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Изпълнителният директор на АЕЦ „Козлодуй“
Валентин Николов представи пред директора на
Европейския ядрен форум (ФОРАТОМ) Жан-Пол
Понселет проекта за изграждане на нова ядре
на мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй“.
Жан-Пол Понселет бе на посещение в атомната
централа, придружаван от координатора за външ
ни отношения на ФОРАТОМ Теллервю Тайпале и
изпълнителния секретар на БУЛАТОМ Станислав
Георгиев. В рамките на своята визита гостите раз
говаряха с изпълнителния директор на централата
Валентин Николов и с члена на Съвета на директо
рите на АЕЦ “Козлодуй” Владимир Уручев – депутат
в Европейския парламент.
Правителството и екипът на атомната централа
работят активно за успешната реализация на проек
та за изграждане на нова мощност на площадката на
централата, подчерта Валентин Николов. По негови
те думи, изградената инфраструктура и добре под
готвените кадри дават предимство за изграждането
на нова ядрена мощност в Козлодуй в сравнение с
други места в страната. Той запозна гостите и с под
готовката на централата за предстоящата в края на
годината мисия ОСАРТ, както и с проекта за продъл
жаване на експлоатационния срок на 5-и и 6-и енер
гийни блокове.
В рамките на визитата си представителите на
ФОРАТОМ разгледаха командната и машинната зали
на 1000-мегаватовия 6-и блок на АЕЦ „Козлодуй“.■

ЕТ „НЕШО МИРАНОВ”
Нешо МИРАНОВ – управител
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В община Медковец

Ремонтират
детски градини

Проектът е по
Програмата
за развитие на
селските райони
и е на стойност
5 милиона лева.
Срокът за
изпълнение
е 16 месеца

Световната банка дава над 1,2 млн.лв.

Две детски градини ще бъдат ремонтирани с пари
от Световната банка, съобщи кметът Златко Живков.
Проектът „Община Монтана с лице към децата. Център
за ранно детско включване за деца от 0 до 7 години”
включва и изграждането на център за работа с деца в
риск и техните родители. Договорът вече е сключен със
социалното министерство.
До края на миналата седмицата стартира реконст рук
цията на ЦДГ № 6 „Слънце” и ЦДГ № 11„Незабравка”.
Ремонтните дейности трябва да приключат до май 2013
г. През това време ще бъде създадена организация де
цата да не се местят в други заведения, казаха от мест
ната управа. Проектът ще се реализира за 2 г., като об
щата инвестиция е 1 218 020 лева. От тях 750 000 лева
са за ремонтите,
410 000 лева са
предназначени
за услуги и 50
000 лева са но
во обзавеждане.
В ЦДГ
„Незабравка” ще
се изгради но
ва занималня,
в която ще се
организират
полудневни гру
пи за деца в
риск. Търгът за
строителните
дейности е спе
челен от „ПСТ
Холдинг”, който
изгради заво
да за боклук в
Монтана.
24 специалис
ти ще работят по
проекта. Център
за ранно детс
ко включване
за деца от 0
до 7 г. С децата в риск и техните семейства ще рабо
тят психолози, социолози, логопеди, юристи и лекари.
Услугите са за семейства, в които се отглеждат деца с
увреждания или страдащи от хронични болести, както
за деца от малцинствата и за такива на бедни и здрав
но неосигурени. „Община Монтана провежда целенасо
чена политика в областта на образованието. В момента
се работи и по два проекта за подобряване на средата
в забавачките”, подчерта градоначалникът. ■Слово

плюс

В Расово изграждат
пълен воден цикъл
Христина ХРИСТОВА
В медковското
село Расово започна
изграждането на
канализационна система
с пречиствателен модул.
Проектът е по Програмата
за развитие на селските
райони и е на стойност 5
милиона лева, срокът за
изпълнение е 16 месеца.
Така със завършване на
строителството Расово
ще стане първото село в
Северозапада с пълен воден
цикъл и второто населено
място с пречиствателна
станция в Монтанска област.
Инвестиционният проект е
продължение на цялостната
стратегия на община
Медковец за подобряване
качеството на живот на
хората чрез подобряване
на техническата
инфраструктура. Самото
село Расово е с население

от около 1200 души.
Основният им поминък
открай време е земеделието,
на чиято основа се
развива скотовъдството.
На територията има 10
крупни арендатора, които
обработват над 46 хиляди
декара площи.
Стартът бе поставен с
“първа копка” от кмета
на община Медковец
Венцислав Евгениев и
изпълнителя на обекта
инженер Георги Станилов.
“Това си го мечтаем
от 15 години”, признават
единодушно кметът инж.
Венцислав Евгениев и
заместник-кметът Емилия
Цветанова. “Възможностите
за реализация обаче идваха
във времето. Помогна
ни фактът, че екипът на
администрацията беше
съхранен и хората имаха
време да натрупат умения и

утвърдят контакти.”
При реализирането
на предишни проекти и
последващ контрол на
Европейската комисия
например за отводнителната
система на ромския квартал
в Медковец, изградена
през 2009 година, не са
намерени абсолютно
никакви отклонения.
Така общинската
администрация си
заслужила поздравленията
на европейските експерти.
“Тази добра практика е
валидна и досега - да няма
финансови санкции при
процедурите”, потвърди
инж. Венцислав Евгениев.
Проектът в Расово е
модулен тип, с два модула.
Предвиден е и трети
допълнителен, което ще
позволи към системата
да бъдат включени
отпадъчните води от село

Аспарухово. Използвани са
природните дадености на
района.
Фирмата на инж. Георги
Станилов работи основно по
инфраструктурни проекти:
хидротехническо, ВиК и
подземно строителство.
Разполага с голяма
база и много техника.
“Изпълняваме обекти с
много по-големи мащаби,
но всеки обект е обект и
една тоалетна да правим,
ще да я направим както
трябва. Качеството и
срокът са задължителни”,
уверява инж. Станилов.
Изпълнителят поясни, че от
селото ще се наемат само
способни работници. Броят
им засега е около 70, може
да се наложи да се наемат
повече. Но в никакъв случай
няма да позволят компромис
с професионалните им
компетенции. ■
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Безработицата във Видинско –
двойно над средната за страната
С близо 2,5% се е увели
чил броят на безработните
в област Видин през ме
сец юни, а безработицата
е нараснала с 0,5 пункта.
Равнището на безработица
в областта за предходния
месец е 22,41% и е двойно
над средното за страната.
За общините, обслужвани
от дирекция „Бюро по тру
да” - Видин, безработицата

е 16,83%, а за „Бюро по тру
да” - Белоградчик - 50,43%.
От общините към ди
рекцията във Видин найвисока е безработицата в
Макреш. Без работа там са
близо 53% от хората в ико
номически активна възраст.
В дирекция „Бюро по
труда” - Видин през юни
се е увеличил броят на
младежите до 29-годишна

възраст. Те са близо 16 на
сто от всички регистрирани
безработни. 35% от хората,
водени на отчет на трудо
вата борса, са без работа
повече от година. 168 лица
през юни са започнали ра
бота със съдействието на
„Бюро по труда” - Видин.
Съотношението между тър
сене и предлагане на работа
е 12:1. ■ Слово плюс

Над 2000 кв.м хори
зонтална маркировка е
положена на най-голе
мия булевард във Видин
- „Панония”.
На основна
та градска
артерия са
монтирани
и 264 пътни
и 23 указа
телни знака.
Полагането
на маркировката е част
от проекта за реконст

рукция на булеварда. По
инициатива на министъ
ра на финансите Симеон
Дянков допълнително

целта са отпуснати още
50 000 лева. Тротоарите
се преустройват така,
че да станат достъпни
за хората с
увреждания.
Поставени
са и 53 но
ви решетки
на уличните
оттоци, тъй
като старите
отдавна са от
краднати или повредени.
■ Слово плюс

Булевард във Видин
с над 2000 кв.метра нова
хоризонтална маркировка
са боядисани и стълбо
вете за осветление. За

