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Интегриран воден
проект в Монтана
Министърът на
околната
среда и водите
Нона Караджова
и кметът Златко
Живков
подписаха договор
за изпълнение на
интегриран воден
проект в Монтана
на стойност
57 милиона лева

Здравното
министерст
 во
призова за
спешна акция за
кръводаряване
Заради недостиг на кръв и кръвни продукти от
кръвни групи А и О, Министерството на здравеопаз
ването и Националният център за трансфузионна
хематология отпр
 авят призив за кръводарители с
тези кръвни групи.
Това съобщиха от пресцентъра на
Министерството на здравеопазването. Кръв и
кръвни продукти в момента не достигат в лечеб
ни заведения в гр. София и в Западна България.
Причината за намаляване на наличностите от две
те кръвни групи е провежданото лечение на паци
енти с тежки хематологични заболявания, както и
извършването на големи хирургични интервенции в
редица здравни заведения.

Всички, които желаят да дарят кръв могат
да направят това на следните места:

● в НЦТХ - София, ул. „Братя Миладинови” № 112,
всеки делничен ден от 8:00 до 18:30, а събота и не
деля от 9:00 до 15:30 часа
● в кръвните центрове към УМБАЛ „Света Анна”София и в МБАЛ в Благоевград, Видин, Враца,
Кюстендил, Лом и Перник.
Минималният срок между две кръводарявания е
най-малко 60 дни.
Кръводарителите трябва да са здрави и
отпочинали. При посещение на кръвните центрове
те трябва да представят документ за самоличност.
Служители от Министерство на здравеопазване
то и Националния център за трансфузионна хема
тология също ще се включат в акцията по кръвода
ряване.

Телефони за справки:

02/ 9210479,
02/ 9210461 – Национален център по трансфузи
онна хематология-София – от 8:00 до 18:30, събо
та и неделя – 9:00 до 15:30 часа.■

за 57 милиона лева
Крум КРУМОВ
Г-жа Караджова поясни,
че проектът предвижда
подмяна на 42 км канали
зационна мрежа и на 16 км
водопроводи. В кв. „Мала
Кутловица” ще бъде изгра
дена изцяло нова канализа
ционна мрежа.
Новите тръби ще намалят
значително загубите на пи
тейна вода и ще се подоб
ри качеството на живота в
Монтана. Тя коментира, че
по този начин ще се реши
проблемът с остарялата во
допроводна и канализаци
онна мрежа за 50 г. напред.
Населението на об
ластния град ще бъде
обхванато от водопро
водна и канализационна
мрежа на 100 процента,

което е постижение, с
което малко градове мо
гат да се похвалят, обяви
министърът.
С този проект МОСВ за
пореден път доказва, че по
мага на всички местни влас
ти в България, без значение
от коя партия е кметът и
кой доминира в Общинския
съвет. Вижда се, че където
местните власти работят,
проектите се случват, за
яви Нона Караджова. Тя
похвали ръководството на
Община Монтана за добра
та работа с Министерството
на околната среда и водите
и припомни, че в областния
град има изградено депо за
твърди битови отпадъци,
сепарираща инсталация за
разделяне на отпадъците

към него и пречиствателна
станция за отпадни води.
Г-жа Караджова заяви, че
очаква и интегрираният
воден проект да бъде изпъл
нен за определения срок от
2 години и през октомври
2014 г. строителните работи
да бъдат завършени.
Кметът на Монтана
Златко Живков обяви, че 12
септември 2012 г. ще оста
не в историята на Монтана
като голям ден, защото на
него е подписан договорът
за най-мащабния проект
в общината за последните
100 години. Той благодари
на МОСВ и лично на ми
нистър Нона Караджова, че
е дошла на място в Монтана
да подпише договора за из
пълнение на проекта.■
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ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ, ОБЛАСТ МОНТАНА
На основание Заповед №1348/14.09.2012 год. на Кмета на община Вълчедръм,
Решения №83 от протокол №12/13.07.2012 год., №91,92 от протокол №13/06.08.2012 год.,
№97,100 от протокол №15/31.08.2012 год. на Общински съвет – Вълчедръм, област Монтана

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА:
I. За продажба на общински имоти – частна общинска собственост, представляващи:

1. УПИ І-214 в кв.14 по плана на с.Долни Цибър с площ 1152,00 кв.м (АОС №864/10.11.2010 г.)
Начална тръжна цена: 3705,28 лв. (три хиляди седемстотин и пет лева и 28 стотинки).
Депозит: 370,53 лв. (триста и седемдесет лева и 53 стотинки).
2.УПИ ІІ-214 кв.14 по плана на с.Долни Цибър с площ 1151,00 кв.м (АОС №865/10.11.2010 г.).
Начална тръжна цена: 3702,08 лв. (три хиляди седемстотин и два лева и 08 стотинки).
Депозит: 370,20 лв. (триста и седемдесет лева и двадесет стотинки).
3.УПИ ІІІ-214 кв.14 по плана на с.Долни Цибър с площ 1151,00 кв.м (АОС №865610.11.2010 г).
Начална тръжна цена: 3702,08 лв. (три хиляди седемстотин и два лева и 08 стотинки).
Депозит: 370,20 лв. (триста и седемдесет лева и двадесет стотинки).
2.УПИ ІV-214 кв.14 по плана на с.Долни Цибър с площ 1151,00 кв.м (АОС №867/10.11.2010 г.).
Начална тръжна цена: 3702,08 лв. (три хиляди седемстотин и два лева и 08 стотинки).
Депозит: 370,20 лв. (триста и седемдесет лева и двадесет стотинки).

