
2 - 8 АВГУСТ 2012, ЦЕНА 0,30 ЛВ. 
ГОДИНА XVII, БРОЙ 287 (839 ) ISSN 1310 - 9693

седмичник за общините
и кметствата

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

п
лю

с

Валентин Николов 
пред с та ви 
про ек та за нова
ядренамощност
вАЕЦ„Козлодуй”

Изпълнителният ди рек тор на АЕЦ „Козлодуй“ 
Валентин Николов пред с та ви пред ди рек то ра на 
Европейския яд рен фо рум (ФОРАТОМ) Жан-Пол 
Понселет про ек та за из г раж да не на но ва яд ре-
на мощ ност на пло щад ка та на АЕЦ „Козлодуй“. 
Жан-Пол Понселет бе на по се ще ние в атом на та 
централа, прид ру жа ван от  ко ор ди на то ра за външ-
ни от но ше ния на ФОРАТОМ Теллервю Тайпале и 
из пъл ни тел ния сек ре тар на БУЛАТОМ Станислав 
Георгиев. В рам ки те на сво ята ви зи та гос ти те раз-
го ва ря ха с из пъл ни тел ния ди рек тор на цен т ра ла та 
Валентин Николов и с чле на на Съвета на ди рек то-
ри те на АЕЦ “Козлодуй” Владимир Уручев – де пу тат 
в Европейския парламент. 

Правителството и еки път на атомната централа 
ра бо тят ак тив но за ус пеш на та ре али за ция на про ек-
та за из г раж да не на но ва мощ ност на пло щад ка та на 
централата, под чер та Валентин Николов. По не го ви-
те думи, из г ра де на та ин ф рас т рук ту ра и доб ре под-
гот ве ни те кад ри да ват пре дим с т во за из г раж да не то 
на но ва яд ре на мощ ност в Козлодуй в срав не ние с 
дру ги мес та в страната. Той за поз на гос ти те и с под-
го тов ка та на цен т ра лата за пред с то яща та в края на 
го ди на та ми сия ОСАРТ, как то и с про ек та за про дъл-
жа ва не на ек с п ло ата ци он ния срок на 5-и и 6-и енер-
гий ни блокове.

В рам ки те на ви зи та та си пред с та ви те ли те на 
ФОРАТОМ раз г ле да ха ко манд на та и ма шин на та за ли 
на 1000-ме га ва то вия 6-и блок на АЕЦ „Козлодуй“.■

ЕТ „НЕШО МИРАНОВ”
Нешо МИРАНОВ – управител

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

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. ■

В община Медковец

В Расово изграждат 
пълен воден цикъл

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

В Монтана

Ремонтират 
детскиградини
Световната бан ка да ва над 1,2 млн.лв.

Две дет с ки гра ди ни ще бъ дат ре мон ти ра ни с па ри 
от Световната банка, съ об щи кме тът Златко Живков. 
Проектът „Община Монтана с ли це към децата. Център 
за ран но дет с ко включ ва не за де ца от 0 до 7 го ди ни” 
включ ва и из г раж да не то на цен тър за ра бо та с де ца в 
риск и тех ни те родители. Договорът ве че е склю чен със 
со ци ал но то министерство.

До края на миналата сед ми ца та стар ти ра ре кон с т рук-
ци ята на ЦДГ № 6 „Слънце” и ЦДГ № 11„Незабравка”. 
Ремонтните дейнос ти тряб ва да прик лю чат до май 2013 
г. През то ва вре ме ще бъ де съз да де на ор га ни за ция де-
ца та да не се мес тят в дру ги заведения, ка за ха от мес т-
на та управа. Проектът ще се ре али зи ра за 2 г., ка то об-
ща та ин вес ти ция е 1 218 020 лева. От тях 750 000 ле ва 

са за ремонтите, 
410 000 ле ва са 
пред наз на че ни 
за ус лу ги и 50 
000 ле ва са но-
во обзавеждане. 
В ЦДГ 
„Незабравка” ще 
се из г ра ди но-
ва занималня, 
в ко ято ще се 
ор га ни зи рат 
по луд нев ни гру-
пи за де ца в 
риск. Търгът за 
стро ител ни те 
дейнос ти е спе-
че лен от „ПСТ 
Холдинг”, кой то 
из г ра ди за во-
да за бок лук в 
Монтана.

24 спе ци алис-
ти ще ра бо тят по 
про ек та. Център 
за ран но дет с-
ко включ ва не 
за де ца от 0 

до 7 г. С де ца та в риск и тех ни те се мейс т ва ще ра бо-
тят психолози, социолози, логопеди, юрис ти и лекари. 
Услугите са за семейства, в ко ито се от г леж дат де ца с 
ув реж да ния или стра да щи от хро нич ни болести, как то 
за де ца от мал цин с т ва та и за та ки ва на бед ни и здрав-
но неосигурени.  „Община Монтана про веж да це ле на со-
че на по ли ти ка в об лас т та на образованието. В мо мен та 
се ра бо ти и по два про ек та за по доб ря ва не на сре да та 
в за ба вач ки те”, под чер та градоначалникът. ■Слово 
плюс
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В община Берковица

Над 2000 кв.м хо ри-
зон тал на мар ки ров ка е 
по ло же на на най-го ле-
мия бу ле вард във Видин 
- „Панония”. 
На ос нов на-
та град с ка 
ар те рия са 
мон ти ра ни 
и 264 път ни 
и 23 ука за-
тел ни знака. 
Полагането 
на мар ки ров ка та е част 
от про ек та за ре кон с т-

рук ция на булеварда. По 
ини ци ати ва на ми нис тъ-
ра на фи нан си те Симеон 
Дянков до пъл ни тел но 

са бо яди са ни и стъл бо-
ве те за осветление. За 

цел та са от пус на ти още 
50 000 лева. Тротоарите 
се пре ус т ройват така, 
че да ста нат дос тъп ни 

за хо ра та с 
увреждания. 
Поставени 
са и 53 но-
ви ре шет ки 
на улич ни те 
оттоци, тъй 
ка то ста ри те 
от дав на са от-

к рад на ти или повредени. 
■ Слово плюс

БулевардвъвВидин
с над 2000 кв.метра но ва
хо ри зон тал на мар ки ров ка

С бли зо 2,5% се е уве ли-
чил бро ят на без ра бот ни те 
в об ласт Видин през ме-
сец юни, а без ра бо ти ца та 
е на рас на ла с 0,5 пункта. 
Равнището на без ра бо ти ца 
в об лас т та за пред ход ния 
ме сец е 22,41% и е двой но 
над сред но то за страната. 

За общините, об с луж ва ни 
от ди рек ция „Бюро по тру-
да” - Видин, без ра бо ти ца та 

е 16,83%, а за „Бюро по тру-
да” - Белоградчик - 50,43%. 

От об щи ни те към ди-
рек ци ята във Видин най-
ви со ка е без ра бо ти ца та в 
Макреш. Без ра бо та там са 
бли зо 53% от хо ра та в ико-
но ми чес ки ак тив на възраст. 

В ди рек ция „Бюро по 
тру да” - Видин през юни 
се е уве ли чил бро ят на 
мла де жи те до 29-го диш на 

възраст. Те са бли зо 16 на 
сто от всич ки ре гис т ри ра ни 
безработни. 35%  от хората, 
во де ни на от чет на тру до-
ва та борса, са без ра бо та 
по ве че от година. 168 ли ца 
през юни са за поч на ли ра-
бо та със съ дейс т ви ето на 
„Бюро по тру да” - Видин. 
Съотношението меж ду тър-
се не и пред ла га не на ра бо та 
е 12:1. ■ Слово плюс

Безработицата във Видинско – 
двой но над сред на та за стра на та 

Преди нея са съ-
от вет но Монтана, 

Лом и Вършец. Реално 
прик лю чи ли те про ек ти са 
5, на стойност 1 525 590 
лв. Най-ак ти вен е час т-
ни ят сек тор с 4 проекта, 
след ван от об щин с ка та 
ад ми нис т ра ция с 3 и неп-
ра ви тел с т ве ни те ор га ни-

за ции с 2. 
Най-мно го про ек ти има 

по опе ра тив на прог ра ма 
„Развитие на чо веш ки те 
ре сур си” – 5 бр. Най-мно-
го сред с т ва оба че са до-
го во ре ни по опе ра тив на 
прог ра ма „Регионално 
раз ви тие” – два про ек та 
за 1 849 755 лв. Единият, 

за об но вя ва не и ре монт 
на гим на зия и учи ли ще в 
града, ве че е приключил. 
Вторият, за ко рек ция и 
по чис т ва не на ко ри та та 
на ре ки те Берковска и 
Раковица, е на стойност 
1 042 204 лв. и тряб ва да 
прик лю чи до края на та-
зи година. Бенефициент 

и по два та е об щи на 
Берковица.

