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На брифинг в Монтана кметът Златко Живков
заяви, че решението на Комисията за установява
не и предотвратяване конфликт на интереси сре
щу него е политическо и не го изненадва.
Той коментира, че целта на това решение е
„да се отклони вниманието на хората в Монтана
от тежката ситуация, в която е изпаднала пар
тия ГЕРБ в региона след скандала с изнудването
на бизнесмени и ареста на депутата Димитър
Аврамов”.
Кметът съобщи, че ще обжалва решението в
съда и заяви, че разчита на безпр
 истрастността
на българските магистрати.
Според решението на Комисията по конфликт
на интереси, през 2008, 2009 и 2010 година об
щината е купувала лекарства от аптеката на съп
ругата на кмета Албена Живкова за нуждите на
ветераните от войните и инвалидите. Стойността
на лекарствата е 7832 лева, а печалбата – 700
лв.
Договорът е бил подписан с „Алба”, тъй като
други аптеки отказвали да дават лекарства на
ветераните, понеже преводите от държавата за
общините по това перо се бавели.
С влизането в сила на закона от 1 януари 2009
година договорът е бил прекратен. Две от факту
рите по този договор обаче, които били съставени
през декември 2008 г., а изпл
 атени през януари
2009 ., са основание за решението на комисията,
уточни Живков.
Кметът на Монтана съобщи, че аптека „Алба”
има договор с община Монтана, по който превеж
да всеки месец по 2000 лева като спонсорство за
спортните клубове в града.
„Кмет съм на Монтана и ще продължа да бъда”,
каза в заключение Златко Живков.■ Слово плюс

Северозападът –
с най-голям дял
на дългосрочната
безработица в ЕС
През 2011 г.
Северозападният регион е
бил с най-голям процент на
дългосрочна безработица в
България – 69,1%, показват
данни на „Евростат”. Това
е и регионът с шестия найвисок дял на дългосрочната
безработица в ЕС. Делът на
дългосрочната безработица,
който представлява процен
тът от безработните, които
нямат работа от 12 месеца
или повече, възлиза средно
на 43,1% в ЕС през миналата
година. Общо в България де
лът на дългосрочната безра
ботица е бил 56,2% през 2011
г. Тогава общо в 60 региона
в Европа повече от полови
ната безработни не са имали
работа поне от 12 месеца. ■
Слово плюс

Започнаха да освобождават
работници от Дунав мост 2
Около 80 души вече са освободени от строежа
на Дунав мост 2. Испанският консорциум FCC – из
пълнител на обекта обаче не е уведомявал Бюрото
по труда във Видин за масови съкращения, каквото
е изискването при намаляване на числеността на
фирмата с над 10 %. В дирекцията разбрали за това
едва след като освободените работници започнали
да се регистрират на борсата.
Мотивът за съкращенията е намаленият обем на
работа по моста.
Работещите на Дунав мост 2 българи са над
700, а крайният срок за завършването му е през
м. ноември тази година. Ако се съди по започна
лите съкращения, то строежът върви по план и за
Нова година видинчани ще се поздравят с новата
придобивка.■ Слово плюс

авръх Илинден, първото новолуние, в
Н
праисторическото селище “Валога “край
Оходен зажънаха прародителя на днешното

жито - лимеца. За него се говори, че същес
твува отпреди 8000 години, а според Петър
Дънов лимецът е благословен, той носи живот
и здраве и ще спаси света.
Зърна от древния лимец бяха открити при
разкопките в праисторическото селище, а от
екипа на археолога от Регионалния истори
чески музей - Враца Георги Ганецовски са от
крили неоспорими факти, че именно тук, край
кривулите на река Скът, по нашите земи се е
зародила първата земеделска цивилизация.
Последната радост, която донесе на
откривателите, а те работят вече 12-а година
на разкопките кай Оходен, е амулет от неф
рит на раждащата Богиня майка, който според

археолога Ганецовски е уникален и няма друг
открит такъв. Според него такъв амулет се
е дарявал на раждащата жена в неолитните
времена, а изработката му именно от нефрит
е уникална като технология.
Зажънването започна с древен ритуал,
изпълнен от ентусиазираните млади артис
ти от група ТЕМП с ръководител режисъора
Георги Врабчев. Зажъна се от изток, от запад,
от север и от юг р ъкойките поставяха на бяло
платно, да не се рони класът. Жътвата ста
на така, както се е жънело в онези древни
времена, с оригинални дървени сърпове с
кремъчни зъбци, правени още от праистори
ческо време. Те бяха предоставени от при
съств ащата на ритуала доц. Мария Гюрова от
Националния исторически музей, в жътвата
се включиха и гостите от музея в Исперих с

СНИМКИ: АРХИВ

Зажънаха

древно жито
край древно
място
директор Боряна Матева. Представителите на
сдружение „Слънце и Луна“ пък демонстри
раха пред гостите стриването на зърното на
камък и омесването на хляб от древен лимец.
Брашното се замесва с малко вода, оставя се

да стане на квас, който се използва след това
за истинското месене на питките от този пра
родител на днешната пшеница. Опитахме и
от питките, печени на огнище, неугледни, но с
вкусна истинск о зърно. ■ Слово плюс
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В община Мездра
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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

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА:

Публично
oбсъдиха
дългосрочен
дълг
Мирослав ГЕТОВ
Община Мездра прове
де публично обсъждане на
своите намерения за поема
не на дългосрочен общинс
ки дълг.
Парите са предназна
чени за финансиране на
два европроекта по ОП
„Регионално развитие”
2007 - 2013 г., които се
реализират в момента:
„Корекция на река Боденска
бара” и „Историята, кул
турата и природата - ту
ристическите атракции
на община Мездра”. Те са
на обща стойност около
4 млн. 955 хил. лв. 85 %
от тях ще бъдат предоста
вени безвъзмездно по ли
ния на Европейския съюз.
Собственият принос на
общината е 273 235.79 лв.
За да си осигури обо
ротни средства в процеса
на изпълнението на тези
проекти, Община Мездра
ще кандидатства за отпус
кане на дългосрочен кре
дит пред Фонд „ФЛАГ”
ЕАД. Неговият максима
лен размер е 1 574 905
лв., от които 1 314 858 лв.
мостово финансиране и
260 047 лв. - необходимо
съфинансиране.
Дългът ще бъде поет с
рамково споразумение.
Крайният срок за пога
сяване на мостовото фи
нансиране е 25.02.2014 г.,
а на собст вения принос

Туристически пакети:
● със самолет
● с автобус

- 25.12.2018 г., с възмож
ност за предсрочно погася
ване изцяло или на части.
Максималният лихвен
процент е шестмесечен
EURIBOR + максимална
надбавка от 4.715%.
Кредитът ще бъде обез
печен чрез учредяване
на залог върху вземани
ята на Община Мездра
по проектите „Корекция
на река Боденска бара” и
„Историята, културата и
природата - туристичес
ките атракции на община
Мездра” и чрез учредяване
на залог върху собствените
приходи на общината по чл.
6 от Закона за общинския
дълг.
Публичното обсъждане
беше организирано на осно
вание чл. 15, ал. 1 от Закона
за общинския дълг и чл. 3
от Наредбата за провеждане
на обществено обсъждане
за поемане на общински
дълг в община Мездра. В
дискусията се включиха
представители на мест
ната общност: граждани,
просветни и културни
институции, кметове на
населени места, служители
в Общинската администра
ция и пр.
Предложението за поема
не на дългосрочен общинс
ки дълг от Община Мездра
предстои да бъде внесено за
разглеждане в Общинския
съвет. ■

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.