II. За отдаване под наем на:
1. Имоти - частн а общинска собственост гр.Вълчедръм – частна общинска собственост

1.1. УПИ ІІІ-56 кв.131 с площ 1400,00 кв.м. (АОС №44/08.09.1998 год.) с предназначение „стопанска дейност – отглеждане на фиданки”.
Начална тръжна цена: 26,87 лв. (двадесет и шест лева и 87 стотинки) – годишен наем.
Депозит: 2,70 лв. (два лева и 70 стотинки)
1.2. УПИ ІV-59 кв.131 с площ 1270,00 кв.м. (АОС №45/08.09.1998 год.) с предназначение „стопанска дейност – отглеждане на фиданки”.
Начална тръжна цена: 27,86 лв. (двадесет и седем лева и 86 стотинки) – годишен наем.
Депозит: 2,80 лв. (два лева и 80 стотинки)
1.3. УПИ ІV-845 кв.72 с площ 550,00 кв.м. (АОС №38/26.08.1998 год.) с предназначение „стопанска дейност – отглеждане на фиданки”.
Начална тръжна цена: 10,55 лв. (десет лева и 55 стотинки) – годишен наем.
Депозит: 1,05 лв. (един лев и 05 стотинки)
1.4. УПИ ХVІ-865 кв.75 с площ 710,00 кв.м. (АОС №39/26.08.1998 год.) с предназначение „стопанска дейност – отглеждане на фиданки”.
Начална тръжна цена: 13,62 лв. (тринадесет лева и 62 стотинки) – годишен наем.
Депозит: 1,40 лв. (един лев и 40 стотинки)
1.5. УПИ ХІІ-159 кв.12 с площ 1080,00 кв.м. (АОС №47/08.09.1998 год.) с предназначение „стопанска дейност – отглеждане на фиданки”.
Начална тръжна цена: 26,72 лв. (двадесет и шест лева и 72 стотинки) – годишен наем.
Депозит: 2,70 лв. (два лева и 70 стотинки)
1.6.УПИ І-2302 кв.176 с площ 1180,00 кв.м (АОС №63/19.11.1998 год.) с предназначение „стопанска дейност – отглеждане на фиданки”.
Начална тръжна цена: 22,64 лв. (двадесет и два лева и 64 стотинки) – годишен наем.
Депозит: 2,30 лв. (два лева и 30 стотинки)
с.Мокреш – частна общинска собственост
1.7. Поземлен имот кад.№1091 кв.54 с площ 440,00 кв.м. (АОС №70/14.12.1998 год.) с предназначение „стопанска дейност-отглеждане на фиданки”.
Начална тръжна цена: 8,44 лв. (осем лева и 44 стотинки) – годишен наем.
Депозит: 1,00 лв. (един лев)
1.8. Поземлен имот кад.№972 кв.54 с площ 1990,00 кв.м (АОС №71/14.12.1998 год.) с предназначение „стопанска дейност – отглеждане на фиданки”.
Начална тръжна цена: 38,19 лв. (тридесет и осем лева и 19 стотинки) – годишен наем.
Депозит: 3,82 лв. (три лева и 82 стотинки)
1.9. УПИ І кв.112 с площ 720,00 кв.м. (АОС №75/14.12.1998 год.) с предназначение „стопанска дейност – отглеждане на фиданки”.
Начална тръжна цена: 13,82 лв. (тринадесет лева и 82 стотинки) – годишен наем.
Депозит: 1,40 лв. (един лев и 40 стотинки)
1.10. УПИ І кв.74 с площ 1400,00 кв.м. (АОС №77/14.12.1998 год.) с предназначение „стопанска дейност – отглеждане на фиданки”.
Начална тръжна цена: 26,87 лв. (двадесет и шест лева и 87 стотинки).
Депозит: 2,70 лв. (два лева и 70 стотинки)
1.11. УПИ ІV-1821 кв.128 с площ 1260,00 кв.м. (АОС 79/05.01.1999 год.) с предназначение „стопанска дейност – отглеждане на фиданки”.
Начална тръжна цена: 24,18 лв. (двадесет и четири лева и 18 стотинки) – годишен наем.
Депозит: 2,42 лв. (два лева и 42 стотинки)
1.12. УПИ ІІІ-1811 кв.127 с площ 1050,00 кв.м. (АОС №80/05.01.1999 год.) с предназначение „стопанска дейност – отглеждане на фиданки”.
Начална тръжна цена: 20,15 лв. (двадесет лева и 15 стотинки) – годишен наем.
Депозит: 2,02 лв. (два лева и 02 стотинки)
1.13. УПИ ІІІ,ІV,V-1402 кв.105 с площ 2050,00 кв.м. (АОС №82/06.01.1999 год.) с предназначение „стопанска дейност – отглеждане на фиданки”.
Начална тръжна цена: 39,34 лв. (тридесет и девет лева и 34 стотинки) – начална тръжна цена.
Депозит: 3,93 лв. (три лева и 93 стотинки)
1.14. УПИ ХVІІ-1391 кв.93 с площ 1350,00 кв.м. (АОС №83/06.02.1999 год.) с предназначение „стопанска дейност – отглеждане на фиданки”.
Начална тръжна цена: 25,91 лв. (двадесет и пет лева и 91 стотинки) – годишен наем.
Депозит: 2,60 лв. (два лева и 60 стотинки)
Срок за отдаване под наем – 7 години.
2. Сграда с площ 173,00 кв.м. – публична общинска собственост, находяща се в УПИ ІІ-559 кв.61 по плана на с.Септемврийци (АОС №557/12.08.2005 год.) с предназна
чение „за Фурна”, за срок от 5 години.
Месечен наем – 219,71 лв. (двеста и деветнадесет лева и 71 стотинки) – месечен наем. Цената е без включен ДДС.
Депозит: 22,00 лв. (двадесет и два лева)
3. УПИ ХІ-496 кв.44 с площ 560,00 кв.м. (АОС №150/20.02.2002 год.) с предназначение „производство на селскостопанска продукция – зеленчукопроизводство”.
Начална тръжна цена: 10,75 лв. (десет лева и 75 стотинки) – годишен наем.
Депозит: 1,10 лв. (един лева и 10 стотинки)
4. Част от имот – частна общинска собств еност – терен с площ 1,00 кв.м., находящ се в имот кад. №1223 кв.114 по плана на гр.Вълчедръм (АОС №90/25.01.1999 год.) с
предназначение „автомат за продажба на топли напитки”, за срок от 3 години.
Начална тръжна цена: 25,50 лв. (двадесет и пет лева и 50 стотинки) – месечен наем. Цената е без включен ДДС.
Депозит: 2,60 лв. (два лева и 60 стотинки)
5. Част от имот – публична общинска собственост – терен с площ 1,00 кв.м., находящ се на тротоарно пространство - южно на сграда в имот № 1223 в кв.114по плана
на гр.Вълчедръм с предназначение „автомат за продажба на топли напитки”, за срок от 3 години.
Начална тръжна цена: 25,50 лв. (двадесет и пет лева и 50 стотинки) – месечен наем. Цената е без включен ДДС.
Депозит: 2,60 лв. (два лева и 60 стотинки)
Търгът ще се проведе на 08.10.2012 в 10,00 часа в заседателна зала №2, етаж ІІ в сградата на община Вълчедръм, област Монтана.
За търга с тайно наддаване за имоти, намиращи се в гр.Вълчедръм, търгът се провежда само ако има подадени повече от едно заявление за участие. Ако е подадено заявление
само от един кандидат или се яви само един от подалите заявления, търгът се обявява от тръжната комисия за непроведен, съставя се протокол за това, с който търгът се обявява
за непроведен и се провежда повторен търг на обявената резервна дата. За имотите, извън центъра на общината, е достатъчно условие за провеждане на търга явяването на един
участник.
За имотите, получили еднакви стойности в предложенията, ще се проведе търг с явно наддаване. Ако всички участници, дали еднакви стойности за съответните имо
ти, присъстват на търга с тайно наддаване, същият продължава като търг с явно наддаване след приключване на търга с тайно наддаване. За останалите участници търгът
с явно наддаване ще се проведе на 12.10.2012 от 16.00 ч. в същата зала, за което те ще бъдат уведомени допълнително писмено. Стъпката на наддаване при търга с явно
наддаване се определя на 10% от началната тръжна цена.
При необходимост повторен търг ще се проведе на 12.10.2012 от 16,00 ч. в заседателна зала №2, етаж ІІ в сградата на община Вълчедръм при условията на публи
куваната обява.
Заявления за допускане до участие в търга се приемат в стая № 8, ет.І.
Тръжни документи се закупуват и получават в стая № 8, ет.І.
Депозит за участие в търга - 10% от размера на началната тръжна цена за всички имоти, за които е подадено заявление за участие по т.ІІ. Внася се на касата на об
щина Вълчедръм /стая №6, ет.І./ или по сметката на община Вълчедръм, посочена в тръжната документация.
Време за справки по обектите, предмет на търга – всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа от датата на обявяване до 05.10.2012 год. включително. Стая №8, ет. І в
сградата на общинска администрация.
Краен срок за закупуване на тръжни документи, внасяне на депозит и подаване на заявления е 17,00 ч. на 05.10.2012 год.
Участниците в търга представят следните задължителни документи за участие:
1. Заявление за участие. 2. Копие от документ за закупени тръжни книжа; 3. Копие от документ за внесен депозит; 4. Копие от документ за самоличност
- за физически лица; Удостоверение за регистрация в Търговския регистър - оригинал или заверено от кандидата копие или разпечатка от интернет страница на
Търговския регистър за регистрация на участника - за търговците-еднолични търговци и юридическите лица, регистрирани като търговци; 5. Оригинал или нота
риално заверено копие от документа, удостоверяващ представителната власт или пълномощното на представителя (ако се кандидатства чрез пълномощник).
Пълномощното да е изрично – за участие в конкретния търг с всички правомощия до окончателното му приключване, включително при необходимост от провеж
дане на търг с явно наддаване; 6. Декларация, че участникът е запознат и съгласен да участва в тръжната процедура при условията, посочени в обявата и тръж
ните документи; 7. Документ за липса на задължения към община Вълчедръм, област Монтана от Звено за местни данъци и такси; (при същата община) 8. Ценово
предложение. Липсата на който и да било от посочените документи е достатъчно основание за отстраняване от по-нататъшно участие в търга на съответния
участник.
Документите за участие в търга /задължителните документи по точки от 1 до 7/ се поставят в запечатан, непрозрачен плик, на който се записва името на участника и
обекта, за който се прави предложението. В основния плик се поставя и друг запечатан, непрозрачен плик с надпис “ценово предложение” /точка 8/, съдържащ конкр
 етното
ценово предложение на участн
 ика /по образец/, подписано и подпечатено от същия.