Тези дан ни из не-
се Областният ин-
фор ма ци онен цен тър 
– Монтана на сре ща 
в об щи на Берковица. 
Участниците про яви ха 
ин те рес към схе ма та 
„Квалификационни ус-

лу ги и на сър ча ва не на 
за етос т та” по опе ра тив-
на прог ра ма „Развитие 
на чо веш ки те ре сур си” 
за обу че ние за при до-
би ва не или по ви ша ва не 
на про фе си онал на та 
ква ли фи ка ция и оси гу ря-
ва не на въз мож ност за 
про из вод с т вен стаж по 
спе ци ал нос т та за без-
ра бот ни лица, ре гис т ри-
ра ни в “Бюро по тру да”. 
Актуална за об щи на та се 
ока за схе ма та „Помощ 
в до ма”, ко ято да ва въз-
мож ност за съз да ва не 
или раз ши ря ва не на 
ус лу га та до ма шен со ци-

ален патронаж. 
По вре ме на дис ку-

си ята бя ха спо де ле ни 
трудностите, ко ито бе не-
фи ци ен ти те сре щат при 
съфинансирането, как то 
и нуж да та от пред с та-
вя не на въз мож нос ти те 
за съ фи нан си ра не чрез 
нис ко лих ве ни за еми 
от банките. Споделена 
бе ше нуж да та от раз ра-
бот ва не и ре али зи ра не 
на про ек ти в со ци ал-
на та инфраструктура. 
Проблем за из пъл ни те-
ли те на про ек ти е и бав-
но то въз с та но вя ва не на 
средства.■

Договоренисанад
3млн.лева от 
опе ра тив ни те прог ра ми 
Девет про ек та за по ве че от 3 ми ли она ле ва се 
из пъл ня ват в об щи на Берковица. Това я на реж да на чет вър то
мяс то сред об щи ни те от об ласт Монтана по ус во ени сред с т ва
от опе ра тив ни те програми
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Община Козлодуй 
вне се про ект 

„Изграждане на ста ди он 
„Христо Ботев” и спор тен 
ком п лекс в гр. Козлодуй” 
по мяр ка 321 на Програма 
за раз ви ти ето на сел с ки-
те ра йо ни 2007–2013 г. 
(ПРСР)

Общата стойност на 
про ек та е 5 667 753,93 
лева. В стро ител но-мон-
таж ни те ра бо ти са вклю-
че ни пок рит фут бо лен 
терен, ком би ни ран во-
лейбо лен и бас кет бо лен 
терен, ле ко ат ле ти чес ка 
писта, пар кинг алеи и 
пред с та ви тел на ад ми нис т-
ра тив на сграда. В мо мен та 
на мяс то то на бъ де ще то 
мо дер но спор т но съ оръ-
же ние съ щес т ву ва са мо 
зат ре вен терен, а дос тъ път 
до не го е зат руд нен за ра ди 
ло шо то със то яние на път-
на та инфраструктура. 

„С мо дер ни за ци ята на 
съоръжението, ко ято сме 
пред ви ди ли в проекта, 
пол зи те ще са огромни. 
Ще по доб рим ка чес т во то 
на жи вот на мла ди те хора, 
дос тъ път до спор т ни ус-
лу ги и ще зат во рим един 
„спор т но-оз д ра ви те лен 
ци къл”– плув ни ят ба сейн е 
в съседство, как то и спор-
т на та за ла „Христо Ботев” 
– ко мен ти ра след вна ся не то 
на про ек та Марио Милов, 
ди рек тор на ди рек ция 
„Международни про ек ти 
и об щес т ве ни по ръч ки” в 
об щи на Козлодуй.

Приоритетно в но во из-
г ра де ния ста ди он ще се 
об с луж ват де ца и мла де жи 
с фи зи чес ки увреждания, 
как то и мла ди хо ра и жи те-

ли на със тав ни те на се ле ни 
мес та на об щи на Козлодуй 
– Хърлец, Гложене, Бутан и 
Крива бара, къ де то пот реб-
нос ти те и ос мис ля не то на 
сво бод но то вре ме на под-
рас т ва щи те са най-високи. 
Освен спор тен ком п лекс 
и ста ди он по про ек та ще 
бъ де из вър ше на коз ме тич на 
мо дер ни за ция и на спор т ни 
съ оръ же ния в се ло Бутан – 
ска мейки те за пуб ли ка на 
ста ди она и кон на та ба за в 
се ло то ще бъ дат подменени. 

Програма за раз ви
тие на сел с ки те ра йо ни 
(ПРСР) 2007–2013 г. към 
Министерство на зе ме де
ли ето и храните, под к ре
пе на от Европейския зе ме
дел с ки фонд за раз ви тие на 

сел с ки те райони, е пла нов 
до ку мент за пе ри ода 2007–
2013 г., кой то е съ об ра зен 
с всич ки Стратегически 
на со ки на Общността. 
ПРСР е на со че на към по
доб ря ва не ка чес т во то и 
дос тъ па до ос нов ни ус лу ги 
на населението, как то и по
доб ря ва не на ин ф рас т рук
ту ра та в сел с ки те райони, 
ко ито са от осо бе на важ
ност за за дър жа не на на се
ле ни ето там и за съз да ва не 
на ус ло вия за раз ви ти ето 
на бизнеса. Предвиденият 
ин ди ка ти вен бю джет по 
мяр ка 321 „Основни ус лу ги 
за на се ле ни ето и ико но ми
ка та в сел с ки те ра йо ни” за 
це ле вия при ем е в ле во ва та 
рав нос тойност на 43,6 млн. 
евро. ■

Щеизграждат
стадион и 
спор тен ком п лекс

Съобщение
Във връз ка с въ веж да-

не то на за си ле ни мер ки 
за си гур ност и по ви ша ва-
не на кон т ро ла на дос тъ-
па на външ ни ли ца към 
АЕЦ “Козлодуй” ръ ко вод-
с т во то на атом на та елек-
т ро цен т ра ла ин фор ми ра 
следното: 

1. Временно се пре ус-
та но вя ват по се ще ни ята 
за раз г леж да не на обек ти 
в АЕЦ “Козлодуй”.

2. Считано от 1 ав густ 
2012 г., за по да ва не на 
до ку мен ти от юри ди чес ки 
ли ца и граждани, ка са-
ещи дейности, свър за ни 
с АЕЦ “Козлодуй”, се 
от к ри ва вре мен но де ло-
вод с т во в сгра да та на 
Дом на енергетика, гр. 
Козлодуй.■

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД 
прик лю чи пър во то по лу-
го дие на 2012 г. с пе чал ба 
от 108 157 хил. лв., пре-
ди об ла га не с данъци. За 
сравнение, за съ щия пе-
ри од на ми на ла та 2011 г. 
фи нан со ви ят ре зул тат на 
дружеството е бил 105 800 
хил. лв.

По то зи по вод ръ ко вод с-
т во то на “АЕЦ Козлодуй” 
ЕАД поз д ра ви всич ки ра-
бо те щи в цен т ра ла та за 
про яве на та про фе си онал на 

отговорност, бла го да ре ние 
на ко ято са пос тиг на ти от-
лич ни те ек с п ло ата ци он ни 
по ка за те ли и оп ти мал ни-
те ре жи ми на ра бо та на 
блоковете. 

Сред факторите, доп ри-
нес ли за фор ми ра не то на 
печалбата, са уве ли че ни те 
при хо ди от про даж ба на 
елек т ро енер гия на сво бод-
ния пазар, пос тиг на ти те 
по-ви со ки це ни за ре али за-
ци ята й, как то и оп ти ми зи-
ра не то на разходите.■

АЕЦ“Козлодуй”завърши
спечалба първото 
полугодие на 2012 г.

▲На це ре мо ния в хо тел „Хилтън” в София кме тът 
на  Козлодуй Румен Маноев под пи са спо ра зу ме ния за 
са ни ра не то на още три об щин с ки сгради. Проектите 
са фи нан си ра ни по фонд „Козлодуй” и са на стойност 
по ло вин ми ли он лева. Мерките за енер гий на ефек тив
ност ще бъ дат из пъл не ни в сгра да та на об щин с ка та 
администрация, ОДЗ „Радост” – Козлодуй и учи ли ще 
„Васил Априлов” – Хърлец. 



▲ Самодейната гру па при НЧ „Просвета 1928” – с. Камена Рикса, об щи на Георги Дамяново, за чет вър
та по ред на го ди на учас т ва на тра ди ци он ния фолк ло рен съ бор „Свидня” на Попов мост „Да въз ро дим 
тра ди ци ята и съх ра ним род но то” и на тор лаш кия фолк ло рен съ бор „Када кум пра се и ти вре чу” – с. 
Чупрене, обл. Видин, а та зи го ди на за пър ви път учас т ва на праз ни ка „Пей, тан цу вай и на Зелени дел 
се лю бу вай” край кв. Заножене, гр. Вършец.

3   БРОЙ 28 (389) 2 - 8 АВГУСТ 2012 Г.Слово във фокус

Д-р Пламен Цеков: 
Контролната дейност 
на болниците да
сеосъществява
поелектроненпът

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. ■

Мая ИВАНОВА
- Г-н Петков, как во ще 

ка же те за дейнос т та на 
Общинския съвет?

- Общинският съ вет в 
Бяла Слатина се със тои от 
28 членове: председател, 
за мес т ник-пред се да тел и 
4 групи. Най-го ля ма е гру-
па та на ГЕРБ – 7-членна, 
с пред се да тел Стефан 
Терзийски, кой то е и об-
щин с ки ко ор ди на тор на 
ГЕРБ. Другата гру па е от 
БСП – 5-членна, с пред се-
да тел бив ши ят кмет инж. 
Венцислав Василев, тре та та 
гру па е ЕНП – 4 членове, 
3-член на та ко али ция за 
об щи на Бяла Слатина, с 
пред се да тел по-пре ди шен 
кмет Милчо Симеонов, 
и пос лед на та гру па е на 
НДСВ с 2 членове. Групите 
са сфор ми ра ни в 6 комисии: 
по бюджет, финанси, 
икономика, ев ро пейс ка 
ин вес ти ци он на по ли ти ка 
и счетоводство; нор ма тив-
на уредба, за ко ни и етика, 
об щес т вен ред и сигурност; 
те ри то ри ал но устройство, 
зе ме де лие и екология; 
образование, култура, 
мла деж та и спорта; здра-
ве опаз ва не и со ци ал на 
политика; пре дот в ра тя ва не 
и ус та но вя ва не кон ф ликт на 
интереси.

Досега Общинският съ-
вет е взел 128 решения, 
18 са свър за ни със са мо то 
конституциониране, 4 са 
оп ре де ли ли пред се да те-
ли в раз лич ни те групи. 