І. За продажба на общински имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІХ-1406 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 ХV-1162 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 І-666 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 І-666 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 І-666 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 І-325 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
Вълчедръм
Мокреш
Разград
Игнатово

Брой имоти
2 броя
48
11
2

Площ/дка
29,904
526,469
87,405
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 търговците-еднолични 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 по-нататъшно участие в търга на съответния участник
Документите за участие в търга /задължителните документи по точки от 1 до 6/ се поставят в запечатан,
непрозрачен плик на който се записва името на участника и обекта, за който се прави предложението. В
основния плик се 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.

Слово

във фокус
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Елеонора ЦАНОВА

Т

ака малчуганите от бал
канското село Паволче
посрещали от дълго време
своя кмет Емил Василев. В
селото има спортни традиции.
Тук доскоро съществ ува
ше цяла школа по приложен
велосипедизъм, провеждаха
се състезания. В строената
наскоро комбинирана общес
твена сграда пък децата тре
нираха борба. И кметът, нали
сам е свързан дълги години
с футбола като бивш цен
тър нападател на врачанския
“Ботев” и отборите на Добрич
и Видин, им дал преди месеци
дума. А напористият спортист
и сега кмет не се отмята лес
но от думата си. Още повече,
дадена пред децата. Защото
български деца и младежи в
Паволче има, напук на демог
рафската криза. „Това значи,
че селото ни е живо, че ще го
бъде” - смее се Емил, по-поз
нат като Павони.
Селото е живо, защо
то запазиха с много усилия
училището, носещо гордо
името “Христо Ботев”, къде
то сега има 110 деца. Пълна
е и детската градина. Много
тийнейджъри пътуват с уче
ническите автобуси до гим
назиите в областния град, но
привечер са си на село, на
игрището до училището, в
читалището, където интерне
тът е достъпен за всеки. А помалките са тук, сред чудесния
въздух на Врачанския балкан,
на “бабини ясли” през цялото
лято. Та, за тях, за децата, за
да не прескачат до градските
клубове и дискотеки, кметът
разработил проект за фитнес
на открито. Обещал им го е,
първите уреди вече са поръ
чани и до месец ще стане.
Така, както преди по-малко
от година стана красивият
кът в междухълмието. Там
със спечелен проект по об
щинската програма “Малки
гражданск и проекти” изгра
диха едно прекрасно място
за отдих и почивка, което не
остава пусто почти през целия
ден. Барбекю, беседка, пейки
наоколо, добре поддържана
зеленина, кошчета за боклук
те приканват да поседнеш, да
отмориш на сянка и планинс
ка прохлада. Сега наоколо ще
бъдат поставени и градински
осветителни тела, а от “В и К”
- Враца са обещали да прока
рат и вода.
Водата тук е проблем,
макар и не така сериозен,
както в намиращото се току
под Околчица село Челопек.
Пресъхнала е живописната
селска баричка, във водоема
няма достатъчно животвор
на течност. Проблем, който
поставят и пред своя кмет
хората от Паволче, не само
от Челопек, защото така е от
далечни времена, а решение
все се търси.
Жителите на това старо
селище, първите данни за него
са от преди близо шестстотин
години, сега са над 800. През
лятото, с дошлите да потър
сят спокойствие и прохлада
при своите близки тук, те
стават много повече. В пос
ледните години от работещи
във Враца, или печелещи на
гурбет местни хора, на висо
кото се издигна цял квартал от
нови или променени изцяло
къщи с прекрасни дворове
и съвременна архитектура.
Наричат го “Ориндж каунти”,
“кварталът на богатите”, но
той е населен от хора, пост
роили си нов дом на бащиния
имот или стегнали до неуз
наваемост наследств ената
къща. Кметът не се оплаква
от безработица тук. Мнозина
изкарват прехраната си в
града, в селото има много
добра мебелна фирма, където
са ангажирани 30-40 човека, и
малък шивашки цех, за някол
ко жени. Средната възраст на
жителите е 60 години, но дали
от въздуха, дали от тишината
и приказната гледка наоколо и
на жените, и на мъжете годи
ните не им личат. Плодната
земя е малко, намалели са и
животните, че вече на мнози

Кмете,
подари ни фитнес!
на краката не държат да прип
кат след тях по планината.
Емил се гордее с постиже
нияга на селското читалище
“Фар 1930”, което е живо
със своята дейност, така
както живо и с “незатихва
щи функции”, по думите на

кмета, е и селото. Позната
в целия регион е певческа
та женска група “Балкански
славей” , танцовият състав
също печели много общинс
ки награди, а на компютрите
към библиотеката, спече
лени по проект “Глобални

библиотеки”, често сядат не
само подрастващите, за които
това е ежедневие, но и по-въз
растни хора, за да се свържат
с близките си, отишли на гур
бет далече, да им разкажат как
е тук, на село. Изключителна
гледка към величествени

те планини, спокойствие и
наслада.
"Това го правим за деца
та и младежите. В салона на
Младежкия клуб имаме трена
жор и бягаща пътечка. Сега по
проекта за фитнес на открито,
с който спечелихме и 3000

лева, вече сме поръчали бодибилдинг и тренажори. И ето
ги, палавниците, всеки ден
ме обикалят и ме “тормозят”:
„Кмете, кога ще направиш
билдинга?” Как да им откажа?
Освен това Емил се похвали
и с помощта, която получава
както от бизнеса, доста за
могнали се хора предпочитат
да дойдат да живеят тук, така
и от страна на врачанската
община. В Паволче имат до
говор за денонощна невъоръ
жена охрана и селото рядко
попада в ежедневните поли
цейски сводки. Има и двама
лични лекари, които редовно
правят прегледи, целодневно
на разположение са фелдшер
ката и акушерката. Смята,
че и този мандат ще му бъде
“пълен”, пълен с реализирани
проекти, макар и малки, но
изцяло за хората. В Паволче
има три къщи, обособени за
селски туризъм. Най-красива
е къща “Бояна”. Въпреки че са
съвсем близо до града, в под
ножието на планината и в бли
зост до историческите места,
свързани с подвига на Христо
Ботев и неговите четници,
минали именно оттук, за да
изкачат своята Голгота, стопа
ните се оплакват, че това лято
все още нямат чужди туристи
на гости, на които да предло
жат и от уникалните чушки с
боб, и от оригиналната местна
наложена 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