В община Берковица

Договорени са над
3 млн. лева от
оперативните програми
Девет проекта за повече от 3 милиона лева се
изпълняват в община Берковица. Това я нарежда на четвърто
място сред общините от област Монтана по усвоени средств
а
от оперативните програми

реди нея са съ
П
ответно Монтана,
Лом и Вършец. Реално

приключилите проекти са
5, на стойност 1 525 590
лв. Най-активен е част
ният сектор с 4 проекта,
следван от общинската
администрация с 3 и неп
равителствените органи

зации с 2.
Най-много проекти има
по оперативна програма
„Развитие на човешките
ресурси” – 5 бр. Най-мно
го средства обаче са до
говорени по оперативна
програма „Регионално
развитие” – два проекта
за 1 849 755 лв. Единият,

за обновяване и ремонт
на гимназия и училище в
града, вече е приключил.
Вторият, за корекция и
почистване на коритата
на реките Берковска и
Раковица, е на стойност
1 042 204 лв. и трябва да
приключи до края на та
зи година. Бенефициент

и по двата е община
Берковица.
Тези данни изне
се Областният ин
формационен център
– Монтана на среща
в община Берковица.
Участниците проявиха
интерес към схемата
„Квалификационни ус

В община Kозлодуй

О

бщина Козлодуй
внесе проект
„Изграждане на стадион
„Христо Ботев” и спортен
комплекс в гр. Козлодуй”
по мярка 321 на Програма
за развитието на селски
те райони 2007–2013 г.
(ПРСР)
Общата стойност на
проекта е 5 667 753,93
лева. В строително-мон
тажните работи са вклю
чени покрит футболен
терен, комбиниран во
лейболен и баскетболен
терен, лекоатлетическа
писта, паркинг алеи и
представителна админист
ративна сграда. В момента
на мястото на бъдещето
модерно спортно съоръ
жение съществ ува само
затревен терен, а достъпът
до него е затруднен заради
лошото състояние на път
ната инфраструктура.
„С модернизацията на
съоръжението, която сме
предвидили в проекта,
ползите ще са огромни.
Ще подобрим качеството
на живот на младите хора,
достъпът до спортни ус
луги и ще затворим един
„спортно-оздравителен
цикъл”– плувният басейн е
в съседство, както и спор
тната зала „Христо Ботев”
– коментира след внасянето
на проекта Марио Милов,
директор на дирекция
„Международни проекти
и обществени поръчки” в
община Козлодуй.
Приоритетно в новоиз
градения стадион ще се
обслужват деца и младежи
с физически увреждания,
както и млади хора и жите

луги и насърчаване на
заетостта” по оператив
на програма „Развитие
на човешките ресурси”
за обучение за придо
биване или повишаване
на професионалната
квалификация и осигуря
ване на възможност за
производствен стаж по
специалността за без
работни лица, регистри
рани в “Бюро по труда”.
Актуална за общината се
оказа схемата „Помощ
в дома”, която дава въз
можност за създаване
или разширяване на
услугата домашен соци

ален патронаж.
По време на диску
сията бяха споделени
трудностите, които бене
фициентите срещат при
съфинансирането, както
и нуждата от предста
вяне на възможностите
за съфинансиране чрез
нисколихвени заеми
от банките. Споделена
беше нуждата от разра
ботване и реализиране
на проекти в социал
ната инфраструктура.
Проблем за изпълните
лите на проекти е и бав
ното възстановяване на
средства.■

АЕЦ “Козлодуй” завърши
с печалба първото
полугодие на 2012 г.
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД
приключи първото полу
годие на 2012 г. с печалба
от 108 157 хил. лв., пре
ди облагане с данъци. За
сравнение, за същия пе
риод на миналата 2011 г.
финансовият резултат на
дружеството е бил 105 800
хил. лв.
По този повод ръководс
твото на “АЕЦ Козлодуй”
ЕАД поздрави всички ра
ботещи в централата за
проявената професионална

Ще изграждат
стадион и
спортен комплекс
ли на съставните населени
места на община Козлодуй
– Хърлец, Гложене, Бутан и
Крива бара, където потреб
ностите и осмислянето на
свободното време на под
растващите са най-високи.
Освен спортен комплекс
и стадион по проекта ще
бъде извършена козметична
модернизация и на спортни
съоръжения в село Бутан –
скамейките за публика на
стадиона и конната база в
селото ще бъдат подменени.
Програма за разви
тие на селските райони
(ПРСР) 2007–2013 г. към
Министерство на земеде
лието и храните, подкре
пена от Европейския земе
делски фонд за развитие на

селските райони, е планов
документ за периода 2007–
2013 г., който е съобразен
с всички Стратегически
насоки на Общността.
ПРСР е насочена към по
добряване качеството и
достъпа до основни услуги
на населението, както и по
добряване на инфр аструк
турата в селските райони,
които са от особена важ
ност за задържане на насе
лението там и за създаване
на условия за развитието
на бизнеса. Предвиденият
индикативен бюджет по
мярка 321 „Основни услуги
за населението и икономи
ката в селските райони” за
целевия прием е в левовата
равностойност на 43,6 млн.
евро. ■

отговорност, благодарение
на която са постигнати от
личните експлоатационни
показатели и оптимални
те режими на работа на
блоковете.
Сред факторите, допри
несли за формирането на
печалбата, са увеличените
приходи от продажба на
електроенергия на свобод
ния пазар, постигнатите
по-високи цени за реализа
цията й, както и оптимизи
рането на разходите.■

Съобщение
Във връзка с въвежда
нето на засилени мерки
за сигурност и повишава
не на контрола на достъ
па на външни лица към
АЕЦ “Козлодуй” ръковод
ството на атомната елек
троцентрала информира
следното:
1. Временно се преус
тановяват посещенията
за разглеждане на обекти
в АЕЦ “Козлодуй”.
2. Считано от 1 август
2012 г., за подаване на
документи от юридически
лица и граждани, каса
ещи дейности, свързани
с АЕЦ “Козлодуй”, се
открива временно дело
водств
 о в сградата на
Дом на енергетика, гр.
Козлодуй.■

▲На церемония в хотел „Хилтън” в София кметът
на Козлодуй Румен Маноев подписа споразумения за
санирането на още три общински сгради. Проектите
са финансирани по фонд „Козлодуй” и са на стойност
половин милион лева. Мерките за енергийна ефектив
ност ще бъдат изпълнени в сградата на общинската
администрация, ОДЗ „Радост” – Козлодуй и училище
„Васил Априлов” – Хърлец.
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Д-р Пламен Цеков:

Контролната дейност
на болниците да
се осъществява
по електронен път
Ана ПЪРВАНОВА

