Кметът Иван Аспарухов участва в европейски
форум
Комисията по политика на териториално сближаване (COTER)
при Комитета на регионите обсъди Общата стратегическа рамка

СНИМКА: АРХИВ

Мирослав ГЕТОВ

Изготвяне на проектостановище относ
но Общата стратегическа рамка (Common
Strategic Framework, съкр. CSF), предложена
от Европейската комисия - тази беше най-важ
ната точка в дневния ред на 13-ото заседание
на Комисията по политика на териториално
сближаване (COTER), провело се в седали
щето на Комитета на регионите в Брюксел, в
което взе участие кметът на община Мездра
Иван Аспарухов (BG/ПЕС).
В проектостановището COTER прави ре
дица политически препоръки към работния
вариант на CSF - документ, който ще помогне
създаването на ясни инвестиционни при
оритети за следващия програмен период на
планиране 2014-2020 г. в държавите-членки
на ЕС и техните региони. Той е разработен
в съответствие с Европейската стратегия за

растеж и работни места „Европа 2020” и ще
замени действащите в момента отделни на
бори от стратегически насоки за сближаване,
политиката за развитие на селските райони и
общата политика в областта на морското дело
и рибарството.
OSF ще осигури единен източник с насо
ки за петте бъдещи фондове (ЕФРР, ЕСФ,
Кохезионен фонд, ЕЗФРСР и ЕФМДР), ще
засили интеграцията на политиките на Съюза
и ще осигури по-голямо въздействие върху
стопанския и обществен живот на странитечленки. Националните и регионалните органи
ще използват тази рамка като основа за изгот
вяне на техните „Договори за сътрудничество“
с ЕК, ангажирайки се с изпълнението на стра
тегическите цели на Общността за растеж и
работни места в периода до 2020 г.
Документът ще бъде приет окончателно,
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едва след като бъде одобрен от Европейския
парламент и от Съвета на Европейския съюз.
Останалите проектостановища, изготве
ни на заседанието на COTER, бяха относно
„Съобщение на Комисията до Европейския
парламент, Съвета, Европейския икономи
чески и социален комитет и Комитета на ре
гионите относно Стратегия на Европейския
съюз за региона на Балтийско море“ и относно
„Кодекс за поведения в областта на партньор
ството“.
Очаква се трите проектостановища да бъдат
приети на пленарните сесии на Комитета на
регионите, които ще се състоят през октомври
- ноемвр и т. г. отново в белгийската столица.
Следващото заседание на COTER е на 26
септември. На 18 и 19 юли Иван Аспарухов
ще участв а в 96-ата Пленарна сесия на
Комитета на регионите в Брюксел.■
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Нона Караджова и Златко Живков откр иха
модерна сепарираща инсталация
В Белоградчик

Кметът Борис Николов
връчи трудови договори
на безработни
Любомир ВЕСЕЛИНОВ

Кметът на Белоградчик
Борис Николов връчи трудо
ви договори на 34 безработни
лица по Оперативна програ
ма „Развитие на човешките
ресурси”, схема „Развитие”.
Те успешно са завършили
двумесечен курс на обучение
по специалностите – работ
ник поддръжка на пътища 20 души, и работник озеленя
ване /градинар/ - 14 души.
По първата специалност
ще се изпълняват дейности,
свързани с поддържане на
общинската пътна мрежа,
ръчно почистване на канав
ки и тротоари по населените
места.
По другата специалност
СНИМКА: АВТОРЪТ

целогодишно ще се под
държат паркове, градинки и
зелени площи в населените
места. Лицата са разпр
 е
делени в селата Рабиша,
Салаш, Чифлици, Боровица и
Дъбравка.
Срокът на трудовия дого
вор е 12 месеца, при 8-часов
работен ден и трудово въз
награждение от 380 лева.
Кметът на общината Борис
Николов обърна внимание на
назначените по съответните
специалности за изключител
но съвестно отношение към
изпълнение на поставените
задачи, в противен случай ще
бъдат уволнявани и ще тряб
ва да възстановяват финансо
ви средства. ■

в депото за отпадъци
край Монтана
Крум КРУМОВ
Министърът на околната среда и
водите Нона Караджова и кметът на
Монтана Златко живков откр иха мо
дерна сепарираща инсталация за раз
деляне на отпадъци в Регионалното
депо за твърди битови отпадъци край
Монтана.
Караджова съобщи, че сепарираща
та инсталация е с капацитет да разде
ля 160 тона отпадъци на ден и е една
от двете най-големи в страната. Тя е
изградена по най-новите съвремен
ни технологии и дава възможност за
разделяне на много видове отпадъци.
Стойността на инсталацията е 6,8 ми
лиона лева. Средствата са осигурени
от държавния бюджет.
Новата сепарираща инсталация
ще удължи с най-малко 20 години
живота на депото за твърди битови

отпадъци, тъй като ще намали обема
на отпадъците. Ще бъдат открити 15
работни места за нискоквалифицира
ни работници и ще се подобри интег
рацията на малцинствата, заяви ми
нистърът на околната среда и водите.
Тя припомни, че откритото наскоро
Регионално депо за отпадъци обс
лужва 150 000 души в 12 общини от
Северозападна България – Монтана,
Лом, Берковица, Вършец, Вълчедръм,
Брусарци, Бойчиновци, Медковец,
Чипровци, Георги Дамяново, Якимово
и Криводол.
Управлението на отпадъците е
един от приоритетите на сегашно
то правителство. От средата на 2009
година до сега за изгр аждане на депа
за твърди битови отпадъци, сепари
ращи и компостиращи инсталации са
вложени 305 милиона лева. 200 мили

она от тях са от Оперативна програма
„Околна среда” на ЕС, а останалите
са от държавния бюджет. Предстои
сключване на договори с фирми за
изгр аждане на регионални депа за
още 100 милиона лева, обяви ми
нистър Караджова. Тя припомни, че
предишното правителство е отделило
едва 20-30 милиона лева за закрива
не на стари сметища и изгр аждане
на регионални депа за твърди битови
отпадъци. Караджова похвали ръ
ководството на община Монтана за
проявената инициативност за изгр аж
дане на екологична инфраструктура.
Тя припомни, че през последните
няколко години в Монтана са изгра
дени депо за твърди битови отпадъци,
пречиствателна станция и сепарираща
инсталация, а предстои изгр аждане на
компостираща инсталация.■
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Не с наглост
и коварство,
господа
Цветан ИЛИЕВ

Реколтата от зърно
е най-добрата от
20 години насам
Това обяви на жътва в с. Сталийска махала
министър Мирослав Найденов
Крум КРУМОВ
Министърът на земеде
лието и храните Мирослав
Найденов дойде на жътва
в ломското село Сталийска
махала, което е най-го
лямото в общината. Той
даде символичното начало
на жътвата на пшеница
та в полето край селото и
ожъна 6 тона с комбайн
на местен производител.
Преди началото на жътва
та бе отслужен водосвет
за добра реколта, а местн
и
фолклорни състави изиг
раха в нивата характерни
за региона хора.
Министър Найденов
заяви, че тазгодишната
зърнена реколта е найдобрата от 20 години
насам като качеств о на

пшеницата и ечемика, а
като количество е рав
на на миналогодишната.
Лабораторни изследвания
на зърното от новата ре
колта са отчели съдържа
ние на глутен в хлебното
зърно 25-30, което е отлич
на предпоставка за качест
вен хляб. Това означава, че
в хляба през тази година
няма да има изкуств ени
примеси и добавки, които
се слагаха досега заради
лошото качеств о на доби
тата в предишните години
пшеница, обяви Найденов.
Той припомни, че през
февруари прогнозите за
добива на пшеница са
били много лоши, но те
са опровергани – вместо
2 милиона тона зърно се

очаква да бъдат добити
4,1 милиона тона. Това ще
гарантира зърнения баланс
на страната, за който са
необходими 1,5 милиона
тона и ще позволи на про
изводителите да изнасят
зърно в чужбина.
Добрата и обилна рекол
та от зърно ще даде въз
можност на земеделск
 ите
производители да реали
зират висока печалба, да
обновят техниката си и да
закупят качествено зърно
за засяване за следващата
реколта, коментира ми
нистърът на земеделието
и храните. Той обяви,
че добрата реколта ще
докаже, че професията на
земеделския производи
тел е престижна и вероят

но в бъдеще повече хора
ще се насочат към нея.
„Северозападна България
има златни земи и при
добра година стопаните им
може да печелят добре от
тях. Бъдещето на този ре
гион е земеделието”, обяви
Найденов.
Министър Найденов
коментира, че няма осно
вания за покачване на це
ната на хляба. Той заяви,
че след като цената на
пшеницата не се покачва,
а тя е основен компонент
при производств ото на
хляб, то няма основа
ние и цената на хляба да
се повишава. Найденов
нарече спекулативни
повишенията, обосновани
с цената на тока.■

Структурите на СДС в Монтанско подкрепиха
Ваньо Шарков за лидер на партията
Крум КРУМОВ
Структурите на СДС в
област Монтана подкр епи
ха с огромно мнозинство
на първия кръг кандидату
рата на Ваньо Шарков за
лидер на партията, съобщи
общинският председател
на СДС в Монтана Иво
Иванов.
За Шарков в региона
са гласували 279 членове

Туристически пакети:
● със самолет
● с автобус

на СДС, по два гласа по
лучават Иван Сотиров и
Лъчезар Тошев, а Емил
Кабаиванов – един глас.
В община Монтана за
Ваньо Шарков са гласува
ли 107 души, за Лъчезар
Тошев – двама, и за Емил
Кабаиванов – един. В
общините Медковец и
Вълчедръм не е имало
гласуване, уточни Иванов.■

Самолетни
билети
за цял свят

Хотелски резервации – България и чужбина.
Автобусни билети:
● за Европа

● на КАРАТ С : МОНТАНА – СОФИЯ,
както и от точка А до точка Б на територията
на страната - намаления:
двупосочни, пенсионери, учащи.
Монтана, ул. „В.Левски” 1
(до автогарата, бившето държавно фото)
096/301 870, 0884/146 148, 0896/73 03 89, 0878/94 80 50.