Внесеният депозит от кандидатите за участие в търга, не се връща при условията на чл.65, ал.6 от Наредба № 3 на ОбС – Вълчедръм за реда за придобиване, уп
равление и разпореждане с общинско имущество. За справки: тел. 09744/21-30 – Райка Елкина.

Слово

във фокус
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Дилян ДИМИТРОВ, кмет
на община Георги Дамяново:

- Уважаеми г-н
Димитров, кои са най-го
лемите ви успехи на вас
като кмет втори мандат, и
на вашия екип?
- Първият успех е рабо
тата ни по различни прог
рами и проекти. Свели сме
безработицата до минимум.
Ние сме една от общините
в страната, която има наймалък ръст на безработица.
Другият ни успех се състои
в привличането на доста
инвеститори. Работим ус
пешно по оперативните
програми на Евросъюза
и по програмите за раз
витие на селските райони
относно инфраструктура,
строителство, туризъм и
социална политика.
Общината ни има въз
можност да се развие
като добра туристичес
ка дестинация. Целта е в
бъдеще да се привлекат
инвеститори, да се развие
районът като туристическа
единица. Въпрос на време
е, има интерес от страна
на инвеститорите и има
различни инвеститорски
намерения.
- Какви са плановете ви
за бъдещето на общината?

- Приоритетна задача
за бъдещата ни дейност е
да търсим питейна вода,
все по-голяма става необ
ходимостта от нея поради
изчерпването й. Процесът
е дълъг и сложен, изисква
откр
 иване на вода за пи
тейно-битови нужди, изг
раждане на водоизточници,
нормативно обособяване
с разрешително, удосто
верено от съответните
институции, че водата е
годна за питейна употреба.
В противен случай ни чака
тежък воден режим. Клима
тичните условия, резултат
от глобалното затопляне на
планетата, ни правят още
по-зависими и задължени
в търсенето на решение по
този жизненоважен въпрос.
- Какво предприемате
за здравеопазването на
населението?
- Предоставили сме об
щинск и помещения на джи
питата и сме им създали
добри условия за прегледи
на хората. Ние сме един
ств ената община може
би в страната, която под
държа собствена линейка.
Тъй като трябва с община
Чипровци да делим една

обща кола, преценихме, че
е по-важно да си имаме на
ша за по-бърза реакция при
възникнали спешни случаи.
- Селата в община
та са със застаряващо
население, какви грижи
полагате за възрастните
хора, какво предприемате
за подобряване на живо
та им?
- Имаме развит социален
патронаж,осигуряваме до
машен помощник и личен
асистент на уязвими или
самотни хора.
Открихме към читали
щето голям пенсионерски
клуб на издръжка от
общината. Там се съби
рат възрастни хора всеки
ден на разговори, на кафе.
Редовно, всяка година, об
новяваме с нещо клуба.
В Камена Рикса оборуд
вахме пенсионерски клуб
с телевизор, кафе-машина
и т.н. Там ходят около 50
човека. Успяхме във всич
ки села да открием такива
клубове.
- Получили сте одобре
ние от Евросъюза за про
ект „Звънче”, ще комен
тирате ли?
- Относно образовани

СНИМКА: АРХИВ

Ние сме сред
общините с
най-нисък ръст
на безработица

Общинския съвет?
- Работим в пълен
консенсус, решаваме вза
имно проблемите, нямаме
конфликтни ситуации.
Имало е спорове, но нали
чрез спора се достига до
истината.
Нека да посрещнем празниците с
- Какви са отношенията
много радост и веселие и дните ни да
ви с представителите на
са изпълнени с хармония и ползотворни
централната власт?
начинания. Честити празници!
- Аз работя перфектно с
Дилян ДИМИТРОВ
представителите на цент
кмет на Община Георги Дамяново
ралната власт. Оказвали са
ни винаги съдействие. Къ
ето има перфектни условия сградата, оборудвахме
дето е имало възможност
децата да учат.Изпъл
я с всичко необходимо,
по проекти, по общинските
нихме този проект съоб
създадохме кътчета. От
мерки сме кандидатствали.
разно всички европейски
фасадата и двора до всичко, Подкрепяни сме. И резул
показатели, той засяга деца което е вътре, е създадено
татите са налице – заети с
без родители на възраст от
да растат тези деца в една
работа хора и възможности
3 до 7 години. Направихме естетическа среда.
за развитие на бизнеса. ■
Слово плюс
цялостен ремонт на
- Как работите с

По случай 22 септември –
Деня на българската независимост и
Празника на Община Георги Дамяново
поздравявам всички жители и гости!

Меглена Кунева:
Гражданското
сдружение е нашият
партиен борд
СНИМКА: АРХИВ

Меглена Кунева се срещна с журналисти
и граждани в трите областни центъра
в Северозападна България

дружението на
"С
гражданите, подкр
 епата
на повече хора с опит и бога
ти на идеи е нашият партиен
борд, който ни предпазва от
грешни стъпки. Събрали сме
се хора с различни възгледи,
различни професии, с умения
и своите сериозни личностни
и професионални биографии,
хора с такъв пламък в очите,
който няма как да бъде
изгасен."
С тези думи Меглена Кунева
откр
 и първата си среща с жур

налисти при старта на своята
обиколка из Северозападна
Българи с цел формиране на
общински структури на пар
тия “България на гражданите”,
който започна от Враца и
продължи в Монтана и Видин.
Заедно с нея бяха и част от
ръководст вото на партията Найден Зеленогорски, Сергей
Петков и Калин Томов. - Лесно
е обединяването на партии,
каза тя в отговор на въпроса,
определяйки се като дясноцентър, дали не целят обеди

няването на десните и заяви,
че те обединяват хората, които
мислят за България в XXI век.
Като свои основни зада
чи “България на гражданите”
си поставя обединяването на
гражданите, които казват се
га “Не може повече така!”, да
спечелят доверието на хората,
“защото иначе няма смисъл
да се прави политика”. Кунева
призова да има политическа
конкуренция, за активно учас
тие на гражданите в политика
та,о
 беща да не спестява крити

ката към своите опоненти, като
ще се опират на нови хора в
политиката, за които “Не може
повече така!” и които да изве
дат България напред.
Липсата на регионал
на политика допусна да се
отнемат 210 милиона лева
за магистрала “Хемус”, сума,
жизненоважна за бедния
Северозапад. Сериозното
разделение на Севера и Юга
по отношение икономическо
развитие, доходи и заетост
също бе една от основни
те теми, коментирани пред
журналистите. Лидерите на
“България на гражданите”
заявиха, че те не виждат реше
ние за излизане на държавата
от кризата, още повече на този
най-беден в Европа регион. По
отношение на развихрилия се
енергиен скандал, заканата да
“напляскаме” Русия, да играем

в пиесата на Дарио Фо “Няма
да платим”, референдума,
организиран от БСП, и бъ
дещето на седми блок в
Козлодуй, екипът на Кунева
беше категоричен, че няма как
да бъдат игнорирани подпи
сите на над 700 000 българи в
защита на АЕЦ - Белене, но че
според тях няма никаква ясно
та по това колко електрическа
енергия ни е нужна в бъдеще,
къде ще продаваме излишъка,
колко ще ни струва токът и в
крайна сметка, колко ще ни
струва централата.
"Ще водим позитивна
кампания, политикът трябва
да бъде научен на търпимост
и смирение," каза Кунева.
Опорни екипи на партията във
Враца, Монтана и Видин, в
които влизат юристи, лекари,
икономисти, хора от бизнеса,
архитекти. ■ Слово плюс

Слово
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Премиерът сряза лентата на
нова линия в "Холсим"
В петък министър-председателят Бойко Борисов откри
новата инсталация за оползотворяване на сортирани
битови отпадъци на територията на модернизирания
циментов завод край врачанското с. Бели извор
Елеонора ЦАНОВА
“Холсим -България” АД е
част от швейцарската гру
па “Холсим”, най-големия
производител на цимент в
света.О
 т петнадесет години
тя е собст веник на бившия
“Белоизворски цимент”,
като влагайки над 10 мили
она лева евро, го превърна в
едно от най-съвременните и
екологично чисти предпри
ятия в страната. Вече близо
пет години тук работят три
инсталации за подготовка и
подаване на алтернативни
горива в циментовите пещи
- отпадъчни автомобилни
гуми, месокостно брашно
и твърди горими отпадъци,
които са предварително
сортирани.
Изпълнителният дирек
тор на “Холсим-България”
АД инж. Тодор Костов
заяви в началото на тър
жеств еното откриване на
новата инсталация, че ин
вестицията от 6.5 милиона

