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Започнаха да ос во бож да ват 
ра бот ни ци от Ду нав мост 2

Около 80 ду ши ве че са ос во бо де ни от стро ежа 
на Дунав мост 2. Испанският кон сор ци ум FCC – из
пъл ни тел на обек та оба че не е уве до мя вал Бюрото 
по тру да във Видин за ма со ви съкращения, как во то 
е изис к ва не то при на ма ля ва не на чис ле нос т та на 
фир ма та с над 10 %. В дирекцията раз б ра ли за то ва 
ед ва след ка то ос во бо де ни те ра бот ни ци за поч на ли 
да се ре гис т ри рат на борсата. 

Мотивът за сък ра ще ни ята е на ма ле ни ят обем на 
ра бо та по моста. 

Работещите на Дунав мост 2 бъл га ри са над 
700, а крайни ят срок за за вър ш ва не то му е през 
м. но ем в ри та зи година. Ако се съ ди по за поч на
ли те съкращения, то стро ежът вър ви по план и за 
Нова го ди на ви дин ча ни ще се поз д ра вят с но ва та 
придобивка.■ Слово плюс

През 2011 г. 
Северозападният ре ги он е 
бил с най-го лям про цент на 
дъл гос роч на без ра бо ти ца в 
България – 69,1%, по каз ват 
дан ни на „Евростат”. Това 
е и ре ги онът с шес тия най-
ви сок дял на дъл гос роч на та 
без ра бо ти ца в ЕС. Делът на 
дъл гос роч на та безработица, 
кой то пред с тав ля ва про цен-
тът от безработните, ко ито 
ня мат ра бо та от 12 ме се ца 
или повече, въз ли за сред но 
на 43,1% в ЕС през ми на ла та 
година. Общо в България де-
лът на дъл гос роч на та без ра-
бо ти ца е бил 56,2% през 2011 
г. Тогава об що в 60 ре ги она 
в Европа по ве че от по ло ви-
на та без ра бот ни не са има ли 
ра бо та по не от 12 месеца. ■ 
Слово плюс

Северозападът – 
с най-го лям дял
на дъл гос роч на та 
без ра бо ти ца в ЕС

Навръх Илинден, пър во то новолуние, в 
пра ис то ри чес ко то се ли ще “Валога “край 

Оходен за жъ на ха пра ро ди те ля на днеш но то 
жи то  лимеца. За не го се го во ри , че съ щес
т ву ва отпре ди 8000 го ди ни , а спо ред Петър 
Дънов ли ме цът е благословен, той но си жи вот 
и здра ве и ще спа си света.

Зърна от древ ния ли мец бя ха от к ри ти при 
раз коп ки те в пра ис то ри чес ко то се ли ще, а от 
еки па на ар хе оло га от Регионалния ис то ри
чес ки му зей  Враца Георги Ганецовски са от
к ри ли не ос по ри ми фак ти , че имен но тук, край 
кри ву ли те на ре ка Скът, по на ши те зе ми се е 
за ро ди ла пър ва та зе ме дел с ка цивилизация. 
Последната радост, ко ято до не се на 
откривателите, а те ра бо тят ве че 12а го ди на 
на раз коп ки те кай Оходен, е аму лет от неф
рит на раж да ща та Богиня май ка, кой то спо ред 

ар хе оло га Ганецовски е уни ка лен и ня ма друг 
от к рит такъв. Според него та къв аму лет се 
е да ря вал на раж да ща та же на в не олит ни те 
времена, а из ра бот ка та му имен но от неф рит 
е уни кал на ка то технология.

Зажънването за поч на с дре вен ри ту ал, 
из пъл нен от ен ту си ази ра ни те мла ди ар тис
ти от гру па ТЕМП с ръ ко во ди тел ре жи съ ора 
Георги Врабчев. Зажъна се от изток, от запад, 
от се вер и от юг  ръ койки те пос та вя ха на бя ло 
платно, да не се ро ни класът. Жътвата ста
на така, как то се е жъ не ло в оне зи древ ни 
времена, с ори ги нал ни дър ве ни сър по ве с 
кре мъч ни зъб ци, пра ве ни още от пра ис то ри
чес ко време. Те бя ха пре дос та ве ни от при
със т ва ща та на ри ту ала доц. Мария Гюрова от 
Националния ис то ри чес ки музей, в жът ва та 
се вклю чи ха и гос ти те от му зея в Исперих с 

дирек тор Боряна Матева. Представителите на 
сдру же ние „Слънце и Луна“ пък де мон с т ри
ра ха пред гос ти те стри ва не то на зър но то на 
ка мък и омес ва не то на хляб от дре вен лимец. 
Брашното се за мес ва с мал ко вода, ос та вя се 

да ста не на квас, кой то се из пол з ва след то ва 
за ис тин с ко то ме се не на пит ки те от то зи пра
ро ди тел на днеш на та пшеница. Опитахме и 
от пит ки те , пе че ни на огнище, неугледни, но с 
вкус  на ис тин с ко зърно. ■ Слово плюс

древ но жито 
край древ но 
мяс то

Зажънаха

СНИМКИ: АРХИВ

На бри финг в Монтана кме тът Златко Живков 
заяви, че ре ше ни ето на Комисията за ус та но вя ва
не и пре дот в ра тя ва не кон ф лик т на ин те ре си сре
щу не го е по ли ти чес ко и не го изненадва.

 Той коментира, че цел та на то ва ре ше ние е 
„да се от к ло ни вни ма ни ето на хо ра та в Монтана 
от теж ка та ситуация, в ко ято е из пад на ла пар
тия ГЕРБ в ре ги она след скан да ла с из нуд ва не то 
на биз нес ме ни и арес та на де пу та та Димитър 
Аврамов”. 

Кметът съобщи, че ще об жал ва ре ше ни ето в 
съ да и заяви, че раз чи та на без п рис т рас т нос т та 
на бъл гар с ки те магистрати.

Според ре ше ни ето на Комисията по кон ф лик т 
на интереси, през 2008, 2009 и 2010 го ди на об
щи на та е ку пу ва ла ле кар с т ва от ап те ка та на съп
ру га та на кме та Албена Живкова за нуж ди те на 
ве те ра ни те от войни те и инвалидите. Стойността 
на ле кар с т ва та е 7832 лева, а печалбата – 700 
лв.

До го ворът е бил подписан с „Алба”, тъй ка то 
дру ги ап те ки от каз ва ли да да ват ле кар с т ва на 
ветераните, по не же пре во ди те от дър жа ва та за 
об щи ни те по то ва пе ро се ба ве ли. 

С вли за не то в си ла на за ко на от 1 яну ари 2009 
го ди на до го во рът е бил прек ра тен. Две от фак ту
ри те по то зи договор обаче, ко ито би ли със та ве ни 
през де кем в ри 2008 г., а из п ла те ни през яну ари 
2009 ., са основание за решението на комисията, 
уточ ни Живков. 

Кметът на Монтана съобщи, че ап те ка „Алба” 
има до го вор с об щи на Монтана, по кой то пре веж
да  все ки ме сец по 2000 ле ва ка то спон сор с т во за 
спор т ни те клу бо ве в града.

„Кмет съм на Монтана и ще продължа да бъда”, 
каза в заключение Златко Живков.■ Слово плюс

Златко Живков: 
Обжалвам решението, 
разчитам на 
безпристрастността
на магистратите
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Туристическипакети: 
● със са мо лет  
● с ав то бус
Хотелскирезервации–Българияичужбина.
Автобуснибилети:
● за Европа 
● на КАРАТ С : МОНТАНА – СОФИЯ, 
как то и от точ ка А до точ ка Б на те ри то ри ята 
на стра на та  намаления: 
двупосочни, пенсионери, учащи.
Монтана, ул. „В.Левски” 1 
(до автогарата, бив ше то дър жав но фото)
096/301 870, 0884/146 148, 0896/73 03 89, 0878/94 80 50.

Самолетни 
би ле ти
за цял свя т

 ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ, ОБЛАСТ МОНТАНА

На основание Заповед №1151/20.07.2012 год. на Кмета на община 
Вълчедръм, Решения №74,75,76,77 от протокол №11/22.06.2012 год. на 

Общински съвет – Вълчедръм, област Монтана

ОБЯВЯВАТЪРГСТАЙНОНАДДАВАНЕЗА:
І. За продажба на общински имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІХ1406 в кв.110 по 

плана на гр.Вълчедръм с площ 3440,00 кв.м. (АОС №855/14.07.2009 год.).
Начална тръжна цена: 16 577,80 лв. (шестнадесет хиляди петстотин седемдесет и седем лева и 80 стотинки).
Депозит: 1 657,80 лв. (хиляда шестстотин петдесет и седем лева и 80 стотинки).
ІІ. За отдаване под наем на:
1. Част от имот – публична общинска собственост, терен за монтиране на собствен павилион с площ 

66,70 кв.м., находящ се в УПИ ХV1162 в кв.114 по плана на гр.Вълчедръм (АОС №5/23.06.1998 год.) с 
предназначение „За бърза закуска”, за срок от 5 години.

Месечен наем – 58,70  лв. (петдесет и осем лева и 70 стотинки). Цената е без включен ДДС.
Депозит: 5,90 лв. (пет лева и 90 стотинки).
2. Павилион №1, находящ се в Общински пазар – УПИ ІХ в кв.74 по плана на гр.Вълчедръм (АОС 

№614/11.08.2006 год.) – частна общинска собственост, с площ 13,20 кв.м., с предназначение „Търговия с 
нехранителни и промишлени стоки”, за срок от 3 години.

Месечен наем – 25,87 лв. (двадесет и пет лева и 87 стотинки). Цената е без включен ДДС.
Депозит: 2,60 лв. (два лева и 60 стотинки).
3. Павилион №5, находящ се в Общински пазар – УПИ ІХ в кв.74 по плана на гр.Вълчедръм (АОС 

№614/11.08.2006 год.) – частна общинска собственост, с площ 9,90 кв.м., с предназначение „Търговия с 
нехранителни и промишлени стоки”, за срок от 3 години.

Месечен наем – 19,40 лв. (деветнадесет лева и 40 стотинки). Цената е без включен ДДС.
Депозит: 1,94 лв. (един лев и 94 стотинки).
4. Помещения с площ 92,21 кв.м. (лекарски кабинети, чакалня, санитарен възел), находящи се в общинска 

сграда в УПИ І666 в кв.87 по плана на гр.Вълчедръм (АОС №788/19.06.2007 год.) – публична общинска 
собственост, с предназначение „Лекарски кабинети”, за срок от 10 години.

