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Здравното 
ми нис тер с т во 
при зо ва за 
спешнаакцияза
кръводаряване

Заради не дос тиг на кръв и кръв ни про дук ти от 
кръв ни гру пи А и О, Министерството на здра ве опаз
ва не то и Националният цен тър за тран с фу зи он на 
хе ма то ло гия от п ра вят при зив за кръ во да ри те ли с 
те зи кръв ни групи. 

Това съ об щи ха от прес цен тъ ра на 
Министерството на здравеопазването. Кръв и 
кръв ни про дук ти в мо мен та не дос ти гат в ле чеб
ни за ве де ния в гр. София и в Западна България. 
Причината за на ма ля ва не на на лич нос ти те от две
те кръв ни гру пи е про веж да но то ле че ние на па ци
ен ти с теж ки хе ма то ло гич ни заболявания, как то и 
из вър ш ва не то на го ле ми хи рур гич ни ин тер вен ции в 
ре ди ца здрав ни заведения. 

Всички, ко ито же ла ят да да рят кръв мо гат
да нап ра вят то ва на след ни те места: 

● в НЦТХ  София, ул. „Братя Миладинови” № 112, 
все ки дел ни чен ден от 8:00 до 18:30, а съ бо та и не
де ля от 9:00 до 15:30 ча са 
● в кръв ни те цен т ро ве към УМБАЛ „Света Анна” 
София и в МБАЛ в Благоевград, Видин, Враца, 
Кюстендил, Лом и Перник.  

Минималният срок меж ду две кръ во да ря ва ния е 
най-мал ко 60 дни. 

Кръводарителите тряб ва да са здрави и 
отпочинали. При по се ще ние на кръв ни те цен т ро ве 
те тряб ва да пред с та вят до ку мент за са мо лич нос т.

С лу жи те ли от Министерство на здра ве опаз ва не
то и Националния цен тър за тран с фу зи он на хе ма
то ло гия съ що ще се вклю чат в ак ци ята по кръ во да
ря ва не .

Те ле фо ни за справ ки: 
02/ 9210479,
02/ 9210461 – Национален цен тър по тран с фу зи

он на хе ма то ло гияСофия – от 8:00 до 18:30, съ бо-
та и не де ля – 9:00 до 15:30 часа.■

Кметът на Белоградчик връ чи 
тру до ви до го во ри на без ра бот ни
Любомир ВЕСЕЛИНОВ

Кметът на Община 

Белоградчик Борис Николов 

връ чи до го во ри на 60 без ра

бот ни по Оперативната прог

ра ма „Развитие на чо веш ки те 

ре сур си”, схе ма „Развитие”. 

Те са за вър ши ли дву ме се

чен курс за про фе си онал но 

обу че ние по спе ци ал нос ти

те  „Спасители при бед с т

вия и ава рии” – 50 ду ши и 

пла нин с ки во да чи – 10 души. 

Тру до вите до го вори са за 1г., 

при 8ча сов ра бо тен ден и 

заплата 380 лв.

Кметът обър на вни ма ние 

на наз на че ни те за доб ро

съ вес т но из пъл не ние на 

пос та ве ни те за да чи и стрик

т но спаз ва не на тру до ва та 

дисциплина. До мо мен та по 

прог ра ма та са наз на че ни 134 

души. ■

Крум КРУМОВ
Г-жа Караджова поясни, 

че про ек тът пред виж да 
под мя на на 42 км ка на ли-
за ци он на мре жа и на 16 км 
водопроводи. В кв. „Мала 
Кутловица” ще бъ де из г ра-
де на из ця ло но ва ка на ли за-
ци он на мрежа.

Новите тръ би ще на ма лят 
зна чи тел но за гу би те на пи-
тей на во да и ще се по доб-
ри ка чес т во то на жи во та в 
Монтана. Тя коментира, че 
по то зи на чин ще се ре ши 
проб ле мът с ос та ря ла та во-
доп ро вод на и ка на ли за ци-
он на мре жа за 50 г. напред. 

Населението на об-
лас т ния град ще бъ де 
об х ва на то от во доп ро-
вод на и ка на ли за ци он на 
мре жа на 100 процента, 

ко ето е постижение, с 
ко ето мал ко гра до ве мо-
гат да се похвалят, обя ви 
министърът.

С то зи про ект МОСВ за 
по ре ден път доказва, че по-
ма га на всич ки мес т ни влас-
ти в България, без зна че ние 
от коя пар тия е кме тът и 
кой до ми ни ра в Об щин с кия 
съвет. Вижда се, че къ де то 
мес т ни те влас ти работят, 
про ек ти те се случват, за-
яви Нона Караджова. Тя 
пох ва ли ръ ко вод с т во то на 
Об щи на Монтана за доб ра-
та ра бо та с Ми нис тер с т во то 
на окол на та сре да и во ди те 
и припомни, че в об лас т ния 
град има из г ра де но де по за 
твър ди би то ви отпадъци, 
се па ри ра ща ин с та ла ция за 
раз де ля не на от па дъ ци те 

към не го и пре чис т ва тел на 
стан ция за от пад ни води. 
Г-жа Караджова заяви, че 
очак ва и ин тег ри ра ният 
во ден про ект да бъ де из пъл-
нен за оп ре де ле ния срок от 
2 го ди ни и през ок том в ри 
2014 г. стро ител ни те ра бо ти 
да бъ дат завършени.

Кметът на Монтана 
Златко Живков обяви, че 12 
сеп тем в ри 2012 г. ще ос та-
не в ис то ри ята на Монтана 
ка то го лям ден, за що то на 
не го е под пи сан до го во рът 
за най-ма щаб ния про ект 
в об щи на та за пос лед ни те 
100 години. Той бла го да ри 
на МОСВ и лич но на ми-
нис тър Нона Караджова, че 
е дош ла на мяс то в Монтана 
да под пи ше до го во ра за из-
пъл не ние на проекта.■

Ин тег ри ран во ден 
про ект в Монтана
Министърът на 
окол на та 
сре да и во ди те 
Нона Караджова 
и кме тът Златко 
Живков 
под пи са ха до го вор 
за из пъл не ние на 
ин тег ри ран во ден 
про ект в Монтана 
на стойност 
57 ми ли она лева

за 57 ми ли она ле ва

СНИМКИ: АВТОРЪТ
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ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ, ОБЛАСТ МОНТАНА

На ос но ва ние Заповед №1348/14.09.2012  год. на Кмета на об щи на Вълчедръм, 
Решения №83 от про то кол №12/13.07.2012 год., №91,92 от про то кол №13/06.08.2012 год., 

№97,100 от про то кол №15/31.08.2012 год.  на Общински съ вет – Вълчедръм, об ласт Монтана

