
Създават об щин с ко пред
п ри ятие “Озеленяване и 
БКС” в Георги Дамяново. 
То ще бъ де ор га ни зи ра
но по про ект на мес т на та 
управа, фи нан си ран от 
опе ра тив на та прог ра ма 
“Развитие на чо веш ки те 
ре сур си” с 300 хи ля ди лева. 
Продължителността му е 
осем найсет месеца. 

Предприятието ще пре
дос та ви за етост на 36 
човека, в то ва чис ло 25 от 
уяз ви ми гру пи са мот ни и 
мно го дет ни майки, дъл
гот рай но безработни, с 
трай ни увреждания. Вече 
се при емат мол би те на 
кан ди да ти те и ин те ре сът е 
голям. Те за поч ват ра бо та 
на 10 август, съобщи ръ ко
во ди те лят на про ек та Надя 
Иванова. Към пред п ри яти
ето ще ра бо ти и со ци ален 
работник, кой то ще оси гу
ря ва не об хо ди ма та под к ре
па на хо ра та от рис ко ви те 
групи. 

Предстои те зи дни да 
бъ де по лу чен сто пан с ки
ят инвентар. Съвсем ско ро 
ще прис тиг нат беседките, 
пейките, се ме на та и храс

ти те за об ла
го ро дя ва не на 
терените. Очакава 
се съ що дос тав ка
та на техниката. 
Работниците 
ще се гри жат за 
чистотата, ще под
дър жат трев ни те 
пло щи и мес та та 
за отдих, ще озе
ле ня ват и за саж дат 
цве тя в Георги 
Дамяново, Гаврил 
Геново, Говежда, 
Копиловци, 
Меляне, Дива 
Слатина, Дълги 
дел, Камена Рикса. 
Но ще оби ка лят и 
дру ги те на се ле ни мес та на 
те ри то ри ята на общината. 

Идеята ни е да над г ра
дим проекта, ре али зи ран 
през ми на ла та го ди на по 
Програмата за раз ви тие на 
сел с ки те райони. Тогава 
нап ра вих ме осем гра дин ки 
и се дем дет с ки площадки. 
Създадохме мно го цвет ни 
лехи, алеи, ре кон с т ру ирах
ме площадите. Общо 15 
де ка ра са са мо зе ле ни те 
пло щи Около 20 де ка ра 

са тротоарите. Всичко то
ва има нуж да от опаз ва не 
и поддръжка, ко мен ти ра 
кме тът Дилян Димитров. 
Намеренията ни са да уве
ли чим двой но цвет ни те ле хи 
и трев ни те площи, до пъл
ни той. Димитров из ра зи 
надежда, че след осем найсет 
ме се ца хо ра та ще ос та нат 
на работа. Предприятието 
ще про дъл жи дейнос т та си 
и след края на про ек та. ■ 
Слово плюс
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тел. 0915/8 34 61

В Георги Дамяново

С око ло 290 хи ля ди ле ва ще бъ дат 
об но ве ни две от най-го ле ми те об-
щин с ки учеб ни за ве де ния в Монтана. 
Това пред виж дат проектите, одоб ре-
ни за фи нан си ра не по меж ду на род-
ния фонд “Козлодуй” и Европейската 
бан ка за въз с та но вя ва не и развитие. 
Съфинансиране от стра на на мес-
т на та уп ра ва не се налага, съобщи 
кметът Златко Живков. 

С па ри от ЕБВР и фон да пред с-
тои са ни ра не на ЦДГ № 7 “Приказен 
свят”. Стойността на ре монт ни те ра-
бо ти въз ли за на око ло 130 хи ля ди 
ле ва или 64 569 евро. Строителните 
дейнос ти включ ват под мя на на 
дограмата, мон таж на топлоизолация, 
са ни ра не на покрива. Това е най-го-
ля ма та це лод нев на дет с ка гра ди на на 

те ри то ри ята на об щи на та и се на ми ра 
в ж. к. “Младост”. Около 160 са нейни-
те възпитаници. В нея се грижат за 
повече от 160 деца.

Одобрен и дру ги ят об щин с ки про ект 
за ре монт на най-го ля мо то учи ли ще 
и то ва из не на да при ят но кмет с кия 
екип. С па ри от фон да ще бъ де са-
ни ра на сгра да та на II СОУ “Никола 
Вапцаров”. Общата стойност на про-
ек та е 79 300 евро, ко ето е поч ти 160 
хи ля ди лева. Строителните дейнос ти 
пред виж дат топ ло изо ли ра не на учи-
ли ще то и об но вя ва не на покрива. 
Дограмата там бе под ме не на пре ди 
ня кол ко години. Така ще бъ дат из пъл-
не ни поч ти всич ки енер гос пес тя ва щи 
мерки. В училището учат около 520 
деца от Монтана и съседните села.

Окончателното из-
пъл не ние на про ек ти те 
тряб ва да ста не от март 
до май през след ва ща-
та година. 

Монтана кан ди-
датс т ва пред фонд 
“Козлодуй” с три, но 

бя ха одоб ре ни две от предложенията. 
Изключително съм доволен, че бя ха 
одоб ре ни те зи проекти, ко мен ти ра 
кме тът Златко Живков. 

Други две дет с ки гра ди ни ще бъ-
дат са ни ра ни с па ри от Световната 
банка. Това са 6 и 11 ЦДГ. Сградите 
ще бъ дат реконструирани, а в тях ще 
ра бо тят до пъл ни тел но специалисти, 
ко ито ще бъ дат ан га жи ра ни с де ца та 
и се мейс т ва та в риск и в не рав нос-
той но положение. За об но вя ва не 
ос та ват са мо две от два найсет те 
забавачки. Това са пе та и десета. От 
топ ло изо ла ция и ре монт се нуж дае 
съ що Обединеният дет с ки комплекс. 
■ Слово плюс

Само за сед ми ца с три про ек та 
Монтана прив ле че над 1,4 млн. лв.

Вкусът на времето
Пласмент: тел. 0971/66 736

199 но ви 
ра бот ни
мес та в 
об щи на Враца
199 ду ши  ве че ра бо-
тят в Община Враца 
по Оперативна прог ра-
ма “Развитие на чо-
веш ки те ресурси”.
90 чо ве ка са наз на-
че ни ка то градинари, 
от тях 45 във Враца, 
а ос та на ли те 45 ще 
ра бо тят в се ла та на 
общината.
85 чо ве ка ра бо тят 
ка то “под дръж ка 
пътища”, от тях 31 в гр.  
Враца, 48 в се ла та на 
общината.
24 чо ве ка ра бо тят ка то 
“под дръж ка сгра ди “ в 
гр. Враца.
Дейностите са в ня-
кол ко прак ти чес ки  
насоки: об ла го ро-
дя ва не на град с ка-
та инфраструктура, 
ре монт и под дръж ка 
на дет с ки гра ди ни 
и дет с ки ясли, под-
дър жа не на съ щес т-
ву ва щи те пар ко ве и 
градини, крайпът ни 
съоръжения. ■ Слово 
плюс

36 работни места 
разкриват в общинско 
предприятие

Ще озе ле ня ват и за саж дат цве тя в Георги 
Дамяново, Гаврил Геново, Говежда, Копиловци, 
Меляне, Дива Слатина, Дълги дел, Камена Рикса 
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▲Кметът Деян Димитров и Надя Иванова, 
ръководителка на проекта, на среща с 
журналисти. СНИМКА: ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО
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Кметът на Община Враца 
инж. Николай Иванов под
пи са до го вор за из ра бот
ва не на Интегриран план 
за град с ко въз с та но вя ва не 
и раз ви тие на град Враца. 
Изпълнението на про ек та 
е въз ло же но за из пъл не
ние на “Обединение Мист 
Евроконсулт”, пред с тав ля
ва но от гн Стоян Стоянов.

С под пис ва не то на то зи 
до го вор се оп ре де лят при
ори тет ни те град с ки зо ни за 
въздействие, ин тег ри ра ният 
план де фи ни ра при ори те ти 
за раз ви тие на Враца през 
след ва щи те се дем години. 
Този до го вор е за дъл жи тел
но ус ло вие за фи нан си ра
не то на про ек ти за град с ко 
раз ви тие чрез фон до ве те 
на ЕС през пе ри ода 2014
2020 г.

Целта на про ек та е  
пос ти га не на ус тойчи во 
раз ви тие на Враца чрез 
из ра бот ва не на нов по съ
дър жа ние и про це ду ра план 
 Интегриран план за град
с ко въз с та но вя ва не и раз
ви тие с вре ме ви хо ри зонт 
20142020 г. Той ще доп
ри не се за ин тег ри ра не на 
ре ди ца про ек ти и прог ра ми 
за об но вя ва не то на град с
ка та среда, чрез ко ито да се 
пос тиг не по доб ря ва не на 
стан дар та на живот, об ли ка 
на града, ико но ми чес ка та 
му жизненост, еко ло гич на та 
ус тойчи вост и со ци ал на та 
ак тив ност в съ от ветс т вие 
със съв ре мен ни те изис к
ва ния за раз ви тие на ев ро
пейс ки те градове. 