ИВО ИВАНОВ

Заглавието свидетелства за възмущение. Известно
е от клетвата, че общинските съветници трябва с
много любов, с високо съзнание за патриотичен
дълг да спазват законите и да се ръководят от ин
тересите на гражданите и да работят за тяхното
благоденствие.
Но вместо това заляха медиите с декларация, с ко
ято се конфронтират с кмета и с неговия екип.
Не можем да твърдим, че за общински съветници,
с малки изключения, са избрани най-достойните, найбезкористните, най-умните, като се има предвид ха
рактера на изборите. А това е бомба със закъснение.
Има кандидати, които от името на партийки, пръкна
ли се за една нощ, се прикаламисаха и пуснаха котва
в Общинския съвет, като решиха, че общинската хаз
на е ямата, от която ще вземат и ще се обогатяват.
Тяхната философия е, че да си общински съветник,
„келепир има в тая работа”, както би казал Бай Ганьо.
Това определя мисленето им, отношението, поведе
нието им. Тяхното стоене в Общинския съвет е време
за облагодетелстване. Това показва и декларацията
им.
Само лакомия ли е това? Дребен факт, но
показателен: по закон трябва да получават до 60% от
средната брутна заплата в страната. Гласуват си не
скромните 20-25% като израз на скромност, а плътно
60. И да ги пита човек с каква съвест претендират за
още пари за работата, която вършат? В заседанията
на Общинския съвет това е основната им дейност,
само няколко щатни обаждачи взимат думата, и то
често, за да бламират позитивна идея или решение
на кмета, без да ги интересува, че това е във вреда
на града. А другите псуват, дремят, реят мисли къде
ли не и за какво ли не. Излиза, че са излишни. Чакат
с видимо нетърпение да се отбие номерът с гласу
ването и да отпрашат да си гледат бизнеса, профе
сията с клиентелата, личното битие. И за тая работа
получават сухите пари на данъкоплатците.
И не се задоволяват с 60%, а претендират за още
300 лв. – били за разни други разноски. Сигурно им
се мержелее онова безумие, когато преди години
някои съветници си докарваха от „много” работа до
1500 лева на месец.
Ето на това се противопостави кметът инж.
Николай Иванов. Той се мъчи да влее свежи пари в
изтънелия общински бюджет. Но точно тук се изпр
 а
вя една предварително организирана и злонамерена
стена от гласуващи „против” и „въздържал се” (цяла
та група на ГЕРБ в безпр
 инципна коалиция с част от
БСП и либералите), за да се стопират всякакви доб
ри идеи за привличане на приходи.
Това особено пролича на последното заседание на
Общинския съвет на 26 юни 2012 г. Бяха бламирани
добре мотивирани и законосъобразни проекти, под
платени с всички изискуеми документи. Така само от
осуетените сделки за прекратяване на съсобственост
в общинския бюджет няма да постъпят 170 000 лева.
И понеже кметът не отстъпва и не извършва зако
нонарушение в техен интерес, те демонстративно
напускат залата. Жалко, че няма закон, според който
за безотговорното напускане веднага въпросните съ
ветници да се заменят с нови – безкористни, честни,
всеотдайни.
Гласувал съм за някои от тях, а за един независим
съветник събирах подписи, за да се кандидатира. И
съм изумен, че са подписали декларацията и че са
срещу кмета и неговия екип.
Да се чудиш и маеш какви пътни и други разноски
има местният парламент, за да претендират съветни
ците за нови грешни пари, като че твърдата заплата
им е малко! И как всичко е нагло и прозрачно: счето
водството е отрупано с разходно-оправдателни „до
кументи”, които са всичко друго, но не и доказващи
разходи на съветниците, свързани с тяхната работа.
Всичко е на юнашко доверие: няма приета система и
конкр
 етен регламент за получаване на тези пари, за
контрол на извършеното и с правото да не се изпла
щат такива пари, ако се докаже, че работата е само
проформа. Зад разните касови бележки не е трудно
да се види, че целта е с общински пари да се изпла
щат лични задължения.
А коварството? Нека припомним, че инж. Николай
Иванов се предаде, изневери на себе си, на своя
дълг и отговорност, на своите избиратели, на
руши законите, за да удовлетвори апетитите на
съветниците. Какво ще последва? Лицемерно ще му
демонстрират благодарност, а зад гърба му ще го
залеят с лавина от упреци и обвинения, че е нару
шил законите, че е ощетил общината, за да изглеж
дат в очите на гражданите демократи. Коварството е
в основата на врачанския синдром, а той се шири в
Общинския съвет.
Драги врачани, не ни остава друго освен да
призовем: бдете! Вие направихте верния си избор,
като свързвате бъдещето на Враца като европейс
ки град с името на инж. Николай Иванов. Но това
не е достатъчно. Трябва като един да застанем зад
общинското ръководство, зад кмета, защото във вра
чанския ОбС парите замъгляват съвестта, любовта,
отговорностт а на съветниците, а вие сте ги избрали и
искате да знаете на кой Бог се кланят.
Не бива да се утешаваме, че „кучетата си лаят, а
керванът си върви”, защото кучетата днес са от осо
бена порода, опасна порода.■

Слово
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Елеонора ЦАНОВА
- Г-н Живков, отлетяха бурно, ня
как си тези първи месеци от вашето
четвърто кметуване в Монтана. С как
во бяха белязани те?
- С какво бяха белязани те?
Предизвикателството на този мандат
беше свързано с многото проекти, които
общината беше приготвила и които по
ради старта на миналите избори по една
или друга причина бяха забавени. За това
веднага след започването на мандата уси
лията ни бяха свързани с това, да успеем
да работим от първия ден още усърдно
за тяхното стартиране, и то в условия, в
които средствата от централния републи
кански бюджет към общините намаляват
и това е единствената възможност, за да
може да действаме тези проекти да се
случат.
- Продължавате да следвате деви
за си „Живеем, променяме, избираме
Монтана!“. Как ще изглежда градът в
края на този четиригодишен срок ?
- Модерен европейски град, зелен,
спокоен, надявам се хората да имат пове
че усещането, че живеят в една нормална
европейска страна. Това е моята мечта за
Монтана, следвайки логиката на вашия
въпрос.
- Вие участвате в Комитета на ре
гионите в ЕС и за вас най-важното е
привличането на средства и инвести
ции от Европейския съюз по еколо
гичните и социалните проекти. Бихте
ли казал на нашите читатели, докъде
стигна реализирането на проекта със
сепариращата инсталация, водния
цикъл, какво предстои по тези проек
ти ?
- С четвърто българско правител
ство реализираме големи екологични
проекти. Това е Депото за твърди бито
ви отпадъци, Градската пречиствателна
станция за отпадни води. Този месец
откриваме и сепаратора за битови
отпадъци, един от двата най-големи се
паратора в България, за 6 млн. 800 000
лева, с нови работни места, нов ред в
екологичната система. След това пред
стои и изгр аждането на компостера за
битови отпадъци. В това десетилетие
реализирахме доста проекти, които
имат пряко отношение към екологията
и Монтана е сред първите общини в
страната, осъществили такива проекти.
След новото регионално депо и пре
чиствателната станция това е трети
ят мащабен екопроект, а задачата ни
за следващата година е да изградим и
компостер. Разбира се, най-сериозно
то предизвикателство, което стои пред
нас, е т.нар. воден цикъл на Монтана. 90
процента той е свързан с канализация
изцяло ще бъде подменена канализаци
ята и останалата част от водопроводите
в града за 57 милиона лева. Това ще бъде
най-големият от поредицата екологич
ни проекти, с които ние решаваме тези
проблеми. В момента внасяме проекта
в Оперативна програма „Околна среда“
и се надявам да започнем веднага ра
бота по неговото реализиране. В него
ще бъдат инвестирани З 570 000 лева.
Всичките ни проекти са с разчет от една,
две, до три години. В момента върви
корекцията на река Огоста, която ще
приключи през септември. Различно ще
изглежда околността на тази голяма бъл
гарска река от Черния до пешеходния
мост срещу болницата. Коритото ще бъ
де почистено до околовръстния път, като
цялата инвестиция е за 1 300 000 лева.
- Не малко се работи и по разширя
ването и подобряването качеството на
социалните услуги в общината. Какво
предстои в тази насока ?
- Другите ни проекти са свързани с
разширението на социалните услуги в
общината. Вече имаме много проекти,
които от проекти станаха делегирана
държавна дейност. Това е Комплексът за
социални услуги, проектът „Имам дом“,
проектът, който реализирахме в Дома
за възрастни с физически увреждания в
Долна Вереница и сега вече ни предстои
изграждането на още три нови социал
ни обекта със следващия проект, който
реализираме - изграждането на три но
ви центъра от семеен тип на стойност 2
милиона лева, както и разширяване на
услугите в две детски градини с отпусна
тите от Световната банка над един ми
лион лева. Това са два големи социални
проекта, с които социалните услуги в об
щината ще бъдат на още по-добро ниво.
В условията, когато държавата няма въз
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можност и намалява парите за общините,
привлечените средства са единствената
алтернатива за капитални вложения и
инвестиции, за подобряване жизнената
среда за хората. Това е най-голямото пре
дизвикателство в този период. Освен но
вите работни места в цеха за сепариране,
испанската фирма „Монтана хидравликс
„ ще открие още един цех, където ще на
мерят заетост много хора от общината.
- Търсите далечните корени на лю
бимия за вас град, с който сте свързан
от пет поколения, какво ще свърже
вашето желание за модерен европейски
град, с историческите му и културни
ценности отпреди около 20 века?
- За да има устойчиво развитие, би
трябвало да има устойчив туристичес
ки продукт. Монтана не е имала такъв
туристически център досега. Сега, с
реализирането на проекта за римската
крепост „Калето”, крепостта «Каста ад