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА:
I. За про даж ба на об щин с ки имо ти – час т на об щин с ка собственост, представляващи:
1. УПИ І214 в кв.14 по пла на на с.Дол ни Цибър с площ 1152,00 кв.м (АОС №864/10.11.2010 г.)
Начална тръж на цена: 3705,28 лв. (три хи ля ди се дем с то тин и пет ле ва и 28 стотинки).
Депозит: 370,53 лв. (трис та и се дем де сет лева и 53 стотинки).
2.УПИ ІІ214 кв.14 по пла на на с.Дол ни Цибър с площ 1151,00 кв.м (А ОС №865/10.11.2010 г.).
Начална тръж на цена: 3702,08 лв. (три хи ля ди се дем с то тин и два ле ва и 08 стотинки).
Депозит: 370,20 лв. (трис та и седемдесет лева и два де сет стотинки).
3.УПИ ІІІ214 кв.14 по пла на на с.Дол ни Цибър с площ 1151,00 кв.м (АОС №865610.11.2010 г).
Начална тръж на цена: 3702,08 лв. (три хи ля ди се дем с то тин и два ле ва и 08 стотинки).
Депозит: 370,20 лв. (трис та и седемдесет лева и два де сет стотинки).
2.УПИ ІV214 кв.14 по пла на на с.Дол ни Цибър с площ 1151,00 кв.м (АОС №867/10.11.2010 г.).
Начална тръж на цена: 3702,08 лв. (три хи ля ди се дем с то тин и два ле ва и 08 стотинки).
Депозит: 370,20 лв. (трис та и седемдесет лева и два де сет стотинки).
II. За от да ва не под на ем на:
1. Имоти  час т на об щин с ка соб с т ве ност гр.Въл чед ръм – час т на об щин с ка соб с т ве ност 
1.1. УПИ ІІІ56 кв.131 с площ 1400,00 кв.м. (АОС №44/08.09.1998 год.) с пред наз на че ние „сто пан с ка дейност – от г леж да не на фи дан ки”.
Начална тръж на цена: 26,87 лв. (два де сет и шест ле ва и 87 стотинки) – го ди шен наем.
Депозит: 2,70 лв. (два ле ва и 70 стотинки)
1.2. УПИ ІV59 кв.131 с площ 1270,00 кв.м. (АОС №45/08.09.1998 год.) с пред наз на че ние „сто пан с ка дейност – от г леж да не на фи дан ки”.
Начална тръж на цена: 27,86 лв. (два де сет и се дем ле ва и 86 стотинки) – го ди шен наем.
Депозит: 2,80 лв. (два ле ва и 80 стотинки)
1.3. УПИ  ІV845 кв.72 с площ 550,00 кв.м. (АОС №38/26.08.1998 год.) с пред наз на че ние „сто пан с ка дейност – от г леж да не на фи дан ки”.
Начална тръж на цена: 10,55 лв. (де сет ле ва и 55 стотинки) – го ди шен наем.
Депозит: 1,05 лв. (един лев и 05 стотинки)
1.4. УПИ ХVІ865 кв.75 с площ 710,00 кв.м. (АОС №39/26.08.1998 год.) с пред наз на че ние „сто пан с ка дейност – от г леж да не на фи дан ки”.
Начална тръж на цена: 13,62 лв. (три на де сет ле ва и 62 стотинки) – го ди шен наем.
Депозит: 1,40 лв. (един лев и 40 стотинки)
1.5. УПИ ХІІ159 кв.12 с площ 1080,00 кв.м. (АОС №47/08.09.1998 год.) с пред наз на че ние „сто пан с ка дейност – от г леж да не на фи дан ки”.
Начална тръж на цена: 26,72 лв. (два де сет и шест ле ва и 72 стотинки) – го ди шен наем.
Депозит: 2,70 лв. (два ле ва и 70 стотинки)
1.6.УПИ І2302 кв.176 с площ 1180,00 кв.м (АОС №63/19.11.1998 год.) с пред наз на че ние „сто пан с ка дейност – от г леж да не на фи дан ки”.
Начална тръж на цена: 22,64 лв. (два де сет и два ле ва и 64 стотинки) – го ди шен наем.
Депозит: 2,30 лв. (два ле ва и 30 стотинки)
с.Мок реш – час т на об щин с ка соб с т ве ност
1.7. Поземлен имот кад.№1091 кв.54 с площ 440,00 кв.м. (АОС №70/14.12.1998 год.) с пред наз на че ние „сто пан с ка дейностот г леж да не на фи дан ки”.
Начална тръж на цена: 8,44 лв. (осем ле ва и 44 стотинки) – го ди шен 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 пред наз на че ние „сто пан с ка дейност – от г леж да не на фи дан ки”.
Начална тръж на цена: 38,19 лв. (три де сет и осем ле ва и 19 стотинки) – го ди шен наем.
Депозит: 3,82 лв. (три ле ва и 82 стотинки)
1.9. УПИ І кв.112 с площ 720,00 кв.м. (АОС №75/14.12.1998 год.) с пред наз на че ние „сто пан с ка дейност – от г леж да не на фи дан ки”.
Начална тръж на цена: 13,82 лв. (три на де сет ле ва и 82 стотинки) – го ди шен 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 пред наз на че ние „сто пан с ка дейност – от г леж да не на фи дан ки”.
Начална тръж на цена: 26,87 лв. (два де сет и шест ле ва и 87 стотинки).
Депозит: 2,70 лв. (два ле ва и 70 стотинки)
1.11. УПИ ІV1821 кв.128 с площ 1260,00 кв.м. (АОС 79/05.01.1999 год.) с пред наз на че ние „сто пан с ка дейност – от г леж да не на фи дан ки”.
Начална тръж на цена: 24,18 лв. (два де сет и че ти ри ле ва и 18 стотинки) – го ди шен наем. 
Депозит: 2,42 лв. (два ле ва и 42 стотинки)
1.12. УПИ ІІІ1811 кв.127 с площ 1050,00 кв.м. (АОС №80/05.01.1999 год.) с пред наз на че ние „сто пан с ка дейност – от г леж да не на фи дан ки”.
Начална тръж на цена: 20,15 лв. (два де сет ле ва и 15 стотинки) – го ди шен наем.
Депозит: 2,02 лв. (два ле ва и 02 стотинки)
1.13. УПИ ІІІ,ІV,V1402 кв.105 с площ 2050,00 кв.м. (АОС №82/06.01.1999 год.) с пред наз на че ние „сто пан с ка дейност – от г леж да не на фи дан ки”.
Начална тръж на цена: 39,34 лв. (три де сет и де вет ле ва и 34 стотинки) – на чал на тръж на цена.
Депозит: 3,93 лв. (три ле ва и 93 стотинки)
1.14. УПИ ХVІІ1391 кв.93 с площ 1350,00 кв.м. (АОС №83/06.02.1999 год.) с пред наз на че ние „сто пан с ка дейност – от г леж да не на фи дан ки”.
Начална тръж на цена: 25,91 лв. (два де сет и пет ле ва и 91 стотинки) – го ди шен наем.
Депозит: 2,60 лв. (два ле ва и 60 стотинки)
Срок за от да ва не под на ем – 7 години.
2. Сграда с площ 173,00 кв.м. – пуб лич на об щин с ка собственост, на хо дя ща се в УПИ ІІ559 кв.61 по пла на на с.Сеп тем в рий ци (АОС №557/12.08.2005 год.) с пред наз на

