председателят на
39-ото Народно съб
рание доц. Борислав
Великов, общинск и
съветници, делегаци

ите от страните гости
за празника Кипър,
Латвия, Македония,
Сърбия, Украйна,
Хърватска.
Водосвет за здра
ве и благоденствие
на Монтана на цен
тралния площад от
служи Видинският
митрополит
Дометиан.

Празникът про
дължи с концерт на
фолклорните със
тави, участници в
Седмия междуна
роден фолклорен
фестивал, домакин
на който Монтана бе
до 6 юни.
Повече за празника
на Монтана четете в
следващия брой.■

четиво

Фрагменти
от "Историята
на град
Брусарци"

►на 5-а стр.
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ПК „Наркооп” – Монтана
откри нов магазин

от веригата
„КООП”

В Д-р Йосифово

Месец май се превърна в
празник за жителите на мон
танското село Д-р Йосифово.
Поводът за оживлението и по
вишеното настроение на 15 май
бе откриването на четвъртия за
ПК „Наркооп” – Монтана обект
от търговската верига КООП.
Магазинът бе открит от Ваня
Боюклиева, заместник-предсе
дател на ЦКС, и инж. Бранимир
Димитров, председател на
Областен кооперативен съюз –
гр. Монтана.
На тържественото откриване,
въпреки дъждовното време,
празника на кооперацията
уважиха: Тихомир Антонов,
зам.-кмет на община Монтана;
Деян Димитров, директор
„Европейска интеграция и ико
номическо развитие” – община
Монтана; Силвия Василева,
директор „ФСД” – община
Монтана; Пеко Пемперски,
кмет на с. Доктор Йосифово;
Димитър Димитров, председа
тел на земеделската кооперация
в селото; кметове на съсед
ните села Славотин, Студено
буче и Войници, в които ПК
„Наркооп” стопанисва търговс
ки обекти.
На празника присъстваха още
член-кооператори, членове на
Управителния съвет, председа
тели на кооперации, клиенти на
магазина и жители на селото.
Преди откриването на ма
газина бяха връчени членски
книжки на двама новоприети
член-кооператори. Музикална
програма изнесоха състави от

СНИМКИ: АРХИВ

Ръководството на кооперацията очаква сега стокооборотът да нарасне от 50 до 100%

читалището.
Преди време ръководство
то на кооперацията решава,
че магазинът в село Доктор
Йосифово трябва да бъде пре
образен и включен в търговска
та верига „КООП”.
Решението е взето след вни
мателно обмисляне и анализ
на резултатите. Обектът е изб
ран поради няколко причини.
На първо място, защото село
то е едно от най-големите в
района, в които кооперацията
осъществява дейността си.
Постоянните му жители са
около седемстотин. Останалите

селища в района имат под 500
жители, няколко под 250, а едно
от тях е с 50 жители.
На второ място, благоприят
ното му разположение – еднов
ременно е в близост до пътна
артерия и е на централно място.
На следващо място, след нап
равения анализ ръководството
на кооперацията преценява, че
обектът има възможност да уве
личи пазарния си дял. Нуждата
от ремонт, тъй като магазинът
не е отговарял на съвременните
изисквания за търговски обект
за хранителни стоки, както и
преценката на търговския ра

ботник също били взети под
внимание.
Кооперацията преоборуд
ва обекта със средства от
фонд за взаимно подпомагане
„Инвестиции” при ЦКС и собс
твени средства. Търговският им
обект в с. Д-р Йосифово винаги
е бил в групата на магазините,
правещи добър стокооборот.
Ръководството на кооперацията
очаква сега стокооборотът да
нарасне от 50 до 100%.
ПК „Наркооп” – Монтана
стопанисва 19 работещи тър
говски обекта, разположени в
16 населени места. В четири от

Н

а 31 май 2012 г. Областен информационен център –
екти за тях е трудно, както и че имат нужда от практически на
Монтана проведе първа информационна среща в oбщина
соки за възможностите на всяка една програма, за допустимите
Георги Дамяново. Участниците бяха запознати с 2 от отворените
дейности и разходи, за да не губят време и енергия при търсене
процедури по Оперативна програма „Развитие на човешките ре
по коя програма и процедура са допустими. За малките общини
сурси” – „Помощ в дома” и “Образователна интеграция на децата средствата от еврофондовете са единственият шанс за подобря
и учениците от етническите малцинства”.
ване на живота на хората, за развитие на туризма и за популяри
Община Георги Дамяново има спечелени 4 проекта по опе
зиране на уникалността на района, чрез обмяна на добри практи
ративните програми, два от които вече са успешно приключили.
ки със съседните райони.
Единият е за обмяна на добри
практики в областта на туризма,
по който съвместно с oбщина
Виламарчант от Испания е разрабо
тено практическо ръководство, ко
ето включва най-различни туристи
чески дестинации и места за отдих,
Възможностите на еврофондовете
почивка и забавление. Направен е и
кратък анализ на политиката на ЕС
трудно достигат до малките общини
в областта на туризма. Другият про
ект е за обновяване на материал
ната база на ОУ „Отец Паисий”, който
съ
Областен информационен център – Монтана е част от мрежа
що е приключил. И двата проекта са
по
та от 27 областни информационни центъра за популяризиране
оперативна програма „Регионално развитие”. Допълнително на
на Кохезионната политика на Европейския съюз в България и
територията на общината се изпълняват проекти в партн ьорство предоставя информационни, комуникационни, логистични и ек
с Агенцията по заетостта – „Нов избор – развитие и реализация”
спертни услуги. Центърът е създаден по проект по Оперативна
и с Агенцията за социално подпомагане – „Подкрепа за достоен
програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския
живот”.
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, изпълне
Участниците в срещата споделиха, че разработването на про
нието му ще продължи до средата на 2014 г.■

Първа информационна
среща в Георги Дамяново

тях вече има магазини от верига
„КООП”, т.е. в 25% от обслуж
ваните селища. Кооперацията
се стреми да поддържа добро
ниво във всичките си търговски
обекти, тъй като член-коопера
торите и клиентите заслужават
най-доброто обслужване, ка
чество на предлаганите стоки и
достъпни цени.
Председателят на коопе
рацията инж. Вежен Велков
споделя: „В настоящия кризи
сен момент в страната само в
няколко от най-големите гра
дове населението се увеличава.
При нас, в Северозападна
България, населението в гра
довете ни намалява, а селата се
обезлюдяват.
За съжаление това е реалност,
а не черногледство.
В тази ситуация се стре
мим да задържим достигнатия
стокооборот, като залагаме на
повече труд, умение и всеот
дайност от всички работещи в
кооперацията. Вярвам, че насе
лението ще оцени гарантирано
то качество на стоките и добри
те условия на пазаруване, които
предлагаме в нашите коопе
ративни магазини. Основание
за това ми дава доброто от
ношение и резултати от всяка
внедрена новост, промоция и
други инициативи в обектите
до момента.
Целта на кооперацията е да
продължава разумно обновя
ването във всички обекти, за
щото в това е надеждата ни за
бъдещето.”■ Слово плюс

Светлин Николов
е новият
зам.-председател
на Общинск
 ия съвет
в Монтана
Избран бе с тайно
гласуване без гласове
те на съветниците от
ГЕРБ.
Преди вота те
декларираха, че
са против избира
нето на втори зам.председател заради
увеличаването на
разходите за заплати
в Общинския съвет. ■
Слово плюс
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ъм 1 май 2012 г. бизне
К
сът в Област Монтана е
усвоил малко над 7 млн. лв.