Интегрираният план ще 
се раз ра бот ва на ня кол ко 

етапа. Найнап ред ще се 
нап ра ви ана лиз на съ щес
т ву ва що то по ло же ние на 
це лия град. Ще се иден ти
фи ци рат сил ни те и сла би те 
стра ни на гра да и ще се 
из г ра ди ви зия за раз ви тие 
на Враца до 2020 г., в по
со ка на трайно то по доб
ре ние на икономическия, 
физическия, со ци ален и 
еко ло ги чен ста тус на град
с ки те зо ни и на гра да ка
то цяло. След то ва ще се 
оп ре де лят три те зо ни за 
въздействие.

Тези зо ни ще бъ дат с 
пре об ла да ващ со ци ален 
характер, с по тен ци ал за 
ико но ми чес ко раз ви тие 
и с ви со ка об щес т ве на 
значимост. В след ва щи
те ета пи ще се раз ра бо ти 
ме то ди ка за уп рав ле ние 

ре али за ци ята на плана, 
ще се из гот вят под роб ни 
ус т ройс т ве ни пла но ве и 
под роб ни за да ния за въз
ла га не на ин вес ти ци он но 
проектиране. Целият про
цес на из ра бот ва не и одоб
ря ва не на Интегриран план 
за град с ко въз с та но вя ва не 
и раз ви тие на град Враца  
ще про те че при ши ро ко 
об щес т ве но участие, с ре
ди ца фо ру ми на жи во и по 
интернет. Планът, кой то ще 
пре доп ре де ли при ори те ти
те на бъ де що то раз ви тие на 
Враца, ще бъ де съ об ра зен с 
Общия ус т ройс т вен план на 
града, с всич ки прог рам ни 
до ку мен ти с мес т но и на ци
онал но значение, как то и с 
изис к ва ни ята на ЕС за но
вия прог ра мен пе ри од 2014
2020. ■ Слово плюс

Стартира нов про ект 
в община Враца

Нека да
за ро вим 
то ма хав ки те

Елеонора ЦАНОВА
С то зи при зи в,  на ед на от пос лед ни те се сии на 

Общинския съ вет - Враца из ле зе, не за ви си ми ят 
съ вет ник Иван Узунов, при зо ва вай ки да се спре 
про ти во пос та вя не то и бор ба та за над мо щие меж-
ду Общински съ вет и кмет с ка та администрация. В 
то ва про ти во пос та вя не се включ ват и част от ле-
ви те мес т ни се на то ри, под пис вай ки дек ла ра ция 
про тив от ме ня не то от кме та на ис ка ни те до пъл-
ни телн бе зот чет ни па ри, и не г ла су ва ха нап ра ве-
ния от не го от чет и предложения.

- Няма про ти во пос та вя не меж ду съ вет ни ци-
те от БСП и из б ра ни я ка то независим, но под-
к ре пян из ця ло от ле ви ца та кмет инж. Николай 
Иванов, под чер та ха на сре ща пре ди дни но-
ви ят пред се да тел на Об лас т ния съ вет на БСП 
Делян Дамяновски и об щин с ки ят съ вет ник Радка 
Тошева. Те призоваха, ако мис лят за об щи на-
та , съ вет ни ци те от всич ки цве то ве да на ме рят 
консенсус. Спо ред тях, во де на та бит ка е меж ду 
съветниците, пре дим но от ГЕРБ и кмета.

В при със т ви ето на де пу та та от ле ви ца-
та Георги Божинов бе ше пред с та ве но пред 
жур на лис ти но во то об лас т но ръ ко вод с т во на 
столетницата, в ко ето ос вен Дамяновски вли-
зат още Петър Цветковски, Венцислав Василев, 
Николай Иванов и Цветелина Дамяновска. Себе 
си из б ра ни ят еди но душ но да ог ла ви пар ти ята 
в то зи те жък пре диз бо рен пе ри од, а на дос та 
мес та ор га ни за ци ите се про пук ват от вът реш ни 
противоречия, Дамяновски оп ре де ли ка то ди ало-
гич на лич ност с пат ри отич на наг ла са и ин те рес 
към ис то ри ята и туризма. Той ка за , че са мо пре-
ди дни Националният съ вет на БСП е дал ви со-
ка оцен ка на до се гаш ния об лас тен ли дер инж. 
Николай Иванов и мар ки ра ос нов ни те це ли на 
организацията. Дамяновски при зо ва мес т но то 
ръ ко вод с т во на ГЕРБ да нап ра ви от чет за из ми-
на лия пе ри од на уп рав ле ние във Врачанско и как 
то се е от ра зи ло на жи во та на хо ра та тук. От своя 
страна ле ви ца та през сеп тем в ри съ що ще нап ра-
ви своя про чит на те зи три го ди ни на уп рав ле ние 
на ГЕРБ.

- Ше бъ да откровен, БСП е жив ор га ни зъм и 
нор мал но е вът ре да има про ти во ре чия, но ни 
пред с то ят из бо ри и тряб ва да сва лим нап ре же ни-
ето - ка те го ри чен е но ви ят лидер.

- Предстои ни теж ка и от го вор на ра бо та в 
тандем, за яви на род ни ят пред с та ви тел Георги 
Божинов. Той по чер та ви со ка та ак тив ност на хо-
ра та от Врачанско, да ли над 14 000 под пи са в 
за щи та на за паз ва не то на яд ре на та енер ге ти ка и 
АЕЦ - Белене, ка то подчерта, че без АЕЦ-Белене 
бъл гар с ка та яд ре на енер ге ти ка ня ма пер с пек ти-
ва  и не е чес т но да се твър ди , че сед ми блок в 
Козлодуй е ал тер на ти ва на Белене. - Най-по ло-
жи тел но то в то зи по ли ти чес ки се зон бе , че не-
га ти ви те на уп рав ле ни ето на то ва пра ви тел с т во 
ста на ха яв ни пред бъл гар с ко то об щес т во - за яви 
де пу та тът Георги Божинов и допълни, че те зи 
ло бис т ки закони, ка то то зи за горите, ко ито се 
при емат и об ла го де тел с т ват са мо оп ре де лен кръ г 
и то ва ве че се виж да от българите. Според не-
го ГЕРб са ра бо ти ли срав ни тел но про дук тив но в 
пър ви те две го ди ни на сво ето управление, ко га то 
се при ема ли раз ра бо те ни от вън прог ра ми. Ле-
ви ца та ра бо ти и ще ра бо ти за всич ки. Неговото 
мне ние е, че из ка рат ли ман да та си, ГЕРБ ще се 
пре вър не в мар гина ли зи ра на партия, за то ва тя 
все още има шанс, включ вай ки се в ед но ши ро ко 
по ли ти чес ко съг ла сие за пред с роч ни избори. ■

Община Видин из г ра ди два 
но ви сон даж ни кладенеца, с по-
мощ та на ко ито ще се по ли ват 
зе ле ни те пло щи в Крайдунавския 
парк и на пло щад „Бдинци”. 
Смяната на ста ра та пом пе на сис-
те ма се на ло жи за ра ди нейна та 
амортизация. 

Досега тя из пол з ва ше за по ли-
ва не во да от Дунав и при нис ко 
ни во на ре ка та на прак ти ка се 
прек ра тя ва ше работата. 

С но ви те сон да жи се тег ли от 

под поч ве ни те води, съ оръ же ни-
ята са ико но мич ни и спес тя ват 
ел. енергия.