На 26.07.2012 г., в РЗОК - Монтана се проведе работна среща
на лекарите /договорни партньори на РЗОК-Монтана/ в гр.
Монтана и управителя на Националната здравнооисгурителна
каса д-р Пламен Цеков
Срещата е продължение на започнатата от него инициатива
да се запознае на място как договорните партньори работят по
Националния рамков договор за 2012 г., какви проблеми срещат и
какви са възможните им решения.
Въпроси, свързани с остойностяването на медицинските
дейности бяха в основата на дискусията. В нея взеха участие
директорът на РЗОК Монтана Бистра Георгиева, областният
управител на града – Ивайло Петров, председателя на РК на
БЛС д-р Владимир Велков, председателя на РК на БЗС д-р
Лора Арсова, председателя на РК на националното сдружение
на общопрактикуващите лекари д-р Людмил Джурджов,
изпълнителният директор на МБАЛ „Д-р Ст. Илиев” д-р Цветан
Тодоров, прокуристът на МБАЛ - Берковица Юлия Веселинова,
представител на СБАЛНБ „Св.Георги” д-р Пламен Пелов,
представител на СБРНБ „Св.Мина” - Вършец доц. Савов,
представител на МБАЛ - Лом – д-р Кирилов, кметицата на
гр. Берковица Димитранка Каменова, д-р Христо Кастрев, д-р
Белниколова и други договорни партньори на РЗОК - Монтана.
Обсъден беше и въпросът с надлимитната дейност на болниците,
въпреки че беше отбелязано, че област Монтана няма сериозен
проблем с финансирането на болнична помощ. Директорът
н РЗОК-Монтана Бистра Георгиева поиска съдействие за
СБРНБ „Св.Мина” - гр. Вършец във връзка с проблема
със „сезонния” прием на пациенти в болницата. Д-р Цеков
запозна присъстващите с решението от последното заседание
на Надзорния съвет на НЗОК и обясни, че след края на
деветмесечието отново ще бъде направен анализ на разходите и
ще има преразпределение на средствата в рамките на бюджета.
Обясни, че НЗОК ще настоява за максимално опростяване на
критериите и изискванията в клиничните пътеки, и обърна
внимание на проектометодиката, която ще бъде качена в началото
на следващият месец на сайта на НЗОК.
Директори на болници от областта коментираха определените
им прогнозни бюджети и възможността те да отпаднат от
следващата година. Според д-р Пламен Цеков с промяна на
механизма за разпределяне на средствата за болнична помощ
ще се заложат обеми дейност по региони, които ще бъдат
определени по обективни медицински критерии. Ще бъде
анализирана реалната използваемост на леглата в лечебните
заведения и средният престой на един пациент. Д-р Цеков
предложи в бъдеще контролната дейност на болниците да се
осъществява предимно по електронен път чрез въвеждане на
седмичен електронен отчет от тяхна страна. По този начин
ще се следи движението на пациентите по области, а това ще
помогне да се формират прогнозни обеми за дадена област. Така
ще се подобри предварителният контрол на институцията и ще
отпаднат санкциите за незначителни нарушения при воденето на
документацията.
Бяха обсъдени профилактиката в дейността на
общопрактикуващите лекари и практиките в неблагоприятни
условия. Беше изказано мнение, че в последните години няма
напрежение сред съсловието по отношение на осигуряването
на достатъчно направления за консултация със специалист за
изследвания.
Постоянното нарастване на разходите на НЗОК за лекарства
за домашно лечение беше определено като проблем, по който
трябва да се вземат спешни мерки. Д-р Цеков уточни, че като
контролен механизъм от страна на пациента ще бъде въведена
и възможността той да следи изписаните му медикаменти чрез
електронното си пациентско досие. Това ще стане, като в него
започнат да постъпват данни от електронната рецепта, а достъпът
до досието бъде облекчен с въвеждането на уникален код за всеки
пациент. ■

БРОЙ 28 (389) 2 - 8 АВГУСТ 2012 Г.

3

Харалампи Петков,
председател на ОбС – Бяла Слатина:

Работим по
няколко проекта
за намаляване на
безработицата
Имаобщински съвет към кмета – бизнесмени,
селскостопански представители, общественици,
които съдействат за решаване на проблемите
Мая ИВАНОВА
- Г-н Петков, какво ще
кажете за дейността на
Общинския съвет?
- Общинският съвет в
Бяла Слатина се състои от
28 членове: председател,
заместник-председател и
4 групи. Най-голяма е гру
пата на ГЕРБ – 7-членна,
с председател Стефан
Терзийски, който е и об
щински координатор на
ГЕРБ. Другата група е от
БСП – 5-членна, с предсе
дател бившият кмет инж.
Венцислав Василев, третата
група е ЕНП – 4 членове,
3-членната коалиция за
община Бяла Слатина, с
председател по-предишен
кмет Милчо Симеонов,
и последната група е на
НДСВ с 2 членове. Групите
са сформирани в 6 комисии:
по бюджет, финанси,
икономика, европейска
инвестиционна политика
и счетоводство; норматив
на уредба, закони и етика,
обществен ред и сигурност;
териториално устройство,
земеделие и екология;
образование, култура,
младежта и спорта; здра
веопазване и социална
политика; предотвратяване
и установяване конфликт на
интереси.
Досега Общинският съ
вет е взел 128 решения,
18 са свързани със самото
конституциониране, 4 са
определили председате
ли в различните групи.

Най-главна е групата за
правилника и наредбите
в Общинския съвет, ос
нована на дейността на
комисиите. Правилникът,
заради промени в Наредба
№ 3 за противопожарната
безопасност, № 5 – за ад
министриране на местни
такси и цени на услуги,
№ 6 – за предоставяне и
разпореждане с общинско
имущество.
Преструктурирахме
общински предприятия:
сляхме социални дейности
(патронаж по домовете) с
общински пазари в едно;
редуцирахме броя на за
етите лица в общинско
предпр иятие „Озеленяване”
от 80 на 58, като залагаме
на различни програми за
подготовка на ръководни
кадри.
- Имате ли проблеми в
работата с представители
те на другите политичес
ки сили?
- Не, работим в
консенсус, основно работа
та е в комисиите, сесиите
минават с мнозинство. След
задълбочена работа дости
гаме до единомислие.
- Какви са най-важните
дейности, които планира
те в бъдеще?
- Планираме ново стро
ителство за периода 20122015 година, програма за
развитие на читалищната
дейност, закрила на детето,
годишен план за 2013 г.,
развитие на социалните

▲ Самодейната група при НЧ „Просвета 1928” – с. Камена Рикса, община Георги Дамяново, за четвър
та поредна година участва на традиционния фолклорен събор „Свидня” на Попов мост „Да възродим
традицията и съхраним родното” и на торлашкия фолклорен събор „Када кум прасе и ти вречу” – с.
Чупрене, обл. Видин, а тази година за първи път участв
 а на празника „Пей, танцувай и на Зелени дел
се любувай” край кв. Заножене, гр. Вършец.

услуги и програма за управ
лението в срока за мандата
на общинския кмет.
Планираме работа,
свързана с общински зе
ми – картографиране на
пасища, общински пътища,
така наречените бели петна
(непотърсена от собстве
ници земя, ползвана без
заявяване и съответно вна
сяне на данъци и такси в
общината).
Целим да подобрим ра
ботата в МБАЛ – Бяла
Слатина чрез проект за
саниране, оборудване с мо
дерна апаратура и търсене
на качествени кадри.
Предстои ни в Търнава да
дадем статут на дома за де
цата с увреждания, с оглед
изискванията за премества
не от селата в по-големи и
модерни места. Две сгради
ни трябват. До две години
да сме готови.
- Как стои въпросът
с финансите? Има ли
достатъчно пари за тези
дейности?
- Относно бюджета, на
20.02.2012 г. го приехме,
имахме 26 решения.
Общината участва в раз
лични програми и проекти,
има 7 взети досега.
Основен е проектът за вод
ния цикъл, изгр аждане на
пречиствателна станция,
10 км канализация – въ
вод и отвод, изграждане на
колектори. Кандидатстваме
по проект на местното са
моуправление „Флаг” ЕАД
за дребномащабни мерки
по отводняване на кварта
ли в с. Попица. Там имаме
спечелен проект за ремонт
на читалищната сграда.
Внимание заслужава МБАЛ
в Бяла Слатина, отчетът на
годишното й счетоводство
показа печалба за първи път
от доста години насам.
- Какво е състояни
ето на пътната мрежа н
общината?
- Малко са капиталите,
предназначени за четвър
токласната пътна мрежа
– 120 хиляди лева са от
делени за междуселищно
строителство, около 40
хиляди лева са предвидени
за градската мрежа.
- Как се справяте с
безработицата?
- По въпроса за безра
ботицата, миналата годи
на кметът взе награда за
работодател на годината.
Сега работим по няколко
програми, едната е за пътно
строителство, строителни
те работници се обучават
26 дни, другата програма
е за аварии и бедствия със
76 дни обучение и едного