по оперативните програми, а
общата стойност на договоре
ните средства е 15 250 754,50
лв. 42 са сключените договори,
от тях 23 са приключили, 8
са одобрени и започват из
пълнение на дейностите, 2
са в процес на изпълнение,
а 9 са прекратени. Най-много
проекти бизнесът е разрабо
тил по Оперативна програ
ма „Конкурентоспособност”
– 24 проекта, а за обучение и
преквалификация на персо
нала е участвал с 18 проек
та по Оперативна програма
„Развитие на човешките ре
сурси”.
По време на срещата предс
тавителите на малките и сред
ни предприятия споделиха,
че основните проблеми, които
срещат са отхвърлянето на
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За европроектите е нужна
по-точна и пълна информация
Областен информационен център – Монтана проведе втора
информационна среща в областния град, насочена предим
но към малките и средни предприятия

пред
ложе
нието още на първия етап,
преди фактически комисията
да е разгледала целта и идеята
на фирмата, големият про
цент съфинансиране, който е
непосилен за предприятията
от областта и за условията на
икономическа криза, дългите и
сложни насоки за кандидатст
ване и огромния обем от доку
ментация за внасяне на един
проект за оценка.
Възможностите за енергийна
ефективност са от съществено

значение за предприятията, но
само ако са с по-малко съфи
нансиране и по метод, подобен
на енергийното обновяване на
жилищни сгради. Най-често
фирмите търсят възможност за
закупуване на техника, внед
ряване на ново оборудване за
разширяване на производстве
ните цели, наемане на работна
ръка и обучение на персонала.
Затова най-силен интерес имат
към процедурата за техноло
гична модернизация в малките
и средни предприятия и биха
кандидатствали по нея, ако бъ

де открита отново.
Срещата откри Рени Янева,
гл. експерт „Евроинтеграция” в
oбщина Монтана и ръководи
тел на проекта на Областния
информационен център в
Монтана.
Александрина Здравкова,
управител на центъра, пред
стави актуалните процеду
ри по Оперативна програма
„Конкурентоспособност”. Найинтересна за бизнеса се оказа
процедурата за въвеждане на
енергоспестяващи технологии
и използването на възобно

вяеми енергийни източници,
която се очаква да стратира
през юни. Чрез нея могат да се
закупят, доставят и въведат в
експлоатация машини, матери
али и оборудване, както и да се
извършат строително-монтаж
ни работи на сградния фонд
за намаляване на разходите

за енергия за производстве
ни нужди. Участниците бяха
запознати и с инициативата
„Джереми”, чрез която финан
сови посредници предоставят
на малките и средни предп
риятия облекчени условия за
получаване на кредит.

■ Слово плюс

Икономическо
развитие и
сътрудничество
ЕС – Китай
От 28 до 31 май в Европейския пар
ламент в Брюксел се проведе третата
поред среща на високо равнище ЕС
– Китай
Владимир Уручев, евродепутат от
Групата на ЕНП (ГЕРБ), председател
ства панела „Икономическо разви
тие и сътрудничество ЕС - Китай». В
оживена дискусия членове на ЕП от
всички политически групи и предста
вителите от управляващата партия
на Китай търсиха отговор на въпроса
как Европейският съюз и Китай
могат да си сътрудничат още поуспешно с цел да отговорят на общите
предизвикателства, като промените в
климата и глобалното икономическо
управление. Българският евродепутат
призова към задълбочаване на отно
шенията на всеобхватно стратегическо
партньорство между ЕС и Китайската
народна република.
По време на дискусиите и двете
страни се обединиха около позицията,
че вместо повече протекционизъм
е необходимо увеличаване на
стокообмена, обмена на технологии
и  ноу-хау, премахване на бариерите
за улесняване на достъпа до китайския
пазар, участието на европейски ком
пании в китайски обществ
 ени поръчки,
както и повече прозрачност в търговс
ките отношения.
Участниците във форума очерта
ха голям потенциал за сътрудничес
тво при изграждането на пътната
инфраструктура и в областта на възоб
новяемите енергийни източници.■

Българите в Албания
не са забравени
Четиричленна делегация от Република
Албания гостува на oбщина Мездра по
повод традиционните празници - Мездра
- Май 2012. В състава и бяха - Хаджи
Пируши - председател на дружество
"Просперитет Голо бърдо", и Рази Рама кмет на Община Големо Острени.
Дружество „Просперитет Голо бърдо“ е
културна асоциация на българи, малцинс
тво в Албания. Създадено е през 2000 го
дина като неправителствена организация,
която има за цел да опазва, развива и изу
чава българските обичаи и традиции на
района на Голо бърдо - Албания и да оказ
ва съдействие на свои членове за обучение
в България.
Тридневната програма на готите

включваше: запознаване със забележи
телностите на София и НИМ, фолклорен
събор "Де е българското" в Туристически
комплекс "Дядо Йоцо гледа" до село Очин
дол, връх Околчица, пещерата Леденика,
Враца и други.
След приключване на официалните сре
щи преди да си заминат за Албания се
проведе среща с представители на ВМРО
– Мездра, с които поддържат традиционно
добри и приятелски отношения.
Зам.-областният председател на ВМРО
за обл. Враца Красимир Тодоров е посе
щавал многократно Голо Бърдо и Албания,
а тази година на Гергьовден в община
Стеблево бяха на гости Мирослав Захариев
и Тихомир Илчев. Пръв там с общински

Христо Кузмов - почетен
гражданин на Монтана
Калин ТОДОРОВ
Общинският съвет на свое ре
довно заседание одобри внесено
то предложение за удостояване на
актьора Христо Кузмов с Почетен
знак на Община Монтана и званието
„Почетен гражданин на Монтана”.
Предложението бе подкр епено
от бивши и настоящи служители на
Драматичен театър – Монтана и дейс
тващи служители в Регионална биб
лиотека „Гео Милев”. То е инициатива
по повод навършв ането на 90 години
от рождението на актьора и 50 години
от основаването на ДТ - Монтана.
Христо Николов Кузмов е ро
ден на 29 юни 1922 в с. Бачково,
Асеновградско. След завършв ане на
образование в Асеновград, постъпва
на работа в пощите. По-късно започва
работата си като стажант актьор и ак
тьор в театрите в Асеновград, Враца,
Видин, Провадия, снима се във филма
“На всеки километър: Хищникът”.
От 1963 постъпва в ДТ – Монтана,
където работи до пенсионирането си
през 1990. Директор е на Драматичен
театър - Монтана в периода от 1964 г.

до 1969 г. Носител е на наци
онални награди и държавни
отличия.
Запомнящи се остават ро
лите му на монтанска сцена
в спектаклите: Романтичният
юг, Коварство и любов,
Балкански аристократи,
Любовта и сянката,
Господарите, Железният
светилник, Червено и
кафяво, Събота 23, Любов
необяснима, По-силен от
боговете, С дланите нагоре,
Пари за Мария, Малка
земя, Лев Гурич Синичкин,
Албена, Отвъд миражите,
Зидари, Честна мускетарска,
Иван Шишман, Царска
милост, Дивият ангел, Я, кол
ко макове, Когато срещнеш
чудото, Майка на всички,
Януари, Инспектори, Бряг,
Виновните, Майстори,
Новото пристанище, Разделянето
на атома, Ромео и Жулиета, Горещо
лято, Снаха, Горещници, Комедия от
грешки, Големанов и много други.

Почетният знак ще бе връчен
на тържественото заседание на
Общинския съвет, на 04 юни, по по
вод Св. Дух, празник на Община
Монтана.■

гости пък беше Мирослав Гетов - редактор
на вестник "Мездра 21 век".
Делегацията се срещна и със зам.-кме
тът на Враца Красимир Богданов, с когото
бяха обсъдени доста въпроси от взаимен
интерес, засягащи положението на бъл
гарското малцинство в Албания. Хаджи
Пируши, който е родом от село Стеблево,
област Елбасан, предложи да съдейства за
установяване на връзки между градовете
Враца и Елбасан, където има многобройна
българска общност от Голо бърдо и от дру
ги краища на Албания.
Предстои да се осъществ ят контакти и
разговори за засилване на взаимоотноше
нията между двата областни центъра. ■
Слово плюс

Общината дава
на съд областта
заради сградата
Спорът между oблас
тната управа и oбщина
Монтана за собствеността
на сградата, в която се по
мещава общинската адми
нистрация отива в съда.
Това стана ясно на засе
дание на Общинския съвет,
на което бе обсъдено иска
нето на областния управи
тел за промяна на решение
на Министерския съвет от
1999 година.
Тогава масивната сгра
да на площад „Жеравица”
е актувана като държавна
собственост, без в нея да
бъде включена ниската
част, където се помещава
общината.
През 2000 година об
ластният управител
Любомир Иванов е издал
нов акт за публична дър
жавна собственост, в кой
то е включил и частта на
общината. Заради различи
ята в двата документа пред