Най-глав на е гру па та за 
пра вил ни ка и на ред би те 
в Общинския съвет, ос-
но ва на на дейнос т та на 
комисиите. Правилникът, 
за ра ди про ме ни в Наред ба 
№ 3 за про ти во по жар на та 
безопасност, № 5 – за ад-
ми нис т ри ра не на мес т ни 
так си и це ни на услуги, 
№ 6 – за пре дос та вя не и 
раз по реж да не с об щин с ко 
имущество.

Преструктурирахме 
об щин с ки предприятия: 
слях ме со ци ал ни дейнос ти 
(пат ро наж по домовете) с 
об щин с ки па за ри в едно; 
ре ду ци рах ме броя на за-
ети те ли ца в об щин с ко 
пред п ри ятие „Озеленяване” 
от 80 на 58, ка то за ла га ме 
на раз лич ни прог ра ми за 
под го тов ка на ръ ко вод ни 
кадри.

- Имате ли проб ле ми в 
ра бо та та с пред с та ви те ли-
те на дру ги те по ли ти чес-
ки сили?

- Не, ра бо тим в 
консенсус, ос нов но ра бо та-
та е в комисиите, се си ите 
ми на ват с мнозинство. След 
за дъл бо че на ра бо та дос ти-
га ме до единомислие.

- Какви са най-важ ни те 
дейности, ко ито пла ни ра-
те в бъдеще?

- Планираме но во стро-
ител с т во за пе ри ода 2012-
2015 година, прог ра ма за 
раз ви тие на чи та лищ на та 
дейност, зак ри ла на детето, 
го ди шен план за 2013 г., 
раз ви тие на со ци ал ни те 

ус лу ги и прог ра ма за уп рав-
ле ни ето в сро ка за ман да та 
на об щин с кия кмет.

Планираме работа, 
свър за на с об щин с ки зе-
ми – кар тог ра фи ра не на 
пасища, об щин с ки пътища, 
та ка на ре че ни те бе ли пет на 
(не по тър се на от соб с т ве-
ни ци земя, пол з ва на без 
за явя ва не и съ от вет но вна-
ся не на да нъ ци и так си в 
общината).

Целим да по доб рим ра-
бо та та в МБАЛ – Бяла 
Слатина чрез про ект за 
саниране, обо руд ва не с мо-
дер на апа ра ту ра и тър се не 
на ка чес т ве ни кадри.

Предстои ни в Търнава да 
да дем статут на до ма за де-
ца та с увреждания, с ог лед 
изис к ва ни ята за пре мес т ва-
не от се ла та в по-го ле ми и 
мо дер ни места. Две сгра ди 
ни трябват. До две го ди ни 
да сме готови.

- Как стои въп ро сът 
с финансите? Има ли 
дос та тъч но па ри за те зи 
дейности?

- Относно бюджета, на 
20.02.2012 г. го приехме, 
имах ме 26 решения. 
Общината учас т ва в раз-
лич ни прог ра ми и проекти, 
има 7 взе ти досега. 
Основен е про ек тът за вод-
ния цикъл, из г раж да не на 
пре чис т ва тел на станция, 
10 км ка на ли за ция – въ-
вод и отвод, из г раж да не на 
колектори. Кандидатстваме 
по про ект на мес т но то са-
мо уп рав ле ние „Флаг” ЕАД 
за дреб но ма щаб ни мер ки 
по от вод ня ва не на квар та-
ли в с. Попица. Там има ме 
спе че лен про ект за ре монт 
на чи та лищ на та сграда. 
Внимание зас лу жа ва МБАЛ 
в Бяла Слатина, от че тът на 
го диш но то й сче то вод с т во 
по ка за пе чал ба за пър ви път 
от дос та го ди ни на сам.

- Какво е със то яни-
ето на път на та мре жа н 
общината?

- Малко са капиталите, 
пред наз на че ни за чет вър-
ток лас на та път на мре жа 
– 120 хи ля ди ле ва са от-
де ле ни за меж ду се лищ но 
строителство, око ло 40 
хи ля ди ле ва са пред ви де ни 
за град с ка та мрежа.

- Как се спра вя те с 
безработицата?

- По въп ро са за без ра-
бо ти ца та, ми на ла та го ди-
на кме тът взе наг ра да за 
ра бо то да тел на годината. 
Сега ра бо тим по ня кол ко 
програми, ед на та е за път но 
строителство, стро ител ни-
те ра бот ни ци се обу ча ват 
26 дни, дру га та прог ра ма 
е за ава рии и бед с т вия със 
76 дни обу че ние и ед но го-

ди шен до го вор за работа. 
Стартира обу че ние – 26 дни 
на еко ло зи озе ле ни те ли за 
трай но безработните, ко ито 
ще про ве ря ват под дръж ка та 
на чис то та в гра да и селата, 
ще док лад ват на кме та 
при на ру ше ния и ще да ват 
препоръки.

В мо мен та вър ви спе-
че лен про ект за со ци ал но 
предприятие, в сфе ра та на 
озеленяването. В про ек та 
има оп ре де лен брой цветя, 
дър ве та с 5-го ди шен срок 
на устойчивост. В струк-
ту ра та му са вклю че ни 
управител, счетоводител, 
два ма супервайзери, пе-
ти ма озе ле ни те ли и 20 
работници. Търсим по ме-
ще ние и на 1 ав густ про ек-
тът ще стартира.

- Как ра бо ти те с пред с-
та ви те ли те на бизнеса?

- С биз не са има ме об-
щин с ки съ вет към кме та 
– бизнесмени, сел с кос-
то пан с ки представители, 
общественици. Този съ вет 
по ма га на кме та в ра бо та-
та и съ дейс т ва за по-про-
фе си онал но ре ша ва не на 
нещата. Наследихме два 
гръм ки про ек та от пре-
диш но то ръ ко вод с т во за 
съв мес т но пуб лич но -час т но 
партньорство. Единият е 
„Клъстер коп ри на” – дру-
жес т во за бубарство. 
Отдадохме 7000 дка земя, 
стиг нах ме до ус тав с кла узи 
и про це сът сто пи ра по ра ди 
не за щи те ност на об щин с-
ки те интереси. Сега въ зоб-
но вя ва ме преговорите.

Вторият про ект е на 
фир ма ин вес ти тор за за-
вод за би ого ри ва от ца-
ре вич на маса, съз да де но 
е дружество, от да де на 
е площ, пре го во ри те 
зациклиха, ма кар че иде-
ята бе доб ра – от к ри ва не 
на но ви ра бот ни места, 
под по ма га не по ми нъ ка на 
населението. Ще ре ви зи-
ра ме дейнос т та си, за да 
пре ци зи ра ме и улес ним 
дейнос т та си и на те зи след 
нас, за що то ус ло ви ята за 
раз ви тие на биз не са в ед-
на об щи на са мно го важ но 
нещо. Има ли ги, ще се на-
ме рят ре ше ния и за мно го 
дру ги проблеми.■

Харалампи Петков, 
пред се да тел на ОбС – Бяла Слатина:

Работим по 
ня кол ко про ек та 
за на ма ля ва не на 
без ра бо ти ца та
Има  об щин с ки съ вет към кме та – бизнесмени, 
сел с кос то пан с ки представители, общественици, 
които съ дейс т ват за ре ша ва не на проблемите
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ПРОГРАМА 
на праз ни ка на курорта, 

ми не рал на та во да и Балкана 
„Вършец2012”(4 – 12 август)

4  ав густ /събота/
10.30 ч.   Киноложка из лож ба   
място: Боровия парк
20.30 ч. Концерт на фолк лор ни те из пъл ни те ли 
Поли Паскова и Здравко Мандаджиев с тан цо ва фор ма ция
място: Естрадата пред НЧ „Христо Ботев 1900”

6  ав густ /понеделник/
11.00 ч.   Официално от к ри ва не на но ва та 
Градска ху до жес т ве на га ле рия и пле нер по 
жи во пис „Вършец -2012“    
място: Общински музей, етаж 3
20.00 ч. Официално от к ри ва не на Празника на курорта, 
ми не рал на та во да и Балкана „Вършец 2012”

- Концерт на Държавна фил хар мо ния – гр. Враца
място: Естрадата пред НЧ  „Христо  Ботев 1900”    

7 ав густ /вторник/
10.00 ч. Състезание за де ца по майс тор с ко уп рав ле ние 
на ве ло си пе ди
място: „Слънчевата гра ди на“
17.00 ч. Турнир по во лейбол
място: Волейболното иг ри ще в пар ка
18.00 ч. Турнир по фут бол
място:  Футболното иг ри ще в пар ка
18.30 ч. Концерт на уче ни чес ки ду хов ор кес тър „Дефилир” 
и ма жо ре тен със тав при СОУ „Иван  Вазов“ 
място: Естрадата пред НЧ „Христо Ботев 1900“
19.00 ч. Театрална пос та нов ка „Бедният крал” на дет с ко 
те ат рал но сту дио при ОДК - Вършец и
кон церт на во кал на гру па “JOY”
място: Салона на НЧ „Христо Ботев 1900“

8 ав густ /сряда/
10.00 ч. Рисунка на ас фалт
място: Паркинга пред Община Вършец
17.00 ч. Турнир по во лейбол
място: Волейболното иг ри ще в пар ка
18.00 ч. Турнир по фут бол
място: Футболното иг ри ще в пар ка
19.30 ч. Театрална пос та нов ка „Когато кот ка та я ня ма“ – 
лю би тел с ки те атър при НЧ „Христо Ботев 1900“
място: Салона на НЧ „Христо Ботев 1900“