управляващите мнозинства през тези
близо 13 вече години начело на местно
то самоуправление ?
- Да, четвърти мандат, четири раз
лични правителства, четири различни
областни управи, четири различни бъл
гарски парламента. Опитът, който имам
с тях, ми показва, че има неща, които си
приличат като две капки вода при всички
правителства, особено по отношение на
някои теми, свързани с местната власт,
има и други неща, за съжаление, през
тези години, които показват много непри
ятни явления, особено по време на поли
тическите кампании, най-вече по избори,
но какво да ви кажа. А аз съм свикнал
с всичките тези трудности. Грозно е,
лошо е, когато нямаш аргументи, а се
опитваш по друг начин да работиш, за
да отстраниш тези, които не ти харесват,
но такава е картината. 21 век, България е
европейска страна, надявам се свободна,
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имате подкрепата на гражданите, ко
ито са ви избрали, както и на местния
парламент?
- Това е най-радващото и най-задъл
жаващото същевременно - огромната
подкрепа на хората. И предишните ман
дати бях избиран категорично, но в този,
четвъртия, най-много, имайки предвид
яростн
 ата съпротива на опонентите ми,
защото в един момент въпросът беше
дали въобще ще ни допуснат до избори.
Когато не могат по един начин да ти
попречат и спрат, след това използв ат
друг. Безуспешно. Така че имаме под
крепата на гражданите, това за мен е
от огромно значение. В местния пар
ламент имаме работещо мнозинство,
което се надявам, в интерес на Монтана,
ще продължи да работи така добре и
нататък.
- Готов ли сте и в името на какво
правите компромиси, когато отгоре

Златко Живков, кмет на oбщина Монтана:

С четвърто
правителство
реализираме големи
екопроекти
Колкото до висшето управление, не трябва лобистите да
надделяват, не трябва да си поръчваш депутат, или да си поръчваш закон

СНИМКА: АТХИВ

Монтанезиум», който ни връща към на
шето далечно минало, когато градът е
основан във втори век, на практика ще
можем да пренесем този културно-исто
рически мост между онези хора, които
са живели по тези земи от римско време,
оттам ползваме историческите извори и
възможността на днешния монтанчанин и
гост на града, който да може да погледне,
да види през вековете. Това е проект, в
който ще бъдат вложени 1 300 000 лева,
по който работим в момента и той тряб
ва да бъде изпълнен през следващите 24
месеца. Завършва грубият строеж на хра
ма «Свети дух «, вътрешното оформление
и паркът от 16 декара около него остават
за следващата година.
- Споделяте в едно интервю, че сте
добър на дългите разстояния и тези
три и сега, пореден четвърти кметски
мандат, май го доказват. Как се сработ
вахте и правехте ли отстъпки в името
на града и общината, с различните по
своя политически нрав правителства и

демократична държава, не с контроли
рана демокрация, както напоследък се
прокрадва един термин. Така че, все пак
аз мисля, че и това ще премине.
- Успява ли централната власт, след
като държавата явно няма пари, да
оказва съдействие на малките общини
в усвояването на средствата по различ
ните европейски програми и кое кла
сира Монтана сред бързо развиващите
се общини ?
- Монтана е географски, ико
номически и спортен център на
Северозапада. Благодарение на нашата
упоритост в момента работим по тези
над 20 проекта, които имаме. Държавата
винаги е реагирала различно към раз
личните общини. Не искам да коменти
рам това нещо. Има неща, които правим
с подкрепата на централната власт, но
не само аз, и други мои колеги имат
усещането, че понякога реализират
проекти, въпреки „подкрепата“ на дру
гите власти.
- В личен план, сигурен ли сте, че

ви управляват неадекватно?
- Налага се по някой път. Политиката,
знаете, е изкуство на възможностите и
тогава, когато се предлагат определе
ни неща, човек търси начин за тяхно
то реализиране. Не би трябвало обаче
да се правят компромиси в името на
коректността, честността, достойнството,
на закони и поради тази причина гледам
да си поставям такива цели и задачи, ко
ито са изпълними.
Колкото до висшето управление, не
трябва лобистите да надделяват, не трябва
да си поръчваш депутат, или да си поръч
ваш закон. Тогава, когато има атаки, а те
не са спирали и продължават, както и по
време на изборите, така и сега, всевъзмож
ни сигнали и проверки. Трябва упоритост
и воля. Едните хората смятат, че са поли
тически поръчки, а други ги приемат
като резултат на лошо управление. Аз
трудно в тази ситуация мога да разли
ча кое е по-напред от двете, но мисля,
че в повечето случаи става въпрос и за
некомпетентност, и за лобизъм. ■

Слово

седмица

БРОЙ 25 (836) 11 - 18 ЮЛИ 2012 Г.

4

„Икономист”: Мракът и отчаянието
в българския Северозапад
Районът е един от най-бедните в ЕС, коментира британското издание

В

ъзрастна жена крачи по улицата
с много, много бавни стъпки, ка
то се подпира на дървения си бастун.
Скрити под сянката, други четири дами
признават, че току-що са се прибра
ли от погребението на най-младата си
приятелка.
Тя обичаше да пее на празненства,
споделят те. Общо три от четирите въз
растни жени имат деца, които са напус
нали Монтана – град в Северозападна
България. Отишли да работят в столи
цата на страната София – на 130 км юж
но от града, или в чужбина. Животът е
“мизерия”, просълзено заяви една от тях,
докато останалите се надпреварваха да ме
убеждават колко ужасен е той.
Пенсиите тук варират от 110 до 140
евро месечно. Едната има дъщеря, която
работи в Германия. Грижи се за руско
езични пенсионери. “Понякога им пее”.
Друга пък има дъщеря, която се труди за
семейство в Гърция. Но заплатата й нас
коро била намалена. “Въпреки това има
работа”. Дъщерята на трета работила 20
години в Москва. Но се върнала в родния
край, тъй като била безработна. “Животът
става все по-труден с всеки изминал ден”,
изтъкна Маргарита Рангелова – 82-го
дишна българка.
За мнозина в Монтана светлината
в края на тунела става все по-слаба с
всеки ден. Както в по-голямата част от
България, населението се свива. През
1985 г. в страната са живели 8,94 млн.
души. През 1992 г. – 8,48 млн., през
2001 – 7,92, а през м.г. – едва 7,36 млн.
Българите имат малко деца. А бли
зо милион от тях живеят и работят в
чужбина, коментира в мрачен материал
“Икономист”.
Северозападният регион на България е
един от най-бедните в целия Европейски
съюз. През последното десетилетие
Монтана е изгубила 11% от населени
ето си, а общината – 18,7%. Единствено
София и крайбрежна Варна са отчели
значителен растеж на населението през
последните години.
Според Златко Живков – градоначалник
на Монтана, мнозинств ото от работещи
те зад граница са заминали за Испания,
Италия, Гърция и Германия. Част от тях
вършат сезонна работа. И по-късно се