ложението бе Общинският
съвет да приеме, че сгра
дата e на общината и се
дава за ползване, а стату
тът й е публична държавна
собственост.
„Спорът ще бъде решен
в съда”, категоричен бе
кметът, който заяви още, че
освен областта и общината
разполага с документи за
сградата. „Ще отстояваме
позициите си докрай, не
защото искаме да спорим
и да водим политически
битки, а защото дължим то
ва на гражданите”, обясни
кметът.
Пред съветниците об
ластият управител Ивайло
Петров заяви, че е започнал
процедурата, защото фор
мално той е в нарушение,
тъй като има сграда дър
жавна собственост, която
не управлява съобразно
закона. ■
Из сайта nоvinitem.com

Слово

репортаж
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Фолклорен преглед във Вълчедръм

Форумът се проведе под
патронажа на кмета на
община Вълчедръм Иван
Барзин в партн
 ьорство с
читалище „Рало–1891”

Златия пее и танцува
СНИМКИ: АВТОРЪТ

Тодор ТОДОРОВ

За пореден път, въпреки
дъждовното време, община
Вълчедръм проведе преглед
на самодейното художестве
но творчество „Златия пее и
танцува 2012”. Фолклорният
форум се проведе под пат
ронажа на кмета на Община
Вълчедръм Иван Барзин в
партньорство с читалище
„Рало–1891”.
В прегледа взеха участие
37 изпълнители от над 30 чи
талища от област Монтана.
Интерес и аплодисменти
отново предизвика обредният
танц „Калуш” на калушари
те от село Златия, който се е
изпълнявал в селото винаги
в петък след църковния праз
ник Петдесетница по време
на Русалийската неделя.
Читалище „Рало” предста
ви успешно танцови изпъл
нения на няколко поколения
танцьори от детската школа

до най-опитните от групата за
изворен фолклор „Извора”, а
на сцената направи дебют и
танцовият състав на Стефан
Рибагин от работещи хора,
които посещават танци за
развлечение и разтоварване
от делничната работа.
В своите изпълнения го
лямата група показа завидна
танцова техника и емоциона
лен заряд, който караше пуб
ликата да притихне, а в друг
момент да избухне с аплауз.
Младежите от танцовия
състав на читалище „Н. Й.
Вапцаров” в Долни Цибър
взривиха публиката с вдъх
новяващото изпълнение на
северняшки, шопски и дори
румънски танци. Торлашките
песни и хумор от село
Железна, община Чипровци,
също създадоха положителни
емоции на публиката, която
бе напълнила читалищния
салон във Вълчедръм.

Обикновено на подоб
ни форуми се наблюдава
присъствие на възрастни
изпълнители, но този път
бе различно. Детските и
младежки изпълнения ни
как не бяха по-малко, дори
напротив, преобладаваха и
като съпоставени с миналата
година и с по-голямо качест
во на изпълнение.
Направи впечатление и об
леклото на съставите. Може
да се каже, че почти всички
състави се показаха с нови
костюми, което допълнител
но украси техните изпълне
ния и самочувствие.
Организаторите имат амби
ция прегледът на любителс
кото творчество „Златия пее и
танцува” през следващата го
дина да прерасне във фолкло
рен фестивал, който да заеме
място и в националния култу
рен календар на Министерство
на културата. ■

Радио "Долна Кремена"
се слуша от Австрия
до Австралия
Елеонора ЦАНОВА
Така се пееше в една песен. А
аудиото на Боби Мартин в мазето на
селската му къща в Долна Кремена
съвсем не е малко.
Какво е довело Боби и Роузи
преди три години в края на това
малко селце, те разказват по-късно.
В момента, когато им гостуваме,
Боби има своето предаване “Закуска
с Боби “ и е в пряка връзка със слу
шателите си. А те са от цял свят,
от всички континенти и с тях опит
ният радиоводещ разговаря, прев
ключвайки на бързи обороти от
английски, през испански, френски,
немски. В модерното студио влагат
близо 500 хил. долара.
Своето предаване от Долна
Кремена Боби води всеки ден, без
уикендите от 9 до 13 часа. Той е в
ефир вече над 500 пъти. Новините
му са от цял свят, има и български, и
европейски, и отвъд океана.
В момента на гостуването ни
много слушатели се интересува
ха за пораженията от станалото
земетресение у нас, от трафика в
столицата, от случката с убитите от
мълния две жени в Кърджалийско.

Емоционално, но и прецизно, Боби
информираза всичко, след това пус
ка музика, предимно евъргрийни,
рок, популярна класика. Често звучи
и българска музика. Признава, че
Валя Балканска е обичаната от него
изпълнителка и се прехласва пред
магията на българските гласове.
Роузи, жената до него в живо
та и в професията на радиоводещ
се вълнува като при първото
излъчване. Дори и без да сме прос
ветени в детайлите на различните
езици, с които всяка сутрин Боби
поздравява своите слушатели, виж
даме колко енергия и страст влага
той в часовете на емисията.
Боби сложил слушалките още
12-годишен в лондонското радио
“Пират “. Работил е 8 години в Би
Би Си, в Испания.
Преди години у нас на екскур
зия идва дъщеря му Мишел. Така
се влюбват в страната ни, че със
съпруга си Саймън се установя
ват в с. Липница, осиновяват две
момиченца, сега на 7 и 9 години,
останали без родители, отварят ма
газин за конски амуниции и други
принадлежности за езда, отглеждат

10 породисти
коня. Това до
вежда и родите
лите Мартин в
Долна Кремена.
Стотици дис
кове и касети с
музика, много
книги, снимки
със спомени от
младите рока
джийски години,
от спечелената
наскоро награда
в Париж като ра
диоводещ, всич
ко това е събрано
в студиото-мазе, където Боби се
развихря. Новините получава по
интернет от цял свят, след това като
истински магьосник прави от скуч
ните понякога новинарски текстове
завладяващи кратки съобщения.
Разказва много за България, слуша
телите му се интересуват от нашето
море, от историята ни. Политиката
почти я няма в “Закуска с Боби” ,
според него важна е новината.
Какво харесват двама англича
ни, родени в графство Кентърбъри,

у нас, питаме с любопитство.
Отговорът е почти като дует:
„Харесваме живота тук, всичко, тук
имаме приятели, а най-добър при
ятел ни е кметът Румен Серафимов,
който живее до нас. Когато времето
е хубаво, ходим до Мездра, на пет
километра, пием си кафето там, сре
щаме се с хората.”
Обожават нашенските кебапчета
и червеното ни вино, но не си падат
много по пиенето. Роузи се е научи
ла дори да меси питки и да готви
български манджи. Според нея,

въпрекиче предаването е закуска,
не обсъждат много със слушателите
си кулинарията.
Обича своите две котки и се гор
дее с любопитната колекция от
стари и разнообразни лъжички за
чай от цял свят.
Боби е убеден, че един радиово
дещ не може да се пенсионира, са
мият той не мисли за това и е изпъл
нен с енергия и любов към радиото,
а “Радио Долна Кремена “ превръща
в гореща новинарска точка, слушана
от Австрия до Австралия.■