Месечен наем – 18,10 лв. (осемнадесет лева и 10 стотинки). Цената е без включен ДДС.
Депозит: 1,81 лв. (два лева и 60 стотинки).
5. Помещения с площ 84,18 кв.м. (лекарски кабинети, чакалня, спомагателно помещение), находящи се 

в общинска сграда в УПИ І666 в кв.87 по плана на гр.Вълчедръм (АОС №788/19.06.2007 год.) – публична 
общинска собственост, с предназначение „Лекарски кабинети”, за срок от 10 години.

Месечен наем – 16,50 лв. (шестнадесет лева и 50 стотинки). Цената е без включен ДДС.
Депозит: 1,65 лв. (един лев и 65 стотинки).
6. Помещения с площ 35,67 кв.м. (стоматологичен кабинет, чакалня), находящи се в общинска сграда в 

УПИ І666 в кв.87 по плана на гр.Вълчедръм (АОС №788/19.06.2007 год.) – публична общинска собственост, 
с предназначение „Стоматологичен кабинет”, за срок от 10 години.

Месечен наем – 7,00 лв. (седем лева). Цената е без включен ДДС.
Депозит: 1,00 лв. (един лев).
7. Помещения с площ 90,11 кв.м. (лекарски кабинети, чакалня, спомагателно помещение), находящи се 

в общинска сграда в УПИ І325 в кв.58 по плана на с.Септемврийци (АОС №8/08.07.1998 год.) – публична 
общинска собственост, с предназначение „Лекарски кабинети”, за срок от 10 години.

Месечен наем – 17,70 лв. (седемнадесет лева и 70 стотинки). Цената е без включен ДДС.
Депозит: 1,80 лв. (един лев и 80 стотинки).
8. Земеделски земи – възстановени като земи на училища и училищен фонд, с начин на трайно ползване 

„нива” в землища гр.Вълчедръм, с.Септемврийци, с.Мокреш, с.Разград, с.Игнатово, за срок от 1 година, с 
начална тръжна цена 25,00 лв./дка, както следва:

Землище Брой имоти Площ/дка
Вълчедръм 2 броя 29,904

Мокреш 48 526,469
Разград 11 87,405
Игнатово 2 26,306

Конкретните имоти  по номера, площ ,категория, землища и начална тръжна цена могат да се видят на 
таблото за обяви в сградата на общинска администрация – Вълчедръм и на Интернет страница на община 
Вълчедръм – бутон “новини”. 

           Търгът ще се проведе на 13.08.2012 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.Вълчедръм , 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 съответното 
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 участниците дали еднакви стойности за съответните 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 17.08.2012 от 16,00 ч. в заседателна зала №2, 
етаж ІІ в сградата на община Вълчедръм при условията 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 обявяване до 22.06.2012 год. включително. Стая №8, ет. І в сградата 
на общинска администрация.

Краен срок за закупуване на тръжни документи, внасяне на депозит и подаване на заявления е 17,00 ч. 
на 10.08.2012 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 регистрация в Търговския регистър  
оригинал или заверено от кандидата копие или разпечатка от интернет страница на Търговския регистър 
за регистрация на участника  за търговцитееднолични търговци и юридическите лица, регистрирани като 
търговци; 4. Оригинал или нотариално заверено копие от документа, удостоверяващ  представителната власт 
или пълномощното на представителя (ако се кандидатства чрез пълномощник). Пълномощното да е изрично 
– за участие в конкретния търг с всички правомощия до окончателното му приключване, включително при 
необходимост от провеждане на търг с явно наддаване; 5. Декларация, че участника е запознат и съгласен 
да участва в тръжната процедура при условията, посочени в обявата 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 понататъшно 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 поставя и друг запечатан, непрозрачен плик с надпис “ценово предложение” /точка 7/, 
съдържащ конкретното ценово предложение на участника /по образец/ подписано 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.

Мирослав ГЕТОВ
Община Мездра про ве-

де пуб лич но об съж да не на 
сво ите на ме ре ния за по ема-
не на дъл гос ро чен об щин с-
ки дълг. 

Парите са пред наз на-
че ни за фи нан си ра не на 
два ев роп ро ек та по ОП 
„Регионално раз ви тие” 
2007 - 2013 г., ко ито се 
ре али зи рат в момента: 
„Корекция на ре ка Боденска 
ба ра” и „Историята, кул-
ту ра та и при ро да та - ту-
рис ти чес ки те ат рак ции 
на об щи на Мездра”. Те са 
на об ща стойност око ло 
4 млн. 955 хил. лв. 85 % 
от тях ще бъ дат пре дос та-
ве ни без въз мез д но по ли-
ния на Европейския съюз. 
Собственият при нос на 
об щи на та е 273 235.79 лв. 

За да си оси гу ри обо-
рот ни сред с т ва в про це са 
на из пъл не ни ето на те зи 
проекти, Община Мездра 
ще кан ди датс т ва за от пус-
ка не на дъл гос ро чен кре-
дит пред Фонд „ФЛАГ” 
ЕАД. Неговият мак си ма-
лен раз мер е 1 574 905 
лв., от ко ито 1 314 858 лв. 
мос то во фи нан си ра не и 
260 047 лв. - не об хо ди мо 
съфинансиране. 

Дългът ще бъ де по ет с 
рам ко во споразумение. 
Крайният срок за по га-
ся ва не на мос то во то фи-
нан си ра не е 25.02.2014 г., 
а на соб с т ве ния при нос 

- 25.12.2018 г., с въз мож-
ност за пред с роч но по га ся-
ва не из ця ло или на части. 
Максималният лих вен 
про цент е шес т ме се чен 
EURIBOR + мак си мал на 
над бав ка от 4.715%. 

Кредитът ще бъ де обез-
пе чен чрез уч ре дя ва не 
на за лог вър ху взе ма ни-
ята на Община Мездра 
по про ек ти те „Корекция 
на ре ка Боденска ба ра” и 
„Историята, кул ту ра та и 
при ро да та - ту рис ти чес-
ки те ат рак ции на об щи на 
Мездра” и чрез уч ре дя ва не 
на за лог вър ху соб с т ве ни те 
при хо ди на об щи на та по чл. 
6 от Закона за об щин с кия 
дълг. 

Публичното об съж да не 
бе ше ор га ни зи ра но на ос но-
ва ние чл. 15, ал. 1 от Закона 
за об щин с кия дълг и чл. 3 
от Наредбата за про веж да не 
на об щес т ве но об съж да не 
за по ема не на об щин с ки 
дълг в об щи на Мездра. В 
дис ку си ята се вклю чи ха 
пред с та ви те ли на мес т-
на та общност: граждани, 
прос вет ни и кул тур ни 
институции, кме то ве на 
на се ле ни места, слу жи те ли 
в Общинската ад ми нис т ра-
ция и пр. 

Предложението за по ема-
не на дъл гос ро чен об щин с-
ки дълг от Община Мездра 
пред с тои да бъ де вне се но за 
раз г леж да не в Общинския 
съвет. ■

В община Мездра

Пуб лич но 
oбсъдиха
дългосрочен
дълг
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Елеонора ЦАНОВА

Така мал чу га ни те от бал-
кан с ко то се ло Паволче 

пос ре ща ли от дъл го вре ме 
своя кмет Емил Василев. В 
се ло то има спор т ни традиции. 
Тук дос ко ро съ щес т ву ва-
ше ця ла шко ла по при ло жен 
велосипедизъм, про веж да ха 
се състезания. В стро ена та 
нас ко ро ком би ни ра на об щес-
т ве на сгра да пък де ца та тре-
ни ра ха борба. И кметът, на ли 
сам е свър зан дъл ги го ди ни 
с фут бо ла ка то бивш цен-
тър на па да тел на вра чан с кия 
“Ботев” и от бо ри те на Добрич 
и Видин, им дал пре ди ме се ци 
дума. А на по рис ти ят спор тист 
и се га кмет не се от мя та лес-
но от ду ма та си. Още повече, 
да де на пред децата. Защото 
бъл гар с ки де ца и мла де жи в 
Паволче има, на пук на де мог-
раф с ка та криза. „Това значи, 
че се ло то ни е живо, че ще го 
бъ де” - смее се Емил, по-поз-
нат ка то Павони.

Селото е живо, за що-
то за па зи ха с мно го уси лия 
училището, но се що гор до 
име то “Христо Ботев”, къ де-
то се га има 110 деца. Пълна 
е и дет с ка та градина. Много 
тийнейджъ ри пъ ту ват с уче-
ни чес ки те ав то бу си до гим-
на зи ите в об лас т ния град, но 
при ве чер са си на село, на 
иг ри ще то до училището, в 
читалището, къ де то ин тер не-
тът е дос тъ пен за всеки. А по-
мал ки те са тук, сред чу дес ния 
въз дух на Врачанския балкан, 
на “ба би ни ясли” през ця ло то 
лято. Та, за тях, за децата, за 
да не прес ка чат до град с ки те 
клу бо ве и дискотеки, кме тът 
раз ра бо тил про ект за фит нес 
на открито. Обещал им го е, 
пър ви те уре ди ве че са по ръ-
ча ни и до ме сец ще стане. 
Така, как то пре ди по-мал ко 
от го ди на ста на кра си ви ят 
кът в междухълмието. Там 
със спе че лен про ект по об-
щин с ка та прог ра ма “Малки 
граж дан с ки проекти” из г ра-
ди ха ед но прек рас но мяс то 
за от дих и почивка, ко ето не 
ос та ва пус то поч ти през це лия 
ден. Барбекю, беседка, пей ки 
наоколо, доб ре под дър жа на 
зеленина, кош че та за бок лук 
те при кан ват да поседнеш, да 
от мо риш на сян ка и пла нин с-
ка прохлада. Сега на око ло ще 
бъ дат пос та ве ни и гра дин с ки 
ос ве ти тел ни тела, а от “В и К” 
- Враца са обе ща ли да про ка-
рат и вода.

Водата тук е проблем, 
ма кар и не та ка сериозен, 
как то в на ми ра що то се то ку 
под Околчица се ло Челопек. 
Пресъхнала е жи во пис на та 
сел с ка баричка, във во до ема 
ня ма дос та тъч но жи вот вор-
на течност. Проблем, кой то 
пос та вят и пред своя кмет 
хо ра та от Паволче, не са мо 
от Челопек, за що то та ка е от 
да леч ни времена, а ре ше ние 
все се търси.

