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Слово плюс
в кло но ве те на „Български по щи” 

във Враца, Монтана и Видин 
до 20-о чис ло на все ки месец

Чи та те лите ни от Враца мо гат да
 се або ни рат и във фир ма „Оларт”

Абонаментът в ре дак ци ята про дъл жа ва 
до края на все ки ме сец за следващите

Нашите або на ти имат ед нок рат но пра во
 на без п лат на реклама, обя ва или 

съ об ще ние във вестника

КАТАЛОЖЕН № 2120

Монтана ми на ва на 
во ден режим, съ об

щи уп ра ви те лят на дру
жес т во то „ВиК” в гра да 
инж. Валери Иванов. 

Водата в язо вир 
„Среченска ба ра” е спад
на ла до 5,7 млн. куб. 
м, 3 млн. от ко ито са 
неизползваеми. Месечно за снаб дя
ва не на Монтана и Враца и още 25 
се ли ща в две те об лас ти са нуж ни над 
1 млн. куб. м.

Засега ре жи мът ще бъ де са мо 
нощем. През де ня пот ре би те ли те ще 

по лу ча ват во да та с на ма ле но на ля
га не от 1,2 – 2 вмес то нор мал ни те 4 
атмосфери.

Преодоляването на вод на та кри за 
мо же да се пос тиг не са мо с под мя на 
на до веж да щи те во доп ро во ди от язо
ви ра към гра до ве те Монтана, Враца 

и Видин, обяс ни инж. Валери Иванов. 
Сега по тях се гу би око ло 70% от по
да ва на та вода. 

Надграждането на язо вир на та 
стена, за ко ето се настоява, е ре ше
ние с не ясен изход, смя та той. Не е 
из вес т но да ли ос но ви те и, стро ени за 

на тиск на 15, 5 млн. куб 
м вода, мо гат да из дър
жат още 5 6 млн. куб. м, 
обяс ни той.

Общината във Враца 
ве че е вклю чи ла в про ект 
за об нов ле ние на вод
ния си ци къл под мя на на 
до веж да щия во доп ро вод 

от „Среченска ба ра”. Предстои то ва 
да нап ра вят и об щи ни те в Монтана и 
Берковица. Стойността на под мя на та 
са мо на един от три те се из чис ля ва на 
30 млн. лв.

От kmeta.bg

РежимнаводатавМонтана
В язовир „Среченска ба ра”  има резерв са мо за два ме се ца

Най-важниятвъпрос,
койтотрябвадасизададем
напървотодемократично
допитванедогражданите
екаквастранадабъде
Българиявследващите
години.Нареферендумаза
изгражданетонановаядре-
намощностниещебъдем
изправенипреддилемата
далидаскъсявамедистан-
циятасразвититеевропейс-
кистраниилидаостанемв
периферията.
СтезидумиЯнаки

Стоиловотинициативния
комитет,събралповече
от700000подписаза
проекта„Белене”,депу-
татътотлевицатаГеорги
Божиновиенергийният
експертНикитаХристов
призовахавъвВрацахо-
ратадагласуватс„да”
нареферендума.Според
тяхценатанатоказави-

сиосвеноттовакойи
какяпроизвежда,нои
какядоставядопотре-
бителитеизатовадържа-
вататрябвадаучаствав
електроразпределението,
сегамрежатаепродадена
набезценица.Ценатана
електроенергиятаотБелене
щее15стотинкипрез2045
г.ипакщеедвапътипо-
нискаотпазарнататогава,
българинътнямадаплати
нищо,азаемътзановата
ядренацентралавБелене
щесеизплаща,следкато
тязаработиотпечалбата,
твърдиспециалистът
Христов.Тези6млрд.ле-
ващесеизплащат11-12
години,бездасеповишава
ценатанатоказахората.
ЯнакиСтоиловпризо-

вабългаритедаподкрепят
изгражданетонановаядре-
намощност,апрезюлина

парламентарнитеизборида
избератихората,коитода
гореализират.
"Заменнай-важнотое

дамогадасиплащамви-
делотоихлеба,затоваще
гласувам,даимапо-евти-

новидело"-заявиженаот
Борованнасрещата.
ЯнакиСтоиловиНикита

Христовсесрещнаха
исхоратавМонтанаи
отговориханавъпросите
им.Словатанагостите

иизказваниятавзалата
бяхаведнапосока:„Да”
наразвитиетонаядрената
енергетика”,„Да”на
довършванетонастроежа
наАЕЦ„Белене!”.■Слово 
плюс

ЯнакиСтоилов:„Да”за
строежанаАЕЦ„Белене”
Да се доб ли жа ва ме до 
раз ви ти те стра ни на Европа

СНИМКИ: КРУМ КРУМОВ

▲ Договор за из вър ш ва не на одит вър ху дейнос ти те по вод ния ци къл на об
щи на Монтана под пи са ха кме тът на гра да Златко Живков и пред с та ви те лят 
на фирмата, спе че ли ла кон кур са, ”Актив Адвайзерс”  Силвия Цанова. 

Проектът пред виж да за под мя на на тръ би и во доп ро во ди през след ва щи
те го ди ни в Монтана да бъ дат вло же ни 57 ми ли она лева, а с под пис ва не то на 
до го во ра за оди та ще мо же да бъ дат из тег ле ни пър ви те 2,5 ми ли она лева. 
Живков обяви, че очак ва и до го во ри те за ос та на ли те дейнос ти да бъ дат под
пи са ни ско ро и още през та зи го ди на да за поч не ра бо та та по проекта. ТЕКСТ И 
СНИМКА: КРУМ КРУМОВ

Да те
стоп ли
доброта
Елеонора ЦАНОВА

Над 500 ле ва са 
съб ра ни те в края на 
го ди на та сред с т ва от 
бла гот во ри тел на та 
кампания, ор га ни зи ра на 
от мла ди те чер ве нок ръс
т ци във Врачанско със 
съ дейс т ви ето на го ля ма 
тър гов с ка верига. За тре
та го ди на тя под по ма га 
бла гот во ри тел на та ак ция 
„Топъл обяд „ в региона. 

За цел та с пар т ньо ри
те от БЧК бя ха пос та ве
ни ку тии за съ би ра не на 
дарения. Със съб ра ни те 
в края на 2012а сред с т
ва е оси гу рен без п ла тен 
обяд на 60 мал чу га ни в 
не рав нос той но по ло же
ние от бед ни семейства, 
уче ни ци от ОУ „Св. св. 
Кирил и Методий“ в 
Малорад. В про дъл
же ние на три ме се ца в 
сту де ни те зим ни дни те 
ще имат оси гу ре на топ ла 
хра на все ки ден.■

Златко Живков подписа договор
за одит на вод ния ци къл
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Референдум Община  Чипровци
о б я в я в а

На ос но ва ние чл.62, ал.1 от Наредба за придобиване, 
уп рав ле ние и раз по реж да не с об щин с ко иму щес т во и във 
връз ка с из пъл не ние на Решение № 220/21.11.2012 г., на 
Общински съ вет Чипровци и Заповед №14 от 10.01.2013 г. 
на кмета на Община Чипровци пуб ли чен търг с яв но над
да ва не за от да ва не под на ем на зе ме дел с ки зе ми час т
на об щин с ка соб с т ве ност от об щин с кия по зем лен фонд 
на об щи на Чипровци, в зем ли ще то на гр. Чипровци и с. 
Превала описани, как то следва:

1. В зем ли ще то на гр.Чипровци:
1.1.имот №006176 – 14,980 дка;
2. В зем ли ще то на с. Превала:
2.1.имот №045007 с площ от 11,112 дка;
2.2.имот №056060 с площ от 14,914 дка;
2.3.имот №051098 с площ от 10,396 дка;
2.4.имот №058030 с площ от 45,576 дка;
2.5.имот №065044 с площ от 14,328 дка;
2.6.имот №068079 с площ от 14,923 дка;
2.7.имот №068269 с площ от 16,412 дка;
2.8.имот №068315 с площ от 28,247 дка;
Публичният търг ще се про ве де на 25.02.2013 г. от 9.00 

часа, пов то рен пуб ли чен търг на 05.03.2013 г. от 10.00 
ча са в мал ка та за се да тел на за ла на об щи на Чипровци. 
Срок за от да ва не на зе ме дел с ки те зе ми – ед на сто пан с ка 
година. Първоначална тръж на це на за 1 де кар за сто пан с
ка го ди на е 4 (че ти ри лева) лева.

Стъпка на над да ва не – 7% вър ху об ща та пър во на чал на 
тръж на на ем на це на на съ от вет ния имот. Депозит за учас
тие в тър га – в раз мер на 4.00 (че ти ри лева) ле ва за все ки 
имот по отделно, за ко ито учас т ва съ от вет ния кандидат, 
вне сен по бан ко ва та смет ка на об щи на та до 16.30 ча са 
на 22.02.2013 г., и до 16.30 ча са на 04.03.2013 г. при пов
то рен търг.

Срок за по да ва не на пред ло же ния за учас тие в тър га  
до 16.30 ча са на 22.02.2013 г. в де ло вод с т во то на пър вия 
етаж на общината, при пов то рен търг до 16.30 ча са на 
04.03.2013 г.

Цената на тръж на та до ку мен та ция е 20 лева, пла ти ма в 
брой в ка са та на общината, по лу ча ва се в стая 202.

Оглед на зе ме дел с ки те зе ми – все ки ра бо тен ден от 
8.00 до 17.00 часа, но не покъс но от де ня, пред хож дащ 
търга, след за ку пу ва не на тръж на документация.

Справки и информация: тел.09554/ 28-28; 21–06.

Анатоли  ПЪРВАНОВ                                                            
Кмет на Община Чипровци

- Г-жо Здравкова, об-
лас т ни ят ин фор ма ци онен 
цен тър в Монтана съ-
щес т ву ва от ед на година. 
Какъв бе през то зи пе ри од 
ин те ре сът към ев ро пейс-
ки те програми, кой е по-
ак ти вен в раз ра бот ва не то 
на про ек ти – общините, 
бизнесът, неп ра ви тел с т ве-
ни те организации?
-ЦентърътвМонтанае

единот28-тевстраната,ко-
итобяхасъздаденизапопу-
ляризираненакохезионната
политиканаЕСсфинансо-
ватаподкрепанаоператив-
натапрограма“Техническа
помощ”.Казанопо-директно
–ниедавамеинформацияза
възможноститенаоператив-
нитепрограмиисхемите,
коитосефинансиратот
европейскитефондове.За
товакакъвеинтересътна
общините,бизнесаинепра-
вителственитеорганизации
говориброятнапроектите,
коитопрез2012годинаса
одобренизафинансиране
вобщинаМонтана.Теса
общо15наобщастойност
62749224лв.Триоттях
санаобщината–заобнов-
лениенаводнияцикъл,за
възстановяваненаримска-
такрепостизамаркетинг

надестинациитес“Уикенд
Северозапад”.Дваотпро-
ектитесанаРИОСВ–за
устойчиворазвитиенатри
резерватаиразработкана
планзазащитенаприродна
зона.Останалитепроекти–
10,санабизнеса.Тесараз-
работениисеизпълняватот
фирми.Най-много–6,сапо
схемата“Безопасентруд”,
скоитосесъздаватусловия
заздравословенибезопасен
труд.
Оказвасе,четовае

най-атрактивнатасхемаза
бизнеса.Тядопуска100про-
центафинансиранезамалки
исреднипредприятия,аза
големите-20%собствен
приносвобщиябюджет
напроекта.Дваотпроек-
титесазатехнологическа
модернизациянамалки
исреднипредприятия,
аедин–засъздаванена
бизнес-инкубатор.Идва-
тасафинансираниот
оперативнатапрограма
“Конкурентоспособност”.
Общинскитепроектиса
малконаброй,носаснай-
високастойност.Например
проектътзаводнияцикълна
Монтанаимабюджетот57
млн.лв.