дишен договор за работа.
Стартира обучение – 26 дни
на еколози озеленители за
трайно безработните, които
ще проверяват поддръжката
на чистота в града и селата,
ще докладват на кмета
при нарушения и ще дават
препоръки.
В момента върви спе
челен проект за социално
предприятие, в сферата на
озеленяването. В проекта
има определен брой цветя,
дървета с 5-годишен срок
на устойчивост. В струк
турата му са включени
управител, счетоводител,
двама супервайзери, пе
тима озеленители и 20
работници. Търсим поме
щение и на 1 август проек
тът ще стартира.
- Как работите с предс
тавителите на бизнеса?
- С бизнеса имаме об
щински съвет към кмета
– бизнесмени, селскос
топански представители,
общественици. Този съвет
помага на кмета в работа
та и съдейства за по-про
фесионално решаване на
нещата. Наследихме два
гръмки проекта от пре
дишното ръководство за
съвместно публично-частно
партньорство. Единият е
„Клъстер коприна” – дру
жество за бубарство.
Отдадохме 7000 дка земя,
стигнахме до устав с клаузи
и процесът стопира поради
незащитеност на общинс
ките интереси. Сега възоб
новяваме преговорите.
Вторият проект е на
фирма инвеститор за за
вод за биогорива от ца
ревична маса, създадено
е дружество, отдадена
е площ, преговорите
зациклиха, макар че иде
ята бе добра – откриване
на нови работни места,
подпомагане поминъка на
населението. Ще ревизи
раме дейността си, за да
прецизираме и улесним
дейността си и на тези след
нас, защото условията за
развитие на бизнеса в ед
на община са много важно
нещо. Има ли ги, ще се на
мерят решения и за много
други проблеми.■

Слово

седмица
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Уважаеми жители и гости на националния курорт Вършец,

За поредна година ще отдадем своето преклонение пред
целебните минерални извори, прекрасната природа и вели
честв
 ения Балкан, чрез традиционния Празник на курорта,
минералната вода и Балкана „Вършец 2012”.
На нашите гости желая да отнесат от тук частица от вели
колепието на природата, да отпият глътка от чудотворната
минерална вода, да се потопят в благоуханията на чист пла
нински въздух и зеленина.
Нека заедно се насладим на прекрасните изпълнения на
певците, музикантите, танцьорите, художниците и занаятчи
ите в пъстрата празничната програма и да изживеем незаб
равими празнични мигове!

инж. Иван ЛАЗАРОВ, кмет на община Вършец

Български
Илинден

в сърцето на
Вардарска
Македония
Мирослав ГЕТОВ
За пръв път в историята стотици патри
оти от България и Вардарска Македония
отбелязаха заедно годишнината от
Илинденско-Преображенското въстание.
Това се случи в родното място на един от
основоположниците на ВМОРО и идеолог
на българското националноосвободително
движение Даме Груев (1871 - 1906) - се
ло Смилево, Битолско, където май 1903
г. се провежда Смилевският конгрес, на
който е потвърдено решението за вдигане
на въстанието. Организатор на възпо
менателната проява бе неправителств е
ният Български културен клуб - Скопие
(БККС).
Пред паметника на Даме в полите на
Бигла планина се събраха над 300 бълга
ри от Мизия, Тракия и Македония, като
и емигранти от Западна Европа, Канада,
Австралия. Сред тях бяха и родолюбци
от Мездра: председателят на Общинския
съвет Делян Дамяновски, общинският
съветник Данаил Димитров и неговата
съпруга Владислава, тв оператор Тихомир
Илчев и редакторът на в-к „Мездра XXI
век” Мирослав Гетов.
Да почетат паметта на илинденци
дойдоха председателят на ВМРО - БНД
Красимир Каракачанов, дипломати от
нашето посолств о в Скопие, представи
тели на Държавната агенция за българите
в чужбина (ДАБЧ), на Българския кул
турно-информационен център в Скопие и
на Българското сдружение на родовете от
Македония.
Въпреки преклонната си възраст, тук
бяха също Панде Ефтимов (80 г.) - учител,
поет и журналист, родом от преспанското
село Претор, внук на поборника Панде
Суджов, и полуслепият мъченик Илия
Гарбев (73 г.) от Прилеп, които са репре
сирани по време на Титова Югославия

заради своето българско самосъзнание.
За непреходното значение на
Илинденската епопея говориха председа
телят на БККС Лазар Младенов, доайенът
Панде Ефтимов и журналистът от Охрид
Владимир Треневски. Те апелираха за
повече демократични права за българи
те в Македония в духа на традиционните
народни добродетели и европейските
ценности.
Поздравителни адреси до участни
ците в събора изпратиха президентът
Росен Плевнелиев, председателя на ДЗБЧ
Росен Иванов и кметове на редица бъл
гарски общини. Освен пламенните речи,
поднасянето на венци и цветя и възтор
жените скандирания „Ура!” и „Да живее
България!”, кулминацията на тържеств ото
бе сценичната изява на ансамбъл „Гоце
Делчев” и на народната певица Любка
Рондова, която възпламени присъств ащи
те с вдъхновеното си изпълнение на пе
сента „Македония е в моето сърце”.
В рамките на 3-днивния си престой в
югозападните български земи мездренс
ките патриоти се поклониха пред саркофа
га с костите на Гоце Делчев (1872 - 1903)
в църквата „Св. Спас” в Скопие и пред
паметната плоча на Тодор Александров
(1881 - 1924) в щипската махала Ново
село, откъдето е родом и Иван (Ванче)
Михайлов (1896 - 1990), чиито бащини
къщи са разрушени до основи от сърбома
ните-македонисти.
Те гостуваха на още един голям бълга
рин - Драги Каров, който в началото на
90-те години на XX век е съден и лежи
в затвора за „антиюгославска дейност”,
а преди известн
 о време издига в двора
на къщата си във Велес бюст-паметни
ци на Тодор Александров и на Ванче
Михайлов - първите такива във Вардарска
Македония. ■

ПРОГРАМА

на празника на курорта,
минералната вода и Балкана
„Вършец 2012” (4 – 12 август)
4 август /събота/
10.30 ч. Киноложка изложба
място: Боровия парк
20.30 ч. Концерт на фолклорните изпълнители
Поли Паскова и Здравко Мандаджиев с танцова формация
място: Естрадата пред НЧ „Христо Ботев 1900”
6 август /понеделник/
11.00 ч. Официално откриване на новата
Градска художествена галерия и пленер по
живопис „Вършец -2012“
място: Общински музей, етаж 3
20.00 ч. Официално откриване на Празника на курорта,
минералната вода и Балкана „Вършец 2012”
- Концерт на Държавна филхармония – гр. Враца
място: Естрадата пред НЧ „Христо Ботев 1900”
7 август /вторник/
10.00 ч. Състезание за деца по майсторско управление
на велосипеди
място: „Слънчевата градина“
17.00 ч. Турнир по волейбол
място: Волейболното игрище в парка
18.00 ч. Турнир по футбол
място: Футболното игрище в парка
18.30 ч. Концерт на ученически духов оркестър „Дефилир”
и мажоретен състав при СОУ „Иван Вазов“
място: Естрадата пред НЧ „Христо Ботев 1900“
19.00 ч. Театрална постановка „Бедният крал” на детск о
театрално студио при ОДК - Вършец и
концерт на вокална група “JOY”
място: Салона на НЧ „Христо Ботев 1900“
8 август /сряда/
10.00 ч. Рисунка на асфалт
място: Паркинга пред Община Вършец
17.00 ч. Турнир по волейбол
място: Волейболното игрище в парка
18.00 ч. Турнир по футбол
място: Футболното игрище в парка
19.30 ч. Театрална постановка „Когато котката я няма“ –
любителски театър при НЧ „Христо Ботев 1900“
място: Салона на НЧ „Христо Ботев 1900“
9 август /четвъртък/
10.00 ч. Базар на цветя
място: Алеята с чинарите
17.00 ч. Турнир по волейбол – финал
място: Волейболното игрище в парка
18.00 ч. Турнир по футбол – полуфинал
място: Футболното игрище в парка
20.00 ч. Концерт на поп фолк изпълнителката Сиана / Пайнер мюзик/
място: Естрадата пред НЧ „Христо Ботев 1900“
22.00 ч. Дискотека с DJ Радослав
място: Естрадата пред НЧ „Христо Ботев 1900“
10 август /петък/
10.00 ч. Детско шоу
място: Естрадата пред НЧ „Христо Ботев 1900“
20.30 ч. Тържествена церемония по повод „Празника на курорта,
минералната вода и Балкана „Вършец 2012“
- Концерт на рок група „Диана експр
 ес“
място: Естрадата пред НЧ „Христо Ботев 1900“
11 август /събота/
10.00 ч. Алея на занаятите
място: Бул. „Република“
18.30 ч. Финал футбол
място: Футболно игрище в парка
20.00 ч. Концерт на Албена Танева и Мартин
място: Естрадата пред НЧ „Христо Ботев 1900“
12 август /неделя/
09.00 ч. „Балкана пее“ – надпяване на фолклорни състави
място: Местността „Иванчова поляна“
20.00 ч. Закриване на Празника на курорта, минералната
вода и Балкана „Вършец 2012”
● Концерт на фюжън фолк група „Оратница“
● Изпълнения на Боян Василев и
Георги – Хорхе – родопск и гайдари
място: Естрадата пред НЧ „Христо Ботев 1900“
06.08.2012 г. – 12.08.2012 г.: Съпътстваща фестивална програма на
цветните фигури – работилници, демонстрации, занаяти (следете за ак
туална информация на сайта на Община Вършец – www.varshets.bg)■
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175 г. от рождението на Васил Левски