9 ав густ /четвъртък/
10.00 ч. Базар на цве тя
място: Алеята с чи на ри те
17.00 ч. Турнир по во лейбол – фи нал
място: Волейболното иг ри ще в пар ка
18.00 ч. Турнир по фут бол – по лу фи нал
място: Футболното иг ри ще в пар ка
20.00 ч. Концерт на поп фолк из пъл ни тел ка та 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  ав густ /петък/
10.00 ч. Детско шоу
място: Естрадата пред НЧ „Христо Ботев 1900“
20.30 ч. Тържествена це ре мо ния по по вод „Празника на курорта, 
ми не рал на та во да и Балкана „Вършец 2012“ 

- Концерт на рок гру па „Диана ек с п рес“  
място: Естрадата пред НЧ „Христо Ботев 1900“

11 ав густ /събота/
10.00 ч. Алея на за на яти те
място: Бул. „Република“
18.30 ч. Финал фут бол
място: Футболно иг ри ще в пар ка
20.00 ч. Концерт на Албена Танева и Мартин
място: Естрадата пред НЧ „Христо Ботев 1900“

12 ав густ /неделя/
09.00 ч. „Балкана пее“ – над пя ва не на фолк лор ни със та ви 
място: Местността „Иванчова по ля на“
20.00 ч. Закриване на Празника на курорта, ми не рал на та
во да и Балкана  „Вършец  2012”

● Концерт на фю жън фолк гру па „Оратница“
● Изпълнения на Боян Василев и 
  Георги – Хорхе – ро доп с ки гайда ри

място: Естрадата пред НЧ „Христо Ботев 1900“

06.08.2012 г. – 12.08.2012 г.:  Съпътстваща фес ти вал на прог ра ма на 
цвет ни те фи гу ри – работилници, демонстрации, за на яти (сле де те за ак
ту ал на ин фор ма ция на сай та на Община Вършец – www.varshets.bg)■

в сър це то на 
Вардарска 
Македония 

Мирослав ГЕТОВ
За пръв път в ис то ри ята сто ти ци пат ри-

оти от България и Вардарска Македония 
от бе ля за ха за ед но го диш ни на та от 
Илинденско-Преображенското въстание. 
Това се слу чи в род но то мяс то на един от 
ос но во по лож ни ци те на ВМОРО и иде олог 
на бъл гар с ко то на ци онал но ос во бо ди тел но 
дви же ние Даме Груев (1871 - 1906) - се-
ло Смилево, Битолско, къ де то май 1903 
г. се про веж да Смилевският конгрес, на 
кой то е пот вър де но ре ше ни ето за вди га не 
на въстанието. Организатор на въз по-
ме на тел на та про ява бе неп ра ви тел с т ве-
ни ят Български кул ту рен клуб - Скопие 
(БККС). 

Пред па мет ни ка на Даме в по ли те на 
Бигла пла ни на се съб ра ха над 300 бъл га-
ри от Мизия, Тракия и Македония, ка то 
и емиг ран ти от Западна Европа, Канада, 
Австралия. Сред тях бя ха и ро до люб ци 
от Мездра: пред се да те лят на Общинския 
съ вет Делян Дамяновски, об щин с ки ят 
съ вет ник Данаил Димитров и не го ва та 
съп ру га Владислава, тв опе ра тор Тихомир 
Илчев и ре дак то рът на в-к „Мездра XXI 
век” Мирослав Гетов. 

Да по че тат па мет та на илин ден ци 
дойдо ха пред се да те лят на ВМРО - БНД 
Красимир Каракачанов, дип ло ма ти от 
на ше то по сол с т во в Скопие, пред с та ви-
те ли на Държавната аген ция за бъл га ри те 
в чуж би на (ДАБЧ), на  Българския кул-
тур но-ин фор ма ци онен цен тър в Скопие и 
на Българското сдру же ние на ро до ве те от 
Македония. 

Въпреки прек лон на та си възраст, тук 
бя ха съ що Панде Ефтимов (80 г.) - учител, 
по ет и журналист, ро дом от прес пан с ко то 
се ло Претор, внук на по бор ни ка Панде 
Суджов, и по лус ле пи ят мъ че ник Илия 
Гарбев (73 г.) от Прилеп, ко ито са реп ре-
си ра ни по вре ме на Титова Югославия 

за ра ди сво ето бъл гар с ко самосъзнание. 
За неп ре ход но то зна че ние на 

Илинденската епо пея го во ри ха пред се да-
те лят на БККС Лазар Младенов, до айе нът 
Панде Ефтимов и жур на лис тът от Охрид 
Владимир Треневски. Те апе ли ра ха за 
по ве че де мок ра тич ни пра ва за бъл га ри-
те в Македония в ду ха на тра ди ци он ни те 
на род ни доб ро де те ли и ев ро пейс ки те 
ценности. 

Поздравителни ад ре си до учас т ни-
ци те в съ бо ра из п ра ти ха пре зи ден тът 
Росен Плевнелиев, пред се да те ля на ДЗБЧ 
Росен Иванов и кме то ве на ре ди ца бъл-
гар с ки общини. Освен пла мен ни те речи, 
под на ся не то на вен ци и цве тя и въз тор-
же ни те скан ди ра ния „Ура!” и „Да жи вее 
България!”, кул ми на ци ята на тър жес т во то 
бе сце нич на та изя ва на ан сам бъл „Гоце 
Делчев” и на на род на та пе ви ца Любка 
Рондова, ко ято въз п ла ме ни при със т ва щи-
те с вдъх но ве но то си из пъл не ние на пе-
сен та „Македония е в мо ето сър це”. 

В рам ки те на 3-днив ния си прес той в 
юго за пад ни те бъл гар с ки зе ми мез д рен с-
ки те пат ри оти се пок ло ни ха пред сар ко фа-
га с кос ти те на Гоце Делчев (1872 - 1903) 
в цър к ва та „Св. Спас” в Скопие и пред 
па мет на та пло ча на Тодор Александров 
(1881 - 1924) в щип с ка та ма ха ла Ново 
село, от къ де то е ро дом и Иван (Ванче) 
Михайлов (1896 - 1990), чи ито ба щи ни 
къ щи са раз ру ше ни до ос но ви от сър бо ма-
ни те-македонисти. 

Те гос ту ва ха на още един го лям бъл га-
рин - Драги Каров, кой то в на ча ло то на 
90-те го ди ни на XX век е съ ден и ле жи 
в зат во ра за „ан ти югос лав с ка дейност”, 
а пре ди из вес т но вре ме из ди га в дво ра 
на къ ща та си във Велес бюст-па мет ни-
ци на Тодор Александров и на Ванче 
Михайлов - пър ви те та ки ва във Вардарска 
Македония. ■

Български 
Илинден 

Уважаеми жи те ли и гос ти на националния ку рорт Вършец,
За по ред на го ди на ще от да дем сво ето прек ло не ние пред 

це леб ни те ми не рал ни извори, прек рас на та при ро да и ве ли-
чес т ве ния Балкан, чрез тра ди ци он ния Празник на курорта, 
ми не рал на та во да и Балкана „Вършец 2012”. 

На на ши те гос ти же лая да от не сат от тук час ти ца от ве ли-
ко ле пи ето на природата, да от пи ят глът ка от чу дот вор на та 
ми не рал на вода, да се  по то пят в бла го уха ни ята на чист пла-
нин с ки въз дух и зеленина.

Нека за ед но се нас ла дим на прек рас ни те из пъл не ния на 
певците, музикантите, танцьорите, ху дож ни ци те и за на ят чи-
ите в пъс т ра та праз нич на та програма и да из жи ве ем не заб-
ра ви ми праз нич ни мигове!

инж. Иван ЛАЗАРОВ, кмет на об щи на Вършец



5   БРОЙ 28 (389) 2 - 8 АВГУСТ 2012 Г.Слово земляци

„Ще имаме едно
знаме, на което
ще пише „Святаи
чистарепублика”

ВАСИЛ ЛЕВСКИ
1837-1873

Васил 
АЛЕКСАНДРОВ
Роден на 18 юли 1937 

г. в Карлово. Осиротял 
14-го ди шен и мно го дет-
на та май ка Гина Кунчева

го да ла  пос луш ник на 
вуй чо му ха джи Василий 
так си ди от в Карлово на 
Хилендарскя манастир, 
за да по ма га в ра бо та та 
му за съ би ра не по мо щи 
за манастира, при ус ло-
вие да му  оси гу ри доб ро 
об ра зование. 24-го ди шен  
ста ва мо нах с ду хов но то 
име Игнатий в со пот с-
кия ма нас тир (де кем в ри 
1858 г.), ка то важ но ус-
ло вие на вуйчото, за да 
бъ де пра тен на обу че ние 
в Русия. А през 1859 г.  
ста ва  дякон, ръ ко по ло-
жен по нас то ява не пак 
на ха джи Василий, кой-

то ве че е архимандрит. Постъпва и ка то пе вец в цър к ва та в 
Карлово. Така от 1852 до 1861 г. про дъл жа ва да слу жи без п-
лат но на вуй чо си в служ ба та ка то таксидиот. 

Но в 1861 г. ре ша ва и се пос ве ща ва на бор бата за ос во-
бож да ва не то на България, ве ро ят но под при зи ви те на Георги 
Раковски.

През март 1862 г. един ден той взи ма ко ня на вуй чо си без 
не го во зна ние и през Пловдив, София

и Ниш се от п ра вя за Белград, где то  през ап рил се за чис-
ля ва в Първата бъл гар с ка легия, а  през юни учас т ва в сра-
же ни ята на ле ги ята с тур с кия гар ни зон там. Там, в Белград, в 
легията, в обу чението и в сра же ни ята до би ва въ зхи ще ни ето 
на Раковски, кой то на ри ча не го вия скок “левский” (лъвски),  
а ду ма та му ста ва проз ви ще в сраженията, с ко ето свик ва и 
на сет не го приема.

