Окончателното из
пълнение на проектите
трябва да стане от март
до май през следваща
та година.
Монтана канди
датства пред фонд
“Козлодуй” с три, но
бяха одобрени две от предложенията.
Изключително съм доволен, че бяха
одобрени тези проекти, коментира
кметът Златко Живков.
Други две детски градини ще бъ
дат санирани с пари от Световната
банка. Това са 6 и 11 ЦДГ. Сградите
ще бъдат реконструирани, а в тях ще
работят допълнително специалисти,
които ще бъдат ангажирани с децата
и семействата в риск и в неравнос
тойно положение. За обновяване
остават само две от дванайсетте
забавачки. Това са пета и десета. От
топлоизолация и ремонт се нуждае
също Обединеният детски комплекс.
■ Слово плюс

ЗЛАТКО ЖИВКОВ

Само за седмица с три проекта
Монтана привлече над 1,4 млн. лв.
С около 290 хиляди лева ще бъдат
обновени две от най-големите об
щински учебни заведения в Монтана.
Това предвиждат проектите, одобре
ни за финансиране по международ
ния фонд “Козлодуй” и Европейската
банка за възстановяване и развитие.
Съфинансиране от страна на мес
тната управа не се налага, съобщи
кметът Златко Живков.
С пари от ЕБВР и фонда предс
тои саниране на ЦДГ № 7 “Приказен
свят”. Стойността на ремонтните ра
боти възлиза на около 130 хиляди
лева или 64 569 евро. Строителните
дейности включват подмяна на
дограмата, монтаж на топлоизолация,
саниране на покрива. Това е най-го
лямата целодневна детска градина на

територията на общината и се намира
в ж. к. “Младост”. Около 160 са нейни
те възпитаници. В нея се грижат за
повече от 160 деца.
Одобрен и другият общински проект
за ремонт на най-голямото училище
и това изненада приятно кметския
екип. С пари от фонда ще бъде са
нирана сградата на II СОУ “Никола
Вапцаров”. Общата стойност на про
екта е 79 300 евро, което е почти 160
хиляди лева. Строителните дейности
предвиждат топлоизолиране на учи
лището и обновяване на покрива.
Дограмата там бе подменена преди
няколко години. Така ще бъдат изпъл
нени почти всички енергоспестяващи
мерки. В училището учат около 520
деца от Монтана и съседните села.

Слово
плюс
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В Георги Дамяново

36 работни места
разкриват в общинско
предприятие
199 нови
работни
места в
община Враца
199 души вече рабо
тят в Община Враца
по Оперативна програ
ма “Развитие на чо
вешките ресурси”.
90 човека са назна
чени като градинари,
от тях 45 във Враца,
а останалите 45 ще
работят в селата на
общината.
85 човека работят
като “поддръжка
пътища”, от тях 31 в гр.
Враца, 48 в селата на
общината.
24 човека работят като
“поддръжка сгради “ в
гр. Враца.
Дейностите са в ня
колко практически
насоки: облагоро
дяване на градска
та инфраструктура,
ремонт и поддръжка
на детски градини
и детски ясли, под
държане на същест
вуващите паркове и
градини, крайпътни
съоръжения. ■ Слово
плюс

Вкусът на времето
Пласмент: тел. 0971/66 736

Ще озеленяват и засаждат цветя в Георги
Дамяново, Гаврил Геново, Говежда, Копиловци,
Меляне, Дива Слатина, Дълги дел, Камена Рикса
Създават общинско пред
приятие “Озеленяване и
БКС” в Георги Дамяново.
То ще бъде организира
но по проект на местната
управа, финансиран от
оперативната програма
“Развитие на човешките
ресурси” с 300 хиляди лева.
Продължителността му е
осемнайсет месеца.
Предприятието ще пре
достави заетост на 36
човека, в това число 25 от
уязвими групи самотни и
многодетни майки, дъл
готрайно безработни, с
трайни увреждания. Вече
се приемат молбите на
кандидатите и интересът е
голям. Те започват работа
на 10 август, съобщи ръко
водителят на проекта Надя
Иванова. Към предприяти
ето ще работи и социален
работник, който ще осигу
рява необходимата подкре
па на хората от рисковите
групи.
Предстои тези дни да
бъде получен стопански
ят инвентар. Съвсем скоро
ще пристигнат беседките,
пейките, семената и храс

тите за обла
городяване на
терените. Очакава
се също доставка
та на техниката.
Работниците
ще се грижат за
чистотата, ще под
държат тревните
площи и местата
за отдих, ще озе
леняват и засаждат
цветя в Георги
Дамяново, Гаврил
Геново, Говежда,
Копиловци,
▲Кметът Деян Димитров и Надя Иванова,
ръководителка на проекта, на среща с
Меляне, Дива
журналисти. СНИМКА: ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО
Слатина, Дълги
дел, Камена Рикса.
Но ще обикалят и
са тротоарите. Всичко то
другите населени места на
ва има нужда от опазване
територията на общината.
и поддръжка, коментира
Идеята ни е да надгра
кметът Дилян Димитров.
Нешо
дим проекта, реализиран
Намеренията ни са да уве
през миналата година по
личим двойно цветните лехи
Програмата за развитие на
и тревните площи, допъл
селските райони. Тогава
ни той. Димитров изрази
направихме осем градинки
надежда, че след осемнайсет
и седем детски площадки.
месеца хората ще останат
Създадохме много цветни
на работа. Предприятието
лехи, алеи, реконструирах
ще продължи дейността си
ме площадите. Общо 15
и след края на проекта. ■
декара са само зелените
Слово плюс
площи Около 20 декара

ЕТ „НЕШО МИРАНОВ”
МИРАНОВ – управител

Качество

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

Слово

във фокус
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Стартира нов проект
в община Враца

СНИМКИ: АРХИВ

Кметът на Община Враца
инж. Николай Иванов под
писа договор за изработ
ване на Интегриран план
за градско възстановяване
и развитие на град Враца.
Изпълнението на проекта
е възложено за изпълне
ние на “Обединение Мист
Евроконсулт”, представля
вано от г-н Стоян Стоянов.
С подписването на този
договор се определят при
оритетните градски зони за
въздействие, интегрираният
план дефинира приоритети
за развитие на Враца през
следващите седем години.
Този договор е задължител
но условие за финансира
нето на проекти за градско
развитие чрез фондовете
на ЕС през периода 20142020 г.