евро, над милион и полови
на от които се покрива от
Европейския фонд за раз
витие и държавния бюджет
по Оперативна програма
“Развитие на конкурентос
пособността на българск ата
икономика”, “Технологична
модернизация в големи
предприятия”, прави заво
да пионер по инвестиции
в българската индустрия.
Новата технологична при
добивка дава възможност
за увеличаване обема на
използваните горими отпа
дъци с близо 35 000 тона
годишно. Основен източник
на сортиран битов отпа
дък ще бъде Столичната
община. За това на празни
ка на “Холсим” присъства и
кметът на София Йорданка
Фандъкова, която благода
ри за съдействието и каза,
че общо над 90 000 тона
отпадъци от Столичната
община са минали през
циментовия завод край

Враца и се надява с тази
инвестиция да се удвои ко
личеството суровина, която
се подава към пещите на
“Холсим”, което е важно за
екологията. Отбелязан беше
приносът и на Врачанската
община и доброто й взаимо
действие със столичната
управа. Кметът на Враца
инж. Николай Иванов поз
драви присъстващите на
празника и подчерта важ
ността от едно такова пар
тньорство между бизнеса и
общините.
Посланикът на
Швейцария у нас, г-жа
Регина Ешер, нарече нова
та инсталация нещо добро,
добро за връзките между
България и Швейцария и
пожела успех на българ
ското предприятие, част
от швейцарската група
“Холсим”. Необходимостта
от такива вложения в голе
ми и жизненоважни за ка
чеството на живота ни еко

логични проекти отбеляза и
зам.-министърът на околна
та среда Евдокия Манева.
Премиерът Бойко
Борисов, който долетя с хе
ликоптер на площадка край
Бели извор, разгледа дейст
ващата технологична линия
и заяви, че новата линия
за оползотворяване на сор
тирани битови отпадъци е
пример за това как общини
те могат да си сътрудничат,

Приключи проверката
по „Малки граждански
инициативи 2012”
риключи текуща
П
та проверка на
Общински съвет – Враца
по проектите, финан
сирани чрез „Малки
граждански инициативи
2012”. От проверените
26 обекта са завършени
3 в град Враца. В девет
те села на общината:
Челопек, Згориград,
Власатица, Бели
извор, Горно Пещене,
Тишевица, Върбица,
Мраморен, Девене и в
кв. Бистр
 ец дейности
те продължават, като
за окончателното им
приключване остават
оформянето на цвет
ни лехи, зацветяване и
залесяване.
Проектите в малки
те населени места подобряват жизнената среда и
условията за отдих и спорт на жителите им, като
във Власатица и Горно Пещене с предоставените
средства се изграждат многофункционални игри
ща за спорт. В Паволче се създава зона за спорт с
фитнес уреди на открито. В кв.Бистр
 ец за същест
вуващото игрище в двора на закритото училище се
монтира ново осветление и нови пейки, ремонтира
се оградата. В Бели извор се изгражда зона за от
дих с беседка, пейки и цветни алеи. В Згориград се
изгражда вертикална планировка пред новата об
ществена сграда. В Тишевица и Девене се създава
нова придобивка за децата – детски площадки със
съоръжения за игра. В Мраморен се изгражда дет
ска площадка и се реставрира изворната чешма.
Във Върбица напредва ремонтът на изворната чеш
ма и облагородяването на пространството около
нея, като е монтирана и беседка.
„На много от посетените обекти видяхме как
жителите на населеното място работят заедно с
кмета”, коментира Малина Николова, председа
тел на Постоянната комисия по програми с евро
пейско и национално финансиране, европейско
сътрудничество. „Това означава, че „Малки граж
дански инициативи” постигат една от главните си
цели – широкото участие на всички заинтересовани
страни и обединяване на целите на гражданите и
местната власт. Радостни сме, че инициативата се
развива успешно и е полезна на общината ни”, до
пълни тя.
Следващата проверка е насрочена за 24
септември, когато всички дейности по проекти
те трябва да бъдат окончателно реализирани. ■
Слово плюс

вследствие на което да се
получава енергия, която да
намалява себестойността
на производството. - Тази
най-съвременна система
за близо шест и половина
милиона евро не оставя
никакъв отпадъчен продукт,
от нея ще се ползват и всич
ки съседни общини, заяви
премиерът. - Днес е хубав
ден, християнски празник,
празникът на кръста, който

всички целуваме и на който
си пожелаваме Господ да ни
пази. Пожелавам на всички
ви да ви пази кръстът и да
бъде безаварийна работата
ви - пожела Бойко Борисов.
И тъй като в групата офици
ални лица бе и социалният
министър Тотю Младенов,
той призова младите да
бързат да се запишат в кур
совете за обучение, за стаж
и работа за младежи. ■

Продължават срока
за експлоатация
на 5 и 6 блок
Валентин Николов, изп. директор на “АЕЦ
Козлодуй” ЕАД, бе на работно посещение в
Москва по покана на компанията ОАО
“ТВЕЛ”, производител на ядреното гориво
за българската атомна централа

В руската столица Валентин Николов имаше среща с Юрий
Оленин – президент на ОАО “ТВЕЛ”, по чиято лична иници
атива бе организирано посещението.
По време на разговорите изпълнителният директор на “АЕЦ
Козлодуй” ЕАД представи изпълнението на дейностите по
проекта за продължаване на срока на експлоатация на 5 и 6
блок. В тази връзка бяха разгледани въпроси, свързани с пла
новете на АЕЦ “Козлодуй” за използване на усъвършенствани
горивни касети, предназначени за реактори тип ВВЕР-1000,
преминаването към работа на 5 и 6 блок с удължена горивна
кампания и оптимизирани цикли на използване на ядреното
гориво. Обсъдени бяха и основните етапи и дейности, свърза
ни с прехода на реактори ВВЕР-1000 към работа на повишена
топлинна мощност до 104%.
В рамките на визитата Валентин Николов посети завода за
ядрено гориво ОАО “Машиностроительный завод”, където се
запозна с производств ения процес. ■ Слово плюс

Янаки СТОИЛОВ:
Държавата да плаща
здравните осигуровки
на безработните
Социалистите ще поискат държавата да плаща
здравните осигуровки на безработните, които са регист
рирани в бюрата по труда. Това обяви в Монтана Янаки
Стоилов. Зам.-председателят на БСП уточни, че преди
да бъде направено подобно предложение в НС, идеята
ще бъде поставена на обществена дискусия.
Депутатът е изчислил, че за покриване здравните
осигуровки на безработните ще са нужни 71 млн. лв.
на година. Това са около половината от средствата,
отделени за подслушване в бюджета на МВР, изтъкна
Стоилов.
Според него здравните услуги за безработните и
бедните хора са по-важни, отколкото подслушването
на заподозрени. “Плащането на здравните осигуровки
от държавата ще покаже колко е действителната без
работица у нас. В момента част от безработните не се
регистрират на трудовата борса, тъй като нямат стимул
за това - не получават обезщетения от борсата и не им
се заплащат здравните осигуровки, ако са безработни”,
допълни Янаки Стоилов. Той смята, че държавата съз
дава умишлено пречки за отчитане на реалната безра
ботица и предлага всички безработни да се наредят на
едно гише в бюрата по труда, за да потвърдят регист
рацията си. ■ Слово плюс

Над 18 000
туристи
във Враца
това лято
Даниела ХИТОВА

18 036 туристи са
посетили през това ля
то Враца и са останали
тук поне за два дни.
Това сочат официалните
данни за направени
те нощувки в периода
май – август, събрани от
отдел „Култура, култур
но-историческо наследс
тво и туризъм” в Община
Враца. Туристите, които
са пренощували в реги
она, са с 2340 повече,
сравнено със същия
период на миналата
година. Само през август
в местни хотели, къщи
за гости и места за нас
таняване са отседнали
4211 души. Най-много
туристи са пристигнали
във Враца през май –
5036. Местата, където
гостите на града могат
да отседнат, са 31.■

МС пусна на
концесия 2
печеливши
пристанища
Правителството пус
ка на концесия две пе
челивши пристанища
за срок от 35 години.
Първото е Несебър
– най-голямото по
Южното Черноморие за
пасажерски кораби, а
другото в Лом е второ
то по големина на бре
га на Дунав за обработ
ка на насипни товари.
Концесионерите ще
бъдат определени в
открита процедура,
съобщи правителств
 е
ната информационна
служба.
За Лом това е тре
ти опит, за порта в
Несебър се спряга
близкият до премиера
Кирил Домусчиев. ■
Слово плюс

Слово

празник

С най-дълбоко вълнение
поздравявам всички жители на
община Монтана с Деня на
независимостта – 22
септември!
Това е патриотичен повод,
който ни вдъхновява,
мобилизира, амбицира
да работим още по-упо
рито за процъфтяване на
общината, за по-добър
живот в една свободна, не
зависима и демократична
България!
Честит празник!

