онтана минава на
воден режим, съоб
М
щи управителят на дру

натиск на 15, 5 млн. куб
м вода, могат да издър
жат още 5- 6 млн. куб. м,
обясни той.
Общината във Враца
вече е включила в проект
месеца за обновление на вод
ния си цикъл подмяна на
довеждащия водопровод
от „Среченска бара”. Предстои това
да направят и общините в Монтана и
Берковица. Стойността на подмяната
само на един от трите се изчислява на
30 млн. лв.
От kmeta.bg

Режим на водата в Монтана

жеството „ВиК” в града
инж. Валери Иванов.
Водата в язовир
В язовир „Среченска бара” има резерв само за два
„Среченска бара” е спад
нала до 5,7 млн. куб.
получават водата с намалено наля
и Видин, обясни инж. Валери Иванов.
м, 3 млн. от които са
гане от 1,2 – 2 вместо нормалните 4
Сега по тях се губи около 70% от по
неизползваеми. Месечно за снабдя
атмосфери.
даваната вода.
ване на Монтана и Враца и още 25
Преодоляването на водната криза
Надграждането на язовирната
селища в двете области са нужни над
може да се постигне само с подмяна
стена, за което се настоява, е реше
1 млн. куб. м.
на довеждащите водопроводи от язо
ние с неясен изход, смята той. Не е
Засега режимът ще бъде само
вира към градовете Монтана, Враца
известно дали основите и, строени за
нощем. През деня потребителите ще

Слово
плюс

седмичник за общините
и кметствата

www.slovoplus.info

e-mail: slovoplyus@abv.bg, slovoplus@yahoo.com
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Абонирайте
се за

Слово плюс
в клоновете на „Български пощи”
във Враца, Монтана и Видин

до 20-о число на всеки месец

Читателите ни от Враца могат да
се абонират и във фирма „Оларт”
Абонаментът в редакцията продължава

до края на всеки месец за следващите

Нашите абонати имат еднократно право
на безплатна реклама, обява или
съобщение във вестника
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Янаки Стоилов: „Да” за
строежа на АЕЦ „Белене”
Да се доближаваме до
развитите страни на Европа
Най-важният въпрос,
който трябва да си зададем
на първото демократично
допитване до гражданите
е каква страна да бъде
България в следващите
години. На референдума за
изграждането на нова ядре
на мощност ние ще бъдем
изправени пред дилемата
дали да скъсяваме дистан
цията с развитите европейс
ки страни или да останем в
периферията.
С тези думи Янаки
Стоилов от инициативния
комитет, събрал повече
от 700 000 подписа за
проекта „Белене”, депу
татът от левицата Георги
Божинов и енергийният
експерт Никита Христов
призоваха във Враца хо
рата да гласуват с „да”
на референдума. Според
тях цената на тока зави

си освен от това кой и
как я произвежда, но и
как я доставя до потре
бителите и затова държа
вата трябва да участва в
електроразпределението,
сега мрежата е продадена
на безценица. Цената на
електроенергията от Белене
ще е 15 стотинки през 2045
г. и пак ще е два пъти пониска от пазарната тогава,
българинът няма да плати
нищо, а заемът за новата
ядрена централа в Белене
ще се изплаща, след като
тя заработи от печалбата,
твърди специалистът
Христов. Тези 6 млрд. ле
ва ще се изплащат 11-12
години, без да се повишава
цената на тока за хората.
Янаки Стоилов призо
ва българите да подкрепят
изграждането на нова ядре
на мощност, а през юли на

СНИМКИ: КРУМ КРУМОВ

парламентарните избори да
изберат и хората, които да
го реализират.
"За мен най-важното е
да мога да си плащам ви
делото и хлеба, за това ще
гласувам, да има по-евти

но видело" - заяви жена от
Борован на срещата.
Янаки Стоилов и Никита
Христов се срещнаха
и с хората в Монтана и
отговориха на въпросите
им. Словата на гостите

Да те
стопли
доброта
Елеонора ЦАНОВА

Златко Живков подписа договор
за одит на водния цикъл
▲ Договор за извършване на одит върху дейностите по водния цикъл на об
щина Монтана подписаха кметът на града Златко Живков и представителят
на фирмата, спечелила конкурса, ”Актив Адвайзерс” - Силвия Цанова.
Проектът предвижда за подмяна на тръби и водопроводи през следващи
те години в Монтана да бъдат вложени 57 милиона лева, а с подписването на
договора за одита ще може да бъдат изтеглени първите 2,5 милиона лева.
Живков обяви, че очаква и договорите за останалите дейности да бъдат под
писани скоро и още през тази година да започне работата по проекта. ТЕКСТ И
СНИМКА: КРУМ КРУМОВ

Над 500 лева са
събраните в края на
годината средства от
благотворителната
кампания, организирана
от младите червенокръс
тци във Врачанско със
съдействието на голяма
търговска верига. За тре
та година тя подпомага
благотворителната акция
„Топъл обяд „ в региона.
За целта с партньори
те от БЧК бяха поставе
ни кутии за събиране на
дарения. Със събраните
в края на 2012-а средст
ва е осигурен безплатен
обяд на 60 малчугани в
неравностойно положе
ние от бедни семейства,
ученици от ОУ „Св. св.
Кирил и Методий“ в
Малорад. В продъл
жение на три месеца в
студените зимни дни те
ще имат осигурена топла
храна всеки ден.■

и изказванията в залата
бяха в една посока: „Да”
на развитието на ядрената
енергетика”, „Да” на
довършването на строежа
на АЕЦ „Белене!”.■ Слово
плюс

ЕТ „НЕШО МИРАНОВ”
Нешо МИРАНОВ – управител

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

Слово

във фокус
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Александрина ЗДРАВКОВА:

Общините вече
гледат към
следващия
програмен период
През 2014 – 2020 европейските пари
идват с 5 оперативни програми
- Г-жо Здравкова, об
ластният информационен
център в Монтана съ
ществува от една година.
Какъв бе през този период
интересът към европейс
ките програми, кой е поактивен в разработването
на проекти – общините,
бизнесът, неправителств
 е
ните организации?
- Центърът в Монтана е
един от 28-те в страната, ко
ито бяха създадени за попу
ляризиране на кохезионната
политика на ЕС с финансо
вата подкрепа на оператив
ната програма “Техническа
помощ”. Казано по-директно
– ние даваме информация за
възможностите на оператив
ните програми и схемите,
които се финансират от
европейските фондове. За
това какъв е интересът на
общините, бизнеса и непра
вителствените организации
говори броят на проектите,
които през 2012 година са
одобрени за финансиране
в община Монтана. Те са
общо 15 на обща стойност
62 749 224 лв. Три от тях
са на общината – за обнов
ление на водния цикъл, за
възстановяване на римска
та крепост и за маркетинг

на дестинациите с “Уикенд
Северозапад”. Два от про
ектите са на РИОСВ – за
устойчиво развитие на три
резервата и разработка на
план за защитена природна
зона. Останалите проекти –
10, са на бизнеса. Те са раз
работени и се изпълняват от
фирми. Най-много – 6, са по
схемата  “Безопасен труд”,
с които се създават условия
за здравословен и безопасен
труд.
Оказва се, че това е
най-атрактивната схема за
бизнеса. Тя допуска 100 про
цента финансиране за малки
и средни предприятия, а за
големите -  20 % собствен
принос в общия бюджет
на проекта. Два от проек
тите са за технологическа
модернизация на малки
и средни предприятия,
а един – за създаване на
бизнес- инкубатор. И два
та са финансирани от
оперативната програма
“Конкурентоспособност”.
Общинските проекти са
малко на брой, но са с найвисока стойност. Например
проектът за водния цикъл на
Монтана има бюджет от 57
млн. лв.
- С какво друго измер

вате интереса към вашия
център и неговата задача?
- С броя на участниците
в информационните срещи,
които организирахме през
2012 година. В общо 26 са
участвали 510 души – екс
перти от областната и об
щинските администрации,
фирмите, училищата,
читалищата, неправителс
твените организации. Ние
сме запознали тези участ
ници  с възможностите за
разработване на проекти.
Освен това по телефона,
електронната поща или тъч
скрийн устройството сме
отговорили на 234 въпроси,
свързани с еврофондовете,
оперативните програми и
актуалните схеми.
- Към коя от програми
те има най-висок интерес,
коя би трябвало да про
дължи и през следващия
програмен период?
- Най-голям е интересът
към проекта за енергийното
обновяване на български
те домове. Много хора са
поинтересуваха как могат
да санират жилищата си,
какво ще получат за това от
фондовете. На второ място
по интерес са програмите
за заетост на безработните

Референдум

Козлодуй се обяви „за” развитие
на ядрената енергетика
Десетки застанаха в
подкрепа на ядрената
енергетика пред сградата
на Дома на енергетика в
Козлодуй. Гражданският
протест бе отговор на про
пагандата в региона срещу
атомната енергетика, ко
ято разпространява Иван
Костов.
„Политическото лицеме
рие на Иван Костов няма
граници!“, „Националните
предатели и убийците на
атомната енергетика – вън
от Козлодуй!” гласяха част
от лозунгите и посланията
на протеста, организиран
от ВМРО и „Атака”.
Пред събралото се мно
жество се изказаха Даниел
Савчев - зам.-председател
на ВМРО в Козлодуй, и
Елена Рангелова - пред
седател на „Атака”  в
града.  На протеста при
съства и председателят
на ВМРО за област Враца
и член на националното
ръководство Красимир
Богданов.
Протестиращите кри
тикуваха опитите на
правителството да про
тивопостави развитието