„Ще имаме едно
знаме, на което
ще пише „Свята и
чиста република”
ВАСИЛ ЛЕВСКИ

1837-1873
Васил
АЛЕКСАНДРОВ
Роден на 18 юли 1937
г. в Карлово. Осиротял
14-годишен и многодет
ната майка Гина Кунчева
го дала послушник на
вуйчо му хаджи Василий
таксидиот в Карлово на
Хилендарскя манастир,
за да помага в работата
му за събиране помощи
за манастира, при усло
вие да му осигури добро
образование. 24-годишен
става монах с духовното
име Игнатий в сопотс
кия манастир (декември
1858 г.), като важно ус
ловие на вуйчото, за да
бъде пратен на обучение
в Русия. А през 1859 г.
става дякон, ръкополо
жен по настояване пак
на хаджи Василий, кой
то вече е архимандрит. Постъпва и като певец в църкв
 ата в
Карлово. Така от 1852 до 1861 г. продължава да служи безп
латно на вуйчо си в службата като таксидиот.
Но в 1861 г. решава и се посвещава на борбата за осво
бождаването на България, вероятно под призивите на Георги
Раковски.
През март 1862 г. един ден той взима коня на вуйчо си без
негово знание и през Пловдив, София
и Ниш се отпр
 авя за Белград, гдето през април се зачис
лява в Първата българска легия, а през юни участва в сра
женията на легията с турския гарнизон там. Там, в Белград, в
легията, в обучението и в сраженията добива възхищението
на Раковски, който нарича неговия скок “левский” (лъвски),
а думата му става прозвище в сраженията, с което свиква и
насетне го приема.
Бързото примиряване на сърбите с турците налага безус
пешен завършек на легията.
През 1967 г. по препоръка на Г. Раковски става байрактар
на четата на Панайот Хитов и с нея
за 99 дни изминава пътя от Тутраканско до Сливенския
балкан и оттам по Стара планина до Светиниколския проход,
минават към Княжевац и се отпр
 авят към Белград, където се
включват във Втората българска легия за военно обучение
на български младежи, организирана от Добродетелната
дружина, “старите”, с подкр
 епата на Одеското българс
ко настоятелство и със съдействието на руското царско
правителство.
И тя е без резултати. Тогава в размисъл отрича четничес
ката борба, внасяна отвън и зависеща от разни настроения
и положения. През 1868 г. минава през Влашко, оттам се
завръща в родното Карлово и баш навръх Великден се раз
калугерява и сваля черното си облекло, че отдавна не служи
на духовния обет, а се отдал на революционната борба за
освобождение на отечеството.
Арестуван е по някое време и прекарва три месеца в
Пловдивски затвор. Дали за участието в легиона, или за
коня на вуйчо си, или за популярността му и разговорите с
младите. Пускат го по липса на доказателства.
Досега и Г. Раковски, и Л. Каравелов правят опити да съз
дадат наредби за централно ръководство на борбата, но
Васил Левски внася в създадения към 1868 г. БРЦК, ръково
ден от Л. Каравелов, нови принципи: не четническа борба,
внасяна отвън, а организиране съпротивителните вътрешни
сили на народа в борбата за освобождение, с центр
 ално
ръководство, във възможностите на БРЦК.
С идеите си обикаля на няколко пъти из страната,
разяснява, търси сътрудници и организира местн
 и комитети
на БРЦК. Следен и търсен от полицията. Приеман радушно
и грижливо скриван от дейците. Създал лично и със съдейс
твие на съидейниците си над 300 местни комитета в села
и градове, според казаното от съвременника Ат. Узунов,
деец на БРЦК. Огромна дейност, обединила хиляди дейци.
Разяснявал и демократичните принципи и виждания и соци
алните стремления за политиката и държавното и обществе
ното устройство. В тази практика, в тези връзки и разговори
той спечелва всеобщото уважение и обич и с всеотдайната
си деловост.
Нека да приключа с негови мисли:
„. . . и ние сме хора и искаме да живеем човешки, до бъдем
свободни с пълна свобода
в земята ни, там, гдето живее българинът: в България,
Тракия и Македония; ... ще имаме
едно знаме, на което ще пише: „Свята и чиста
република“. Същото желаем и на братя сърби, черногорци,
румънци и пр. Мисля - никой да не смее, да (не) дава право
то на всеки народ, па и на всеки човек, който иска да живее
почтено и свободно.“ (Из негова дописка, в. „Свобода“, яну
ари 1871 г.)■
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100 години от Балканската война (1912 - 1913)

Дневникът на
Иван Младенов от
Долна Вереница
От Долна Вереница в Балканската война
участват 252 души, от които 10 загиват
Йордан ГЕОРГИЕВ,
учител-краевед

В края на 2010 г. в Държавен ар
хив – Монтана, към богатия архивен
фонд 1370, постъпва оп. 2, съдържащ
600 архивни единици, формиран
през 1993 г. от Иван Александров
Иванов – дневникът на неговия дядо
Иван Младенов Дидов.
Авторът на този забележителен
документ отпреди 100 г. е роден
в с. Долна Вереница на 6.I.1875 г.
Завършил е четвърто отделение.
Иван Младенов служи в
Българската армия от 28.II.1895 г. до
20.VIII.1898 г. Постъпва в планинска
батарея в гр. Враца, където завърш
ва учебна команда в полка – 1897 г.
Повишен е в звание бомбардир, след
което отделението му е прекоманди
ровано в Берковица. В запаса е пови
шен в младши фейверкер. Удостоен
е с бронзов медал за заслуга и със
сребърен – за усърдие, с лента „Св.
Станиславска” от Н.В.Все-Русийски
– за участието му в Шипченските
маневри през 1902 г., когато се чест
ва 25-годишнината от Руско-турската
освободителна война. Бил е кмет на
селото, председател на тричленка
(IV-VI.1912 г.) Избиран е за кмет на
общината в Долна Вереница, пре
избиран е отново. Съучредител е на
кредитната кооперация „Победа”
– 1928 г., а през 1936 г. е избран за
член на Контролния съвет.
Дневникът представлява бележ
ник джобен формат в размери 18/12
см. Изписан е с химически молив от
17 септември 1912 г. – деня на об
щата мобилизация, до 1.VIII.1913
г. Всичко 50 страници, изписани
ден по ден. Още от първата стра
ница проличава прецизността, с
която е воден. На 18 септември вече
е в Берковица, където е зачислен в
2 С.С. (Скорострелно) отделение.
Неговата част потегля за Македония
на 30.IХ. – през Сърдар чифлик
(Ягодово-Враца-Мездра-НовоселциТ-Пазарджик) и пристига в Якоруда
на 9.Х.
Частта му върви по едно от три
те направления на Родопския отряд
(Ракитово-Мехомия-Неврокоп).
Според Генералния щаб неговата
задача е водейки сражения в тези три
направления, да прекъсне връзката
между Тракийския и Македонския
театър на военните действия, вслед
ствие на което турските войски в
Македония не могат да получат
подкрепления.
Бойните действия започват на
16.Х., когато с огън е превзето с.
Рибна, с чисто турск о население, и
след като преминават р. Места, на
18.Х. стигат Неврокоп (Гоце Делчев).
Характеризиран е от автора като
град, в който има 12 джамии и насе
ление 15 хиляди жители, занимава
щи се най-вече с тютюн и ориз. По
нов стил превземането на града става
на 31.Х. Продължавайки пътя към гр.
Драма, установяват на 21.Х., че на 30
км от него турците, отстъпвайки, са
запалили с. Писивна, с 400 къщи, и
избили хората в него. След открива
нето на огън с 3 полски и 3 планин
ски батареи на 23.Х. и пресичайки
жп линията, достигат гр. Драма.
Характеризиран е като търговски
център с 15 000 жители.
През това време в Драма войводи
те от Македоно-Одринското опълче
ние са съгласували с генерал Стилян
Ковачев, командир на Родопския
отряд, рискования си план за осво
бождаване на гр. Кавала без бой. И
това става. Група от 15-ина конници,
начело с тях пристига в града и под
предлог, че са парламентьори на бъл
гарското командване, преговарят с
коменданта. Направеното предложе
ние от името на ген. Ковачев, че към
града се придвижва голяма българска
войскова част с артилерия и за да се