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Описание на земеделските имоти
№040011 с площ 7.944 дка, местност „Цигански лък“, ІІІ категория
№040016 с площ 1.834 дка, местност „Могилата“, ІІІ категория
№040108 с площ 8.500 дка, местност „Могилата“, ІІІ категория
№040022 с площ 2.049 дка, местност „Приплъженска бара“, ІІІ кат.
№040038 с площ 7.014 дка, местност „Приплъженска бара“, ІІІ кат.
№040044 с площ 2.865 дка, местност „Приплъженска бара“, ІІІ кат.
№040051 с площ 2.995 дка, местност „Приплъженска бара“, ІІІ кат.
№040114 с площ 4.364 дка, местност „Приплъженска бара“, ІІІ кат.
№040086 с площ 2.316 дка, местност „Приплъженска бара“, ІІІ кат.
№040035 с площ 13.449 дка, местност „Шуговица“, ІІІ категория
№040093 с площ 3.299 дка, местност „Шуговица“, ІІІ категория
№040095 с площ1.915 дка, местност „Шуговица“, ІІІ категория
№040100 с площ 1.638 дка, местност „Шуговица“, ІІІ категория
№040102 с площ 1.610 дка, местност „Шуговица“, ІІІ категория
№040125 с площ 21.937 дка, местност „Шуговица“, ІІІ категория
№040057 с площ 25.055 дка, местност „Елен“, ІІІ категория
№040063 с площ 5.996 дка, местност „Елен“, ІІІ категория
№040081 с площ 1.487 дка, местност „Елен“, ІІІ категория
№040091 с площ 22.744 дка, местност „Елен“, ІІІ категория
№040112 с площ 7.845 дка, местност „Елен“, ІІІ категория
№040112 с площ 15.843 дка, местност „Елен“, ІІІ категория

час на
провеждане
на търга

Начална
тръжна
цена (лв.)

Депозит
(лв.)

13.00 ч.
13.15 ч.
13.30 ч.
13.45 ч.
14.00 ч.
14.15 ч.
14.30 ч.
14.45 ч
15.00 ч
15.15 ч.
15.30 ч.
15.45 ч.
16.00 ч.
16.15 ч.
16.30 ч.
16.45 ч.
17.00 ч.
17.15 ч.
17.30 ч.
17.45 ч.
18.00 ч.

636.00
147.00
680.00
164.00
561.00
209.00
219.00
319.00
169.00
1 076.00
241.00
140.00
131.00
129.00
1 755.00
2 004.00
480.00
109.00
1 660.00
628.00
1 267.00

63.60
14.70
68.00
16.40
56.10
20.90
21.90
31.90
16.90
107.60
24.10
14.00
13.10
12.90
175.50
200.40
48.00
10.90
166.00
62.80
126.70

Цена на тръжни
документи
(лв.)

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
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

№
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Описание на земеделските имоти
№000321, пл. 2.181 дка, нива, ІІ категория, Долно Белотинци
№002007, пл. 2.930 дка, ливада, VІ категория, Долно Белотинци
№800585, пл. 11.008 дка, нива, ІІІ кат., м. „Мирков връх“, с. Д. Б-ци
№001904, пл. 4.434 дка,дърв. пл., ІІІ к., м. „Мирков връх“, с. Д. Б-ци
№001902, пл. 2.645 дка, дърв. пл., ІІІ к., м. „Мирков връх“, с. Д. Б-ци
№000724, пл. 2.489 дка, ливада, ІІІ категория, Д. Белотинци
№056005, пл. 3.888 дка, храсти, ІV кат., мест. „Орещако“, с. Винище
№013013, пл. 0.975 дка, ов. гр., ІV кат., м. „Ливадски дол“, с. Крапчене
№300030 с пл. 1.105 дка, нива., ІІІ кат., м. „Край село“, с. Липен
№030033 с пл. 2.279 дка, нива., VІІ кат., м. „Край село“, с. Г. Вереница

3

час на
провеждане
на търга

Начална
тръжна
цена (лв.)

Депозит
(лв.)

13.30 ч.
13.45 ч.
14.00 ч.
14.15 ч.
14.30 ч.
14.45 ч.
15.00 ч.
15.15 ч
15.30 ч
15.45 ч.

349.00
100.00
1 762.00
1 303.00
794.00
226.00
202.00
213.00
191.00
119.00

34.90
10.00
176.20
130.30
79.40
22.60
20.20
21.30
19.10
11.90

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

Цена на тръжни
документи
(лв.)

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

Слово
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Ивон Владиславова покори
италианската
публика
Ивон Владиславова спе
чели първа награда от XІ
международен фестивал
на изкуствата за деца и
младежи „Magia Italiana”.
Той се проведе от 7 до 14
юли в Римини – Италия.
Момичето от Монтана бе
най-малката участничка в
своята възрастова група в
раздел „Музика”, но успя
да се наложи с изключи
телно талантливото си
изпълнение. В конкурсна
та програма 14-годишната
Ивон се включи с песните
”Не така” от репертоара на
ФСБ и френската ”Je suis
malade” на Лара Фабиан.
Международно жури,
включващо представите
ли на 8 държави, оцени
участниците по няколко
критерии. Най-важните
показатели бяха сценич

ното поведение, костюм,
техника на изпълнение,
оригиналност.
Ивон представи България
на конкурсната програма,
както и на съпътстващи
събития в Атракционния
парк «Мирабиландия». Тя
обра овациите и на галаконцерта на победители
те във фестивала „Magia
Italiana”. Спектакълът се
състоя на открита естрада
в замъка в гр. Мондайно.
Изпълненията на младите
таланти аплодираха хиля
ди италианци и гости на
градчето.
Участието на Ивон
Владиславова в междуна
родния фестивал в Римини
бе осъществено с подкре
пата на Община Монтана,
фирма „Кариана” – Ерден,
фирма „Гала М”. ■

ткриха паразит в
О
питейната вода във
Паразит в питейната
видинското село Въртоп.
Паразитът конски косъм
е намерен случайно в
вода на две села
басейн, напълнен с вода
от местния водоизточник,
който захранва с питей
на вода селата Въртоп
и Гайтанци.Паразитът е
дълъг 20-30 см, смята се,
че не пренася зарази, но

за жителите на двете села
това не носи успокоение.
Хората искат да са сигурни,
че пият чиста вода.
Става дума за паразитът

„Гордиус акватикус” (конс
ки косъм), който живее в
чисти води. Паразитът е
абсолютно безвр
 еден за
хората и животните. Храни