на ядрената енергетика в
Козлодуй и в Белене. „И
АЕЦ „Козлодуй”, и АЕЦ
„Белене” са еднакво нуж
ни според участниците в
демонстрацията”, комен
тираха организаторите на
протеста.
„Тук Ботев стъпи, за да
освободи българите. Пре
ди дни чествахме 165 г. от
рождението му, днес сво
бодата има и икономичес
ки измерения - да спасим
България от зависимостта
от Турция”, припомниха
по-запалените.
Местните организации
на ВМРО и „Атака” при
каниха всички, „които не
са загубили своя морал,
чест, достойнство, дълг
и гражданска позиция,

да подкрепят развитието
на ядрената енергетика в
България на предстоящия
референдум”.
„Да излезем заедно,
не да подкрепим дадена
политическа партия, а да
изразим своето възмуще
ние спрямо лицемерното
присъствие на палача
на енергийната незави
симост – Иван Костов.
Затварянето на „малките”
блокове постави българс
ката икономика на колене,
промени съдбите на много
хора. Нека заедно защитим
българската енергетика и
правото си да се нарича
ме енергетици! Да живее
България!”, заявиха участ
ници в протеста.■ Слово
плюс

младежи. Трета е възмож
ността за финансиране
на екотуризма и къщите
за гости. Фирмите про
явяват интерес към схе
мите “Безопасен труд” и
“Развитие на професионал
ното образование и обуче
ние” на оперативната прог
рама “Развитие на човешки
те ресурси”. Не бих изклю
чила от този кръг и схемата
“Енергийна ефективност
и зелена икономика” на
оперативната програма
“Конкурентноспособност”.
- И в малките ли общи
ни интересът е към същи
те програми и мерки?
- В някои общини обсто
ятелствата диктуват интерес
към други схеми и мерки.
Например във Вълчедръм
разработват проект по схе
мата “Живот в общността”
на програмата за развитие
на човешките ресурси.
Малките общини на прак
тика са най-големите рабо
тодатели и се интересуват
повече от  актуалните схеми
на програмата за развитие
на човешките ресурси. В
Якимово организирахме
две срещи, в Чипровци,
във Вълчедръм, където се
убедих, че в малките насе

Монтана с
1 200 000 лв.
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. Най-много
– 350 000 лв., има да плаща
местно дружество. Най-големият
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 23-те 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

лени места по трудно раз
работват проекти поради
липса на административен
капацитет. Там питат за ин
вестиции в инфраструктура
та и социалните услуги. Т.е.
– те имат други проблеми и
се интересуват с коя от схе
мите на програмите могат да
си помогнат.
- Вашите експерти вече
популяризират възмож
ностите на новия програ
мен период – 2014 – 2020.
Как се отнасят към него
бенефициентите?
- От началото на декември
ние представяме процеса на
планиране на новия прог
рамен период. Това беше
темата на среща с експерти
от областната  и общинската
администрация в Монтана, с
фирми, училища, читалища,
НПО-та. Общините вече жи
во се интересуват от следва
щия период. Представихме
основните стратегически
документи на европейско
и национално ниво – стра
тегията “Европа 2020”, об
щата стратегическа рамка,
проекта за общ регламент
за фондовете, национал
ната програма за развитие
“България 2020”. Най-висок
е интересът към бъдещи

те оперативни програми.
Запазват се 5 от досегашни
те 7. Само “Развитие на чо
вешките ресурси” и “Околна
среда” остават със същите
наименования. Останалите
се променят. “Регионално
развитие” става “Региони
в растеж”, “Транспорт” –
“Транспорт и транспортна
инфраструктура, “Развитие
на конкурентоспособността
на българската икономика”
– “Иновации и предприема
чество”.
Добре се посреща и
вестта, че МОМН е разра
ботило и предлага допълни
телна оперативна програма
“Наука и образование за
интелигентен растеж”. Тя
ще финансира научни из
следвания и технологично
развитие, професионалното
образование, подобрява
нето на достъпа до преду
чилищното и училищното
образование, повишаването
на качеството на висшето
образование, модернизи
рането на образователната
инфраструктура. До средата
на 2013 година ще станат
ясни броят и видът на опера
тивните програми, мерките
и структурата им.
От kmeta.bg

Община Чипровци

обявява

На основание чл.62, ал.1 от Наредба за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество и във
връзка с изпълнение на Решение № 220/21.11.2012 г., на
Общински съвет Чипровци и Заповед №14 от 10.01.2013 г.
на кмета на Община Чипровци публичен търг с явно над
даване за отдаване под наем на земеделски земи част
на общинска собственост от общинския поземлен фонд
на община Чипровци, в землището на гр. Чипровци и с.
Превала описани, както следва:
1. В землището на гр.Чипровци:
1.1.имот №006176 – 14,980 дка;
2. В землището 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 проведе на 25.02.2013 г. от 9.00
часа, повторен публичен търг на 05.03.2013 г. от 10.00
часа в малката заседателна зала на община Чипровци.
Срок за отдаване на земеделските земи – една стопанска
година. Първоначална тръжна цена за 1 декар за стопанс
ка година е 4 (четири лева) лева.
Стъпка на наддаване – 7% върху общата първоначална
тръжна наемна цена на съответния имот. Депозит за учас
тие в търга – в размер на 4.00 (четири лева) лева за всеки
имот по отделно, за които участва съответния кандидат,
внесен по банковата сметка на общината до 16.30 часа
на 22.02.2013 г., и до 16.30 часа на 04.03.2013 г. при пов
торен търг.
Срок за подаване на предложения за участие в търга
до 16.30 часа на 22.02.2013 г. в деловодството на първия
етаж на общината, при повторен търг до 16.30 часа на
04.03.2013 г.
Цената на тръжната документация е 20 лева, платима в
брой в касата на общината, получава се в стая 202.
Оглед на земеделските земи – всеки работен ден от
8.00 до 17.00 часа, но не по-късно от деня, предхождащ
търга, след закупуване на тръжна документация.
Справки и информация: тел.09554/ 28-28; 21–06.
Анатоли ПЪРВАНОВ
Кмет на Община Чипровци