че ние „за Фурна”, за срок от 5 години.
Месечен на ем – 219,71 лв. (двес та и де вет на де сет ле ва и 71 стотинки) – ме се чен наем. Цената е без вклю чен ДДС.
Депозит: 22,00 лв. (два де сет и два лева)
3. УПИ ХІ-496 кв.44 с площ 560,00 кв.м. (АОС №150/20.02.2002 год.) с пред наз на че ние „про из вод с т во на сел с кос то пан с ка про дук ция – зе лен чу коп ро из вод с т во”.
 Начална тръж на цена: 10,75 лв. (де сет ле ва и 75 стотинки) – го ди шен наем.
Депозит: 1,10 лв. (един ле ва и 10 стотинки)
4. Част от имот – час т на об щин с ка соб с т ве ност – те рен с площ 1,00 кв.м., на хо дящ се в имот кад. №1223 кв.114 по пла на на гр.Въл чед ръм (АОС №90/25.01.1999 год.) с 

пред наз на че ние „ав то мат за про даж ба на топ ли на пит ки”, за срок от 3 години.
Начална тръж на цена: 25,50 лв. (два де сет и пет ле ва и 50 стотинки) – ме се чен наем. Цената е без вклю чен ДДС.
Депозит: 2,60 лв. (два ле ва и 60 стотинки)
5. Част от имот – пуб лич на об щин с ка соб с т ве ност – те рен с площ 1,00 кв.м., на хо дящ се на тро то ар но прос т ран с т во  юж но на сгра да в имот № 1223  в кв.114по пла на 

на гр.Въл чед ръм с пред наз на че ние „ав то мат за про даж ба на топ ли на пит ки”, за срок от 3 години.
Начална тръж на цена: 25,50 лв. (два де сет и пет ле ва и 50 стотинки) – ме се чен наем. Цената е без вклю чен ДДС. 
Депозит: 2,60 лв. (два ле ва и 60 стотинки)
Търгът ще се про ве де на 08.10.2012 в 10,00 ча са в за се да тел на за ла №2, етаж ІІ в сгра да та на об щи на Вълчедръм, об ласт Монтана.
За тър га с тай но наддаване за имо ти, на ми ра щи се в гр.Вълчедръм, тър гът се про веж да са мо ако има по да де ни по ве че от ед но за яв ле ние за участие. Ако е по да де но за яв ле ние 

са мо от един кан ди дат или се яви са мо един от по да ли те заявления, тър гът се обя вя ва от тръж на та ко ми сия за непроведен, със та вя се про то кол за това, с кой то тър гът се обя вя ва 
за неп ро ве ден и се про веж да пов то рен търг на обя ве на та ре зер в на дата. За имотите, из вън цен тъ ра на общината, е дос та тъч но ус ло вие за про веж да не на тър га явя ва не то на един 
участник.

За имо ти те, по лу чи ли ед нак ви стойнос ти в предложенията, ще се про ве де търг с яв но наддаване. Ако всич ки учас т ни ци , да ли ед нак ви стойнос ти за съ от вет ни те имо
ти, при със т ват на тър га с тай но наддаване, съ щият про дъл жа ва ка то търг с яв но наддаване след прик люч ва не на тър га с тай но наддаване. За ос та на ли те учас т ни ци тър гът 
с яв но над да ва не ще се про ве де на 12.10.2012 от 16.00 ч. в съ ща та зала, за ко ето те ще бъ дат уве до ме ни до пъл ни тел но писмено. Стъпката на над да ва не при тър га с яв но 
над да ва не се оп ре де ля на 10% от на чал на та тръж на цена. 

При не об хо ди мост пов то рен търг ще се про ве де на 12.10.2012 от 16,00 ч. в за се да тел на за ла №2, етаж ІІ в сгра да та на об щи на Вълчедръм при ус ло ви ята на пуб ли
ку ва на та обява. 

Заявления за до пус ка не до учас тие в тър га се при емат в стая № 8, ет.І.
Тръжни до ку мен ти се за ку пу ват и по лу ча ват в стая № 8, ет.І.
Депозит за  учас тие в тър га  10% от раз ме ра на на чал на та тръж на це на за всич ки имоти, за ко ито е по да де но за яв ле ние за учас тие по т.ІІ. Внася се на ка са та на об

щи на Вълчедръм /стая №6, ет.І./ или по смет ка та на об щи на Вълчедръм, по со че на в тръж на та документация.
Време за справ ки по обектите, пред мет на тър га – все ки ра бо тен ден от 8.00 до 17.00 ча са от да та та на обя вя ва не до 05.10.2012 год. включително. Стая №8, ет. І в 

сгра да та на об щин с ка администрация.
Краен срок за за ку пу ва не на тръж ни документи, вна ся не на де по зит и по да ва не на за яв ле ния е 17,00 ч. на 05.10.2012 год. 
Участниците в тър га пред с та вят след ни те за дъл жи тел ни до ку мен ти за участие:
1. Заявление за участие. 2. Копие от  до ку мент за за ку пе ни тръж ни книжа; 3. Копие  от  до ку мент  за  вне сен депозит; 4. Копие от до ку мент за са мо лич ност 

- за фи зи чес ки лица; Удостоверение за ре гис т ра ция в Търговския ре гис тър - ори ги нал или за ве ре но от кан ди да та ко пие или раз пе чат ка от ин тер нет стра ни ца на 
Търговския ре гис тър за ре гис т ра ция на учас т ни ка - за тър гов ци те-ед но лич ни тър гов ци и юри ди чес ки те лица, ре гис т ри ра ни ка то търговци; 5. Оригинал или но та-
ри ал но за ве ре но ко пие от документа, удос то ве ря ващ  пред с та ви тел на та власт или пъл но мощ но то на пред с та ви те ля (ако се кан ди датс т ва чрез пълномощник). 
Пълномощното да е из рич но – за учас тие в кон к рет ния търг с всич ки пра во мо щия до окон ча тел но то му приключване, вклю чи тел но при не об хо ди мост от про веж-
да не на търг с яв но наддаване; 6. Декларация, че учас т ни кът е за поз нат и съг ла сен да учас т ва в тръж на та про це ду ра при условията, по со че ни в обя ва та и тръж-
ни те документи; 7. Документ за лип са на за дъл же ния към об щи на Вълчедръм, об ласт Монтана от Звено за мес т ни да нъ ци и такси; (при съ ща та община) 8. Ценово 
предложение. Липсата на кой то и да би ло от по со че ни те до ку мен ти е дос та тъч но ос но ва ние за отс т ра ня ва не от по-на та тъш но учас тие в тър га на съ от вет ния 
участник.