Единият от кла ден ци те се на-
ми ра сре щу Клуба на пен си оне-
ри те „Видин” и об с луж ва пар ко-
во то прос т ран с т во от сгра да та на 
НАП до кре пос т та „Баба Вида”. 
Вторият е раз по ло жен в бли зост 
до мит ни ца та и по да ва во да за 
по ли ва не на зе ле ни те пло щи 
от Речната га ра до колодрума. 
■Слово плюс

Нова сис те ма 
за по ли ва не в 
Крайдунавския парк

СНИМКИ: АРХИВ



- Г- н Николов, кои 
са проектите, по 
които работите към 
настоящия момент?
- В мо мен та ра бо-
тим по два проекта. 
Единият ка сае ос но-
вен ре монт на квар тал 
„Милевите”. Той е на 
стойност 1 400 000 лв. 
Ули ца та и тро то ари те 
ще са с но ви настилки, 
с но ви бордюри, квар-
та лът ще е от най-ху ба-
ви те в Северозападна 
България. Имах ме 
известни проб ле-
ми, спрях ме работа 
вре мен но за 15 дни-
, п ре ра бо тих ме го 
отново, за да мо жем да 
продължим. Трябва да 
го за вър шим до края на 
годината. По диз пъл ни-
тел е мес т на фирма.
Вторият про ект е 
по енер гийна та 
ефективност, ще се 
пра ви ре монт на две 
училища. Едното е 
гим на зи я „Хр.Ботев” в 
Белоградчик, дру го то е 
на чал но то учи ли ще в 
с.Рабиша. Ремонтът е 
в раз мер на 650 000 лв. 
и включ ва са ни ра не на 
сградата, под мя на на 
пар но то и дограмите.
Изпълняваме три 
проекта по бедствия и 
аварии. Два за вър ш ва-
ме и за поч ва ме един 
нов, ремонтирахме 
две под пор ни стени 
по пъ тя за с. Праужда. 
Новият про ект е за 
под мя на на ВиК ин с та-
ла ци ите в об щин с ка та 
бол ни ца.
Текат про це ду ри по 
из би ра не на нов из пъл-
ни тел за изграждане на 
по се ти тел с ки цен тър 
на крепостта. Центърът 
ще е един с т вен по 
ро да си, друг та къв 
по до бен в България 
няма. Той ще раз по-
ла га с всич ки по ме ще-
ния за по се ти те ли те 
– магазини, кафенета, 
пло ча та на то зи цен-
тър на пос лед ния етаж 
ще е с площ за 300 
човека, ко ито ще мо гат 
да наб лю да ват свет-
лин но  и зву ко во шоу. 
Предвидена е дос тав ка 
на ат рак ци он но влак че 
за пре воз на ту рис ти 
от цен тъ ра до сте на та 
и обратно. По про ек та 

има ка пи та ло ви 
раз хо ди за до веж-
да не на три ули ци 
към крепостта. 
Ще се рес тав ри-
рат и кон сер ви-
рат кре пос т ни те 
стени.
Те кат про це ду ри 
за из бор на из-
пъл ни тел за из г-
раж да нето на пе-
ше ход на алея от 
Младежкия дом 
до Природона уч-
ния музей, включ-
ва но во ас фал-
то во покритие, 
но ви пейки, но ви 
ос ве ти тел ни тела, 
трев на площ за 
наб лю де ние на 

скалите.
Подготвили сме три 
про ек та  за со ци ал-
ни дейнос ти , ин фор-
ма ци онен цен тър за 
здрав на ди аг нос ти ка 
на на се ле ни ето от дис-
тан ция и сме го то ви с 
про ек та за за ле ся ва не 
на 3000 дка пус те-
ещи земи. Чакаме да 
се от во ри мяр ка та, за 
да поч не при емът на 
документи.
Този про ект е за три 
го ди ни и ще раз к рие 
400 ра бот ни места, 
има ме под гот ве ни три 
про ек та по трансгра-
нич но сътрудничество. 
Включени сме в про ек т 
по „Фонд Козлодуй” за 
енер гий на ефек тив-
ност на две об щи ни 
във Ви дин с ка об ласт 
– Видин и Белоградчик. 
В Белоградчик е за 
пъл но то са ни ра не на 
об щин с ка та бол ни ца  
и под мя на на отоп ли-
тел на та инсталация. 
■Слово плюс
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О Б Щ И Н А  М О Н Т А Н А
             НА ОСНОВАНИЕ чл. 69 от НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, 

УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО
О  Б  Я  В  Я  В  А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С  ЯВНО НАДДАВАНЕ
ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ  ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

№ Землище с. Долно Белотинци
м. “Разсадника-връх Затворнишки”

№ на имота

площ
/кв.м./

Н а ч а л н а 
тръжна цена 
/лева/

Депозит  
/ лв./

Цена на 
тръжни

книжа /лв./

Час на търга

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

970.8
970.10
970.13
970.15
970.19
970.23
970.26
970.27
970.28
970.31
970.37
970.44

                         000332

600.0
783.5
628.4
600.0
718.5
554.4
388.4
552.8
407.9
523.7
600.0
619.3

41808.0

1020.00
1180.00
940.00
900.00

1080.00
940.00
580.00
830.00
610.00
790,00
900.00
930.00

20900.00

102.00
118.00
94.00
90.00

108.00
94.00
58.00
83.00
61.00
79.00
90.00
93.00

2090.00

  30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00

9.00
9.30

10.00
10.30
11.00
11.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00

Търгът ще се про ве де на 30.08.2012 год. в сгра да та на об щи на Монтана.
Тръжните кни жа се по лу ча ват в стая 506, а се зап ла щат в ТБ ”Алианц България” клон Монтана по IBAN 
BG88BUIN76618472700003, код за пла ща не 44 70 00 или  на ка са та в стая 102. 
Депозитът  се  вна ся в “Общинска бан ка” АД по IBAN BG82SOMB91303347342102, BIC  SOMBBGSF или на ка са та в стая 501.
Молби за до пус ка не до учас тие в тър га се при емат в стая 102.
Краен срок за за ку пу ва не на тръж ни книжа, вна ся не на де по зит и по да ва не на мол би е 23.08.2012 година.
Оглед на обек ти те се оси гу ря ва от ди рек ция “ОС” при об щи на Монтана, след пред с та вя не на до ку мент за за ку пе ни тръж ни книжа.
Повторен търг ще се про ве де на 05.09.2012 год. на съ що то място, ка то де по зит и  мол би за учас тие се при емат до 04.09.2012 г.
За справки:  тел. 096 / 394 221, стая  506

Строително 
ля то 2012 г. – 
Белоградчик

● Ще изграждат посетителски
център на крепостта
● С един въпрос при Борис 
Николов, кмет на Белоградчик:

Кметовете на об щи на Мездра 
Иван Аспарухов и на община 
Монтана Златко Живков взеха 
учас тие в 96-ата пленарна се сия 
на Комитета на ре ги они те (КР) в 
Брюксел. На нея бя ха из б ра ни но-
ви ръ ко вод ни ор га ни на Комитета 
и при ети ста но ви ща по ак ту ал ни 
теми. Комитетът на ре ги они те 
е кон сул та ти вен орган, кой то 
пред с тав ля ва мес т ни те и ре ги-
онал ни те влас ти на 27-те стра-
ни-член ки на Европейския съ юз. 
Състои се от 344 членове, в т. 
ч. 12 от България. Аспарухов е 
де ле гат в Комитета от гру па та 
на Партията на ев ро пейс ки те 
со ци алис ти (ПЕС).  Нашите 
кметове Иван Аспарухов и Златко 
Живков членуват в Комитета на 
регионите от 4 години.

Мирослав ГЕТОВ
- Г-н Аспарухов, кои бя-

ха най-важ ни те въпроси, 
пов диг на ти от по ли ти чес-
ки те гру пи (ЕНП, ПЕС, 
АЛДЕ, ЕА) на 96-ата пле-
нар на се сия на Комитета на 
регионите? 

 Пленарната се сия бе ше от
к ри та с из каз ва ния на Андреас 
Мавроянис, зам.ми нис тър 
по ев ро пейс ки те въпроси, 
пред с тав ля ващ ки пър с ко то 
пред се да тел с т во на Съвета на 
Европейския съ юз (ЕС), и на 
Сесилия Малмстрьом, член на 
Европейската комисия, от го ва
рящ за вът реш ни те работи. 

По по вод ки пър с ко то пред
се да тел с т во от Европейската 
на род на пар тия (ЕНП) апе ли
ра ха да се обър не вни ма ние 
пре дим но на случ ва що то се в 
ЕС, а не тол ко ва на ста ва що
то из вън него. От Партията 
на ев ро пейс ки те со ци алис ти 
(ПЕС) подчертаха, че по ня ко
га помал ки те дър жа ви ка то 
Кипър мо гат да пос тиг нат 
ком п ро мис ни решения, ко
ито пого ле ми те стра ни не са 
в със то яние да направят. От 

Алианса на ли бе ра ли те и де
мок ра ти те за Европа (АЛДЕ) 
про во ки ра ха Мавроянис да ли 
ки пър с ко то пред се да тел с т во 
не е под хо дящ мо мент да се 
нап ра ви опит за обе ди не ние 
на Острова, тъй ка то ки пър
с ки ят въп рос е проб лем и 
на Обединена Европа. От 
Европейския али анс (ЕА) 
ак цен ти ра ха вър ху мла деж
ка та заетост, за що то по ра ди 
ви со кия ръст на без ра бо ти ца
та сред мла ди те хо ра Европа 
рис ку ва да за гу би ця ло ед но 
поколение. 

Що се от на ся до из каз ва
не то на Малмстрьом, от ЕНП 
пос та ви ха проб ле ма за не ле
гал ния тра фик на емигранти, 
пре дим но от аф ри кан с ки те 
страни, до ка то от ПЕС ак
цен ти ра ха вър ху на ру ша ва
не то на чо веш ки те пра ва в 
ня кои дър жа вичлен ки на 
Общността. От АЛДЕ от к ро
иха ико но ми чес ка та миграция, 
ра вен с т во то меж ду по ло ве те и 
ком пю тър ни те престъпления, 
а от ЕА нас то яха за стрик т
но спаз ва не на Шенгенското 
споразумение. 