Слово

земляци

Пишат ни от Лом

Кейовата стена –
сбъдната мечта
след 100 г.
През 1838 г. е създадено
Ломското пристанище,
сега вече на 174 г.
Никола ЛИСИЧКОВ
Първо е построено Маджарското скеле, на ко
ето са акостирали идващите кораби. Брегът е
укрепен с една малка стена. През 1912 г. вече
има кей и в продължение на сто години са изг
радени 12 кея, които поради подпочвената вода
под Лом все са пропадали. Дунавска строителна
секция, под ведомството на дирекция „Водни съ
общения” – Варна, се грижи за поддръжката на
кейовите стени. Изграждането на лимана също
беше под тяхно ръководство. Аз като станах кал
фа в занаята сарачество през пролетта на 1941
г., майсторът ни съкрати поради липса на рабо
та и аз отидох строителен работник на лимана.
Германската строителна организация „Тод” беше
почнала да изгражда лимана, но като започна
войната, се изтегли и си замина. Останахме ние,
секцията, да продължим строежа. Две групи рабо
техме - товарачи и разревачи. Аз бях в групата на
разревачите. Работеше се на акорд. Надницата
по онова време беше 100 лева на ден. Пръстта
за терена на пристанището се караше с машин
ка и вагонетки от брега под тухлената фабрика,
а с другата, от багерите, попълвахме терена на
лимана.
Германия нападна Съветския съюз и започ
на трагедията. Гладът и мизерията дойдоха.
Въпреки горещината работехме на две смени,
работата не спираше. Камъни за укрепването на
кея се караха от каменната кариера от Ново село,
Видинско. За целта бяха направени двойките –
две малки шлепчета бяха монтирани и ная тях в
квадрат 8 на 8 метра и височина 80 см се редяха
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Фрагменти от
„История на
град Брусарци”

Серьожа ВЪЛКОВ
►Продължение от миналия брой
Пълномощно писмо от българските
преселници от 48 села на
Видинска нахия в Крим до Султана с
молба да им помогне да се
завърнат в родните си места, съста
вено на 9/21 февруари 1862 г.
Съхраняван в ЦДА София, ф. 111 К,
оп. 1, а. е. 151.
Личен Фонд на Христо Тодоров
Стоянов от град София.
„Пълномощно писмо.
Ные долуподписани-те преселци в
Крим из Видинска-та нахiя от селата: Василовци, Байрактар-махала [дн.
в състава на село Василовци], Татар
махала [дн. село Дондуково], Кривабара, Гаговица [дн. град Брусарци],
Гайтанци [дн. в
състава на село
Смирненски],
Медковец,
Церовен [ве
роятно става
въпрос за дн.
село Долно
Церовене],
Вълкова-сла
тина [дн. се
ло Доктор
Йосифово],
Безденица,
Кошарник [дн.
кв. на град
Монтана],
Сливовик,
Бело поле [дн.
Видинска об
ласт], Роглец
[дн. Видинска
област],
Чорлiево [дн. в
състава на се
ло Дреновец,
СНИМКА: ЕЛЕНА ПЕТРОВА
Видинска об
ласт], Дреновец,
Извор [дн.
камъните. Един път в седмицата се докарваха.
Видинска област], Ярловица [дн.
Хиляди кубици камъни са хвърлени във водата,
Видинска област], Толовица [дн.
без да има смисъл от това. Пропадането про
Видинска област], Слива-та, Орсоя,
дължаваше и последният кей, който пропадна,
Момин-брод [дн. кв. на град Лом],
беше и се виждаше срещу понтона, дето спира
Влашка-та-Махала [дн. в състава на
ха корабите. Инж. Христо Колицов, този отличен
село Сталийска махала], Асталискаръководител и управител на пристанището, дено
махала [вероятно става въпрос за дн.
село Сталийска махала], Кръкни-жаба
нощно беше сред нас на обекта. Четири сезона
[дн. село Аспарухово], Гюргич [дн.
работих на секцията при строежа и на 15 ноември
Видинска област], Плашивец [дн.
1944 година заминах войник във Видин – 24-и
Видинска област], Ружици [вероят
набор, първият след 9 септември 1944 г.
но грешно записано село Ружинци,
Работата продължаваше. Парен чук набиваше
Видинска област], Яновец [вероят
пилоните за кея на лимана под ръководството
но грешно записано село Яньовец,
на инж. Червеняков. За жалост на 23 септември
Видинска област], Връбовица [вероят
1947 г. линията, по която се движи чукът, поддава
но става въпрос за дн. село Върбовец,
и той полита надолу. На него са били двамата ра
Видинска област], Медовица [вероятно
ботници – единият Георги Кръстев от Боруна, бра
става въпрос за дн. село Медовница,
тът на всепознатия за Лом Чани, плувецът Митко
Видинска област], Мехмедовци [при
– Домпето, и Кирил Добрев, мой съкварталец. И
съединено към дн. село Карбинци,
двамата загиват.
Видинска област], Карбинци, Скомля
Минаха толкова години и жителите на квартал
[дн. Видинска област], Рабиша [дн.
„Боруна” като дойдеше пролет, все трепереха
Видинска област], Острокапци [дн.
от наводненията. Но както се казва, всяко нача
Видинска област], Турчин [дн. се
ло има и край. И дойде краят през 2011 година
ло Цар-Петрово, Видинска област],
– дългогодишната мечта на ломчани се сбъдна.
Макреш [дн. Видинска област], Вълчак
Кеят бе изграден по новата технология и бе пре
[вероятно грешно записано село
устроен Дунавският парк. И нашите гости на Лом
Вълчек, Видинска област], Въртоп
и напусналите града ломчани като дойдат, ще ви
[дн. Видинска област], Лагошевци
дят и няма да повярват, че пристанището е доби
[дн. Видинска област], Гол-тупан [дн.
ло този вид. Отидох и видях и си казах: „Бях жив
село Срацимирово, Видинска об
да видя пристанището с новия кей и Дунавския
ласт], Водна [дн. Видинска област],
Беровица [неустановено], Пртопоинци
парк.”■
[вероятно става въпрос за дн. село

Протопопинци, Видинска област],
Горный-Лом [дн. Видинска област],
Долный-Лом [дн. Видинска област],
Средогрив [дн. Видинска област].
Испращаме при августейшiй-те наш
Султан – Абдул-Азис [1861-1876 г.]
наши избрани депутати: Поп Стефан,
Камен Анков, Стефан Цеков, Ганчо
Кръстев, Иван Спасов, Младен
Иванов, Мито Дацов, Димитрiй
Отманов, Петър Спасов, Спас Цеков,
Марко Нинов, Кръсто Донов, Никола
Маринов, Неделко Младенов, Нешо
Георгиев, кои да са съединат с пра
теный-те есенеска – Димитър Кръстов
и да явят на Честитый-т ни цар едино
душно-то ни желанiе да се върнем пак
под Широка-та Негова Сенка и да си
отидеме у Видин. За това даваме пълна
воля на речени-те депутати да молат
Честитый-т ни Цар да ны изведе из
Руссiя, като благоволи 1) да ни изпрати
тая пролет параходи, които да ны земат
и да ны занесат, колкото може по рано
у Видин, щото да има време да се хва
нем това лето за работа, 2) – Да ни спо
могне от кад пътни харчове, като ни
даде на заем Двесте хиляди гр.[оша],
та кога си отидем у Видинска-та нахiя
да сме длъжни да ги даваме на Царската Хазна след три години и 3) – да ны
облекчи на няколко години от даноци,
щото да можеме в това време да ся по
здобiеме що-годер сас селски-те ни
потребы, защото сме много – до конец
разорени и съсипани от това пагубно
преселванiе.
Писано в Крим у село Райфал.
1862 год. февр. 9.
За уверение подписваме си имена
та от лице на всички преселници, ные
селски старейшины:
Кръстю Иванов
Иван Теодоров
Велко Игнатев
Първан Лазаров”
Според проф. д. и. н. Ст. Дойнов
през месец март 1862 г. турският кон
сул в Одеса осведомил новорусийския
и бесарабски генерал-губернатор граф
Александър Григориевич Строганов
(1795 – 1891 г.) „за предложението на
Високата порта да се заеме с прехвър
лянето на българите обратно в Турция
по море”. Руските власти изпратили
чиновници, начело със статския съ
ветник А. Гюне, които направили
последен опит да убедят бежанците,
че решението им за връщането би
ло твърде прибързано. Решението на
преселниците било окончателно и
руското правителство, страхувайки
се от усложнения, дало своето съг
ласие за завръщането на бежанците.
Османското правителство, получавай
ки официалното известие за руското
решение, изпратило в Евпатория и
Теодосия кораби за първите български
бежанци. „Според предварителните
договорености руската страна поема
ангажимента да доведе до приста
нищата желаещите да се завърнат в
Турция и да ги снабди с храна за три
или пет денонощия. Всички останали
разходи трябвало да поеме турското
правителство” /74, с. 37; 73, с. 157/.
От предишния абзац е видно, че
през 1862 г. руското правителство взе
ло решение да разреши на българите
да се завърнат по родните си места и
явно затова проф. д. и. н. Ст. Дойнов
приема, че тогава е започнало връща