Документите за учас тие в тър га /за дъл жи тел ни те до ку мен ти по точ ки от 1 до 7/ се пос та вят в запечатан, неп роз ра чен плик, на кой то се за пис ва име то на учас т ни ка и 
обекта, за кой то се пра ви предложението. В ос нов ния плик се пос та вя и друг запечатан, неп роз ра чен плик с над пис “це но во пред ло же ние” /точ ка 8/, съ дър жащ кон к рет но то 
це но во пред ло же ние на учас т ни ка /по образец/, под пи са но и под пе ча те но от същия.

Внесеният де по зит от кан ди да ти те за учас тие в търга, не се връ ща при ус ло ви ята на чл.65, ал.6 от Наредба № 3 на ОбС – Вълчедръм за ре да за придобиване, уп-
рав ле ние и раз по реж да не с об щин с ко имущество. За справки: тел. 09744/21-30 – Райка Елкина.



"Сдружението на 
гражданите, под к ре па та 

на по ве че хо ра с опит и бо га
ти на идеи е на ши ят пар ти ен 
борд, кой то ни пред паз ва от 
греш ни стъпки. Събрали сме 
се хо ра с раз лич ни възгледи, 
раз лич ни професии, с уме ния 
и сво ите се ри оз ни лич нос т ни 
и про фе си онал ни биографии, 
хо ра с та къв пла мък в очите, 
кой то ня ма как да бъ де 
изгасен."

С те зи ду ми Меглена Кунева 
от к ри пър ва та си сре ща с жур

на лис ти при стар та на сво ята 
оби кол ка из Северозападна 
Българи с цел фор ми ра не на 
об щин с ки струк ту ри на пар
тия “България на гражданите”, 
кой то за поч на от Враца и 
продължи в Монтана и Видин. 
Заедно с нея бя ха и част от 
ръ ко вод с т во то на пар ти ята  
Найден Зеленогорски, Сергей 
Петков и Калин Томов.  Лесно 
е обе ди ня ва не то на партии, 
ка за тя в от го вор на въпроса, 
оп ре де ляй ки се ка то дяс но
център, да ли не це лят обе ди

ня ва не то на дес ни те и заяви, 
че те обе ди ня ват хората, ко ито 
мис лят за България в XXI век.

Като свои ос нов ни за да
чи “България на гражданите” 
си пос та вя обе ди ня ва не то на 
гражданите, ко ито каз ват се
га “Не мо же по ве че така!”, да 
спе че лят до ве ри ето на хората, 
“за що то ина че ня ма сми съл 
да се пра ви политика”. Кунева 
при зо ва да има по ли ти чес ка 
конкуренция, за ак тив но учас
тие на граж да ни те в по ли ти ка
та , обе ща да не спес тя ва кри ти

ка та към сво ите опоненти, ка то  
ще се опи рат на но ви хо ра в 
политиката, за ко ито “Не мо же 
по ве че така!” и ко ито да из ве
дат България напред.

Липсата на ре ги онал
на политика допусна да се 
отнемат 210 ми ли она ле ва 
за ма гис т ра ла “Хемус”, сума, 
жиз не но важ на за бед ния 
Северозапад. Се ри оз но то 
раз де ле ние на Севера и Юга 
по от но ше ние ико но ми чес ко 
развитие, до хо ди и за етост 
съ що бе ед на от ос нов ни
те теми, ко мен ти ра ни пред 
журналистите. Лидерите на 
“България на гражданите” 
заявиха, че те не виж дат ре ше
ние за из ли за не на дър жа ва та 
от кризата, още по ве че на то зи 
найбе ден в Европа регион.  По 
от но ше ние на раз вих ри лия се 
енер ги ен скандал, за ка на та да 
“напляскаме” Русия, да иг ра ем 

в пи еса та на Дарио Фо “Няма 
да платим”, референдума, 
ор га ни зи ран от БСП, и бъ
де ще то на сед ми блок в 
Козлодуй, еки път на Кунева 
бе ше категоричен, че ня ма как 
да бъ дат иг но ри ра ни под пи
си те на над 700 000 бъл га ри в 
за щи та на АЕЦ  Белене, но че 
спо ред тях ня ма ни как ва яс но
та по то ва кол ко елек т ри чес ка 
енер гия ни е нуж на в бъдеще, 
къ де ще про да ва ме излишъка, 
кол ко ще ни стру ва то кът и в 
край на сметка, кол ко ще ни 
стру ва централата.

"Ще во дим по зи тив на 
кампания, по ли ти кът тряб ва 
да бъ де на учен на тър пи мост 
и смирение," ка за Кунева. 
Опорни екипи на пар ти ята във 
Враца, Монтана и Видин, в 
кои то вли зат юристи, лекари, 
икономисти, хо ра от бизнеса, 
архитекти. ■ Слово плюс
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- Уважаеми г-н 
Димитров, кои са най-го-
ле ми те ви успехи на вас 
ка то кмет вто ри мандат, и 
на ва шия екип?

- Първият ус пех е ра бо-
та та ни по раз лич ни прог-
ра ми и проекти. Свели сме 
без ра бо ти ца та до минимум. 
Ние сме ед на от об щи ни те 
в страната, ко ято има най-
ма лък ръст на безработица. 
Другият ни ус пех  се със тои 
в прив ли ча не то на дос та 
инвеститори. Ра бо тим ус-
пеш но по опе ра тив ни те 
прог ра ми на Ев росъ юза 
и по прог ра ми те за раз-
ви тие на сел с ки те райони 
от нос но инфраструктура, 
строителство, ту ри зъм и 
со ци ал на политика.

Общината ни има въз-
мож ност да се раз вие 
ка то доб ра ту рис ти чес-
ка дестинация. Целта е в 
бъ де ще да се прив ле кат 
инвеститори, да се раз вие 
ра йо нът ка то ту рис ти чес ка 
единица. Въп рос на вре ме 
е, има ин те рес от стра на 
на ин вес ти то ри те и има 
раз лич ни ин вес ти тор с ки 
намерения.

- Какви са пла новете ви 
за бъдещето на общината?