- На пле нар на та се сия бя-
ха из б ра ни но ви ръ ко вод ни 
ор га ни, кои са те? 

 За пред се да тел на 
Комитета на ре ги они те еди но
душ но бе из б ран Рамон Луис 
Валкарсел Сисо (Испания/ 
ЕНП), пре зи дент на ис пан с ка
та ав то ном на об ласт Мурсия. 
Неговият ман дат е 30 ме се ца 
т. е. до фев ру ари 2015 г. Първи 
ви цеп ре зи дент ста на до се
гаш на та шеф ка на Комитета 
Мерседес Бресо (Италия/ 
ПЕС), а за пред се да те ли на 
по ли ти чес ки те гру пи бя ха 
утвърдени: на ЕНП  Михаел 
Шнайдер (Германия), на 
ПЕС  КарлХайнц Ламберт 
(Белгия), на АЛДЕ  Бас 
Веркерк (Холандия) и на ЕА  
Уно Силберг (Естония). 

В Бюрото на Комитета на 
ре ги они те вля зо ха пред с та
ви те ли на 27те стра ничлен
ки на ЕС. България ще бъ де 
пред с та ве на от Владимир 
Кисьов (ЕНП), кой то е с ранг 
на зам.председател, а за член 
на Бюрото бе ше из б ран др 
Красимир Мирев (ПЕС). 

- Какви бя ха ос нов ни те 
пос ла ния в реч та на но-
во из б ра ния пред се да тел 
на Комитета на ре ги они те 
Валкарсел Сисо? 

 Валкарсел Сисо заяви, че 
ще се стре ми мес т ни те и ре ги
онал ни влас ти да по лу чат не
об хо ди ма та под к ре па за спра
вя не с кризата. При ори те ти на 
не го во то пред се да тел с т во ще 
бъ дат ико но ми чес ки ят рас
теж и съз да ва не то на ра бот ни 
места. Според не го са мо ако 
ра бо тим за ед но мо жем да из
ле зем посил ни от кризата. 

Валкарсел Сисо за яви още, 
че Комитетът ще фо ку си ра 
уси ли ята си вър ху на сър ча
ва не на културата, ту риз ма 

и спор та в Европа, ко ито са 
ка та ли за то ри за съз да ва не то 
на ра бот ни мес та. 

- Какви те ми включ ва ше 
още днев ни ят ред на пле-
нар на та сесия? 

 На се си ята бя ха об съ де ни 
и при ети ста но ви ща по ак ту
ал ни теми, сред ко ито гло бал
ни ят под ход към миг ра ци ята 
и мобилността, за си ле на та 
со ли дар ност в об лас т та на 
убежището, фи нан со ви те ин с
т ру мен ти на ЕС в об лас т та на 
вът реш ни те работи, пра во съ
ди ето и гражданството, прог
ра ма за окол на та сре да и дейс
т вия по климата, ев ро пейс ко то 
те ри то ри ал но сътрудничество, 
ме ха ни зъм за свър з ва не на 
Европа и „Хоризонт 2020”. 

От из к лю чи тел но важ но 
зна че ние бе ше и при ема не
то на Резолюцията от нос но 
„Приоритетите на Комитета 
на ре ги они те за 2013 г. във 
ос но ва на за ко но да тел на
та и ра бот на прог ра ма на 
Европейската ко ми сия”. ■

Комитет на ре ги они те - Брюксел: 96-а пле нар на се сия

Иван Аспарухов: 

Културата, ту риз мът и
спор тът са дви га тел на
ико но ми чес кия рас теж

СНИМКИ: АРХИВ
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О Б Щ И Н А   М О Н Т А Н А
На ос но ва ние чл. 69  от Наредбата за ре да за придобиване, уп рав ле ние и раз по реж да не с 

об щин с ко то иму щес т во

О  Б  Я  В  Я  В  А
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С  ЯВНО НАДДАВАНЕ

   За про даж ба  на зе ме дел с ки имо ти от Общинския по зем лен фонд в зем ли ща та на об щи на Монтана

1. На 27.08.2012 г. и пов то рен търг на 03.09.2012 г. 

№ Описание на земеделските имоти

час на 
провеждане 

на търга

Начална 
тръжна 

цена (лв.)
Депозит  

(лв.)

Цена на 
тръжни 

документи
(лв.)

1 №022374 с площ 1.172 дка, м. „Около село“, ІІІ кат. Белотинци 9.30 ч. 345.00 34.50 10.00
2 №022375 с площ 1.639 дка, м. „Около село“, ІІІ кат. Белотинци 9.45 ч. 26400 26.40 10.00
3 №005752 с площ 0.652 дка, м. „Г. градини“, VІ кат. Габровница 10.00 ч. 55.00 5.50 10.00
4 №005753 с площ 0.548 дка, м. „Г. градини“, VІ кат. Габровница 10.15 ч. 46.00 4.60 10.00
5 №925028 с площ 2.111 дка, м. „Лаго“, ІV кат. Д. Белотинци 10.30 ч. 296.00 29.60 10.00
6 №925027 с площ 3.821 дка, м. „Лаго“, ІV кат. Д. Белотинци 10.45 ч. 535.00 53.50 10.00
7 №925030 с площ 1.710 дка, м. „Лаго“, ІV кат. Д. Белотинци 11.00 ч.   239.00 23.90 10.00
8 №925031 с площ 2.174 дка, м. „Лаго“, ІV кат. Д. Белотинци 11.15 ч. 365.00 36.50 10.00
9 №925034 с площ 2.638 дка, м. „Лаго“, ІV кат. Д. Белотинци 11.30 ч. 369.00 36.90 10.00

10 №925038 с площ 1.883 дка, м. „Лаго“, ІV кат. Д. Белотинци 11.45 ч. 264.00 26.40 10.00
11 №925041 с площ 0.601 дка, м. „Лаго“, ІV кат. Д. Белотинци 12.00 ч 84.00 8.40 10.00
12 №925047 с площ 1.188 дка, м. „Полцето“,  ІV кат. Д. Белотинци 12.15 ч 166.00 16.60 10.00
13 №925050 с площ 2.551 дка, м. „Полцето“,  ІV кат. Д. Белотинци 12.30 ч. 357.00 35.70 10.00
14 №925051 с площ 3.610 дка м. „Полцето“,  ІV кат. Д. Белотинци 12.45 ч.      505.00       50.50 10.00
15 №925052 с площ 5.234 дка м. „Полцето“,  ІV кат. Д. Белотинци 13.00 ч. 733.00 73.30 10.00
16 №925057 с площ 2.303 дка, м. „Полцето“,  ІV кат. Д. Белотинци 13.15 ч. 322.00  32.20 10.00
17 №925066 с площ 5.138 дка, м. „Полцето“,  ІV кат. Д. Белотинци 13.30 ч. 719.00 71.90 10.00
18 №925069 с площ 1.656 дка, м. „Полцето“,  ІV кат. Д. Белотинци 13.45 ч. 232.00 23.20 10.00
19 №925079 с площ 2.171 дка, м. „Полцето“,  ІV кат. Д. Белотинци 14.00 ч. 304.00 30.40 10.00
20 №925094 с площ 1.313 дка, м. „Полцето“,  ІV кат. Д. Белотинци 14.15 ч. 184.00 18.40 10.00
21 №925099 с площ 1.416 дка, м. „Полцето“,  X  кат. Д. Белотинци 14.30 ч.      17.00       1.70 10.00
22 №925108 с площ 3.233 дка, м. „Полцето“,  ІV кат. Д. Белотинци 14.45 ч. 453.00 45.30 10.00
23 №925109 с площ 3.056 дка, м. „Полцето“,  ІV кат. Д. Белотинци 15.00 ч. 428.00       42.80 10.00
24 №925124 с площ 1.959 дка, м. „Полцето“,  X  кат. Д. Белотинци 15.15 ч.  24.00  2.40 10.00
25 №925130 с площ 2.321 дка, м. „Полцето“,  ІV кат. Д. Белотинци 15.30 ч. 325.00 32.50 10.00
26 №925133 с площ 3.078 дка, м. „Полцето“,  ІV кат. Д. Белотинци 15.45 ч. 431.00 43.10 10.00
27 №925136 с площ 3.453 дка, м. „Полцето“,  ІV кат. Д. Белотинци 16.00 ч. 483.00 48.30 10.00
28 №925137 с площ 3.479 дка, м. „Полцето“,  ІV кат. Д. Белотинци 16.15 ч. 487.00 48.70 10.00
29 №925138 с площ 5.118 дка, м. „Полцето“,  ІV кат. Д. Белотинци 16.30 ч. 717.00 71.70 10.00
30 №925139 с площ 3.056 дка м. „Полцето“,  ІV кат. Д. Белотинци 16.45 ч. 428.00       42.80 10.00

2. На 28.08.2012 г. и повторен търг на 03.09.2012 г.  
   