избегнат излишни жертв и от двете
страни, то безпрепятствено ще оси
гури изтеглянето на турските войс
ки на изток, е прието като разумно.
Така на 27.Х., без нито един пушечен
изстрел, гр. Кавала е освободен.
Характерното в по-нататъшно
то водене на дневника е това, че
авторът, проследявайки пътя от
гр. Драма, по Беломорието, та до
Мраморно море, ни дава такива
сведения, каквито по-малко сре
щаме в официалните исторически
документи. По този начин можем да
изработим и по-подробна карта на
Беломорска Тракия от тази, прило
жена от Генералния щаб. И всичко
можем да пресметнем в километри,
а някои сведения, записани от него,
можем да сверим с публикуваните
официално от командването, а едни и
не се намират в щабовете.
Изпитано е удовлетворение, че
извървеният 30 км път пеша от гр.
Драма до гр. Кавала (29-30.Х.) е
възнаграден от тържественото им
посрещане в града на Бяло море и
че от там виждат о. Тасос. Но след
това по пътя за Гюмюрджина ще
сменят бойните действия срещу
башибозуците с отпразнуването на
св. Арахангеловден (8.ХI) и с реди
цата издевателства, сторени от отс
тъпващите войски, до пленяването
на командващия им Явер паша и
прекратяването на бойните дейст
вия в гр. Софлу. Районът е населен
от българи, турци и гърци. Град
Гюмюрджина има 15 хиляди жители,
според записаното в дневника, но от
официалните статистически данни
тогава в цяло Гюмюрджинско има
21 438 души българско население,
а гърците са 7840 души. По пътя от
с. Чук Осман Таказлъ-Ксанти ще
преминат през с. Шапча, с 600 къ
щи (турски и гръцки), но минавай
ки през българското село Дервен,
установяват, че отстъпващите са
убили 100 наши българи.
Стигайки гр. Фера (19.ХI.),
научават, че там е убит синът на ген.
Генев – 18-годишен доброволец.
Допълнено е обаче, че на 16.ХI.
ген. Генев с неговите доброволци е
пленил 10 000 турски войници с 10
оръдия, 280 коня и 280 души офи
цери до р. Марица, между селата
Марашли и Чешмажик. Но продъл
жава и с извършените издевателства
от отстъпващите турски части в с.
Оръжек, на 14 км от Фера. „Селото
с гръцко население е изгорено, хора
та избити, черквата обрана – ужас
на картина.” Но преминавайки от
Каважик за с. Дедля, установяват, че
на 7 км от него е гръцкото село Кара
Бунар, с 500 къщи – всичко изгорено
от турците. И стигайки до гр. Софлу,
където околийски началник е бълга
ринът Косто Григоров, разбират, че
този град е турското село Едекуно,
чието население е изкл ано от гръц
ки части – жени и деца са хвърлени
в бунарите. А Явер паша е пленен с
останалите му 5000 войници.
От други източници научаваме,
че тогава Явер паша е заплакал,
но после споделил пред френския
майор: „Мен ме учуди съзнателнос
тта и интелигентностт а на българ
ските войници, когато разговарях
с тях – мислех, че са преоблечени
офицери.” Но друг французин, Г.
Бабен, ще пише: „Няма друг народ,
който в историята си да е записал
по-благородна жертва.” Защото
когато командирът на Македоно-од
ринското опълчение генерал-ма
йор Никола Генев, получавайки
известие, че е загинал 17-годишният
му син, промълвил глухо, болезнено,
но твърдо: „Освобождението на тези
свети наши земи изисква жертви.”
Така със съвместн
 ите действия на
Родопския отряд с Кърджалийския и
Хасковския Родопите и Беломорска

ИВАН МЛАДЕНОВ

Тракия са освободени и Източната и
Западната турска армия окончателно
разделени една от друга.
Придвижването на изток
продължава. След почивката в
Софлу частта на Иван Младенов
потегля за Димотика. Авторът с под
робности описва моста на р. Еркене,
който е правен, когато България пада
под османска власт. Дълъг е 1000
м и е строен 18 години, а реката
има 360 канала (кубета) под Кемер.
Пояснява, че затова и градът носи
името на моста (по български Дълъг
мост), а по турски – Узум куприя.
Дълъг път още се изминава през
Малкочево-Павлово-гара МурталиКаракезово до Кабачка, където са
повече почивните дни и посрещат
новата 1913 г.
Завършил е първият период на
Балканската война. Новите условия
налагат прегрупиране на частите.
Създадена е Четвърта армия,
за да действа на Галиполското
направление, с командващ генералмайор Стилян Ковачев. При тази
разстановка престават да действат
самостоятелните отряди (Родопски,
Кърджалийски, Хасковски и
другите). На 23-и турците откриват
огън и „започва втората война”, ще
отбележи с главни букви авторът.
Подразбира се, че неговата част е
разположена по-назад, за да охраня
ваха морския бряг. Придвижването
става до гара Курфала и там преби
вават целия м. февруари.
През това време той е ранен в
лявата ръка. От време на време само
ще отбелязва, че виждат да прелитат
турски самолети, без да предпри
емат съответни мерки. Но на 3 март,
след прелитане на такива самолети
над техния район, към 5 часа вечер
та турците откриват артилерийски
огън и запалват селището Акалън.
Вече на 5 март настъпват по цялата
линия, на което българските войски
отговарят с контранастъпление. Това
са известн
 ите битки при Шаркьой
и Булаир, за което не се спомена
ва в дневника, но на датата 13 март
ще запише: „Днес нашите превзеха
Одрин.” До края на месеца частта
прекарва в Корфу, където на 1 април
ги сварва и примирието.
Но вече идва и непредвидената
среща. Тук неговата част, прис
тигайки в Ермали-киой, близо до
Мраморно море, ще има възможност
на 14-и, неделя, до с. Сюргун да
се срещне с части от 35-и пехотен
Врачански полк. И ще запише: „На
5 километра от Мраморно море се
срещнах с нашенци, а на другия ден
бях произведен фелдфебел.” До 8
май все на почивка, когато 4-а бата
рея с полковия заминава за Серес,
а те дочакват заповедта да се дигат
за София. На 18 май идва вестт а за
подписания мирен договор с Турция
(30.V.н.ст.). А после ще запише по
часове и минути всички жп гари
до София. А от бележките си на
последните страници на дневника
– за водената кореспонденция (ня
колко десетки писма - затворени и
отворени) до родното село и други
адреси, добиваме представа, че въп
реки военното положение държавна
та машина е работила безотказно.■

Слово

във фокус
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Д-р Даниела
Стоянова