връщат. Всички тези хо
ра са важен източник на
пари за региона. Но кри
зата е болезнена. Живков
предполага, че близо 1/3
от мигрантите, родом от
региона, са се прибрали
вкъщи, защото са изгуби
ли работните си места в
чужбина.
Безработицата в
Монтана днес е близо 10%
– недалеч от средното за
страната, обясни Живков.
През малкото добри годи
ни преди икономическия
упадък от 2008 г. спаднала
до 7-8%. С флегматичен
жест той посочи, че преди
да стане кмет през 1999,
безработицата била 24%.
“През 90-те нещата бяха
много по-трудни от сега”,
настоя той.
Монтана е чиста и подредена. Леко
порутена и занемарена. Животът е тежък,
но последното десетилетие и членството
в Евросъюза донесли инвестиции и малко
работни места. Монтана е дом на няколко
завода, в това число на три, които работят
за шведския гигант ИКЕА. Единият пра
ви акумулатори, а другият – колела. Но
със средна работна заплата от 250-300 ев
ро не е никак учудващо, че мнозина тър
сят възможности в чужбина или по-добре
платена работа в София.
Отнема само 15 минути, за да се стигне
до съседното село Студено буче. Младо
момиче стои с намусена физиономия
край пътя. Чака автобуса. Друго от ром
ски произход, забелязало колата ми,
започна да върти дупето си, облечено в
оскъдно горнище и панталон, отбелязва
репортерът на “Икономист”.
Неколцина отегчени тийнейджъри
седят на стъпалата пред кметството в
селото. Местното училище е заключено, а
тревното игрище – неокосено. Отворило
врати през 1884 г., но било закрито през
2008. И днес огромен брой деца пъту
ват с автобуси до Монтана всеки ден.
Гимназията обаче просъществувала подълго от началното училище. То затръш
нало врати още през 2002 г.

ГЕРБ слага В АЕЦ “Козлодуй”
данък и на
Шести блок
земята
Националното сдружение
вече е включен
на общините в Република
в енергийната
България (НСОРБ) пред
лага земеделските земи да
система
бъдат облагани с данък,
заяви кметът на Добрич
Детелина Николова, която е
член на Управителния съ
вет на неправителствената
организация, доминирана
основно от предст авите
ли на ГЕРБ. Земеделските
земи сега са единственият
недвижим актив, който не
се облага като собственост,
а генерира съществени
приходи, включително и от
Европейския съюз, поясни
Николова.
От НСОРБ са изчислили,
че данък 1 лев за декар би
генерирал приходи 19 000
000 лева. Постъпленията
от този данък биха се на
сочили предимно към мал
ките и средните общини,
които нямат алтернативи
за повишаване на собс
твените си приходи, по
сочват от сдружението.
Предложението на НСОРБ
може да бъде включено в
обсъжданите промени в
Закона за местните данъци
и такси.■

На 8 юли 2012 г., в
6 ч. и 32 мин., шести
енергоблок на АЕЦ
“Козлодуй” бе вклю
чен в паралел с енер
гийната система на
страната. Извършени
са необходимите
дейности по подмя
на на електрическото
оборудване, довело до
изключването на тур
богенератора на бло
ка на 7 юли. Успешно
са изпълнени всич
ки изпитания, които
потвърдиха, че систе
мите и съоръженията
на шести блок работят
нормално.
Другият 1000-ме
гаватов блок на АЕЦ
“Козлодуй” – пети
блок, работи със
100% натоварване на
мощността, съобщиха
от отдел „Връзки с
обществеността” на
централата.■

Според Петър Петров – кмет на селото,
през 1956 тук са живели 1756 души.
“Благодарение” на индустриализацията
през комунизма останали 530 през 1989
г. А днес в тукашните къщи има едва 456
души, чиято средна възраст е 55 години.
“Страдам, защото тук има само възрастни
хора”, сподели градоначалникът.
През епохата на комунизма близо 60
от местните работили в свинеферма.
Днес, според Петров, “тя изглежда като
Хирошима и Нагасаки”. Останали са само
основите. През 90-те била приватизирана.
Човекът, купил оборудването, я затворил
и продал. Няколко седмици по-късно я
превърнали в централа за генериране на
слънчева енергия. Чисто нови панели
започнали да лъщят зад високата ограда.
Но никой от местните не приветствал но
вата придобивка. Както кметът отбеляза,
новият обект взел на работа едва един
човек.
Беззъб възрастен мъж върна лента
та назад. Съпругата му заминала за
Германия преди месец – на 56-годишна
възраст. Ванеса – момиче от ромски про
изход на едва 19, не прекарва време над
учебниците. Не работи. Красен – 17-годи
шен младеж, все още посещава класната
стая. “Но не се съмнявам, че ще напус
на България, защото в другите държави

Централата има
достатъчен
защитен резерв
Елеонора ЦАНОВА
Между 65 и 80 % са
резервите, които притежава
козлодуйската ядрена централа
за защита при земетресение,
наводнение, тежки аварии
и екстремни бедствия.
Ядрените съоръжения,
изградени върху стабилната
дунавска плоча, могат да
издържат на земетресение,
равно на 9-та степен по
Медведев-ШпонхойерКрамник. Издигната върху
втората незаливаема дунавска
тераса на височина 35 метра,
централата може да понесе
33-метрови вълни цунами,
каквито евентуално биха се
появили при едновременното
отваряне на шлюзовете на
река Дунав при “Железни
врата” 1 и 2. Тестовете дават
отговор на управлението при
тежки аварии, при загуба на
собствено електрозахранване,
при мълнии, обледяване,
опасност от много високи и
много ниски температури и
обилни валежи.
Това стана ясно от
общественото обсъждане
на Националния доклад
от извършените в края на
миналата година стрес-

тестове на реакторите в АЕЦ
- Козлодуй, провокирано
от жестоката авария в
японската ядрена централа.
Тестовете бяха последвани
от партньорска проверка,
а докладът, изготвен от
Атомната централа - Козлодуй
и регулиращия орган внесен в
Европейската комисия.
- Не мога да се съглася нито
с бодряшки изказвания, че
всичко ни е прекрасно, това е
най-добрата централа в света,
нито с другата крайност,
че нищо не е направено. С
модернизацията на пети и
шести блок, с мерките, които
изпълняваме, за да продължим
лиценза на хилядниците.
Сега тази програма, която сме
набелязали по мерките след
стрес-тестовете трябва да се
изпълнява стриктно. Ще се
съобразим с всички препоръки,
включени в доклада- заяви
изпълнителният директор на
централата Валентин Николов.
Тези мерки имат срокове
до една-две години, попродължително ще бъде
изграждането на Център за
ръководство при бедствия и
аварии извън територията на
Атомната централа. ■

има работа и е различно от тук”, поясни
Ванеса. “Всеки иска да се махне”, възк
ликна тя.
Студено буче не само старее. То се
променя. Всички 13 деца в селото, които
пътуват за училище до Монтана, са от
ромски произход. Тук не се раждат етни
чески българи, а селото продължава да се
топи. Неговият състав вече се е променил
драстично. В Монтана също има подобна
тенденция, твърди кметът. Всяка година
тук умират близо 700. Раждат се също
толкова, но роми.
Хората от ромски произход съставляват
4,9% от населението на България. Според
преброяването от 2011, 23,2% от роми
те на възраст между 7 и 15 години не са
образовани.
“Северозападнал регион” е популярна
българска игра на думи. Означава “се
верен регион в упадък”. Но от севера
не идва само мрак. Мащабен инфраст
руктурен проект – железопътна линия и
мост над Дунав, скоро ще отвори врати
край Видин – на близо 50 км. север
но от Монтана. Той ще свързва града с
Калафат, Румъния и вероятно ще бъде
завършен до края на годината. Проектът
ще отпуши европейската транспортна ар
терия и ще вдъхне живот на изолирания
кът на страната и региона.■

Арендатори
спорят за земя
и продукция
Ирен ТОКИНА

На 01.07.2012 в 23,35 ч. в
ОДЧ при РУП - Монтана е
подаден сигнал от тел. 112 за
възникнал спор за земеделс
ка земя между две фирми от
Вършец и Кнежа в землището
на с. Стубел, обл. Монтана.
След два дни на тел. 112 е
подаден втори сигнал в РУПМонтана от земеделския про
изводител от Кнежа, който
твърди, че е заплашен от 10
лица, които не му позволяват
да си прибере реколтата от
нивата му в землището на с.
Стубел, обл. Монтана.
Служители на РУП
Монтана са извършили про
верки и по двата сигнала, при
които не са установили физи
ческа саморазправа.
Двете фирми оспорват
правото на ползване и стопа
нисване на 1 600 дkа обработ
ваема земя от масив в земли
щето на с. Стубел от октомври
2011 г.
Със заповед на директо
ра на Областна дирекция
“Земеделие” - Монтана въп
росната земеделска земя слу
жебно е разпределена на фир
ма ЕТ „Мат Гер - Екатерина
Йорданова” от Вършец.