Слово

кметове

Елеонора ЦАНОВА
- Господин Добрев, с какъв
старт, нисък или летящ, вле
зе община Оряхово в новата
година?
- И двете определения могат
да се приемат. Ниският старт е
от старите задължения, които
наследихме от предишното ръ
ководство и които ни тежат като
воденичен камък. Досега все още
не успяваме да ги върнем изцяло
и те оказват своето въздействие
върху състоянието на общината.
Летящият старт е, че през 2013а общината ще изпълни много,
изкл ючително значими за хората
проекти, които коренно ще подоб
рят средата, а и качеството им на
живот.
- Оряхово е град с уникален
дух, един от малкото благос
ловени с международна реч
на магистрала. За съжаление
Дунав, не само у нас, става все
по-безлюдна, все по-малко ту
ристи пътуват по нея и почти
не спират в града. Имаше идеи,
а и обещания от най-високо
ниво за развитие на речното
плаване, какво се прави в тази
насока?
- Оряхово е на брега на Дунава
и мога да кажа,че тук е най-кра
сивото място на реката по нейния
български участък. Няма друга
точка, от която толкова отвисоко и
всеобхватно да се вижда пейзажът
на Дунава с неговите острови,
крайречната растителност и съ
седна Румъния. Всички останали
пристанища и градове край река
та са в сравнително ниската част,
в равнината. Градът е разположен
на хълм, на над 150 метра висо
чина и гледката оттук е наистина
уникална, това е най-живописна
та част от българското поречие.
Имаме проект през тази година
да възобновим средновековната
крепост „Камъка“, да ремонтира
ме и пътя до нея, за което имаме
обещана финансова помощ от
държавата  за възстановяване
на това наше археологическо
богатство. А оттам, освен че сама
по себе си тази крепост, кацна
ла на височината, е уникална,
гледката, която се открива от нея,
е прекрасна. За съжаление, тази
гледка си остава единственото
нещо, което ние като община, ка
то град имаме. Нещата, свързани
с туризма, които могат да ни но
сят приходи като общност, в пре
дишните правителства са разпро
дадени и дори подарени на частни
лица и фирми. Фериботният
комплекс Оряхово е единствена
та частна граница на България,
ние нямаме достъп до него.
Пристанището, вие видяхте ока
яното му състояние, е отдадено,
подарено за 35 години на конце
сия на частна фирма срещу смеш
ната сума от пет-шест хиляди
евро на година при изключително
тежки условия и концесията не
може да се развали. И когато ме
питате, какво Оряхово прави за
това, че има реката, казваме, че с
двете допирни до Дунава точки
ние чисто юридически, иконо
мически и документално нямаме
нищо общо с тях. Частен ферибот,
частно пристанище, за нас ос
тана гледката и да поддържаме
чистотата и обираме фасовете
от крайречния плаж през лятото.
Нямаме никакви дивиденти
от това, че сме край Дунава.
Потърсихме помощ от държавата,
но е отчайващо. В момента ед
на от сградите на пристанището,
която не е обект на концесията,
се ремонтира от държавното
предприятие „Пристанищна
инфраструктура“, надяваме се да
придобие по-добър вид, след ко
ето да започне да функционира и
да спират все повече кораби.
За близо половин мили
он лева направихме ремонт на
Историческия музей в града, кой
то е с богата експозиция, същест
вуват две художествени галерии,
така че имаме неща, които можем
да покажем на нашите и чуждите
туристи.
- Има ли проблеми със
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оряховчани.
- Отказахме ли се като дър
жава от голямата мечта за мост
на Дунав тук, мечта, която доп
реди кризата бе сякаш на една
ръка разстояние?
- Много се изговори на тази
тема от много хора. Аз не си при
писвам възможности, каквито
в момента нямам. Мисля си, че
когато това стане, а то неминуемо
ще стане, това ще бъде решение
на високо ниво между премиери
те на България и Румъния като
членки на Европейския съюз, а
не между кметовете на Оряхово
и Бекет. Ние можем да направим
парк, три люлки да сложим, но
не и Дунав мост. Без лична карта
не можеш да тръгнеш за Европа,
а личната карта на един град то
ва е неговият кадастрален план.
Нашият кадастрален план е от
1965 година и е не само безкрай
но остарял, но не е и точен. А
тръгвайки да правиш мост, трябва
да имаш такъв план с всичките
точно обозначени места . Така
че, след като без лична карта не
можеш да пътуваш за Германия,
така не можеш да пристъпиш
към такъв генерален обект, без да
имаш яснота за цялата, свързана
с него инфраструктура и подходи,
а когато говорим за едно такова
сериозно съоръжение, със сигур
ност ще имаме нужда от точни
стъпки, откъде ще тръгне, къде
ще са колоните. Така че, първо,
в следващите до две години ще
трябва да изготвим новия кадаст
рален план на града . Естествено,
добре за всички нас ще е мос
тът да го има. Ние и сега имаме
добър трафик през фериботния
комплекс, поддържаме приятелс
ки отношения с кмета на Бекет и
ръководството на ферибота там.
Много румънци посещават нашия
пазар, купуват си стоки от наши
свлачищата, които направо зат оказа, че не сме усвоили мили
а не просто да изпълняваш
те хали.
риха къщата на Дико Илиев?
они евро. Вие имате спечелени
инструкции. Всеки, който казва,
- Май и снегът тук често и
- Свлачището, което обезлю
и реализирате няколко проекта, че по тези социални програми, ко
сериозно ви притиска, как се
ди цял един квартал на града,
финансирани от Европа, кои са ито се отпускат, „Развитие на чо
вешки ресурси” и други, ще наме справяте сега в зимата?
засега е овладяно. Но нещата
най-важните от тях
- Общината изпада в бедствено
ри работа на всички безработни,
там не са довършени. Парите от
- Завършен е ремонтът на
положение дори и при малко сняг
се лъже, това е временно
Комисията по бедствия и аварии, Историческия музей. В момента
решение. И общините, вярно е, че и то не защото хората тук не ис
около милион лева, свършиха.
се работи по подобряване усло
кат да чистят пътищата и улиците,
се явяват по тези европрограми
Извършените строителни работи
вията в Дневен център за стари
засега задържат нещата, но това
хора, предстои избор на изпълни най-големият работодател, когато а защото е много трудно. Релефът
е изключително равнинен в от
надскочиха себе си и назначиха
не е достатъчно. Ако не се про
тел за ремонта на осем километ
прекалено много хора, се оказаха срещна Румъния  а ветровете са
дължи работата там, за което е
ра от пътя до Остров, който да
в затруднение. Работодател е този, много силни и дори ураганни.
нужен още милион лева, все едно започне през март-април. За ре
Така още в началото на тази зима
който дава за дълъг период от
нищо не е направено. И пари
монт и възраждане на читалище
те дотук са дадени нахалост. За
„Надежда 1871“ в Оряхово имаше време сигурност, стабилност и ус имахме трудности.  Има проект
първи път имаме сега одобрени
готов проект, но тъй като се нала тойчивост на доходите на хората
за ветрогенераторен парк с 55
в продължителение във времето.
средства за две подпорни стени за гаше дофинансиране на 30 про
ветрогенератора, може би един
Това, че една година ще работят
по 130-140 000 лева. Направили
цента от необходимите средства,
от най-големите в страната, че и
по дадена програма е добро реше на Балканите, който по различни
сме проекти за довършване ця
те се отказаха, до пролетта ще
ние и доста помага, изгодно е за
лостното укрепване на опасния
бъде завършен ремонтът на чи
причини е в застой. Преди да се
общините, защото промени обли вземе решение този парк да не бъ
район и се надяваме да получим
талището в Селановци. Новите
ка на селищата, заплаща се от те де в Хайредин, а тук, бяха напра
от комисията подкрепа. Колкото
проекти, които стартираме още
зи европроекти. Ако ги няма тях,
до къщата на патриарха на ду
в началото на 2013-а, са две
вени стотици проучвания и замер
за поддръжката и чистотата на
ховата музика Дико Илиев, тя бе
спортни зали, цялостен ремонт
вания от немската фирма, която
улици, паркове, сгради, ще тряб
направо съборена. Отредената
на залата по борба в Селановци
кандидатстваше, и те доказаха,
ва да даваме общински пари и да
за къща-музей Дико Илиев къща
и изграждането на нова спор
че вятърът тук е пъти, пъти посе лишим от други дейности. В
вече е ремонтирана, все още не
тна зала в Оряхово, от каквато
силен, и то постоянно силен от
общината по тези социални прог останалите места . Преди да бъде
се ползва, но сме дали дума, че
предимно младите имат голяма
рами има назначени 150 човека,
до месеци ще отвори врати с об
нужда. До дни по програмата за
подписан договорът и да стартира
те са достатъчно и работят
новена експозиция, посветена на
трансгранично сътрудничество
проектът, цените на тази зелена
ефективно, но не смятам, че по
големия музикант, в чиято памет
предстои да подпишем договор
енергия бяха намалени и засега
всяка година тук правим големи
със съседите ни от Румъния за из този начин ще намерим работа на инвеститорите се отдръпнаха.
всички останали без препитание.
тържества.
граждането на околовръстен път
- Какво да очакват хората
- А къде е панацеята, в търсе от общината от новата година,
- Получихте вече своя пай от
на Бекет и огледалната част при
държавния бюджет за 2013-а.
нас, ремонт на централната улица не на външни инвеститори ли? какво е вашето послание?
- Това е истинската работа по
Докъде и за какво ще ви стиг
в Селановци. Вторият ни проект,
- Това, което трябва да се случи,
откриването на работни места.
нат парите Ще се наложи ли да финансиран от еврофондовете,
е вече налице. Налага се нов тон
В разговори сме с инвестито
преподредите вашите приорите съвместен с Румъния, е на мяс
на отношения между хората и
ри от Франция вече близо една
ти като кмет?
тото н т.нар. Централно дере да
институциите, който бихме иска
година. Ще им предоставим 3000 ли да наложим, да има нормални,
- Приоритет на мен като кмет
направим хубав парк с детски
декара незалесена, неизползва
и на екипа в общината са децата,
площадки, баскетболно и во
човешки отношения, за това рабо
ема общинска земя за 35 години.
възрастните хора и работата по
лейболно игрище, зала за отдих
тя аз и екипът ми и това очаквам
На този терен те ще отглеждат
европейските програми. Всички
. И двата проекта са за по един
от населението. Всичко останало,
бързорастящи дървесни видове,
разходи, които ще направим, ще
милион евро.
това ще са материалните неща,
в малък завод машини ще разд
бъдат насочени към най-уязви
- Стимулира ли държавата
които ще дойдат - спортните зали,
робяват получената дървесина,
мите групи и обезпечаването на
малките общини да продължа
увеселителните паркове, детски
ще се изсушава и превръща в
нашата част от финансирането на ват работата по европейските
те площадки. Искам да задържим
дървесен чипс. Част от него ще
европроектите. За наша радост
проекти, след като им свива
младите в Оряхово. Знам, че не
през тази година ще имаме бли
финансите? Общините ще тряб се използва за производство на
бихме могли да ги спрем в търсе
електроенергия, другата ще се
зо десет проекта, финансирани
ва да си осигурят парите за
нето им на по-добра реализация.
с европари. Ако продължаваме
началото и дофинансирането на изнася . Ще се отворят 40 работ
Не можем да кажем: не пъту
ни места, инвестициите ще са за
да не връщаме парите, които сме
тези проекти.
вайте за Брюксел, защото тук, в
няколко милиони евро. От тези
наследили като задължения, да,
- Това е задачата на един кмет,
Оряхово, ще стане страхотно.
пустеещи земи досега не сме
парите могат да стигнат. В проти това е мениджърското, което той
Ние не можем да им обещаем
получавали никакви дивиденти,
вен случай, с местните приходи,
трябва да носи и развива. Ако
това, но можем да им обещаем, че
това, че базата им за фиданки ще
ако започнем да плащаме всичко
му е написано всичко, стъпка по
в следващите години обстановка
както трябва, невъзможно е те да
стъпка и той просто изпълнява, не бъде тук, ще даде възможност и
та в града коренно и еднопосочно
стигнат за една нормална работа. е за кмет. Трябва да си креативен, за оползотворяването и на общин ще се промени към по-добро и
- По Програмата за развитие на да мислиш, да намираш начини за ските гори, които имаме. Всичко
ефектът от това ще се види след
селските райони 2007-2013 се
изход и решаване на  трудностите, това ще донесе само плюсове за
пет-шест години, не по-рано.■

Росен ДОБРЕВ,
кмет
на Община Оряхово:

Не обещаваме
чудеса,
а само това,
че нещата ще
се променят
към по-добро

Слово

седмица

Областният
управител
инж. Цветан
Асенов
председателства
63-то
заседание
на Комисията
по заетост
към Областния
съвет за
развитие
на Видин
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С 15 проекта във Видин ще
открият 290 работни места

виха директорите на бю
рата по труда в гр. Видин
и гр. Белоградчик.
Работодателите, кан
дидатствали с проекти
са: община Белоградчик,
СОУ „Христо Ботев“
– Белоградчик, общи
на Димово, община
Ружинци, ОУ „Никола
Вапцаров“ – Ружинци,
СОУ „Никола Йонков
Вапцаров“ – с. Дреновец,
На заседанието бяха
община Чупрене, община
представени, обсъдени,
оценени и класирани пос Брегово, община Видин,
Областна администра
тъпилите от Дирекция
ция Видин, община Ново
„Регионална служба по
заетостта“ – Монтана про село, община Бойница,
екти по НП „От социални община Грамада, община
помощи към осигуряване Кула и община Макреш.
Постъпилите в
на заетост“ за 2013 г. Във
връзка с постъпилите про Комисията по заетост про
екти информация предста екти са общо 15. Същите

са обсъдени и единодуш
но одобрени. Проектите
са насочени към разкри
ване на 290 работни мес
та в област Видин, като
стойността на проектите
е 666 813 лева, а предва
рително разпределените,
като квота, средства от
програмата са 668 273
лева.
Критериите, по които
са оценявани проектите
от Комисията са проектът
да е съвместим с посоче
ните в Областния план за
развитие приоритети и да
допринася за развитието
на областта и обектите по
проекта, и свързаните с
тях дейности да не дуб
лират обекти и дейности,
които се извършват в

момента или ще се извър
шват в близко бъдеще от
други организации, фир
ми или донорски прог
рами /вкл. Оперативна
програма „Развитие на
човешките ресурси“/, или
са финансирани по силата
на спечелени от кандидат
– работодателя конкурси
по Закон за обществените
поръчки и концесии.
Програмата „От со
циални помощи към
осигуряване на заетост“
цели да осигури заетост
и социална интеграция на
безработни лица, обект
на месечно социално
подпомагане, чрез разк
риване на работни места
в общополезни дейности
и в дейности на терито

Проект за провеждане на международно
учение за  издирване и спасяване при
разрушения в градска среда ще се
реализира в Учебния център на ГД "Пожaрна
безопасност и защита на населението"

Зеленият еко автобус
пристига и във Видин

Информационно–образователната инициатива
„Зеленият 3D еко автобус – „Летящата еко класна
стая” стартира във Видин от 14 до 23 януари. Тя се
организира от „Екопак България” АД, със съдейс
твието на общината. Еко автобусът е с 50 места
и има два 3D екрана, които дават възможност за
интерактивно представяне на информация за опаз
ване на околната среда и разделно събиране и
рециклиране на отпадъците. Обучението е с вре
метраене 40 минути (един учебен час) и включва
специално 3D филмч
 е за разделното събиране и
интерактивна игра „Стани еко герой”. В рамките на
събитието е предвидено автобусът да посети всич
ки основни и средни общообразователни училища с
паралелки от 1 до 4 клас във Видин. Първата спир
ка на „Летящата еко класна стая” е Основно учили
ще „Иван Вазов”.
До момента инициативата е проведена в 32
града, а децата, включили се в нея, наброяват над
50 000. Проектът предвижда да обхване повече от
400 училища в 95-те общини в страната и да про
дължи до средата на 2013 година. ■

лавна дирекция
Г
„Пожарна безо
пасност и защита на

населението” участва в
Проект MODEX FALCK
(МОДЕКС ФАЛК) за
провеждане на учение за издирване и спасяване при
разрушения в градска среда. Проектът се реализира
по програма на Механизма за Гражданска защита на
Европейския съюз.
Учението ще се организира и проведе на трениро
въчната база на Учебния в Монтана през месец март
(22 – 25) 2013 г.
Неговата цел е да се тества готовността за между
народно реагиране и сътрудничество при ликвидира
нето на мащабни бедствия.
В спасителните операции в Монтана ще участват
104 спасители от Естония, Словения и Чехия.
Ще се отиграват спасителни действия след
земетресение.
В учението ще вземат участие всички администр
 а
тивни структури, от област Монтана, които реагират
при извънредни ситуации.
На 14 и 15 януари 2013 в Учебния център в
Монтана ще се проведе работна среща по проекта,
на която ще присъстват директорът на проекта
Йенс Пол Мадсен и ръководителят Стеф Винк от
страна на холандската компания Falck Nutec (Фалк
Нутек), която е основен бенифициент. Като оце
нител на проекта в срещата се включва Паола
Милано (Италия) и Пека Тиайнен – координатор от
Европейската комисия. Участници са и представи
тели на спасителни екипи за търсене и издирване в
градска среда от Естония, Словения и Чехия.
На срещата ще се дискутират детайли по органи
зацията на международното учение в Монтана и ще
се направи преглед на районите на операциите, на
които ще се извършв
 ат спасителни и аварийнно-въз
становителни дейности.
Холандският консорциум FALCK организира общо
6 международни учения. През 2012 година са про
ведени 2 подобни мащабни тренировки в Холандия.
През януари 2013 е направена тренировка в Дания.
През февруари предстои – във Франция, през март в
Учебния център в Монтана, а последното учение от
този цикъл е в Естония през месец май.■

рията на предприятия без
държавно и/или общинско
участие:
- дейности, насочени
към подобряване услови
ята на труд и работна сре
да на територията на соб
ственото им предприятие
в сгради и постройки, в
които се осъществява тру
дова дейност и се поддър
жа целогодишна/постоян
на заетост на работните
места в предприятието.
Тези дейности са допус
тими за работодатели, ко
ито осъществяват основна
производствена дейност
от промишленото произ
водство и/или от произ
водството на строителна
продукция;
- дейности в основното

промишлено производ
ство и производство на
строителна продукция,
водещи до  повишаване на
умения, квалификация и
конкурентно-способност
на наетите лица на сво
бодния пазар;
Работодателите, които
могат да кандидатстват с
проекти,  са:
1. Областни управители,
общински администрации
и общински предприятия
2. Държавни предпри
ятия и институции, из
вършващи общополезни
дейности
3. Юридически лица с
нестопанска цел
4. Предприятия без дър
жавно и/или общинско
участие.■ Слово плюс

ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ

ОБЯВЯВА
На основание чл.62, ал.1 от Наредба за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество и
във връзка с изпълнение на Решения № 254 и №260 от
19.12.2012 г., на Общински съвет Чипровци и Заповед
№16 от 10.01.2013 г. на Кмета на Община Чипровци

публичен търг с явно наддаване
за отдаване под наем на земеделски земи
частна общинска собственост

от общинския поземлен фонд на община Чипровци, в
землището на с.Бели мел, с.Железна, с. Челюстница,
гр.Чипровци и с.Горна Лука, община Чипровци, област
Монтана описани, както следва:
1. в землището на с.Бели мел с обща 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 позиция 07483255502 - 16,294 дка;
1.12.имот №300009 - 16,175 дка;
1.13.имот №481011 с код позиция 07363255412 - 8,000 дка;
1.14.имот №485030 с код позиция 07363255412 - 3,000 дка;
1.15.имот №481023 с код позиция 07363255442 - 5,500 дка;
1.16.имот №000509 с код позиция 07363255442 - 3,500 дка;
2. в землището на с. Железна с обща 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 землището на с. Челюстница с обща площ – 97,533 дка
3.1.имот №201006 - 24,392 дка;
3.2.имот №000196 - 21,182 дка;
3.3.имот №201001 с код позиция 07728257582 - 14,000 дка;
3.4.имот №000155 - 37,959 дка;
4. в землището на гр. Чипровци – с обща площ – 83,600 дка;
4.1. имот №010050 с код позиция 06622250462 - 14,400 дка;
4.2. имот №010051 с код позиция 06622250462 - 6,000 дка;
4.3. имот №061176 с код позиция 06555248941 - 11,600 дка;
4.4. имот №071039 с код позиция 06597250691 - 16,500 дка;
4.5. имот №001030 с код позиция 06288250661 - 0,500 дка;
4.6. имот №071039 с код позиция 06608250312 - 16,500 дка;
4.7. имот №071033 с код позиция 06625245452 - 8,000 дка;
4.8. имот №071032 с код позиция 06625245452 - 6,000 дка;
4.9. имот №071031 с код позиция 06625245452 - 4,100 дка;
5. в землището на с. Горна Лука с обща 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 проведе на 26.02.2013 г. от 9.00
часа, повторен публичен търг на 05.03.2013 г. от 11.00
часа в малката заседателна зала на община Чипровци.
Срок за отдаване на земеделските земи – една стопанска
година. Първоначална тръжна цена за 1 декар за сто
панска година е 4 (четири лева) лева.
Стъпка на наддаване – 7% върху общата първоначал
на тръжна наемна цена на съответния имот. Депозит за
участие в търга – в размер на 4.00 (четири лева) лева
за всеки имот по отделно, за които участва съответният
кандидат, внесен по банковата сметка на общината до
16.30 часа на 25.02.2013 г. и до 16.30 часа на 04.03.2013
г.при повторен търг.
Срок за подаване на предложения за участие в търга до 16.30 часа на 25.02.2013г. в деловодството на първия
етаж на общината, при повторен търг - до 16.30 часа на
04.03.2013 г.
Цената на тръжната документация е 20 лева, платима
в брой в касата на общината, получава се в стая 202.
Оглед на земеделските земи – всеки работен ден от
8.00 до 17.00 часа, но не по-късно от деня, предхождащ
търга, след закупуване на тръжна документация.
Справки и информация: тел.09554/ 28-28; 21–06.
Анатоли ПЪРВАНОВ
Кмет на Община Чипровци
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Лично мнение