Целта на проекта е
постигане на устойчиво
развитие на Враца чрез
изработване на нов по съ
държание и процедура план
- Интегриран план за град
ско възстановяване и раз
витие с времеви хоризонт
2014-2020 г. Той ще доп
ринесе за интегриране на
редица проекти и програми
за обновяването на градс
ката среда, чрез които да се
постигне подобряване на
стандарта на живот, облика
на града, икономическата
му жизненост, екологичната
устойчивост и социалната
активност в съответствие
със съвременните изиск
вания за развитие на евро
пейските градове.
Интегрираният план ще
се разработва на няколко

етапа. Най-напред ще се
направи анализ на същес
твуващото положение на
целия град. Ще се иденти
фицират силните и слабите
страни на града и ще се
изгради визия за развитие
на Враца до 2020 г., в по
сока на трайното подоб
рение на икономическия,
физическия, социален и
екологичен статус на град
ските зони и на града ка
то цяло. След това ще се
определят трите зони за
въздействие.
Тези зони ще бъдат с
преобладаващ социален
характер, с потенциал за
икономическо развитие
и с висока обществена
значимост. В следващи
те етапи ще се разработи
методика за управление

Нова система
за поливане в
Крайдунавския парк
Община Видин изгради два
нови сондажни кладенеца, с по
мощта на които ще се поливат
зелените площи в Крайдунавския
парк и на площад „Бдинци”.
Смяната на старата помпена сис
тема се наложи заради нейната
амортизация.
Досега тя използваше за поли
ване вода от Дунав и при ниско
ниво на реката на практика се
прекратяваше работата.
С новите сондажи се тегли от

подпочвените води, съоръжени
ята са икономични и спестяват
ел. енергия.
Единият от кладенците се на
мира срещу Клуба на пенсионе
рите „Видин” и обслужва парко
вото пространство от сградата на
НАП до крепостта „Баба Вида”.
Вторият е разположен в близост
до митницата и подава вода за
поливане на зелените площи
от Речната гара до колодрума.
■Слово плюс

реализацията на плана,
ще се изготвят подробни
устройствени планове и
подробни задания за въз
лагане на инвестиционно
проектиране. Целият про
цес на изработване и одоб
ряване на Интегриран план
за градско възстановяване
и развитие на град Враца
ще протече при широко
обществено участие, с ре
дица форуми на живо и по
интернет. Планът, който ще
предопредели приоритети
те на бъдещото развитие на
Враца, ще бъде съобразен с
Общия устройствен план на
града, с всички програмни
документи с местно и наци
онално значение, както и с
изискванията на ЕС за но
вия програмен период 20142020. ■ Слово плюс
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Нека да
заровим
томахавките
Елеонора ЦАНОВА
С този призив,на една от последните сесии на
Общинския съвет - Враца излезе, независимият
съветник Иван Узунов, призовавайки да се спре
противопоставянето и борбата за надмощие меж
ду Общински съвет и кметската администрация. В
това противопоставяне се включват и част от ле
вите местни сенатори, подписвайки декларация
против отменянето от кмета на исканите допъл
нителн безотчетни пари, и не гласуваха направе
ния от него отчет и предложения.
- Няма противопоставяне между съветници
те от БСП и избрания като независим, но под
крепян изцяло от левицата кмет инж. Николай
Иванов, подчертаха на среща преди дни но
вият председател на Областния съвет на БСП
Делян Дамяновски и общинският съветник Радка
Тошева. Те призоваха, ако мислят за община
та, съветниците от всички цветове да намерят
консенсус. Според тях, водената битка е между
съветниците, предимно от ГЕРБ и кмета.
В присъствието на депутата от левица
та Георги Божинов беше представено пред
журналисти новото областно ръководство на
столетницата, в което освен Дамяновски вли
зат още Петър Цветковски, Венцислав Василев,
Николай Иванов и Цветелина Дамяновска. Себе
си избраният единодушно да оглави партията
в този тежък предизборен период, а на доста
места организациите се пропукват от вътрешни
противоречия, Дамяновски определи като диало
гична личност с патриотична нагласа и интерес
към историята и туризма. Той каза, че само пре
ди дни Националният съвет на БСП е дал висо
ка оценка на досегашния областен лидер инж.
Николай Иванов и маркира основните цели на
организацията. Дамяновски призова местното
ръководство на ГЕРБ да направи отчет за изми
налия период на управление във Врачанско и как
то се е отразило на живота на хората тук. От своя
страна левицата през септември също ще напра
ви своя прочит на тези три години на управление
на ГЕРБ.
- Ше бъда откровен, БСП е жив организъм и
нормално е вътре да има противоречия, но ни
предстоят избори и трябва да свалим напрежени
ето - категоричен е новият лидер.
- Предстои ни тежка и отговорна работа в
тандем, заяви народният представител Георги
Божинов. Той почерта високата активност на хо
рата от Врачанско, дали над 14 000 подписа в
защита на запазването на ядрената енергетика и
АЕЦ - Белене, като подчерта, че без АЕЦ-Белене
българската ядрена енергетика няма перспекти
ва и не е честно да се твърди, че седми блок в
Козлодуй е алтернатива на Белене. - Най-поло
жителното в този политически сезон бе, че не
гативите на управлението на това правителство
станаха явни пред българското общество - заяви
депутатът Георги Божинов и допълни, че тези
лобистки закони, като този за горите, които се
приемат и облагодетелстват само определен кръг
и това вече се вижда от българите. Според не
го ГЕРб са работили сравнително продуктивно в
първите две години на своето управление, когато
се приемали разработени отвън програми. Ле
вицата работи и ще работи за всички. Неговото
мнение е, че изкарат ли мандата си, ГЕРБ ще се
превърне в маргинализирана партия, затова тя
все още има шанс, включвайки се в едно широко
политическо съгласие за предсрочни избори. ■