нето им. От изложеното дотук е видно,
че през 1861 г. вече е имало завърнали
се преселници. Единственото възмож
но обяснение е, че те са се били за
върнали без разрешението на руското
правителство.
На 1, 7 и 8 май 1862 г. от Евпатория
и Теодосия отплавали първите завръ
щащи се българи. Няколко дни по-къс
но „в посока Сулина-Видин” се насо
чили и останалите видинци /74, с. 38;
73, с. 157-158/.
По всяка вероятност гаговчани
се завърнали през 1862 г. с някои от
последните транспорти, тъй като в
края на юни или в началото на юли в
Тулча (дн. Румъния) пристигнали ня
колко транспорта с около 6000 души,
завръщащи се от Русия (дн. Руска
федерация), между които имало го
ляма група от Ломския край. Те били
превозени до Лом и Видин с 10 шлепа,
теглени от немски параходи на два-три
пъти на разноски на османското пра
вителство /76, с. 437-438, 439/. Поради
големите юлски горещини в Тулча
сред преселниците избухнала тифозна1
епидемия, която започнала безмилост
но да ги унищожава. Пристигналите в
Лом преселници представлявали пот
ресаваща картина – окъсани, гладни,
изтощени и оплакващи измр елите си
близки. Обаче не всички се завърнали.
В Русия останали около 1000-2000
човека, а може би също толкова оста
нали и в Румъния, която се стараела
да привлече колкото се може повече
българи от нашия край, за да работят
в чифлиците на нейните чокои* /55, с.
202-203; 158, с. 482; 349, с. 414/. Не
разполагаме с данни дали някои от
нашите съселяни са останали в Русия
или в Румъния, но не е изкл ючена и
тази възможност. До момента не раз
полагаме с данни, но не изключваме
възможността да е имало гаговчани,
починали от болестите и епидемиите
по време на пътуването.
Ломските и Видинските „админис
тративни власти оказали всякакво
съдействие на тия нещастници, като
раздавали храна, дори и за през зима
та” /302, с. 99/.
На 2 декемвр и 1861 г. (29 джемазиюл-еввел 1273 г.) било издадено царско
ираде, с което на завърналите се от
Русия българи били опростени „данъ
ците и други държавни берии за някол
ко години”.
Ирадето било издадено въз основа
на заявление, подадено от „специ
ално изпр атения пълномощник на
завърналите се от Русия българи из
Видинско”. С опрощаването на данъ
ците правителството целяло да окаже
въздействие върху селяните и да пов
лияе върху решилите се да се изселят
/76, с. 422/.
Завърналите се от Русия селяни
намерили жилищата си заети, пора
ди което били принудени да прекарат
зимата в крайна оскъдица, в постро
ени на бърза ръка свръхпримитивни
жилища, без огрев и достатъчно храна
/55, с. 203/.
Завръщането на гаговчани от Русия
със сигурност е станало през 1862 г.,
защото през пролетта на 1863 г., как
то ще видим по-нататък, те получили
от османското правителство помощ
в зърно за посев, а някои получили и
впрягове.■

Слово

спектър

Д-р Даниела
Стоянова

►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

oбщопрактикуващ лекар,
специалист по
обща медицина

7 ч Св. свщмчк Теодот,
еп. Анкирски. Св. мчца
Валерия
8 п Св. вмчк Теодор
Стратилат. Св.
мчци Марк и Юлий
Доростолски
9 с Св. Кирил, архиеп.
Александрийски
10 н † Неделя след
Петдесетница – на
Всички светии. Св.
свщмчк Тимотей, еп.
Брусенски
11 п * Св. апли
Вартоломей и Варнава.
Св. Богородица –
„Достойно есть“
Задушница
12 в Преп. Онуфрий
Велики. Преп. Петър
Атонски
13 с Свети Дух.
Св. мчца Акилина.
Св. Трифилий, еп.
Никозийски

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

7 - 13 юни 2012 г.

БРОЙ 20 (831), 7 - 13 ЮНИ 2012 Г.

6

Бърдарски геран
навърши 125 години

Проект
Светлана КАРАДЖОВА

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
ИНВЕСТИЦИИ В ХОРАТА

СНИМКА: ЕЛЕНА ПЕТРОВА

Кръгла маса по проект
"Чиста енергия за
един устойчив свят"
Монтажник на слънчеви инсталации - нова
специалност на ПГСАГ „Проф. арх. Ст.
Стефанов”
На 29 май в ресторант „Огоста” в Монтана
строителната гимназия организира Кръгла маса,
на която беше представен проектът „Чиста енергия за
един устойчив свят”, неговите цели, задачи и дейности.
Присъстваха бизнесмени и предприемачи, учители.
Проведе се и дискусия по проблемите, свързани с
използването на енергията от възобновяеми енергийни
източници в Северозападна България.
Много внимание по време на дискусията беше
отделено на потреблението на енергия от различните
видове възобновяеми енергийни източници – вятърна
енергия, водна, слънчева, биогоривна и геотермална
енергия.
Екип на строителната гимназия в Монтана в парт
ньорство с експерти на една от най-големите енер
гийни компании в Испания – Център за проучване на
енергийните ресурси и потреблението на енергия от
град Сарагоса, пишат заедно учебник по монтаж на
слънчеви инсталации.
Това съобщи при представянето на идеята инж.
Людмила Григорова, ръководител на проекта, наречен
„Чиста енергия за един устойчив свят”. Съвместното
творчество се финансира от Европейския социален
фонд чрез оперативната програма „Развитие на човеш
ките ресурси”.
Нашият екип ще изучава опита на испанците и
в обучение на монтажници на слънчеви топлинни
инсталации. Ще бъде организирано и пилотно обуче
ние по специалността, предназначено за строители от
малки и средни предприятия. Срокът за изпълнение на
проекта е 15 месеца. Стойността му - 120 421 лв.
Испанският център за проучване на енергийните
ресурси и потреблението на енергията вече е изпъл
нил няколко проекта за обучение по инсталиране и
поддръжка на слънчеви енергийни системи. Един от
проектите е на Европейската комисия за обучение на
публичната администрация по предмета на обновяеми
те енергийни системи.
С откриване на новата специалност строителната
гимназия в Монтана ще се включи в транснационални
те мрежи на европейските страни при професионално
то обучение. С нея се цели и насърчаване на учението
през целия живот на работници, заети в малки и сред
ни предприятия, допълни инж. Людмила Григорова.

Времето оставя своите знаци чрез
хора, събития, сълзи и усмивки. За
Бърдарски геран 25 и 26 май бяха важен
момент от историята – заедно с цялата
банатска българска общност по целия
свят неговите жители честваха 125 годи
ни от основаването на селото.
Събитието бе уважено от Негово
Превъзходителство Януариуш Болонек,
папск и нунций в България; монс. Петко
Христов, епископ на Католическа
Никополска епархия, Негово
Превъзходителство Рихард Райвегер,
посланик на Австрия в България;
от представителя на Посолството
на Унгария в България д-р Миклош
Пек, министър-съветник; от дирек
тора на Унгарския културен център
д-р Тошо Дончев; Посолството на
Румъния в България бе представено от
Глигоре Герчану, министър-съветник; а
Посолството на Полша от неговия кон
сул Войчех Галонзка. От Държавната
агенция за българите в чужбина Коянка
Димитрова и Йордан Колев, а позд
равителни адреси бяха получени от
Министерство на културата и от област
ната управителка Пепа Владимирова.
Сред гостите бяха кметове на населени
места, свързани с историята на банатски
те българи като кмета на гр.Чипровци и
на банатските български села в България,
кметът на община Бяла Слатина и кмето
ве на населени места от общината.
С тържествена литургия започна
ха честванията като знак за принад
лежността на банатските българи към
Католическата църква и неразривната й
връзка с нея като гарант за просъществу
ването на общностт а през всички години
от нейното основаване.
Светлана Караджова, кмет на
Бърдарски геран поздрави присъств а
щите и изрази благодарността на всички
жители на селото към основателите, към
всички хора, които през тези 125 годи
ни са градили историята на това място,