Заповедта е обжалвана, но
до момента няма съдебно
решение. ЕТ “Светослав
Илчовски” – Кнежа твърди,
че всички операции по
засяването и обработката на
въпросния масив са извър
шени от него, при което са
вложени време и големи па
рични средства и е оспорил
заповедта на ОД "Земеделие"
пред Районен съд – Монтана.
Във връзка с разпр
 е
деляне на имотите за об
работка със заповедта на
ОДЗ Монтана по сигнал
на Екатерина Йорданова в
ОДМВР – Монтана е извърше
на проверка по преписка, по
която Районна прокуратура –
Монтана е отказала да образу
ва досъдебно производство.
Екатерина Йорданова
твърди, че реколтата следва
да бъде прибрана от нейна
та фирма, въпреки че за
засяването, рекултивирането и
обработката на въпросния ма
сив не е вложила средства.
Полицейските органи са
предупредили и двете аренда
торски фирми да не предпри
емат самоуправни действия и
да решат спорните си въпроси
по законоустановения ред.■

Слово

земляци

Доц. д-р Добринка
Райчинова е родена на 30

март 1939 г. в Казанлък.
Завършила е инженерст
во и филология. Защитава
дисертация в Московския
държавен университет
“Михаил Ломоносов”.
Преподавала е в Института
за чуждестранни студенти
/ИЧС/ и в Софийския уни
верситет “Свети Климент
Охридски”. Има множество
изследвания в областта на
лексикологията. Член е на
Международната академия
по българознание, инова
ции и култура /МАБИК/ със
седалище във Виена
Добринка КОРЧЕВА
- Доц. Райчинова, разбрах,
че сте проучили генеалогията
на руския президент Владимир
Путин и сте направили
откритие, свързв
 ащо го с...
България!
- Не съм стигнала сама до тези
неща. В “История на България”
на Иречек се споменава, че по
време на Чипровското въста
ние /през 1688 г. – б.ред./ едно
момче от рода Путини, оцеляло
от клането, в което са избити
всички знатни родове и тех
ните потомци, участници във
въстанието, успяло с други бя
гащи българи да отиде в спаси
телната метрополия – Русия. И
това момче се заселва в Санкт
Петербург. Предполагам, че,
женейки се за рускиня, то дава
началото на рода Путини, защо
то не познавам друг такъв род
освен петербургския. Допускам,
че корените на този род тръгват
от този прапрадядо, избягал от
Чипровци.
Освен това акад. Рахимов вече
доказа, че бившият руски прези
дент Борис Елцин е от български
род. Знам, че по време на не
говото управление той много е
държал Путин да завърши осем
те най-видни духовни школи, и
това според мен е най-подготве
ният президент в света.
- По каква линия Елцин
се оказва също с български
корен?
- От руските знатни родове
много са с български произход.
- А не от татарски, от
Златната орда?
- Не. Златната орда е късно яв
ление и няма нищо общо с тези
български родове. Корените на
общността на българския и рус
кия народ са далеч-далеч преди
това.
- Твърди се обаче, че фами
лията Елцин идва от руския
град Елец?
- Акад. Рахимов е на друго
мнение. По настояване на Елцин
става подготовката на Путин за
президент, а когато той дойде на
власт, аз запомних, че едно от
първите неща, които направи, е
да посети Казан. И по време на
т.нар. пролетен празник /нашия
Тодоровден/, когато са кушиите
с коне, борбите и състезанията,
Путин се бори с една българка.
И това ме озадачи. Оттогава за
почнах да се интересувам откъде
е този род и когато Путин избра
Медведев за свой довереник,
картината ми се проясни.
Защото бащата на Медведев е от
Татарстан и е с български корен
според мен.
- Съвсем ясна е семанти
ката на думата “път” във
фамилията на настоящия
президент на Русия. Но как
се е произнасяла и пишела на
старобългарски?
- Развитието на носовите глас
ни ер голям и ер малък в различ
ните български диалекти варира
от У и А до Ъ. Имаме “пат” и
“пут” в някои родопски говори.
Всичко това е свързано с фоне
тичната система на древния бъл
гарски език.
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Доц. Райчинова:
Родът на Владимир
Путин е от Чипровци
Негов прапрадядо се спасил като 12-годишно момче от клането
в Чипровци, стигнал до Санкт Петербург и се оженил за рускиня

КАКВО КАЗВА ИСТОРИЯТА

Развоят на Чипровското въста
ние и военната му организация
не са добре документирани. Още
през пролетта на 1688 г. въстани
чески части под ръководството
на Георги Пеячевич напускат
Чипровци и се присъединя
ват към австрийската армия.
Войските на Пеячевич участват
в превземането на крепостта
Оршова и областта Банат. След
битката при Белград въстанието
избухва в цяла Северозападна
България. Настъпващите 6 ав
стрийски полка не успяват да
координират българските части,
които бездействат и дават въз
можност на османците да се
прегрупират. Решителната битка
се състои през октомври 1688 г.
в местността Жеравица, близо до
Кутловица, където въстаничес
ките войски са разбити от осман
ски войски и маджарските им
съюзници, предвождани от граф
Емерих Текели. Макар че сраже
нията продължават, въстанието
бързо е потушено. Чипровци е
превзето на 18 октомври 1688 г.
след героична отбрана и напъл
но разрушено заедно с околни
те села Копиловци, Железна и
Клисура. Почти цялото им насе
ление е избито или отвлечено в
робство. В следващите месеци
съпротивата продължава, като
постепенно остатъците от въста
ническата армия се превръщат в
хайдушки чети.
Въстанието и потушаване
то му предизвиква вълна от
масово преселение от цяла
Северозападна България, пре
димно на запад и на север,
към области, доминирани от
християни. Основната вълна
от бежанци се заселва око
ло река Дунав, в района на
Видин и Лом, в Пиротско,

Софийско и Берковско. Голяма
група бежанци от Чипровци
поема и на югоизток. Пускат
корени в Средногорието Стрелча, Войнягово, Михилци,
Черноземен и други.
Според местни предания
католическата църква откуп
ва от турците неголяма група
жени и деца, която заселва в
село Секирово, днешния град
Раковски. Най-голямата компакт
на група бежанци се отпр авя към
Влашко, където се разпръска и
частично претопява сред мест
ното население. Днес българско
малцинство от Чипровци има в
областта Банат.
Чипровското въстание
слага край на статута на
Северозападна България ка
то буферна зона между
Османската империя и хабсбур
гските територии. Пресечено
е и католическото влияние.
Ликвидирани са привилегиите
на българската аристокрация и
властта, която тя упражнява в
района. Значението на Чипровци
като културно и икономическо
средище силно намалява.

ПЕТЪР ВЕЛИКИ,
МИХАИЛ РОМАНОВ И
ЛЕВ ТОЛСТОЙ СЪЩО
ИМАЛИ БЪЛГАРСКИ КОРЕН?

- Акад. Ахмед Рахимов успя
да докаже техния произход в об
ширно изследване
От идеологически
съображения, твърди Рахимов,
от един момент нататък названи
ето “българи” изчезва от всички
официални документи, за да
бъде заменено с “татари”. Това
всъщност не означава отделен
етнос, а има етнографско значе
ние – просто определя хората,
живеещи на дадена територия.
Известният руски поет, публи
цист и революционер Николай

Огарьов пише, че “цялото руско
дворянство, което не е с арис
тократичен произход, има та
тарски произход. Просто ни се
е наложило да се прекръстим в
дворянска Русия, така, че прос
тият ни произход да остане неза
белязан”.
В труда на живота си –
“Волжка България и нейната
съдба – 400 руски дворянс
ки фамилии”, акад. Рахимов
доказва, че поне 400 от най-из
вестните руски родове водят
корена си от волжк и българи. От
тях са произлезли 12 царе или
князе, 86 са били министри, 141
– губернатори, 161 – признати
учени. Общо – поне 2083 дво
рянски семейства!
Михаил Романов, родоначал
ник на династията, извела Русия
сред световните сили, има връз
ка с българска фамилия. Той из
брал за жена дъщерята на мурза
/волжката титла, еквивалент на
княз/ Мустафа Мария Хлопова,
но го заставили да се разведе.
Въпреки това отново избр ал бъл
гарка – Евдокия Стрешньова.
Майката на Петър Велики
– Наталия Наришкина, е внуч
ка на волжкия българин мурза
Абатур или Нариш, който през
1423 г. приема християнството.
Съпругата на легендарния руски
владетел-реформатор пък е от
рода Лопухини, също наслед
ници на български княз на име
Редеди.
Родът на Лев Толстой произ
лиза от българския княз Идриса
или Индриса /на българо-татар
ски “разбиращ”, “схватлив”/.
Правнукът на Индриса – Андрей
Харитонович, получава проз
вището си “толстой” – или “де
бел”, от великия княз Василий
Тъмни, наричан така, защото
бил ослепен от враговете. Без да
вижда, Василий Тъмни прегър

нал госта си Андрей, който му се
видял доста пълен, и го кръстил:
“Оттук нататък ще си Толстой!”
Запитан от руски журналис
ти за произхода си, Владимир
Путин отговоря: “Няма чисти
руснаци. Не случайно има та
кава поговорка: “Изтрий добре
руснака и отдолу ще се покаже
татарин”.