Жителите на то ва ста ро 
селище, пър ви те дан ни за не го 
са от пре ди бли зо шестс то тин 
години, се га са над 800. През 
лятото, с дош ли те да по тър-
сят спо койс т вие и прох ла да 
при сво ите близ ки тук, те 
ста ват мно го повече. В пос-
лед ни те го ди ни от ра бо те щи 
във Враца, или пе че ле щи на 
гур бет мес т ни хора, на ви со-
ко то се из диг на цял квар тал от 
но ви или про ме не ни из ця ло 
къ щи с прек рас ни дво ро ве 
и съв ре мен на архитектура. 
Наричат го “Ориндж каунти”, 
“квар та лът на богатите”, но 
той е на се лен от хора, пос т-
ро или си нов дом на ба щи ния 
имот или стег на ли до не уз-
на ва емост нас лед с т ве на та 
къща. Кметът не се оп лак ва 
от без ра бо ти ца тук. Мнозина 
из кар ват прех ра на та си в 
града, в се ло то има мно го 
доб ра ме бел на фирма, къ де то 
са ан га жи ра ни 30-40 човека, и 
ма лък ши ваш ки цех, за ня кол-
ко жени. Средната въз раст на 
жи те ли те е 60 години, но да ли 
от въздуха, да ли от ти ши на та 
и при каз на та глед ка на око ло и 
на жените, и на мъ же те го ди-
ни те не им личат. Плодната 
зе мя е малко, на ма ле ли са и 
животните, че ве че на мно зи-

на кра ка та не дър жат да прип-
кат след  тях по планината.

Емил се гор дее с пос ти же-
ни яга на сел с ко то чи та ли ще 
“Фар 1930”, ко ето е жи во 
със сво ята дейност, та ка 
как то жи во и с “не за тих ва-
щи функции”, по ду ми те на 

кмета, е и селото. Позната 
в це лия ре ги он е пев чес ка-
та жен с ка гру па “Балкански 
славей” , тан цо ви ят със тав 
съ що пе че ли мно го об щин с-
ки награди, а на ком пют ри те 
към библиотеката, спе че-
ле ни по про ект “Глобални 

библиотеки”, чес то ся дат не 
са мо подрастващите, за ко ито 
то ва е ежедневие, но и по-въз-
рас т ни хора, за да се свър жат 
с близ ки те си, отиш ли на гур-
бет далече, да им раз ка жат как 
е тук, на село. Изключителна 
глед ка към ве ли чес т ве ни-

те планини, спо койс т вие и 
наслада.

"То ва го пра вим за де ца-
та и младежите. В са ло на на 
Младежкия клуб има ме тре на-
жор и бя га ща пътечка. Сега по 
про ек та за фит нес на открито, 
с кой то спе че лих ме и 3000 

лева, ве че сме по ръ ча ли бо ди-
бил динг и тренажори. И ето 
ги, палавниците, все ки ден 
ме оби ка лят и ме “тормозят”: 
„Кмете, ко га ще нап ра виш 
билдинга?” Как да им откажа?

Освен то ва Емил се пох ва ли 
и с помощта, ко ято по лу ча ва 
как то от бизнеса, дос та за-
мог на ли се хо ра пред по чи тат 
да дойдат да жи ве ят тук, та ка 
и от стра на на вра чан с ка та 
община. В Паволче имат до-
го вор за де но нощ на не въ оръ-
же на ох ра на и се ло то ряд ко 
по па да в ежед нев ни те по ли-
цейс ки сводки. Има и два ма 
лич ни лекари, ко ито ре дов но 
пра вят прегледи, це лод нев но 
на раз по ло же ние са фел д шер-
ка та и акушерката. Смята, 
че и то зи ман дат ще му бъ де 
“пълен”, пъ лен с ре али зи ра ни 
проекти, ма кар и малки, но 
из ця ло за хората. В Паволче 
има три къщи, обо со бе ни за 
сел с ки туризъм. Най-кра си ва 
е къ ща “Бояна”. Въпреки че са 
съв сем бли зо до града, в под-
но жи ето на пла ни на та и в бли-
зост до ис то ри чес ки те места, 
свър за ни с под ви га на Христо 
Ботев и не го ви те четници, 
ми на ли имен но оттук, за да 
из ка чат сво ята Голгота, сто па-
ни те се оплакват, че то ва ля то 
все още ня мат чуж ди ту рис ти 
на гости, на ко ито да пред ло-
жат и от уни кал ни те чуш ки с 
боб, и от ори ги нал на та мес т на 
на ло же на баница.■

ОБЩИНА  МОНТАНА
             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 земеделски имоти от Общинския поземлен фонд в землищата на община Монтана
1. На 13.08.2012 г. и повторен търг на 20.08.2012 г. за продажба на ливади в землището на с. Стубел

 

№ Описание на земеделските имоти
час на 

провеждане 
на търга

Начална 
тръжна 

цена (лв.)
Депозит  

(лв.)

Цена на тръжни 
документи

(лв.)

1 №040011 с площ 7.944 дка, местност „Цигански лък“, ІІІ категория 13.00 ч. 636.00 63.60 10.00
2 №040016 с площ 1.834 дка, местност „Могилата“, ІІІ категория 13.15 ч. 147.00 14.70 10.00
3 №040108 с площ 8.500 дка, местност „Могилата“, ІІІ категория 13.30 ч. 680.00 68.00 10.00
4 №040022 с площ 2.049 дка, местност „Приплъженска бара“, ІІІ кат. 13.45 ч. 164.00 16.40 10.00
5 №040038 с площ 7.014 дка, местност „Приплъженска бара“, ІІІ кат. 14.00 ч. 561.00 56.10 10.00
6 №040044 с площ 2.865 дка, местност „Приплъженска бара“, ІІІ кат. 14.15 ч. 209.00 20.90 10.00
7 №040051 с площ 2.995 дка, местност „Приплъженска бара“, ІІІ кат. 14.30 ч. 219.00 21.90 10.00
8 №040114 с площ 4.364 дка, местност „Приплъженска бара“, ІІІ кат. 14.45 ч 319.00 31.90 10.00
9 №040086 с площ 2.316 дка, местност „Приплъженска бара“, ІІІ кат. 15.00 ч 169.00 16.90 10.00

10 №040035 с площ 13.449 дка, местност „Шуговица“, ІІІ категория 15.15 ч. 1 076.00 107.60 10.00
11 №040093 с площ 3.299 дка, местност „Шуговица“, ІІІ категория 15.30 ч. 241.00 24.10 10.00
12 №040095 с площ1.915 дка, местност „Шуговица“, ІІІ категория 15.45 ч. 140.00 14.00 10.00
13 №040100 с площ 1.638 дка, местност „Шуговица“, ІІІ категория 16.00 ч. 131.00 13.10 10.00
14 №040102 с площ 1.610 дка, местност „Шуговица“, ІІІ категория 16.15 ч. 129.00 12.90 10.00
15 №040125 с площ 21.937 дка, местност „Шуговица“, ІІІ категория     16.30 ч. 1 755.00 175.50 10.00
16 №040057 с площ 25.055 дка, местност „Елен“, ІІІ категория 16.45 ч. 2 004.00 200.40 10.00
17 №040063 с площ 5.996 дка, местност „Елен“, ІІІ категория 17.00 ч. 480.00 48.00 10.00
18 №040081 с площ 1.487 дка, местност „Елен“, ІІІ категория 17.15 ч. 109.00 10.90 10.00
19 №040091 с площ 22.744 дка, местност „Елен“, ІІІ категория 17.30 ч. 1 660.00 166.00 10.00
20 №040112 с площ 7.845 дка, местност „Елен“, ІІІ категория 17.45 ч. 628.00 62.80 10.00
21 №040112 с площ 15.843 дка, местност „Елен“, ІІІ категория 18.00 ч. 1 267.00 126.70 10.00

2. На 14.08.2012 г. и повторен търг на 21.08.2012 г. за продажба на земеделски  имоти в землищата  на община Монтана

№ Описание на земеделските имоти
час на 

провеждане 
на търга

Начална 
тръжна 

цена (лв.)
Депозит  

(лв.)

Цена на тръжни 
документи

(лв.)

24 №000321, пл. 2.181 дка, нива, ІІ категория, Долно Белотинци 13.30 ч. 349.00 34.90 10.00

25 №002007, пл. 2.930 дка, ливада, VІ категория, Долно Белотинци 13.45 ч. 100.00 10.00 10.00

26 №800585, пл. 11.008 дка, нива, ІІІ кат., м. „Мирков връх“, с. Д. Бци 14.00 ч. 1 762.00 176.20 10.00

27 №001904, пл. 4.434 дка,дърв. пл., ІІІ к., м. „Мирков връх“, с. Д. Бци 14.15 ч. 1 303.00 130.30 10.00

28 №001902, пл. 2.645 дка, дърв. пл., ІІІ к., м. „Мирков връх“, с. Д. Бци 14.30 ч. 794.00 79.40 10.00

29 №000724, пл. 2.489 дка, ливада, ІІІ категория, Д. Белотинци 14.45 ч. 226.00 22.60 10.00

30 №056005, пл. 3.888 дка, храсти, ІV кат., мест. „Орещако“, с. Винище 15.00 ч. 202.00 20.20 10.00

31 №013013, пл. 0.975 дка, ов. гр., ІV кат., м. „Ливадски дол“, с. Крапчене 15.15 ч 213.00 21.30 10.00

32 №300030 с пл. 1.105 дка, нива., ІІІ кат., м. „Край село“, с. Липен 15.30 ч 191.00 19.10 10.00

33 №030033 с пл. 2.279 дка, нива., VІІ кат., м. „Край село“, с. Г. Вереница 15.45 ч. 119.00 11.90 10.00

Тръжни документи се купуват  и получават от касата в стая 102 на община Монтана
Заявления за участие в търга се приемат в стая 102.
Депозит се внася на касата в стая 501, етаж 5.
Краен срок за купуване на тръжни документи, внасяне на депозит и подаване на заявления за участие в търга:
 по т. 1 е 15.00 ч. на 10.08.2012 г. и за повторния търг е 15.00 ч. на 17.08.2012 г. 
 по т. 2 е 15.00 ч. на 13.08.2012 г. и за повторния търг е 15.00 ч. на 20.08.2012 г.
Място на провеждане на търга в стая 503, етаж 5.
За справки:  тел. 096/ 394 239 и 505 стая, ет. 5 

Кмете, 
по да ри ни фитнес!
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ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ, 
ОБЛАСТ МОНТАНА

п.к. 3650 гр.Вълчедръм                        
тел код. 09744  3444
ул.”България” № 1820    
факстел. 3406
email: vdrmkmet@yahoo.com

ПРЕДПИСАНИЕ
№1135/16.07.2012г.