- Приоритетна за да ча 
за бъ де ща та ни дейност е 
да тър сим пи тей на вода, 
все по-го ля ма ста ва не об-
хо ди мос т та от нея по ра ди 
из чер п ва не то й. Процесът 
е дълъг и сложен, изис к ва 
от к ри ва не на во да за пи-
тей но-би то ви нужди, из г-
раж да не на водоизточници, 
нор ма тив но обо со бя ва не 
с раз ре ши тел но, удос то-
ве ре но от съ от вет ни те 
институции, че во да та е 
год на за пи тей на употреба. 
В про ти вен слу чай ни ча ка 
те жък во ден режим. Кли ма-
тич ни те условия, ре зул тат 
от гло бал но то за топ ля не на 
пла не та та, ни пра вят още 
по-за ви си ми и за дъл же ни 
в тър се не то на ре ше ние по 
то зи жиз не нова жен въпрос.

- Какво пред п ри ема те 
за здра ве опаз ва не то на 
населението?

- Пре дос та ви ли сме об-
щин с ки по ме ще ния на джи-
пи та та и сме им съз да ли 
доб ри ус ло вия за прег ле ди 
на хората. Ние сме един-
с т ве на та община мо же 
би  в страната, ко ято под-
дър жа соб с т ве на линейка. 
Тъй ка то тряб ва с об щи на 
Чипровци да де лим ед на 

обща кола, преценихме, че 
е по-важ но да си има ме на-
ша за по-бърза реакция при 
въз ник на ли спеш ни случаи.

- Селата в об щи на-
та са със зас та ря ва що 
население, как ви гри жи 
по ла га те за възрастните 
хора, как во пред п ри ема те 
за по доб ря ва не на жи во-
та им?

- Имаме раз вит со ци ален 
пат ро на ж, оси гу ря ва ме до-
ма шен по мощ ник и ли чен 
асис тент на уяз ви ми или 
са мот ни хора.

Открихме към чи та ли-
ще то го лям пенсионерски 
клуб на из д ръж ка от 
общината. Там се съ би-
рат въз рас т ни хо ра все ки 
ден на разговори, на кафе. 
Редовно, вся ка го ди на, об-
но вя ва ме с не що клуба.

В Камена Рикса обо руд-
вах ме пенсионерски клуб 
с телевизор, кафе-машина 
и т.н. Там хо дят око ло 50 
човека. Успяхме във всич-
ки се ла да открием та ки ва 
клубове.

- Получили сте одоб ре-
ние от Ев росъ юза за про-
ект „Звънче”, ще ко мен-
ти ра те ли?

- Относно об ра зо ва ни-

ето има пер фек т ни ус ло вия 
де ца та да уча т.  Из пъл-
них ме то зи проект съ об-
раз но всич ки ев ро пейс ки 
показатели, той засяга де ца 
без ро ди те ли на въз раст от 
3 до 7 години. Направихме 
ця лос тен ремонт на 

сградата, оборудвахме 
я с всичко необходимо, 
създадохме кътчета. От 
фасадата и двора до всичко, 
което е вътре, е създадено 
да растат тези деца в една 
естетическа среда.

- Как ра бо ти те с 

Общинския съвет?
- Работим в пъ лен 

консенсус, ре ша ва ме вза-
им но проблемите, ня ма ме 
кон ф лик т ни ситуации. 
Има ло е спорове, но на ли 
чрез спо ра се дос ти га до 
истината.

- Как ви са от но ше ни ята 
ви с пред с та ви те ли те на 
цен т рал на та власт?

- Аз ра бо тя пер фек т но с 
пред с та ви те ли те на цен т-
рал на та власт. Оказ ва ли са 
ни ви на ги съдействие. Къ-
де то е има ло въз мож ност 
по про ек ти, по об щин с ки те 
мер ки сме кандидатствали. 
Под к ре пя ни сме. И ре зул-
та тите са на ли це – за ети с 
ра бо та хо ра и въз мож нос ти 
за раз ви тие на бизнеса. ■ 
Слово плюс

Дилян ДИМИТРОВ, кмет
на об щи на Георги Дамяново:

Ние сме сред 
об щи ни те с 
най-ни сък ръст 
на без ра бо ти ца 
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По слу чай 22 сеп тем в ри – 
Деня на бъл гар с ка та не за ви си мост и 
Празника на Община Георги Дамяново 
поз д ра вя вам всич ки жи те ли и гости! 
Нека да пос рещ нем празниците с 
мно го ра дост и ве се лие и дни те ни да 
са из пъл не ни с хар мо ния и пол зот вор ни 
начинания. Честити празници!

Дилян ДИМИТРОВ
кмет на Община Георги Дамяново

Меглена Кунева: 
Гражданското
сдру же ние е на ши ят 
пар ти ен борд

Меглена Кунева се срещна с журналисти 
и граждани в трите областни центъра
в Северозападна България
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Над18000
туристи
във Враца 
това ля то 

Даниела ХИТОВА
18 036 ту рис ти са 

по се ти ли през то ва ля
то Враца и са ос та на ли 
тук по не за два дни. 
Това со чат офи ци ал ни те 
дан ни за нап ра ве ни
те но щув ки в пе ри ода 
май – август, съб ра ни от 
от дел „Култура, кул тур
ноис то ри чес ко нас лед с
т во и ту ри зъм” в Община 
Враца. Туристите, ко ито 
са пре но щу ва ли в ре ги
она, са с 2340 повече, 
срав не но със съ щия 
пе ри од на ми на ла та 
година. Само през ав густ 
в мес т ни хотели, къ щи 
за гос ти и мес та за нас
та ня ва не са от сед на ли 
4211 души. Наймно го 
ту рис ти са прис тиг на ли 
във Враца през май – 
5036. Местата, къ де то 
гос ти те на гра да мо гат 
да от сед нат, са 31.■

Елеонора ЦАНОВА
“Холсим -България” АД е 

част от швейцар с ка та гру-
па “Холсим”, най-го ле мия 
про из во ди тел на ци мент в 
све та . От пет на де сет го ди ни 
тя е соб с т ве ник  на бив шия 
“Белоизворски цимент”, 
ка то вла гай ки над 10 ми ли-
она ле ва евро, го пре вър на в 
ед но от най-съв ре мен ни те и 
еко ло гич но чис ти пред п ри-
ятия в страната. Вече бли зо 
пет го ди ни тук ра бо тят три 
ин с та ла ции за под го тов ка и 
по да ва не на ал тер на тив ни 
го ри ва в ци мен то ви те пе щи 
- от па дъч ни ав то мо бил ни 
гуми, ме со кос т но браш но 
и твър ди го ри ми отпадъци, 
ко ито са пред ва ри тел но 
сортирани.