вплитайки в нея късчета от себе си и
оставяйки сърцата си в основите на бъ
дещето му.
За да бъдат с жителите на Бърдарски
геран в тези дни на честванията от
Румънски Банат пристигнаха банатс
ки българи от село Брещя, водени от
Петронела Шехаби, както и художникът
от Стар Бешенов Иван Василчин, който
за втори път направи самостоятелна из
ложба в Ритуалната зала на Кметството.
Певицата Мария Файлемас от Стар
Бешенов, която води българската емисия
в телевизията на гр.Арад засне целия
празник, за да може всички българи в
Банат да станат съпричастни.
От Иваново и Бело блато банатски
те българи от Сърбия, водени от отец
Стоян Калапиш от Културното дружес
тво „Трандафер“ и Йосиф Дамянов,
председател на Културното дружество
„Иваново-1868“ зарадваха всички с
присъствието си, защото изключително
рядко гостуват на Бърдарски геран.
От селата на банатските българи в
България Гостиля и Асеново близки и
приятели допълваха красотата на праз
ника с феерията на носиите си и топли
ната на обичта, която държи всички в
една общност, общностт а на банатските
българи.
В следобедните часове на площада на
Бърдарски геран се изви „Най-дългото
хоро на банатските българи“ с певеца
Илия Луков, което изрази същностт а на
хорото като символ на единението между
банатските българи от трите държави –
България, Румъния и Сърбия.
Празненствата преминаха на стадиона
след 17 ч., където бе изиграна приятел
ска сеща между отборите на Бърдарски
геран и Брещя по повод честв ането на
90-годишнината от основаването на
футболния отбор в Бърдарски геран. А
вечерта под звуците на духовата музика
кръшни хора се извиваха до късно през
нощта, обединили спомени, стремления,
надежди и очаквания в едно.

На 26 май в кметския кабинет бе про
ведена работна среща между предст а
вителите на различните делегации, за
да бъдат очертани бъдещите планове за
сътрудничество. А от 14,30 ч. в салона на
Народно читалище „Съединение-1923“
с голям концерт от съставите на гости
те и домакините завърши юбилейното
честване.
Благодарности от жителите на
Бърдарски геран бяха отправени към
дарителите: Фирма „Виктория-93“,
Борислав Лоринков, Тома Гласнов,
Община Бяла Слатина, Катерина
Караджова, Снежана Карабенчева, отец
Стефан Калапиш, Марияна и Александър
Иванови и много други пожелали да ос
танат анонимни.
С дарението от Тома Гласнов бе основ
но ремонтирана часовниковата кула, ко
ято възвърна вида си от преди 25 години,
когато е била построена.
Във връзка с честването бе издадена
„Кратка история на Бърдарски геран“,
писана от отец Евгений Босилков и Дано
Андреев, писана и издадена на първи
път през 1937 г. по повод честв ането на
50-годишнината на селото. Книжката
видя бял свят благодарение на дарения
от монс.Януариуш Болонек, папски
нунций в България, от представители
на Унгарското посолство, от Глигоре
Герчану от Посолството на Румъния и от
проф.Иван Калчев.
Бяха издадени 125 юбилейни значки,
благодарение на дарението на Ралица
Велчева, Гергана Живкова и Александър
Живков, който по време на празника се
продаваха на цена от 3 лв, като парите,
събрани от продажбата ще отидат за ре
монт на фонтана в центъра на селото.
Бърдарски геран празнува своето ос
новаване веднъж на пет години. През
2017 г. селото отново ще събере банатски
българи от цял свят и техните приятели,
за да си припомнят откъде е започнало
всичко и да очертаят пътищата за бъдещо
развитие.■

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

Ние сме сигурна опора за Вашия бизнес.

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

спектър
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ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ, ОБЛАСТ МОНТАНА
На основание Заповед №966/31.05.2012 год. на Кмета на общината,
Решение №49 от протокол №7/23.03.2012 год., Решение №64 и №65 от
протокол №10/11.05.2012 год. на Общински съвет – Вълчедръм, област
Монтана

ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА:
I.1. Отдаване под наем на имот- частн а общинска собственост, помещение с
площ 55,00 кв.м., находящо се в общинска сграда в УПИ VІІ-623, кв.81 по плана
на с.Разград /Акт за общинска собственост №140/04.05.2001 г./, с предназначе
ние “Магазин за хранителни стоки”, за срок от 5 години.
Месечен наем – 84,70 лв. (осемдесет и четири лева 70 стотинки) – без вклю
чен ДДС.
Депозит: 8,47 лв. (осем лева 47 стотинки).
II. Продажба на:

II.1. Имот-частна общинска собственост, представляващ незастроено
дворово място – УПИ ХХІІІ-1334 в кв.108 по плана на гр.Вълчедръм, с площ
618,00 кв.м. /Акт за общинска собств
 еност №980/20.04.2012 год./.
Начална тръжна цена – 2 484,00 лв. (две хиляди четиристотин осемдесет и
четири лева)
Депозит: 248,40 лв. (двеста четиридесет и осем лева и 40 стотинки)
ІІ.2. Земеделски земи – частна общинска собственост, с начин на трайно
ползване „нива” в землища с.Мокреш, с.Разград, с.Горни Цибър, гр.Вълчедръм,
с.Черни връх, с.Златия по брой и площ на имоти, както следва:

Землище

Брой имоти

Площ/дка

Мокреш

15

36,820

Разград

35

86,704

Горни Цибър

23

94,840

Вълчедръм

23

84,275

Черни връх

15

51,849

Златия

22

84,738

Конкр
 етните имоти по номера, площ, категория, землища и начална тръжна
цена могат да се видят на таблото за обяви в сградата на общинска админис
трация – Вълчедръм и на интернет страница на община Вълчедръм – бутон
“новини”.
Търгът ще се проведе на 25.06.2012 в 10,00 часа в заседателна зала №2,
етаж ІІ в сградата на община Вълчедръм, област Монтана.
За търга с тайно наддаване, за имоти намиращи се в землището на гр.Вълчед
ръм , търгът да се провежда само ако има подадени повече от едно заявление за
участие. Достатъчно условие за редовността на търга в частта за земеделска земя
е участието на повече от един участник за един, няколко или всички имоти от съ
ответното землище, а не за всеки имот поотделно от това землище да има отделен
участник.
За имотите получили еднакви стойности в предложенията, ще се проведе
търг с явно наддаване. Ако всички участн
 ицидали еднакви стойности за съ
ответните имоти присъстват на търга с тайно наддаване, същия продължава
като търг с явно наддаване, след приключване на търга с тайно наддаване. За
останалите участници търгът с явно наддаване ще се проведе на 29.06.2012
от 16.00 ч в същата зала, за което те ще бъдат уведомени допълнително
писмено.
СТЪПКАТА НА НАДДАВАНЕ ПРИ ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ
СЕ ОПРЕДЕЛЯ НА 10% ОТ НАЧАЛНАТА ТРЪЖНА ЦЕНА.
При необходимост повторен търг ще се проведе на 29.06.2012 от 16,00 часа
в заседателна зала №2, етаж ІІ в сградата на община Вълчедръм при услови
ята на публикуваната обява.
Заявления за допускане до участие в търга се приемат в стая №8, ет.І.
Тръжни документи се закупуват и получават в стая №8, ет.І.
Депозит за участие в търга - 10% от размера на началната тръжна цена
за всички имоти, за които е подадено заявление за участие по т.ІІ.2. Внася се
на касата на община Вълчедръм /стая №6, ет.І./ или по сметката на община
Вълчедръм, посочена в тръжната документация
Време за справки по картите на землищата и за всички останали обекти,
предмет на търга – всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа от датата на обя
вяване до 22.06.2012 год. включително. Стая №8, ет. І в сградата на общинс
ка администрация.
Краен срок за закупуване на тръжни документи, внасяне на депозит и пода
ване на заявления е 17,00 ч. на 22.06.2012 год.
Участниците в търга представят следните задължителни документи за
участие:
1. Копие от документ за закупени тръжни книжа; 2. Копие от документ за
внесен депозит; 3. Копие от документ за самоличност - за физически лица;
Удостоверение за регистр
 ация в Търговския регистър - оригинал или завере
но от кандидата копие или разпечатка от интернет страница на Търговския
регистър за регистрация на участн
 ика - за търговците-еднолични търговци и
юридическите лица, регистрирани като търговци; 4. Оригинал или нотариал
но заверено копие от документа, удостоверяващ представителната власт или
пълномощното на представителя (ако се кандидатства чрез пълномощник).
Пълномощното да е изрично – за участие в конкр
 етния търг с всички право
мощия до окончателното му приключване, включително при необходимост от
провеждане на търг с явно наддаване; 5. Декларация, че участн
 ика е запознат
и съгласен да участва в тръжната процедура при условията, посочени в обя
вата и тръжните документи; 6. Документ за липса на задължения към община
Вълчедръм, област Монтана от Звено за местни данъци и такси; (при същата
община) 7. Ценово предложение. Липсата на който и да било от посочените
документи е достатъчно основание за отстраняване от по-нататъшно участие в
търга на съответния участник.
Документите за участие в търга /задължителните документи по точки от 1
до 6/ се поставят в запечатан, непрозрачен плик на който се записва името на
участника и обекта, за който се прави предложението. В основния плик се пос
тавя и друг запечатан, непрозрачен плик с надпис “ценово предложение” /точка
7/, съдържащ конкр
 етното ценово предложение на участника /по образец/ под
писано и подпечатено от същия.
Внесеният депозит от кандидатите за участие в търга, не се връща при
условията на чл.65, ал.6 от Наредба № 3 на ОбС – Вълчедръм за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
За справки: тел. 09744/21-30 – Райка Елкина
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Деца нарисуваха
най-щастливите
си спомени с
мама и татко
Над 5000 деца в България живеят в социален
дом, а приемните семейства са едва около 1000
На 1 юни деца от
приемни семейства в
Монтана участваха в
конкурса за рисунка и есе
на тема „Моят най-щастлив
спомен с мама и татко“,
организиран от фондация
„За Нашите Деца“ и фирма
Компас ООД.
Целта е да се насърчат
децата да разкажат чрез
изкуство какво ги кара
да се чувстват щастливи
и обичани и да фокусира
вниманието на обществото
към нуждата от семейство
на близо 5000 деца, които
живеят в 127 социални
домове в страната.
В Монтана 19 приемни
семейства се грижат за 22
деца.
Фондация „За Нашите
Деца“ вече 20 г. работи, за
да осигурява семейна среда
за най-уязвимите деца.
През 1998 г. фондацията
за първи път в страната
въвежда приемната грижа,
която постепенно става
национален приоритет.
Компас ООД от 2010 г.
подкрепя работата на
фондацията. За да бъде
успешна каузата и повече

Уважаеми
студенти,
Община
Мездра
набира
студенти
за работа по
благоустрояване
на общински
обекти в град
Мездра и селата.
Необходими
документи:

1. Молба по образец.
2. Ксерокопие на
студентска книжка,
заверена за учебната
2011/2012 г.
3. Лична карта.
Документите се
подават в Центъра
за услуги и информа
ция на гражданите от
01.06.2012 г.
до 14.06.2012 г.
За информация тел.
9-33-75 и 9-26-32.
Иван АСПАРУХОВ
кмет на Община
Мездра

хора да бъдат насърчени да
станат приемни родители,
фондацията има нужда от
помощта и партньорството
на бизнеса и дарители като
Компас.
На специален празник
за всички деца в Монтана
на 1 юни децата-автори
на най-добрите рисунки
и есета в конкурса бяха
наградени. Творбите бяха
оценени от жури в състав
– Асен Асенов, директор
на Общински младежки
дом – Монтана, Любомир
Йорданов, журналист и
филолог, Рени Петрова,

художник-педагог и
ръководител на студио по
изобразително изкуство, и
Гала Пенкова, ученичка в
ГПЧЕ „Петър Богдан”.
В категорията „Рисунка“
за деца от 7 до 10 години
победителите са трима
– Виктория Цветанова,
Беатрис Барашка, Анелия
Христова.
В категорията „Рисунка“
на деца от 11 до 14 години
награди получават Дебора
Георгиев и Марсело Илиев.
В категорията „Есе”
наградените са Патрисия
Петрова и Петя Петрова.■

Факти
● България е на първо място в Европа по брой на изоставени
бебета.
● 2508 деца са изоставени през 2011 г. в Домове за медикосоциални грижи /ДМСГД/. Повече от половината са изоставени
още в родилен дом. В момента 2319 бебета живеят в тези
домове.
● Бедността и липсата на социална подкрепа са основни
причини за изоставянето на деца.
● Служителите в ДМСГД са 2728 към края на 2011 г.
● Детската бедност в България е с най-високите нива в Европа
● Веднъж попаднали в дом, повечето деца прекарват там
цялото си детство (повече от 14 години).
● Нивото на смъртност сред децата под 5-годишна възраст в
България е двойно по-високо в сравнение с Европейския съюз.

3400 Монтана
дом. адрес: ул. „Н.Рилски” № 8
тел. 096/310 554
сл. адрес: ул.”Цар Борис III” №11
тел. 096/306 644, GSM 0886/193 837

Слово

плюс

Слово

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

1 юни - Ден на Враца
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За свободата са
Пътят до Околчица
достойни готовите е страшен и славен
да умрат за нея
136 години безсмъртие

Нора КОНСТАНТИНОВА

Елеонора ЦАНОВА
а тържествената
заря-проверка
в този паметен за
българите ден на почит
и преклонение дойдоха
министрите земляци
Мирослав Найденов и
Тотю Младенов, министър
Ивайло Московски,
началникът на отбраната
генерал Симеон Симеонов,
депутати, политици и
общественици. Придружен
от евродепутата Илияна
Йотова, пристигна и
лидерът на БСП Сергей
Станишев, а с друга
група от лявата партия
към официалните лица
се присъедини по-късно
и Георги Първанов.
Всички те присъстваха на
празничния концерт.
Посрещнат с военни
почести от строения
почетен караул, в града
под Околчица пристигна
и президентът Росен

З

Плевнелиев. На среща
с кмета инж. Николай
Иванов, след като се
разписа под номер едно
в Почетната книга на
общината, държавният
глава обеща, че е готов да
работи за Враца .“Успехът
и прогресът не идват
от днес за утре и не се
подаряват. Те се изработват
от всички нас - заедно! заяви държавният глава.
Дъжд, слънце, красива
дъга и притихнало
сумрачно небе предхождаха
тържествената заряпроверка. След като
поздрави строените
четири представителни
роти от поделение 52380,
отрядите от студенти и
средношколци, които
по традиция участват в
зарята, Росен Плевнелиев
се присъедини към
изпълнилите трибуната
гости, сред които и
дошлите да поздравят

есията беше открита от Петя
С
Аврамова, председател на
Общинския съвет, а в нея взеха учас

града за празника от
побратимените с Враца
градове .
В своето приветствие
към събралото се на
централния площад
„Христо Ботев“ множество,
кметът Николай Иванов
каза: „В минутите на
мълчание, стъпките на
историята се сливат с
пулса на нашето съвремие.
За да усетим близостта
на Войводата - гневен и
осъдителен към социалната
апатия и своеволията
на тирана, жлъчен към
лъжепатриотите и мнимите
поборници, неповторим в
мощта и силата на своето
слово и дела.“
За свободата са достойни
само онези, които са
готови да умрат с нейното
име, заяви в своето слово
президентът Плевнелиев.
„Ботев показа на Европа и
целия свят, че българския
народ е достоен за