Бързото при ми ря ва не на сър би те с тур ци те на ла га бе зус-
пе шен за вър шек на легията. 

През 1967 г. по пре по ръ ка на Г. Раковски ста ва байрак тар 
на че та та на Панайот Хитов и с нея

за 99 дни из ми на ва пъ тя от Тутраканско до Сливенския 
бал кан и от там по Стара пла ни на до Светиниколския проход, 
ми на ват към Княжевац и се от п ра вят към  Белград, къ де то се 
включ ват във Втората бъл гар с ка ле гия за во ен но обу че ние 
на бъл гар с ки младежи, ор га ни зи ра на  от Добродетелната 
дружина, “старите”, с под к ре па та на Одеското бъл гар с-
ко нас то ятел с т во и със съ дейс т ви ето на рус ко то цар с ко 
правителство.

И тя е без резултати. Тогава в раз ми съл от ри ча чет ни чес-
ка та борба, вна ся на от вън и за ви се ща от раз ни нас т ро ения 
и положения. През 1868 г. ми на ва през Влашко, от там се 
зав ръ ща в род но то Карлово и баш нав ръх  Великден се раз-
ка лу ге ря ва и сва ля чер но то си облекло, че от дав на не слу жи 
на ду хов ния обет, а се от дал на ре во лю ци он на та бор ба за  
ос во бож де ние на отечеството.

Арестуван е по ня кое вре ме и пре кар ва три ме се ца в 
Пловдивски затвор. Дали за  учас ти ето в легиона, или за  
ко ня на вуй чо си, или за по пу ляр нос т та му и раз го во ри те с 
младите. Пускат го по лип са на доказателства.

Досега и  Г. Раковски, и Л. Каравелов пра вят опи ти да съз-
да дат на ред би за цен т рал но ръ ко вод с т во на борбата, но 
Васил Левски вна ся в съз да де ния към 1868 г. БРЦК, ръ ко во-
ден от Л. Каравелов, но ви принципи: не чет ни чес ка борба, 
вна ся на отвън, а ор га ни зи ра не съп ро ти ви тел ни те  вът реш ни 
си ли на на ро да в бор ба та за освобождение, с цен т рал но 
ръководство, във въз мож нос ти те на БРЦК.

С иде ите си  оби ка ля на ня кол ко пъ ти из страната, 
разяснява, тър си сът руд ни ци и ор га ни зи ра мес т ни ко ми те ти 
на БРЦК. Следен и тър сен от полицията. Приеман ра душ но 
и гриж ли во скри ван от дейците. Създал лич но и със съ дейс-
т вие на съ идейни ци те си над 300 мес т ни ко ми те та в се ла 
и градове, спо ред ка за но то от съв ре мен ни ка Ат. Узунов, 
де ец на БРЦК. Огромна дейност, обе ди ни ла хи ля ди дейци. 
Разяснявал и де мо кра тич ни те прин ци пи и виж да ния и со ци-
ал ни те стрем ле ния за по ли ти ка та и дър жав но то и об щес т ве-
но то устройство. В та зи практика, в те зи връз ки и раз го во ри 
той спе чел ва все об що то ува же ние и обич и с все от дайна та 
си деловост.

Нека да прик лю ча с не го ви мисли:
„. . . и ние сме хо ра и ис ка ме да жи ве ем човешки, до бъ дем 

сво бод ни с пъл на сво бо да
в зе мя та ни, там, где то жи вее българинът: в България, 

Тракия и Македония; ... ще има ме
ед но знаме, на ко ето ще пише: „Свята и чис та 

република“. Същото же ла ем и на бра тя сърби, черногорци, 
ру мън ци и пр. Мисля  ни кой да не смее, да (не) да ва пра во
то на все ки народ, па и на все ки човек, кой то ис ка да жи вее 
поч те но и свободно.“  (Из не го ва дописка, в. „Свобода“, яну-
ари 1871 г.)■

175 г. от рождението на Васил Левски 100 години от Балканската война (1912 - 1913)

Йордан ГЕОРГИЕВ, 
учи тел-кра евед
В края на 2010 г. в Държавен ар-

хив – Монтана, към бо га тия ар хи вен 
фонд 1370, пос тъп ва оп. 2, съ дър жащ 
600 ар хив ни единици, фор ми ран 
през 1993 г. от Иван Александров 
Иванов – днев ни кът на не го вия дя до 
Иван Младенов Дидов.

Авторът на то зи за бе ле жи те лен 
до ку мент от п ре ди 100 г. е ро ден 
в с. Долна Вереница на 6.I.1875 г. 
Завършил е чет вър то отделение.

Иван Младенов слу жи в 
Българската ар мия от 28.II.1895 г. до 
20.VIII.1898 г. Постъпва в пла нин с ка 
ба та рея в гр. Враца, къ де то за вър ш-
ва учеб на ко ман да в пол ка – 1897 г. 
Повишен е в зва ние бомбардир, след 
ко ето от де ле ни ето му е пре ко ман ди-
ро ва но в Берковица. В за па са е по ви-
шен в млад ши фейверкер. Удостоен 
е с брон зов ме дал за зас лу га и със 
сре бъ рен – за усър дие, с лен та „Св. 
Станиславска” от Н.В.Все-Русийски 
– за учас ти ето му в Шипченските 
ма нев ри през 1902 г., ко га то се чес т-
ва 25-го диш ни на та от Руско-тур с ка та 
ос во бо ди тел на война. Бил е кмет на 
селото, пред се да тел на трич лен ка 
(IV-VI.1912 г.) Избиран е за кмет на 
об щи на та в Долна Вереница, пре-
из би ран е отново. Съучредител е на 
кре дит на та ко опе ра ция „Победа” 
– 1928 г., а през 1936 г. е из б ран за 
член на Контролния съвет. 

Дневникът пред с тав ля ва бе леж-
ник джо бен фор мат в раз ме ри 18/12 
см. Изписан е с хи ми чес ки мо лив от 
17 сеп тем в ри 1912 г. – де ня на об-
ща та мобилизация, до 1.VIII.1913 
г. Всичко 50 страници, из пи са ни 
ден по ден. Още от пър ва та стра-
ни ца про ли ча ва прецизността, с 
ко ято е воден. На 18 сеп тем в ри ве че 
е в Берковица, къ де то е за чис лен в 
2 С.С. (Скорострелно) отделение. 
Неговата част по тег ля за Македония 
на 30.IХ. – през Сърдар чиф лик 
(Ягодово-Враца-Мездра-Новоселци-
Т-Пазарджик) и прис ти га в Якоруда 
на 9.Х.

Частта му вър ви по ед но от три-
те нап рав ле ния на Родопския от ряд 
(Ракитово-Мехомия-Неврокоп). 
Според Генералния щаб не го ва та 
за да ча е во дей ки сра же ния в те зи три 
направления, да пре къс не връз ка та 
меж ду Тракийския и Македонския 
те атър на во ен ни те действия, вслед-
с т вие на ко ето тур с ки те войс ки в 
Македония не мо гат да по лу чат 
подкрепления.

Бойните дейс т вия за поч ват на 
16.Х., ко га то с огън е прев зе то с. 
Рибна, с чис то тур с ко на се ле ние,  и 
след ка то пре ми на ват р. Места, на 
18.Х. сти гат Неврокоп (Гоце Делчев). 
Характеризиран е от ав то ра ка то 
град, в кой то има 12 джа мии и на се-
ле ние 15 хи ля ди жители, за ни ма ва-
щи се най-ве че с тю тюн и ориз. По 
нов стил прев зе ма не то на гра да ста ва 
на 31.Х. Продължавайки пъ тя към гр. 
Драма, ус та но вя ват на 21.Х., че на 30 
км от не го турците, отстъпвайки, са 
за па ли ли с. Писивна, с 400 къ щи, и 
из би ли хо ра та в него. След от к ри ва-
не то на огън с 3 пол с ки и 3 пла нин-
с ки ба та реи на 23.Х. и пре си чай ки 
жп линията, дос ти гат гр. Драма. 
Характеризиран е ка то тър гов с ки 
цен тър с 15 000 жители.

През то ва вре ме в Драма войво ди-
те от Македоно-Одринското опъл че-
ние са съг ла су ва ли с ге не рал Стилян 
Ковачев, ко ман ди р на Родопския 
отряд, рис ко ва ния си план за ос во-
бож да ва не на гр. Кавала без бой. И 
то ва става. Група от 15-ина конници, 
на че ло с тях прис ти га в гра да и под 
предлог, че са пар ла мен тьо ри на бъл-
гар с ко то командване, пре го ва рят с 
коменданта. Направеното пред ло же-
ние от име то на ген. Ковачев, че към 
гра да се прид виж ва го ля ма бъл гар с ка 
войс ко ва част с ар ти ле рия и за да се 

из бег нат из лиш ни жер т ви от две те 
страни, то без п ре пятс т ве но ще оси-
гу ри из тег ля не то на тур с ки те войс-
ки на изток, е при ето ка то разумно. 
Така на 27.Х., без ни то един пу ше чен 
изстрел, гр. Кавала е освободен.

Характерното в по-на та тъш но-
то во де не на днев ни ка е това, че 
авторът, прос ле дя вай ки пъ тя от 
гр. Драма, по Беломорието, та до 
Мраморно море, ни да ва та ки ва 
сведения, как ви то по-мал ко сре-
ща ме в офи ци ал ни те ис то ри чес ки 
документи. По то зи на чин мо жем да 
из ра бо тим и по-под роб на кар та на 
Беломорска Тракия от тази, при ло-
же на от Генералния щаб. И всич ко 
мо жем да прес мет нем в километри, 
а ня кои сведения, за пи са ни от него, 
мо жем да све рим с пуб ли ку ва ни те 
офи ци ал но от командването, а ед ни и 
не се на ми рат в щабовете.