Слово

във фокус

Строително
лято 2012 г. –
Белоградчик
● Ще изграждат посетителски
център на крепостта
● С един въпрос при Борис
Николов, кмет на Белоградчик:
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Комитет на регионите - Брюксел: 96-а пленарна сесия

Иван Аспарухов:

Културата, туризмът и
спортът са двигател на
икономическия растеж

има капиталови
разходи за довеж
дане на три улици
към крепостта.
Ще се реставри
Кметовете на община Мездра Алианса на либералите и де
рат и консерви
мократите за Европа (АЛДЕ)
Иван Аспарухов и на община
рат крепостните
провокираха Мавроянис дали
Монтана Златко Живков взеха
стени.
участие в 96-ата пленарна сесия кипърското председателство
Текат процедури
на Комитета на регионите (КР) в не е подходящ момент да се
за избор на из
Брюксел. На нея бяха избрани но направи опит за обединение
пълнител за изг
ви ръководни органи на Комитета на Острова, тъй като кипър
раждането на пе
и приети становища по актуални ският въпрос е проблем и
на Обединена Европа. От
теми. Комитетът на регионите
шеходна алея от
Европейския алианс (ЕА)
е консултативен орган, който
Младежкия дом
акцентираха върху младеж
представлява местните и реги
до Природонауч
ката заетост, защото поради
оналните власти на 27-те стра
ния музей, включ
високия ръст на безработица
ни-членки на Европейския съюз.
ва ново асфал
та сред младите хора Европа
Състои
се
от
344
членове,
в
т.
тово покритие,
рискува да загуби цяло едно
ч. 12 от България. Аспарухов е
нови пейки, нови
делегат в Комитета от групата поколение.
осветителни тела,
Що се отнася до изказва
на Партията на европейските
нето на Малмстрьом, от ЕНП
тревна площ за
со
ц
и
а
лис
т
и
(ПЕС).
Нашите
- Г- н Николов, кои
наблюдение на
кметове Иван Аспарухов и Златко поставиха проблема за неле
са проектите, по
скалите.
Живков членуват в Комитета на галния трафик на емигранти,
предимно от африканските
които работите към
Подготвили сме три
регионите от 4 години.
страни, докато от ПЕС ак
настоящия момент?
проекта за социал
центираха върху нарушава
Мирослав
ГЕТОВ
- В момента рабо
ни дейности,инфор
СНИМКИ: АРХИВ
нето на човешките права в
Г-н
Аспарухов,
кои
бя
тим по два проекта.
мационен център за
някои държави-членки на
ха
най-важ
н
и
т
е
въпроси,
Единият касае осно
здравна диагностика
В Бюрото на Комитета на
и спорта в Европа, които са
Общността. От АЛДЕ откро
повдигнати от политичес
вен ремонт на квартал на населението от дис
катализатори за създаването
иха икономическата миграция, регионите влязоха предста
ки
т
е
гру
п
и
(ЕНП,
ПЕС,
„Милевите”. Той е на
на работни места.
равенството между половете и вители на 27-те страни-член
танция и сме готови с
АЛДЕ, ЕА) на 96-ата пле
стойност 1 400 000 лв.
- Какви теми включваше
проекта за залесяване
нарна сесия на Комитета на компютърните престъпления, ки на ЕС. България ще бъде
Улицата и тротоарите
представена от Владимир
още дневният ред на пле
а от ЕА настояха за стрикт
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нарната сесия?
ще са с нови настилки, ещи земи. Чакаме да
- Пленарната сесия беше от но спазване на Шенгенското
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се отвори мярката, за
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ха избрани нови ръководни
Красимир Мирев (ПЕС).
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по европейските въпроси,
вите в Северозападна
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Комитета на регионите едино воизбрания председател
солидарност в областта на
Европейския съюз (ЕС), и на
ми, спряхме работа
400 работни места,
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Валкарсел Сисо (Испания/
Валкарсел Сисо?
трументи на ЕС в областта на
Европейската
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 ите и реги дието и гражданството, прог
По повод кипърск ото пред
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т. е. до февруари 2015 г. Първи обходимата подкрепа за спра твия по климата, европейското