- С как во дру го из мер-

ва те ин те ре са към ва шия 
цен тър и не го ва та задача?
-Сброянаучастниците

винформационнитесрещи,
коитоорганизирахмепрез
2012година.Вобщо26са
участвали510души–екс-
пертиотобластнатаиоб-
щинскитеадминистрации,
фирмите,училищата,
читалищата,неправителс-
твенитеорганизации.Ние
смезапозналитезиучаст-
ницисвъзможноститеза
разработваненапроекти.
Освентовапотелефона,
електроннатапощаилитъч
скрийнустройствотосме
отговорилина234въпроси,
свързанисеврофондовете,
оперативнитепрограмии
актуалнитесхеми.

- Към коя от прог ра ми-
те има най-ви сок интерес, 
коя би тряб ва ло да про-
дъл жи и през след ва щия 
прог ра мен период?
-Най-голямеинтересът

къмпроектазаенергийното
обновяваненабългарски-
тедомове.Многохораса
поинтересувахакакмогат
дасаниратжилищатаси,
каквощеполучатзатоваот
фондовете.Навторомясто
поинтерессапрограмите
зазаетостнабезработните

младежи.Третаевъзмож-
носттазафинансиране
наекотуризмаикъщите
загости.Фирмитепро-
явяватинтерескъмсхе-
мите“Безопасентруд”и
“Развитиенапрофесионал-
нотообразованиеиобуче-
ние”наоперативнатапрог-
рама“Развитиеначовешки-
тересурси”.Небихизклю-
чилаоттозикръгисхемата
“Енергийнаефективност
изеленаикономика”на
оперативнатапрограма
“Конкурентноспособност”.

- И в мал ки те ли об щи-
ни ин те ре сът е към съ щи-
те прог ра ми и мерки?
-Внякоиобщиниобсто-

ятелстватадиктуватинтерес
къмдругисхемиимерки.
НапримервъвВълчедръм
разработватпроектпосхе-
мата“Животвобщността”
напрограматазаразвитие
начовешкитересурси.
Малкитеобщининапрак-
тикасанай-големитерабо-
тодателиисеинтересуват
повечеотактуалнитесхеми
напрограматазаразвитие
начовешкитересурси.В
Якимовоорганизирахме
двесрещи,вЧипровци,
въвВълчедръм,къдетосе
убедих,чевмалкитенасе-

лениместапотруднораз-
работватпроектипоради
липсанаадминистративен
капацитет.Тампитатзаин-
вестициивинфраструктура-
таисоциалнитеуслуги.Т.е.
–теиматдругипроблемии
сеинтересуватскояотсхе-
митенапрограмитемогатда
сипомогнат.

- Вашите ек с пер ти ве че 
по пу ля ри зи рат въз мож-
нос ти те на но вия прог ра-
мен пе ри од – 2014 – 2020. 
Как се от на сят към не го 
бенефициентите?
-Отначалотонадекември

ниепредставямепроцесана
планираненановияпрог-
раменпериод.Товабеше
тематанасрещасексперти
отобластнатаиобщинската
администрациявМонтана,с
фирми,училища,читалища,
НПО-та.Общинитевечежи-
восеинтересуватотследва-
щияпериод.Представихме
основнитестратегически
документинаевропейско
инационалнониво–стра-
тегията“Европа2020”,об-
щатастратегическарамка,
проектазаобщрегламент
зафондовете,национал-
натапрограмазаразвитие
“България2020”.Най-висок
еинтересъткъмбъдещи-

теоперативнипрограми.
Запазватсе5отдосегашни-
те7.Само“Развитиеначо-
вешкитересурси”и“Околна
среда”оставатсъссъщите
наименования.Останалите
сепроменят.“Регионално
развитие”става“Региони
врастеж”,“Транспорт”–
“Транспортитранспортна
инфраструктура,“Развитие
наконкурентоспособността
набългарскатаикономика”
–“Иновацииипредприема-
чество”.
Добресепосрещаи

вестта,чеМОМНеразра-
ботилоипредлагадопълни-
телнаоперативнапрограма
“Наукаиобразованиеза
интелигентенрастеж”.Тя
щефинансиранаучнииз-
следванияитехнологично
развитие,професионалното
образование,подобрява-
нетонадостъпадопреду-
чилищнотоиучилищното
образование,повишаването
накачествотонависшето
образование,модернизи-
ранетонаобразователната
инфраструктура.Досредата
на2013годинащестанат
ясниброятивидътнаопера-
тивнитепрограми,мерките
иструктуратаим.

От kmeta.bg

Александрина ЗДРАВКОВА: 

Общинитевече
гледаткъм
следващия
програменпериод
През 2014 – 2020 ев ро пейс ки те па ри 
ид ват с 5 опе ра тив ни програми

Десеткизастанахав
подкрепанаядрената
енергетикапредсградата
наДоманаенергетикав
Козлодуй.Гражданският
протестбеотговорнапро-
пагандатаврегионасрещу
атомнатаенергетика,ко-
яторазпространяваИван
Костов.
„Политическотолицеме-

риенаИванКостовняма
граници!“,„Националните
предателииубийцитена
атомнатаенергетика–вън
отКозлодуй!”гласяхачаст
отлозунгитеипосланията
напротеста,организиран
отВМРОи„Атака”.
Предсъбралотосемно-

жествосеизказахаДаниел
Савчев-зам.-председател
наВМРОвКозлодуй,и
ЕленаРангелова-пред-
седателна„Атака”в
града.Напротестапри-
състваипредседателят
наВМРОзаобластВраца
ичленнанационалното
ръководствоКрасимир
Богданов.
Протестиращитекри-

тикувахаопититена
правителствотодапро-
тивопоставиразвитието

наядренатаенергетикав
КозлодуйивБелене.„И
АЕЦ„Козлодуй”,иАЕЦ
„Белене”саеднаквонуж-
ниспоредучастницитев
демонстрацията”,комен-
тирахаорганизаторитена
протеста.
„ТукБотевстъпи,зада

освободибългарите.Пре-
дидничествахме165г.от
рождениетому,днессво-
бодатаимаиикономичес-
киизмерения-даспасим
Българияотзависимостта
отТурция”,припомниха
по-запалените.
Местнитеорганизации

наВМРОи„Атака”при-
канихавсички,„коитоне
сазагубилисвояморал,
чест,достойнство,дълг
игражданскапозиция,

даподкрепятразвитието
наядренатаенергетикав
Българиянапредстоящия
референдум”.
„Даизлеземзаедно,

недаподкрепимдадена
политическапартия,ада
изразимсвоетовъзмуще-
ниеспрямолицемерното
присъствиенапалача
наенергийнатанезави-
симост–ИванКостов.
Затварянетона„малките”
блоковепоставибългарс-
катаикономиканаколене,
променисъдбитенамного
хора.Неказаеднозащитим
българскатаенергетикаи
правотосидасенарича-
меенергетици!Даживее
България!”,заявихаучаст-
ницивпротеста.■Слово 
плюс

Монтана с
1200000лв.
несъбрани
за боклука
Длъжници на местната 
хазна са малки
и средни фирми

Несъбрани 1 200 000 лева за 
такса смет отчита общината в 
Монтана за 2012 година, съобщи 
кметът Златко Живков. Не са 
се издължили много малки и 
средни фирми, които кризата 
е довела до фалит. Наймного 
– 350 000 лв., има да плаща 
местно дружество. Найголемият 
дълг на гражданин е за 12 000 
лв.

Таксата смет в общината 
остава непроменена и за 2013 
година. Увеличим ли я, парите 
стават несъбираеми, твърди 
кметът. Гражданите плащат 
по 2,1 промила от данъчната 
оценка на имота си, 6,7 – 
фирмите. Ако собственик не 
ползва имота си, то той заплаща 
за боклука по 0,3 промила.

През 2013 година на общината 
за поддържането на чистотата 
в града и 23те села ще са 
нужни 3 430 000 лв. Само за 
метенето на улиците и трябват 
1 200 000 лева. 1 000 000 лева 
са разходите и за работата на 
регионалното депо за отпадъци 
и на сепаратора, изграден до 
него.

От kmeta.bg

Козлодуйсеобяви„за” развитие
на ядрената енергетика
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Елеонора ЦАНОВА   
- Господин Добрев, с ка къв 

старт, ни сък или летящ, вле-
зе об щи на Оряхово в но ва та 
година?
-Идветеопределениямогат

дасеприемат.Нискиятстарте
отстаритезадължения,които
наследихмеотпредишноторъ-
ководствоикоитонитежаткато
водениченкамък.Досегавсеоще
неуспявамедагивърнемизцяло
итеоказватсвоетовъздействие
върхусъстояниетонаобщината.
Летящиятстарте,чепрез2013-
аобщинатащеизпълнимного,
изключителнозначимизахората
проекти,коитокореннощеподоб-
рятсредата,аикачествотоимна
живот.