Срутени
кумири
Димитър МАРКОВ, Враца
Избрах това заглавие от популярно стихотво
рение по времето на соца, защото ми се струва
най-подходящо. Ще стане дума за някои извес
тни наши личности, от които по една или друга
причина се разочаровах.
Почвам с певицата Нина Николина. Откакто
се появи на сцена, я слушах с удоволствие.
Импонираше ми и като глас, и като излъчване.
И така бе до момента, когато преди няколко го
дини прочетох в нейно интервю, че се срамува
от родния си град. Казах си: Щом тя се сраму
ва не от отделни личности, а от целия достоен
български град Враца, защо пък той да не се
срамува от нея? И оттогава не ме интересуват
нито песните й, нито самата тя.
И вторият е певец – Веско Маринов.
Обожавах го. Считах (и сега го твърдя), че
той изпя най-хубавата песен за България в
ново време. Каквото беше някога „Моя стра
на“ на Емил Димитров, това е днес „За теб,
Българийо!“. Защо тогава го „срутих“? Защото
стана придворен певец. Ако това е било нор
мално за певците през средновековието, днес
– в ХХI век – е срамно.
Третият е футболист – Христо Стоичков.
Знайно е, че е човек с чепат характер. Но ако
това му помагаше като футболист (вливаше му
допълнителен хъс), то след това само му пречи
и го излага. В края на миналия век, когато се оп
ределяше футболистът на България за ХХ век,
той бе оставен втори след Георги Аспарухов.
Имам обяснение защо първи не стана този,
който постигна най-много успехи: надделяха
личностните качества на Гунди и многобройна
та левскарска гилдия сред журналистите.
Затова Стоичков и до днес е номер едно като
футболист, но като треньор и човек – не. Да си
спомним провала му като национален треньор.
А мен лично много ме разочарова и със самох
валната му ТВ изява, че всъщност обича не
просто да ловува, а да избива животни. Адиос,
дон Стойков!
Завършвам с популярния популяризатор
на историята Божидар Димитров. Умее да
разказва: и на живо, и писмено. И аз всичко, как
вото излизаше от него като книжки, съм си купил
и прочел. Интересно (дори и когато са спорни)
излага в тях историческите си тези. Тогава защо
го слагам в тази група? Разочарова ме, когато
се отметна от старата си партия и премина при
новите властници. Демек „изтъка си платното...“.
А каквито и оправдателни думи да се изтъкват,
ренегатът просто си остава ренегат. Няма отп
ред да слагам любимото определение на госпо
дин „професора“ „шибан“. Това определение той
запази само за народа ни...
Накрая ще кажа няколко думи и за холивудс
ките звезди: Рамбо и сие. Знайно е, че си уми
рат от кеф да идват тук да снимат екшъните
си. По-рано мислех, че го правят само, защото
им излиза много по-евтино. Но откакто унищо
жиха голяма част от прилепите в Деветашката
пещера, се убедих, че идват тук и защото ни
кой не закриля (на дело) природата ни. Та
Рамбовците варварст ват из България, а ние им
се радваме, както индианците на Колумбовите
мъниста.■

Община Чипровци

обявява

На основание чл.62, ал.1 от Наредба за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество и
във връзка с изпълнение на Решение № 202/24.10.2012
г. и Решение № 250/19.12.2012 г. на Общински съвет
Чипровци и Заповед №15 от 10.01.2013 г. на кмета на
Община Чипровци

публичен търг с явно наддаване

за продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост:изоставена ливада,
поземлен имот с идентификатор 48475.29.21 с
площ от 2140 кв.м., в землището на с.Митровци,
община Чипровци, област Монтана.

Търгът ще се проведе на 25.02.2013 г. от 10.00 часа,
повторен търг на 05.03.2013 г. от 9.00 часа. Начална
цена – 700 лв., стъпка на наддаване – 5% от началната
тръжна цена, депозит за участие – 70 лв., внесен по бан
ковата сметка на общината до 16.00 часа на 22.02.2013 г.
и до 16.00 часа на 04.03.2013 г. при повторен търг.
Срок за подаване на предложения за участие в търга до 16.00 часа на 22.02.2013 г. в деловодството на първия
етаж на общината, при повторен търг - до 16.00 часа на
04.03.2013 г.
Търгът ще се проведе в малката заседателна зала на
Общинска администр
 ация Чипровци. Цената на тръжна
та документация е 20 лева, платима в брой в касата на
общината, получава се в стая 202.
Оглед на обекта – всеки работен ден от 13.00 до 17.00
часа, но не по- късно от деня, предхождащ търга, след
закупуване на тръжна документация.
Справки и информация: тел.09554/ 28-28; 21–06.
Анатоли ПЪРВАНОВ
Кмет на Община Чипровци

Ново начало
за обединението на
банатските българи

На 17 ноември 2012 г. в
Лизнайт, палкенското на
именование на с. Бело блато,
по инициатива на отец
Стоян Калапиш и Светлана
Караджова се проведе пър
вата по рода си среща на
лидерите на банатските
българи от трите държа
ви – България, Сърбия и
Румъния. Целта на срещата
бе единението на общността
да стъпи на здравите осно
ви на едни ежегодни срещи,
които да очертават целите за
бъдещата работа на дружест
вата за предстоящата година
и договаряне на съвместни
инициативи.
Участие взеха отец Стоян
Калапиш – председател на
дружество „Трандафер“
(Лизнайт), Светлана
Караджова – председател
на Дружеството на банат
ските българи в България
и кмет на с. Бърдарски
геран, Йордан Колев от
Държавната агенция за бъл
гарите в чужбина, Павел
Велчов – ръководител на
читалището в Стар Бешенов,
Пери Радулов – председател
на дружеството в Бречкя,
Петронела Петков-Шехаби  
от Бречкя, сътрудник на
вестник „Наш аглас“ и спи
санието „Литературна ми
съл“ в Тимишоара, Иван
Ранков  - от дружеството
във Винга, Мария Иванова
– секретар на читалище
то в Асеново, отец Стефан
Калапиш от Бърдарски
геран, Анатоли Първанов –
кмет на Чипровци, Анюта
Каменова-Борин – директор
на Историческия музей в

Чипровци, Иван Дамянов от
дружество „Иваново-1868“
в Иваново, Августин
Калапиш, Йосиф ВасилчинМаре и Огнян Цветков от
дружество „Иваново-Банат“
в Иваново, Йошка Дудуй –
кмет на с.Иваново (Сърбия).
Гост бе Жарко Евтимов от
Дружеството за български
език, литература и култура в
Нови Сад.
Отец Стоян Калапиш отк
ри форума и сподели как се е
появила идеята за тази първа
среща. Тъй като липсва ко
ординация между отделните
дружества честванията и
събитията, които организи
раме всеки поотделно поня
кога съвпадат и затова не мо
жем да участваме навсякъде.
Също и не винаги всички
получават покани за дадено
събитие поради слабата по
някога връзка между отдел
ните звена, а една ежегодна
среща, която да се превърне
в традиция и да се провеж
да всяка година на различно
място, ще ни помогне да за
почнем да мислим и работим
като една истински обедине
на общност.
Светлана Караджова,
която председателства
конференцията, съобщи
дневния ред, състоящ се от
две точки – съгласуване на
съвместния културен кален
дар за 2013 г. и разискване
и вземане на решение за
насрочване на първа езикова
конференция поради набо
лелите проблеми с езика и
създаваната писменост в
общността.
След разискване и съгла

суване на ангажиментите
бяха набелязани следните
общи чествания през 2013 г.:
● 325 г. от Чипровското
въстание – в Чипровци на 7
септември
● 275 г. от основаването
на Стар Бешенов (Румъния)
– 15 август
● 145 г. от основаването
на Иваново (Сърбия) – 20
октомври (Свети Венделин)
● 90 г. от създаване
то на Народно читалище
„Съединение-1923“ – с.
Бърдарски геран – 31 август
● 10 г. фестивал „Яко
Ронков“ в Стар Бешенов – 30
ноември.
По въпроса за организира
не на езикова конференция,
каквато идея има от годи
ни Георги Наков, кмет на
Стар Бешенов, Светлана
Караджова предложи първа
та да се организира в Стар
Бешенов, където е люлка
та на банатските българи,  
разпилени по целия свят.
Павел Велчов обяви, че
през 2013 г. честванията на
275-годишнината от основа
ването на Стар Бешенов ще
протекат на два етапа – на
3 март, защото на 3 март е
първият запис в „Historia
Domus“ от това място, а
на 15 август ще е общото
голямо честване с всички
банатски българи от целия
свят, когато ще се чества и
800-годишнината от първо
то споменаване в истори
чески документ на името
на мястото „Бешенов“. Той
сподели, че предложението
вероятно ще бъде одобре
но от кмета и отсега можем