Изпълнителният ди рек-
тор на “Холсим-България” 
АД инж. Тодор Костов 
за яви в на ча ло то на тър-
жес т ве но то от к ри ва не на 
но ва та инсталация, че ин-
вес ти ци ята от 6.5 ми ли она 

евро, над ми ли он и по ло ви-
на от ко ито се пок ри ва от 
Европейския фонд за раз-
ви тие и дър жав ния бю джет 
по Оперативна прог ра ма 
“Развитие на кон ку рен тос-
по соб нос т та на бъл гар с ка та 
икономика”, “Технологична 
мо дер ни за ция в го ле ми 
предприятия”, пра ви за во-
да пи онер по ин вес ти ции 
в бъл гар с ка та индустрия. 
Новата тех но ло гич на при-
до бив ка да ва въз мож ност 
за уве ли ча ва не обе ма на 
из пол з ва ни те го ри ми от па-
дъ ци с бли зо 35 000 то на 
годишно. Основен из точ ник 
на сор ти ран би тов от па-
дък ще бъ де Столичната 
община. За то ва на праз ни-
ка на “Холсим” при със т ва и 
кме тът на София Йорданка 
Фандъкова, ко ято бла го да-
ри за съ дейс т ви ето и каза, 
че об що над 90 000 то на 
от па дъ ци от Столичната 
об щи на са ми на ли през 
ци мен то вия за вод край 

Враца и се на дя ва с та зи 
ин вес ти ция да се уд вои ко-
ли чес т во то суровина, ко ято 
се по да ва към пе щи те на 
“Холсим”, ко ето е важ но за 
екологията. Отбелязан бе ше 
при но сът и на Врачанската 
об щи на и доб ро то й вза имо-
дейс т вие със сто лич на та 
управа. Кметът на Враца 
инж. Николай Иванов поз-
д ра ви при със т ва щи те на 
праз ни ка и под чер та важ-
нос т та от ед но та ко ва пар-
т ньор с т во меж ду биз не са и 
общините. 

Посланикът на 
Швейцария у нас, г-жа 
Регина Ешер, на ре че но ва-
та ин с та ла ция не що добро, 
доб ро за връз ки те меж ду 
България и Швейцария и 
по же ла ус пех на бъл гар-
с ко то предприятие, част 
от швейцар с ка та гру па 
“Холсим”. Необходимостта 
от та ки ва вло же ния в го ле-
ми и жиз не но важ ни за ка-
чес т во то на жи во та ни еко-

ло гич ни про ек ти от бе ля за и 
зам.-ми нис тъ рът на окол на-
та сре да Евдокия Манева. 

Премиерът Бойко 
Борисов, кой то до ле тя с хе-
ли коп тер на пло щад ка край 
Бели извор, раз г ле да дейс т-
ва ща та тех но ло гич на ли ния 
и заяви, че но ва та ли ния 
за опол зот во ря ва не на сор-
ти ра ни би то ви от па дъ ци е 
при мер за то ва как об щи ни-
те мо гат да си сътрудничат, 

вслед с т вие на ко ето да се 
по лу ча ва енергия, ко ято да 
на ма ля ва се бес тойнос т та 
на производството. - Тази 
най-съв ре мен на сис те ма 
за бли зо шест и по ло ви на 
ми ли она ев ро не ос та вя 
ни ка къв от па дъ чен продукт, 
от нея ще се пол з ват и всич-
ки съ сед ни общини, за яви 
премиерът. - Днес е ху бав 
ден, хрис ти ян с ки празник, 
праз ни кът на кръста, кой то 

всич ки це лу ва ме и на кой то 
си по же ла ва ме Господ да ни 
пази. Пожелавам на всич ки 
ви да ви па зи кръс тът и да 
бъ де бе за ва рий на ра бо та та 
ви - по же ла Бойко Борисов. 
И тъй ка то в гру па та офи ци-
ал ни ли ца бе и со ци ал ни ят 
ми нис тър Тотю Младенов, 
той при зо ва мла ди те да 
бър зат да се за пи шат в кур-
со ве те за обучение, за стаж 
и ра бо та за младежи. ■

В пе тък ми нис търпред се да те лят Бойко Борисов от к ри 
но ва та ин с та ла ция за опол зот во ря ва не на сор ти ра ни 
би то ви от па дъ ци на те ри то ри ята на мо дер ни зи ра ния 
ци мен тов за вод край вра чан с ко то с. Бели извор

Премиерът сря за лен тата на
но ва ли ния в "Холсим"

Прик лю чи те ку ща
та про вер ка на 

Общински съ вет – Враца 
по проектите, фи нан
си ра ни чрез „Малки 
граж дан с ки ини ци ати ви 
2012”. От про ве ре ни те 
26 обек та са за вър ше ни 
3 в град Враца. В де вет
те се ла на общината: 
Челопек, Згориград, 
Власатица, Бели 
извор, Горно Пещене, 
Тишевица, Върбица, 
Мраморен, Девене и в 
кв. Бис т рец дейнос ти
те продължават, ка то 
за окон ча тел но то им 
прик люч ва не ос та ват 
офор мя не то на цвет
ни лехи, зац ве тя ва не и 
залесяване. 

Проектите в мал ки
те на се ле ни мес та по доб ря ват жиз не на та сре да и 
ус ло ви ята за от дих и спорт на жи те ли те им, ка то 
във Власатица и Горно Пещене с пре дос та ве ни те 
сред с т ва се из г раж дат мно го фун к ци онал ни иг ри
ща за спорт.  В Паволче се съз да ва зо на за спорт с 
фит нес уре ди на открито. В кв.Бис т рец за съ щес т
ву ва що то иг ри ще в дво ра на зак ри то то учи ли ще се 
мон ти ра но во ос вет ле ние и но ви пейки, ре мон ти ра 
се оградата. В Бели из вор се из г раж да зо на за от
дих с беседка, пей ки и цвет ни алеи. В Згориград се 
из г раж да вер ти кал на пла ни ров ка пред но ва та об
щес т ве на сграда. В Тишевица и Девене се съз да ва 
но ва при до бив ка за де ца та – дет с ки пло щад ки със 
съ оръ же ния за игра. В Мраморен се из г раж да дет
с ка пло щад ка и се рес тав ри ра из вор на та чешма. 
Във Върбица нап ред ва ре мон тът на из вор на та чеш
ма и об ла го ро дя ва не то на прос т ран с т во то око ло 
нея, ка то е мон ти ра на и беседка.  

„На мно го от по се те ни те обек ти ви дях ме как 
жи те ли те на на се ле но то мяс то ра бо тят за ед но с 
кме та”, ко мен ти ра Малина Николова, пред се да
тел на Постоянната ко ми сия по прог ра ми с ев ро
пейс ко и на ци онал но финансиране, ев ро пейс ко 
сътрудничество. „Това означава, че „Малки граж
дан с ки ини ци ати ви” пос ти гат ед на от глав ни те си 
це ли – ши ро ко то учас тие на всич ки за ин те ре со ва ни 
стра ни и обе ди ня ва не на це ли те на граж да ни те и 
мес т на та власт. Радостни сме, че ини ци ати ва та се 
раз ви ва ус пеш но и е по лез на на об щи на та ни”, до
пъл ни тя.