- Оряхово е град с уни ка лен 
дух, един от мал ко то бла гос-
ло ве ни с меж ду на род на реч-
на магистрала. За съ жа ле ние 
Дунав, не са мо у нас, ста ва все 
по-безлюдна, все по-мал ко ту-
рис ти пъ ту ват по нея и поч ти 
не спи рат в града. Имаше идеи, 
а и обе ща ния от най-ви со ко 
ни во за раз ви тие на реч но то 
плаване, как во се пра ви в та зи 
насока?
-ОряховоенабреганаДунава

имогадакажа,четукенай-кра-
сивотомястонарекатапонейния
българскиучастък.Нямадруга
точка,откоятотолковаотвисокои
всеобхватнодасевиждапейзажът
наДунаваснеговитеострови,
крайречнатарастителностисъ-
седнаРумъния.Всичкиостанали
пристанищаиградовекрайрека-
тасавсравнителнонискатачаст,
вравнината.Градътеразположен
нахълм,нанад150метрависо-
чинаигледкатаоттукенаистина
уникална,товаенай-живописна-
тачастотбългарскотопоречие.
Имамепроектпрезтазигодина
давъзобновимсредновековната
крепост„Камъка“,даремонтира-
меипътядонея,закоетоимаме
обещанафинансовапомощот
държаватазавъзстановяване
натованашеархеологическо
богатство.Аоттам,освенчесама
посебеситазикрепост,кацна-
ланависочината,еуникална,
гледката,коятосеоткриваотнея,
епрекрасна.Засъжаление,тази
гледкасиоставаединственото
нещо,коетониекатообщина,ка-
тоградимаме.Нещата,свързани
стуризма,коитомогатданино-
сятприходикатообщност,впре-
дишнитеправителствасаразпро-
дадениидориподарениначастни
лицаифирми.Фериботният
комплексОряховоеединствена-
тачастнаграницанаБългария,
ниенямамедостъпдонего.
Пристанището,виевидяхтеока-
янотомусъстояние,еотдадено,
подареноза35годининаконце-
сияначастнафирмасрещусмеш-
натасумаотпет-шестхиляди
евронагодинаприизключително
тежкиусловияиконцесиятане
можедасеразвали.Икогатоме
питате,каквоОряховоправиза
това,чеимареката,казваме,чес
дветедопирнидоДунаваточки
ниечистоюридически,иконо-
мическиидокументалнонямаме
нищообщостях.Частенферибот,
частнопристанище,занасос-
танагледкатаидаподдържаме
чистотатаиобирамефасовете
открайречнияплажпрезлятото.
Нямаменикаквидивиденти
оттова,чесмекрайДунава.
Потърсихмепомощотдържавата,
ноеотчайващо.Вмоментаед-
наотсградитенапристанището,
коятонееобектнаконцесията,
серемонтираотдържавното
предприятие„Пристанищна
инфраструктура“,надявамеседа
придобиепо-добървид,следко-
етодазапочнедафункционираи
даспиратвсеповечекораби.
Заблизополовинмили-

онлеванаправихмеремонтна
Историческиямузейвграда,кой-
тоесбогатаекспозиция,същест-
вуватдвехудожественигалерии,
такачеимаменеща,коитоможем
дапокажемнанашитеичуждите
туристи.

- Има ли проб ле ми със 

свлачищата, ко ито нап ра во зат-
ри ха къ ща та на Дико Илиев?
-Свлачището,коетообезлю-

дицялединкварталнаграда,
засегаеовладяно.Нонещата
тамнесадовършени.Паритеот
Комисиятапобедствияиаварии,
околомилионлева,свършиха.
Извършенитестроителниработи
засегазадържатнещата,нотова
неедостатъчно.Аконесепро-
дължиработататам,закоетое
нуженощемилионлева,всеедно
нищонеенаправено.Ипари-
тедотуксададенинахалост.За
първипътимамесегаодобрени
средствазадвеподпорнистениза
по130-140000лева.Направили
смепроектизадовършванеця-
лостнотоукрепваненаопасния
районисенадявамедаполучим
откомисиятаподкрепа.Колкото
докъщатанапатриарханаду-
ховатамузикаДикоИлиев,тябе
направосъборена.Отредената
закъща-музейДикоИлиевкъща
вечееремонтирана,всеощене
сеползва,носмедалидума,че
домесецищеотворивратисоб-
новенаекспозиция,посветенана
големиямузикант,вчиятопамет
всякагодинатукправимголеми
тържества.

- Получихте ве че своя пай от 
дър жав ния бю джет за 2013-а. 
Докъде и за как во ще ви стиг-
нат па ри те  Ще се на ло жи ли да 
пре под ре ди те ва ши те при ори те-
ти ка то кмет?
-Приоритетнаменкатокмет

инаекипавобщинатасадецата,
възрастнитехораиработатапо
европейскитепрограми.Всички
разходи,коитощенаправим,ще
бъдатнасоченикъмнай-уязви-
митегрупииобезпечаванетона
нашатачастотфинансиранетона
европроектите.Занашарадост
презтазигодинащеимамебли-
зодесетпроекта,финансирани
севропари.Акопродължаваме
даневръщамепарите,коитосме
наследиликатозадължения,да,
паритемогатдастигнат.Впроти-
венслучай,сместнитеприходи,
акозапочнемдаплащамевсичко
кактотрябва,невъзможноетеда
стигнатзаеднанормалнаработа.
-ПоПрограматазаразвитиена

сел с ки те ра йо ни 2007-2013 се 

оказа, че не сме ус во или ми ли-
они евро. Вие има те спе че ле ни 
и ре али зи ра те ня кол ко проекта, 
фи нан си ра ни от Европа, кои са 
най-важ ни те от тях 
-Завършенеремонтътна

Историческиямузей.Вмомента
сеработипоподобряванеусло-
виятавДневенцентързастари
хора,предстоиизборнаизпълни-
телзаремонтанаосемкиломет-
раотпътядоОстров,койтода
започнепрезмарт-април.Заре-
монтивъзражданеначиталище
„Надежда1871“вОряховоимаше
готовпроект,нотъйкатосенала-
гашедофинансиранена30про-
центаотнеобходимитесредства,
тесеотказаха,допролеттаще
бъдезавършенремонтътначи-
талищетовСелановци.Новите
проекти,коитостартирамеоще
вначалотона2013-а,садве
спортнизали,цялостенремонт
назалатапоборбавСелановци
иизгражданетонановаспор-
тназалавОряхово,откаквато
предимномладитеиматголяма
нужда.Доднипопрограматаза
трансграничносътрудничество
предстоидаподпишемдоговор
съссъседитениотРумъниязаиз-
гражданетонаоколовръстенпът
наБекетиогледалнатачастпри
нас,ремонтнацентралнатаулица
вСелановци.Вториятнипроект,
финансиранотеврофондовете,
съвместенсРумъния,енамяс-
тотонт.нар.Централнодереда
направимхубавпарксдетски
площадки,баскетболноиво-
лейболноигрище,залазаотдих
.Идватапроектасазапоедин
милионевро.

- Стимулира ли дър жа ва та 
мал ки те об щи ни да про дъл жа-
ват ра бо та та по ев ро пейс ки те 
проекти, след ка то им сви ва 
финансите? Общините ще тряб-
ва да си оси гу рят па ри те за 
на ча ло то и до фи нан си ра не то на 
те зи проекти.
-Товаезадачатанаединкмет,

товаемениджърското,коетотой
трябваданосииразвива.Ако
муенаписановсичко,стъпкапо
стъпкаитойпростоизпълнява,не
езакмет.Трябвадасикреативен,
дамислиш,данамирашначиниза
изходирешаваненатрудностите,

анепростодаизпълняваш
инструкции.Всеки,койтоказва,
чепотезисоциалнипрограми,ко-
итосеотпускат,„Развитиеначо-
вешкиресурси”идруги,щенаме-
риработанавсичкибезработни,
селъже,товаевременно
решение.Иобщините,вярное,че
сеявяватпотезиевропрограми
най-големиятработодател,когато
надскочихасебесииназначиха
прекаленомногохора,сеоказаха
взатруднение.Работодателетози,
койтодавазадълъгпериодот
времесигурност,стабилностиус-
тойчивостнадоходитенахората
впродължителениевъввремето.
Това,чееднагодинащеработят
подаденапрограмаедоброреше-
ниеидостапомага,изгодноеза
общините,защотопромениобли-
канаселищата,заплащасеотте-
зиевропроекти.Акогиняматях,
заподдръжкатаичистотатана
улици,паркове,сгради,щетряб-
вададавамеобщинскипариида
селишимотдругидейности.В
общинатапотезисоциалнипрог-
рамииманазначени150човека,
тесадостатъчноиработят
ефективно,нонесмятам,чепо
тозиначинщенамеримработана
всичкиостаналибезпрепитание.

- А къ де е панацеята, в тър се-
не на външ ни ин вес ти то ри ли?
-Товаеистинскатаработапо

откриванетонаработниместа.
Вразговорисмесинвестито-
риотФранциявечеблизоедна
година.Щеимпредоставим3000
декаранезалесена,неизползва-
емаобщинсказемяза35години.
Натозитерентещеотглеждат
бързорастящидървеснивидове,
вмалъкзаводмашинищеразд-
робяватполученатадървесина,
щесеизсушаваипревръщав
дървесенчипс.Частотнегоще
сеизползвазапроизводствона
електроенергия,другатащесе
изнася.Щесеотворят40работ-
ниместа,инвестициитещесаза
няколкомилиониевро.Оттези
пустеещиземидосеганесме
получавалиникаквидивиденти,
това,чебазатаимзафиданкище
бъдетук,щедадевъзможности
заоползотворяванетоинаобщин-
скитегори,коитоимаме.Всичко
товащедонесесамоплюсовеза

оряховчани.
- Отказахме ли се ка то дър-

жа ва от го ля ма та меч та за мост 
на Дунав тук, мечта, ко ято доп-
ре ди кри за та бе ся каш на ед на 
ръ ка разстояние?
-Многосеизговоринатази

темаотмногохора.Азнесипри-
писвамвъзможности,каквито
вмоментанямам.Мисляси,че
когатотовастане,атонеминуемо
щестане,товащебъдерешение
нависоконивомеждупремиери-
тенаБългарияиРумъниякато
членкинаЕвропейскиясъюз,а
немеждукметоветенаОряхово
иБекет.Ниеможемданаправим
парк,трилюлкидасложим,но
неиДунавмост.Безличнакарта
неможешдатръгнешзаЕвропа,
аличнатакартанаединградто-
ваенеговияткадастраленплан.
Нашияткадастраленпланеот
1965годинаиенесамобезкрай-
ноостарял,нонееиточен.А
тръгвайкидаправишмост,трябва
даимаштакъвплансвсичките
точнообозначениместа.Така
че,следкатобезличнакартане
можешдапътувашзаГермания,
таканеможешдапристъпиш
къмтакъвгенераленобект,безда
имашяснотазацялата,свързана
снегоинфраструктураиподходи,
акогатоговоримзаеднотакова
сериозносъоръжение,съссигур-
ностщеимаменуждаотточни
стъпки,откъдещетръгне,къде
щесаколоните.Такаче,първо,
вследващитедодвегодинище
трябвадаизготвимновиякадаст-
раленпланнаграда.Естествено,
добрезавсичкинасщеемос-
тътдагоима.Ниеисегаимаме
добъртрафикпрезфериботния
комплекс,поддържамеприятелс-
киотношенияскметанаБекети
ръководствотонафериботатам.
Многорумънципосещаватнашия
пазар,купуватсистокиотнаши-
техали.

- Май и сне гът тук чес то и 
се ри оз но ви притиска, как се 
спра вя те се га в зимата?
-Общинатаизпадавбедствено

положениедориипрималкосняг
итонезащотохорататукнеис-
катдачистятпътищатаиулиците,
азащотоемноготрудно.Релефът
еизключителноравниненвот-
срещнаРумънияаветроветеса
многосилниидориураганни.
Такаощевначалотонатазизима
имахметрудности.Имапроект
заветрогенераторенпаркс55
ветрогенератора,можебиедин
отнай-големитевстраната,чеи
наБалканите,койтопоразлични
причиниевзастой.Предидасе
вземерешениетозипаркданебъ-
девХайредин,атук,бяханапра-
венистотиципроучванияизамер-
ванияотнемскатафирма,която
кандидатстваше,итедоказаха,
чевятъръттукепъти,пътипо-
силен,итопостоянносиленот
останалитеместа.Предидабъде
подписандоговорътидастартира
проектът,ценитенатазизелена
енергиябяханамалениизасега
инвеститоритесеотдръпнаха.