го завършим до края на по „Фонд Козлодуй” за
народна партия (ЕНП) апели
вицепрезидент стана досе
годината. Подизпълни енергийна ефектив
вяне с кризата. Приоритети на териториално сътрудничество,
раха да се обърне внимание
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Вторият проект е
във Видинска област
ПЕС), а за председатели на
теж и създаването на работни
От изключително важно
то извън него. От Партията
по енергийната
– Видин и Белоградчик.
политическите групи бяха
места. Според него само ако
значение беше и приемане
на европейските социалисти
ефективност, ще се
В Белоградчик е за
работим заедно можем да из
то на Резолюцията относно
(ПЕС) подчертаха, че поняко утвърдени: на ЕНП - Михаел
прави ремонт на две
пълното саниране на
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училища. Едното е
общинската болница
ПЕС - Карл-Хайнц Ламберт
Валкарсел Сисо заяви още,
на регионите за 2013 г. във
Кипър могат да постигнат
гимназия „Хр.Ботев” в
(Белгия), на АЛДЕ - Бас
и подмяна на отопли
че Комитетът ще фокусира
основа на законодателна
компромисни решения, ко
Белоградчик, другото е телната инсталация.
Веркерк (Холандия) и на ЕА - усилията си върху насърча
та и работна програма на
ито по-големите страни не са
началното училище в
Уно Силберг (Естония).
ване на културата, туризма
Европейската комисия”. ■
в състояние да направят. От
■Слово плюс
с.Рабиша. Ремонтът е
в размер на 650 000 лв.
и включва саниране на
ОБЩИНА МОНТАНА
сградата, подмяна на
парното и дограмите.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 69 от НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ,
Изпълняваме три
УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО
проекта по бедствия и
О Б Я В Я В А
аварии. Два завършва
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
ме и започваме един
ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
нов, ремонтирахме
две подпорни стени
по пътя за с. Праужда.
Начална
Цена на
Час на търга
Новият проект е за
№
Землище с. Долно Белотинци
площ
тръжна цена
Депозит
тръжни
подмяна на ВиК инста
м. “Разсадника-връх Затворнишки”
/кв.м./
/лева/
/ лв./
книжа /лв./
лациите в общинската
№ на имота
болница.
Текат процедури по
1
970.8
600.0
1020.00
102.00
30.00
9.00
избиране на нов изпъл
2
970.10
783.5
1180.00
118.00
30.00
9.30
нител за изграждане на
3
970.13
628.4
940.00
94.00
30.00
10.00
посетителски център
4
970.15
600.0
900.00
90.00
30.00
10.30
на крепостта. Центърът
5
970.19
718.5
1080.00
108.00
30.00
11.00
ще е единствен по
6
970.23
554.4
940.00
94.00
30.00
11.30
рода си, друг такъв
7
970.26
388.4
580.00
58.00
30.00
13.00
подобен в България
8
970.27
552.8
830.00
83.00
30.00
13.30
няма. Той ще разпо
9
970.28
407.9
610.00
61.00
30.00
14.00
лага с всички помеще
10
970.31
523.7
790,00
79.00
30.00
14.30
ния за посетителите
11
970.37
600.0
900.00
90.00
30.00
15.00
– магазини, кафенета,
12
970.44
619.3
930.00
93.00
30.00
15.30
плочата на този цен
13
000332
41808.0
20900.00
2090.00
30.00
16.00
тър на последния етаж
ще е с площ за 300
Търгът ще се проведе на 30.08.2012 год. в сградата на община Монтана.
човека, които ще могат
Тръжните книжа се получават в стая 506, а се заплащат в ТБ ”Алианц България” клон Монтана по IBAN
да наблюдават свет
BG88BUIN76618472700003, код за плащане 44 70 00 или на касата в стая 102.
линнои звуково шоу.
Депозитът се внася в “Общинска банка” АД по IBAN BG82SOMB91303347342102, BIC SOMBBGSF или на касата в стая 501.
Предвидена е доставка
Молби за допускане до участие в търга се приемат в стая 102.
на атракционно влакче
Краен срок за закупуване на тръжни книжа, внасяне на депозит и подаване на молби е 23.08.2012 година.
за превоз на туристи
Оглед на обектите се осигурява от дирекция “ОС” при община Монтана, след представяне на документ за закупени тръжни книжа.
от центъра до стената
Повторен търг ще се проведе на 05.09.2012 год. на същото място, като депозит и молби за участие се приемат до 04.09.2012 г.
и обратно. По проекта
За справки: тел. 096 / 394 221, стая 506