се с ларви и вредни бакте
рии и е естествен биологи
чен филтър. Преди години
е имало същия случай и в
други села.
За спокойствието на
хората е разпоредено
засилено хлориране на
водоизточника, а вода
та ще бъде изследвана
допълнително. ■Слово

плюс

ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ,
ОБЛАСТ МОНТАНА
п.к. 3650 гр.Вълчедръм			
тел код. 09744 34-44
ул.”България” № 18-20				
факс-тел. 34-06
e-mail: vdrmkmet@yahoo.com

ПРЕДПИСАНИЕ
№ 1135 / 16. 07. 2012 г.
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 V-874, VІ-875 И
VІІІ-869 В КВ. 74 ПО ПЛАНА НА
ГР. ВЪЛЧЕДРЪМ.
Във връзка с необходимостт а от изграждане
на обществен паркинг и пазар за животни към
съществуващия общински пазар - Вълчедръм,
Решение № 38 от протокол № 6 от 24.02.2012 год.
за съгласие за възлагане изработването на ПУППРЗ , Решение № 71 от протокол № 11/22.06.2012
на Общински съвет Вълчедръм за обявяване на
обект „Изграждане на пазар за животни и общест
вен паркинг” за общински обект от първостепенно
значение и на основание чл. 134, ал. 1, т. 1 и 2 , чл.
135,ал. 3, от ЗУТ, Становище на главния архитект
на Община Вълчедръм и въз основа на правомо
щията ми, дадени 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 V-874, VІ-875 И VІІІ869 В КВ. 74 ПО ПЛАНА НА ГР. ВЪЛЧЕДРЪМ ПО
РЕДА НА ЧЛ. 135, АЛ. 5 ОТ ЗУТ.
Проектът да отговаря на изискв
 анията за обема и
съдържанието, дадени в Наредба № 8 на МРРБ и
след внасянето му в общинска администрация да
се разгледа на заседание на Общински експертен
съвет по устройство на територията и внесе за
одобрение в Общински съвет Вълчедръм.

ПК “Козлодуйски бряг” - гр. Козлодуй

предлага за продажба
мебелен магазин,
който е построен върху
собствена земя

Цена по споразумение.

Телефон за контакт: 0973/803 15.
От Управителния съвет

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 основание чл. 37, ал. 6 от ЗНП и във връзка с чл. 90 и чл. 91 от КТ

ОБЯВЯВАМ  КОНКУРС

за длъжността „директор” на ОДЗ – с. Медковец
І. Изисквания към кандидатите:
1. Висше образование „магистър”, съгласно държавния регистър на образователно-квалификационните
степени по специалности във висшите училища на Република България.
2. Област на висше образование: присъдена професионална квалификация „учител” или придобита
учителска правоспособност, съгласно Инструкция № 2, чл. 3, ал. 1 и т. 2- специалност „предучилищна пе
дагогика” или ”предучилищна и начална педагогика”.
3. Най-малко три години учителски стаж по смисъла на чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за пенсиите и
осигурителния стаж в детско заведение.
4. Да е български гражданин.
5. Да не е осъждан на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление.
6. Да не е лишен по съдебен ред от правото да упражнява учителска професия
7. Да няма наложено дисциплинарно наказание „уволнение”.
8. Да не му е бил прекратен трудовият договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ през последната
година преди подаването на документите на кандидата.
II. Необходими документи за участие в конкурса:
1. Заявление за участие в конкурс с изписан точен адрес, телефон за контакти и електр
 онен адрес.
2. Програма за развитие на детското заведение за период от 3 /три/ години с предложение за уникално
име на ОДЗ, което ще се счита за предимство.
3. Документи за придобито образование, специалност, квалификация /копие/.
4. Професионална автобиография.
5. Копие от трудовата книжка и/или служебна книжка или друг документ, доказващ педагогически стаж.
6. Свидетелство за съдимост /в срок на валидност/.
7. Карта за предварителен медицински преглед във връзка с кандидатств
 ането за длъжността „дирек
тор” на ОДЗ.
8. Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен отчет за психично заболяване.
9.Други документи, удостоверяващи професионална квалификация, и/или владеене на чужд език са
предимство.
10. Удостоверение за компютърна грамотност за работа с MICROSOFT OFFICE и INTERNET.
ІІI. Начин за провеждане на конкурса:
1. Конкурсът за заемане на длъжността „директор” на ОДЗ ще се проведе на два етапа:
Допускане по документи
Защита на представена програма за развитие на детското заведение и събеседване.
2. Конкурсът ще се провежда от комисия, назначена със заповед на кмета на община Медковец, в съот
ветств
 ие с чл. 94 от КТ.
ІV. Срок и място за подаване на документите:
1. Документите се подават лично от всеки кандидат в ЦУИГ /Център за услуги и информация на
гражданите/ в община Медковец до 17.08.2012 г. /вкл./
22.08.2012 г.- обявяване на допуснатите кандидати на втори етап от конкурса.
29.08 2012 г.- защита на програма за развитие на ОДЗ и събеседване.
31.08. 2012 г. - обявяване на резултатите.
2. Документите се подават в запечатан плик с надпис: трите имена на кандидата, точен адрес и теле
фон за връзка и електронен адрес.
3. Телефони за справки: 09727/ 21-34 – Румяна Динчева, мл. експерт ЕЗРО
09727/23-63 – Монка Паункова, гл. специалист ЧР
Инж. Венцислав ЕВГЕНИЕВ
КМЕТ на община Медковец