- Какво да очак ват хо ра та 
от об щи на та от но ва та година, 
как во е ва ше то послание?
-Това,коетотрябвадасеслучи,

евеченалице.Налагасеновтон
наотношениямеждухоратаи
институциите,койтобихмеиска-
лиданаложим,даиманормални,
човешкиотношения,затоварабо-
тяазиекипътмиитоваочаквам
отнаселението.Всичкоостанало,
товащесаматериалнитенеща,
коитощедойдат-спортнитезали,
увеселителнитепаркове,детски-
теплощадки.Искамдазадържим
младитевОряхово.Знам,чене
бихмемоглидагиспремвтърсе-
нетоимнапо-добрареализация.
Неможемдакажем:непъту-
вайтезаБрюксел,защототук,в
Оряхово,щестанестрахотно.
Ниенеможемдаимобещаем

това,номожемдаимобещаем,че
вследващитегодиниобстановка-
тавградакоренноиеднопосочно
щесепроменикъмпо-доброи
ефектътоттоващесевидислед
пет-шестгодини,непо-рано.■

Росен ДОБРЕВ, 
кмет 
на Община Оряхово: 

Необещаваме
чудеса,
асамотова,
ченещатаще
сепроменят
къмпо-добро
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ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ
О Б Я В Я В А

На ос но ва ние чл.62, ал.1 от Наредба за придобиване, 
уп рав ле ние и раз по реж да не с об щин с ко иму щес т во и 
във връз ка с из пъл не ние на Решения № 254 и №260 от 
19.12.2012 г., на Общински съ вет Чипровци и Заповед 
№16 от 10.01.2013 г. на Кмета на Община Чипровци   

пуб ли чен  търг с яв но над да ва не 
за от да ва не под на ем  на зе ме дел с ки зе ми

 час т на об щин с ка соб с т ве ност 
от об щин с кия по зем лен фонд на об щи на Чипровци, в 
зем ли ще то на с.Бе ли мел, с.Железна, с. Челюстница, 
гр.Чип ров ци и  с.Гор на Лука, об щи на Чипровци, об ласт 
Монтана описани, как то следва:

1. в зем ли ще то на с.Бе ли мел  с об ща площ – 271,089 дка
1.1.имот №313001   15,755 дка; 
1.2.имот №319037   26,603 дка;
1.3.имот №322031   23,904 дка;
1.4.имот №243067   37,494 дка;
1.5.имот №215019   19,394 дка;
1.6.имот №516045   15,322 дка;
1.7.имот №517033   13,458 дка;
1.8.имот №000510   20,781 дка;
1.9.имот №000523   28,981 дка;
1.10.имот №349021   16,928 дка;
1.11.имот №510008 с код по зи ция 07483255502   16,294 дка;
1.12.имот №300009   16,175 дка;
1.13.имот №481011 с код по зи ция 07363255412   8,000 дка;
1.14.имот №485030 с код по зи ция 07363255412   3,000 дка;
1.15.имот №481023 с код по зи ция 07363255442   5,500 дка;
1.16.имот №000509 с код по зи ция 07363255442   3,500 дка;
2. в зем ли ще то на с. Железна  с об ща площ – 104,857 дка
2.1.имот №021133   15,573 дка;
2.2.имот №000103   15,846 дка;
2.3.имот №019035   13,339 дка;
2.4.имот №019058   10,817 дка;
2.5.имот №011005   21,662 дка;
2.6.имот №011051   16,841 дка;
2.7.имот №011052   10,779 дка;
3. в зем ли ще то на с. Челюстница с об ща площ – 97,533 дка
3.1.имот №201006   24,392 дка;
3.2.имот №000196   21,182 дка;
3.3.имот №201001 с код по зи ция 07728257582   14,000 дка;
3.4.имот №000155   37,959 дка;
4. в зем ли ще то на гр. Чипровци – с об ща площ – 83,600 дка;
4.1. имот №010050 с код по зи ция 06622250462   14,400 дка;
4.2. имот №010051 с код по зи ция 06622250462   6,000 дка;
4.3. имот №061176 с код по зи ция 06555248941   11,600 дка;
4.4. имот №071039 с код по зи ция 06597250691   16,500 дка;
4.5. имот №001030 с код по зи ция 06288250661   0,500 дка;
4.6. имот №071039 с код по зи ция 06608250312   16,500 дка;
4.7. имот №071033 с код по зи ция 06625245452   8,000 дка;
4.8. имот №071032 с код по зи ция 06625245452   6,000 дка;
4.9. имот №071031 с код по зи ция 06625245452   4,100 дка;
5. в зем ли ще то на с. Горна Лука с об ща площ – 279,573 дка
5.1.имот №184010   10,704 дка;
5.2.имот №176022   17,420 дка;
5.3.имот №000058   30,233 дка;
5.4.имот №000060   209,858 дка;
5.5.имот №177025   11,358 дка;
Публичният търг ще се про ве де на 26.02.2013 г. от 9.00 

часа, пов то рен пуб ли чен търг на 05.03.2013 г. от 11.00 
ча са в мал ка та за се да тел на за ла на об щи на Чипровци. 
Срок за от да ва не на зе ме дел с ки те зе ми – ед на сто пан с ка 
година. Първоначална тръж на це на  за 1 де кар за сто
пан с ка го ди на е 4 (че ти ри лева) лева.

Стъпка на над да ва не –  7% вър ху об ща та пър во на чал
на тръж на на ем на це на на съ от вет ния имот. Депозит за 
учас тие в тър га – в раз мер на 4.00 (че ти ри лева) ле ва 
за все ки имот по отделно, за ко ито учас т ва съ от вет ният 
кандидат, вне сен по бан ко ва та смет ка на об щи на та до 
16.30 ча са на 25.02.2013 г. и до 16.30 ча са на 04.03.2013 
г.при пов то рен търг.

Срок за по да ва не на пред ло же ния за учас тие в тър га  
до 16.30 ча са на 25.02.2013г. в де ло вод с т во то на пър вия 
етаж на общината, при пов то рен търг  до 16.30 ча са на 
04.03.2013 г.

Цената на тръж на та до ку мен та ция е 20 лева, пла ти ма 
в брой в ка са та на общината, по лу ча ва се в стая 202.

Оглед на зе ме дел с ки те зе ми – все ки ра бо тен ден от 
8.00 до 17.00 часа, но не покъс но от де ня, пред хож дащ 
търга, след за ку пу ва не на тръж на документация.

Справки и информация: тел.09554/ 28-28; 21–06.
Анатоли  ПЪРВАНОВ                                                            

Кмет на Община Чипровци

Назаседаниетобяха
представени,обсъдени,
оценениикласиранипос-
тъпилитеотДирекция
„Регионалнаслужбапо
заетостта“–Монтанапро-
ектипоНП„Отсоциални
помощикъмосигуряване
назаетост“за2013г.Във
връзкаспостъпилитепро-
ектиинформацияпредста-

вихадиректоритенабю-
ратапотрудавгр.Видин
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Работодателите,кан-
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СОУ„НиколаЙонков
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Брегово,общинаВидин,
Областнаадминистра-
цияВидин,общинаНово
село,общинаБойница,
общинаГрамада,община
КулаиобщинаМакреш.
Постъпилитев

Комисиятапозаетостпро-
ектисаобщо15.Същите

саобсъденииединодуш-
ноодобрени.Проектите
санасоченикъмразкри-
ванена290работнимес-
тавобластВидин,като
стойносттанапроектите
е666813лева,апредва-
рителноразпределените,
катоквота,средстваот
програматаса668273
лева.
Критериите,покоито

саоценяванипроектите
отКомисиятасапроектът
даесъвместимспосоче-
нитевОбластнияпланза
развитиеприоритетиида
допринасязаразвитието
наобласттаиобектитепо
проекта,исвързанитес
тяхдейностиданедуб-
лиратобектиидейности,
коитосеизвършватв

моментаилищесеизвър-
шватвблизкобъдещеот
другиорганизации,фир-
миилидонорскипрог-
рами/вкл.Оперативна
програма„Развитиена
човешкитересурси“/,или
сафинансиранипосилата
наспечелениоткандидат
–работодателяконкурси
поЗаконзаобществените
поръчкииконцесии.
Програмата„Отсо-

циалнипомощикъм
осигуряваненазаетост“
целидаосигуризаетост
исоциалнаинтеграцияна
безработнилица,обект
намесечносоциално
подпомагане,чрезразк-
риваненаработниместа
вобщополезнидейности
ивдейностинатерито-

риятанапредприятиябез
държавнои/илиобщинско
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-дейности,насочени

къмподобряванеуслови-
ятанатрудиработнасре-
данатериториятанасоб-
ственотоимпредприятие
всградиипостройки,в
коитосеосъществяватру-
довадейностисеподдър-
жацелогодишна/постоян-
назаетостнаработните
меставпредприятието.
Тезидейностисадопус-
тимизаработодатели,ко-
итоосъществяватосновна
производственадейност
отпромишленотопроиз-
водствои/илиотпроиз-
водствотонастроителна
продукция;
-дейностивосновното

промишленопроизвод-
ствоипроизводствона
строителнапродукция,
водещидоповишаванена
умения,квалификацияи
конкурентно-способност
нанаетителицанасво-
боднияпазар;
Работодателите,които

могатдакандидатстватс
проекти,са:
1.Областниуправители,

общинскиадминистрации
иобщинскипредприятия
2.Държавнипредпри-

ятияиинституции,из-
вършващиобщополезни
дейности
3.Юридическилицас

нестопанскацел
4.Предприятиябездър-

жавнои/илиобщинско
участие.■Слово плюс

С15проектавъвВидинще
открият290работниместа

Об лас тният
уп ра ви тел 
инж. Цветан 
Асенов
пред се да тел с т ва 
63то 
за се да ние 
на Комисията 
по за етост 
към Областния 
съ вет за 
раз ви тие 
на Видин

Проект за про веж да не на международно
учениезаиздирванеиспасяванепри
разрушениявградскасреда ще се 
ре али зи ра в Учебния цен тър на ГД "Пожaрна 
бе зо пас ност и за щи та на на се ле ни ето"

Главна ди рек ция 
„Пожарна бе зо

пас ност и за щи та на 
на се ле ни ето” учас т ва в 
Проект MODEX FALCK 
(МОДЕКС ФАЛК) за 
про веж да не на уче ние за из дир ва не и спа ся ва не при 
раз ру ше ния в град с ка среда. Проектът се ре али зи ра 
по прог ра ма на Механизма за Гражданска за щи та на 
Европейския съюз.

Учението ще се ор га ни зи ра и про ве де на тре ни ро
въч на та ба за на Учебния в Монтана през ме сец март 
(22 – 25) 2013 г.