Златко ЖИВКОВ
кмет на Община Монтана

Ръководството на ЕТ „Нешо
Миранов” – гр. Бяла Слатина

с особено вълнение поздра
вява всички свои работници
и служители и съграждани
те си с Деня на независи
мостта на България!
Много исторически прев
ратности е минал нашият
народ до този светъл ден.
Нека с труда си, с любовта
си, с таланти са работим
така, че нашият край да за
ема достойно място на кар
тата на независима и горда
България!

Нешо МИРАНОВ
управител

Поздравявам от сърце
гражданите на Чипровци
и общината с Деня на
независимостта – 22 септември,

като им пожелавам здраве,
лично и семейно щастие,
вяра в бъдещето и с чувство
за дълг и отговорност да ра
ботим за просперитета на
нашата община!
Анатоли ПЪРВАНОВ
кмет на Община Чипровци

Поздравявам всички
служители и клиенти
на ДЖЕТ-ТАКСИ и ДЖЕТ СОД,
както и съгражданите ни
от Монтана с
Деня на независимостта
– 22 септември!
Нека така да работим, че
България да не бъде
зависима от никого,
когато върви към своето
мечтано бъдеще, защото
независимостта е свобода,
мир и благоденствие!
Петко ЕНЧЕВСКИ

Уважаеми съграждани,
Приемете моите поздр авления
по повод Деня на независимост
та на България!

22 септември е една от найзабележителните дати в
националната ни история.
Преди 104 години във
Велико Търново с манифест
княз Фердинанд обявява не
зависимостта на България.
Нека пазим традициите на
великите българи, които
обявиха независимостта
на Родината ни и да про
дължим тяхното дело с
достойнство!
Честит празник!
инж. Венцислав ЕВГЕНИЕВ
кмет на Община Медковец
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В този светъл ден на България
– 22 септемвр и

да се поклоним пред па
метта на предците ни, ко
ито с цената на живота си
дадоха свободата и неза
висимостт а на Родината.
Важното е да продължим с
предсказуемата политика
и с ускорен икономически
растеж да вървим напред!
На всички жители на
Община Монтана пожела
вам здраве и успехи в жи
тейските им начинания!

инж. Иво ИВАНОВ
председател на ОбС – Монтана

Честит 22 септемвр и – Ден
на независимостта на България!
И ние имаме право да го
честваме с гордо вдигнати
чела, защото живеем и ра
ботим така, че и нашето се
ло и общината ни да цъфти
и хубавее. Нека продължим
с тоя патос, с тая упоритост
да работим, за да постиг
нем още по-големи успехи,
които символично ще бъдат
вложени в темела на не
зависимостт а на нашата
татковина!
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22 септември Ден на
независимостта
на България
На 22 септември 1908 г. княз Фердинанд I
използва сложната политическа обстановка и обявява
независимостта на България, а себе си титулува цар

Венцислав ВАНКОВ
кмет на Община Ружинци

Ръководството на „СтроителКриводол” ЕООД – гр. Криводол

поздравява своите служите
ли и съграждани с Деня на
независимостта!
Нека в този ден на равнос
метка си пожелаем смело
да отстояваме позициите
си, с доверие и признание
да продължим напред и да
докажем, че можем да бъ
дем достойни партн
 ьори в
Европейския съюз!

Васко СПАСОВ
управител

Честит 22 септемвр и – Ден
на независимостта на България!

Поздравявам от сърце всич
ки граждани с този велик
ден, който ни изпълва с
решимост и вдъхновение
да продължаваме делото
на нашите предци, като
работим така, че наша
та община, както и цялата
страна да имат оная сила,
кураж и вяра, с които тя при
всички превратности да отс
тоява най-важното – своята
независимост!

Иван АСПАРУХОВ
кмет на Община Мездра

Честит Ден на независимостта
– 22 септември!
Този ден ни изпълва с гор
дост и увереност в бъдещето
на нашата майка България!
Това е бъдещето и на на
шата община. Нека бъдем
достойни граждани на една
свободна, независима и де
мократична страна и затова
с творчески труд да изграж
даме онова, което води към
богат и щастлив живот.

Иван БАРЗИН
кмет на Община Вълчедръм

▲ Фердинанд I, министър-председателят Александър Малинов, членове
на правителството и генерали при обявяването на Независимостта на
България. 							
СНИМКА: АРХИВ

Н

езависимостта на
България е обявена в
старопрестолния Царевец.
Третата българска държава
води своето начало от СанСтефанския мирен договор,
подписан на 3 март 1878 г.
Този договор, който възста
новява България в етничес
ките й граници, е ревизиран
няколко месеца по-късно от
тогавашните Велики сили Германия, Англия, Франция,
Австро-Унгария и Русия. Това
става на т.нар. Берлински
конгрес, който накърнява в
различна степен интересите
на всички балкански страни.
Създаден е “възел от пробле
ми”, превърнали Балканите в
“барутен погреб” на Европа.
В съответствие с ре
шенията на Берлинския
конгрес на територията
на Мизия и Софийско въз
никва Княжество България.
Южна България е обявена
за автономна област под
името Източна Румелия.
Македония остава в преде
лите на Османската империя.
До Втората световна война
обединението на българския
народ е доминанта за външна
та и вътрешната политика на
българската държава.
На 22 септември 1908 г.
княз Фердинанд I се титулува
за цар на България.
България успява да си вър
не Източна Румелия (южна
България) чрез Съединението
през 1885 г. През 1887 г. за
княз е избран германският
принц Фердинанд СаксКобург-Гота. Създадена е
Вътрешната македоно-одрин
ска революционна органи
зация (1893 г.). ИлинденскоПреображенското въстание
(1903 г.), организирано за
присъединяване на земите
с преобладаващо българско
население към Княжеството,
завършва с неуспех.
На 22 септември 1908 г.
княз Фердинанд I изпол
зва сложната политичес
ка обстановка и обявява
Независимостта на България,
а себе си титулува цар. Това
се случва в Иван-Асеновата

църкв а “Св. Четиридесет
мъченици” в старопрестол
ния Царевец с Манифест към
българския народ, подписан
от Фердинанд І. Този акт е
извършен без съгласието на
Великите сили и против воля
та на Турция. България при
добива статута на пълноправ
на независима държава.
Днес България чества едно
значимо събитие от новата
си история. На тази дата през
1908 г. страната ни обявява
своята независимост.
Този акт става възмо
жен едва 30 години след
Освобождението, когато край
на Руско-турската война сла
га подписаният на 3 март
1878 г. Санстефански мирен
договор.
Берлинският договор
пък определя Княжество
България като васално на
Османската империя, а Южна
България под името Източна
Румелия получава админист
ративна автономия, но остава
под политическата и воен
ната власт на султана. Това
спъва стопанското развитие
на България и ограничава
възможностите й в междуна
родните отношения.
Мирните споразумения
задължават българското кня
жество да се съобразява с
режима на капитулациите на
ложени от Великите сили на
Османската империя , който
налага преференциален внос
на европейските промишлени
стоки и обрича развитието
на българското вътрешно
производство. Затова, след
Съединението на Източна
Румелия с Княжество
България, усилията на бъл
гарския политически елит се
насочват към обявяване на
независимост.
В началото на ХХ век се
установила благоприятна
почва за решителни мерки за
обявяване на независимостта
на нашата държава.
На 22 септември 1908 г. в
черквата “Св. 40 мъченици”
в старата българска столица
Велико Търново със спе
циален манифест е обявена