да кажем, че в дните около
3 март Стар Бешенов мо
же да е домакин на първата
езикова конференция, която
да се занимае с наболелите
проблеми на езиковите пра
вила и норми на говоримия
и писмен език на банатските
българи. По предложение
на присъстващите на конфе
ренцията ще бъдат поканени
експерти езиковеди, изтък
нати майстори на словото
от общността и хора, които
са ангажирани от години с
опазването и обогатяването
на езика и които се зани
мават с изследвания в тази
област.
Павел Велчов съобщи в
тази връзка, че от една годи
на в Стар Бешенов работят
по създаването на речник,
които да събере всички
думи, употребяване там,
които ще бъде качен в ин
тернет и представителите
от другите населени места
ще могат да добавят техни
те варианти на думите, ще
могат да го редактират и да
допълват. По този начин със
съвместни усилия да успеем
да опишем всички думи, ко
ито в момента се употребя
ват или пък вече са  изклю
чени от активна употреба,
но е добре да бъдат запазени
за поколенията.
На езиковата конференция
ще бъдат разисквани важни
въпроси за правописните
правила, транскрипцията,
опазването на вариантите,
създаване на условия за пре
даване на езиковото богатс
тво на младите поколения.
■Слово плюс

ОБЩИНА МОНТАНА
             НА ОСНОВАНИЕ чл. 69 от НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И
РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО
О Б Я В Я В А
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С  ЯВНО НАДДАВАНЕ
ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
№

Землище гр. Монтана
м. “Мало поле”
№ на имота

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

площ
/кв.м./
      498.70
210.90
686.40
395.40
660.90
806.70
676.70
820.60
714.20
637.90
365.10
503.50

Нача лна
тръжна цена
/лева/
1 940.00
760.00
2 470.00
1 540.00
1 780.00
1 940.00
1 830.00
2 220.00
1 930.00
1 910,00
1 750.00
1 890.00

Депозит /
лв./
194.00
76.00
247.00
154.00
178.00
194.00
183.00
222.00
193.00
191.00
175.00
189.00

Цена на
тръжни
книжа /лв./
  30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00

Час на
търга

9.00
9.30
10.00
10.30
11.00
11.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30

Търгът ще се проведе на 31.01.2013 год. в сградата на община Монтана.
Тръжните книжа се получават в стая 506, а се заплащат в ТБ”Алианц България” клон Монтана по IBAN BG88BUIN76618472700003,
код за плащане 44 70 00 или  на касата на общината в стая 102.
Депозитът се  внася в “Общинска банка” АД по IBAN BG82SOMB91303347342102, BIC  SOMBBGSF.
Молби за допускане до участие в търга се приемат в стая 102.
Краен срок за закупуване на тръжни книжа, внасяне на депозит и подаване на молби е 24.01.2013 година.
Оглед на обектите се осигурява от дирекция “ОС” при община Монтана, след представяне на документ за закупени тръжни книжа.
Повторен търг ще се проведе на 07.02.2013 год. на същото място, като депозит и молби за участие се приемат до 06.02.2013 год.
За справки: тел. 096 / 394 221, стая 506.
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Д-р Даниела
Стоянова

►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

oбщопрактикуващ лекар,
специалист по
обща медицина

16 с Честни вериги 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 подир Въздвижение
– на 10-те прокажени. Преп.
Евтимий Вилики. Св. Евтимий,
патриарх 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.

Всеки работен ден

от 8,00 до 13,00 часа

В община Видин

Набира
пациенти
Тел. за контакти:
096 389 346

Започна ремонт на
църквата в с. Арчар

6

“АПОЛОН-21” ООД,
Монтана

ул. “Цар БорисIII” № 11

Поликлиника, кабинет 106

16 – 23 януари

Фирма „Ди-Вен” ЕООД – гр. Лом

Проектът се финансира с 350 000 лв. от Програмата за селските райони
Започна ремонт на
църквата в най-голямо
то видинско село / 3000/
- Арчар, съобщи кметът
му Емил Георгиев. Храмът
„Успение Богородично”
е вторият по големина
след видинския „Свети
Димитър”.
Обновителните работи
се извършват по проект на

видинската митрополия,
чиято стойност е 350 000
лв. Той се финансира
от програмата за разви
тие на селските райони.
Строители са работили
до последния ден пре
ди Нова година, твърди
кметът. Вече е ремонти
ран покривът, направен е
дренаж около основите на

И отново е време за
фестивала “Фършанги”
Каним ви на фестивал!
На 9 февруари 2013 г.
Бърдарски геран отново
ще стане център на фести
вала „Фършанги“. За трети
пореден път ще се съберат
банатски българи отблизо
и далеч, ще дойдат техни
приятели и всички, за ко
ито традициите и паметта
за миналото се преливат с
днешния живот, за да могат
да продължат в бъдещето.
Освен традиционното
шествие на маскираните
участници, отново ще има базар, на който ще мо
жете да намерите сувенири, кукли в банатска бъл
гарска носия, различни занаятчийски изделия и др.
Очакваме ви да станете част от феерията на
празника, който тази година ще бъде само в един
ден при следната програма:

ПРОГРАМА НА ФЕСТИВАЛА
9 февруари 2013 г.

10,00 ч. – Пристигане на участниците и работна
среща на ръководителите на групите
10,30 ч. – Откриване на фестивала и шествие
След шествието веднага следва хумористичен
концерт в салона на читалището.
***
За банатските българи Фършанги (унг.
Farsang, нем. Fasching) са трите дни на карнавал
но веселие от последната неделя преди Великия
пост до Пепеляна сряда. Сред православните
е известен като “Заговезни”. Всяка година в с.
Бърдарски геран желаещите ще се събират, за
да изживеят вълшебств
 ото на карнавала.
В Католическата Църква по цял свят преходът
между обикновеното литургично време и вре
мето на Великия пост преди Великден се отбе
лязва с карнавални шеств
 ия и всеобщо веселие.
Изживяване на няколкодневен контролиран хаос,
който излиза на площадите, по улиците, замай
ва с пъстротата на костюмите и неочакваност
та на закачките, когато всеки взема чужда роля,
маскира се и участв
 а в завихрящото се веселие.
На Пепеляна сряда, когато свещеникът в
храма поръсва с пепел главите на вярващите
с думите „Спомни си, човече, че си прах и на
прах ще се превърнеш”, се слага край на тази
феерия с цел активността да се насочи към
човешката душа за подготовката й по време
на поста в очакване на най-великото събитие Възкресението.
Във фестивала участват не само католици,
но и всички, за които карнавалът е част от праз
ничната картина, начин да се позабавляват и да
намерят нови вълнуващи преживявания.■

храма и са боядисани сте
ните отвън. Предстои да се
шпакловат стените отвътре
и да се боядисат, да се пос
тави под, допълни кметът.
Храмът „Успение
Богородично” е строен в
началото на миналия век.
Винаги е бил действащ,
в момента в него слу
жат двама свещеници.

Никога обаче не е бил
изографисван. След прик
лючването на проекта,
ще търсим възможност за
изписването му, допълни
Емил Георгиев. Не е бил и
ремонтиран, затова митро
политският проект е спаси
телен за сградата, допълни
Емил Георгиев.
От сайта kmeta.bg

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

е оторизиран дилър на мотокари с марката

"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, автома
тична хидротрансмисия 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

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.

ТПК “Септември”
– Монтана
произвежда:
• дюшеци, маси – холни и кухненски,
и столове
• Отдава помещения под наем
за офиси и производство

ТПК „Септември” предлага
офиси под наем в Битов комбинат
на ул. „Трети март” 84
Монтана, ул. “Индустриална” 8,
тел./факс: 096/305 802 – гл. счетоводител

„ЕЛИНА” ЕООД – Монтана
● сенници;
● шатри;
● мобилни басейни
Монтана – околовръстен път,
срещу бензиностанция Shell.
Тел. 0888/62 40 18; 096/300 861;
http://elina-bg.com..
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Кмет почете ветерани
от войните
Димитранка Каменова прати подаръци на мъжете,
които живеят в социален дом в Берковица
Кметът на Берковица
Димитранка Каменова ува
жи ветерани от Втората
световна война, които жи
веят в Дома за стари хора
в града, съобщиха от об
щинската администрация.
Заслужилите 9 мъже са
от различни селища на
страната, но имат обща
съдба – на младини са во
ювали в редовете на българ
ската армия. Те получиха
плодове, сладкиши и други
лакомства.