Неговата цел е да се тес т ва го тов нос т та за меж ду
на род но ре аги ра не и сът руд ни чес т во при лик ви ди ра
не то на ма щаб ни бедствия. 

В спа си тел ни те опе ра ции в Монтана ще учас т ват 
104 спа си те ли от Естония, Словения и Чехия. 

Ще се отиг ра ват спа си тел ни дейс т вия след 
земетресение. 

В уче ни ето ще взе мат учас тие всич ки ад ми нис т ра
тив ни структури, от об ласт Монтана, ко ито ре аги рат 
при из вън ред ни ситуации. 

На  14 и 15 яну ари 2013 в Учебния цен тър в 
Монтана ще се про ве де ра бот на сре ща по проекта, 
на ко ято ще при със т ват ди рек то рът на про ек та 
Йенс Пол Мадсен и ръ ко во ди те лят Стеф Винк от 
стра на на хо лан д с ка та ком па ния Falck Nutec (Фалк 
Нутек), ко ято е ос но вен бенифициент.  Като оце
ни тел на про ек та в сре ща та се включ ва Паола 
Милано (Италия) и Пека Тиайнен – ко ор ди на тор от  
Европейската комисия. Участници са и  пред с та ви
те ли на спа си тел ни еки пи за тър се не и из дир ва не в 
град с ка сре да от Естония, Словения и Чехия. 

На сре ща та ще се дис ку ти рат де тай ли по ор га ни
за ци ята на меж ду на род но то уче ние в Монтана и ще 
се нап ра ви прег лед на ра йо ни те на операциите, на 
ко ито ще се из вър ш ват спа си тел ни и ава рийн новъз
с та но ви тел ни дейности. 

Холандският кон сор ци ум  FALCK  ор га ни зи ра об що 
6 меж ду на род ни учения. През 2012 го ди на са про
ве де ни 2 по доб ни ма щаб ни тре ни ров ки в Холандия. 
През яну ари 2013 е нап ра ве на тре ни ров ка в Дания. 
През фев ру ари пред с тои – във Франция, през март в 
Учебния цен тър в Монтана, а пос лед но то учение от 
то зи цикъл е в Естония през ме сец май.■

Зелениятекоавтобус 
прис ти га и във Видин

Информационно–об ра зо ва тел на та ини ци ати ва 
„Зеленият 3D еко ав то бус – „Летящата еко клас на 
стая” стар ти ра във Видин от 14 до 23 януари. Тя се 
ор га ни зи ра от „Екопак България” АД, със съ дейс
т ви ето на общината. Еко ав то бу сът е с 50 мес та 
и има два 3D екрана, ко ито да ват въз мож ност за 
ин те рак тив но пред с та вя не на ин фор ма ция за опаз
ва не на окол на та сре да и раз дел но съ би ра не и 
ре цик ли ра не на отпадъците. Обучението е с вре
мет ра ене 40 ми ну ти (един уче бен час) и включ ва 
спе ци ал но 3D фил м че за раз дел но то съ би ра не и 
ин те рак тив на иг ра „Стани еко ге рой”. В рам ки те на 
съ би ти ето е пред ви де но ав то бу сът да по се ти всич
ки ос нов ни и сред ни об що об ра зо ва тел ни учи ли ща с 
па ра лел ки от 1 до 4 клас във Видин. Първата спир
ка на „Летящата еко клас на стая” е Основно учи ли
ще „Иван Вазов”. 

До мо мен та ини ци ати ва та е про ве де на в 32 
града, а децата, вклю чи ли се в нея, наб ро яват над 
50 000. Проектът пред виж да да об х ва не по ве че от 
400 учи ли ща в 95те об щи ни в стра на та и да про
дъл жи до сре да та на 2013 година. ■
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Община Чипровци
о б я в я в а

На ос но ва ние чл.62, ал.1 от Наредба за придобиване, 
уп рав ле ние и раз по реж да не с об щин с ко иму щес т во и 
във връз ка с из пъл не ние  на Решение № 202/24.10.2012 
г. и Решение № 250/19.12.2012 г.  на Общински съ вет 
Чипровци и Заповед №15 от 10.01.2013 г. на кмета на 
Община Чипровци  

пуб ли чен  търг с яв но над да ва не 
за про даж ба на нед ви жим  имот – час т на 

об щин с ка соб с т ве нос т:  изос та ве на ливада, 
по зем лен имот с иден ти фи ка тор 48475.29.21 с 

площ от 2140 кв.м., в зем ли ще то на с.Митровци, 
об щи на Чипровци, об ласт Монтана. 

Търгът ще се про ве де на 25.02.2013 г. от 10.00 часа, 
пов то рен търг на 05.03.2013 г. от  9.00 часа. Начална 
це на – 700 лв., стъп ка на над да ва не – 5% от на чал на та 
тръж на цена, де по зит за учас тие – 70 лв.,  вне сен по бан
ко ва та смет ка на об щи на та до 16.00 ча са на 22.02.2013 г. 
и до 16.00 ча са на 04.03.2013 г. при пов то рен търг.

Срок за по да ва не на пред ло же ния за учас тие в тър га  
до 16.00 ча са на  22.02.2013 г. в де ло вод с т во то на пър вия 
етаж на общината, при пов то рен търг  до 16.00 ча са на 
04.03.2013 г.

Търгът ще се про ве де в мал ка та за се да тел на за ла на 
Общинска ад ми нис т ра ция Чипровци. Цената на тръж на
та до ку мен та ция  е 20 лева, пла ти ма в брой в ка са та на 
общината, по лу ча ва се в стая 202.

Оглед на обек та – все ки ра бо тен ден от 13.00 до 17.00 
часа, но не по къс но от де ня, пред хож дащ търга, след 
за ку пу ва не на тръж на документация.

Справки и информация: тел.09554/ 28-28; 21–06.
                       

Анатоли  ПЪРВАНОВ
Кмет на Община Чипровци 

О Б Щ И Н А     М О Н Т А Н А
НАОСНОВАНИЕчл.69отНАРЕДБАТАЗАРЕДАЗАПРИДОБИВАНЕ,УПРАВЛЕНИЕИ

РАЗПОРЕЖДАНЕСОБЩИНСКОИМУЩЕСТВО
О  Б  Я  В  Я  В  А

ПУБЛИЧЕНТЪРГСЯВНОНАДДАВАНЕ
ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ  ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

№ Землище гр. Монтана
м. “Мало поле”

№ 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

4.131
4.447
4.450
4.493
4.513
4.515
4.516
4.522
4.523
4.530
4.552

4.484

498.70
210.90
686.40
395.40
660.90
806.70
676.70
820.60
714.20
637.90
365.10
503.50

1940.00
760.00

2470.00
1540.00
1780.00
1940.00
1830.00
2220.00
1930.00
1910,00
1750.00
1890.00

194.00
76.00
247.00
154.00
178.00
194.00
183.00
222.00
193.00
191.00
175.00
189.00

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

Търгътщесепроведена31.01.2013 год. всградатанаобщинаМонтана.
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Димитър МАРКОВ, Враца
Избрах то ва заг ла вие от по пу ляр но сти хот во

ре ние по вре ме то на соца, за що то ми се стру ва 
найподходящо. Ще ста не ду ма за ня кои из вес
т ни на ши личности, от ко ито по ед на или дру га 
при чи на се разочаровах.

Почвам с пе ви ца та Нина Николина. Откакто 
се по яви на сце на, я слу шах с удоволствие. 
Импонираше ми и ка то глас, и ка то излъчване. 
И та ка бе до момента, ко га то пре ди ня кол ко го
ди ни про че тох в ней но интервю, че се сра му ва 
от род ния си град. Казах си: Щом тя се сра му
ва не от от дел ни личности, а от це лия дос то ен 
бъл гар с ки град Враца, за що пък той да не се 
сра му ва от нея? И от то га ва не ме ин те ре су ват 
ни то пес ни те й, ни то са ма та тя.

И вто ри ят е пе вец – Веско Маринов. 
Обожавах го. Считах (и се га го твърдя), че 
той из пя найху ба ва та пе сен за България в 
но во време. Каквото бе ше ня ко га „Моя стра
на“ на Емил Димитров, то ва е днес „За теб, 
Българийо!“. Защо то га ва го „сру тих“? Защото 
ста на прид во рен певец. Ако то ва е би ло нор
мал но за пев ци те през средновековието, днес 
– в ХХI век – е срамно.

Третият е фут бо лист – Христо Стоичков. 
Знайно е, че е чо век с че пат характер.  Но ако 
то ва му по ма га ше ка то фут бо лист (вли ва ше му 
до пъл ни те лен хъс), то след то ва са мо му пре чи  
и го излага. В края на ми на лия век, ко га то се оп
ре де ля ше фут бо лис тът на България за ХХ век, 
той бе ос та вен вто ри след Георги Аспарухов. 
Имам обяс не ние за що пър ви не ста на този, 
кой то пос тиг на наймно го успехи: над де ля ха 
лич нос т ни те ка чес т ва на Гунди и мно гоб ройна
та лев с кар с ка гил дия сред журналистите. 
Затова Стоичков и до днес е но мер ед но ка то 
футболист, но ка то треньор и чо век – не. Да си 
спом ним про ва ла му ка то на ци она лен треньор. 
А мен лич но мно го ме ра зо ча ро ва и със са мох
вал на та му ТВ изява, че всъщ ност оби ча не 
прос то да ловува, а да из би ва животни. Адиос, 
дон Стойков!

Завършвам с по пу ляр ния по пу ля ри за тор 
на ис то ри ята Божидар Димитров. Умее да 
разказва: и на живо, и писмено. И аз всичко, как
во то из ли за ше от не го ка то книжки, съм си ку пил 
и прочел. Интересно (до ри и ко га то са спорни) 
из ла га в тях ис то ри чес ки те си тези. Тогава за що 
го сла гам в та зи група? Разочарова ме, ко га то 
се от мет на от ста ра та си пар тия и пре ми на при 
но ви те властници. Демек „из тъ ка си платното...“. 
А как ви то и оп рав да тел ни ду ми да се изтъкват, 
ре не га тът прос то си ос та ва ренегат. Няма от п
ред  да сла гам лю би мо то оп ре де ле ние на гос по
дин „про фе со ра“ „ши бан“. Това оп ре де ле ние той 
за па зи са мо за на ро да ни...