ЕЛЦИН БИЛ
НАСЛЕДНИК
НА МУРЗА ЕЛЧИ

- Предците на Никита
Хрушчов се казвали Кручеви,
избягали от Великотърновско в
Украйна по време на Кримската
война
Дворяните Елцини произ
хождат от мурза Елчи, който
първоначално принадлежи към
Златната орда, но после я напус
ка и приема християнството при
цар Иван Трети в Москва.
Едно от доказателствата: “ел
чи” на татаро-български значи
“глашатай”, “летописец”.
Според акад. Рахимов издънка
на този род е първият президент
на нова Русия Борис Николаевич
Елцин. Може би не е случаен
фактът, че Елцин идва на бял
свят в уралското село БоткаБутка.
На татаро-български това има
точен превод: “каша”.
Легенда от времето на со
ца носи, че съветският лидер
Никита Хрушчов пък си бил
чист етнически българин!
Неговите предци се казва
ли Кручеви и избягали от
Великотърновско в Украйна
по време на Кримската война.
Предполага се, че роднина на
политика, развенчал Сталин и
култа към личността, е българ
ският поет от старопрестолния
град Марин Кручев.■
От интернет
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Ваканция
за
устойчиво
развитие
На 3 юли в
Природозащитен център
„Натура” представители на
германските организации
HÖB (Образователен цен
тър по история и екология)
и DBU (Немска фондация
за околна среда) официал
но връчиха удостоверение
за финансиране на проект
„Ваканция за устойчиво
развитие“.
Сертификатът бе връчен
на българските партньо
ри по проекта Фондация
„Екоцентрик” и Дирекция
на ПП ”Врачански балкан”.
По време на едноднев
ното си посещение гости
те посетиха селата Очин
дол, Паволче и Лютиброд,
където през следващата
година се предвиждат част
от обучения на 120 уче
ници от Германия, област
Враца и област София.
През пролетта и лятото
на 2013 година ще бъдат
проведени общо шест обу
чителни семинара на тема
„Устойчив начин на жи
вот“ с цел запознаване на
младежите с принципите
на устойчивото развитие
и повишаване чувствител
ността им към актуални
екологични проблеми и
съществуващите решения
за тяхното преодоляване.
Програмата за провежда
нето на обученията пред
вижда „учене чрез пре
живяване“ като метод за
пълноценно и трайно усво
яване на знания и умения.
Младите хора ще се за
познаят с природните бо

гатства на ПП „Врачански
балкан” чрез провеждането
на образователни беседи,
комбинирани с приключен
ски игри и преходи по ин
терпретативни маршрути
на територията на парка.
Заедно с обученията
проектът включва и реали
зирането на малки локални
подпр оекти за облагоро
дяване на средата в селата
и подпомагане развитието
на устойчив туризъм в тях.
Младежите ще се включат
активно в изготвянето на
идеите и в тяхното реали
зиране заедно с местните
общности.
Продължителността
на проекта е 18 месеца
и е на стойност 170 765
евро, половината от които
се осигуряват от Немска
фондация за околна среда,
а останалите средства
са от HÖB, Фондация
„Екоцентрик” и Дирекция
на ПП „Врачански
балкан”■Слово плюс

Д-р Даниела
Стоянова
Bulgaria - Serbia IPA Cross-border
programme
CCI Number
2007CB16IPO006-2009-1-65

Продължава успешната
реализация на проекта*
„СЪЗДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННОКОНСУЛТАТИВНИ ЦЕНТРОВЕ
(ИКК) - БЪРЗ СТАРТ В ГРАДОВЕТЕ
БЕРКОВИЦА И НИШ”
по програмата за трансгранично
сътрудничество

Приключиха основните обучения в пет предпр
 и
ятия в област Монтана по програмата „Бърз старт”.
Персоналът на две предпр
 иятия в Монтана и по едно
във Вършец, Берковица и с. Бързия бе запознат с
методологията „Бърз старт” с цел подобряване ефек
тивността на работата. Предприятията са от различ
ни браншове, но методологията е разработена така,
че да оценява всяка конкр
 етна бизнес ситуация и
процес и да предлага ефективни решения за оптими
зирането им.
Обучителите преминаха преди това специален
курс по методиката, за да могат да предадат науче
ното на персонала в своите предприятия.
В последствие те могат да предлагат подобни обу
чения и на други бизнес организации. Самото обуче
ние акцентира върху изучаването на слабите страни
и усъвършенстването на процесите така, че да се
повиши ефективността и качеството на извършвана
та дейност .
Проектът усилено се популяризира чрез изготвени
те рекламни материали – плакати, тениски, дипляни,
които се разпр
 остраняват сред целевите групи и
местната общност.
Проектът се реализира по програмата за трансг
ранично сътрудничество (ТГС) и е на стойност 159
хиляди лева. Предложението е сред спечелените 44
проекта от 166 кандидати за цялата страна. Водеща
организация е Национална асоциация за иконо
мическа и социална интеграция /НАИСИ/ - София
с партньори по проекта: Читалище „Иван Вазов
1872” – Берковица и Организация Протекта-Ниш.

2
3
4
5

“Пръчов дол”- 48489.26.478
“Над село” - 48489.27.77
- 48489.27.76
- 48489.26.665
- 48489.26.129
“Горна
Жеравица”-48489.24.230
“Лазарова водени
ца”-48489.4.326

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

12 - 18 юли 2012 г.
12 Св. мчци Прокъл и
Иларий. Правед. Вероника
13 Събор на св. архан
гел Гавриил. Преп. Стефан
Саваит
14 Св. ап. Акила от 70-те.
Преп. Никодим Светогорец
15 † Неделя след
Петдесетница – на св. Отци
от 6-те Вселенски събори.
Св. мчци Кирик и Юлита.
Св. равноапостолен велик
княз Владимир
16 Св. свщмчк Атиноген
и 10-те му ученици.
Възпоменаване Св. мчца
Юлия девица. Св. мчк Йоан
Търновски
17 Св. вмчца Марина.
Възхвала на Пресвета
Богородица.
18 Свв. мчци Иакинт
Амастридски и Емилиан.
Св. мчк Емилиан
Доростолски.
19 Преп. Макрина. Преп.
Дий.

„ЕЛИНА” ЕООД – Монтана
● сенници;
● шатри;
● мобилни басейни

Монтана – околовръстен път,
срещу бензиностанция Shell.
Тел. 0888/62 40 18; 096/300 861;
http://elina-bg.com..

Нешо МИРАНОВ – управител

Качество със световно значение
3200 Бяла Слатина
ул. „Васил Левски” № 90 тел. 0915/8 34 61.

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.

НА ОСНОВАНИЕ чл. 69 от НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ,
УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО
О Б Я В Я В А
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Местност,
№ на имота
“Гуров гроб” - 48489.27.61

Всеки работен ден

►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

ЕТ „НЕШО МИРАНОВ”

ОБЩИНА МОНТАНА

№
1

oбщопрактикуващ лекар,
специалист по
обща медицина

6

площ
/кв.м./
449,0

Начална
тръжна цена
Депозит / лв./
/лева/
1700,00
170,00

613,0

2150,00

215,00

397,0
265,0
956,0
500,0
15195,0

1200,00
800,00
2900,00
1600,00
30390,00

120,00
80,00
290,00
160,00
3039,00

115,0

1500,00

150,00

Цена на
тръжни
книжа /лв./
30,00

Час на
търга

Ние сме сигурна опора за Вашия бизнес.

9,00
9,30

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

30,00
30,00
30,00
30,00
30,00

10,00
10,30
11,00
11,30
13,00

ТПК “Септември” –
Монтана

30,00

13,30

30,00

Търгът ще се проведе на 26.07.2012 год. в сградата на община Монтана.
Тръжните книжа се получават в стая 506, а се заплащат в ТБ „Алианц България”, клон Монтана, по IBAN
BG88BUIN76618472700003, код за плащане 44 70 00 или на касата в стая 102.
Депозитът се внася в “Общинска банка” АД по IBAN BG82SOMB91303347342102, BIC SOMBBGSF.
Молби за допускане до участие в търга се приемат в стая 506.
Краен срок за закупуване на тръжни книжа, внасяне на депозит и подаване на молби е 25.07.2012 година.
Оглед на обектите се осигурява от дирекция “ОС” при община Монтана, след представяне на документ за
закупени тръжни книжа.
Повторен търг при неспечелен имот ще се проведе на 02.08.2012 год. на същото място, като депозит и мол
би за участие се приемат до 01.08.2012 г.
За справки: тел. 096/394 221, стая 506

произвежда:

• дюшеци, маси – холни и кухненски,
и столове

• Отдава помещения под наем
за офиси и производство

ТПК „Септември” предлага
офиси под наем в Битов комбинат
на ул. „Трети март” 84.