№ Описание на земеделските имоти
час на 

провеждане 
на търга

Начална 
тръжна 

цена (лв.)
Депозит  

(лв.)

Цена на 
тръжни 

документи
(лв.)

31 №925144 с площ 5.970 дка, м. „Полцето“,  ІV кат. Д. Белотинци 9.30 ч. 836.00 83.60 10.00

32 №925146 с площ 6.664 дка, м. „Полцето“,  ІV кат. Д. Белотинци 9.45 ч. 933.00 93.30 10.00

33 №925153 с площ 2.651 дка, м. „Полцето“,  ІV кат. Д. Белотинци 10.00 ч. 371.00 37.10 10.00

34 №925155 с площ 3.627 дка, м. „Полцето“,  ІV кат. Д. Белотинци 10.15 ч. 508.00 50.80 10.00

35 №925156 с площ 3.326 дка, м. „Полцето“,  ІV кат. Д. Белотинци 10.30 ч. 426.00 42.60 10.00

36 №925164 с площ 4.582 дка, м. „Полцето“,  ІV кат. Д. Белотинци 10.45 ч. 587.00 58.70 10.00

37 №925169 с площ 3.533 дка, м. „Полцето“,  ІV кат. Д. Белотинци 11.00 ч. 452.00 45.20 10.00

38 №925171 с площ 1.412 дка, м. „Полцето“,  ІV кат. Д. Белотинци 11.15 ч. 181.00 18.10 10.00

39 №925177 с площ 4.419 дка, м. „Полцето“,  ІV кат. Д. Белотинци 11.30 ч. 566.00 56.60 10.00

40 №925179 с площ 3.320 дка, м. „Полцето“,  ІV кат. Д. Белотинци 11.45 ч. 425.00 42.50 10.00

41 №925180 с площ 3.334 дка, м. „Полцето“,  ІV кат. Д. Белотинци 12.00 ч 427.00 42.70 10.00

42 №925181 с площ 7.667 дка, м. „Полцето“,  ІV кат. Д. Белотинци 12.15 ч 981.00 98.10 10.00

43 №925183 с площ 3.441 дка, м. „Полцето“,  ІV кат. Д. Белотинци 12.30 ч. 441.00 44.10 10.00

44 №925184 с площ 6.464 дка, м. „Полцето“,  ІV кат. Д. Белотинци 12.45 ч. 827.00 82.70 10.00

45 №925187 с площ 4.840 дка, м. „Полцето“,  ІV кат. Д. Белотинци 13.00 ч. 620.00 62.00 10.00

46 №925191 с площ 4.332 дка, м. „Полцето“,  ІV кат. Д. Белотинци 13.15 ч. 607.00 60.70 10.00

47 №925192 с площ 0.900 дка, м. „Полцето“,  ІV кат. Д. Белотинци 13.30 ч. 126.00 12.60 10.00

48 №925194 с площ 2.717 дка, м. „Полцето“,  ІV кат. Д. Белотинци 13.45 ч. 380.00 38.00 10.00

49 №925197 с площ 3.310 дка, м. „Полцето“,  ІV кат. Д. Белотинци 14.00 ч. 463.00 46.30 10.00

50 №925201 с площ 2.193 дка, м. „Полцето“,  ІV кат. Д. Белотинци 14.15 ч. 307.00 30.70 10.00

51 №925202 с площ 3.531 дка, м. „Полцето“,  ІV кат. Д. Белотинци 14.30 ч. 494.00 49.40 10.00

52 №925214 с площ 2.064 дка, м. „Полцето“,  ІV кат. Д. Белотинци 14.45 ч. 289.00 28.90 10.00

Тръжни до ку мен ти се ку пу ват  и по лу ча ват от ка са та в стая 102 на об щи на Монтана
Краен срок за ку пу ва не на тръж ни книжа, вна ся не на де по зит и по да ва не на за яв ле ния за зе ме дел с ки те имоти:
по т. 1 е 23.08.2012 г. и за пов тор ния търг е 30.08.2012 г. 
по т. 2 е 23.08.2012 г. и за пов тор ния търг е 30.08.2012 г.                                            
Заявления за до пус ка не до учас тие в тър га се при емат в стая 102.
Депозит се вна ся на ка са та в стая 501, ет. 5.
Място на про веж да не на тър га в стая 503, ет. 5.
За справки:  тел. 096/ 394 239 и 505 стая, ет. V

Корените 
на 
любовта
Възможно ли е 
съз д ава не то 
на общ 
ту рис ти чес ки 
про дукт със 
Сърбия? 

На то зи въп рос се 
опит ва да от го во ри 
спе ци ал но съз да ден 
филм, но сещ кра си-
во то име “Корените 
на любовта”. Лентата 
пред с та вя по ат рак ти-
вен на чин но ва ту рис-
ти чес ка дестинация, 
ко ято об х ва ща се ли-
ща от две те стра ни на 
гра ни ца та България 
- Сърбия. Маршрутът 
стар ти ра от София и 
ми на ва през Правец, 
Вършец, Берковица, 
Монтана и Видин, след 
то ва прес ка ча гра ни ца-
та и про дъл жа ва през 
Раяц, Зайчар, Ниш, 
Лесковац, Вранье. 
Пътешествието за вър-
ш ва от но во в България 
- в Кюстендил. Така 
се очер та ва тран с г ра-
нич на мрежа, ос но ва 
за доб ро сът руд ни-
чес т во в об лас т та на 
ту риз ма и културата. 
Културният про дукт 
още вед нъж до каз ва 
кол ко мно го са си близ-
ки два та народа. 

Направени са 
два тест драй ва на 
маршрута, за да се 
оце ни до кол ко той е 
ин те ре сен и за кол-
ко вре ме мо же да се 
измине. Разбира се, тук 
не ста ва въп рос прос-
то за преминаване, а за 
опоз на ва не на мес т ни-
те за бе ле жи тел нос ти 
на об хо де ни те мес та- 
история, археология, 
архитектура, фолклор, 
тра ди ци он на кухня. 

Премиерата на фил-
ма беше в Берковица. 
Негови ини ци ато ри са 
Търговско-про миш-
ле на та па ла та Враца- 
клон Берковица, 
Агенция за ре ги онал но 
раз ви тие и биз нес цен-
тър Видин, Регионална 
ико но ми чес ка ка ма-
ра Ниш и Регионална 
ико но ми чес ка ка ма ра 
- Зайчар. 

Филмът ско ро ще бъ-
де из лъ чен и по на ци-
онал на медия. Идеята 
на ини ци аторите е, 
че е важ но да жи ве ем 
в мир, при ятел с т во 
и бла го ден с т вие за-
ед но - за то ва е и на-
ре чен “Корените на 
любовта”. Лен та та 
ка те го рич но за щи та ва 
тезата, че е въз мож но 
съз да ва не то на ка-
чес т вен ту рис ти чес ки 
про дукт меж ду две те 
съ сед ни сла вян с ки 
държави. ■ Слово плюс

Филм
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Калина ТОДОРОВА  

Никола Хаджикръстев 
Върбанов  Войводов 

(18421867) е ро ден в град 
Враца, в се мейс т во то на ви
ден търговец. Учи в род ния си 
град, а след то ва във  френ с ко
то учи ли ще в Бебек, Цариград. 
Сътрудничи в ня кои бъл гар
с ки пе ри одич ни спи са ния и 
вестници. През 1865 го ди на 
за ми на ва за Италия и изу ча
ва бу бар с т во и коп ри нар с т во 
в Милано. Високообразован, 
ус во ява ня кол ко ев ро пейс ки 
езика. Възприел иде ите на ита
ли ан с ко то на ци онал но ос
во бо ди тел но движение, 
той се за сел ва от на ча ло 
в Браила, а след то ва в 
Галац, Румъния, къ де то 
вед на га се свър з ва с бъл
гар с ка та ре во лю ци он на 
емиграция. Приема име
то Войводов, ко ето яс но 
по каз ва не го ви те идеи 
за по веж да не на от к ри та 
бор ба за ос во бож де ние 
на България от тур с ко 
робство. Отдава се из
ця ло на ре во лю ци он на 
дейност. Заедно с Цвятко 
Павлович под гот вя чета, 
ко ято тряб ва да вле зе в 
България през Сърбия. 
На път за сбор ния пункт 
в град Радуевац, по ра ди 
предателство, са от к ри
ти от тур с ки те влас ти 
на ав с т рийс кия ко раб 
„Германия” при прес
тоя му на ру сен с ко то 
пристанище. При опи та 
да бъ дат арестувани, те 
се ба ри ка ди рат в кораба, 
во дят не рав но сра же ние и 
за ги ват геройски.