от Иван Барзин – кмет 
на Община Вълчедръм

ОТНОСНО: 
ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПУП – ПРЗ
И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО „ЗА
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ  ОБЩЕСТВЕН
ПАРКИНГ ” НА ИМОТИ УПИ V874, VІ875 И 
VІІІ869 В КВ. 74  ПО ПЛАНА НА
ГР. ВЪЛЧЕДРЪМ.  
Във връз ка с не об хо ди мос т та от из г раж да не 

на об щес т вен пар кинг и па зар за жи вот ни към 
съ щес т ву ва щия об щин с ки па зар  Вълчедръм, 
Решение № 38 от про то кол № 6 от 24.02.2012 год. 
за съг ла сие за въз ла га не из ра бот ва не то на ПУП
ПРЗ , Решение № 71 от про то кол № 11/22.06.2012 
на Общински съ вет Вълчедръм за обя вя ва не на  
обект „Изграждане на па зар за жи вот ни и об щес т
вен пар кинг” за об щин с ки обект от пър вос те пен но 
зна че ние и на ос но ва ние чл. 134, ал. 1, т. 1 и 2 , чл. 
135,ал. 3, от ЗУТ, Становище на глав ния ар хи тект 
на Община Вълчедръм и въз ос но ва на пра во мо
щи ята ми, да де ни в чл.44, ал.1, т.12 от ЗМСМА

ДОПУСКАМ ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПУП 
– ПРЗ И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО 
„ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ  ОБЩЕСТВЕН 
ПАРКИНГ ” НА ИМОТИ УПИ V874, VІ875 И VІІІ
869 В КВ. 74  ПО ПЛАНА НА ГР. ВЪЛЧЕДРЪМ ПО 
РЕДА НА ЧЛ. 135, АЛ. 5 ОТ ЗУТ.  
Проектът да от го ва ря на изис к ва ни ята за обе ма и 
съдържанието, да де ни в Наредба № 8 на МРРБ и 
след вна ся не то му в об щин с ка ад ми нис т ра ция да 
се раз г ле да на за се да ние на Общински ек с пер тен 
съ вет по ус т ройс т во на те ри то ри ята и вне се за 
одоб ре ние в Общински съ вет Вълчедръм.

ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ, ОБЛАСТ МОНТАНА
ул. „Георги Димитров” №26; телефон: 09727/23 23; факс: 09727/23 30 

http://www.medkovec.com, e-mail: medkovec@mail.bg

На ос но ва ние чл. 37,  ал. 6 от ЗНП и във връз ка с чл. 90 и чл. 91 от КТ

ОБЯВЯВАМКОНКУРС
за длъж нос т та  „ди рек тор” на ОДЗ – с. Медковец

І. Изисквания към кандидатите:
1. Висше об ра зо ва ние „ма гис тър”, съг лас но дър жав ния ре гис тър на об ра зо ва тел ноква ли фи ка ци он ни те 

сте пе ни по спе ци ал нос ти във вис ши те учи ли ща на Република България.
2. Област на вис ше образование: при съ де на про фе си онал на ква ли фи ка ция „учи тел”  или при до би та 

учи тел с ка правоспособност, съг лас но Инструкция № 2, чл. 3, ал. 1 и т. 2 спе ци ал ност „пре ду чи лищ на  пе
да го ги ка” или ”пре ду чи лищ на и на чал на пе да го ги ка”.  

3. Наймал ко три го ди ни учи тел с ки стаж по сми съ ла на чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за пен си ите и 
оси гу ри тел ния стаж в дет с ко заведение.

4.  Да е бъл гар с ки гражданин.
5. Да не е осъж дан на ли ша ва не от сво бо да с вляз ла в си ла при съ да за умиш ле но престъпление.
6. Да не е ли шен по съ де бен ред от пра во то да уп раж ня ва учи тел с ка про фе сия
7. Да ня ма на ло же но дис цип ли нар но на ка за ние „увол не ние”.
8. Да не му е бил прек ра тен тру до ви ят до го вор  на ос но ва ние чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ през пос лед на та 

го ди на пре ди по да ва не то на до ку мен ти те на кандидата.
II. Необходими до ку мен ти за учас тие в конкурса:
1. Заявление за учас тие в кон курс с из пи сан то чен адрес, те ле фон за кон так ти  и елек т ро нен  адрес.
2. Програма за раз ви тие на дет с ко то за ве де ние за пе ри од от 3 /три/ го ди ни с пред ло же ние за уни кал но  

име на ОДЗ, ко ето ще се счи та за предимство.
3. Документи за при до би то образование, специалност, ква ли фи ка ция /копие/.
4. Професионална автобиография.
5. Копие от тру до ва та книж ка и/ или слу жеб на книж ка или друг документ, до каз ващ пе да го ги чес ки стаж.
6. Свидетелство за съ ди мост /в срок на валидност/.
7. Карта за пред ва ри те лен ме ди цин с ки прег лед във връз ка с кан ди датс т ва не то за длъж нос т та „ди рек

тор” на ОДЗ.
8. Удостоверение, че ли це то не се во ди на дис пан се рен от чет за пси хич но    заболяване.
9.Други документи,  удос то ве ря ва щи про фе си онал на квалификация, и/ или  вла де ене на чужд език са 

предимство.
10. Удостоверение за ком пю тър на гра мот ност за ра бо та с MICROSOFT OFFICE    и   INTERNET.
ІІI. Начин за про веж да не на конкурса:
1. Конкурсът за за ема не на длъж нос т та „ди рек тор” на ОДЗ ще се про ве де  на два етапа:
Допускане по до ку мен ти 
Защита на пред с та ве на прог ра ма за раз ви тие на дет с ко то за ве де ние и събеседване.
2. Конкурсът ще се про веж да от комисия, наз на че на със за по вед на кме та на об щи на Медковец, в съ от

ветс т вие с чл. 94 от КТ.
ІV. Срок и мяс то за по да ва не на документите:
1. Документите се по да ват лич но от все ки кан ди дат в ЦУИГ /Център за ус лу ги и ин фор ма ция на 

гражданите/ в об щи на Медковец  до 17.08.2012 г. /вкл./
22.08.2012 г. обя вя ва не на до пус на ти те кан ди да ти на вто ри етап от конкурса.
29.08 2012 г. за щи та на прог ра ма за раз ви тие на ОДЗ и събеседване.
31.08. 2012 г.  обя вя ва не на резултатите.
2. Документите се по да ват в за пе ча тан плик с  надпис: три те  име на на кандидата, то чен ад рес и те ле

фон за връз ка и елек т ро нен адрес.
3. Телефони за справки: 09727/ 2134 – Румяна Динчева, мл. ек с перт ЕЗРО
09727/2363 – Монка Паункова, гл. спе ци алист ЧР  

Инж. Венцислав  ЕВГЕНИЕВ
КМЕТ на об щи на Медковец

ПК “Козлодуйски бряг” - гр. Козлодуй 

пред ла га за про даж ба 
мебеленмагазин,

койтоепостроенвърху
собственаземя

Цена по споразумение.

Телефонзаконтакт:0973/80315.

От Управителния съ вет

Ивон Владиславова спе-
че ли пър ва наг ра да от XІ 
меж ду на ро ден фес ти вал 
на из кус т ва та за де ца и 
мла де жи „Magia Italiana”. 
Той се про ве де от 7 до 14 
юли в Римини – Италия. 
Момичето от Монтана бе 
най-мал ка та учас т нич ка в 
сво ята въз рас то ва гру па в 
раз дел „Музика”, но ус пя 
да се на ло жи с из к лю чи-
тел но та лан т ли во то си 
изпълнение. В кон кур с на-
та прог ра ма 14-го диш на та 
Ивон се вклю чи с пес ни те 
”Не та ка” от ре пер то ара на 
ФСБ и френ с ка та ”Je suis 
malade” на Лара Фабиан. 

Международно жури, 
включ ва що пред с та ви те-
ли на 8 държави, оце ни 
учас т ни ци те по ня кол ко 
критерии.  Най-важ ни те 
по ка за те ли бя ха сце нич-

но то поведение, костюм, 
тех ни ка на изпълнение, 
оригиналност.

Ивон пред с та ви България 
на кон кур с на та програма, 
как то и на съ пътс т ва щи 
съ би тия в  Атракционния 
парк «Мирабиландия». Тя 
об ра ова ци ите и на га ла-
кон цер та на по бе ди те ли-
те във фес ти ва ла „Magia 
Italiana”. Спектакълът се 
със тоя на от к ри та ес т ра да 
в за мъ ка в гр. Мондайно. 
Изпълненията на мла ди те 
та лан ти ап ло ди ра ха хи ля-
ди ита ли ан ци и гос ти на 
градчето.

Участието на Ивон 
Владиславова в меж ду на-
род ния фес ти вал в Римини 
бе осъ щес т ве но с под к ре-
па та на Община Монтана, 
фир ма „Кариана” – Ерден, 
фир ма „Гала М”. ■

Ивон Владиславова по ко ри 
ита ли ан с ка та 
пуб ли ка

Откриха па ра зит в 
пи тейна та во да във 

ви дин с ко то се ло Въртоп. 
Паразитът кон с ки ко съм 
е на ме рен слу чай но в 
басейн, на пъл нен с во да 
от мес т ния водоизточник, 
кой то зах ран ва с пи тей
на во да се ла та Въртоп 
и Гайтанци.Паразитът е 
дъ лъг 2030 см, смя та се, 
че не пре на ся зарази, но 

за жи те ли те на две те се ла 
то ва не но си успокоение. 
Хората ис кат да са сигурни, 
че пи ят чис та вода. 

Става ду ма за па ра зи тът 

„Гордиус ак ва ти кус” (кон с
ки ко съм), кой то  жи вее в 
чис ти води. Паразитът е 
аб со лют но без в ре ден за 
хо ра та и животните. Храни 

се с лар ви и вред ни бак те
рии и е ес тес т вен би оло ги
чен филтър. Преди го ди ни 
е има ло съ щия слу чай и в 
дру ги села. 

За спо койс т ви ето на 
хо ра та е раз по ре де но 
за си ле но хло ри ра не на 
водоизточника, а во да
та ще бъ де из с лед ва на 
допълнително. ■Слово 
плюс

Паразит в пи тейна та 
во да на две се ла
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Българин е бил 
лю бов ник на ав с-

т рийс ка та им пе рат ри ца 
Мария-Терезия, влас-
т ва ла от 1740 до 1780 
година, гла си един от 
ста ри те ле то пи си за 
жи во та на ко ро но ва-
та дама. Според не го 
тя по да ри ла на ба рон 
Никола Качамагов лов но 
поле. Преди бъл га ри нът 
да стиг не до по ко ите на 
императрицата, фа ми ли-
ята му ми на ла през куп 
из пи та ния и ми тар с т ва 
из Европа.

6 сеп тем в ри е съд-
бов на да та в бъл гар с-
ка та ис то ри опис след 
Освобождението, през 
1885 г. На съ щия ден, но в 
края на ХVII век, се ра-
зиг ра ват па мет ни съ би тия 
на Балканите и бъл га ри те 
поч ти до кос ват сво бо-
да та си. Тогава Австро-
Унгария пред п ри ема кам-
па ния сре щу Османската 
империя.