Изпитано е удовлетворение, че 
из вър ве ни ят 30 км път пе ша от гр. 
Драма до гр. Кавала (29-30.Х.) е 
въз наг ра ден от тър жес т ве но то им 
пос ре ща не в гра да на Бяло мо ре и 
че от там виж дат о. Тасос. Но след 
то ва по пъ тя за Гюмюрджина ще 
сме нят бойни те дейс т вия сре щу 
ба ши бо зу ци те с от п раз ну ва не то на 
св. Арахангеловден (8.ХI) и с ре ди-
ца та издевателства, сто ре ни от отс-
тъп ва щи те войски, до пле ня ва не то 
на ко ман д ва щия им Явер па ша и 
прек ра тя ва не то на бойни те дейс т-
вия в гр. Софлу. Районът е на се лен 
от българи, тур ци и гърци. Град 
Гюмюрджина има 15 хи ля ди жители, 
спо ред за пи са но то в дневника, но от 
офи ци ал ни те ста тис ти чес ки дан ни 
то га ва в ця ло Гюмюрджинско има 
21 438 ду ши бъл гар с ко население, 
а гър ци те са 7840 души. По пъ тя от 
с. Чук Осман Таказлъ-Ксанти ще 
пре ми нат през с. Шапча, с 600 къ-
щи (тур с ки и гръцки), но ми на вай-
ки през бъл гар с ко то се ло Дервен, 
установяват, че отс тъп ва щи те са 
уби ли 100 на ши българи.

Стигайки гр. Фера (19.ХI.), 
научават, че там е убит си нът на ген. 
Генев – 18-го ди шен доброволец. 
Допълнено е обаче, че на 16.ХI. 
ген. Генев с не го ви те доб ро вол ци е 
пле нил 10 000 тур с ки войни ци с 10 
оръдия, 280 ко ня и 280 ду ши офи-
це ри до р. Марица, меж ду се ла та 
Марашли и Чешмажик. Но про дъл-
жа ва и с из вър ше ни те из де ва тел с т ва 
от отс тъп ва щи те тур с ки час ти в с. 
Оръжек, на 14 км от Фера. „Селото 
с гръц ко на се ле ние е изгорено, хо ра-
та избити, чер к ва та об ра на – ужас-
на картина.” Но пре ми на вай ки от 
Каважик за с. Дедля, установяват, че 
на 7 км от не го е гръц ко то се ло Кара 
Бунар, с 500 къ щи – всич ко из го ре но 
от турците. И сти гай ки до гр. Софлу, 
къ де то око лийс ки на чал ник е бъл га-
ри нът Косто Григоров, разбират, че 
този град е тур с ко то се ло Едекуно, 
чи ето на се ле ние е из к ла но от гръц-
ки час ти – же ни и де ца са хвър ле ни 
в бунарите. А Явер па ша е пле нен с 
ос та на ли те му 5000 войници.

От дру ги из точ ни ци научаваме, 
че то га ва Явер па ша е заплакал, 
но пос ле спо де лил пред френ с кия 
майор: „Мен ме учу ди съз на тел нос-
т та и ин те ли гент нос т та на бъл гар-
с ки те войници, ко га то раз го ва рях 
с тях – мислех, че са пре об ле че ни 
офицери.” Но друг французин, Г. 
Бабен, ще пише: „Няма друг народ, 
кой то в ис то ри ята си да е за пи сал 
по-бла го род на жертва.” Защото 
ко га то ко ман ди рът на Македоно-од-
рин с ко то опъл че ние ге не рал-ма-
йор Никола Генев, по лу ча вай ки 
известие, че е за ги нал 17-го диш ни ят 
му син, про мъл вил глухо, болезнено, 
но твърдо: „Освобождението на те зи 
све ти на ши зе ми изис к ва жертви.” 
Така със съв мес т ни те дейс т вия на 
Родопския от ряд с Кърджалийския и 
Хасковския Родопите и Беломорска 

Тракия са ос во бо де ни и Източната и 
Западната тур с ка ар мия окон ча тел но 
раз де ле ни ед на от друга.

Придвижването на из ток 
продължава. След по чив ка та в 
Софлу час т та на Иван Младенов 
по тег ля за Димотика. Авторът с под-
роб нос ти опис ва мос та на р. Еркене, 
кой то е правен, ко га то България па да 
под ос ман с ка власт. Дълъг е 1000 
м и е стро ен 18 години, а ре ка та 
има 360 ка на ла (кубета) под Кемер. 
Пояснява, че за то ва и гра дът но си 
име то на мос та (по бъл гар с ки  Дълъг 
мост), а по тур с ки – Узум куприя. 
Дълъг път още се из ми на ва през 
Малкочево-Павлово-га ра Муртали-
Каракезово до Кабачка, къ де то са 
по ве че по чив ни те дни и пос ре щат 
но ва та 1913 г.

Завършил е пър ви ят пе ри од на 
Балканската война. Новите ус ло вия 
на ла гат прег ру пи ра не на частите. 
Създадена е Четвърта армия, 
за да дейс т ва на Галиполското 
направление, с ко ман д ващ ге не рал-
ма йор Стилян Ковачев. При та зи 
раз с та нов ка прес та ват да дейс т ват 
са мос то ятел ни те от ря ди (Родопски, 
Кърджалийски, Хасковски и 
другите). На 23-и тур ци те от к ри ват 
огън и „за поч ва вто ра та вой на”, ще 
от бе ле жи с глав ни бук ви авторът. 
Подразбира се, че не го ва та част е 
раз по ло же на по-назад, за да ох ра ня-
ва ха мор с кия бряг. Придвижването 
ста ва до га ра Курфала и там пре би-
ва ват це лия м. февруари.

През то ва вре ме той е ра нен в 
ля ва та ръка. От вре ме на вре ме са мо 
ще отбелязва, че виж дат да пре ли тат 
тур с ки самолети, без да пред п ри-
емат съ от вет ни мерки. Но на 3 март, 
след пре ли та не на та ки ва са мо ле ти 
над тех ния район, към 5 ча са ве чер-
та тур ци те от к ри ват ар ти ле рийс ки 
огън и за пал ват се ли ще то Акалън. 
Вече на 5 март нас тъп ват по ця ла та 
линия, на ко ето бъл гар с ки те войс ки 
от го ва рят с контранастъпление. Това 
са из вес т ни те бит ки при Шаркьой 
и Булаир, за ко ето не се спо ме на-
ва в дневника, но на да та та 13 март 
ще запише: „Днес на ши те прев зе ха 
Одрин.” До края на ме се ца час т та 
пре кар ва в Корфу, къ де то на 1 ап рил 
ги свар ва и примирието.

Но ве че ид ва и неп ред ви де на та 
среща. Тук не го ва та част, прис-
ти гай ки в Ермали-киой, бли зо до 
Мраморно море, ще има въз мож ност 
на 14-и, неделя, до с. Сюргун да 
се срещ не с час ти от 35-и пе хо тен 
Врачански полк. И ще запише: „На 
5 ки ло мет ра от Мраморно мо ре се 
срещ нах с нашенци, а на дру гия ден 
бях про из ве ден фелдфебел.” До 8 
май все на почивка, ко га то 4-а ба та-
рея с пол ко вия за ми на ва за Серес, 
а те до чак ват за по вед та да се ди гат 
за София. На 18 май ид ва вес т та за 
под пи са ния ми рен до го вор с Турция 
(30.V.н.ст.). А пос ле ще за пи ше по 
ча со ве и ми ну ти всич ки жп га ри 
до София. А от бе леж ки те си на 
пос лед ни те стра ни ци на днев ни ка 
– за во де на та ко рес пон ден ция (ня-
кол ко де сет ки пис ма - зат во ре ни и 
отворени) до род но то се ло и дру ги 
адреси, до би ва ме представа, че въп-
ре ки во ен но то по ло же ние дър жав на-
та ма ши на е ра бо ти ла безотказно.■

Дневникът на 
Иван Младенов от 
Долна Вереница
От Долна Вереница в Балканската вой на 
учас тват 252 души, от ко ито 10 за ги ват

ИВАН МЛАДЕНОВ



Д-р Даниела 
Стоянова

oбщопрактикуващ лекар,
специалист  по
обща медицина

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

Набира 
пациенти

Тел. за контакти: 
096 389 346

“АПОЛОН-21” ООД,

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

2 – 8 август 2012 г.

►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

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

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

Ние сме си гур на опо ра за Вашия бизнес.
3600 Лом, ул. „Хаджи Димитър” 64
Тел.: 0971 66170; тел./факс: 0971 66828; факс: 0971 64047;
email: office@diven.bg; http://www.diven.bg

„ЕЛИНА” ЕООД – Монтана

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

ЕТ “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

ЕТ „Владимиров ин же не ринг”

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

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

Доверете ни се

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

ВСИЧКО ЗА ДОМА
ВТОРА УПОТРЕБА от Германия

Мебели, ел. уреди,
колелета, 

ком пют ри и мно го други.
В под ле за на жп га ра та в Монтана.

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.

ОПАЛ – Враца
инж.ТодорТопалски, пред се да тел

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

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, секретар-
администратор на малки предприятия, търговия, 
икономика и мениджмънт.

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

„Асенов Електрик и Бо” ЕООД

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

отоп ли тел ни инсталации, 
тер мо и хидроизолации.

Цветан Асенов, уп ра ви тел
Тел./факс: 092/641551, GSM: 0888/318122, 
e-mail: cv_asenov@mail.bg.
Враца, ул. „Н. Вапцаров” 35.
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2 ч Полагане чес т на-
та дре ха на Пресвета 
Богородица във Влахерна. 
Св. Йоан, архиеп. 
Шанхайски и Сан-
Франциски чу дот во рец 
(|1966).  