В кни га та си, пос ве те на 
на въз ник ва не то и раз
ви ти ето на бъл гар с ка та 
на ци онал на ми то ло гия 
„Национална ми то ло гия 
и на ци онал на ли те ра
ту ра” Николай Аретов 
от де ля мяс то на един 
от пър ви те опи ти за въ
веж да не в ли те ра ту ра та 
на мъ че ни циге рои от 
епо ха та на на ци онал но ос во бо ди
тел ни те борби, свър зан с име то 
на вра ча ни на Никола Войводов. 
„Лансирането на но ви ге рои 
ста ва найкъс но и обик но ве но 
е свър за но с ге ро ич на та смърт 
на по ве че или помал ко ор га ни
зи ра ни бор ци за независимост. 
Един от пър ви те опи ти за въ веж

да не в ли те ра ту ра та на ге ро ич на 
ги бел в име то на сво бо да та са 
тек с то ве те за смър т та на Никола 
Войводов и Цвятко Павлович, 
уби ти на ав с т рийс кия ду нав с ки 
па ра ход „Германия” през 1867 
г., ед на го ди на пре ди ги бел та 
на Хаджи Димитър и Стефан 
Караджа. Събитието е пред с
та ве но в „Слово, из ре че но по 
тър жес т ве ний обред, сто рен в 
па мет на ум ре ли те за оте чес т
во то бъл га ри и слав но по чив ши
те Никола Войводов и Цвятко 
Павлов на 20 ав густ”, пуб ли ку
ва но ано ним но в Браила, пи са но 

ве ро ят но от Добри Войников, и 
в непубликуваната, но пос та вя на 
на сце на „Войводов и Цвятко” 
(съ що с ав тор Добри Войников – 
б. м.). Както ли чи от един от зив 
на ру мън с кия в. „Observatorul” 
от 1867 г., пуб ли ку ван от Ст. 
Таринска, заг ла ви ето на пи еса

та е „Жертвите 
на убийс т во то в 
Русчук вър ху па ра
хо да „Германия”. 
Интересното е, че 
още съ ща та го ди на 
във в. „Световидъ” 
– г. ХVІ, бр. 102, 
7 септ. 1867 г. е 
от пе ча та на на
род на та песен, 
пя та на сръб с
ки „Гибелта на 
Цветко Павловича 
– сър бин от 
Белград и Николе 
Войводова – бъл
га рин на па ра хо
да „Германия” в 
Русчук от тур ци те 
– 8 ав густ 1867 го
ди на”. Тя е из пъл
ня ва на от Милош 
Милисавлевич, чи
нов никпенсионер. 
Финалът на пе
сен та е сво е об
раз но на род но 
„про ро чес т во” 
за веч на по чит и 
приз на тел ност от 
че да та на сръб с
кия и бъл гар с кия 
на род към „два ма 
вер ни си но ве на
род ни”, за тях но то 

без с мър тие в па мет та на два та 
народа.

Братя наши, 
Цветко и Никола, 
вий юнаш ки паднахте,
ум рях те – 
два ма вер ни си но ве
на род ни – 
за прав да мла дост

не жалихте. 
Хвала ва зи 
за ваш’то геройство!
Вашата па мет 
за нас ще е свята, 
име то ви ня ма да загине, 
ще се но си и ще се разнася, 
дор са жи ви тия
два народа: 
сръб с ки ят и бъл гар с ки ят
 – вечно!
В своя ка лен дар за 1875 г. 

Христо Ботев до ба вя до име
на та на тра ди ци он ни те светци, 
те зи на за ги на ли те бор циве ли
ко мъ че ни ци – Хаджи Димитър 
и Стефан Караджа, Ангел 
Кънчев и Васил Левски, бра
тя Миладинови, на ме ри ли те 
смър т та си в Диарбекир, Цвятко 
Павлович и Никола Войводов...

Героят ос та ва в сър ца та на 
вра ча ни и па мет та му е та че
на и днес от приз на тел ни те 
поколения. През 1943 г. вид ни ят 
вра чан с ки кул ту рен де ец и об
щес т ве ник Димитър Бучински 
из да ва сво ята сбир ка „Светулки 
в мра ка” с под заг ла вие „Пантеон 
на вра чан с ки те дей ци в ми на
ло то”. Достойно мяс то в то зи 
сти хот во рен пантеон, на ред с 
Мито Цветков, Николчо Занкин, 
Козма Тричков, Димитраки 
Хаджитошов и ре ди ца прос
ве ти те ли и революционери, 
за ема и вдъх но ве на та творба, 
пос ве те на на Никола Войводов. 
Стихотворението, ма кар да не 
блес ти с осо бе ни ху до жес т ве ни 
достойнства, е из раз на дъл бо ка
та по чит към съг раж да ни на и не
го ви ят дру гар Цвятко Павлови и 
ин те ре сен те хен сло ве сен порт
рет  по ред но пре въп лъ ще ние на 

ми та за без с мър т но то бъл гар с ко 
юнаш ко сърце.

Никола Войводов
    (1842-1867)

Тук в пан те она скро мен
врат чан с ки
и ти за емаш мяс то
достойно, 
и ти ро ден си в гра дът
балкански, 
по вел тъй че та 
под зна ме бойно, 
ду хът ти мо щен – дух
исполински, 
всич ко под тик ва 
в жи вот свободен, 
ви дът ти стро ен – 
ан гел същински, 
ти ся каш бе ше 
от ма лък ро ден 
да бъ деш хра бър 
войво да тука.
Ти бе ше бодър, 
винаги, всегде, 
нез на ещ мъка, 
нез на ещ ску ка 
и ако дойдат спън ки
от нег де 
ти ги пос ре щаш 
с гър ди открити. 
В ед но със Цветко
дру га ри бяхте, 
волеви, ум ни и упорити. 
В бит ка та съ що 
вед но паднахте, 
ка то ги ган ти 
мно го дос той но – 
два ма та сре щу 
хи ля ди ду ши 
се бих те храб ро 
под зна ме бойно, 
за сво бо да та ми ла и цен на 
на таз ро ди на 
на ша свещена. ■

„Хвала ва зи 
за ва ше то 
геройство!”

170 г. от рож де ни ето на Никола Войводов
и 145 г. от ге ро ич ни те съ би тия на 
па ра хо да „Германия”

„След ка то де се ти ле тия наред, 
пло ща дът на кой то се на ми-

ра ме но си име то „Македония”, по иде-
оло ги чес ки причини, име то му бе ше 
подменено. Слава Богу, в де мок ра тич-
на България се на ме ри ха дос той ни 
мъже, ко ито из п ра ви ха та зи ис то ри чес-
ка нес п ра вед ли вост – въз с та но ви ха ис-
тин с ко то име на пло щад „Македония”. 

Днес, в чест на илинденци, ние пос-
та вя ме то зи въз по ме на те лен знак: 
в па мет на жертвите, за по чит към 
бежанците, но и ка то на пом ня не за 
от во ре на та рана, ос та ве на от не осъ-
щес т ве но то бъл гар с ко на ци онал но 

обединение!” – с те зи думи, об лас-
т ния и об щин с ки пред се да тел на 
ВМРО за Враца Красимир Богданов 
за вър ши сло во то си за Илинденско-
Преображенското въс та ние и обя ви 
от к ри ва не то на лип с ва ща та до мо-
мен та ука за тел на та бе ла на пло щад 
„Македония” във цен тъ ра на Враца. 

Десетки граж да ни се от зо ва ха на 
не го вия при зив и да ри ха сред с т ва за 
пос та вя не на па мет на пло ча на ле ген-
дар ния войво да на ВМОРО, вра ча ни-
на Кръстю Българията.

От пло щад „Македония”, мно жес т-
во то се от п ра ви към па мет ник на за ги-

на ли те във войни те 1912 - 1918 г. 
сред ко ито е и Българията. Слово 
за жи во та и де ло то на го ле мия 
ре во лю ци онер про из не се пред-
се да те лят на град с ка та ор га ни за-
ция на ВМРО Марин Цветков.

Известния пи са тел Веско 
Лазаров за поз на при със т ва щи те 
с под роб нос ти от бун тов ни чес ка-
та дейност на войво да та и при-
зо ва да се по тър сят кос ти те му 
в Демирхисар и да се пре не сат 
об рат но във Враца.

Годишнината от слав но то 
Илинденско – Преображенско 
въс та ние бе ше под к ре пе на и 
от ре ди ца пат ри отич ни ор га ни-
за ции – Инициативен ко ми тет 
за от бе ляз ва не на 100 го диш-
ни на та от ги бел та на Кръстю 
Българията, Атака, Национален 
фронт за спа се ние на България, 
ДНЕС, „Достойни за България”. ■ 
Слово плюс

ВМРО - Враца: 

Името на 
пл. „Македония”
напомня за
незавършеното
национално
обединение 
на България! СНИМКИ: АРХИВ



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

9 – 15 август 2012 г.