Белградеосвободен
и бъл га ри те ка то ли ци 

от Чипровци (Кипровец) 
се вди гат на бой през 
1688-89 г. Както спо ме-
на ват Димитър Маринов, 
проф. Иван Дуйчев и 
дру ги хронисти, ако мар-
ша ли те на Хабсбургите 
не бя ха дръп на ли уж със 
стра те ги чес ка цел войс-
ки те си от въд Дунава, 
мо же би са мос то ятел на та 
Трета бъл гар с ка дър жа ва 
ще ше да е факт още през 
ХVI век.

Заможните бъл га ри ка-
то ли ци в Северозападна 
България по па дат най-
къс но под ос ман с ка власт. 
Въобще как то бе ле жат 
изследователите, там 
ни ко га не е при със т ва ла 
Османската им пе рия с 
ин с ти ту ци ите си, как то 
е по дру ги те бъл гар с ки 
земи.

На се ве ро за пад сул-
та нът дър жи гар ни зо-
ни със са мос то ятел ни 
командири, но зе мя та и 
сис те ма та на уп рав ле-
ние за паз ва самобитност, 
до ня къ де не под в лас т на 
на Цариград. Изборите на 
„кне зо ве” (кме то ве дру-
га де - б.а.) се извършва, 
как то в ня ко гаш на 
България, а то ва е до пъл-
ни те лен сво бо до лю бив 
им пулс да не се за чи тат 
турците. Огромна ро-
ля иг рае и смес ва не то 
на пра вос лав на с ка то-
ли чес ка религия, ка то 
е за дъл жи тел но да се 
подчертае, че те не вли зат 
в про ти во ре чия по меж ду 
си. Рим и па па та по ла гат 
все въз мож ни гри жи за 
та зи своя со фийс ка ар хи-
епис ко пия (към нея спа-
дат Чипровци, Копиловци 
и др.) още от ХIV век.

Години на ред си но ве те 
на най-знат ни те фа ми-
лии в Кипровец – то зи 
на Парчевич, Пеячевич, 
Кнежевич, Соймирович 
и др., след на чал ни те си 
стъп ки на обу че ние при 
фран цис кан с ки те мо на-
си в града, за ми на ват за 
Рим и по лу ча ват со лид но 
ре ли ги оз но и фи ло соф-
с ко образование. После 
ри мо ка то ли чес ка та цър-
к ва ги из п ра ща да слу-
жат по це лия Балкански 
полуостров. Най-из тък-
на ти те от тях се връ щат 
в род ния си град, за да 

проповядват. Факт, кой то 
ня ма как да се под ми не 
– ред из с ле до ва те ли раз-
г леж дат Северозападна 
България от то зи пе ри од 
ка то сво еб ра зен буфер. 
Едва ли не „ни чия зо на” 
меж ду Османската им пе-
рия и Австро-Унгарските 
вла де ния на Хабсбургите.

Немалко бо ляр с ки ро-
до ве от Търновското и 
Видинското цар с т во на-
ми рат прис тан имен но 
в Чипровци след сри ва 
на Втората бъл гар с ка 
държава. За да оцелеят, 
при емат католицизма, но 
Рим пос та вя дру ги ус ло-
вия при под чи не ни ето на 
епископите, те зах вър-
лят арис ток ра тич ни те 
традиции, но пък и ня ма 
ко го да управляват.

Все пак се мейс т ва та на 
Соймирович, Кнежевич 
(ве ро ят но вла де те ли на 
Кнежа и околностите) 
бър зо съ умя ват да вля-
зат в род с т ве ни връз-
ки с ос та на ли те вид ни 
семейства, за да влас т ват 
над раз рас на лия се град.

Поради това, ко га-
то през 1688 го ди на 
Чипровци въстава, там 
съ щес т ву ва се ри озен ико-
но ми чес ки ресурс, за да 
се под дър жат въс та на ли те 
райони. След под пал ва-
не то и ра зо ре ни ето на 
гра да тур ци те от кар ват 
над 100 коли, пъл ни с 
пляч ка – злато, сребро, 
скъпоценности, цър ков на 
ут вар и др.

Уви, въс та ни ето не 
успява, из би та са хиляди, 
гра дът е ограбен, под-
па лен и из го рен до 
основи. Черни ко ло ни 
от бежанци, чес то пъ ти 
настигани, раз пи ля ва ни 
и из т реб ва ни от орди, се 
от п ра вят към Влашко, от-
там в Банат и Унгария. От 
цве ту що то сре ди ще не ос-
та ва ка мък вър ху камък. 
Заловените ка то ли чес ки 
мо на си са раз пъ ва ни и 
из га ря ни ка то факли.

Дотам сти га 
опустошението, че в из-
го ре но то Чипровци не 
се за сел ват ня ко гаш ни те 
бе жан ци бли зо два де сет 
го ди ни по дир това. Едва 
към 1815-1820 г. тук-там 
за поч ват да пу шат ко ми-
ни из об рас ли с къ пи ни 
домове. Повече тук ка то-
ли чес ки про по вед ни ци не 
стъпват.

Заедно с на се ле ни ето 
отс тъп ват и кон ни ци те на 
Георги Пеячевич и Богдан 
Маринов. Източници 
споменават, че те бро ят 
меж ду 500-1000 конника. 
Дори по-къс но Богдан 
Маринов ко ман д ва в ав с т-
рийс ка та ар мия бри га да и 

сти га до чин полковник.
В след ва щи те кон ф-

лик ти на Австро-Унгария 
от на ча ло то и сре да та на 
ХVIII век бъл га ри те се 
би ят

наравносмаджарите.
Летописите спо ме на-

ват така: „Носеха в се бе 
си ом ра за та за ра ди из-
би ти те си ба щи и май ки 
и по ра ди то ва не зна еха 
пощада, ако тур чин бе 
на от с рещ на та позиция, 
то той пред по чи та ше да 
се раз то пи във въздуха, 
да изчезне.” Много от 
бъл га ри те са удос то ени 
с ви со ки звания, а ня кои 
и с титли. Най-лич ни те 
от тях се вли ват в ун-
гар с ка та аристокрация, 
ка то взи мат съп ру ги  от 
вид ни семейства, да ва 
им се пра во на герб и 
знаме. Оттогава хро-
ни ки те спо ме на ват за 
„ба рон Качамагов”, 
„граф Пеячевич”, „ба рон 
Пейкич”. А то ва са все 
нас лед ни ци от ро до ве те 
на из т ре бе ни те бъл га ри в 

Чипровци.
Данните за Качамагови 

са дос та ос къд ни и чес-
то пъ ти си противоречат. 
Основната ин фор ма-
ция ид ва от кра еве ди те 
на Чипровския край, 
а те чес то пъ ти преп-
ли тат ле ген ди и за не-
мал ко хо ра же ла но то 
ста ва действително. 
Споменават авторите, че 
Георги Качамагов е бил 
удос то ен с во евод с ки 
сан за из к лю чи тел ни-
те си ка чес т ва лич но от 
ав с т рийс ка та им пе рат-
ри ца Мария-Терезия, а 
ба рон Никола Качамагов 
(или „Качамаг”) бил 
до ри ин ти мен при-
ятел на императрицата! 
Достоверното е, че в с. 
Копиловци на ис ти на съ-
щес т ву ва ла фа ми ли ята 
Качамагови и тя би ла от 
вид ни те се мейс т ва в ис-
то ри ята на Чипровския 
край. Навярно те са учас-
т ва ли в бор би те за на род-
но единение, при те жа ва-
ли са со лид но богатство, 

ро дът им е учас т вал 
ак тив но във въс та ни ето 
на рав но с дру ги те чип-
ров с ки първенци.

Записаните пре да ния 
съ що са разнопосочни. 
Едното от тях разказва, че 
Мария-Терезия поже ла ла 
да въз наг ра ди лю бов ни ка 
си, ка то го да ри с лов но 
поле. Но при след но то 
условие: да ях не ко ня 
и да пре пус ка в га лоп 
дотам, до къ де то умо ре-
ни ят кон спре или пад не 
с пя на меж ду зъбите. 
Каквото раз с то яние 
измине, та къв ще бъ де да-
ре ни ят ло вен район.

Или и дру га раз но вид-
ност на ле ген да та за ви со-
чайшия лю бо вен подарък. 
Загрижен, че не го ви те 
съ на род ни ци в Банат бед-
с т ват без соб с т ве ни земи, 
ба рон Качамагов по мо лил 
при ятел ка та си да им оп-
ре де ли земя. 

Императрицата се 
съгласила, но му заявила, 
че ще тряб ва да пре пус-
не с ко ня си и къ де то той 

пад не от умора, там ще 
е кра ят на от пус на ти те 
владения.

Замислил се баронът, 
хрум на ло му не що и 
по ис кал то ва да ста-
не след ва щия ден. На 
дру га та ут рин ба рон 
Качамагов ях нал ко ня 
и препуснал. Щом се 
из гу бил от пог ле да на 
свитата, той пре пу кал 
още из вес т но време, а 
зад ед на ви со чи на го 
ча кал брат му с нов, 
то ку-що от по чи нал кон! 
Така ба рон Качамагов 
сме нил че ти ри коня! 
Когато съ об щи ли на 
им пе рат ри ца та до къ де 
е стиг нал фа во ри тът 
й, в сви та та се за чу ди-
ли как га ло пи ращ кон 
мо же да из ми не та ко ва 
разстояние! Не е из вес-
т но по-на та тък как во се 
е случило, да ли Мария-
Терезия е проз ря ла 
измамата.

Днес в ед на от бъл-
гар с ки те цър к ви в 
Банат има ло порт рет 
на ба рон Качамагов. 
Хората про дъл жа ва-
ли да го почитат ед-
ва ли не ка то светец. 
Елементарните справ ки 
сочат, че им пе рат ри-
ца та Мария-Терезия 
уп рав ля ва от 1740 до 
1780 г., а ако раз ка-
за ни те съ би тия са се 
случили, то Георги и 
Никола Качамагови са 
по том ци на чип ров с-
ки те си пред ци от 1688 
г. Вероятно са би ли 
пъл ко вод ци или вис ши 
са нов ни ци от свитата, 
та ка че в раз ка зи те 
мо же би има ня как во 
зрънце.

Наричат им пе рат ри ца 
Мария-Терезия „све-
кър ва та на Европа”, 
„майка та на Австрия”. 
Най-мал ка та й дъ ще-
ря Мария-Антония 
(Антоанета ста ва във 
Франция) е ед ва на 
де вет години, ко га то 
ба ща й ло та рин г с ки ят 
хер цог Франц умира. 
Така, в про дъл же ние 
на 35 години, сър ца та-
та й май ка уп рав ля ва 
Австро-Унгарската 
империя.