Слово

седмица

БРОЙ 29 (840) 9 - 15 АВГУСТ 2012 Г.

Филм

ОБЩИНА МОНТАНА
На основание чл. 69 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинското имущество

Корените
на
любовта

О Б Я В Я В А
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
За продажба на земеделски имоти от Общинския поземлен фонд в землищата на община Монтана

1.

На 27.08.2012 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.)

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

час на
провеждане
на търга

Начална
тръжна
цена (лв.)

Депозит
(лв.)

2.

№

На 28.08.2012 г. и повторен търг на 03.09.2012 г.

Описание на земеделските имоти

4

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 документи се купуват и получават от касата в стая 102 на община Монтана
Краен срок за купуване на тръжни книжа, внасяне на депозит и подаване на заявления за земеделските имоти:
по т. 1 е 23.08.2012 г. и за повторния търг е 30.08.2012 г.
по т. 2 е 23.08.2012 г. и за повторния търг е 30.08.2012 г.
Заявления за допускане до участие в търга се приемат в стая 102.
Депозит се внася на касата в стая 501, ет. 5.
Място на провеждане на търга в стая 503, ет. 5.
За справки: тел. 096/ 394 239 и 505 стая, ет. V

Възможно ли е
създа
 ването
на общ
туристически
продукт със
Сърбия?
На този въпрос се
опитва да отговори
специално създаден
филм, носещ краси
вото име “Корените
на любовта”. Лентата
представя по атракти
вен начин нова турис
тическа дестинация,
която обхваща сели
ща от двете страни на
границата България
- Сърбия. Маршрутът
стартира от София и
минава през Правец,
Вършец, Берковица,
Монтана и Видин, след
това прескача граница
та и продължава през
Раяц, Зайчар, Ниш,
Лесковац, Вранье.
Пътешествието завър
шва отново в България
- в Кюстендил. Така
се очертава трансг ра
нична мрежа, основа
за добро сътрудни
чество в областта на
туризма и културата.
Културният продукт
още веднъж доказва
колко много са си близ
ки двата народа.
Направени са
два тест драйва на
маршрута, за да се
оцени доколко той е
интересен и за кол
ко време може да се
измине. Разбира се, тук
не става въпрос прос
то за преминаване, а за
опознаване на местни
те забележителности
на обходените местаистория, археология,
архитектура, фолклор,
традиционна кухня.
Премиерата на фил
ма беше в Берковица.
Негови инициатори са
Търговско-промиш
лената палата Врацаклон Берковица,
Агенция за регионално
развитие и бизнес цен
тър Видин, Регионална
икономическа кама
ра Ниш и Регионална
икономическа камара
- Зайчар.
Филмът скоро ще бъ
де излъчен и по наци
онална медия. Идеята
на инициаторите е,
че е важно да живеем
в мир, приятелство
и благоденств
 ие за
едно - затова е и на
речен “Корените на
любовта”. Лентата
категорично защитава
тезата, че е възможно
създаването на ка
чествен туристически
продукт между двете
съседни славянски
държави. ■ Слово плюс
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ВМРО - Враца:

Името на
пл. „Македония”
напомня за
незавършеното
национално
обединение
на България!
Калина ТОДОРОВА
икола Хаджикръстев
Върбанов - Войводов
(1842-1867) е роден в град
Враца, в семейството на ви
ден търговец. Учи в родния си
град, а след това във френско
то училище в Бебек, Цариград.
Сътрудничи в някои българ
ски периодични списания и
вестници. През 1865 година
заминава за Италия и изуча
ва бубарство и копринарство
в Милано. Високообразован,
усвоява няколко европейски
езика. Възприел идеите на ита
лианското националноос
вободително движение,
той се заселва отначало
в Браила, а след това в
Галац, Румъния, където
веднага се свързва с бъл
гарската революционна
емиграция. Приема име
то Войводов, което ясно
показва неговите идеи
за повеждане на открита
борба за освобождение
на България от турско
робство. Отдава се из
цяло на революционна
дейност. Заедно с Цвятко
Павлович подготвя чета,
която трябва да влезе в
България през Сърбия.
На път за сборния пункт
в град Радуевац, поради
предателство, са откри
ти от турските власти
на австрийския кораб
„Германия” при прес
тоя му на русенското
пристанище. При опита
да бъдат арестувани, те
се барикадират в кораба,
водят неравно сражение и
загиват геройски.
В книгата си, посветена
на възникването и раз
витието на българската
национална митология
„Национална митология
и национална литера
тура” Николай Аретов
отделя място на един
от първите опити за въ
веждане в литературата
на мъченици-герои от
епохата на националноосвободи
телните борби, свързан с името
на врачанина Никола Войводов.
„Лансирането на нови герои
става най-късно и обикновено
е свързано с героичната смърт
на повече или по-малко органи
зирани борци за независимост.
Един от първите опити за въвеж

Н

дане в литературата на героична
гибел в името на свободата са
текстовете за смъртта на Никола
Войводов и Цвятко Павлович,
убити на австрийския дунавски
параход „Германия” през 1867
г., една година преди гибелта
на Хаджи Димитър и Стефан
Караджа. Събитието е предс
тавено в „Слово, изречено по
тържествений обред, сторен в
памет на умрелите за отечест
вото българи и славнопочивши
те Никола Войводов и Цвятко
Павлов на 20 август”, публику
вано анонимно в Браила, писано

вероятно от Добри Войников, и
в непубликуваната, но поставяна
на сцена „Войводов и Цвятко”
(също с автор Добри Войников –
б. м.). Както личи от един отзив
на румънския в. „Observatorul”
от 1867 г., публикуван от Ст.
Таринска, заглавието на пиеса

лед като десетилетия наред,
„С
площадът на който се нами
раме носи името „Македония”, по иде

обединение!” – с тези думи, облас
тния и общински председател на
ВМРО за Враца Красимир Богданов
ологически причини, името му беше
завърши словото си за Илинденскоподменено. Слава Богу, в демократич
Преображенското въстание и обяви
на България се намериха достойни
откр
 иването на липсващата до мо
мъже, които изправиха тази историчес мента указателна табела на площад
ка несправедливост – възстановиха ис „Македония” във центъра на Враца.
тинското име на площад „Македония”.
Десетки граждани се отзоваха на
Днес, в чест на илинденци, ние пос неговия призив и дариха средства за
тавяме този възпоменателен знак:
поставяне на паметна плоча на леген
в памет на жертвите, за почит към
дарния войвода на ВМОРО, врачани
бежанците, но и като напомняне за
на Кръстю Българията.
отворената рана, оставена от неосъ
От площад „Македония”, множест
щественото българско национално
вото се отправи към паметник на заги
налите във войните 1912 - 1918 г.
сред които е и Българията. Слово
за живота и делото на големия
революционер произнесе пред
седателят на градската организа
ция на ВМРО Марин Цветков.
Известния писател Веско
Лазаров запозна присъств
 ащите
с подробности от бунтовническа
та дейност на войводата и при
зова да се потърсят костите му
в Демирхисар и да се пренесат
обратно във Враца.
Годишнината от славното
Илинденско – Преображенско
въстание беше подкр
 епена и
от редица патриотични органи
зации – Инициативен комитет
за отбелязване на 100 годиш
нината от гибелта на Кръстю
Българията, Атака, Национален
фронт за спасение на България,
ДНЕС, „Достойни за България”. ■
СНИМКИ: АРХИВ