►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАРIN MEMORIAM

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;
e-mail: office@di-ven.bg; http://www.di-ven.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..

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

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

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.

„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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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

9 ч * Св. ап. Матия. Св. 
Самуил, презв. Едески 

10 п Св. мчк и ар хи дя-
кон Лаврентий  

11 с Св. мчк и ар хи-
дя кон Евпъл. Св. мчца 
Сосана де ви ца 

12 н † Неделя след 
Петдесетнща. Неделя 
след Преображение. Св. 
мчци Фотий и Аникита. 
Св. свщмчк Александър, 
еп. Комански. Св. мчци 
Памфил и Капитон  

13 п Преп. Максим 
Изповедник. Св. Тихон, 
еп. Задонски (Отдание на 
Преображение Господне) 

14 в Св. прор. Михей. 
(Предпразненство на 
Успение Богородично) 

15 с Успение на 
Пресвета Богородица

Атанас Маринов
Наско Николов

● кух нен с ко обзавеждане, 
●трапезария, 
● секции, 
● дет с ко-юно шес ко обзавеждане, 
● спални, 
● ме бе ли за антре, офис мебели, 
● ме бе ли за заведения, 
● дър ве на дограма, 
● ин те ри ор ни и вход ни врати.

с. Паволче
ул. „Хр. Ботев” 54
тел. 09189/2230
GSM: 0888/77 61 61; 0888/86 68 
23; 0888/78 00 80; 0887/93 31 78.

Напусна ни 
най-не очак ва но 
на ши ят колега, 
при ятел и учи тел в 
жур на лис ти чес ка та  
про фе сия  

Хари
Яръмов

Името му де се ти ле тия  е сим
вол на бъл гар с ка та спор т на жур
на лис ти ка и не слу чай но е сред 
доайените, но си тел на ор ден „Кирил 
и Методий” пър ва степен. 

Хари Яръмов все от дай но пре да
ва ше своя опит във фотографията, 
те ле ви зи он на та жур на лис ти ка и 
пи са но то слово. Той бе ше жи ва та 
ен цик ло пе дия на  ви дин с кия спорт, 
при те жа ва ше  фе но ме нал на па мет 
за спор т ни те събития, пос ти же ния и 
спортисти.

Не до жи вя да ви ди от пе ча та на 
кни га та на своя про фе си она лен 
живот, раз каз ва ща за ис то ри ята на 
ви дин с кия баскетбол.

Хари ще ос та не във вре ме то за 
нас, не го ви те ко ле ги журналисти, не 
са мо ка то при мер за ви сок жур на
лис ти чес ки професионализъм, но и 
за човечност, скромност, доброта. 

Никога и за ни що не при тес ня ва
ше ко ле ги те си, хо ра та око ло се бе 

си. Със сво ето вро де но чув с т во за 
етич ност до пос лед ния си дъх той 
не се оплака, не по тър си по мощ за 
бо леж ки те си. Мислеше за съд ба та 
на ви дин с кия спорт, бо ле ше го за 
не ус пе хи те му. Истински бе щас т лив 
от победите.

Беше горд човек. 
Отиде си от то зи свят тихо, ос та

вяй ки не до пи сан по ред ния си жур
на лис ти чес ки спор тен материал. И 
при мер за по ко ле ния журналисти.

Изпращаме го със съзнанието, че 
тези, ко ито ра бо тех ме с него, сме 

има ли при ви ле ги ята да бъ дем ре дом 
до един ГОЛЯМ човек. Благодарим 
му!

Последно сбогом, Хари!

От ко ле ги те журналисти: 
Ирена Данаилова, Владимир 

Савов, Пръвка Цветкова, 
Елица Миланова, Лора 

Владимирова, Николай Асенов, 
Людмила Станкова, Лидия 

Каменова, Тони Нинова, Боян 
Иванов, Параскева Маркова

Сбогом, 
Хари



След 30-го диш но пре къс ва не от но во 
със те за ния на ви дин с кия ко лод рум

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

slovoplus@yahoo.com

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”

Председател
на кооперация
“Журналист”
и гл. редактор:

Параскева Маркова 
тел. 0876 307 732
         0876 537 952

●Печатница Враца● ЕООД

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

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

п
лю

сСлово

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

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.

7   БРОЙ 29 (840) 9 - 15 АВГУСТ 2012 Г.Слово спектър

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 

Криводол ще е 
домакин на кръгове 
от националните 
шампионати по рали 
и авто крос
За по ред на го ди на пис та та по 
ра ли и ав ток рос в Криводол ще 
съ бе ре учас т ни ци и лю би те ли 
на ви со ки те скорости

На 18 и 19 ав густ 2012 г. /съ бо та и неделя/ 
Криводол ще бъ де до ма кин на сед мия кръг 
от националния шам пи онат на България по 
раликрос и ос мия кръг от националния шам пи-
онат по автокрос.  

Състезанията ще се про ве дат под пат ро-
на жа на кмета на Община Криводол Петър 
Данчев. 

Двата кръ га по ра лик рос и ав ток рос ще се 
про ве дат успоредно. В пър вия ден тре ни ров-
ки те и ква ли фи ка ци он ни те ту ро ве ще за поч нат 
от 11.00 часа, а на 19 ав густ на ча ло то ще бъ де 
пос та ве но в 9.00 часа.

В ра лик ро са ще взе мат учас тие и от бо ри от 
Молдова, Румъния и Украйна.

Организатори са Българска фе де ра ция по ав-
то мо би лен спорт, Община Криводол, „Строител- 
Криводол” ЕООД, „МОТО-PFOHE” ЕООД – 
София, АМК „СТАРТ–Н– Криводол”. 

Общината ка ни всич ки же ла ещи рек ла мо-
да те ли да взе мат учас тие в под го тов ка та 
и ор га ни зи ра не то на състезанието, тел. 
09117/25 - 45.

В края на ми на лия ме сец на спор т на та ба за 
„Колодрума” във Видин се про ве де ко ло ез дач но 
със те за ние на писта. Състезанието е етап 
от дър жав ния ли чен и от бо рен шам пи онат за 
юно ши стар ша възраст, кръг от ре пуб ли кан
с кия шампионат, ор га ни зи ран от Българския 
ко ло ез да чен съюз. За пър ви път от 30 го ди ни 
Видин е до ма кин на тол ко ва зна чи ма ко ло ез
дач на проява, с учас ти ето на със те за те ли от 
8 ве лок лу ба от страната. 

В от бор на та дис цип ли на „ита ли ан с ко прес
лед ва не” със те за те ли те на СК ”Стрела” 
се кла си ра ха на пър во място. Един златен, 
два сре бър ни и два брон зо ви ме да ла ста на
ха при те жа ние на Борислав Петков, Дариан 
Маринов и Слави Димитров, в ин ди ви ду ал ни те 
дисциплини: 200 м с ле тящ старт, 100 м от 
мяс то и бързане.  
Областният уп ра ви тел ин ж.Ц ве тан Асенов 
поз д ра ви състезателите, под гот ве ни от 
треньора Велизар Маринов за ус пеш но то им 
пред с та вя не и им по же ла мно го шам пи он с ки 
тит ли в пред с то ящи те състезания.

СНИМКИ: ОБЩИНА ВИДИН

Ангелина ДАКОВА
Проектът за рес тав ра ция на ви дин с ка та синагога, ко ято 

е па мет ник на културата, е одоб рен от Националния ин
с ти тут за нед ви жи мо кул тур но наследство. Бившият ев
рейс ки мо лит вен дом ще се пре вър не в кул ту рен център.  
Авторски ко лек тив от ка тед ра “Теория и история” към 
Университета за стро ител с т во и ар хи тек ту ра е раз ра бо тил 
тех ни чес ки про ект за въз с та но вя ва не на ев рейс ка та си на
го га във Видин и прев ръ ща не то й в мно го фун к ци онал на 
сгра да със за па зен пе ри ме тър за ев рейс ка та общност, 
каз ва ръ ко во ди те лят на про ек та ар хи тект Любомир 
Станиславов: 

Сградата ще бъ де рес тав ри ра на от вън в ори ги нал ния 
вид, в кой то е била. Отвътре ще бъ де съ що възстановена, 
но ще има и но ви елементи. Те ще бъ дат мно го яс но обо
со бе ни с раз ли чен материал. Това ще бъ де ед на мно го фун
к ци онал на за ла с из лож бе ни пло щи и в нея ще мо гат да се 
про веж дат раз лич ни кул тур ни събития, изложби, концерти, 
конференции, до ри и сватби. В адап ти ра на та сгра да ще 
има трай на ек с по зи ция за жи во та и твор чес т во то на Жул 
Паскин. Стойността на про ек та е око ло 2 млн. евро.■

Еврейската си на го га 
във Видин ста ва уни ка лен 
му зе ен ком п лекс
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Поетичен салон

Стефан П. СТЕФАНОВ, 
пред се да тел на 
Дружеството на 
кра еве ди те в Монтана
От ня кол ко го ди ни един млад чо век 

– Димитър Церовски от Монтана, не са
мо се по яви в ре ди ци те на Дружеството 
на кра еве ди те в гр. Монтана,  но за поч на 
и ак тив но да учас т ва в дейнос т та му и в 
поч ти всич ки не го ви кра евед с ки на уч ни 
конференции. Него го ин те ре су ват глав
но ис то ри ята на с. Горно Церовене, за 
ко ето е под гот вил книга, и ис то ри ята на 
с. Живовци, за ко ето съ що гот ви книга.  
Контактите му с краеведите, с Регионалния 
ис то ри чес ки музей, с Отдел „Териториален 
ар хив”, гр. Монтана, с Регионалната биб
ли оте ка „Гео Милев” не са мо обо га ти ха 
зна ни ята му за род ния край, но и ло гич но 
до ве до ха до чес ти пуб ли ка ции в мес т ния 
печат. Благодарение на „Берковско ро до лю
би во об щес т во”, на от зив чи ви спон со ри и 
найве че на Милан Миланов /Революцията/ 
кни га та на мла дия кра евед ве че е в пуб лич
но то пространство.