Възможно е всич ко 
на пи са но и раз на ся-

но за Качамагови да е 
преувеличено. Въз мож-
но е да са би ли ня как ви 
сановници, на пъл но за ви-
си ми от им пе ра тор с ко то 
благоволение.

Бежанскитевълни
обез кър вя ват 

Северозападна България 
с око ло 250 000 – 300 000 
души. Чипровските ро до-
ве се за сел ват в Хърватия, 
Босна, Влашко, Молдова, 
Унгария, Австрия. 
Графовете Пеячевич да-
ват нов клон на се мейс-
т во то сред хър ват с ка та 
аристокрация.

Никога Чипровци по-
ве че не сти га то ва ниво, 
оп ре де ля що го ка то за бе-
ле жи тел но бъл гар с ко сре-
ди ще на бла го ден с т вие и 
богатство.

Завинаги се за губ ва и 
зна че ни ето му ка то пан-
те он на ка то ли циз ма в 
Западна България. И ни-
ко га по ве че Ватикана не 
пра ви ка къв то и да е опит 
да го възроди.

От в. „Свободен народ”

Българин бил 
лю бов ник на
им пе рат ри ца
МарияТерезия да ри ла ба рон Никола 
Качамагов с лов но по ле



Д-р Даниела 
Стоянова

oбщопрактикуващ лекар,
специалист  по
обща медицина

Всеки работен ден
от 8,00 до
13,00 часа

Набира 
пациенти

Тел. за контакти: 
096 389 346

“АПОЛОН-21”ООД,

Монтана
ул. “Цар БорисIII” № 11 
Поликлиника,
кабинет 106
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►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

Фирма„Ди-Вен”ЕООД–гр.Лом 
е ото ри зи ран 
ди лър на мо
то ка ри с мар
ка та Тайлифт”. 

Бързи, ер го но мич ни и на деж д ни мо то ка ри те 
на „Тайлифт” са найдоб ра та под к ре па във ва
шия склад, про из вод с т ве но ха ле или площадка. 
Възможности за дос тав ка на дизел, газ или бензин, 
ком п лек то ва ни със смен ни съоръжения. Двигатели 
НИСАН, ИСУЗУ или ЯНМАР, ав то ма тич на хид рот
ран с ми сия и сервоуправление.
Две го ди ни гаранция, оси гу ре но об с луж ва не до 
вся ка точ ка на стра на та в рам ки те на 24 часа.

НиесмесигурнаопоразаВашиябизнес.
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

„ЕЛИНА” ЕООД – Монтана

●сенници;
●шатри;
●мобилнибасейни
Монтана – око лов ръс тен път, 
сре щу бен зи нос тан ция Shell.
Тел. 0888/62 40 18;  096/300 861; 
http://elina-bg.com..

ЕТ „НЕШО МИРАНОВ”
Нешо МИРАНОВ – управител

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

ЕТ“МАРИУС-ПламенМарков-ВаняЕмилова”

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

Магазин в Монтана: 
бул. “Трети март” 91, тел. 0887/17 94 94

■ Превоз на пътници до Германия
■ Поръчки за автомобили
■ Транспорт с платформа

Монтана, 0887/17 94 94; 0888/32 35 63

ЕТ„Владимировинженеринг”

► Ремонти и ре цик ли ра не на ди зе ло ва 
го рив на апа ра ту ра за сел с кос то пан с ка и 
тран с пор т на тех ни ка
►Всички ви до ве рус ки ГИП и дю зи
►БОШ (без електроника)
►ДРА 3, 4, 6-ци лин д ро ви ля ва и 
дяс на ори ги нал ни ре зер в ни части.
Монтана, ул. „Нишка” 17, тел. 0898/214 557

■ Системи 
    за сигурност
■ Техническа
    ох ра на на
    обек ти с
    ав то пат рул ни
    сили
■ Физическа
    охрана

Доверете ни се

Монтана, 
бул. „Трети март” 74, офис 1
096/ 303 599,  0886/036 990, 
0889/200 711, 0889/200 727
sot.3s.montana@abv.bg

ВСИЧКО ЗА ДОМА
ВТОРА УПОТРЕБА от Германия

Мебели, ел. уреди,
колелета, 

ком пют ри и мно го други.
В под ле за на жп га ра та в Монтана.
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Bulgaria-SerbiaIPACross-border
programme
CCINumber

2007CB16IPO006-2009-1-65
                                                                                         
Заключителна кон фе рен ция по проект:
„СЪЗДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-

КОНСУЛТАТИВНИ ЦЕНТРОВЕ /
ИКК/ - БЪРЗ СТАРТ В ГРАДОВЕТЕ 

БЕРКОВИЦА И НИШ” 
На 25 юли 2012 г. в гр. Ниш, Сърбия се про

ве де зак лю чи тел на та кон фе рен ция по про
ект „СЪЗДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО
КОНСУЛТАТИВНИ ЦЕНТРОВЕ /ИКК/  БЪРЗ СТАРТ В 
ГРАДОВЕТЕ БЕРКОВИЦА И НИШ” по прог ра ма та за 
тран с г ра нич но сътрудничество.

Присъстваха пред с та ви те ли на во де ща та ор га ни
за ция  Национална асо ци ация за ико но ми чес ка и 
со ци ал на ин тег ра ция /НАИСИ/  София, пар т ньо ри те  
проекта: Читалище „Иван Вазов 1872” –Берковица 
и Организация ПротектаНиш, медии, граждани.  
Организаторите пред с та ви ха дейнос ти те по про ек та 
и резултатите, как то и въз мож нос ти те за не го ва та 
ус тойчи вост във времето. 

Проектът стар ти ра на 29 юли 2011 го ди на ка то за 
пе ри од от ед на го ди на бя ха из вър ше ни раз лич ни 
дейности, ко ито да под по мог нат мес т ния бизнес. 

В рам ки те на про ек та бя ха съз да ден ин фор ма
ци он нокон сул та тив ни цен т ро ве /ИКК/„Бърз старт” 
в гр. Берковица и гр.Ниш ка то ба за за съз да ва не 
на мре жа от та ки ва цен т ро ве в две те страни. ИКК 
пред ла гат кон сул та ции за за ети и без ра бот ни лица, 
ко ито же ла ят да раз ви ват соб с т вен бизнес, а съ що 
та ка и за бизнеса. Основната дейност на цен т ро ве
те е обу че ние за про фе си онал на ква ли фи ка ция на 
за ети и без ра бот ни ли ца по по ве че от 40 про фе си и /
с пе ци ал нос ти в раз лич ни браншове, за ко ито НАИСИ 
при те жа ва лиценз:строителство, туризъм, готвачи, 
бармани, сервитьори, програмиране, ин те ри орен 
дизайн, счетоводство, ме ни дж мънт и др.

Важна част от про ек та бе стар ти ра ло то от 
14.12.2011 го ди на со ци ал ноико но ми чес ко 
проучване, ко ето да  по со чи със то яни ето на ра бо те
щи те фирми, раз ви ти ето на от рас ли те и да по ка же 
пот реб нос ти те на па за ра на тру да в два та це ле ви 
региона, на чи ято ба за да се из гот вят прог но зи за 
раз ви тие на ико но ми чес ки те су бек ти по бран шо ве  
и да се раз ра бо ти мо дел на тран с г ра нич но сът руд
ни чес т во и ико но ми чес ки връз ки с об ласт Нишава 
в Сърбия. В хо да на про уч ва не то бя ха  по пъл не ни 
745  ан кет ни кар ти   с пред с та ви те ли на бизнеса, 
НПО, об щин с ки струк ту ри и ве дом с т ва от со ци ал на та 
сфера, как то и с ра бот ни ци и служители, ра бо те щи 
в тях. За вся ка от це ле ви те гру пи (ра бо то да те ли и 
слу жи те ли и работници) бя ха  раз ра бо те ни от дел ни 
анкети.

През ме сец яну ари 2012 г. бе из вър ше но обу че ние 
за обу чи те ли на пред с та ви те ли на биз не са от два та 
ре ги она по Методиката „Бърз старт” /QS/ за обу че
ние на кон к рет но ра бот но място. Целта на ме то ди
ка та е по доб ря ва не ор га ни за ци ята и ефек тив нос т
та на труда, как то и мо ти ва ци ята на работниците. 
Методиката е гъв ка ва и е при ло жи ма за раз лич ни 
браншове. 

През юни 2012 г. обу чи те ли те нап ра ви ха обу че ния 
по ме то ди ка та на пер со на ла в сво ите предприятия. 
В пос лед с т вие те мо гат да пред ла гат по доб ни обу че
ния и на дру ги биз нес организации.  

Друга ос нов на дейност бе съз да ва не то на  три
езич на уеб ба зи ра на ин фор ма ци он на сис те ма и 
сайт, пред наз на чен за ос нов ни те це ле ви групи: ра
бо то да те ли по браншове; за ети и без ра бот ни лица, 
же ла ещи ква ли фи ка ция и прек ва ли фи ка ция и же ла
ещи да раз ви ват соб с т вен бизнес. Тези це ле ви гру пи 
мо гат да се ре гис т ри рат в сайта,  да по пу ля ри зи рат 
дейнос т та си, да тър сят пар т ньо ри от об лас ти те Ниш 
(Сърбия) и  Монтана, да тър сят и пред ла гат ра бот
ни места, кон сул та ции за тех ни те пот реб нос ти от 
партньори, пазари, обучения.

Проектът бе  по пу ля ри зи ра чрез из гот ве ни те рек
лам ни  ма те ри али  – плакати, тениски, дипляни, 
ко ито бя ха  раз п рос т ра не ни  сред це ле ви те гру пи и 
мес т на та общност. 

Проектът бе ре али зи ра по прог ра ма та за тран с г ра
нич но сът руд ни чес т во (ТГС) на стойност 159 хи ля ди 
лева. Предложението е сред спе че ле ни те 44 про ек та 
от 166 кан ди да ти за ця ла та страна. Водеща ор га ни
за ция е Национална асо ци ация за ико но ми чес ка и 
со ци ал на ин тег ра ция /НАИСИ/  София с пар т ньо ри 
по проекта: Читалище „Иван Вазов 1872” –Берковица 
и Организация ПротектаНиш.

26 ч Ермолай и дру га ри те му. 
Св. прпмчца Параскева.

27 п Св. вмчк Пантелеймон. 
Свв. Седмочисленици: свв. 
равноапп. Кирил и Методий, 
св. Климент, архиеп. Охридски, 
препп. Наум, Сава, Горазд 
и Ангеларий. Успение на св. 
Климент, архиеп. Охридски

28 с Св. ап ли и дя ко ни 
Прохор, Никанор, Тимон и 
Пармен

29 н † Неделя след 
Петдесетница. Св. мчк 
Калиник. Св. мчца Серафима 
девица. Свщмч. Висарион, еп. 
Смолянски

30 п Свв. Апли. от 70те 
Сила, Силуан, Крискент, Епенет 
и Андроник. Св. Валентин, еп. 
Интерамски.