Подаръци за празниците
са получили и всички деца
от социалните заведения
– дом „Люба Тенева” – за
лишени от родителски гри
жи и дома за деца и младе
жи с умствени увреждания.
71 пакета с дрехи, играчки
и лакомства са доставени за
тях в Берковица от благот
ворителната организация  
„Round Table”. Те са прате
ни от деца на членове на та
зи организация в Австрия.
Димитранка Каменова

събра на парти в градския
център „Камбанка” десетки
деца от града. За тях об
щината осигури лакомства
и художествена програма.
С най-оригинални пода
ръци ще запомнят обаче
2012 учениците от второ
основно училище „Христо
Смирненски”. Те си раз
менили по една книга от
личните си библиотеки,
допълниха от общинската
администрация.
От сайта kmeta.bg

Кик боксьорът
Асен Асенов е
спортист на годината
за община Враца
„лайт контакт”, 63 кг
4x100 м - 4 място
Държавен шампион по кик бокс ЮМВ, стил
Треньор: Румен Павлов
„фул контакт”, 75 кг
9. Едуард Евтимов – Спортен клуб по бор
Държавен шампион по кик бокс ЮСВ, стил
ба  „Ботев-93”
„фул контакт”,  71 кг
Държавен личен шампионат – момчета - 1
Треньор: Венелин Янков
място
8. змс Дамян Петров -  Спортно-техни
Държавен личен отборен шампионат –
чески моделен клуб „Враца”
момчета, определен за най-резултатен състезател
Балкански игри за юноши под20 г.-100м глад
Даниела ХИТОВА
Международно състезание „Гранд При”
- 1 място        
ко бягане  - 3 място
Майсторът на спорта Асен Асенов от спор
Международен турнир „Пламен Боцев” – мом
Турция в клас „Формула 5” - 2 място
Балкански игри за юноши под20г.- 200 м
тен клуб „Арис” е спортист на годината за
чета - 1 място
Международно състезание в Шумен клас
глад
к
о
бя
г
а
н
е
-5
мяс
т
о
2012 г. за община Враца. Призът е призна
Международен турнир „ Ватилякос” Гърция –
„Формула 5” – 1 място
Балкански игри за юноши под20г.- щафета
ние за кик боксьора за получените през тази
4 златни медала в Държавния шампионат, аб момчета - 1 място
4x100 м -3 място
година титли - вицесветовен шампион по
Национален турнир, купа „Самоков” – каде
солютен шампион в клас „Формула 2” за 2012г.
Треньор: Румен Павлов
муай тай 2012 г. – мъже, 57 кг, европейски
ти - 1 място                              
Треньор: Огнян Филипов.
шампион по муай тай 2012 г. – мъже, 60 кг,
5. Марио Тодоров - Таекуон-до клуб „Кум
Треньор: Юлиян Георгиев.
Тази година двама спортисти се класираха с
държавен шампион по кик бокс /лоу кик/
рьонг“ – Враца
Комисията, която избра спортистите на
равен брой точки и двамата заеха девето място:
- мъже, 57 кг, държавен шампион по кик
Държавно първенство 2012 г. спаринг мъже
9. Иван Петров -  Атлетически клуб „Павел годината, с председател заместник кметът
бокс /фул контакт/ - мъже, 57 кг и държавен +85 кг  -  3 място
Красимир Богданов, определи и трите най-доб
Павлов” – Враца
Европейско първенство 2012 г., спаринг мъже
шампион по кик бокс /стил К-1/ - мъже, 57
Държавно индивидуално първенство за юно ри отбора за отминаващата година:
„Пауър тийм” / „Фул контакт” +85 кг – 1 място                                                                          ши под 20г.- 400 м бягане с препятствия -1
кг. Престижната статуетка бе връчена на
1. КВТ „Ботев” – водна топка, девойки ст.
Треньор: Илия Цветков
възраст  
Асенов от кмета на Враца инж. Николай
място
Държавно първенство – 1 място
Иванов. Треньор на спортиста на годината е  
6. Радослав Димитров – Таекуон-до клуб
Държавно индивидуално първенство за юно
Треньор: Найден Найденов
Ангел Иванов.
„Кум рьонг“ – Враца
ши под 18г.- 400 м бягане с препятствия -1
2. КВТ „Ботев” – водна топка, жени
„Уважаеми спортисти, треньори и спор
Държавно първенство 2012 г.  - спаринг ЮСВ място
Държавно първенство - 2 място
тни деятели, за мен е чест и удоволствие
- 69 кг  -  2 място
Държавно индивидуално първенство за юно
Купа „България” - 2 място
да съм домакин на тази церемония, която с
Европейско първенство 2012 г.- спаринг
ши под 18г.- 400 м гладко бягане -1 място
Треньор: Найден Найденов
годините се превърна в традиция. Благодаря ЮСВ -69 кг  -  2 място
Държавно индивидуално първенство за юно
3. СКПС „Ботев - 2000” – водна топка, де
ви, че за пореден път ни накарахте да
Европейско първенство 2012 г. - спаринг от
ши под 18 г.в зала - 400 м гладко бягане -1 място войки старша възраст  
се чувстваме горди с постиженията ви.
борно   ЮСВ  -  2 място
Държавно индивидуално първенство за юно
Държавно първенство – 3 място
Благодаря ви, че ни давате усещането, че
Участник на Световно първенство за юноши
ши под 18г.в зала-200м гладко бягане -2 място
Треньор: Венетка Начева и Ивайло Томов.
Враца заслужава да стои на спортната карта Естония 2012
Балкански игри за юноши под 20 г.- 400м бя
Турист на годината за 2012 г. стана
на България. Знам, че трябва да се поло
Треньор: Ирена Цветкова
гане с препятствия - 5 място
ученикът от Езиковата гимназия Владимир
жат още много усилия и ви уверявам, че
Балкански игри за юноши под 20 г.- щафета
7.
Деян
Тодоров
– Спортен клуб „Арис”
Иванов Енев с ръководител Лило Ангелов
спортът ще продължи да е един от нашите
Бронзов медалист от Световно първенство по 4x400 м - 5 място
приоритети” – с тези думи се обърна към
Лилов. Наградата „футболист на годината”
Балкански игри за юноши под 18 г.- 400 м
кик бокс за кадети, стил „киклайт контакт”, - 69
наградените кметът инж. Николай Иванов.
бе за Илия Илиев - капитан на мъжкия отбор на
гладко бягане -6 място
кг
В десятката тази година влязоха също:
„Ботев – Враца” с треньор Антони Здравков.■
Балкански игри за юноши под 18г.- щафета
Държавен шампион по кик бокс ЮМВ, стил
2 място: Бетина Банчева – Спортен
клуб „Арис”
►МАЛКИ ОБЯВИ
Бронзов медалист от Световно първенство по
кик бокс за кадети, стил киклайт контакт, -55 кг
Държавен шампион по кик бокс ДСВ, стил
e-mails: slovoplyus@abv.bg,
ВСИЧКО ЗА ДОМА.
лайт контакт, 55 кг
slovoplus@yahoo.com
Втора
упот
р
е
б
а
от
Държавен шампион по кик бокс ДСВ, стил
Германия.
Мебели,
ел.
киклайт контакт, 55 кг
уреди, колелета, компютри
ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”
Държавен шампион по кик бокс ДСВ, стил
и много други. В подлеза
лайт контакт, 55 кг.
Монтана, бул. „Трети март” № 68, Брокерска къща, ет. 3.
на жп гарата в Монтана.
Треньор: Ангел Иванов
Председател
Екип Враца
3. Гита Ванива Додова – Атлетически
ПРОДАВАМ двуетаж
на кооперация
клуб „Враца”
ул.“Цв. Кръстенякова” 13
“Журналист”
на къща в центъра
Балканско първенство – жени /троен скок/  - 1
и гл. редактор:
ОКС, 3000, п.к. 140,
на
Монтана
с
двор
н
о
3400 Монтана
място
тел.: 092 665 400;
Параскева
Маркова
мяс
т
о
270
кв.м,
пе
ч
е
Международен турнир „Академик” – жени /
0897 658 888
дом. адрес:
тел. 0876 307 732
на тухла, гредоред и
троен скок/ - 1 място
0876
537
952
Екип
Монтана
Турнир „Скокове” – жени /троен скок/ - 2
плоча,
ку
б
а
т
у
р
а
120
ул. „Н.Рилски” № 8
място
кв. м, разгъната площ
3400, п.к. 133,
тел. 096/310 554
Треньор: Альоша Велков
55 кв. м. Цена по
бул. "Трети март" 68,
4. Георги Тодоров -  Атлетически клуб  
договаряне.
Брокерска къща, ет. 3
сл. адрес:
„Павел Павлов” – Враца
тел. 0876 537952 		
ул.”Цар Борис III” №11
Държавно индивидуално първенство за юно
ДАВАМ под наем
0988 881081
ши под 20г. – 100 м гладко бягане - 1 място
нов апартамент 100
тел.
096/306
644,
Екип
Видин
Държавно индивидуално първенство за юно
кв. м – наем 200 лв.
ши под 20г. – 200 м гладко бягане  -1място
GSM 0886/193 837
3700, ОКС, ул.”Г. Божинов” 1
Тел. 096/323 035;
Държавно индивидуално първенство за юно
●Печатница Враца● ЕООД тел.: 0889 399 349
0894/472624.
ши под 20г.- щафета 4x100м - 3 място

плюс

Слово

Слово

култура
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Памет

Авторът на "Хоро":
Да проучим селата си!