Монтана, ул. “Индустриална” 8,

тел./факс: 096/305 802 – гл. счетоводител

Слово
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„Спортно лято”
в Криводол
Тенис на маса

▲От 6 юли 2012 г. в библиотеката към Народно читалище „Н. Й.
Вапцаров-1924” - гр. Криводол стартира „Приказно Дисни лято”.
Инициативата е на читалищната библиотека в партньорств
 о с Общинската
комисия за борба срещу противообществ
 ените прояви на малолетни и непъл
нолетни и СОУ „Св. св. Кирил и Методий”. Тя е част от проекта „Лятна учени
ческа академия” - за ползотворна и приятна ваканция, и ще се провежда всеки
делничен ден от понеделник до петък от 10.00 до 11.00 часа до 15 август.
Филмовият маратон на произведения за деца от световноизвестн
 и автори
се осъществява благодарение на предоставеното оборудване по Програма
„Глобални библиотеки – България”.
От 15 август в библиотеката ще стартира „Работилница по приложно изкус
тво” за всички любители на изкуството – икебана. СНИМКИ: АРХИВ

Регламент
Община Карнобат обявява Национален литерату
рен конкурс за сборник с кратки разкази на името на
писателя Минко Неволин, утвърден с решение на
Общинския съвет № 117.1 от 27.06.2012 г.
Организатори на конкурса са община Карнобат,
къща-музей „Минко Неволин”, Народно читалище
„Димитър Полянов – 1862”, Съюз на българските
писатели. Литературният конкурс е израз на приз
нателност към паметта и творчеството на Минко
Неволин, оставил своя специфична следа в развити
ето на националната литературна традиция.
Конкурсът се провежда веднъж на две години, като
първото му издание е през 2012.
ПРАВО И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
- Представените за участие сборници не трябва да
са отличени на други конкурси.
- Участието е явно.
- Няма възрастови ограничения.
- Всеки автор има право да участва само с един
свой сборник, дори да е издал два или повече през
обхванатия от условията на конкурса период.
- Сборниците с кратки разкази трябва да са издаде
ни в настоящата или предходната година от обявява
не на конкурса.
- Всички автори участв
 ат с по три броя от книгата
си, които не се връщат след обявяване на резултата
от конкурса и остават във фонда на библиотеката на
- НЧ „Димитър Полянов” – 1862 г. – гр. Карнобат.
- Всеки автор изпраща по три книги по пощата, с
приложена информация за контакти на адрес:
гр. Карнобат 8400, обл. Бургас, ул. „Граф Игнатиев”
№ 2, Звено „Култура и изповедания”, За Националния
литературен конкурс „Минко Неволин”
- Конкурсните произведения трябва да са първо
издание и да носят следната информация: заглавие,
автор, година на издаване.
Срокът за изпращане на книгите е 30 юли 2012 г.
Произведения, получени след уточнения срок, как
то и такива, които не отговарят на регламента на
конкурса, не се разглеждат от журито.
НАГРАДИ:
При обявяване на резултатите от конкурса ще бъдат
връчени следните награди:
- Голямата награда - Статуетка с надпис „Първи на
ционален литературен конкурс
- „Минко Неволин”, Карнобат 2012, диплом и парич
на премия от 1000 лева.
- Първа награда – диплом и парична премия от 500
лева.
- Втора награда – диплом и парична премия от 300
лева.
- Трета награда – диплом и парична премия от 200
лева.
ЗАБЕЛЕЖКИ:
- Носителите на награди не могат да участв
 ат
в следващите издания на конкурса, или могат да
участват, но с нови, непубликувани книги до момента
на обявяване на конкурса за всяко следващо издание.
- Наградите не се присъждат за книги, издадени
посмъртно.
- Присъдените награди няма да се изпр
 ащат по
пощата. При невъзможност за присъств
 ие на цере
монията по награждаването в гр. Карнобат, трябва да
се осигури представител, упълномощен от участника
в конкурса. В 15-дневен срок от датата на връчване,
неполучените награди се анулират.

Основната цел на спортни
те мероприятия е превен
ция на противообществ ени
те прояви на малолетните и
непълнолетните.
В състезанието взе
ха участие деца на въз
раст между 10 и 15 г. от
Криводол. Под ръководст
вото на обществените въз
питатели Иван Симеонов и
Йорданка Христова децата
демонстрираха своите спор
тни умения в играта тенис
на маса. В индивидуална
та надпревара победител
стана Цветан Ангелов.

Второто място спечели
Никола Велчев и на трето
място се класира Божидар
Борисов.
Наградите и грамоти
те връчи заместник кме
тът на общината Йордан
Желязков.Турнирът бе
закрит от секретаря на
Общинската комисия
Маргарита Петрова.
Следващата проява
от Спортно лято 2012 в
Криводол е турнирът по
спортен риболов, кой
то ще се проведе на 30
август.■Слово плюс

Да опознаем
природата и
да я опазим
Открит урок на тема
„Да опознаем природата
и да я опазим” бе орга
низиран на 5 юли в цен
търа на село Челопек от
10.00 часа.
Инициативата е на
Мемориален комплекс
„Ботев път” и читалища
та „Фар 1930“ и „Огнище
1930“ в селата Паволче и
Челопек.
В открития урок взеха
участие над 35 деца от
двете села.
Росица Кузманова
изнесе беседа за опозна
ване и опазване на при
родата в района.
Пламен Дамянов де
монстрира как трябва
да се опъне палатка за
лагеруване, а след това
децата сформираха от
бори и направиха емоци
онално състезание.
За децата бяха под
сигурени лакомства за
почерпка.
Организаторите из
казват благодарност на
ОУ „Христо Ботев“ в с.
Паволче за оказаното
съдействие и предвиж
дат да проведат следващ
урок през месец август
на тема „Ориентиране
в природата“.■Слово
плюс

Слово

плюс

Национален литературен
конкурс за сборник с кратки
разкази
„Минко Неволин” – 2012

С турнир по тенис на
маса се откри Спортно
лято 2012 в Криводол.
Състезанието се прове
де на 5 юли и бе открито
от заместн
 ик-кметът на
община Криводол Йордан
Желязков.
Организацията на про
явата е на Общинската
комисия за борба срещу
противообществ ените
прояви на малолетните и
непълнолетните и е част
от Програмата за органи
зиране на летния отдих на
учениците от общината.

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

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
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Фотографска изложба
oткриха в с. Градец
Изложбата е посветена на
предците, основали през XV
век Урумлар (старото име на
селото). Подредените в нея
фотоси са на монети и aн
тични предмети, намерени
в землището на селището.
Организатор и спонсор на
изложбата е Ваньо Тодоров,
който през 2007 г. дарява на
музея 7 кг златни, сребърни
и бронзови антични монети
и предмети, които преди това
подробно описва в книгата
си “Съхранени антики на
Градец”.
„Благодаря за съдействи
ето на кметството в с. Градец,

на дарителския жест от стра
на на Ваньо Тодоров и на
всички родолюбиви хора от
този край. За мен е чест да от
крия тази антична изложба” –
каза при откриването видин
ският кмет Герго Гергов. Той
допълни, че Община Видин
ще съдейства за съхраняване
то на културно-историческото
наследство в този край.
От своя страна кметът на
Градец Илия Томов изрази
удовлетворението си от об
щата работа на кметството с
Община Видин. Той благода
ри на Герго Гергов за помощ
та и съдействието.

Сред фотосите има снимки
от колекцията на богослова
Митко Лачев, на който пос
мъртно е дадено званието
„Почетен гражданин на
Видин”.
Изключително ценен сред
антиките е оловният печат на
Георги Синкел - първия бъл
гарски архиепископ от време
то на княз Борис I. Има и ред
ки монети, като тази на римс
кия император Гордиан II.
Всички ценни вещи се па
зят в Регионалния историчес
ки музей и вече е започнала
сертификацията на цялата
колекция.■Слово плюс

„Пъстренец джуниър”
приключи творческия
сезон с нови награди

СНИМКА ЦВЕТАН
ЦВЕТКОВ - фотоклуб
„Обектив” към ОМД

Мариета НАЙДЕНОВА
Общо 26 призови награ
ди от два фестивала спечели
този месец певческа група
„Пъстренец джуниър” при
Общински младежки дом.
Възпитаниците на Асен
Асенов взеха участие в
Първия младежки фолкло
рен фестивал „Жива вода” и
Шестия международен фолк
лорен конкурс „Пауталия”
– 2012.
Младите певци имаха
100-процентова успева
емост и на шестия между
народен фолклорен конкурс
„Пауталия” – 2012, провел се
през уикенда в Кюстендил.
Най-високото отличие при
индивидуалните изпълнители
завоюваха двама от солисти
те на „Пъстренец джуниър”
– Габриела Иванова и Анна
Славчева. Сред наградените
с първо място от конкур
са е и Бетина Първанова
- бивша възпитаничка на
групата и в момента е уче
ничка в НУФИ „Ф. Кутев”
в Котел. Изпълнителите
от „Пъстренец джуниър”
спечелиха и 7 втори наг
ради - Анита Аврамова,
Мария Каменова, Мартин
Лишковски, Георги Иванов,
Теодор Димитров, Вероника
Ангелова, Сашко Бисеров.