31 в Св. пра ве ден Евдоким 
Кападокийски. Св. мчца Юлита. 
(Богородични заговезни)

1 с Св. мчци се дем бра тя 
Макавеи, май ка им Соломония и 
учи те лят им Елеазар. Изнасяне 
на Честния и Животворящ Кръст 
Господен. (Водосвет) (Начало на 
Богородичния пост)

„АсеновЕлектрикиБо”ЕООД

Всички ви до ве стро ител ни 
работи, ел. инсталации, ВиК, 

отоп ли тел ни инсталации, 
тер мо и хидроизолации.

Цветан Асенов, уп ра ви тел
Тел./факс: 092/641551, GSM: 0888/318122, 
e-mail: cv_asenov@mail.bg.
Враца, ул. „Н. Вапцаров” 35.

ОПАЛ – Враца
инж. Тодор Топалски, пред се да тел

Тел. 092/65 30 81; факс 092/66 03 61; тел. 02/958 
14 87. GSM 0888/447 006; e-mail: opal@bitex.com.

ПРИСТАНИЩЕН
КОМПЛЕКС– 
ЛОМ ЕАД

3600 Лом, 
ул. „Пристанищна” № 21
Тел. 0971/69 412, 60 300, факс 0871/60 301, 
е-mail: office@portlom.bg; info@portlom.bg; 
www.portlom.bg.

Фирма „Опал 92“ АД  Враца, една от наймощните 
в региона, специализирана в проектирането и 
строителството на жилища и промишлени обекти, 
предлага работа на млад специалист до 29 години  
по програма за насърчаване на младежката 
безработица.

Кандидатите трябва да имат завършено висше 
образование по една от следните специалности: 
стопански мениджмънт, счетоводна отчетност, 
предприемачество и мениджмънт, секретар
администратор на малки предприятия, търговия, 
икономика и мениджмънт.

За повече информация кандидатите, един от които 
ще получи работа в престижната фирма, могат да се 
обръщат на телефони 0888/718594  Христов.



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

slovoplus@yahoo.com

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”

Председател
на кооперация
“Журналист”
и гл. редактор:

Параскева Маркова 
тел. 0876 307 732
         0876 537 952

●Печатница Враца● ЕООД

Монтана, ул. “Пейо Яворов” 1, Бизнесцентър “Огоста”

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     
                   0988 881081
Екип Видин                                   
3700, ОКС, ул.”Г. Божинов” 1
тел.: 0889 399 349

п
лю

сСлово

ТПК “Септември” 
– Монтана

произвежда:
• дюшеци, ма си – хол ни и кухненски, 

и столове
• Отдава по ме ще ния под на ем

за офи си и производство

ТПК„Септември”предлага
офисиподнаемвБитовкомбинат

наул.„Третимарт”84.

Монтана, ул. “Индустриална” 8, 
те л. /факс: 096/305 802  – гл. счетоводител

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

ДАВАМстаяподнаем,
удоб на за квар ти ра и 
за офис, в БЦ „Огоста” 
– Монтана. 
Тел. 0899/655604.

ПРОДАВАМ
двуетажнакъща в 
цен тъ ра на Монтана с 
двор но мяс то 270 кв.м, 
пе че на тухла, гре до
ред и плоча, ку ба ту ра 
120 кв. м, раз гъ на та 
площ 55 кв. м. Цена по 
договаряне.

ДАВАМподнаем
нов апар та мент 100 
кв. м – на ем 200 лв. 
Тел. 096/323 035; 
0894/472624.

►МАЛКИ ОБЯВИ
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В брой 25 на в. 
„Слово плюс” в 
пам ф ле та на Цветан 
Илиев „Не с наг лост 
и коварство, гос по да” 
са до пус на ти тех ни
чес ки грешки.

В края на чет вър
тия аб зац вмес то 
ду ма та „псу ват” да 
се че те „па су ват”, а 
в 10ия аб зац да се 
че те „Нека пред по ло
жим…” вмес то „… да 
при емем…”.

Редакцията се из
ви ня ва на ав то ра и на 
чи та те ли те за до пус
на ти те грешки. 

■Слово плюс

Уточнение

Апостолът на 
спор та в Мездра 
Надежда Ганчева

75-го ди шен юби лей 
Мирослав ГЕТОВ
В деня, в кой то чес т ва ме 175 го ди ни от рож де ни-

ето на Апостола на сво бо да та Васил Левски - 18 юли, 
Апостолът на спор та в Мездра, дъл го го диш на та учи-
тел ка по физкултура, със те за тел ка и треньор ка по 
волейбол, ле ка атлетика, хандбал, спор т на и ху до жес-
т ве на гим нас ти ка Надежда Ганчева от п раз ну ва своя 
75-го ди шен юбилей. 

По то зи по вод зам.-кме тът Генади Събков връ чи 
на юби ляр ка та от име то на Община Мездра бу кет 
с цветя, поз д ра ви те лен адрес, по че тен знак за при-
нос към общината, злат но кръс т че и дип тих ико ни 
на Казанската Св. Богородица и на Иисус Христос 
Вседържител (Пантократор). 

„Званията „Почетен граж да нин на об щи на Мездра”, 
„Старши учи тел”, „Отличник на Министерството на 
на род на та прос ве та”, „Заслужил де ятел на БСФС”, 

мно го то грамоти, дип ло ми и значки, са най-малкото, 
с ко ето Вашите зас лу ги са оце ня ва ни във вре ме-
то” - се каз ва в поз д ра ви тел ния адрес, из п ра тен до 
г-жа Ганчева от кме та на об щи на та Иван Аспарухов. 
„Бъдете още дъл ги го ди ни жи ва и здрава! Мездра се 
гор дее с Вас!” 

Да поз д ра вят спор т ния до айен дойдо ха съ що пред-
се да те лят на Общинския съ вет Делян Дамяновски и 
сек ре та рят на об щи на та Нина Данколова. Родената 
през 1937 г. във Враца Надежда Ганчева, ко ято е би ла 
учи тел ка и треньор ка на сто ти ци мез д рен с ки мла де жи 
и девойки, бла го да ри сър деч но на всич ки за ока за но-
то внимание. По тра ди ция тя спо де ли своя праз ник с 
най-близ ки те си при ятел ки и роднини. 

На из п ро во дяк всич ки се сни ма ха за спо-
мен и си по же ла ха да се ви дят от но во на нейна та 
100-годишнина. ■

чес т ва

Изложба „Левски в бъл-
гар с ко то изоб ра зи тел но 
из кус т во” ще пред с та-
ви в своя фейс бук про-
фил Младежкият дом в 
Монтана. Тя е пос ве те на 
на 175-а та го диш ни на от 
рож де ни ето на Апостола. 
Образът на Васил Левски 
е пре съз да ван от мно го 
бъл гар с ки ху дож ни ци и 
скулптори, но във вир-
ту ал на та ек с по зи ция на 
Младежкия дом са вклю че-
ни 50 от творбите. „Нашата 
ауди то рия са мла ди те хора, 
ко ито пре кар ват мно го вре-
ме в со ци ал на та мре жа и 
във ва кан ци он ни те дни то ва 
е най-добрият, ле сен и ико-
но ми чен на чин да стиг нем 
до тях. Ще пуб ли ку ва ме и 
мис ли на Левски в съ че та-
ние с ви зу ал но пос ла ние 
на кар ти ни те от бъл гар с ки 
художници. Имаме 3143 
при яте ли във Facebook и се 
на дя ва ме те да обър нат вни-
ма ние на изложбата.” – ка за 
Асен Асенов – ди рек тор на 
Младежкия дом. 

Сред пред с та ве ни те във 
вир ту ал на та га ле рия „175 
г. от рож де ни ето на Васил 
Левски” твор би са пуб ли-
ку ва ни кар ти ни на Георги 
Данчов - един с т ве ни ят 
художник, кой то е поз на-
вал лич но Левски, за то ва е 
ло гич но да предполагаме, 
че то ва са най-ав тен тич ни-
те порт ре ти на на ци онал-
ния ни герой. Представата 

за Левски до пъл ват 
портрети, ри су ва ни от 
Никола Михайлов, Васил 
Стоилов, Георги Черкезов, 
Кирил Буюклийски, Борис 
Ангелушев, Петър Вълчев, 
Руска Маринова, Цветана 
Щилянова, Жечко Попов 
и др. 

Фигурални ком по зи ции 
от Александър Поплилов, 
Александър Жендов, 
Борис Ангелушев, Никола 
Кожухаров, Васил Стоилов, 
Калина Тасева, Сергей 
Ивайлов, Иван Петров, 
Добри Добрев, пред с та-
вят епи зо ди от жи во та на 
Левски.

На фейс бук стра ни ца та на 
Младежкия дом са пуб ли-
ку ва ни и ня кол ко скул п ту ри 
и паметници, ба ре ле фи и 
пластики, вдъх но ве ни от де-
ло то на Апостола. Отделено 
е спе ци ал но мяс то на па мет-
ни ка на Михаил Шапкарев 
в Монтана, чи ято ис то рия е 
пред с та ве на обстойно. 

Ако из лож ба та про во ки-
ра поз на ва тел ния интерес, 
всич ки под роб нос ти за 
пред с та ве ни те вир ту ал ни 
ко пия на кар ти ни те се на-
ми рат кни га та на Жечко 
Попов “Васил Левски в 
бъл гар с ко то изоб ра зи тел но 
из кус т во”.

Изложбата виж те
и ко мен ти рай те тук:
https://www.facebook.com/

omd.montana
■ Слово плюс

С вир ту ал на 
ек с по зи ция 
във фейс бук 
Младежкият дом в 
Монтана по чи та 
па мет та на Левски
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Иван ВЪЛОВ
По ня как ва слу чайност по-

лу чих поч ти ед нов ре мен но две 
кни ги за Христо Ботев. По раз-
ли чен на чин и вся ка по сво ему е 
цен на при бав ка към би обиб ли-
ог ра фи ята на ве ли кия българин, 
кой то ето, че ве че че ти ри на де-
сет де се ти ле тия про дъл жа ва 
да бъ де при мер за родолюбие. 
Докосването до жи во та и де ло то 
му, до съз да де но то от не го и за 
него: блес тя щи те му по етич ни 
творби, не над ми на та та му по 
си ла публицистика, опи ти те за 
на пис ва не то на би ог ра фи ята му, 
ли те ра тур но-кри тич ни те ана ли зи 
на твор чес т во то му, па мет ни ци те 
и порт ре ти те му... – всич ко то ва 
не е спря ло да ни вълнува до ри и 
днес. Да ни пос та вя пред как ви 
ли не изпитания, за дъл жа вай ки 
ни да тър сим ис то ри чес ки про лу-
ки във все още съ щес т ву ва щи те 
мъг ля ви ни в би ог ра фи ята му. От 
та къв ха рак тер са и две те кни-
ги – та зи на Станислав Велчев 
„Христо Ботев не ос та вя кръв ни 
нас лед ни ци”, С., 1912, и сбор-
ни кът „Загадката Осен, род но то 
се ло на Христо Ботев” (вто ро 
издание),  изд. „Пропелер”.