Следващата про вер ка е нас ро че на за 24 
септември, ко га то всич ки дейнос ти по про ек ти
те тряб ва да бъ дат окон ча тел но реализирани. ■ 
Слово плюс

Приключи про вер ката 
по„Малкиграждански
инициативи2012”

Валентин Николов, из п. ди рек тор на “АЕЦ 
Козлодуй” ЕАД, бе на ра бот но по се ще ние в
Москва по по ка на на ком па ни ята ОАО
“ТВЕЛ”, про из во ди тел на яд ре но то го ри во
за бъл гар с ка та атом на централа 
В рус ка та сто ли ца Валентин Николов има ше сре ща с Юрий 

Оленин – пре зи дент на ОАО “ТВЕЛ”, по чи ято лич на ини ци-
ати ва бе ор га ни зи ра но посещението.

По вре ме на раз го во ри те из пъл ни тел ни ят ди рек тор на “АЕЦ 
Козлодуй” ЕАД пред с та ви из пъл не ни ето на дейнос ти те по 
про ек та за про дъл жа ва не на сро ка на ек с п ло ата ция на 5 и 6 
блок. В та зи връз ка бя ха раз г ле да ни въпроси, свър за ни с пла-
но ве те на АЕЦ “Козлодуй” за из пол з ва не на усъ вър шен с т ва ни 
го рив ни касети, пред наз на че ни за ре ак то ри тип ВВЕР-1000, 
пре ми на ва не то към ра бо та на 5 и 6 блок с удъл же на го рив на 
кам па ния и оп ти ми зи ра ни цик ли на из пол з ва не на яд ре но то 
гориво. Обсъдени бя ха и ос нов ни те ета пи и дейности, свър за-
ни с пре хо да на ре ак то ри ВВЕР-1000 към ра бо та на по ви ше на 
топ лин на мощ ност до 104%.

В рам ки те на ви зи та та Валентин Николов по се ти за во да за 
яд ре но го ри во ОАО “Машиностроительный за вод”, къ де то се 
за поз на с про из вод с т ве ния процес. ■ Слово плюс

Продължаватсрока
за експлоатация
на 5 и 6 блок

МСпуснана
концесия 2 
пе че ливши 
прис та ни ща

Правителството пус
ка на кон це сия две пе
че лив ши прис та ни ща 
за срок от 35 години. 

Първото е Несебър 
– найго ля мо то по 
Южното Черноморие за 
па са жер с ки кораби, а 
дру го то в Лом е вто ро
то по го ле ми на на бре
га на Дунав за об ра бот
ка на на сип ни товари. 
Концесионерите ще 
бъ дат оп ре де ле ни в 
от к ри та процедура, 
съ об щи пра ви тел с т ве
на та ин фор ма ци он на 
служба. 

За Лом то ва е тре
ти опит, за пор та в 
Несебър се спря га 
близ ки ят до пре ми ера 
Кирил Домусчиев. ■ 
Слово плюс

Янаки СТОИЛОВ:
Държаватадаплаща
здрав ни те оси гу ров ки
на без ра бот ни те

Социалистите ще по ис кат дър жа ва та да пла ща 
здрав ни те оси гу ров ки на безработните, ко ито са ре гис т
ри ра ни в бю ра та по труда. Това обя ви в Монтана Янаки 
Стоилов. Зам.пред се да те лят на БСП уточни, че пре ди 
да бъ де нап ра ве но по доб но пред ло же ние в НС, иде ята 
ще бъ де пос та ве на на об щес т ве на дискусия.

Депутатът е изчислил, че за пок ри ва не здрав ни те 
оси гу ров ки на без ра бот ни те ще са нуж ни 71 млн. лв. 
на година. Това са око ло по ло ви на та от средствата, 
от де ле ни за под с луш ва не в бю дже та на МВР, из тък на 
Стоилов. 

Според не го здрав ни те ус лу ги за без ра бот ни те и 
бед ни те хо ра са поважни, от кол ко то под с луш ва не то 
на заподозрени. “Плащането на здрав ни те оси гу ров ки 
от дър жа ва та ще по ка же кол ко е дейс т ви тел на та без
ра бо ти ца у нас. В мо мен та част от без ра бот ни те не се 
ре гис т ри рат на тру до ва та борса, тъй ка то ня мат сти мул 
за то ва  не по лу ча ват обез ще те ния от бор са та и не им 
се зап ла щат здрав ни те осигуровки, ако са безработни”, 
до пъл ни Янаки Стоилов. Той смята, че дър жа ва та съз
да ва умиш ле но преч ки за от чи та не на ре ал на та без ра
бо ти ца и пред ла га всич ки без ра бот ни да се на ре дят на 
ед но ги ше в бю ра та по труда, за да пот вър дят ре гис т
ра ци ята си. ■ Слово плюс
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С най-дъл бо ко въл не ние
поз д ра вя вам всич ки жи те ли на 
об щи на Монтана с Деня на 
не за ви си мос т та – 22 
септември!
Това е пат ри оти чен повод, 
кой то ни вдъхновява, 
мобилизира, ам би ци ра 
да ра бо тим още по-упо-
ри то за про цъф тя ва не на 
общината, за по-до бър 
жи вот в ед на свободна, не-
за ви си ма и де мок ра тич на 
България!
Честит празник!

Златко ЖИВКОВ
кмет на Община Монтана

Поздравявам всич ки 
слу жи те ли и клиенти 
на ДЖЕТ-ТАКСИ и ДЖЕТ СОД, 
как то и съг раж да ни те ни
от Монтана с 
Деня на не за ви си мос т та 
– 22 септември!

Нека та ка да работим, че 
България да не бъ де 
за ви си ма от никого, 
ко га то вър ви към сво ето 
меч та но бъдеще, за що то 
не за ви си мос т та е свобода, 
мир и благоденствие!

Петко ЕНЧЕВСКИ

Ръководството на ЕТ „Нешо 
Миранов” – гр. Бяла Слатина
с осо бе но въл не ние поз д ра-
вя ва всич ки свои ра бот ни ци 
и слу жи те ли и съг раж да ни-
те си с Деня на не за ви си-
мос т та на България!
Много ис то ри чес ки прев-
рат нос ти е ми нал на ши ят 
на род до то зи све тъл ден. 
Нека с тру да си, с лю бов та 
си, с та лан ти са ра бо тим 
така, че на ши ят край да за-
ема дос той но мяс то на кар-
та та на не за ви си ма и гор да 
България!

Нешо МИРАНОВ
управител

Поздравявам от сър це 
граж да ни те на Чипровци 
и об щи на та с Деня на 
не за ви си мос т та – 22 септември, 
ка то им по же ла вам здраве, 
лич но и се мей но щастие, 
вя ра в бъ де ще то и с чув с т во 
за дълг и от го вор ност да ра-
бо тим за прос пе ри те та на 
на ша та община!