3 п Св. мчк Иакинт. 
Св. Анатолий, патр. 
Константинополски 

4 с Св. Андрей, ар хи-
епис коп Критски.  

5 н * Преп. Атанасий 
Атонски. Преп. Сергии 
Радонежки чудотворец.  

6 п  Преп. Сисой Велики. 
Св. свщмчк Валентин, 
през ви тер 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.

Ту рис ти чес ки пакети: 
● със са мо лет  
● с ав то бус
Хотелски ре зер ва ции – България и чуж би на . 
 Ав то бус ни билети: 
● за Европа 
● на КАРАТ С : МОНТАНА – СОФИЯ, 
как то и от точ ка А до точ ка Б на те ри то ри ята 
на стра на та - намаления: 
двупосочни, пенсионери, учащи.
Монтана, ул. „В.Левски” 1 
(до автогарата, бив ше то дър жав но фото)
096/301 870, 0884/146 148, 0896/73 03 89, 0878/94 80 50.

Самолетни 
би ле ти
за цял свя т

Проект "Уикенд
вСеверозапада"

Община Монтана като водеща организация ще 
осъществи проекта за 2 години в партньорство с 
общините Чипровци, Чупрене и Ружинци

Проектното пред ло же ние на Община Монтана 
„Уикенд в Северозапада” бе одоб ре но за фи нан-
си ра не по Оперативна прог ра ма „Регионално раз-
ви тие” 2007-2013 г. Общата стойност на про ек та 
е 481 400 лв. Безвъзмездната по мощ по схе ма 
BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за раз ви тие на 
ре ги онал ния ту рис ти чес ки про дукт и мар ке тинг на 
дес ти на ци ите” въз ли за на 457 300 лв. Собственият 
при нос на Община Монтана се рав ня ва на 24 070 
лева.

Целта на про ек та „Уикенд в Северозапада” е 
чрез мар ке ти ра не и рек ла ма на раз но об раз ни и 
привлекателни, спе ци фич ни за ре ги она ту рис ти чес-
ки продукти, да по ви ши по тен ци ала за раз ви тие на 
ту риз ма в района. Община Монтана и ре ги онал ни те 
й пар т ньо ри ще пред с та вят мес т на та си ис то рия и 
култура, как то и обек ти те за кул ту рен и ал тер на ти-
вен ту ри зъм – еко ту ри зъм и сел с ки туризъм. Чрез 
кон к рет ни те дейнос ти в об лас т та на мар ке тин га и 
рек ла ма та ще се пос тиг не уве ли ча ва не броя на по-
се ти те ли те и про дъл жи тел нос т та на тех ния престой, 
да се ди вер си фи ци ра се зон нос т та и те ри то ри ал но-
то раз п ре де ле ние на ту риз ма в раз лич ни ра йо ни и 
територии. С пред ла га не то на ино ва тив ни ту рис ти-
чес ки пакети, с ви со ка до ба ве на стойност, ще се уве-
ли чи при но сът на сек то ра към ус тойчи во то раз ви тие 
на региона.

По вре ме на про ек та „Уикенд в Северозапада” ще 
се раз п рос т ра ни по ве че ин фор ма ция от нос но раз-
но об раз ния ту рис ти чес ки по тен ци ал и пред ла га не 
в ра йо на на ту рис ти чес ка дес ти на ция Монтана – 
Чипровци – Чупрене – Ружинци, чрез из пол з ва не то 
на ефек тив ни съв ре мен ни сред с т ва и тех ни ки за дос-
ти га не до ту рис ти чес ки те пазари. ■Слово плюс

Четвърти ев ро пейс ки 
дензабезопасност
напътя

50 мал чу га ни от ЦДГ “Калинка” в Монтана си при пом ни-
ха ос нов ни те пра ви ла за бе зо пас ност на пътя. Занятието 
про те че под фор ма та на ди алог с гл. ин с пек тор Любомир 
Исаев, н-к гру па “Пътен контрол, ор га ни за ция на дви же ни-
ето и пре ван тив на дейност” в сек тор “Пътна полиция” на 
ОД МВР - Монтана. Той про ве ри да ли бъ де щи те пър вок-
лас ни ци зна ят как да пре си чат на пе ше ход на пътека, дви-
жат ли се по тротоарите, къ де тряб ва да иг ра ят най-бе зо-
пас но. Децата от го во ри ха на въп ро си да ли ви на ги пос та вят 
пред паз ния колан, ко га то пъ ту ват в ав то мо бил и съ вет ват 
ли ро ди те ли те си да пра вят това. 

Занятието в ЦДГ “Калинка” пред шес т ва Четвъртия ев-
ро пейс ки ден за път на безопасност. Темата та зи го ди на е 
“Активно учас тие на мла де жи те в бе зо пас нос т та по пъ ти-
ща та”. В Монтана по ини ци ати ва на об лас т ния уп ра ви тел 
Ивайло Петров той бе от бе ля зан на 25 юли с де мон с т ра-
ция пред сгра да та на Областната администрация. В ин с це-
ни ров ка та на път но-тран с пор т но про из шес т вие и оказ ва не 
на до ле кар с ка по мощ на пос т ра да ли те взех а учас тие слу-
жи те ли на сек тор “Пътна по ли ция” и ОУ ПБЗН - Монтана, 
РИО - Монтана, БМЧК и ЦСМП - Монтана. ■Слово плюс
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ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”

Председател
на кооперация
“Журналист”
и гл. редактор:

Параскева Маркова 
тел. 0876 307 732
         0876 537 952

●Печатница Враца● ЕООД

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

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

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

и столове
• Отдава по ме ще ния под на ем

за офи си и производство

ТПК „Септември” пред ла га 
офи си под на ем в Битов ком би нат 

на ул. „Трети март” 84.

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

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

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

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

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

►МАЛКИ ОБЯВИ
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Панаирни дни “Мизия 2012” 

Програма
02.08.2012 г. /четвъртък/ 
11,00 ч.- Водосвет и кур бан за Св. Илия – пред сгра-
да та на Общината
03.08.2012 г. /петък/ 
9,00 ч. -Детско шоу „Кой е по-по-най” - лят на та гра-
ди на на Общинския клуб
20,30 ч. – Концерт с учас ти ето на из вес тен из пъл-
ни тел
22.00 ч. – Празнична за ря
04.08.2012 г. /събота/ 
10.00 ч. – „Мотокрос Мизия 2012“ - мес т нос т та 
Косаня
17,00 ч. – Традиционни на род ни бор би „За овена“ – 
в пар ка
05.08.2012 г. /неделя/
19.00 ч. – Приятелска фут бол на сре ща Мизия – 
Оряхово - на ста ди она

Сдружение 
„ЛОВНО-РИБАРСКО
ДРУЖЕСТВО” - 
гр. Мездра

от да ва 

под на ем

ло вен ма га зин 

и ка фе не 

в цен т рал на та 

град с ка част

на Мездра.

За справки: 
0910/ 910 13 

Скъпи 
съграждани,
Обръщам се към вас и 
ва ши те гости, за да ви поз д ра вя 
със 132-ия тра ди ци онен 
па на ир на Мизия, ка то ви 
по же ла вам здраве, ви сок дух 
и ус пе хи във всич ки доб ри 
начинания.
Честит праз ник и ве се ли 
па на ир ни дни!

Виолин КРУШОВЕНСКИ
кмет на Община Мизия

Изложението се ор га-
ни зи ра от ТПП - Враца 
и в пар т ньор с т во с  
EUROPROJECT от гр. 
Слатина, Румъния, и 
Русенска тър гов с ко-ин-
дус т ри ал на ка ма ра в пе-
ри ода 14-16 септември 
2012 година То ще се про-
ве де в рам ки те на про ект 
„CBC Fairs – Панаири за 
тран с г ра нич но сът руд ни-
чес т во”, съ фи нан си ран 
по Оперативна прог ра ма 
тран с г ра нич но сът руд ни-
чес т во Румъния - България 
2007-2013. 

Акцент в съ би ти ето 

ще бъ дат съв ре мен ни те 
тен ден ции и из ме не ния 
в ту рис ти чес кия бранш, 
вза им но опоз на ва не на 
фир ми те и ор га ни за ци ите 
от тран с г ра нич ния регион, 
ино ва тив ни сред с т ва за 
развитие, по доб ря ва не на 
пред с та вя не то и на об с луж-
ва не то и раз но об ра зя ва не 
на дейността.

Участниците и гос ти те 
ще имат въз мож ност да се 
за поз на ят с дос тав чи ци на 
чуж до ези ки во обучение, с 
биз нес ор га ни за ции в по-
мощ на ре ги онал но то раз-
ви тие и с ос нов ни те за ин те-

ре со ва ни стра ни на па за ра 
на ту рис ти чес ки те про-
дук ти и ус лу ги от регион 
Югозападна Олтения в 
Румъния и Северозападна и 
Североизточна България.

На об ща площ от 1500 
кв.м се из г раж да па на ир-
на тен та с раз ме ри 50 х 20 
м., 60 щан да – все ки със 
стра ни ци 3х3х3 мет ра и 
оборудване: маса, 2 стола, 
ос вет ле ние и ел.контакт. 
Панаирната тен та е кли-
ма ти зи ра на и из г ра де на 
спо ред за ко но ви те изис к ва-
ния за по жар на и ава рий на 
безопасност.

Участието в из ло же ни ето 
е безплатно. 

Не се изис к ва пла ща не 
ни то за щанда, ни то за про-
мо ци ята в па на ир ни те из-
да ния – каталог, списание, 
новини, CD, уеб сайт. 
Успешно пред с та ви ли те 
се из ло жи те ли по лу ча ват 
дип лом от тран с г ра нич ния 
па на ир в туризма.

Записване за учас тие се 
пра ви сега. Броят на учас т-
ни ци те е ограничен.