Станислав Велчев, кой-
то бли зо по ло вин век про уч ва 
сът во ре но то от ху дож ни ци и 
скул п то ри (рисунки, порт ре-
ти и паметници); ор га ни зи рал 
е де сет ки из лож би из стра на та 
на съб ра ни те от не го творби, а 
пре ди две го ди ни из да де и вну-
ши те лен ал бум „Ботев в бронз 
и гра нит”, в но ва та си кни га е 
категоричен, че „Христо Ботев не 
ос та вя кръв ни нас лед ни ци”. Това 
твър де ние е из г ра де но на ос но-
ва та на се ри оз ни ге не ало гич ни 
проучвания, с ко ито се оп ро вер-
га ва схващането, про кар ва но от 
ня кои тенденциозно, че бра тът 
на ве ли кия бъл га рин ген. Кирил 
Ботев е имал ис тин с ки син, а той 
всъщ ност е бил осиновен.

От по-друго, а мис ля и от 
по-слож но ес тес т во е за гад ка та 
око ло се ло Осен, Врачанско, ка то 
род но мяс то на Христо Ботев. 
Тази вер сия не е но ва и със та ви-
те лят на сборника, та лан т ли ви ят 
пи са тел Цветан Илиев доб ро на-
ме ре но под хож да към не са мо 
деликатната, но и от го вор на ми-

сия да пос та ви на об щес т ве на 
дис ку сия ед но предположение, 
ед на вер сия око ло въз мож нос-
т та с. Осен да е род но мяс то на 
Христо Ботев, но и поч ти неп ре-
одо ли мо труд на от ис то ри чес ка 
глед на точка. По по вод на вто ро-
то из да ние на книгата, след ка то 
под чер та ва ог ром ния ин те рес на 
чи та те ли те от „бом ба та”, за ло-
же на в първото, Цветан Илиев 
пояснява, че „мас ти ти про фе со ри 
и ака де ми ци с „тух ли” от пи са-
ния за Калофер, не ско чи ха да 
оп ро вер га ват вер си ята за Осен. 
Защо? Защото ще се на ла га до-
каз ва не с факти, а те ги ня мат 
и ще бъ де край но неп ри ят но да 
на ру шат уюта си с офи ци ал на та 
версия.” Предизвикателно, но 
в бук вал ния ис то ри чес ки сми-
съл – вярно, тъй ка то се знае, че 
и до ден-дне шен не е от к ри то 
кръ щел но то сви де тел с т во за раж-
да не то – мяс то то и точ на та да та, 
на Христо Ботев. Твърденията са 
най-ве че за Карлово и Калофер, 
от къ де то след ва щи те де ца на 
се мейс т во Иванка и Ботю Петков 
имат уза ко не но род но място. 
Както се вижда, из гу бе на та офи-
ци ал на ре гис т ра ция за род но то 
мяс то на Хр. Ботев, ко ято мо-
же и съв сем тен ден ци оз но да е 
изчезнала, да ва ло гич но ос но ва-
ние за по ява та на вер си ите за три 
род ни мес та на ве ли кия бъл га рин 
– Карлово, Калофер и... Осен.

Съставителят на сбор ни ка 
Цветан Илиев е нап ра вил всич-
ко въз мож но да за щи ти вер си ята 
за с. Осен ка то род но мяс то на 
Хр. Ботев, за ко ето се гаш ни те 

ней ни сто рон ни ци му дъл жат 
благодарност. Събраният от не го 
материал, в кой то се съ дър жат 
лю бо пит ни факти, свър за ни с 
раз лич ни съ би тия и име на не са-
мо от Осен, но и от окол ни те до 
не го вра чан с ки села. Потърсени 
са все въз мож ни източници, с 
ко ито в ня как ва сте пен се пот-
вър ж да ва или от ри ча вер си ята за 
„Загадката Осен”: от къ си от кни-
ги на пи са те ли те Ст. Ц. Даскалов 
- „Улица „Петропавловска”, на 
Стефка Цветкова – „Пищов за 
Ботев”, ста но ви ще на ис то ри ци-
те-бо те во ве ди – акад. Михаил 
Димитров, Ал. Бурмов, Николай 
Жечев, та до ри и на Божидар 
Димитров от Националния ис то-
ри чес ки музей...

Второто из да ние на „Загадката 
Осен – род но то се ло на Христо 
Ботев” включ ва поч ти сто 
стра ни ци от зи ви на из вес т-
ни писатели, общественици, 
кметове, учители, чи та лищ ни 
дей ци – хо ра от раз лич ни въз рас-
ти и професии, под к ре пя щи вер-
си ята за Осен ка то род но мяс то 
на Христо Ботев. Единодушна е 
оцен ка та за по лез нос т та и нав ре-
мен но то из да ва не на та зи книга, 
ко ято ма кар и с яв на прис т рас т-
ност твърди, че с. Осен е род но 
мяс то на ве ли кия българин.

Съставителят на сбор ни ка 
Цветана Илиев, поз нат ни пре-
дим но ка то та лан т лив поет, 
се изя вя ва и ка то страс тен 
публицист. Извършеното от не го 
зас лу жа ва не са мо похвала, но 
и го ля ма благодарност, за що то 
се явя ва и ка то про во ка ция към 

съв ре мен на та ис то ри ог ра фия да 
про дъл жи да се за ни ма ва с би ог-
ра фи ята и де ло то на ге ни ал ния 
по ет и ре во лю ци онер Христо 
Ботев

(Убеден съм, че кни га та 

„Загадката Осен – род но то мяс то 
на Христо Ботев” ще пре тър пи 
още из да ния и ще бъ де обо га-
те на с по ве че на уч ни фак ти и 
доказателства.

Дано!?■

Родно се ло ли е Осен 
на Христо Ботев?
Станислав Велчев, „Христо Ботев не ос та вя кръв ни нас лед ни ци”, 
С., 1912. и сбор ни кът „Загадката Осен, род но то се ло на Христо Ботев” 
(вто ро издание),  изд. „Пропелер”

Христо ГАНОВ

Молитва за 
Васил Левски
По-малко себе си – повече народа да съхраним,
да не бъдем безчувствени
пред очите разплакани,
да си кажем кривиците и напред да вървим –
трябваш ни, Дяконе.

Когато от дребни грижи животът
изглежда нелек,
когато сме слаби (и когато заякваме),
трябваш ни за опора като най-близък човек –
трябваш ни, Дяконе.

За да се научим свойта работа да вършим сами
и вече нищо наготово да не чакаме,
да не газим в бита, а с твоите пориви да летим –
трябваш ни, Дяконе.

Твойта мярка ни трябва,
твоят апостолски жест,
за да няма в душите предателски дракони,
и като теб да можем да мрем за едната чест –
трябваш ни, Дяконе.

Да се доближаваме все повече до твоя живот,
а то означава – до България – майка ни,
за да узряваме като хора, като народ...
Трябваш ни, Дяконе.

175 г. от рождението на Васил Левски
Мирослав ГЕТОВ
Община Мездра и кон сор ци ум 

„Мездра ин же не ринг” - София 
под пи са ха до го вор за из пъл-
не ние на стро ител но-мон таж-
ни ра бо ти (СМР) във връз ка 
с Договор за пре дос та вя не на 
без въз мез д на фи нан со ва по мощ 
№BG161PO001/3.1-03/2010/021, 
фи нан си ран от ОП „Регионално 
раз ви тие” (ОПРР) 2007 - 2013 г., 
за проекта: „Историята, кул ту ра-
та и при ро да та - ту рис ти чес ки те 
ат рак ции на об щи на Мездра”. 
Документът па ра фи ра ха кме тът 
Иван Аспарухов и пред с та ви-
те ли те на сто лич ния кон сор ци-
ум инж. Милош Поцков и арх. 
Константин Пеев.
Проектът пред виж да из вър ш-
ва не то на рес тав ра ци он ни и 
кон сер ва ци он ни дейнос ти по 
кул тур но-ис то ри чес ка ат рак ция 

„Калето”, раз ви тие на тех ни чес-
ка та ин ф рас т рук ту ра и из г раж-
да не на до пъл ни тел на дреб но-
ма щаб на ту рис ти чес ка ин ф рас т-
рук ту ра в района, не об хо ди ма за 
по се ще ни ето на ар хе оло ги чес кия 
комплекс. 
„Мездра ин же не ринг” спе че ли 
об щес т ве на та поръчка, въз ло жи-
тел на ко ято е Община Мездра, 
за из пъл ни тел на СМР. 
Тяхната офер та бе ше пред по че-
те на пред те зи на ос та на ли те две 
биз нес обе ди не ния на тър гов с ки 

дружества, по да ли до ку мен ти за 
учас тие - кон сор ци ум „Мездра 
2012” и сдру же ние „Мездра 
2012”.   
Срокът за из пъл не ние на СМР е 
приб ли зи тел но 6 месеца, а пред-
ло же на та офер т на це на от из пъл-
ни те ля - 2 841 374.97 лв.  
Междувременно Община 
Мездра под пи са до го вор с 
„Агроводинвест” ЕАД - София 
за уп раж ня ва не не за ви сим стро-
ите лен над зор в про це са на из-
пъл не ние на СМР по проекта, 
как то и до го во ри по три те обо-
со бе ни по зи ции за мер ки те за 
оси гу ря ва не на пуб лич ност на 
про ек та и на пуб лич ност на 
атракциите.   
Община Мездра склю чи до го во-
ра за пре дос та вя не на без въз мез-
д на фи нан со ва по мощ за про ек та 
„Историята, кул ту ра та и при ро-
да та - ту рис ти чес ки те ат рак ции 
на об щи на Мездра” на 23 но ем-
в ри м. г. Той е на об ща стойност 
3 904 789.00 лв., от ко ито 94.45% 
без въз мез д на по мощ от ОПРР 
и 5.55% соб с т вен принос. 85% 
от без въз мез д но то фи нан си-
ра не ще бъ дат от пус на ти чрез 
Европейския фонд за ре ги онал но 
развитие, а ос та на ли те 15% - от 
дър жав ния бюджет. 
Срокът за из пъл не ние на про ек та 
е 20 ме се ца т. е. до края на юли 
2013 г. ■

Започва из г раж да не то на 
археологическия ком п лекс 
„Калето” край Мездра 