Слово
Б

земляци

ългарин е бил
любовник на авс
трийската императрица
Мария-Терезия, влас
твала от 1740 до 1780
година, гласи един от
старите летописи за
живота на коронова
та дама. Според него
тя подарила на барон
Никола Качамагов ловно
поле. Преди българинът
да стигне до покоите на
императрицата, фамили
ята му минала през куп
изпитания и митарства
из Европа.
6 септември е съд
бовна дата в българс
ката историопис след
Освобождението, през
1885 г. На същия ден, но в
края на ХVII век, се ра
зиграват паметни събития
на Балканите и българите
почти докосват свобо
дата си. Тогава АвстроУнгария предприема кам
пания срещу Османската
империя.
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падне от умора, там ще
е краят на отпуснатите
владения.
Замислил се баронът,
хрумнало му нещо и
поискал това да ста
не следващия ден. На
другата утрин барон
Качамагов яхнал коня
и препуснал. Щом се
изгубил от погледа на
свитата, той препукал
още известно време, а
зад една височина го
чакал брат му с нов,
току-що отпочинал кон!
Така барон Качамагов
сменил четири коня!
Когато съобщили на
императрицата докъде
е стигнал фаворитът
й, в свитата се зачуди
ли как галопиращ кон
може да измине такова
разстояние! Не е извес
тно по-нататък какво се
е случило, дали МарияТерезия е прозряла
измамата.
Днес в една от бъл
гарските църкви в
Банат имало портрет
на барон Качамагов.
Хората продължава
ли да го почитат ед
ва ли не като светец.
Елементарните справки
сочат, че императри
цата Мария-Терезия
управлява от 1740 до
1780 г., а ако разка
заните събития са се
случили, то Георги и
Никола Качамагови са
потомци на чипровс
ките си предци от 1688
г. Вероятно са били
пълководци или висши
сановници от свитата,
така че в разказите
може би има някакво
зрънце.
Наричат императрица
Мария-Терезия „све
кървата на Европа”,
„майката на Австрия”.
Най-малката й дъще
ря Мария-Антония
(Антоанета става във
Франция) е едва на
девет години, когато
баща й лотарингският
херцог Франц умира.
Така, в продължение
на 35 години, сърцата
та й майка управлява
Австро-Унгарската
империя.
Възможно е всичко
написано и разнася
родът им е участвал
но за Качамагови да е
активно във въстанието
преувеличено. Възмож
наравно с другите чип
но е да са били някакви
ровски първенци.
сановници, напълно зави
Записаните предания
сими от императорското
също са разнопосочни.
Едното от тях разказва, че благоволение.
Бежанските вълни
Мария-Терезия пожелала
обезкървяват
да възнагради любовника
Северозападна България
си, като го дари с ловно
с около 250 000 – 300 000
поле. Но при следното
души. Чипровските родо
условие: да яхне коня
ве се заселват в Хърватия,
и да препуска в галоп
Босна, Влашко, Молдова,
дотам, докъдето уморе
Унгария, Австрия.
ният кон спре или падне
Графовете Пеячевич да
с пяна между зъбите.
ват нов клон на семейс
Каквото разстояние
твото сред хърватската
измине, такъв ще бъде да аристокрация.
реният ловен район.
Никога Чипровци по
Или и друга разновид
вече не стига това ниво,
ност на легендата за висо определящо го като забе
чайшия любовен подарък. лежително българско сре
Загрижен, че неговите
дище на благоденствие и
сънародници в Банат бед богатство.
стват без собствени земи,
Завинаги се загубва и
барон Качамагов помолил значението му като пан
приятелката си да им оп теон на католицизма в
редели земя.
Западна България. И ни
Императрицата се
кога повече Ватикана не
съгласила, но му заявила, прави какъвто и да е опит
че ще трябва да препус
да го възроди.
От в. „Свободен народ”
не с коня си и където той

Българин бил
любовник на
императрица
Мария-Терезия дарила барон Никола
Качамагов с ловно поле

проповядват. Факт, който
няма как да се подмине
– ред изследователи раз
глеждат Северозападна
България от този период
като своебразен буфер.
Едва ли не „ничия зона”
между Османската импе
рия и Австро-Унгарските
владения на Хабсбургите.
Немалко болярски ро
Белград е освободен
дове от Търновското и
и българите католици
Видинското царство на
от Чипровци (Кипровец)
мират пристан именно
се вдигат на бой през
в Чипровци след срива
1688-89 г. Както споме
нават Димитър Маринов, на Втората българска
държава. За да оцелеят,
проф. Иван Дуйчев и
други хронисти, ако мар приемат католицизма, но
Рим поставя други усло
шалите на Хабсбургите
вия при подчинението на
не бяха дръпнали уж със
епископите, те захвър
стратегическа цел войс
лят аристократичните
ките си отвъд Дунава,
може би самостоятелната традиции, но пък и няма
Трета българска държава кого да управляват.
Все пак семействата на
щеше да е факт още през
Соймирович, Кнежевич
ХVI век.
Заможните българи ка (вероятно владетели на
Кнежа и околностите)
толици в Северозападна
бързо съумяват да вля
България попадат найкъсно под османска власт. зат в родствени връз
ки с останалите видни
Въобще както бележат
семейства, за да властват
изследователите, там
над разрасналия се град.
никога не е присъствала
Поради това, кога
Османската империя с
то
през 1688 година
институциите си, както
Чипровци въстава, там
е по другите български
съществува сериозен ико
земи.
номически ресурс, за да
На северозапад сул
се поддържат въстаналите
танът държи гарнизо
райони. След подпалва
ни със самостоятелни
нето и разорението на
командири, но земята и
града турците откарват
системата на управле
ние запазва самобитност, над 100 коли, пълни с
плячка – злато, сребро,
донякъде неподвластн
а
на Цариград. Изборите на скъпоценности, църковна
утвар и др.
„кнезове” (кметове дру
Уви, въстанието не
гаде - б.а.) се извършва,
успява, избита са хиляди,
както в някогашна
България, а това е допъл градът е ограбен, под
пален и изгорен до
нителен свободолюбив
основи. Черни колони
импулс да не се зачитат
от бежанци, често пъти
турците. Огромна ро
настигани, разпилявани
ля играе и смесването
и изтребвани от орди, се
на православна с като
отправят към Влашко, от
лическа религия, като
там в Банат и Унгария. От
е задължително да се
подчертае, че те не влизат цветущото средище не ос
в противоречия помежду тава камък върху камък.
Заловените католически
си. Рим и папата полагат
монаси са разпъвани и
всевъзможни грижи за
тази своя софийска архи изгаряни като факли.
Дотам стига
епископия (към нея спа
дат Чипровци, Копиловци опустошението, че в из
гореното Чипровци не
и др.) още от ХIV век.
Години наред синовете се заселват някогашните
бежанци близо двадесет
на най-знатните фами
години подир това. Едва
лии в Кипровец – този
към 1815-1820 г. тук-там
на Парчевич, Пеячевич,
започват да пушат коми
Кнежевич, Соймирович
ни из обрасли с къпини
и др., след началните си
домове. Повече тук като
стъпки на обучение при
лически проповедници не
францисканските мона
стъпват.
си в града, заминават за
Заедно с населението
Рим и получават солидно
отстъпват и конниците на
религиозно и философ
Георги Пеячевич и Богдан
ско образование. После
Маринов. Източници
римокатолическата цър
споменават, че те броят
ква ги изпраща да слу
между 500-1000 конника.
жат по целия Балкански
Дори по-късно Богдан
полуостров. Най-изтък
Маринов командва в авст
натите от тях се връщат
рийската армия бригада и
в родния си град, за да

стига до чин полковник.
В следващите конф
ликти на Австро-Унгария
от началото и средата на
ХVIII век българите се
бият

наравно с маджарите.