свободата си.“
В тишината на
първоюнската вечер,
отбелязвайки онзи
паметен миг преди 136
години, когато тук, във
Врачанския балкан
загива в своята младост
и поетическа мощ геният
на България, следван
от 200 юнаци харамии,
тръгнали да се борят с
една империя, прозвучаха
имената на достойните
българи, загинали за
нейната свобода и
независимост, допринесли
за изграждането и
утвърждаването на
нашата държавност. А над
смълчаното множество,
отдало синовен поклон,
сякаш Войводата бе
слязъл от величествения
си паметник, извисяващ
се над града, и се чуваха
неговите думи: „Тоз, който
падне в бой за свобода, той
не умира!“■

Ботев и загиналите за свободата на
България, бе избран да бъде празник
на града. Всяка година в паметната
книга се вписват имената на най-дос
тойните врачани, допринесли в раз
лични области на културата, науката
и общественото развитие за проспе
ритета на своя град.
Тази година носител на това найвисоко звание станапосмъртно дъл
гогодишният музикант и ръководител
на Градската духова музика Димитър

ление на „Главболгарстрой” оставя
също своя почерк на голям строител.
Отличен бе и проф. д-р Панайот
тие кметът на врачанската община
Танчев, виден специалист ортопед,
инж. Николай Иванов, дошлите да
ръководител на ортопедична клиника
поздравят жителите на побратиме
в Горна баня.
Съвсем заслужено „Наградата на
ния с тях град делегации от Бор Враца“ тази година грабнаха теат
Сърбия, Вилньов лъо Роа - Франция,
рална трупа ТЕМП с нейния ръко
Франкфурт на Одер - Германия,
водител Георги Врабчев и доцент
представители от съседния ни окръг
д-р Йорданка Манкова. В продъл
Долж - Румъния и от област Нитра жение на двадесет години младите
Словакия. Присъства и Негово висо
артисти, инициатори
копреосвещенст во врачан
и основатели на те
ският митрополит Калиник,
атралния фестивал
както и председателят на
„Време“, превърнал се
младежкия общински съвет
в истински празник на
Георги Костов.
българското младеж
Изпълнения на
ко аматьорско теат
„Симфониета Враца“ и на
рално изкуство, със
хора при училище „Отец
На
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ия
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спечелените награди
Паисий“, прожекцията на
на 1 юни, Деня на Враца, бяха обявениновите почетни от последните си изя
произведения в местния
ви в София и Велико
телевизионен център филм граждани и носителите на "Наградата на Враца"
Търново, ТЕМП спе
„Българският Стоунхендж“,
чели много приятели в
увлекателно представящ
полза на Враца не само от страната,
историята ни от първите европейски
Ангелов - Дидията. Диригент на гар
земеделци, през траките трибали,
низонния духов оркестър, създател и но и в чужбина. Младежката театрал
ранното християнство и средните
ръководител на любимия на врачани на трупа е член на Световната орга
векове, както и предст авяне проек
духов състав, създател на маршове и низация на аматъорските театри и
та на ученици от СОУ „Христо Ботев
хора, носител на военни отличия и на един от основателите на Българската
асоциация на аматьорските театри.
„ „Градският площад във Враца“,
орден „Кирил и Методий“. Званието
показващ една паралелност на ис
„Почетен врачанин” получи и един от Доктор на филологическите науки,
старши научен сътрудник, ръководи
тория и цивилизации, през които
хората, който в последните десети
минава емблематичното днес място
летия е дал най-много за промените, тел на Етнографския музей, доцент
Йорданка Манкова е свързана десе
с паметника на Войводата, от „сахат
дали нов, модерен вид на града ни,
тилетия с врачанския исторически
мейданя „ през „Цар Освободител „
инж. Войслав Бубев, ръководител
до площад „Христо Ботев“ бяха част
години наред едно от най-големите в музей, по сладкодумен и изключител
от тържествената сесия.
страната ни строителни предприятия, но увлекателен начин тя е готова да
споделя богатството от познания във
Преди 15 години, първи юни, деня
избиран два пъти за кмет на Враца,
връзка с нашите духовни и истори
преди всенародното поклонениеп
почетен гражданин на Казахстан,
чески ценности. ■ Слово плюс
пред героизма и подвига на Христо
където като ръководител на поде

Новите почетни
граждани на Враца

СНИМКИ: АРХИВ

Първи юни, денят
на поклонение пред
паметта на знайните и
незнайни герои, отдали
живота си за свободата и
независимостта
на България, и
Ден на Враца, започна
с възпоменателна
панихида за
Христо Ботев и неговата
чета, отслужена
от Врачанския
митрополит Калиник във
Възнесенската църква,
храм-паметник и литийно
шествие, завършило с
водосвет и молебен за
децата на Враца

136 години от гибелта на един от най-светите мъ
же на България - Христо Ботев, на 2 юни по традиция
събра на Ботева поляна,под величествения паметник
на връх Околчица” близо две хиляди поклонници, 800
изминаха за седмица пътя от Козлодуйския бряг до
българската Голгота.
Възстановка на последния бой на четата, тръгнала
да отхвърля османското владичество, представи наци
онално дружество “Традиция”. Молебен за България
отслужи Негово високопреосвещенство врачанският
владика Калиник.
Приветствайки дошлите за пореден път тук, на све
щения връх, да отдадат своята почит и синовна призна
телност пред делото и подвига на поет -революционер
и неговите следовници, кметът на Враца инж. Николай
Иванов каза: ”Яркото присъствие на Христо Ботев в
емигрантските среди, пламенната му публицистика и
слово го равняват с най-будните умове и таланти на
Европа. Пътят до Околчица е и страшен, и славен!
Врачанският балкан обгърна в незабрава своя героичен
син и увенча подвига му с венеца на вечна слава!
Министри, политически лидери и депутати бяха на
всенародното поклонение в памет на делото и под
вига на Христо Ботев и загиналите за свободата на
България. Тук, под върха легенда, пазещ в своите ка
менни потайности спомена за един живот, осветил като
комета и белязал родната история, за подвига на него
вите четници.
Зам.-председателят на ГЕРБ и вицепремиер Цветан
Цветанов, който с голяма група ентусиасти измина на
втори юни сутринта последните 20 километра от Враца
до Околчица пеша, бе запитан има ли днес България
своите герои. Отговори: „Нека да не политиците такава
оценка, това могат да го кажат след години историците.
Всеки един от нас на тази дата трябва да отдава зас
луженото към паметта на тези, които отдадоха живота
си за една свободна България и затова се старая всяка
годна, вече за шести път съм тук, и трябва да ви кажа
,че е изключително зареждащо и с всяка измината годи
на има все повече млади хора и деца, които са с нас, и
това е ясен знак, че трябва да уважаваме историята си.
А с историята на България можем само да се гордеем.
Вълнуващо бе словото на правнука на Ботевия чет
ник поп Сава Катрафилов, който по нареждане на
Войводата поема кормилото на парахода “Радецки”.
Атанас Катрафилов сподели, че Втори юни се помни в
историята и ще се помни от векове за векове, защото
в историята имаме право само да разгръщаме стра
ниците от нея, но нямаме право да махаме страници
от историята. “Имаме най-великата история на света,
защото тя е дадена не от кого, а от българите, и с нея
можем само да се гордеем!”
На Втори юни се роди и една нова политическа
коалиция. Рамо до рамо, зад импровизирания плакат:
“ГЕРБ, защо сте за турските имена?”, застанаха Волен
Сидеров и лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов.
Запитан това ново политическо споразумение на патри
оти ли е, след внасянето в парламента на Декларация
за смяна на турските имена на селища и географски
местности, която ГЕРБ отхвърли, лидерът на “Атака”
отговори: „Фактът, че сме заедно тук, говори за една
обща политика в бъдеще.”
Всенародното поклонение в памет на 136-та годиш
нина от гибелта на Христо Ботев и на всички загина
ли за свободата на Родината за първи път завърши
с дневна заря. Небето над смълчаното множество на
Ботева поляна бе обагрено с цветовете на българския
трибагреник.■