Трета награда получи
Цветана Видова - солистка
от народен хор „Пъстренец”.
Тази година в кюстендилс
кия конкурс се съревноваваха
около 3000 изпълнители от
различни краища на страната,
от Македония и Гърция.
Участниците в „Пауталия”
бяха оценявани от 9-членно
жури под председателст
вото на доц. Георги Петков
- преподавател в НМУ „Л.
Пипков” и Нов български
университет - София, дири
гент и композитор. Сред чле
новете на журито бяха и Олга
Борисова -  народна певица,
д-р Маргарита Кръстева Директор „Магистърска прог
рама”, Департамент „Музика”
в НБУ, Цветелина Вельовска
- народна певица, солист на
«Мистерия на българските
гласове», Светла Цветкова и
Нелка Петкова - преподава
тели по народно пеене в сто
личната музикална гимназия
„Л. Пипков” и др.   
Седмица по-рано учени
ците на музикалния педагог
Асен Асенов се включиха в
дебютното издание на фолк
лорния фестивал „Жива
вода”. Той се проведе в с.
Каран Върбовка, Русенско.
Равносметката от участието
в него е впечатляваща: спе

циалната награда на община
Две могили за Общински
младежки дом - Монтана,
първо място на камер
ната формация „Малкия
Пъстренец”, второ място за
певческа група „Пъстренец
джуниър”, първо място за
солистите Кристи Каменова,
Анита Аврамова, Теодор
Димитров и Сашко Бисеров,
второ място за солистите
Габриела Иванова, Георги
Иванов, Анна Славчева,
Вероника Ангелова и Валя
Павлова, трето място за
Мария Каменова. Техните
изпълнения бяха оценени от
доц. Пелагия Векилова, Вяра
Косева и Богдан Донев.
Този сезон бе изключи
телно успешен за един от
солистите на „Пъстренец
джуниър” Сашко Бисеров.
Той е възпитаник на ФСГ „В.
Левски”. 18-годишният певец
спечели челни места от всич
ки конкурси, в които участва
в Стара Загора, Варна, Русе,
Монтана, с. Обединение –
община Полски Тръмбеш,
Георги Дамяново.
На най-изявените солисти
на група „Пъстренец джу
ниър” им предстои участие
в майсторски клас под ръко
водството на доц. д-р Светла
Станилова във Вършец.■
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Цветан Илиев:
„Аз пия от
живата бяла
вода!”
Първите думи, които ще напиша за
Цветан Илиев по повод неговата 80-годишнина,
са думите обич, почит и възхита
Матей ШОПКИН

Да, обич, почит и възхита към този
даровит съвременен български поет, кой
то живее и твори в героичния, красив и
поетичен град Враца. С поета-юбиляр не
сме били близки нито през нашите детс
ки години, нито през нашите юношески
години. Нито по-нататък – през годините,
когато той е бил студент по българска
филология в Софийския университет
„Св. Климент Охридски”, нито когато 20
години е бил учител по литература в град
Кнежа. Аз открих поета Цветан Илиев
по-късно. Но и той самият се утвърди
в българската поезия тогава, когато бе
преминал „на жизненото поприще среда
та”. Но нали народът е казал: „По-добре
късно, отколкото никога...”
Стара истина е, че има поети, чиито
имена се превръщат в „звездни” още с
първите си творчески изяви, с първи
те си книги. Нека си спомним само за
Владимир Башев, за Любомир Левчев, за
Дамян П. Дамянов. Има и други, които
бавно и мъчително си проправят пътека
към сърцата на читателите. И които се
изявяват като истински творци в зряла
та си възраст. Цветан Илиев е от втората
категория. Според мен той е от талантли
вите поети на България, които се нало
жиха в поезията след много усилия, след
много предубеждения и премълчавания.
Знам някои тъжни подробности от не
говата житейска и творческа съдба, но в
случая ще ги отмина. Защото поводът да
напиша тези редове е повече от щастлив
– 80-годишнината на Цветан Илиев...
Аз няма да изброявам неговите твор
чески завоевания. Но не мога да не спо
мена някои от поетическите му книги:
„Осветена тишина”, „Тревога човешка”,
„Болка за България”, „Изповеди”, „С ръка
на сърцето”, „Най-хубавата дума да на
меря”, „За светлина орисан”, „Като сълза
на Богородица”, „Под Борованско небе”,
„Милост за тебе, Господи”, която завър
шва с едно кратко стихотворение от два
куплета:
ТАКЪВ, ТАКЪВ ме започнете:
наивен, грешен и негрешен, цял –
за себе си оставил ветровете,
на другите душата си раздал.
Правете-струвайте, но като хляба
да влизам всеки път при вас,
че може някой ден да ви потрябва
и моята душа, и моя глас.
Убеден съм, че за всички, които обичат
българското поетично слово, гласът на
Цветан Илиев е потребен. Аз съм един от
тях. И затова с радостни трепети разлис
твам и чета книгите му. Но в случая няма
да се изявявам като литературен критик.
А като събрат по перо на Цветан, с кого
то сме от една кръвна група, искам да го
поздравя за неговата честна, мъжествена
и всеотдайна обич към България, към
Враца и Врачанския край, към Христо
Ботев, към връх Околчица. Да, към
Околчица – за този баладичен връх, за
който Цветан Илиев написа една от найхубавите балади в българската поезия:
Че ТИ си България. ТИ си звездата.
Че ТИ си орлица и вечен закон.
И българин, който те носи в душата,
тук идва да стори най-клетвен
поклон!...
В поезията на Цветан Илиев с пър
вична сила и красота присъства
стародавният, неспокойният, вечният
дух на България. Присъства с имената

и образите на Отец Паисий и Софроний
Врачански, на Христо Ботев и капитан
Петко Войвода, на Иван Вазов и Пейо
Яворов, на Димчо Дебелянов, на Христо
Смирненски и Никола Вапцаров, на по
ета-партизанин Иван Нивянин и на много
други „най-светли дъщери и синове” на
нашата многострадална, свята и вели
ка българска земя. Но тези „присъст
вия” не са възторжени оди или шумни
славословия. Те са и гневен ропот, и теж
ка болка, и сподавен вик. И не случайно
стихотворението „Черна песен” завършва
с два драматични стиха:
И как ли, клетнице, да те възпея в ода,
щом трябва да ти пиша некролог?...
Осъзнавам, че цитирам твърде мно
го стихове. Но аз изповядвам простата
и прекрасна философия, че един поет
най-добре говори за себе си със своите
стихове. И затова ще припомня три стро
фи от стихотворението „Жива вода” – ед
на от най-силните творби, родена под
огненото перо на Цветан Илиев:
Високо в Балкана, където простора
над дебри, поляни, скали и бърда
говори си само със Господа, хора,
аз пия от живата бяла вода.
От билки, от свян самодивски родена,
от кръст на пищови с хайдушки ками,
от бури и лунни щурци озвучена,
тя блика и пее, зове и гърми.
Аз пия и ставам побратим с орела.
Копнея за ръста на дъб или връх.
Пред камъка, чело вселената свела,
кълна се да дишам със Ботевски дъх.
И така – опиянен от „живата бяла во
да”, нека и занапред Цветан Илиев да
върви през годините и да създава но
ви съкровени изповеди за Враца, за
Врачанския край, за цяла България!■

Матей ШОПКИН

Поетичен повик
На Цветан Илиев
И каквото с нас да стане
в хаоса от прах и дим,
и насън помни, Цветане:
трябва силно да горим!
Да горим като поети
в българския божи храм
и в очите ни да свети
Христо-Ботевият плам.
И по бели коловози,
и под черен необят,
горди да вървим по този
залюлян от бури свят.
Може някой от хралупа
върху нас да връхлети
и по кръвната ни група
да разсипва клевети.
Но с разкривени зеници
от пожарите в кръвта,
пак ще бъдем фанатици
на честта и любовта.
И каквото с нас да стане
до последния си дъх,
да се вграждаме, Цветане,
в Христо-Ботевия връх!