Независимостта на България,
а княз Фердинанд приема
титлата цар на България.
Отслужен е молебен за
благоденствието на българ
ската държава. След това
министър-председателят
Александър Малинов про
чита отново манифеста на
историческия хълм Царевец
пред събралото се хилядно
множество.
На заплахите с война
от страна на Османската
империя, България отговаря с
военна мобилизация и същев
ременно декларира готовност
за мирно уреждане.
Тъй като Берлинският
договор е двойно нарушен
от София и от Виена , а
Великите сили не са готови
за мащабна война, усилията
се насочват към дипломати
ческо признаване на българс
ката независимост.
С помощта на Русия е
постигнато споразумение по
възникналите тежки финан
сови проблеми. Подписани
са Руско-турски протокол ,
Българо-турски протокол и
Руско-български протокол.
Според тях Русия опро
щава на Турция военните й
задължения, останали още
от войната от 1877-1878 г., а
Турция се отказва от всякак
ви финансови претенции към
България.
България пък се задължава
да изплати на Русия в срок
от 75 г. 82 млн. франка.
Турция, както и Великите
сили признават независи
мостта на България едва
през месец април 1909 г. С
провъзгласяването независи
мостта на България се издига
международният авторитет на
страната и тя се превръща в
равноправна на другите евро
пейски държави.
България става царство
и пълноправен участник в
международните отношения.
Създадени са предпоставки за
освобождаване на последните
останали под османска власт
български земи в Тракия и
Македония.
От интернет

Слово

спектър

In memoriam
Ръководството на Централния кооперативен
съюз с дълбоко прискърбие съобщава,
че на 7 септември 2012 г. почина

Сава Иванов
Илиев

дългогодишен
кооперативен деятел
и до 2011 г. председател
на Областен
кооперативен съюз
Видин
Със загубата на Сава
Иванов ние се разделих
ме с един чудесен човек
и привърженик на ко
оперативните принципи
и ценности. Изгубихме
приятел, който неотклонно вярваше в правотата
и дълбокия човешки смисъл на кооперативната
идея. Скръбната вест предизвика голяма болка и
печал у ръководителите, служителите и член-ко
операторите от системата на Централния коопера
тивен съюз, които го познаваха.
От тяхно име и от името на ръководството на
ЦКС изказваме най-искр
 ени съболезнования на
семейството и близките на Сава Илиев за непре
жалимата загуба.

Поклон пред светлата му памет!
Продавам двуетажна нова вила

на път Е-79 – на 25 км от Монтана, застроена площ
140 кв. м (вътрешни стъпала, панорамен изглед,
вграден в първи етаж гараж и барче), дворно място
1 дка, нови стопански постройки, лозе, градина,
асмалък.Тел. за връзка 0884/787465
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Оперативна програма
“Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!
От 16 март 2012 г. Община Георги Дамяново изпълня
ва проект ,,Почистване на речно корито, изграждане
и укрепване на дребномащабни инфраструктурни съ
оръжения на р. Копиловска Огоста за предотвратяване
на наводнения на територията на с. Копиловци, на р.
Дългоделска Огоста за предотвратяване на наводнения на
територията на с. Говежда и с. Дълги дел, община Георги
Дамяново” с договор за безвъзмездна финансова помощ
№ BG161PO001/4.1-04/2010/042 по Оперативна програма
„Регионално развитие” 2007-2013 година.
Общата стойност на проекта е 654 871.54 лева,
от които:
528 808,76 лева от ЕФРР ; 93 319,20 лева от бюдже
та на Р България и 32 743,58 лева, финансов принос на
Община Георги Дамяново.
Продължителността на проекта е 12 месеца
и ще приключи на 15.03.2013г.
Целта на проекта е ограничаване на риска и щетите
от наводнения и предпазване на живота и здравето на
населението, собствеността и ресурсите в община Георги
Дамяново. Тя ще бъде постигната чрез почиств
 ане на
речните корита и изграждане на подпорни стени по поре
чията на реките Дългоделска Огоста и Копиловска Огоста
в границите на населените места Дълги дел, Говежда и
Копиловци.
Очакваните резултати от реализиране на проекта са:
● Осигурена сигурна жизнена среда;
● Защитено население и инфраструктура от вредно
то въздействие на водите в селата Дълги дел, Говежда и
Копиловци;
● Изградени 268 м подпорни стени;
● Почистени речни корита с дължина 268 м ;
● Осигурена заетост на местни хора (10 човека от
общината) по време на строителството;
● Подобрен капацитет на общината за управление на
проекти;
● Осъществена информационна кампания за инфор
миране на общностт а за целите, дейностите, донора,
очакваните и постигнатите резултати от изпълнението на
проекта, повишена информираност за възможностите,
предоставяни за финансиране от фондовете на
Европейския съюз.

Проектът се финансира от Европейския фонд
за регионално развитие и от държавния бюджет
на Република България
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►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

Д-р Даниела
Стоянова

20 – 26 септември

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

20 ч Св. вмчк Евстатий
Плакида и семейств
 ото му
21 п Св. ап. Кодрат. Св.
Исакий и Мелетий, еп.
Кипърски (Отдание на
Въздвижение)
22 с Св. свщмчк Фока,
еп. Синопийски. Св. прор.
Йона. Преп. Йона. Преп.
Козма Зографски
23 н † Неделя
след Неделя подир
Въздвижение. 3ачатие
на св. Йоан Предтеча
и Кръстител. Св. мчца
Ираида.
24 п Св. първомъченица
и равноапостолна Текла.
Преп. Коприй
25 в Преп. Ефросиния
Александрийска. Успение
на преп. Сергии Радонежки
чудотворец.
26 с Успение на св. ап. и
ев. Йоан Богослов

Фирма „Цвети”
– Монтана
ул. „Любен Каравелов” 3

предлага
дамски обувки на
атрактивни цени
Тел. 0886/974520

ПРИСТАНИЩЕН
КОМПЛЕКС –

Атанас Маринов
Наско Николов

ЛОМ ЕАД

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

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.

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

„ЕЛИНА” ЕООД – Монтана
● сенници;
● шатри;
● мобилни басейни

„Асенов Електрик и Бо” ЕООД

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

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

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

ПК “Козлодуйски бряг” - гр. Козлодуй

предлага за продажба
мебелен магазин,
който е построен върху
собст вена земя

Цена по споразумение.

Телефон за контакт: 0973/803 15.
От Управителния съвет

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

ВСИЧКО ЗА ДОМА
ВТОРА УПОТРЕБА от Германия

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

В подлеза на жп гарата в Монтана.