Самостоятелна
изложба-графика на
Ивелина Василева
Светла
ДАМЯНОВСКА
Ивелина Василева е де
ветокласничка в Природоматематическата гимназия
във Враца. Освен удоволс
твието от досега с точните
науки, една друга нейна
страст буди любопитство:
увлечението й по изобрази
телното изкуство. Ивелина
вече ни е правила съп
ричастни с фантазиите и
уменията си - преди около
2 години, когато подреди
първата си самостоятелна
изложба.
И макар че оттогава не
е минало много време,
настоящата експозиция
прави впечатление с още
по-голямата точност и де
тайлност на работите й,

разширеният творчески
хоризонт и сполучливото
„оживяване“ на образите,
които тя пресъздава върху
листа. Портретуването на
реални личности или на
приказни герои и създания,
предаването на психологи
чески състояния, разчитащи
се в погледите и мимиките
на рисуваните образи, е
нещо доста трудно и дос
тойно за отбелязване като
постижение. Прецизната
завършеност на работите и
уважението към подробнос
тите също издават не само
амбициозен, но и отговорен
автор. Автор, който дава
заявка за още по-интерес
но бъдещо развитие и не
на последно място: тру
долюбив автор, който не

само се носи на крилете на
вдъхновението, но и съвест
но доработва започнатото.
Обикновено образите
върху листа нямат нужда
от обяснение - те сами го
ворят за себе си. Радващо
е, че в малкия ни град от
време на време се появяват
млади таланти, свенли
во излагайки творбите си
и надявайки се на одоб
рението на публиката.
Ивелина е сред тях и аз я
поздравявам с тази втора
самостоятелна изложба,
като й пожелавам наред със
строгата хармония на чис
лата в математиката, която
е избрала за свое бъдеще, и
занапред да отделя време за
общуване с хармонията на
формите и цветовете.■

В Монтана
Кастинг за
новия филм
на Камен
Калеев
На 17 януари със
съдействието на
Сдружение „СТАРС”
– Монтана от 11.30
до 17.00 часа в ОУ
„Г. Бенковски”, кв.
Кошарник, Монтана,
ще се про
веде кас
тинг за
момичета,
жени и мъ
же от ромс
ки произход
за участие в
нов френс
ко-български филм на
Камен Калеев.
По регламент учас
тниците трябва да
бъдат на възраст от
16 до 40 години и да
имат желание да се
занимават с актьор
ско майсторство. За
прослушването не се
изискв
 ат специфични
актьорски умения или
предварителен опит
на сцена или пред
камера.
Екипът на Камен
Калеев организира
прослушвания в цяла
та страна, като до мо
мента такива са про
ведени в Русе, Велико
Търново и София.
Следващият кастинг за
филма ще се проведе
в гр. Кнежа на 18 яну
ари т. г.■ Слово плюс

Премиера на филма
„Каменното
съкровище от Мездра”
Мирослав ГЕТОВ
Наскоро в заседателната
зала на общината се със
тоя премиера на докумен
талния филм „Каменното
съкровище от Мездра”.
Официалното представяне
пред публика на първата
кинолента за античната
и средновековна крепост
„Калето” уважиха близки
и приятели на творческия
екип на филма, ценители на
„седмото изкуство”, пред
ставители на Общинския
съвет и администрация.
Младият режисьор и опе
ратор на историческата про
дукция Искрен Красимиров
сподели любопитни неща
около нейното създаване и
благодари на всички, доп
ринесли за реализирането
на амбициозния проект.
За крепостта „Калето”, за
хората и времената, пре
минали през този кръсто
път на историята, говори
кметът Иван Аспарухов.

В дискусията се включиха
също сценаристът на фил
ма Красимир Стефанов,
театралният режисьор Юли
Пухалски и фотографът
Мартин Динков.
Междувременно Искрен
имаше своята телевизионна
кинопремиера в национал
ния ефир. Навръх Бъдни
вечер БНТ 2 излъчи него
вия дебютен документален
филм „Хляб от Бога, богове
от глина”, който през м. г.
беше отличен със специал
ната награда на журито на
VIII Международен фес
тивал на туристическия
филм „На източния бряг
на Европа” във Велико
Търново. Напролет 22-го
дишният оператор на
Българската национална
телевизия във Враца от
ново ще участва в прес
тижния форум, този път с
най-новия си кинопроект
- „Каменното съкровище от
Мездра”.■

едва през 2011 г.
стана известна,
появила се ка
то ксерокопие
в дар на живе
ещия от редица
години в град
Монтана вър
бовчанин Лозан
Илиев по случай
100-годишния му
Йордан ГЕОРГИЕВ
юбилей. Чрез нея
Най-често той е пред
и личните споме
ставян като белетрист,
ни на дядо Лозан,
драматург, публицист,
познавал лично
общественик. Навярно в
писателя Антон
тези области творческата
Страшимиров
му дейност е най-изявена
още от първите
(десетки книги – романи,
дни на неговото
над 15 драми, голям брой
пребиваване в
редактирани от него спи
родното му село,
сания и участие в други
научаваме и за
такива). Избиран е за
тази му дейност
депутат в три народни
като краевед.
събрания.
А може би
Ако пред есента на 1931
ние оставаме
година в София Народният
длъжници към
театър и опера тържес
твореца, учителя
твено отбелязват 40-го
и краеведа Антон
дишнината на творческата
Страшимиров
му дейност, то сега, по
и към неговата
ди влизането му в остър
случай 140-ата годишнина спор с кмета на града и му 140-годишнина от рож
от рождението му, няма
забраняват да заема щатна дението му сега, когато
ше съществени изяви. В
научаваме, че той ка
длъжност до края на жи
редица централни вест
то депутат, заседавал в
вота си.
ници на цяла страница се
Самият той високо цени Народното събрание за
поместваха нови данни
настоящето и бъдещето на
учителската си професия.
от неговия многостра
страната през първите три
При срещите си с ши
нен живот: в. „Над 55”,
десетилетия на ХХ век и
роката общественост из
бр. 6-12.VI.2011 г. в руб
дава част от творческите
цялата страна, винаги
риката „Страсти” – „За
си възможности и от живо
заявява: „По професия
Чепатия Страшимиров”;
та си за проучване на едно
съм географ, по призва
в. „Минаха години”, бр.
ния – белетрист.” За наше село, без да търси бонуси,
35/30.VIII.2011 г./ в рубри то учителство обаче той
което е особено поучител
ката „Шепот от миналото” си остава недостатъчно
но за настоящето ни.
– „Антон Страшимиров
Колко актуално звучат
познат като учител и син
спечелил втората си жена
и сега думите ме, изказа
дикален деец. А някои
със сказка за любовта”; В. негови изследователи
ни от неговите изпращачи
„Уикенд” от 4-10.VIII.2012 заявяват, че по време на
през есента на 1931 г.,
г. в рубриката „Ретро” –
бързайки за влака на га
преподаване той беше и
„Бащата на „Свекърва”
поет, и учител, и актьор. А ра Орешец: „Петре, да
и „Вампир” бил странна
проучим селата си! Да,
в годините преди образу
птица. Вероятно има и
ването на БУС (Български нека проучим селата си!...
други. Нали „неговият
Земята ни е осеяна само
учителски съвет) е бил
образ е твърде оригина
с развалини. Ние имаме
избиран за председател
лен”, са заявявали много
едничко тях и нищо друго.
на Околийското учителс
негови изследователи.
Да ги оживим и осмис
ко дружество и за делегат
Просветните издания не
лим за нас и за тези, които
на учредителния конгрес
излязоха със свои „разк
идват след нас! Петре,
– 1895 г. Не е присъствал
рития”, въпреки подадени при откриването на конг
ще напиша цяла книга за
заявки.
вашето село. Не че то е
реса поради задържането
А нали още акад.
по-изключително, а така,
му в ареста. Втората му
Панталей Зарев пише в
съпруга Стефка, от Видин, защото трябва да про
неговата „Панорама…”:
също е учителка, но е при учим всичките си села, до
Антон Страшимиров е
последното.”
нудена да се отдаде на
измъчван от постоянен
После се научава, че
актьорство, за да участва в
глад за знания и се е мятал представленията на него
той е бързал да се завър
от една област към друга.
вите драми. Така и до края не в София, тъй като е
На младини той е про
предстояло честването
на живота си този голям
дължително време всред
на 40-годишнината от
белетрист не е могъл да
народа като бояджия, сел изкара пари, за да издаде
писателската му дейност
скостопански работник,
на 15.ХI.1931 г. Един от
своите съчинения.
прислужник, учител.
следващите му изследо
За нашия Северозапад
Пропътувал е голяма част Антон Страшимиров про ватели Минко Николов
от страната – от Бургас и
подчертава: „Той не бърза
дължава да е известен с
Стара Загора до Търново,
романа си „Хоро”, излязъл ше да трупа пари, а умря
Шумен, Видин.” И мо
като несретник, без служ
през 1926 година. Нали
же би няма друг случай
ба и постоянни доходи,
в него пише за разгрома
във вечна грижа за хляба
у нас, какъвто е този при
на Септемврийското въс
и покрива.”
Антон Страшимиров, кой тание от 1923 г.: „Клаха
Нима не е възмож
то през целия си живот е
народа, както и турчин не
но сега, по случай тази
бил учител и е лишен от
го е клал…”  Той е ста
кръгла годишнина от
възможността да заема
нал известен и като кра
рождението на Антон
тази длъжност завинаги.
евед с книгата си „Село
Страшимиров, нашият
Известно е, че от 1989
Върбовчец”. Тази творба
Северозапад да преиз
до 1995 г. учителства в
на късния Страшимиров,
даде книгата му от сто
Берн (Швейцария), учи
излязла през 1932 г., от
страници, носеща името
география, слуша лек
давна е изчерпана. А в
„Село Върбовчец” и да
ции по психология и
Речника на българската
продължим да изпълнява
литература. След завръ
литература, БАН, 1982
ме неговия повик отпреди
щането си в България е
г., том III, на с. 406, къ
80 години: „Да проучим
гимназиален учител във
дето по-обширно е пред
селата си…”, особено
Видин (1898-1899) и в
ставен творецът Антон
педагогическото училище Страшимиров, заглавието сега, в наше време, кога
в Казанлък (1899-1900),
е „Село Врабчовец, 1932”. то прогнозите за тяхната
откъдето е уволнен зара
Книгата „Село Върбовчец” съдба са страшни.■

Навършиха се
140 години
от рождението
на Антон
Страшимиров