Впечатляващи са не са мо биб ли ог раф с
ка та ос ве до ме ност на мла дия изследовател, 
но и же ла ни ето му лич но да ви ди пред ме

ти те на своя интерес, да чуе све де ния на 
жи ви сви де те ли или по том ци на такива, 
да от к ри ва и де шиф ри ра снимки, до ку
мен ти и пред ме ти с кра евед с ка стойност, 
част от ко ито по да ря ва на спо ме на ти те 
институции. 

Изследването на соб с т ве ния род, т.е. 
родознанието, е част от краезнанието. 
Естествено е лю бо питс т во то на мла дия 
чо век към соб с т ве ни те корени. Той си 
да ва сметка, че нав ре мен но то им из с лед
ва не е жи вот реп тущ проб лем на деня. 
Изучаването на ми на лия жи вот на пред ци
те не мо же да не по ро ди ис к ре ни чув с т ва 
на лю бов към тях, към тех ни те усилия, 
зна ния и опит, към тех ни те постижения. 
Нещо повече, на чо век му ста ва поуютно, 
ка то се за поз нае с ро до ва та си история, 
ка то ви ди част от как во мощ но ро дос
лов но дър во е. Това не мо же да не го из
пъл ни с гордост, не мо же да не му да де 
самочувствие. Димитър Церовски е из пъл
нен още и с чув с т во за дълг и от го вор ност 
пред па мет та на предците. Това под х ран ва 
и не го ва та упо ри тост при из с лед ва не то на 
рода, ко ято се е пре вър на ла в из с ле до ва тел
с ка страст.

След за дъл жи тел на та крат ка ис то ри чес

ка справ ка за с.Жи вов ци ав то рът се гмур
ва до въз мож ни те пре де ли на се мейни те 
пре да ния от на ча ло то на ХIХ век. Той 
сре ща чи та те ли те с буд ни те и тру до
лю би ви хо ра на ро да Стаменови и ро да 
Шириите. Прадядото Камен Стаменов 
кме ту ва це ли три де се ти ле тия и во ди 
кон ди ка та на Живовската цър к ва от 1873 
г. до 1878 г. Димитър Церовски е из ди рил 
та зи кондика. Като скъ па ре лик ва се па зи 
и тъ ка на кърпа, ос та на ла от него. Той е 
бил пръв чор ба джия на селото, ува жа ван 
от бъл га ри и турци, и ос та вя 400 дка и 320 
жъл ти ци на по том ци те си. И от ро да на 
Шириите има кмет на с. Живовци. От тях 
има емиг ран ти из Европа и Америка.

В ро до ве те има мно го обик но ве ни хора, 
но се сре щат и позабележителни, ко ито 
са предприемчиви, забогатяват, ра зо ря ват 
се, учас т ват във войните, ня кои загиват. С 
ед на дума, ис то ри ята на ро да се впис ва в 
ис то ри ята на бъл гар с кия на род и е част от 
него. Интересни са не са мо за потомците, 
но и за ос та на ли те чи та те ли на ро доп си хо
ло ги чес ки те осо бе нос ти на предците, раз
к ри ти от мла дия изследовател, свър за ни с 
вза имо от но ше ни ята в семейството, с от но
ше ни ята към въз рас т ни те и към дви жи ма та 

и нед ви жи ма та собственост. 
Пъстра е об ра зо ва тел на та и про фе си

онал на та ре али за ция на ро до ве те през 
три те века. Авторът пред с та вя и тях но
то раз сел ва не из страната, в Европа и 
Америка. Стриктно е по ка зал го ди ни те 
на раж да не и на евен ту ал на смърт на 
потомците. Представил е и въз мож ния 
сним ков материал.

Трудът на Димитър Церовски в днеш но
то вре ме на пов се мес т но от чуж де ние сред 
хо ра та на раз ви ти те стра ни е све тъл при
мер за ис к ре но и дъл бо ко родолюбие.■

Христо ЧЕРНЯЕВ

Зелена звезда
   
 На Атанас Далчев

Ако дървета все възпявам,
дърветата цъфтят у мен.
И падам ли, или успявам,
в тях се вглеждам изумен

от тежкото им постоянство,
от леките им семена,
от завладяното пространство
с корони и зеленина.

Те спират с корени могъщи
рушението на пръстта
и те са веселите къщи
на птиците и песента.

Зеленината ни обгражда
с роса, избила като пот,
и сред зеленото се ражда
и зрее най-добрият плод.

И сигурен съм, че земята,
покрита с ярка резеда,
от другите звезди се смята
за най-зелената звезда.

Юлски ден

Дъхти на мента и на мед,
в разгара си е сенокосът.
Понесли пити слънчоглед,
слънца децата сякаш носят.

Небето ври от топлина
и трепка дрехата му синя.
Пазачът свива колена
и реже с ножчето си диня.

От жега потните коне
опашките въртят и ритат.
Сред пламналото ширине
без песни птиците прелитат.

Далечно облаче лети
над зъбера на планините.
Гласът на лятото жужи
с жетварките и със щурците.

И щом припадне вечерта
над хората и плодовете,
развяна от ветрец, жарта
от висините тихи свети.

Родовата па мет на
мла дия кра евед

Церовски, Д. Нашите по то пе ни жи вов с ки корени, 
Изд. „Колобър”, С., 2012.

Гласовитите 
„враб че та”

от но во пър ви

Лято в биб ли оте ка та

Галя МАРКОВА
►И в го ре щи те юл

с ки дни в биб ли оте ка
та към НЧ „Никола Й. 
Вапцаров1924”  гр. 
Криводол има мяс то за 
все ки  от наймалките, 
ко ито се за бав ля ват в 
Детския от дел, до по
възрастните, ко ито се 
обу ча ват на ком пю тър
ни умения.

Децата и юно ши те са 
ре дов ни по се ти те ли на 
фил ми ра ни те при каз ки 
и по вес ти за де ца в за
ла та за мероприятия.

Приключи и чет вър
тият поред курс за 
обу ча ва не на граж да ни 
в на чал на ком пю тър на 
гра мот ност по про ект 
„Глобални биб ли оте ки”. 
Главният биб ли оте кар 
Христина Кръстева 
връ чи на кур сис ти
те удос то ве ре ния за 
ус пеш но за вър ше но 
обучение.

Ежедневно биб ли
отеч ни ят цен тър се 
по се ща ва от над 30 
пот ре би те ли и ра бо ти 
с удъл же но 
ра бот но време.■

◄Вокално сту дио „Детски 
смях” при Обединен дет с ки ком
п лекс «Ние, враб че та та»  в 
Монтана спе че ли І наг ра да на 
VІ Международен фес ти вал на 
„Утринна звез да” в Албена. В 
прес тиж на та про ява учас т ва ха 
над 700 из пъл ни те ли от Русия, 
Молдова, Украйна, Румъния, 
Македония и България. Те се със
те за ва ха в раз лич ни ка те го рии – 
театър, музика, танци. 

Малките пев ци от ОДК се пред
с та ви ха с пес ни те „Нашият град” 
по му зи ка на Борис Карадимчев 
и „Фиеста”  микс от по пу ляр ни 
италиански, ис пан с ки и пор ту
гал с ки песни. С пер фек т но то си 
из пъл не ние и ат рак тив но сце
нич но поведение те ос та ви ха зад 
се бе си гру пи те от Македония и 
България.

При ин ди ви ду ал ни те из пъл
ни те ли вто ра наг ра да спе че ли 
15годишната Йоана Димитрова, 
а с тре та наг ра да в раз лич ни въз
рас то ви гру пи бя ха удос то ени 
Емели Римпева, Анна Владимирова 
и Борислав Вълов.■ Слово плюс

СНИМКИ: АРХИВ