спектър

►ДА СИ СПОМНИМ

Роден да върши
добрини
Д-р Герго ЦОНКОВ
Тези, които познават
Недко Дамяновски от Враца
по-отблизо, веднага ще се
досетят, че става дума за него.
Той е роден на 18 сеп
тември 1936 г. в с. Галиче,
община Бяла Слатина. Още
като бебе остава без баща.
Но семейството, в което
израства, го обгражда с
любов, внимание и грижи, за
да израсне като достоен човек
и гражданин.
Завършва гимназия в
родното си село, а ТП инс
титут – в София. Работи по
специалността си в пощите
в Поморие и Криводол, нак
рая – в МК „Гаврил Генов”,
където се пенсионира. И
навсякъде се ползва с уваже
ние и признание на своите
ръководители, колеги, редо
ви служители и работници,
изявявайки се с висок
професионализъм, скромност,
коректност, безкористност и
етичност.
Още от 16-годишна възраст
започва да пише и публи
кува дописки и кореспон
денции във в. „Земеделско
знаме” на селска тематика,
а по-късно сътрудничи на
списание „Пощенец”, в.
„Импулс”, „Отечествен зов”
и „Шанс” – Враца, „Вселена”
– Михайловград, „Трета въз
раст”, „Слово плюс”.
Пенсионирането за него не
е повод да се отдаде на заслу
жен отдих, а възможност да
разгърне неизползвана до мо
мента енергия да върши доб
рини в полза на обществото,
на приятели и познати.
С възрожденска всеот
дайност подготвя любимия
си вестник „Слово плюс”,
за да достигне до своите
абонати: общини и кметства,
Регионалната библиотека
„Хр. Ботев”, Историческия
музей, Търговско-промишле
ната палата, Кабелната теле
визия и други институти и
предприятия, както и за част
ни лица, на които да достави
лично.
През пролетта, когато се
плащат местните данъци и
такси, обикаля съселяните
си, които работят във Враца,
получава от тях съответните
суми и отива да ги внесе в
Бяла Слатина. Безотказен е и
по отношение на своите сест
ри – Мария и Верка, вдовици.
Помага им в поддръжката на
жилищата там, където има
нужда от мъжка ръка. Когато
и да го помолят за някаква
услуга, той казва: „Веднага
тръгвам.” И в същия миг вече
е тръгнал.
А ето и следните случаи,
на които бях свидетел.
Тръгнахме с него да поръ
чам в печатница „БГ Принт”
поредната си книга. Из пъ
тя непрекъснато го спираха

хора да го поздравят, нещо да
се посъветват с него. Други
му помахваха усмихнати за
поздрав. А по-млади се об
ръщаха към него с уважител
ното „Байка”. Струваше ми
се, че с всички от областния
град е приятел! И всички го
уважават и ценят. А когато
книгата ми беше отпечата
на и отидохме да я получа,
всички работници и служи
тели намираха повод да го
поздравят, да разговарят с
него. Беше повече от ясно, че
тук той е чест и добре дошъл
посетител. Почерпиха ни с
кафе и безалкохолно. И ние
започнахме да подготвяме
разпространението на кни
гата ми. Той да ми диктува
имена на наши съселяни,
които работеха във Враца,
с някои от които отдавна не
бях се виждал, а други знаех
по имена, както и имената на
негови приятели. По пред
варителна уговорка аз над
писвам книгите с автограф,
а още от следващия ден той
ще започне да ги разнася по
адреси от мое име. Когато
стигнахме над двадесет име
на и продължавахме, някои
от присъстващите започна
ха да се шегуват с Недко.
Подвикваха му: „Хей, Байка,
приятелите ти са повече от
тиража на книгата, който е
двеста бройки, остави някои
екземпляри и за автора!”
Без предварителна уго
ворка и без да съм го молил,
той ми изпращаше изда
дени книги от автори от
Галиче, а тези, които му бях
подарил, раздаваше на при
ятели и познати и след като
ги прочитаха, ги даваше на
други, на втори, на трети.
За него известният талант
лив журналист с национална
известност Илия Борисов от
Враца казва: „Такива хора ка
то Недко Дамяновски днес не
се раждат!” За него каквато и
добра дума да се каже, все ще
му приляга.
И така, докато на 9 ап
рил 2012 г. сърцето му спря
внезапно. Завинаги си отиде
от нас. Но ни остави неза
личими спомени от многоб
ройните добрини, които вър
шеше до последния си дъх.■
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метът на Община Белоградчик
Борис Николов връчи
допълнителни споразумения към трудови
договори на лични асистенти, работещи
по проект „Подкрепа за достоен живот”,
схема „Алтернативи” по ОП „Развитие
на човешките ресурси”.
Социалната услуга „Личен
асистент”се предоставя на лица с
трайни увреждания и затруднено
самообслужване. Всеки потребител
има изготвен Индивидуален план за
социални услуги.
Проектът стартира в началото на
2011 година. Първият етап за включване
беше на 10.01.2011 г., вторият етап на
10.03.2011 година. Първоначалният
срок за предоставяне на услугата бе
07.03.2011 г., след което удължен до
03.09.2912 г. Със Заповед №РД0836 от 20.07.2012 г., удължаването на
проекта е до 18.12.2012г. В тази връзка
са сключени анекси към договорите
за предоставяне на социалната услуга
между кмета на Община Белоградчик
и съответните потребители, както
и допълнителни споразумения към
трудовите договори на личните
асистенти, считано от 04.09.2012 г. до
18.12.2012 година. ■Слово плюс

В Криводол

Н

а 11 септември
на площада пред
Народно читалище „Никола
Й. Вапцаров-1924”, люби
телите на кино на открито
гледаха безплатна прожек
ция на филма „Прогноза”.
Така Криводол стана част
от инициативата на БНТ1 за
възстановяване на летните
кина в страната.
Екипът на БНТ1 благо
дари на кмета на общината
Петър Данчев и секретаря
на читалището Боян Илиев
за съдействието и организа
цията на мероприятието. От
своя страна кметът Петър
Данчев обеща на своите
съграждани да имат лятно
кино в Криводол.
Началото на кинопро
жекциите в читалището в
Криводол е поставено през
1927 г. През 1933 година
Нарочна комисия закупу
ва прожекционен апарат с
обектив „Ерлеман”, апарат
с марка „Ина”, динамо и
газов мотор. Тогава е склю
чен и договор за доставка
на филми между управител
ния съвет на читалището и

За справки:
0910/ 910 13

Пътуващо лятно
кино на БНТ1

фирмата „Метро Голдуин
Майер”–София. През 1935
г. са прожектирани 15
филма. През 1941 г. е за

Турнир по
шах
►МАЛКИ ОБЯВИ

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

7

Проект „Подкрепа
за достоен живот”

ДАВАМ стая под наем,

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

ПРОДАВАМ
двуетажна къща в

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

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

купена първата лихтонова
техника за озвучаване на
киното.
В село Галатин е единс

твеното лятно кино, изгра
дено в общината. То функ
ционира от 1969 до 1990 г.
■Слово плюс

радиционно през
ученическите вакан
ции Общинската комисия
за борба срещу противо
обществените прояви на
малолетни и непълнолет
ни - Криводол организира
спортни мероприятия.
С турнир по шах бе зак
рито „Спортно лято 2012” в
Криводол.
В индивидуалната над
превара взеха участие де
ца на възраст от 9 до 17
години. След напрегната
и интересна игра на шах
матните дъски, на първо

място се класира Кирил
Сашков Захариев, на вто
ро място - Михаил Йончев
Михайлов, а на трето място
остана Томислав Георгиев
Найденов.
Победителите и всички
участници получиха гра
моти и предметни награди,
осигурени от Община
Криводол. А класиралият
се на първо място Кирил
Захариев получи и преход
ната купа. Наградите връчи
Маргарита Петрова – секре
тар на комисията.■Слово
плюс

Т

Слово

плюс

Слово

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

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”

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

Параскева Маркова
тел. 0876 307 732
0876 537 952

ДАВАМ под наем

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

www. slovoplus. info

●Печатница Враца● ЕООД

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

култура

СНИМКA: АВТОРЪТ

Слово
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100 години

Берковска музика

Крум КРУМОВ
С голям концерт в Берковица бе от
белязана 110-годишнината от създа
ването на Берковската духова музика,
която през последните години стана из
вестна в цялата страна с участието си
в песента на Лили Иванова „Ветрове” и
в клипа към нея.
На сцената пред читалище „Иван
Вазов” в града се качиха три духо
ви оркестъра, които са наследници
от създадената преди 110 години
Берковска духова музика. Всеки от тях
изпълни характерни за Северозападна
България хора, ръченици и маршове.
Оркестрите, които сега се наричат
Берковска духова музика, „Здравец”
и Гушанска духова музика, са тръг
нали от някогашната духова музика,
създадена от няколко учители в мес
тното школо и прераснала по-късно в
гарнизонен оркестър. Ръководител на
Берковската духова музика от 1972 го
дина насам е композиторът Красимир
Цветков.
Концертът на духовите оркестри до
несе много приятни емоции на гражда
ните на Берковица и гостите на града.
На площада се изви дълго хоро, на
което се хванаха стотици хора.■