Летописите спомена
ват така: „Носеха в себе
си омразата заради из
битите си бащи и майки
и поради това не знаеха
пощада, ако турчин бе
на отсрещната позиция,
то той предпочиташе да
се разтопи във въздуха,
да изчезне.” Много от
българите са удостоени
с високи звания, а някои
и с титли. Най-личните
от тях се вливат в ун
гарската аристокрация,
като взимат съпругиот
видни семейства, дава
им се право на герб и
знаме. Оттогава хро
никите споменават за
„барон Качамагов”,
„граф Пеячевич”, „барон
Пейкич”. А това са все
наследници от родовете
на изтребените българи в

Чипровци.
Данните за Качамагови
са доста оскъдни и чес
то пъти си противоречат.
Основната информа
ция идва от краеведите
на Чипровския край,
а те често пъти преп
литат легенди и за не
малко хора желаното
става действително.
Споменават авторите, че
Георги Качамагов е бил
удостоен с воеводски
сан за изключителни
те си качества лично от
австрийската императ
рица Мария-Терезия, а
барон Никола Качамагов
(или „Качамаг”) бил
дори интимен при
ятел на императрицата!
Достоверното е, че в с.
Копиловци наистина съ
ществувала фамилията
Качамагови и тя била от
видните семейства в ис
торията на Чипровския
край. Навярно те са учас
твали в борбите за народ
но единение, притежава
ли са солидно богатство,
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Слово

спектър

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.
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ЕТ „НЕШО МИРАНОВ”
Нешо МИРАНОВ – управител

Качество

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

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:

ОПАЛ – Враца

инж. Тодор Топалски, председател
Фирма „Опал 92“ АД - Враца, една от най-мощните
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, секретарадминистратор 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.

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

„Асенов Електрик и Бо” ЕООД

Всички видове строителни
работи, ел. инсталации, ВиК,
отоплителни инсталации,
термо и хидроизолации.
Цветан Асенов, управител

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

ЕТ „Владимиров инженеринг”

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

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

■ Системи
за сигурност
■ Техническа
охрана на
обекти с
автопатрулни
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

Bulgaria - Serbia IPA Cross-border
programme             
CCI Number
2007CB16IPO006-2009-1-65

Заключителна конференция по проект:
„СЪЗДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННОКОНСУЛТАТИВНИ ЦЕНТРОВЕ /
ИКК/ - БЪРЗ СТАРТ В ГРАДОВЕТЕ
БЕРКОВИЦА И НИШ”
На 25 юли 2012 г. в гр. Ниш, Сърбия се про
веде заключителната конференция по про
ект „СЪЗДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННОКОНСУЛТАТИВНИ ЦЕНТРОВЕ /ИКК/ - БЪРЗ СТАРТ В
ГРАДОВЕТЕ БЕРКОВИЦА И НИШ” по програмата за
трансгранично сътрудничество.
Присъстваха представители на водещата органи
зация Национална асоциация за икономическа и
социална интеграция /НАИСИ/ - София, партньорите
проекта: Читалище „Иван Вазов 1872” –Берковица
и Организация Протекта-Ниш, медии, граждани.
Организаторите представиха дейностите по проекта
и резултатите, както и възможностите за неговата
устойчивост във времето.
Проектът стартира на 29 юли 2011 година като за
период от една година бяха извършени различни
дейности, които да подпомогнат местния бизнес.
В рамките на проекта бяха създаден информа
ционно-консултативни центрове /ИКК/„Бърз старт”
в гр. Берковица и гр.Ниш като база за създаване
на мрежа от такива центрове в двете страни. ИКК
предлагат консултации за заети и безработни лица,
които желаят да развиват собствен бизнес, а също
така и за бизнеса. Основната дейност на центрове
те е обучение за професионална квалификация на
заети и безработни лица по повече от 40 професии/
специалности в различни браншове, за които НАИСИ
притежава лиценз:-строителство, туризъм, готвачи,
бармани, сервитьори, програмиране, интериорен
дизайн, счетоводство, мениджмънт и др.
Важна част от проекта бе стартиралото от
14.12.2011 година социално-икономическо
проучване, което да посочи състоянието на работе
щите фирми, развитието на отраслите и да покаже
потребностите на пазара на труда в двата целеви
региона, на чиято база да се изготвят прогнози за
развитие на икономическите субекти по браншове
и да се разработи модел на трансгранично сътруд
ничество и икономически връзки с област Нишава
в Сърбия. В хода на проучването бяха попълнени
745 анкетни карти с представители на бизнеса,
НПО, общински структури и ведомства от социалната
сфера, както и с работници и служители, работещи
в тях. За всяка от целевите групи (работодатели и
служители и работници) бяха разработени отделни
анкети.
През месец януари 2012 г. бе извършено обучение
за обучители на представители на бизнеса от двата
региона по Методиката „Бърз старт” /QS/ за обуче
ние на конкр
 етно работно място. Целта на методи
ката е подобряване организацията и ефективност
та на труда, както и мотивацията на работниците.
Методиката е гъвкава и е приложима за различни
браншове.
През юни 2012 г. обучителите направиха обучения
по методиката на персонала в своите предприятия.
В последствие те могат да предлагат подобни обуче
ния и на други бизнес организации.
Друга основна дейност бе създаването на три
езична уеб базирана информационна система и
сайт, предназначен за основните целеви групи: ра
ботодатели по браншове; заети и безработни лица,
желаещи квалификация и преквалификация и жела
ещи да развиват собствен бизнес. Тези целеви групи
могат да се регистрират в сайта, да популяризират
дейността си, да търсят партньори от областите Ниш
(Сърбия) и Монтана, да търсят и предлагат работ
ни места, консултации за техните потребности от
партньори, пазари, обучения.
Проектът бе популяризира чрез изготвените рек
ламни материали – плакати, тениски, дипляни,
които бяха разпр
 остранени сред целевите групи и
местната общност.
Проектът бе реализира по програмата за трансгр
 а
нично сътрудничество (ТГС) на стойност 159 хиляди
лева. Предложението е сред спечелените 44 проекта
от 166 кандидати за цялата страна. Водеща органи
зация е Национална асоциация за икономическа и
социална интеграция /НАИСИ/ - София с партньори
по проекта: Читалище „Иван Вазов 1872” –Берковица
и Организация Протекта-Ниш.

096 389 346
“АПОЛОН-21” ООД,
Монтана

ул. “Цар БорисIII” № 11

Поликлиника,
кабинет 106
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►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

26 юли – 1 август 2012 г.
26 ч Ермолай и другарите 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. апли и дякони
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 70-те
Сила, Силуан, Крискент, Епенет
и Андроник. Св. Валентин, еп.
Интерамски.
31 в Св. праведен Евдоким
Кападокийски. Св. мчца Юлита.
(Богородични заговезни)
1 с Св. мчци седем братя
Макавеи, майка им Соломония и
учителят им Елеазар. Изнасяне
на Честния и Животворящ Кръст
Господен. (Водосвет) (Начало на
Богородичния пост)

„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..

ВСИЧКО ЗА ДОМА
ВТОРА УПОТРЕБА от Германия

Мебели, ел. уреди,
колелета,
компютри и много други.

В подлеза на жп гарата в Монтана.