Допълнителна ин фор ма-
ция в ТПП - Враца на тел.: 
0878 598213, 092 66 55 09 и 
е-mail: cci-vr@online.bg.■

Първо мо бил но 
из ло же ние в
сфе ра та на туризма

Във Враца

СНИМКА: ТПП - ВРАЦА

Неотдавна в 
Природозащитен цен тър 
„Натура” пред с та ви те ли на 
гер ман с ки те ор га ни за ции 
HÖB (Образователен цен тър 
по ис то рия и екология) и DBU 
(Немска фон да ция за окол на 
среда) офи ци ал но връ чи ха 
удос то ве ре ние за фи нан си-
ра не на про ект „Ваканция 
за ус тойчи во раз ви тие“. 
Сертификатът бе връ чен на 
бъл гар с ки те пар т ньо ри по про-
ек та фондация „Екоцентрик” 
и Дирекция на ПП ”Врачански 
балкан”. 

По вре ме на ед нод нев но то 
си по се ще ние гос ти те по се ти-
ха се ла та Очин Дол, Паволче 
и Лютиброд, къ де то през след-
ва ща та го ди на се пред виж дат 
част от обу че ния на 120 уче ни-
ци от Германия, област Враца 
и област София. През про лет та 
и ля то то на 2013 го ди на  ще 
бъ дат про ве де ни об що шест 
обу чи тел ни се ми на ра на те ма 
„Устойчив на чин на жи вот“ с 
цел за поз на ва не на мла де жи те 
с прин ци пи те на ус тойчи во то 
раз ви тие и по ви ша ва не чув с т-
ви тел нос т та им към ак ту ал ни 
еко ло гич ни проб ле ми и съ щес-
т ву ва щи те ре ше ния за тях но то 

преодоляване. 
Програмата за про веж да не-

то на обу че ни ята пред виж да 
„уче не чрез пре жи вя ва не“ ка то 
ме тод за пъл но цен но и трай но 
ус во ява не на зна ния и умения. 
Младите хо ра ще се за поз на ят 
с при род ни те бо гатс т ва на ПП 
„Врачански Балкан” чрез про-
веж да не то на об ра зо ва тел ни 
беседи, ком би ни ра ни с прик-
лю чен с ки иг ри и пре хо ди по 
ин терп ре та тив ни марш ру ти на 
те ри то ри ята на парка.

Заедно с обу че ни ята про ек-
тът включ ва и ре али зи ра не то 
на мал ки ло кал ни под п ро ек ти 
за об ла го ро дя ва не на сре да та в 
се ла та и под по ма га не раз ви ти-
ето на ус тойчив ту ри зъм в тях. 
Младежите ще се вклю чат ак-
тив но в из гот вя не то на иде ите 
и в тях но то ре али зи ра не за ед но 
с мес т ни те общности.  

Продължителността на 
про ек та е 18 ме се ца и е на 
стойност 170 765 евро, по-
ло ви на та от ко ито се оси гу-
ря ват от немска фон да ция за 
окол на среда, а ос та на ли те 
сред с т ва са от HÖB, фондация 
„Екоцентрик” и Дирекция на 
ПП „Врачански балкан”. ■ 
Слово плюс

Краеведскаразходка до 
манастира „Св. Иван Пусти”

„По стъп ки те на Рилския чу дот во рец” – та ка на ре-
ко ха сво ята раз ход ка ор га ни за то ри те от чи та ли ще 
„Просвета” – кв. Бистрец, до ма нас ти ра „Св. Иван 
Пусти”. Инициативата е част от лят на та прог ра ма за 
ра бо та с де ца на чи та ли ще то и от дъл гос роч на та обу-
чи тел на прог ра ма „Роден край” на от дел „Краезнание” 
– Регионална биб ли оте ка „Христо Ботев”. 

Отец Сашо и кра еве дът Калина Тодорова  раз каз-
ва ха за ма нас тир с ки те ду хов ни богатства, по каз ва ха 
ста ри ни те и ин те рес ни те при род ни да де нос ти на 
Касината. 

Освен да за поз на ят де ца та с ми на ло то на род ния 
край, цел та на ор га ни за то ри те е да по пу ля ри зи рат 
въз с та но ве ния ма нас тир и въз ро дят тра ди ци ята на 
вра чан с ки те ту рис ти от на ча ло то на ми на лия век, ка-
то пре вър нат от но во пъ тя до све та та оби тел в лю бим 
и пред по чи тан маршрут. ■ Слово плюс

Обучителнисеминари 
по проект „Ваканция за
устойчиво развитие”
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Приключи кон кур сът за дет с ка ри сун ка на 
спи са ние “Зелен рай” на те ма “Вълшебството 
на цве тя та”. В четири въз рас то ви ка те го-
рии се вклю чи ха об що 52-ма учас т ни ци от 
страната. Класирането се осъ щес т ви от жу ри 
в състав: пред се да тел Калина Димитрова - 
МА “Стенопис”, НХА “Н. Павлович”, София, 
Мария Петрова, из да тел на спи са ние “Зелен 
ра й” , Фа ни Илчева - лан д шаф тен ар хи тект, 
и Катя Георгиева - ре дак тор на списанието. 
5 де ца от сту ди ото са сред наградените: в 
ка те го рия 14-18 год. Давид Йошков спе че ли 
I място, а Георги Цветанов - II мяс то в ка те-

го рия 11-13 год., Василена Александрова зае 
II мяс то , Йо ана Динчева пе че ли III мяс то в 
ка те го ри ята 7-10 години, а сред най-мал ки те, 
ка те го рия до 7 год., от но во III мяс то за Петьо 
Божидаров. Отличените твор би са пред с та-
ве ни в брой 194, на стр.20-23. Рисунките на 
Кристина и Магдалена съ що са от пе ча та ни в 
списанието. Наградите от кон кур са - дип ло ми 
и кни ги на Издателство ПРЕС, ще прис тиг нат 
по пощата. 

Честито на по бе ди те ли те! В га ле ри ята на 
сай та мо же да ви ди те ри сун ки те под заг ла-
вие «Цветята». ■ Слово плюс

Ученици на “Рениарт” с при зо ве 
от на ци она лен кон курс

РИСУНКА: ДАВИД ЙОШКОВ

"Кооперацията съз да ва 
ус мив ки и ри су ва меч ти"

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!

Ивета Георгиева Митова от 
гр. Криводол по лу чи гра-

мо та за учас тие в национален 
кон курс за дет с ка ри сун ка на те ма 
„Кооперацията съз да ва ус мив-
ки и ри су ва меч ти”, пос ве тен на 
2012 – Международна го ди на на 
кооперациите.

Грамотата бе ше връ че на от 
Васил Василев - пред се да тел 
на Потребителна ко опе ра ция 
„Септември” - гр. Криводол. Като 
бо нус тя по лу чи и пъл на кош ни ца 
с ла ком с т ва от КООП магазина.

Това е по ред на наг ра да за учас-
т нич ка та в Творческата Вапцарова 
ра бо тил ни ца в „Ателието на 
ху дож ни ка” към биб ли оте ка та 
при Народно чи та ли ще „Н. Й. 
Вапцаров-1924” – Криводол. През 
та зи го ди на Ивета по лу чи още три 
наг ра ди за учас тие в ор га ни зи ра-
ни те об щин с ки кон кур си за дет с-
ка рисунка. ■ Слово плюс

Възрастови 
ог ра ни че ния няма, 
вре ме то за пи са не
е дос та тъч но

Цялата те ма на ли те ра-
тур но то със те за ние е тази: 
“Архиепископ Петър Парчевич 
- най-ве ли ки ят българин, пат-
ри от и дип ло мат през ХVII 
век”. В не го мо гат да учас т ват 
ав то ри на вся как ва възраст. 
Всеки учас т ник има пра во са-
мо на ед но есе. То 
тряб ва да е на пи-
са но на компютър, 
да е на бъл гар с ки 
език, да е до 5 
пе чат ни стра ни-
ци и да е в три 
екземпляра. 

Конкурсът е 
ин ди ви ду ален и 
анонимен. Анонимността 
се осигурява, ка то в пли ка с 
есе то се пос та вя се пос та вя 
друг, по-ма лък и за пе ча тан 
плик, с дан ни те на автора: 
три те имена, адрес, телефон, 
e-mail и възраст. В със те за-
ни ето не мо гат да учас т ват 
произведения, ко ито са пуб-
ли ку ва ни и са би ли об що дос-
тъп ни пре ди обя вя ва не на 
ре зул та ти те не за ви си мо да ли 
в ин тер нет или на хар ти ен 

носител. Такива есе та ня ма 
да бъ дат журирани, уточ ня ват 
организаторите. 

Наградата за пър во мяс-
то е 1000 лева, за вто ро 
- 500 и за тре то - 200 лева. 
Предвидени са по 100 ле ва 
за две поощрения, ще има и 
спе ци ал на наг ра да на кме та 
на общината. 

Срокът за из п ра ща не на 
есе та та е 17 август. Адресът 
е: град Чипровци, об ласт 
Монтана, Общината, стая 
301, “За на ци онал ния кон-

курс”. До края на ав густ пък на 
сай та на Община Чипровци 
- www.chiprovtsi.bg, ще бъ дат 
пуб ли ку ва ни и оцен ки те на 
комисиите. 

Връчването на наг ра ди-
те ще се със тои по вре ме на 
чес т ва не то на 400-го диш ни-
ната от рож де ни ето на Петър 
Парчевич, ко ето е обя ве но за 
7-9 септември. Наградените 
учас т ни ци ще бъ дат уве до ме-
ни пред ва ри тел но за точ но то 
мяс то и дата. ■

Община Чипровци обявява
Национален конкурсза
есезаПетърПарчевич

◄ Гербът на 
Петър Парчевич 