89 години от Септемврийското въстание 1923 г.
Христо ЧЕРНЯЕВ
Колко неизвестни или малко известни
светли примери и истински гранитни
върхове е издигала революционната история
на народа ни, но те са били забулвани от
мъглата на следващи събития или не са били
довиждани. Но естественият закономерен
нрав на времето е такъв, че рано или
късно те безпогрешно биват осветявани и
посочвани от възмездните лъчи на истината.
Такъв е и случаят с легендарния командир
на Лютенската въстаническа дружина
подпоручик Владимир Петков Минчев,
обвеян от горди подвизи през позабравеното
вече Септемврийско въстание 1923-а!
Не аз съм, който ще разказва за него,
защото Владимир Минчев е главният герой
на излязлата неотдавна документална повест
на Троян Киров „Изстрел в Септемврийската
нощ”, една силна книга, която поради
характера си е осветена от трагични, но
правдиви истини.
В началото на книгата е отбелязано,
че повестта е „едно цветенце пред гроба
на отдалите живота си в борбата срещу
фашизма...” И още в предговора си авторът
споменава, че на бойния си другар –
знаменития пълководец Владимир Минчев
– „В кратките дни на живота си зад граница
Замфир Попов посвещава пламенна статия”,
написана с възхита, и че „Думи на обич и
възхвала ни е оставил и Георги Дамянов...”
По-нататък авторът отбелязва: „Появяват се
тук-там и кратки слова, забучени като малки
знаменца, по вестници...” И с горчивина
продължава: „Това е всичко. Безмълвни,
прости, добри думи на възхвала за своя син
са скътали дълбоко в себе си и хората от
долното течение на Огоста... Те притискат и
драскат човешката съвест с въпроси:
- Септемврийското въстание – като
героизъм и като трагедия – е национално, а
един от най-личните негови герои, нашият
Владо, е малко известен на нацията. – Защо?
Защо!
- Повече от половин век не се знае
истината за трагичната гибел на Владо!
Истината за Владовия жизнен подвиг,
потулена от мрачната слава на неговите
убийци!”
И Троян Киров, авторът на
документалната повест „Изстрел в
Септемврийската нощ”, като истински
изследовател, но и като съзнателен и
задълбочен следовател тръгва по славния
и праведен път на Владимир Минчев. Да
си призная, особено в последно време
рядко съм чел художествено-документална
книга с такава внушителна логична яснота
и правдивост, благодарение на което тя
не само се запомня, но и респектира с
проникновените си нюанси и изстрадани
истини. И всичко това е постигнато
с многобагрен език, с пестеливост
на изразните средства, с напрегнат
психологизъм и със завидно умение да се
акцентува върху най-същественото...
Спомняте ли си оная забележителна
картина „Септемврийски нощи” от народния
художник Стоян Венев с младия конник,
който държи провесена надолу пушка, а на
коляното му е склонила глава безутешната
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му майка. Като репродукция тази картина
е някъде по средата на книгата. Смятам,
че тя е тъкмо на място сред задъхания
авторов текст. Тя символизира не само
всички участници в първото в света
антифашистко въстание, но в случая ни
подсказва и внушителната осанка на героя
на книгата – младия Владимир Минчев, един
от най-изявените септемврийци, въздигнал
неръкотворния си паметник в душите на
хората от долното течение на Огоста. И
смея да кажа, че към този паметник на
легендарния герой свои вълнуващи щрихи
вплита и Троян Киров – авторът на книгата
„Изстрел в Септемврийската нощ”.
На огнения фон през онзи стремителен
Септември Троян Киров извайва обаятелния
образ на учителя, подпоручика от Първата
световна война Владимир Минчев, който
е начело на въстаниците, събрани в село
Люта. И авторът ще каже: „Това е войската
на Владимир. Груби селски ръце стискат
пушки, бердани, пищови, ножове, тояги...
Голи, гладни, окъсани...” И в „ранната
утрин на 23 септември 1923 г.” – пише
авторът. – „Командата е дадена: към
Бойчиновци!” Дружината му от 400 души
се съединява с отрядите от други села.
Троян Киров отбелязва: „Планинският и
полупланинският район на Фердинандския
край е откъснал от недрата си съзвездие
от дейци като Гаврил Генов, Христо
Михайлов, Георги Дамянов, Замфир Попов,
Иван Михайлов, сред които е и Владимир
Минчев. Той именно с въстаниците си
проявява изумителна храброст в битките при
Бойчиновци и град Фердинанд… Но на 26
и 27 септември настава черният разгром на
Септемврийското въстание.
Искам да изтъкна, че бойните
септемврийски епизоди са изразени от
автора на книгата с белетристичен замах.
Непосредствено след разгрома на
въстанието Владимир Минчев е извикан от
Фердинанд Козовски и Георги Михайлов
на спешно съвещание, където се взема
решение, заедно с тях, той и още двама
въстаници (Петко Лечев и Петър Върбанов)
да преминат с коне през границата в
Сърбия. Петър Върбанов закъснява и затова
групата тръгва по-късно, за да настигне
Козовски и Михайлов, но не успява. Преди
да минат границата, тримата конници
нощем са до село Белимел. Там изстрелът
в септемврийската нощ е гърбом в конника
Владимир Минчев, който пада от белия кон.
Следва изстрел и в другия конник – Петко
Лечев, който е само ранен. Третият конник –

Петър Върбанов, се връща в своя край. А той
е злокобният убиец. И това не се знае повече
от половин век.
Затова двойна е заслугата на Троян
Киров – едно, че е написал документалната
повест „Изстрел в Септемврийската нощ”,
и второ, че като следовател успява да
разплете тъмните нишки на трагичната нощ
в покрайнините на село Белимел и да посочи
без грешка истинският убиец. Впрочем,
всичко с най-значителни подробности го има
в самата книга, което прави чест на нейния
автор.
За победителя в Бойчиновската епопея
Владимир Минчев един изследовател пише:
„Под негово командване се намират всички
въстанически сили… при гара Бойчиновци
откъм линията за Ракево.” И когато авторът
на повестта в един въображаем разговор
с него му намеква, че той е от ранга на
прославените дейци на Септемврийското
въстание, Владимир Минчев отговаря: „Аз
съм само подпоручик, само командир на
Лютенската дружина! Горял и изгорял за
народа си – и това ми стига!”
Името на Владимир Минчев е почти
неизвестно, но всъщност той е една
изумителна личност, едно от ярките знамена
на Септемврийското въстание. В книгата
„Изстрел в Септемврийската нощ” Троян
Киров е втъкал дълбок психологизъм. От сто
извора той черпи данни и просветлявания, за
да стигне до съкровената истина. Тук няма
общи и празни думи, всичко е разказано ясно
и вълнуващо.
Като заключение ще цитирам някои
от последните мисли на Троян
Киров: „Късно следобед стоях пред
Владимировия дом-светиня… Открехнах
малката дървена порта. Тихо и безлюдно.
Поогледах се и като не срещнах нечии
очи, погледът и въображението ми
хукнаха из двора. Опипваха всяка стъпка,
всяка гънка, възправяха къде ли не
невъображаемия образ на Владимир. И
все лудееха, ненамерили най-търсеното:
оная ниска, кирпичена стая, гдето за пръв
път е пропищял гласът на младенеца,
гдето е ехтяла младата му реч, гдето са
заглъхнали най-после и прощалните
му думи… Нямаше я… И ето ги на
нейното място зловещите развалини!
А какво е този дом, какво е селото без
нея! Не липсва ли тя и на областта, и на
страната!...”■
Троян Киров, „Изстрел в
Септемврийската нощ” – повест. ИК
Нов свят”, 2008 г.

Поетичен салон
Матей ШОПКИН

Поетичен повик
На Цветан Илиев
И каквото с нас да стане
в хаоса от прах и дим,
и насън помни, Цветане:
трябва силно да горим!
Да горим като поети
в българския божи храм
и в очите ни да свети
Христо-Ботевият плам.
И по бели коловози,
и под черен необят,
горди да вървим по този
залюлян от бури свят.
Може някой от хралупа
върху нас да връхлети
и по кръвната ни група
да разсипва клевети.
Но с разискрени зеници
от пожарите в кръвта,
пак ще бъдем фанатици
на честта и любовта.
И каквото с нас да стане
до последния си дъх,
да се вграждаме, Цветане,
в Христо-Ботевия връх!
2006 г.
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