Проект "Уикенд
в Северозапада"
Община Монтана като водеща организация ще
осъществи проекта за 2 години в партньорство с
общините Чипровци, Чупрене и Ружинци
Проектното предложение на Община Монтана
„Уикенд в Северозапада” бе одобрено за финан
сиране по Оперативна програма „Регионално раз
витие” 2007-2013 г. Общата стойност на проекта
е 481 400 лв. Безвъзмездната помощ по схема
BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на
регионалния туристически продукт и маркетинг на
дестинациите” възлиза на 457 300 лв. Собственият
принос на Община Монтана се равнява на 24 070
лева.
Целта на проекта „Уикенд в Северозапада” е
чрез маркетиране и реклама на разнообразни и
привлекателни, специфични за региона туристичес
ки продукти, да повиши потенциала за развитие на
туризма в района. Община Монтана и регионалните
й партньори ще представят местната си история и
култура, както и обектите за културен и алтернати
вен туризъм – екотуризъм и селски туризъм. Чрез
конкретните дейности в областта на маркетинга и
рекламата ще се постигне увеличаване броя на по
сетителите и продължителността на техния престой,
да се диверсифицира сезонността и териториално
то разпределение на туризма в различни райони и
територии. С предлагането на иновативни туристи
чески пакети, с висока добавена стойност, ще се уве
личи приносът на сектора към устойчивото развитие
на региона.
По време на проекта „Уикенд в Северозапада” ще
се разпространи повече информация относно раз
нообразния туристически потенциал и предлагане
в района на туристическа дестинация Монтана –
Чипровци – Чупрене – Ружинци, чрез използването
на ефективни съвременни средства и техники за дос
тигане до туристическите пазари. ■Слово плюс

oбщопрактикуващ лекар,
специалист по
обща медицина

Всеки работен ден

от 8,00 до
13,00 часа

Набира
пациенти
Тел. за контакти:

Четвърти европейски
ден за безопасност
на пътя

50 малчугани от ЦДГ “Калинка” в Монтана си припомни
ха основните правила за безопасност на пътя. Занятието
протече под формата на диалог с гл. инспектор Любомир
Исаев, н-к група “Пътен контрол, организация на движени
ето и превантивна дейност” в сектор “Пътна полиция” на
ОД МВР - Монтана. Той провери дали бъдещите първок
ласници знаят как да пресичат на пешеходна пътека, дви
жат ли се по тротоарите, къде трябва да играят най-безо
пасно. Децата отговориха на въпроси дали винаги поставят
предпазния колан, когато пътуват в автомобил и съветват
ли родителите си да правят това.
Занятието в ЦДГ “Калинка” предшества Четвъртия ев
ропейски ден за пътна безопасност. Темата тази година е
“Активно участие на младежите в безопасностт а по пъти
щата”. В Монтана по инициатива на областн
 ия управител
Ивайло Петров той бе отбелязан на 25 юли с демонст ра
ция пред сградата на Областната администрация. В инсц
 е
нировката на пътно-трансп
 ортн
 о произшеств
 ие и оказване
на долекарск а помощ на пострадалите взеха участие слу
жители на сектор “Пътна полиция” и ОУ ПБЗН - Монтана,
РИО - Монтана, БМЧК и ЦСМП - Монтана. ■Слово плюс

ПРИСТАНИЩЕН
КОМПЛЕКС –

„Асенов Електрик и Бо” ЕООД

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

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.

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

ОПАЛ – Враца

инж. Тодор Топалски, председател

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

“АПОЛОН-21” ООД,
Монтана

ул. “Цар БорисIII” № 11

Поликлиника,
кабинет 106

►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

2 – 8 август 2012 г.
2 ч Полагане честна
та дреха на Пресвета
Богородица във Влахерна.
Св. Йоан, архиеп.
Шанхайски и СанФранциски чудотворец
(|1966).
3 п Св. мчк Иакинт.
Св. Анатолий, патр.
Константинополски
4 с Св. Андрей, архи
епископ Критски.
5 н * Преп. Атанасий
Атонски. Преп. Сергии
Радонежки чудотворец.
6 п Преп. Сисой Велики.
Св. свщмчк Валентин,
презвитер Римски
7 в * Св. вмчца Неделя.
Преп. Тома Малейски и
Акакий Синайски (Тип. с.
367, т. 1)
8 с † Неделя след
Петдесетница. Св. вмчк
Прокопий. Преп. Теофил
Мироточиви.

„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.

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.

096 389 346
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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.

Туристически пакети:
● със самолет
● с автобус

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.

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

Обучителни семинари
по проект „Ваканция за
устойчиво развитие”
Неотдавна в
Природозащитен център
„Натура” представители на
германските организации
HÖB (Образователен център
по история и екология) и DBU
(Немска фондация за околна
среда) официално връчиха
удостоверение за финанси
ране на проект „Ваканция
за устойчиво развитие“.
Сертификатът бе връчен на
българск ите партньори по про
екта фондация „Екоцентрик”
и Дирекция на ПП ”Врачански
балкан”.
По време на еднодневното
си посещение гостите посети
ха селата Очин Дол, Паволче
и Лютиброд, където през след
ващата година се предвиждат
част от обучения на 120 учени
ци от Германия, област Враца
и област София. През пролетта
и лятото на 2013 година ще
бъдат проведени общо шест
обучителни семинара на тема
„Устойчив начин на живот“ с
цел запознаване на младежите
с принципите на устойчивото
развитие и повишаване чувст
вителността им към актуални
екологични проблеми и същес
твуващите решения за тяхното

преодоляване.
Програмата за провеждане
то на обученията предвижда
„учене чрез преживяване“ като
метод за пълноценно и трайно
усвояване на знания и умения.
Младите хора ще се запознаят
с природните богатств а на ПП
„Врачански Балкан” чрез про
веждането на образователни
беседи, комбинирани с прик
люченски игри и преходи по
интерпретативни маршрути на
територията на парка.
Заедно с обученията проек
тът включва и реализирането
на малки локални подпр оекти
за облагородяване на средата в
селата и подпомагане развити
ето на устойчив туризъм в тях.
Младежите ще се включат ак
тивно в изготвянето на идеите
и в тяхното реализиране заедно
с местните общности.
Продължителността на
проекта е 18 месеца и е на
стойност 170 765 евро, по
ловината от които се осигу
ряват от немска фондация за
околна среда, а останалите
средств а са от HÖB, фондация
„Екоцентрик” и Дирекция на
ПП „Врачански балкан”. ■

Слово плюс

Краеведска разходка до
манастира „Св. Иван Пусти”
„По стъпките на Рилския чудотворец” – така наре
коха своята разходка организаторите от читалище
„Просвета” – кв. Бистрец, до манастира „Св. Иван
Пусти”. Инициативата е част от лятната програма за
работа с деца на читалището и от дългосрочната обу
чителна програма „Роден край” на отдел „Краезнание”
– Регионална библиотека „Христо Ботев”.
Отец Сашо и краеведът Калина Тодорова разказ
ваха за манастирските духовни богатства, показваха
старините и интересните природни дадености на
Касината.
Освен да запознаят децата с миналото на родния
край, целта на организаторите е да популяризират
възстановения манастир и възродят традицията на
врачанските туристи от началото на миналия век, ка
то превърнат отново пътя до светата обител в любим
и предпочитан маршрут. ■ Слово плюс

Панаирни дни “Мизия 2012”
Програма
02.08.2012 г. /четвъртък/
11,00 ч.- Водосвет и курбан за Св. Илия – пред сгра
дата на Общината
03.08.2012 г. /петък/
9,00 ч. -Детско шоу „Кой е по-по-най” - лятната гра
дина на Общинския клуб
20,30 ч. – Концерт с участието на известен изпъл
нител
22.00 ч. – Празнична заря
04.08.2012 г. /събота/
10.00 ч. – „Мотокрос Мизия 2012“ - местн
 остт а
Косаня
17,00 ч. – Традиционни народни борби „За овена“ –
в парка
05.08.2012 г. /неделя/
19.00 ч. – Приятелска футболна среща Мизия –
Оряхово - на стадиона
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СНИМКА: ТПП - ВРАЦА