Накрая ще ка жа ня кол ко ду ми и за хо ли вуд с
ки те звезди: Рамбо и сие. Знайно е, че си уми
рат от кеф да ид ват тук да сни мат ек шъ ни те 
си. Пора но мислех, че го пра вят само, за що то 
им из ли за мно го поевтино. Но от как то уни що
жи ха го ля ма част от при ле пи те в Деветашката 
пещера, се убедих, че ид ват тук и за що то ни
кой не зак ри ля (на дело) при ро да та ни. Та 
Рамбовците вар вар с т ват из България, а ние им 
се радваме, как то ин ди ан ци те на Колумбовите 
мъниста.■

Срутени
кумири

На17ноември2012г.в
Лизнайт,палкенскотона-
именованиенас.Белоблато,
поинициативанаотец
СтоянКалапишиСветлана
Караджовасепроведепър-
ватапородасисрещана
лидеритенабанатските
българиоттритедържа-
ви–България,Сърбияи
Румъния.Целтанасрещата
беединениетонаобщността
дастъпиназдравитеосно-
винаедниежегоднисрещи,
коитодаочертаватцелитеза
бъдещатаработанадружест-
ватазапредстоящатагодина
идоговаряненасъвместни
инициативи.
УчастиевзехаотецСтоян

Калапиш–председателна
дружество„Трандафер“
(Лизнайт),Светлана
Караджова–председател
наДружествотонабанат-
скитебългаривБългария
икметнас.Бърдарски
геран,ЙорданКолевот
Държавнатаагенциязабъл-
гаритевчужбина,Павел
Велчов–ръководителна
читалищетовСтарБешенов,
ПериРадулов–председател
надружествотовБречкя,
ПетронелаПетков-Шехаби
отБречкя,сътрудникна
вестник„Нашаглас“испи-
санието„Литературнами-
съл“вТимишоара,Иван
Ранков-отдружеството
въвВинга,МарияИванова
–секретарначиталище-
товАсеново,отецСтефан
КалапишотБърдарски
геран,АнатолиПърванов–
кметнаЧипровци,Анюта
Каменова-Борин–директор
наИсторическиямузейв

Чипровци,ИванДамяновот
дружество„Иваново-1868“
вИваново,Августин
Калапиш,ЙосифВасилчин-
МареиОгнянЦветковот
дружество„Иваново-Банат“
вИваново,ЙошкаДудуй–
кметнас.Иваново(Сърбия).
ГостбеЖаркоЕвтимовот
Дружествотозабългарски
език,литератураикултурав
НовиСад.
ОтецСтоянКалапишотк-

рифорумаисподеликаксее
появилаидеятазатазипърва
среща.Тъйкатолипсвако-
ординациямеждуотделните
дружествачестваниятаи
събитията,коитоорганизи-
рамевсекипоотделнопоня-
когасъвпадатизатованемо-
жемдаучастваменавсякъде.
Същоиневинагивсички
получаватпоканизададено
събитиепорадислабатапо-
някогавръзкамеждуотдел-
нитезвена,аеднаежегодна
среща,коятодасепревърне
втрадицияидасепровеж-
давсякагодинанаразлично
място,щенипомогнедаза-
почнемдамислимиработим
катоеднаистинскиобедине-
наобщност.
СветланаКараджова,

коятопредседателства
конференцията,съобщи
дневнияред,състоящсеот
дветочки–съгласуванена
съвместниякултуренкален-
дарза2013г.иразискване
ивземаненарешениеза
насрочваненапърваезикова
конференцияпорадинабо-
лелитепроблемисезикаи
създаванатаписменоств
общността.
Следразискванеисъгла-

суваненаангажиментите
бяханабелязаниследните
общичестванияпрез2013г.:

●325г.отЧипровското
въстание–вЧипровцина7
септември

●275г.отосноваването
наСтарБешенов(Румъния)
–15август

●145г.отосноваването
наИваново(Сърбия)–20
октомври(СветиВенделин)

●90г.отсъздаване-
тонаНародночиталище
„Съединение-1923“–с.
Бърдарскигеран–31август

●10г.фестивал„Яко
Ронков“вСтарБешенов–30
ноември.
Повъпросазаорганизира-

ненаезиковаконференция,
какватоидеяимаотгоди-
ниГеоргиНаков,кметна
СтарБешенов,Светлана
Караджовапредложипърва-
тадасеорганизиравСтар
Бешенов,къдетоелюлка-
танабанатскитебългари,
разпиленипоцелиясвят.
ПавелВелчовобяви,че
през2013г.честваниятана
275-годишнинатаотоснова-
ванетонаСтарБешеновще
протекатнадваетапа–на
3март,защотона3марте
първиятзаписв„Historia
Domus“оттовамясто,а
на15августщееобщото
голямочестванесвсички
банатскибългариотцелия
свят,когатощесечестваи
800-годишнинатаотпърво-
тоспоменаваневистори-
ческидокументнаимето
намястото„Бешенов“.Той
сподели,чепредложението
вероятнощебъдеодобре-
нооткметаиотсегаможем

дакажем,чевднитеоколо
3мартСтарБешеновмо-
жедаедомакиннапървата
езиковаконференция,която
дасезанимаеснаболелите
проблеминаезиковитепра-
вилаинорминаговоримия
иписменезикнабанатските
българи.Попредложение
наприсъстващитенаконфе-
ренциятащебъдатпоканени
експертиезиковеди,изтък-
натимайсторинасловото
отобщносттаихора,които
саангажираниотгодинис
опазванетоиобогатяването
наезикаикоитосезани-
маватсизследваниявтази
област.
ПавелВелчовсъобщив

тазивръзка,чеотеднагоди-
навСтарБешеновработят
посъздаванетонаречник,
коитодасъберевсички
думи,употребяванетам,
коитощебъдекаченвин-
тернетипредставителите
отдругитенаселениместа
щемогатдадобавяттехни-
тевариантинадумите,ще
могатдагоредактиратида
допълват.Потозиначинсъс
съвместниусилиядауспеем
даопишемвсичкидуми,ко-
итовмоментасеупотребя-
ватилипъквечесаизклю-
чениотактивнаупотреба,
ноедобредабъдатзапазени
запоколенията.
Наезиковатаконференция

щебъдатразискваниважни
въпросизаправописните
правила,транскрипцията,
опазванетонавариантите,
създаваненаусловиязапре-
даваненаезиковотобогатс-
твонамладитепоколения.
■Слово плюс

заобединениетона
банатскитебългари

Новоначало



„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

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.

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 найдоб 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

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

Брокерска къща – Монтана,
изкупува земеделска земя

в общините Медковец и Якимово
при изгодни цени.

За контакти: гр. Монтана, бул. „Трети март” 68; 
телефони: 096/300 825, 0888/60 90 28

►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР
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16 – 23 яну ари
16 с Честни ве ри ги на 

св. ап. Петър. Преп. Ромил 
Видински. Св. свщмчк 
Дамаскин Габровски.

17 ч * Преп. Антоний 
Велики (Антоновден)

18 п * Св. Атанасий и 
Кирил Александрийски. Св. 
Йоаким, патр. Търновски 
(Атанасовден)

19 с Преп. Макарий 
Египетски. Св. Марк, еп. 
Ефески

20 н † Неделя 12 след 
Неделя по дир Въздвижение 
– на 10те прокажени. Преп. 
Евтимий Вилики. Св. Евтимий, 
пат ри арх Търновски

21 п Преп. Максим 
Изповедник. Св.мчк Неофит.

22 в Св. ап. Тимотей. 
Прпмчк Анастасий Перски. Св. 
свщмчк Петър, еп. Български. 
Св. мчк Сионий Български

23 с Св. свщмчк Климент, 
еп. Анкирски. Св. мчк 
Агатангел. Св. Павлин, еп. 
Нолански.

Иотновоевремеза
фестивала“Фършанги”
Каним ви на фестивал!

На 9 фев ру ари 2013 г. 
Бърдарски ге ран от но во 
ще ста не цен тър на фес ти
ва ла „Фършанги“. За тре ти 
по ре ден път ще се съ бе рат 
ба нат с ки бъл га ри отбли зо 
и далеч, ще дойдат тех ни 
при яте ли и всички, за ко
ито тра ди ци ите и па мет та 
за ми на ло то се пре ли ват с 
днеш ния живот, за да мо гат 
да про дъл жат в бъдещето. 

Освен тра ди ци он но то 
шес т вие на мас ки ра ни те 

участници, от но во ще има базар, на кой то ще мо
же те да на ме ри те сувенири, кук ли в ба нат с ка бъл
гар с ка носия, раз лич ни за на ят чийс ки из де лия и др.

Очакваме ви да ста не те част от фе ери ята на 
празника, кой то та зи го ди на ще бъ де са мо в един 
ден при след на та програма:

ПРОГРАМА НА ФЕСТИВАЛА
9 фев ру ари 2013 г.

10,00 ч. – Пристигане на учас т ни ци те и ра бот на 
сре ща на ръ ко во ди те ли те на гру пи те

10,30 ч. – Откриване на фес ти ва ла и шес т вие
След шес т ви ето вед на га след ва хумористичен 

кон церт в са ло на на читалището.
* * *
За ба нат с ки те бъл га ри Фършанги (унг. 

Farsang, нем. Fasching) са три те дни на кар на вал-
но ве се лие от пос лед на та не де ля пре ди Великия 
пост до Пепеляна сряда. Сред пра вос лав ни те 
е из вес тен ка то “Заговезни”. Всяка го ди на в с. 
Бърдарски ге ран же ла ещи те ще се съ би рат, за 
да из жи ве ят въл шеб с т во то на карнавала.

В Католическата Църква по цял свят пре хо дът 
меж ду обик но ве но то ли тур гич но вре ме и вре-
ме то на Великия пост пре ди Великден се от бе-
ляз ва с кар на вал ни шес т вия и все об що веселие. 
Изживяване на ня кол код не вен кон т ро ли ран хаос, 
кой то из ли за на площадите, по улиците, за май-
ва с пъс т ро та та на кос тю ми те и не очак ва нос т-
та на закачките, ко га то все ки взе ма чуж да роля, 
мас ки ра се и учас т ва в за вих ря що то се веселие. 

На Пепеляна сряда, ко га то све ще ни кът в 
хра ма по ръс ва с пе пел гла ви те на вяр ва щи те 
с ду ми те „Спомни си, човече, че си прах и на 
прах ще се пре вър неш”, се сла га край на та зи 
фе ерия с цел ак тив нос т та да се на со чи към 
чо веш ка та ду ша за под го тов ка та й по вре ме 
на пос та в очак ва не на най-ве ли ко то съ би тие - 
Възкресението.

Във фес ти ва ла учас т ват не са мо католици, 
но и всички, за ко ито кар на ва лът е част от праз-
нич на та картина, на чин да се по за бав ля ват и да 
на ме рят но ви въл ну ва щи преживявания.■

Започнаремонтна
църкватавнай-голямо-
товидинскосело/3000/
-Арчар,съобщикметът
муЕмилГеоргиев.Храмът
„УспениеБогородично”
евториятпоголемина
следвидинския„Свети
Димитър”.
Обновителнитеработи

сеизвършватпопроектна

видинскатамитрополия,
чиятостойносте350000
лв.Тойсефинансира
отпрограматазаразви-
тиенаселскитерайони.
Строителисаработили
допоследнияденпре-
диНовагодина,твърди
кметът.Вечееремонти-
ранпокривът,направене
дренажоколоосновитена

храмаисабоядисанисте-
нитеотвън.Предстоидасе
шпакловатстенитеотвътре
идасебоядисат,дасепос-
тавипод,допълникметът.
Храмът„Успение

Богородично”естроенв
началотонаминалиявек.
Винагиебилдействащ,
вмоментавнегослу-
жатдвамасвещеници.