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

Ние сме сигурна опора за Вашия бизнес.

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

ЕТ “МАРИУС-Пламен Марков-Ваня Емилова”

■ 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

спектър

С виртуална
експ
 озиция
във фейсбук
Младежкият дом в
Монтана почита
паметта на Левски
Изложба „Левски в бъл
гарското изобразително
изкуство” ще предста
ви в своя фейсбук про
фил Младежкият дом в
Монтана. Тя е посветена
на 175-ата годишнина от
рождението на Апостола.
Образът на Васил Левски
е пресъздаван от много
български художници и
скулптори, но във вир
туалната експ
 озиция на
Младежкия дом са включе
ни 50 от творбите. „Нашата
аудитория са младите хора,
които прекарват много вре
ме в социалната мрежа и
във ваканционните дни това
е най-добрият, лесен и ико
номичен начин да стигнем
до тях. Ще публикуваме и
мисли на Левски в съчета
ние с визуално послание
на картините от български
художници. Имаме 3143
приятели във Facebook и се
надяваме те да обърнат вни
мание на изложбата.” – каза
Асен Асенов – директор на
Младежкия дом.
Сред предст авените във
виртуалната галерия „175
г. от рождението на Васил
Левски” творби са публи
кувани картини на Георги
Данчов - единств еният
художник, който е позна
вал лично Левски, затова е
логично да предполагаме,
че това са най-автентични
те портрети на национал
ния ни герой. Представата

за Левски допълват
портрети, рисувани от
Никола Михайлов, Васил
Стоилов, Георги Черкезов,
Кирил Буюклийски, Борис
Ангелушев, Петър Вълчев,
Руска Маринова, Цветана
Щилянова, Жечко Попов
и др.
Фигурални композиции
от Александър Поплилов,
Александър Жендов,
Борис Ангелушев, Никола
Кожухаров, Васил Стоилов,
Калина Тасева, Сергей
Ивайлов, Иван Петров,
Добри Добрев, предста
вят епизоди от живота на
Левски.
На фейсбук страницата на
Младежкия дом са публи
кувани и няколко скулптури
и паметници, барелефи и
пластики, вдъхновени от де
лото на Апостола. Отделено
е специално място на памет
ника на Михаил Шапкарев
в Монтана, чиято история е
представена обстойно.
Ако изложбата провоки
ра познавателния интерес,
всички подробности за
представените виртуални
копия на картините се на
мират книгата на Жечко
Попов “Васил Левски в
българското изобразително
изкуство”.
Изложбата вижте
и коментирайте тук:
https://www.facebook.com/
omd.montana
■ Слово плюс

ТПК “Септември”
– Монтана
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
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чества
75-годишен юбилей
Мирослав ГЕТОВ
В деня, в който честваме 175 години от рождени
ето на Апостола на свободата Васил Левски - 18 юли,
Апостолът на спорта в Мездра, дългогодишната учи
телка по физкултура, състезателка и треньорка по
волейбол, лека атлетика, хандбал, спортна и художес
твена гимнастика Надежда Ганчева отпразнува своя
75-годишен юбилей.
По този повод зам.-кметът Генади Събков връчи
на юбилярката от името на Община Мездра букет
с цветя, поздравителен адрес, почетен знак за при
нос към общината, златно кръстче и диптих икони
на Казанската Св. Богородица и на Иисус Христос
Вседържител (Пантократор).
„Званията „Почетен гражданин на община Мездра”,
„Старши учител”, „Отличник на Министерството на
народната просвета”, „Заслужил деятел на БСФС”,

►МАЛКИ ОБЯВИ

Уточнение

ДАВАМ стая под наем,

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

ПРОДАВАМ
двуетажна къща в

центъра на Монтана с
дворно място 270 кв.м,
печена тухла, гредо
ред и плоча, кубатура
120 кв. м, разгъната
площ 55 кв. м. Цена по
договаряне.

ДАВАМ под наем

нов апартамент 100
кв. м – наем 200 лв.
Тел. 096/323 035;
0894/472624.
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Апостолът на
спорта в Мездра
Надежда Ганчева

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

В брой 25 на в.
„Слово плюс” в
памфлета на Цветан
Илиев „Не с наглост
и коварство, господа”
са допуснати техни
чески грешки.
В края на четвър
тия абзац вместо
думата „псуват” да
се чете „пасуват”, а
в 10-ия абзац да се
чете „Нека предполо
жим…” вместо „… да
приемем…”.
Редакцията се из
винява на автора и на
читателите за допус
натите грешки.
■Слово плюс

многото грамоти, дипломи и значки, са най-малкото,
с което Вашите заслуги са оценявани във време
то” - се казва в поздр
 авителния адрес, изпратен до
г-жа Ганчева от кмета на общината Иван Аспарухов.
„Бъдете още дълги години жива и здрава! Мездра се
гордее с Вас!”
Да поздр
 авят спортния доайен дойдоха също пред
седателят на Общинския съвет Делян Дамяновски и
секретарят на общината Нина Данколова. Родената
през 1937 г. във Враца Надежда Ганчева, която е била
учителка и треньорка на стотици мездренск и младежи
и девойки, благодари сърдечно на всички за оказано
то внимание. По традиция тя сподели своя празник с
най-близките си приятелки и роднини.
На изпроводяк всички се снимаха за спо
мен и си пожелаха да се видят отново на нейната
100-годишнина. ■

Слово

плюс

Слово

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

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”

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

Параскева Маркова
тел. 0876 307 732
0876 537 952

●Печатница Враца● ЕООД

Екип Враца
ул.“Цв. Кръстенякова” 13
ОКС, 3000, п.к. 140,
тел.: 092 665 400;
0897 658 888
Екип Монтана
3400, п.к. 133,
ул. “Пейо Яворов” 1,
бизнесцентър “Огоста”,
ет.4, тел. 0876 537952 		
0988 881081
Екип Видин
3700, ОКС, ул.”Г. Божинов” 1
тел.: 0889 399 349