Първо мобилно
изложение в
сферата на туризма
Изложението се орга
низира от ТПП - Враца
и в партньорство с
EUROPROJECT от гр.
Слатина, Румъния, и
Русенска търговско-ин
дустриална камара в пе
риода 14-16 септември
2012 година То ще се про
веде в рамките на проект
„CBC Fairs – Панаири за
трансг ранично сътрудни
чество”, съфинансиран
по Оперативна програма
трансг ранично сътрудни
чество Румъния - България
2007-2013.
Акцент в събитието

За справки:
0910/ 910 13

ще бъдат съвременните
тенденции и изменения
в туристическия бранш,
взаимно опознаване на
фирмите и организациите
от трансграничния регион,
иновативни средства за
развитие, подобряване на
представянето и на обслуж
ването и разнообразяване
на дейността.
Участниците и гостите
ще имат възможност да се
запознаят с доставчици на
чуждоезикиво обучение, с
бизнес организации в по
мощ на регионалното раз
витие и с основните заинте

Скъпи
съграждани,
Обръщам се към вас и
вашите гости, за да ви поздравя
със 132-ия традиционен
панаир на Мизия, като ви
пожелавам здраве, висок дух
и успехи във всички добри
начинания.
Честит празник и весели
панаирни дни!
Виолин КРУШОВЕНСКИ
кмет на Община Мизия

►МАЛКИ ОБЯВИ

Сдружение
„ЛОВНО-РИБАРСКО
ДРУЖЕСТВО” гр. Мездра
отдава
под наем
ловен магазин
и кафене
в централната
градска част
на Мездра.
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Във Враца

ДАВАМ стая под наем,

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

ПРОДАВАМ
двуетажна къща в

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

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.

ресовани страни на пазара
на туристическите про
дукти и услуги от регион
Югозападна Олтения в
Румъния и Северозападна и
Североизточна България.
На обща площ от 1500
кв.м се изгражда панаир
на тента с размери 50 х 20
м., 60 щанда – всеки със
страници 3х3х3 метра и
оборудване: маса, 2 стола,
осветление и ел.контакт.
Панаирната тента е кли
матизирана и изградена
според законовите изисква
ния за пожарна и аварийна
безопасност.

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

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

ДАВАМ под наем

нов апартамент 100
кв. м – наем 200 лв.
Тел. 096/323 035;
0894/472624.

Участието в изложението
е безплатно.
Не се изисква плащане
нито за щанда, нито за про
моцията в панаирните из
дания – каталог, списание,
новини, CD, уеб сайт.
Успешно представилите
се изложители получават
диплом от трансграничния
панаир в туризма.
Записване за участие се
прави сега. Броят на участ
ниците е ограничен.
Допълнителна информа
ция в ТПП - Враца на тел.:
0878 598213, 092 66 55 09 и
е-mail: cci-vr@online.bg.■

плюс

Слово

●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
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Ученици на “Рениарт” с призове
от национален конкурс
Приключи конкурсът за детска рисунка на
списание “Зелен рай” на тема “Вълшебството
на цветята”. В четири възрастови катего
рии се включиха общо 52-ма участници от
страната. Класирането се осъществ
 и от жури
в състав: председател Калина Димитрова МА “Стенопис”, НХА “Н. Павлович”, София,
Мария Петрова, издател на списание “Зелен
рай”, Фани Илчева - ландш
 афтен архитект,
и Катя Георгиева - редактор на списанието.
5 деца от студиото са сред наградените: в
категория 14-18 год. Давид Йошков спечели
I място, а Георги Цветанов - II място в кате

гория 11-13 год., Василена Александрова зае
II място, Йоана Динчева печели III място в
категорията 7-10 години, а сред най-малките,
категория до 7 год., отново III място за Петьо
Божидаров. Отличените творби са предста
вени в брой 194, на стр.20-23. Рисунките на
Кристина и Магдалена също са отпечатани в
списанието. Наградите от конкурса - дипломи
и книги на Издателство ПРЕС, ще пристигнат
по пощата.
Честито на победителите! В галерията на
сайта може да видите рисунките под загла
вие «Цветята». ■ Слово плюс

"Кооперацията създава
усмивки и рисува мечти"

РИСУНКА: ДАВИД ЙОШКОВ

И

вета Георгиева Митова от
гр. Криводол получи гра
мота за участие в национален
конкурс за детска рисунка на тема
„Кооперацията създава усмив
ки и рисува мечти”, посветен на
2012 – Международна година на
кооперациите.
Грамотата беше връчена от
Васил Василев - председател
на Потребителна кооперация
„Септември” - гр. Криводол. Като
бонус тя получи и пълна кошница
с лакомства от КООП магазина.
Това е поредна награда за учас
тничката в Творческата Вапцарова
работилница в „Ателието на
художника” към библиотеката
при Народно читалище „Н. Й.
Вапцаров-1924” – Криводол. През
тази година Ивета получи още три
награди за участие в организира
ните общински конкурси за детс
ка рисунка. ■ Слово плюс

Възрастови
ограничения няма,
времето за писане
е достатъчно
Цялата тема на литера
турното състезание е тази:
“Архиепископ Петър Парчевич
- най-великият българин, пат
риот и дипломат през ХVII
век”. В него могат да участват
автори на всякаква възраст.
Всеки участник има право са
мо на едно есе. То
трябва да е напи
сано на компютър,
да е на български
език, да е до 5
печатни страни
ци и да е в три
екземпляра.
Конкурсът е
индивидуален и
анонимен. Анонимността
се осигурява, като в плика с
есето се поставя се поставя
друг, по-малък и запечатан
плик, с данните на автора:
трите имена, адрес, телефон,
e-mail и възраст. В състеза
нието не могат да участват
произведения, които са пуб
ликувани и са били общодос
тъпни преди обявяване на
резултатите независимо дали
в интернет или на хартиен

носител. Такива есета няма
да бъдат журирани, уточняват
организаторите.
Наградата за първо мяс
то е 1000 лева, за второ
- 500 и за трето - 200 лева.
Предвидени са по 100 лева
за две поощрения, ще има и
специална награда на кмета
на общината.
Срокът за изпращане на
есетата е 17 август. Адресът
е: град Чипровци, област
Монтана, Общината, стая
301, “За националния кон

Община Чипровци обявява
Национален конкурс за
есе за Петър Парчевич
курс”. До края на август пък на
сайта на Община Чипровци
- www.chiprovtsi.bg, ще бъдат
публикувани и оценките на
комисиите.
Връчването на награди
те ще се състои по време на
честв
 ането на 400-годишни
ната от рождението на Петър
Парчевич, което е обявено за
7-9 септември. Наградените
участн
 ици ще бъдат уведоме
ни предварително за точното
място и дата. ■

◄ Гербът на
Петър Парчевич

Поетичен салон
Благой ПЕТРОВ

Косачи
От изток зората, разсеяла мрака,
обагри небето, разля ведрина
и в ранното утро, преспала в
шумака,
се стрелна в ливадите бърза сърна.
Огоста лениво водите си влачи.
Щурче сред върбите звънливо запя.
На рамо с коси загорели косачи
се спряха за отдих под млада липа.
След малко в тревата коси
засвистяха,
застели се откос след откос
надлъж
и дружно косачите песен запяха,
тъй както Огоста запява след
дъжд.
Размахваха с едри десници косите –
тъй както размахват лодкари
весла.
Не лъхваше вятър, ни хлад от
върбите,
пот едра челата им тъмни обля.
Когато си тръгнаха, тук докосили,
на запад догаряше летният ден.
Вървяха на рамо с коси и със вили,
в очите им светеше свода зелен...

Миг от лятото
Пламна сребърна роса,
кос прикътан се разшава,
пее някъде коса
на зелената морава...
Вятърът, чевръст и лек,
спря в гората иглолистна
и пред слънчевия пек
ведрина и свежест плисна.
Засиял е всеки рът
на планинската верига,
витият и стръмен път,
който билото достига.
И поточето звъни,
и тревите с цвят ухаят –
с ясните си далнини
как примамлив е безкраят!