Никогаобаченеебил
изографисван.Следприк-
лючванетонапроекта,
щетърсимвъзможностза
изписванетому,допълни
ЕмилГеоргиев.Неебили
ремонтиран,затовамитро-
политскиятпроектеспаси-
телензасградата,допълни
ЕмилГеоргиев.

От сайта kmeta.bg

Проектът се фи нан си ра с 350 000 лв. от Програмата за сел с ки те ра йо ни

Започнаремонтна
църкватавс.Арчар



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

лю
сСлово

►МАЛКИ ОБЯВИ

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”

Председател
на кооперация
“Журналист”
и гл. редактор:

Параскева Маркова 
тел. 0876 307 732
         0876 537 952

●Печатница Враца● ЕООД

Монтана, бул. „Трети март” № 68, Брокерска къща, ет. 3.
Екип Враца 
ул.“Цв. Кръстенякова” 13 
ОКС, 3000, п.к. 140, 
тел.: 092 665 400; 
          0897 658 888
Екип Монтана
3400, п.к. 133,  
бул. "Трети март" 68, 
Брокерска къща, ет. 3
 тел. 0876 537952     
          0988 881081
Екип Видин                                   
3700, ОКС, ул.”Г. Божинов” 1
тел.: 0889 399 349

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

ВСИЧКО ЗА ДОМА. 
Втора упот ре ба от 
Германия. Мебели, ел. 
уреди, колелета, ком пют ри 
и мно го други. В под ле за 
на жп га ра та в Монтана.

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.
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КметътнаБерковица
ДимитранкаКаменоваува-
живетераниотВтората
световнавойна,коитожи-
веятвДомазастарихора
вграда,съобщихаотоб-
щинскатаадминистрация.
Заслужилите9мъжеса
отразличниселищана
страната,ноиматобща
съдба–намладинисаво-
юваливредоветенабългар-
скатаармия.Теполучиха
плодове,сладкишиидруги
лакомства.

Подаръцизапразниците
саполучилиивсичкидеца
отсоциалнитезаведения
–дом„ЛюбаТенева”–за
лишениотродителскигри-
жиидомазадецаимладе-
жисумствениувреждания.
71пакетасдрехи,играчки
илакомствасадоставениза
тяхвБерковицаотблагот-
ворителнатаорганизация
„RoundTable”.Тесапрате-
ниотдецаначленовената-
зиорганизациявАвстрия.
ДимитранкаКаменова

събранапартивградския
център„Камбанка”десетки
децаотграда.Затяхоб-
щинатаосигурилакомства
ихудожественапрограма.
Снай-оригиналнипода-
ръцищезапомнятобаче
2012ученицитеотвторо
основноучилище„Христо
Смирненски”.Тесираз-
менилипоеднакнигаот
личнитесибиблиотеки,
допълнихаотобщинската
администрация.

От сайта kmeta.bg

Кметпочетеветерани
отвойните
Димитранка Каменова пра ти по да ръ ци на мъжете,
ко ито жи ве ят в со ци ален дом в Берковица

Даниела ХИТОВА
МайсторътнаспортаАсенАсеновотспор-

тенклуб„Арис”еспортистнагодинатаза
2012г.заобщинаВраца.Призътепризна-
ниезакикбоксьоразаполученитепрезтази
годинатитли-вицесветовеншампионпо
муайтай2012г.–мъже,57кг,европейски
шампионпомуайтай2012г.–мъже,60кг,
държавеншампионпокикбокс/лоукик/
-мъже,57кг,държавеншампионпокик
бокс/фулконтакт/-мъже,57кгидържавен
шампионпокикбокс/стилК-1/-мъже,57
кг.Престижнатастатуеткабевръченана
АсеновоткметанаВрацаинж.Николай
Иванов.Треньорнаспортистанагодинатае
АнгелИванов.
„Уважаемиспортисти,треньорииспор-

тнидеятели,заменечестиудоволствие
дасъмдомакиннатазицеремония,коятос
годинитесепревърнавтрадиция.Благодаря
ви,чезапореденпътнинакарахтеда
сечувствамегордиспостижениятави.
Благодаряви,ченидаватеусещането,че
Врацазаслужавадастоинаспортнатакарта
наБългария.Знам,четрябвадасеполо-
жатощемногоусилияивиуверявам,че
спортътщепродължидаеединотнашите
приоритети”–стезидумисеобърнакъм
награденитекметътинж.НиколайИванов.
Вдесяткататазигодинавлязохасъщо:

2 място:  Бетина Банчева–Спортен
клуб„Арис”
БронзовмедалистотСветовнопървенствопо

кикбоксзакадети,стилкиклайтконтакт,-55кг
ДържавеншампионпокикбоксДСВ,стил

лайтконтакт,55кг
ДържавеншампионпокикбоксДСВ,стил

киклайтконтакт,55кг
ДържавеншампионпокикбоксДСВ,стил

лайтконтакт,55кг.
Треньор: Ангел Иванов
3. Гита Ванива Додова–Атлетически

клуб„Враца”
Балканскопървенство–жени/троенскок/-1

място
Международентурнир„Академик”–жени/

троенскок/-1място
Турнир„Скокове”–жени/троенскок/-2

място
Треньор: Альоша Велков
4. Георги Тодоров -Атлетическиклуб

„ПавелПавлов”–Враца
Държавноиндивидуалнопървенствозаюно-

шипод20г.–100мгладкобягане-1място
Държавноиндивидуалнопървенствозаюно-

шипод20г.–200мгладкобягане-1място
Държавноиндивидуалнопървенствозаюно-

шипод20г.-щафета4x100м-3място

Балканскиигризаюношипод20г.-100мглад-
кобягане-3място
Балканскиигризаюношипод20г.-200м

гладкобягане-5място
Балканскиигризаюношипод20г.-щафета

4x100м-3място
Треньор: Румен Павлов
5. Марио Тодоров-Таекуон-доклуб„Кум

рьонг“–Враца
Държавнопървенство2012г.спарингмъже

+85кг-3място
Европейскопървенство2012г.,спарингмъже

„Пауъртийм”/„Фулконтакт”+85кг–1място
Треньор: Илия Цветков
6. Радослав Димитров–Таекуон-доклуб

„Кумрьонг“–Враца
Държавнопървенство2012г.-спарингЮСВ

-69кг-2място
Европейскопървенство2012г.-спаринг

ЮСВ-69кг-2място
Европейскопървенство2012г.-спарингот-

борноЮСВ-2място
УчастникнаСветовнопървенствозаюноши

Естония2012
Треньор: Ирена Цветкова
7. Деян Тодоров–Спортенклуб„Арис”
БронзовмедалистотСветовнопървенствопо

кикбоксзакадети,стил„киклайтконтакт”,-69
кг
ДържавеншампионпокикбоксЮМВ,стил

„лайтконтакт”,63кг
ДържавеншампионпокикбоксЮМВ,стил

„фулконтакт”,75кг
ДържавеншампионпокикбоксЮСВ,стил

„фулконтакт”,71кг
Треньор: Венелин Янков
8. змс Дамян Петров-Спортно-техни-

ческимоделенклуб„Враца”
Международносъстезание„ГрандПри”

Турциявклас„Формула5”-2място
МеждународносъстезаниевШуменклас

„Формула5”–1място
4златнимедалавДържавнияшампионат,аб-

солютеншампионвклас„Формула2”за2012г.
Треньор: Огнян Филипов.
Тазигодинадвамаспортистисекласирахас

равенбройточкиидваматазаехадеветомясто:
9. Иван Петров-Атлетическиклуб„Павел

Павлов”–Враца
Държавноиндивидуалнопървенствозаюно-

шипод20г.-400мбяганеспрепятствия-1
място
Държавноиндивидуалнопървенствозаюно-

шипод18г.-400мбяганеспрепятствия-1
място
Държавноиндивидуалнопървенствозаюно-

шипод18г.-400мгладкобягане-1място
Държавноиндивидуалнопървенствозаюно-

шипод18г.взала-400мгладкобягане-1място
Държавноиндивидуалнопървенствозаюно-

шипод18г.взала-200мгладкобягане-2място
Балканскиигризаюношипод20г.-400мбя-

ганеспрепятствия-5място
Балканскиигризаюношипод20г.-щафета

4x400м-5място
Балканскиигризаюношипод18г.-400м

гладкобягане-6място
Балканскиигризаюношипод18г.-щафета

4x100м-4място
Треньор: Румен Павлов
9. Едуард Евтимов–Спортенклубпобор-

ба„Ботев-93”
Държавенличеншампионат–момчета-1

място
Държавенличенотбореншампионат–

момчета,определензанай-резултатенсъстезател
-1място
Международентурнир„ПламенБоцев”–мом-

чета-1място
Международентурнир„Ватилякос”Гърция–

момчета-1място
Националентурнир,купа„Самоков”–каде-

ти-1място
Треньор: Юлиян Георгиев.
Комисията,коятоизбраспортиститена

годината,спредседателзаместниккметът
КрасимирБогданов,определиитритенай-доб-
риотборазаотминаващатагодина:

1. КВТ „Ботев”–воднатопка,девойкист.
възраст
Държавнопървенство–1място
Треньор: Найден Найденов
2. КВТ „Ботев”–воднатопка,жени
Държавнопървенство-2място
Купа„България”-2място
Треньор: Найден Найденов
3.  СКПС „Ботев - 2000”–воднатопка,де-

войкистаршавъзраст
Държавнопървенство–3място
Треньор: Венетка Начева и Ивайло Томов.
Турист на го ди на та за 2012 г. стана

ученикътотЕзиковатагимназияВладимир 
Иванов ЕневсръководителЛило Ангелов 
Лилов.Наградата„фут бо лист на го ди на та” 
беза Илия Илиев-капитаннамъжкияотборна
„Ботев–Враца”стреньор Антони Здравков.■

Кикбоксьорът
АсенАсенове
спортистнагодината
заобщинаВраца
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Йордан ГЕОРГИЕВ 
Най-честотойепред-

ставянкатобелетрист,
драматург,публицист,
общественик.Навярнов
тезиобластитворческата
мудейностенай-изявена
(десеткикниги–романи,
над15драми,голямброй
редактираниотнегоспи-
санияиучастиевдруги
такива).Избиранеза
депутатвтринародни
събрания.
Акопредесентана1931

годинавСофияНародният
театъриоператържес-
твеноотбелязват40-го-
дишнинатанатворческата
мудейност,тосега,по
случай140-атагодишнина
отрождениетому,няма-
шесъществениизяви.В
редицацентралнивест-
ницинацяластраницасе
помествахановиданни
отнеговиямногостра-
ненживот:в.„Над55”,
бр.6-12.VI.2011г.вруб-
риката„Страсти”–„За
ЧепатияСтрашимиров”;
в.„Минахагодини”,бр.
35/30.VIII.2011г./врубри-
ката„Шепототминалото”
–„АнтонСтрашимиров
спечелилвторатасижена
съссказказалюбовта”;В.
„Уикенд”от4-10.VIII.2012
г.врубриката„Ретро”–
„Бащатана„Свекърва”
и„Вампир”билстранна
птица.Вероятноимаи
други.Нали„неговият
образетвърдеоригина-
лен”,сазаявявалимного
неговиизследователи.
Просветнитеизданияне
излязохасъссвои„разк-
рития”,въпрекиподадени
заявки.
Аналиощеакад.