Слово плюс

„Хвала вази
за вашето
геройство!”
170 г. от рождението на Никола Войводов
и 145 г. от героичните събития на
парахода „Германия”
та е „Жертвите
на убийството в
Русчук върху пара
хода „Германия”.
Интересното е, че
още същата година
във в. „Световидъ”
– г. ХVІ, бр. 102,
7 септ. 1867 г. е
отпечатана на
родната песен,
пята на сръбс
ки „Гибелта на
Цветко Павловича
– сърбин от
Белград и Николе
Войводова – бъл
гарин на парахо
да „Германия” в
Русчук от турците
– 8 август 1867 го
дина”. Тя е изпъл
нявана от Милош
Милисавлевич, чи
новник-пенсионер.
Финалът на пе
сента е своеоб
разно народно
„пророчество”
за вечна почит и
признателност от
чедата на сръбс
кия и българския
народ към „двама
верни синове на
родни”, за тяхното
безсмъртие в паметта на двата
народа.
Братя наши,
Цветко и Никола,
вий юнашки паднахте,
умряхте –
двама верни синове
народни –
за правда младост

не жалихте.
Хвала вази
за ваш’то геройство!
Вашата памет
за нас ще е свята,
името ви няма да загине,
ще се носи и ще се разнася,
дор са живи тия
два народа:
сръбският и българският
– вечно!
В своя календар за 1875 г.
Христо Ботев добавя до име
ната на традиционните светци,
тези на загиналите борци-вели
комъченици – Хаджи Димитър
и Стефан Караджа, Ангел
Кънчев и Васил Левски, бра
тя Миладинови, намерилите
смъртта си в Диарбекир, Цвятко
Павлович и Никола Войводов...
Героят остава в сърцата на
врачани и паметта му е таче
на и днес от признателните
поколения. През 1943 г. видният
врачански културен деец и об
щественик Димитър Бучински
издава своята сбирка „Светулки
в мрака” с подзаглавие „Пантеон
на врачанските дейци в мина
лото”. Достойно място в този
стихотворен пантеон, наред с
Мито Цветков, Николчо Занкин,
Козма Тричков, Димитраки
Хаджитошов и редица прос
ветители и революционери,
заема и вдъхновената творба,
посветена на Никола Войводов.
Стихотворението, макар да не
блести с особени художествени
достойнства, е израз на дълбока
та почит към съгражданина и не
говият другар Цвятко Павлови и
интересен техен словесен порт
рет - поредно превъплъщение на

мита за безсмъртното българско
юнашко сърце.

Никола Войводов
(1842-1867)
Тук в пантеона скромен
вратчански
и ти заемаш място
достойно,
и ти роден си в градът
балкански,
повел тъй чета
под знаме бойно,
духът ти мощен – дух
исполински,
всичко подтиква
в живот свободен,
видът ти строен –
ангел същински,
ти сякаш беше
от малък роден
да бъдеш храбър
войвода тука.
Ти беше бодър,
винаги, всегде,
незнаещ мъка,
незнаещ скука
и ако дойдат спънки
от негде
ти ги посрещаш
с гърди открити.
В едно със Цветко
другари бяхте,
волеви, умни и упорити.
В битката също
ведно паднахте,
като гиганти
много достойно –
двамата срещу
хиляди души
се бихте храбро
под знаме бойно,
за свободата мила и ценна
на таз родина
наша свещена. ■
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IN MEMORIAM

Д-р Даниела
Стоянова
oбщопрактикуващ лекар,
специалист по
обща медицина

Напусна ни
най-неочаквано
нашият колега,
приятел и учител в
журналистическата
професия

Хари
Яръмов

Името му десетилетия е сим
вол на българската спортна жур
налистика и не случайно е сред
доайените, носител на орден „Кирил
и Методий” първа степен.
Хари Яръмов всеотдайно преда
ваше своя опит във фотографията,
телевизионната журналистика и
писаното слово. Той беше живата
енциклопедия на видинския спорт,
притежаваше феноменална памет
за спортните събития, постижения и
спортисти.
Не доживя да види отпечатана
книгата на своя професионален
живот, разказваща за историята на
видинския баскетбол.
Хари ще остане във времето за
нас, неговите колеги журналисти, не
само като пример за висок журна
листически професионализъм, но и
за човечност, скромност, доброта.
Никога и за нищо не притеснява
ше колегите си, хората около себе

Всеки работен ден

от 8,00 до
13,00 часа

Набира
пациенти

Сбогом,
Хари

Тел. за контакти:

096 389 346
“АПОЛОН-21” ООД,
Монтана

ул. “Цар БорисIII” № 11

си. Със своето вродено чувство за
имали привилегията да бъдем редом
етичност до последния си дъх той
до един ГОЛЯМ човек. Благодарим
не се оплака, не потърси помощ за
му!
болежките си. Мислеше за съдбата
Последно сбогом, Хари!
на видинския спорт, болеше го за
неуспехите му. Истински бе щастлив
от победите.
От колегите журналисти:
Беше горд човек.
Ирена Данаилова, Владимир
Отиде си от този свят тихо, оста
Савов, Пръвка Цветкова,
вяйки недописан поредния си жур
Елица Миланова, Лора
налистически спортен материал. И
Владимирова, Николай Асенов,
пример за поколения журналисти.
Людмила Станкова, Лидия
Изпращаме го със съзнанието, че
Каменова, Тони Нинова, Боян
Иванов, Параскева Маркова
тези, които работехме с него, сме

В подлеза на жп гарата в Монтана.

ТПК “Септември”
– Монтана
произвежда:

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

• дюшеци, маси – холни и кухненски,
и столове

• Отдава помещения под наем
за офиси и производство

ТПК „Септември” предлага
офиси под наем в Битов комбинат
на ул. „Трети март” 84.