Слово

култура

Иван ВЪЛОВ
По някаква случайност по
лучих почти едновременно две
книги за Христо Ботев. По раз
личен начин и всяка по своему е
ценна прибавка към биобибли
ографията на великия българин,
който ето, че вече четиринаде
сет десетилетия продължава
да бъде пример за родолюбие.
Докосването до живота и делото
му, до създаденото от него и за
него: блестящите му поетични
творби, ненадминатата му по
сила публицистика, опитите за
написването на биографията му,
литературно-критичните анализи
на творчеството му, паметниците
и портретите му... – всичко това
не е спряло да ни вълнува дори и
днес. Да ни поставя пред какви
ли не изпитания, задължавайки
ни да търсим исторически пролу
ки във все още съществуващите
мъглявини в биографията му. От
такъв характер са и двете кни
ги – тази на Станислав Велчев
„Христо Ботев не оставя кръвни
наследници”, С., 1912, и сбор
никът „Загадката Осен, родното
село на Христо Ботев” (второ
издание), изд. „Пропелер”.
Станислав Велчев, кой
то близо половин век проучва
сътвореното от художници и
скулптори (рисунки, портре
ти и паметници); организирал
е десетки изложби из страната
на събраните от него творби, а
преди две години издаде и вну
шителен албум „Ботев в бронз
и гранит”, в новата си книга е
категоричен, че „Христо Ботев не
оставя кръвни наследници”. Това
твърдение е изгр адено на осно
вата на сериозни генеалогични
проучвания, с които се опровер
гава схващането, прокарвано от
някои тенденциозно, че братът
на великия българин ген. Кирил
Ботев е имал истински син, а той
всъщност е бил осиновен.
От по-друго, а мисля и от
по-сложно естество е загадката
около село Осен, Врачанско, като
родно място на Христо Ботев.
Тази версия не е нова и състави
телят на сборника, талантливият
писател Цветан Илиев доброна
мерено подхожда към не само
деликатната, но и отговорна ми
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Родно село ли е Осен
на Христо Ботев?
Станислав Велчев, „Христо Ботев не оставя кръвни наследници”,
С., 1912. и сборникът „Загадката Осен, родното село на Христо Ботев”
(второ издание), изд. „Пропелер”
сия да постави на обществена
дискусия едно предположение,
една версия около възможнос
тта с. Осен да е родно място на
Христо Ботев, но и почти непре
одолимо трудна от историческа
гледна точка. По повод на второ
то издание на книгата, след като
подчертава огромния интерес на
читателите от „бомбата”, зало
жена в първото, Цветан Илиев
пояснява, че „мастити професори
и академици с „тухли” от писа
ния за Калофер, не скочиха да
опровергават версията за Осен.
Защо? Защото ще се налага до
казване с факти, а те ги нямат
и ще бъде крайно неприятно да
нарушат уюта си с официалната
версия.” Предизвикателно, но
в буквалния исторически сми
съл – вярно, тъй като се знае, че
и до ден-днешен не е открито
кръщелното свидетелство за раж
дането – мястото и точната дата,
на Христо Ботев. Твърденията са
най-вече за Карлово и Калофер,
откъдето следващите деца на
семейство Иванка и Ботю Петков
имат узаконено родно място.
Както се вижда, изгубената офи
циална регистрация за родното
място на Хр. Ботев, която мо
же и съвсем тенденциозно да е
изчезнала, дава логично основа
ние за появата на версиите за три
родни места на великия българин
– Карлово, Калофер и... Осен.
Съставителят на сборника
Цветан Илиев е направил всич
ко възможно да защити версията
за с. Осен като родно място на
Хр. Ботев, за което сегашните

175 г. от рождението на Васил Левски

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.

нейни сторонници му дължат
благодарност. Събраният от него
материал, в който се съдържат
любопитни факти, свързани с
различни събития и имена не са
мо от Осен, но и от околните до
него врачански села. Потърсени
са всевъзможни източници, с
които в някаква степен се пот
върждава или отрича версията за
„Загадката Осен”: откъси от кни
ги на писателите Ст. Ц. Даскалов
- „Улица „Петропавловска”, на
Стефка Цветкова – „Пищов за
Ботев”, становище на историци
те-ботевоведи – акад. Михаил
Димитров, Ал. Бурмов, Николай
Жечев, та дори и на Божидар
Димитров от Националния исто
рически музей...
Второто издание на „Загадката
Осен – родното село на Христо
Ботев” включва почти сто
страници отзиви на извест
ни писатели, общественици,
кметове, учители, читалищни
дейци – хора от различни възрас
ти и професии, подкрепящи вер
сията за Осен като родно място
на Христо Ботев. Единодушна е
оценката за полезността и навре
менното издаване на тази книга,
която макар и с явна пристраст
ност твърди, че с. Осен е родно
място на великия българин.
Съставителят на сборника
Цветана Илиев, познат ни пре
димно като талантлив поет,
се изявява и като страстен
публицист. Извършеното от него
заслужава не само похвала, но
и голяма благодарност, защото
се явява и като провокация към
Мирослав ГЕТОВ
Община Мездра и консорциум
„Мездра инженеринг” - София
подписаха договор за изпъл
нение на строително-монтаж
ни работи (СМР) във връзка
с Договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ
№BG161PO001/3.1-03/2010/021,
финансиран от ОП „Регионално
развитие” (ОПРР) 2007 - 2013 г.,
за проекта: „Историята, култура
та и природата - туристическите
атракции на община Мездра”.
Документът парафираха кметът
Иван Аспарухов и представи
телите на столичния консорци
ум инж. Милош Поцков и арх.
Константин Пеев.
Проектът предвижда извърш
ването на реставрационни и
консервационни дейности по
културно-историческа атракция

съвременната историография да
продължи да се занимава с биог
рафията и делото на гениалния
поет и революционер Христо
Ботев
(Убеден съм, че книгата

„Загадката Осен – родното място
на Христо Ботев” ще претърпи
още издания и ще бъде обога
тена с повече научни факти и
доказателства.
Дано!?■

Започва изграждането на
археологическия комплекс
„Калето” край Мездра
„Калето”, развитие на техничес
ката инфраструктура и изграж
дане на допълнителна дребно
мащабна туристическа инфраст
руктура в района, необходима за
посещението на археологическия
комплекс.
„Мездра инженеринг” спечели
обществената поръчка, възложи
тел на която е Община Мездра,
за изпълнител на СМР.
Тяхната оферта беше предпоче
тена пред тези на останалите две
бизнес обединения на търговски

дружества, подали документи за
участие - консорциум „Мездра
2012” и сдружение „Мездра
2012”.
Срокът за изпълнение на СМР е
приблизително 6 месеца, а пред
ложената офертна цена от изпъл
нителя - 2 841 374.97 лв.
Междувременно Община
Мездра подписа договор с
„Агроводинвест” ЕАД - София
за упражняване независим стро
ителен надзор в процеса на из
пълнение на СМР по проекта,
както и договори по трите обо
собени позиции за мерките за
осигуряване на публичност на
проекта и на публичност на
атракциите.
Община Мездра сключи догово
ра за предоставяне на безвъзмез
дна финансова помощ за проекта
„Историята, културата и приро
дата - туристическите атракции
на община Мездра” на 23 ноем
ври м. г. Той е на обща стойност
3 904 789.00 лв., от които 94.45%
безвъзмездна помощ от ОПРР
и 5.55% собст вен принос. 85%
от безвъзмездното финанси
ране ще бъдат отпуснати чрез
Европейския фонд за регионално
развитие, а останалите 15% - от
държавния бюджет.
Срокът за изпълнение на проекта
е 20 месеца т. е. до края на юли
2013 г. ■