ПанталейЗаревпишев
неговата„Панорама…”:
АнтонСтрашимирове
измъчванотпостоянен
гладзазнанияисеемятал
отеднаобласткъмдруга.
Намладинитойепро-
дължителновремевсред
народакатобояджия,сел-
скостопанскиработник,
прислужник,учител.
Пропътувалеголямачаст
отстраната–отБургаси
СтараЗагорадоТърново,
Шумен,Видин.”Имо-
жебинямадругслучай
унас,какъвтоетозипри
АнтонСтрашимиров,кой-
топрезцелиясиживоте
билучителиелишенот
възможносттадазаема
тазидлъжностзавинаги.
Известное,чеот1989
до1995г.учителствав
Берн(Швейцария),учи
география,слушалек-
циипопсихологияи
литература.Следзавръ-
щанетосивБългарияе
гимназиаленучителвъв
Видин(1898-1899)ив
педагогическотоучилище
вКазанлък(1899-1900),
откъдетоеуволнензара-

дивлизанетомувостър
спорскметанаградаиму
забраняватдазаемащатна
длъжностдокраянажи-
вотаси.
Самияттойвисокоцени

учителскатасипрофесия.
Присрещитесисши-
рокатаобщественостиз
цялатастрана,винаги
заявява:„Попрофесия
съмгеограф,попризва-
ния–белетрист.”Занаше-
тоучителствообачетой
сиоставанедостатъчно
познаткатоучителисин-
дикалендеец.Анякои
неговиизследователи
заявяват,чеповремена
преподаванетойбешеи
поет,иучител,иактьор.А
вгодинитепредиобразу-
ванетонаБУС(Български
учителскисъвет)ебил
избиранзапредседател
наОколийскотоучителс-
кодружествоизаделегат
научредителнияконгрес
–1895г.Нееприсъствал
приоткриванетонаконг-
ресапорадизадържането
мувареста.Вторатаму
съпругаСтефка,отВидин,
същоеучителка,ноепри-
нуденадасеотдадена
актьорство,задаучаствав
представлениятананего-
витедрами.Такаидокрая
наживотаситозиголям
белетристнеемогълда
изкарапари,задаиздаде
своитесъчинения.
ЗанашияСеверозапад

АнтонСтрашимировпро-
дължавадаеизвестенс
романаси„Хоро”,излязъл
през1926година.Нали
внегопишезаразгрома
наСептемврийскотовъс-
таниеот1923г.:„Клаха
народа,кактоитурчинне
гоеклал…”Тойеста-
нализвестеникатокра-
еведскнигатаси„Село
Върбовчец”.Тазитворба
накъснияСтрашимиров,
излязлапрез1932г.,от-
давнаеизчерпана.Ав
Речниканабългарската
литература,БАН,1982
г.,томIII,нас.406,къ-
детопо-обширноепред-
ставентворецътАнтон
Страшимиров,заглавието
е„СелоВрабчовец,1932”.
Книгата„СелоВърбовчец”

едвапрез2011г.
станаизвестна,
появиласека-
токсерокопие
вдарнаживе-
ещияотредица
годинивград
Монтанавър-
бовчанинЛозан
Илиевпослучай
100-годишнияму
юбилей.Чрезнея
иличнитеспоме-
нинадядоЛозан,
познаваллично
писателяАнтон
Страшимиров
ощеотпървите
днинанеговото
пребиваванев
роднотомусело,
научавамеиза
тазимудейност
катокраевед.
Аможеби

ниеоставаме
длъжницикъм
твореца,учителя
икраеведаАнтон
Страшимиров
икъмнеговата

140-годишнинаотрож-
дениетомусега,когато
научаваме,четойка-
тодепутат,заседавалв
Народнотосъбраниеза
настоящетоибъдещетона
странатапрезпървитетри
десетилетиянаХХвеки
давачастоттворческите
сивъзможностииотживо-
тасизапроучваненаедно
село,бездатърсибонуси,
коетоеособенопоучител-
нозанастоящетони.
Колкоактуалнозвучат

исегадумитеме,изказа-
ниотнеговитеизпращачи
презесентана1931г.,
бързайкизавлаканага-
раОрешец:„Петре,да
проучимселатаси!Да,
некапроучимселатаси!...
Земятаниеосеянасамо
сразвалини.Ниеимаме
едничкотяхинищодруго.
Дагиоживимиосмис-
лимзанасизатези,които
идватследнас!Петре,
щенапишацялакнигаза
вашетосело.Нечетое
по-изключително,атака,
защототрябвадапро-
учимвсичкитесисела,до
последното.”
Послесенаучава,че

тойебързалдасезавър-
невСофия,тъйкатое
предстоялочестването
на40-годишнинатаот
писателскатамудейност
на15.ХI.1931г.Единот
следващитемуизследо-
вателиМинкоНиколов
подчертава:„Тойнебърза-
шедатрупапари,аумря
катонесретник,безслуж-
баипостояннидоходи,
въввечнагрижазахляба
ипокрива.”
Ниманеевъзмож-

носега,послучайтази
кръглагодишнинаот
рождениетонаАнтон
Страшимиров,нашият
Северозападдапреиз-
дадекнигатамуотсто
страници,носещаимето
„СелоВърбовчец”ида
продължимдаизпълнява-
менеговияповикотпреди
80години:„Дапроучим
селатаси…”,особено
сега,внашевреме,кога-
топрогнозитезатяхната
съдбасастрашни.■

Памет

Авторътна"Хоро":
Дапроучимселатаси!
На вър ши ха се 
140 го ди ни 
от рож де ни ето 
на Антон 
Страшимиров

Мирослав ГЕТОВ
Наскоровзаседателната

заланаобщинатасесъс-
тояпремиеранадокумен-
талнияфилм„Каменното
съкровищеотМездра”.
Официалнотопредставяне
предпубликанапървата
кинолентазаантичната
исредновековнакрепост
„Калето”уважихаблизки
иприятелинатворческия
екипнафилма,ценителина
„седмотоизкуство”,пред-
ставителинаОбщинския
съветиадминистрация.
Младиятрежисьориопе-

раторнаисторическатапро-
дукцияИскренКрасимиров
споделилюбопитнинеща
околонейнотосъздаванеи
благодаринавсички,доп-
ринеслизареализирането
наамбициознияпроект.
Закрепостта„Калето”,за
хоратаивремената,пре-
миналипрезтозикръсто-
пътнаисторията,говори
кметътИванАспарухов.

Вдискусиятасевключиха
същосценаристътнафил-
маКрасимирСтефанов,
театралниятрежисьорЮли
Пухалскиифотографът
МартинДинков.
МеждувременноИскрен

имашесвоятателевизионна
кинопремиеравнационал-
нияефир.НавръхБъдни
вечерБНТ2излъчинего-
виядебютендокументален
филм„ХляботБога,богове
отглина”,койтопрезм.г.
бешеотличенсъсспециал-
натанаграданажуритона
VIIIМеждународенфес-
тивалнатуристическия
филм„Наизточниябряг
наЕвропа”въвВелико
Търново.Напролет22-го-
дишниятоператорна
Българскатанационална
телевизиявъвВрацаот-
новощеучаствавпрес-
тижнияфорум,тозипътс
най-новиясикинопроект
-„Каменнотосъкровищеот
Мездра”.■

Светла
ДАМЯНОВСКА
ИвелинаВасилеваеде-

ветокласничкавПриродо-
математическатагимназия
въвВраца.Освенудоволс-
твиетоотдосегасточните
науки,еднадруганейна
страстбудилюбопитство:
увлечениетойпоизобрази-
телнотоизкуство.Ивелина
вечениеправиласъп-
ричастнисфантазиитеи
умениятаси-предиоколо
2години,когатоподреди
първатасисамостоятелна
изложба.
Имакарчеоттогаване

еминаломноговреме,
настоящатаекспозиция
правивпечатлениесоще
по-голямататочностиде-
тайлностнаработитей,

разширенияттворчески
хоризонтисполучливото
„оживяване“наобразите,
коитотяпресъздававърху
листа.Портретуванетона
реалниличностиилина
приказнигероиисъздания,
предаванетонапсихологи-
ческисъстояния,разчитащи
севпогледитеимимиките
нарисуванитеобрази,е
нещодостатрудноидос-
тойнозаотбелязванекато
постижение.Прецизната
завършеностнаработитеи
уважениетокъмподробнос-
титесъщоиздаватнесамо
амбициозен,ноиотговорен
автор.Автор,койтодава
заявказаощепо-интерес-
нобъдещоразвитиеине
напоследномясто:тру-
долюбивавтор,койтоне

самосеносинакрилетена
вдъхновението,ноисъвест-
нодоработвазапочнатото.
Обикновенообразите

върхулистаняматнужда
отобяснение-тесамиго-
ворятзасебеси.Радващо
е,чевмалкияниградот
временавремесепоявяват
младиталанти,свенли-
воизлагайкитворбитеси
инадявайкисенаодоб-
рениетонапубликата.
Ивелинаесредтяхиазя
поздравявамстазивтора
самостоятелнаизложба,
катойпожелавамнаредсъс
строгатахармонияначис-
латавматематиката,която
еизбралазасвоебъдеще,и
занапреддаотделявремеза
общуванесхармониятана
формитеицветовете.■

Самостоятелна
изложба-графикана
ИвелинаВасилева

Кастинг за 
но вия филм
на Камен
Калеев

На 17 яну ари със 
съ дейс т ви ето на 
Сдружение „СТАРС” 
– Монтана от 11.30 
до 17.00 ча са в ОУ 
„Г. Бенковски”, кв. 
Кошарник, Монтана, 

ще се про
ве де кас
тинг за 
момичета, 
же ни и мъ
же от ром с
ки про из ход 
за учас тие в 
нов френ с

кобъл гар с ки филм на 
Камен Калеев.

По рег ла мент учас
т ни ци те тряб ва да 
бъ дат на въз раст от 
16 до 40 го ди ни и да 
имат же ла ние да се 
за ни ма ват с ак тьор
с ко майсторство. За 
прос луш ва не то не се 
изис к ват спе ци фич ни 
ак тьор с ки уме ния или 
пред ва ри те лен опит 
на сце на или пред 
камера. 

Екипът на Камен 
Калеев ор га ни зи ра 
прос луш ва ния в ця ла
та страна, ка то до мо
мен та та ки ва са про
ве де ни в Русе, Велико 
Търново и София. 
Следващият кас тинг за 
фил ма ще се про ве де 
в гр. Кнежа на 18 яну
ари т. г.■ Слово плюс

В Монтана

Премиерана фил ма 
„Каменното 
сък ро ви ще от Мездра”