Монтана, ул. “Индустриална” 8,

тел./факс: 096/305 802 – гл. счетоводител

Туристически пакети:
● със самолет
● с автобус

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

„ЕЛИНА” ЕООД – Монтана

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

„Асенов Електрик и Бо” ЕООД

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

9 ч * Св. ап. Матия. Св.
Самуил, презв. Едески
10 п Св. мчк и архидя
кон Лаврентий
11 с Св. мчк и архи
дякон Евпъл. Св. мчца
Сосана девица
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

ВСИЧКО ЗА ДОМА
ВТОРА УПОТРЕБА от Германия

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.

ЕТ „Владимиров инженеринг”

9 – 15 август 2012 г.

Монтана – околовръстен път,
срещу бензиностанция Shell.
Тел. 0888/62 40 18; 096/300 861;
http://elina-bg.com..

● кухненско обзавеждане,
●трапезария,
● секции,
● детско-юношеско обзавеждане,
● спални,
● мебели за антре, офис мебели,
● мебели за заведения,
● дървена дограма,
● интериорни и входни врати.

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

►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

● сенници;
● шатри;
● мобилни басейни

Атанас Маринов
Наско Николов

Цветан Асенов, управител

Поликлиника,
кабинет 106

6

Самолетни
билети
за цял свят

Хотелски резервации – България и чужбина.
Автобусни билети:
● за Европа

● на КАРАТ С : МОНТАНА – СОФИЯ,
както и от точка А до точка Б на територията
на страната - намаления:
двупосочни, пенсионери, учащи.
Монтана, ул. „В.Левски” 1
(до автогарата, бившето държавно фото)
096/301 870, 0884/146 148, 0896/73 03 89, 0878/94 80 50.

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

Ние сме сигурна опора за Вашия бизнес.

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

ЕТ “МАРИУС-Пламен Марков-Ваня Емилова”

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

Магазин в Монтана:
бул. “Трети март” 91, тел. 0887/17 94 94
■ Превоз на пътници до Германия
■ Поръчки за автомобили
■ Транспорт с платформа

Монтана, 0887/17 94 94; 0888/32 35 63
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След 30-годишно прекъсване отново
състезания на видинския колодрум
В края на миналия месец на спортната база
„Колодрума” във Видин се проведе колоездачно
състезание на писта. Състезанието е етап
от държавния личен и отборен шампионат за
юноши старша възраст, кръг от републикан
ския шампионат, организиран от Българския
колоездачен съюз. За първи път от 30 години
Видин е домакин на толкова значима колоез
дачна проява, с участието на състезатели от
8 велоклуба от страната.
В отборната дисциплина „италианско прес
ледване” състезателите на СК ”Стрела”
се класираха на първо място. Един златен,
два сребърни и два бронзови медала стана
ха притежание на Борислав Петков, Дариан
Маринов и Слави Димитров, в индивидуалните
дисциплини: 200 м с летящ старт, 100 м от
място и бързане.
Областният управител инж.Цветан Асенов
поздрави състезателите, подготвени от
треньора Велизар Маринов за успешното им
представяне и им пожела много шампионски
титли в предстоящите състезания.

СНИМКИ: ОБЩИНА ВИДИН

Криводол ще е
домакин на кръгове
от националните
шампионати по рали
и авто крос

Еврейската синагога
във Видин става уникален
музеен комплекс

За поредна година пистата по
рали и автокрос в Криводол ще
събере участници и любители
на високите скорости

Ангелина ДАКОВА

Проектът за реставрация на видинската синагога, която
е паметник на културата, е одобрен от Националния ин
ститут за недвижимо културно наследство. Бившият ев
рейски молитвен дом ще се превърне в културен център.
Авторски колектив от катедра “Теория и история” към
Университета за строителство и архитектура е разработил
технически проект за възстановяване на еврейската сина
гога във Видин и превръщането й в многофункционална
сграда със запазен периметър за еврейската общност,
казва ръководителят на проекта архитект Любомир
Станиславов:
Сградата ще бъде реставрирана отвън в оригиналния
вид, в който е била. Отвътре ще бъде също възстановена,
но ще има и нови елементи. Те ще бъдат много ясно обо
собени с различен материал. Това ще бъде една многофун
кционална зала с изложбени площи и в нея ще могат да се
провеждат различни културни събития, изложби, концерти,
конференции, дори и сватби. В адаптираната сграда ще
има трайна експ
 озиция за живота и творчеството на Жул
Паскин. Стойността на проекта е около 2 млн. евро.■

►МАЛКИ ОБЯВИ

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

За справки:
0910/ 910 13

ДАВАМ стая под наем,

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

ПРОДАВАМ
двуетажна къща в

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

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

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.

Слово

плюс

На 18 и 19 август 2012 г. /събота и неделя/
Криводол ще бъде домакин на седмия кръг
от националния шампионат на България по
раликрос и осмия кръг от националния шампи
онат по автокрос.
Състезанията ще се проведат под патро
нажа на кмета на Община Криводол Петър
Данчев.
Двата кръга по раликрос и автокрос ще се
проведат успоредно. В първия ден трениров
ките и квалификационните турове ще започнат
от 11.00 часа, а на 19 август началото ще бъде
поставено в 9.00 часа.
В раликроса ще вземат участие и отбори от
Молдова, Румъния и Украйна.
Организатори са Българска федерация по ав
томобилен спорт, Община Криводол, „СтроителКриводол” ЕООД, „МОТО-PFOHE” ЕООД –
София, АМК „СТАРТ–Н– Криводол”.
Общината кани всички желаещи рекламо
датели да вземат участие в подготовката
и организирането на състезанието, тел.
09117/25 - 45.

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

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”

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

Параскева Маркова
тел. 0876 307 732
0876 537 952

ДАВАМ под наем

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

www. slovoplus. info

●Печатница Враца● ЕООД

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

Слово

култура
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Родовата памет на
младия краевед
Церовски, Д. Нашите потопени живовски корени,
Изд. „Колобър”, С., 2012.
Стефан П. СТЕФАНОВ,
председател на
Дружеството на
краеведите в Монтана
От няколко години един млад човек
– Димитър Церовски от Монтана, не са
мо се появи в редиците на Дружеството
на краеведите в гр. Монтана, но започна
и активно да участва в дейността му и в
почти всички негови краеведски научни
конференции. Него го интересуват глав
но историята на с. Горно Церовене, за
което е подготвил книга, и историята на
с. Живовци, за което също готви книга.
Контактите му с краеведите, с Регионалния
исторически музей, с Отдел „Териториален
архив”, гр. Монтана, с Регионалната биб
лиотека „Гео Милев” не само обогатиха
знанията му за родния край, но и логично
доведоха до чести публикации в местния
печат. Благодарение на „Берковско родолю
биво общество”, на отзивчиви спонсори и
най-вече на Милан Миланов /Революцията/
книгата на младия краевед вече е в публич
ното пространство.
Впечатляващи са не само библиографс
ката осведоменост на младия изследовател,
но и желанието му лично да види предме

тите на своя интерес, да чуе сведения на
живи свидетели или потомци на такива,
да откр ива и дешифрира снимки, доку
менти и предмети с краеведска стойност,
част от които подарява на споменатите
институции.
Изследването на собствения род, т.е.
родознанието, е част от краезнанието.
Естествено е любопитството на младия
човек към собствените корени. Той си
дава сметка, че навременното им изслед
ване е животрептущ проблем на деня.
Изучаването на миналия живот на предци
те не може да не породи искрени чувства
на любов към тях, към техните усилия,
знания и опит, към техните постижения.
Нещо повече, на човек му става по-уютно,
като се запознае с родовата си история,
като види част от какво мощно родос
ловно дърво е. Това не може да не го из
пълни с гордост, не може да не му даде
самочувствие. Димитър Церовски е изпъл
нен още и с чувство за дълг и отговорност
пред паметта на предците. Това подхр анва
и неговата упоритост при изследването на
рода, която се е превърнала в изследовател
ска страст.
След задължителната кратка историчес

Гласовитите
„врабчета”

отново първи
Галя МАРКОВА
►И в горещите юл
ски дни в библиотека
та към НЧ „Никола Й.
Вапцаров-1924” - гр.
Криводол има място за
всеки - от най-малките,
които се забавляват в
Детския отдел, до повъзрастните, които се
обучават на компютър
ни умения.
Децата и юношите са
редовни посетители на
филмираните приказки
и повести за деца в за
лата за мероприятия.
Приключи и четвър
тият поред курс за
обучаване на граждани
в начална компютърна
грамотност по проект
„Глобални библиотеки”.
Главният библиотекар
Христина Кръстева
връчи на курсисти
те удостоверения за
успешно завършено
обучение.
Ежедневно библи
отечният център се
посещава от над 30
потребители и работи
с удължено
работно време.■

ка справка за с.Живовци авторът се гмур
ва до възможните предели на семейните
предания от началото на ХIХ век. Той
среща читателите с будните и трудо
любиви хора на рода Стаменови и рода
Шириите. Прадядото Камен Стаменов
кметува цели три десетилетия и води
кондиката на Живовската църква от 1873
г. до 1878 г. Димитър Церовски е издирил
тази кондика. Като скъпа реликва се пази
и тъкана кърпа, останала от него. Той е
бил пръв чорбаджия на селото, уважаван
от българи и турци, и оставя 400 дка и 320
жълтици на потомците си. И от рода на
Шириите има кмет на с. Живовци. От тях
има емигранти из Европа и Америка.
В родовете има много обикновени хора,
но се срещат и по-забележителни, които
са предприемчиви, забогатяват, разоряват
се, участват във войните, някои загиват. С
една дума, историята на рода се вписва в
историята на българския народ и е част от
него. Интересни са не само за потомците,
но и за останалите читатели народопсихо
логическите особености на предците, раз
крити от младия изследовател, свързани с
взаимоотношенията в семейството, с отно
шенията към възрастните и към движимата
◄Вокално студио „Детски
смях” при Обединен детски ком
плекс «Ние, врабчетата» в
Монтана спечели І награда на
VІ Международен фестивал на
„Утринна звезда” в Албена. В
престижната проява участваха
над 700 изпълнители от Русия,
Молдова, Украйна, Румъния,
Македония и България. Те се със
тезаваха в различни категории –
театър, музика, танци.
Малките певци от ОДК се пред
ставиха с песните „Нашият град”
по музика на Борис Карадимчев
и „Фиеста” - микс от популярни
италиански, испански и порту
галски песни. С перфектното си
изпълнение и атрактивно сце
нично поведение те оставиха зад
себе си групите от Македония и
България.
При индивидуалните изпъл
нители втора награда спечели
15-годишната Йоана Димитрова,
а с трета награда в различни въз
растови групи бяха удостоени
Емели Римпева, Анна Владимирова
и Борислав Вълов.■ Слово плюс

СНИМКИ: АРХИВ

и недвижимата собственост.
Пъстра е образователната и професи
оналната реализация на родовете през
трите века. Авторът представя и тяхно
то разселване из страната, в Европа и
Америка. Стриктно е показал годините
на раждане и на евентуална смърт на
потомците. Представил е и възможния
снимков материал.
Трудът на Димитър Церовски в днешно
то време на повсеместно отчуждение сред
хората на развитите страни е светъл при
мер за искрено и дълбоко родолюбие.■

Поетичен салон
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.

Лято в библиотеката

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.