Анатоли ПЪРВАНОВ
кмет на Община Чипровци

В то зи све тъл ден на България 
– 22 сеп тем в ри
да се пок ло ним пред па-
мет та на пред ци те ни, ко-
ито с це на та на жи во та си 
да до ха сво бо да та и не за-
ви си мос т та на Родината. 
Важното е да про дъл жим с 
пред с ка зу ема та по ли ти ка 
и с ус ко рен ико но ми чес ки 
рас теж да вър вим напред!
На всич ки жи те ли на 
Община Монтана по же ла-
вам здра ве и ус пе хи в жи-
тейс ки те им начинания!

инж. Иво ИВАНОВ
председател на ОбС – Монтана

Честит Ден на не за ви си мос т та 
– 22 септември!

Този ден ни из пъл ва с гор-
дост и уве ре ност в бъ де ще то 
на на ша та май ка България! 
Това е бъ де ще то и на на-
ша та община. Нека бъ дем 
дос той ни граж да ни на ед на 
свободна, не за ви си ма и де-
мок ра тич на стра на и за то ва 
с твор чес ки труд да из г раж-
да ме онова, ко ето во ди към 
бо гат и щас т лив живот.

Иван БАРЗИН
кмет на Община Вълчедръм

Честит 22 сеп тем в ри – Ден 
на не за ви си мос т та на България!
Поздравявам от сър це всич-
ки граж да ни с то зи ве лик 
ден, кой то ни из пъл ва с 
ре ши мост и вдъх но ве ние 
да про дъл жа ва ме де ло то 
на на ши те предци, ка то 
ра бо тим така, че на ша-
та община, как то и ця ла та 
стра на да имат оная сила, 
ку раж и вяра, с ко ито тя при 
всич ки прев рат нос ти да отс-
то ява най-важ но то – сво ята 
независимост!

Иван АСПАРУХОВ
кмет на Община Мездра

Ръководството на „Строител-
Криводол” ЕООД – гр. Криводол
поз д ра вя ва сво ите слу жи те-
ли и съг раж да ни с Деня на 
независимостта!
Нека в то зи ден на рав нос-
мет ка си по же ла ем сме ло 
да отс то ява ме по зи ци ите 
си, с до ве рие и приз на ние 
да про дъл жим нап ред и да 
докажем, че мо жем да бъ-
дем дос той ни пар т ньо ри в 
Европейския съюз!

Васко СПАСОВ
уп ра ви тел

Уважаеми съграждани,
Приемете мо ите поз д рав ле ния 
по по вод Деня на не за ви си мос т-
та на България!
22 сеп тем в ри е ед на от най-
за бе ле жи тел ни те да ти в 
на ци онал на та ни история. 
Преди 104 го ди ни във 
Велико Търново с ма ни фест 
княз Фердинанд обя вя ва не-
за ви си мос т та на България. 
Нека па зим тра ди ци ите на 
ве ли ки те българи, ко ито 
обя ви ха не за ви си мос т та 
на Родината ни и да про-
дъл жим тях но то де ло с 
достойнство!
Честит празник!

инж. Венцислав ЕВГЕНИЕВ
кмет на Община Медковец

Честит 22 сеп тем в ри – Ден 
на не за ви си мос т та на България!

И ние има ме пра во да го 
чес т ва ме с гор до вдиг на ти 
чела, за що то жи ве ем и ра-
бо тим така, че и на ше то се-
ло и общината ни да цъф ти 
и хубавее. Нека про дъл жим 
с тоя патос, с тая упо ри тост 
да работим, за да пос тиг-
нем още по-го ле ми успехи, 
ко ито сим во лич но ще бъ дат 
вло же ни в те ме ла на не-
за ви си мос т та на на ша та 
татковина!

Венцислав ВАНКОВ
кмет на Община Ружинци

Независимостта на 
България е обя ве на в 

ста роп рес тол ния Царевец.  
Третата бъл гар с ка дър жа ва 

во ди сво ето на ча ло от Сан-
Стефанския ми рен договор, 
под пи сан на 3 март 1878 г. 
Този договор, кой то въз с та-
но вя ва България в ет ни чес-
ки те й граници, е ре ви зи ран 
ня кол ко ме се ца по-къс но от 
то га ваш ни те Велики си ли - 
Германия, Англия, Франция, 
Австро-Унгария и Русия. Това 
ста ва на т.нар. Берлински 
конгрес, кой то на кър ня ва в 
раз лич на сте пен ин те ре си те 
на всич ки бал кан с ки страни. 
Създаден е “въ зел от проб ле-
ми”, пре вър на ли Балканите в 
“ба ру тен пог реб” на Европа. 

В съ от ветс т вие с ре-
ше ни ята на Берлинския 
кон г рес на те ри то ри ята 
на Мизия и Софийско въз-
ник ва Княжество България. 
Южна България е обя ве на 
за ав то ном на об ласт под 
име то Източна Румелия. 
Македония ос та ва в пре де-
ли те на Османската империя. 
До Втората све тов на вой на 
обе ди не ни ето на бъл гар с кия 
на род е до ми нан та за външ на-
та и вът реш на та по ли ти ка на 
бъл гар с ка та държава. 

На 22 сеп тем в ри 1908 г. 
княз Фердинанд I се ти ту лу ва 
за цар на България. 

България ус пя ва да си вър-
не Източна Румелия (юж на 
България) чрез Съединението 
през 1885 г. През 1887 г. за 
княз е из б ран гер ман с ки ят 
принц Фердинанд Сакс-
Кобург-Гота. Създадена е 
Вътрешната ма ке до но-од рин-
с ка ре во лю ци он на ор га ни-
за ция (1893 г.). Илинденско-
Преображенското въс та ние 
(1903 г.), ор га ни зи ра но за 
при съ еди ня ва не на зе ми те 
с пре об ла да ва що бъл гар с ко 
на се ле ние към Княжеството, 
за вър ш ва с неуспех. 

На 22 сеп тем в ри 1908 г. 
княз Фердинанд I из пол-
з ва слож на та по ли ти чес-
ка об с та нов ка и обя вя ва 
Независимостта на България, 
а се бе си ти ту лу ва цар. Това 
се случ ва в Иван-Асеновата 

цър к ва “Св. Четиридесет 
мъ че ни ци” в ста роп рес тол-
ния Царевец с Манифест към 
бъл гар с кия народ, под пи сан 
от Фердинанд І. Този акт е 
из вър шен без съг ла си ето на 
Великите си ли и про тив во ля-
та на Турция. България при-
до би ва ста ту та на пъл ноп рав-
на не за ви си ма държава. 

Днес България чес т ва  ед но 
зна чи мо съ би тие от но ва та 
си история. На та зи да та през 
1908 г. стра на та ни обя вя ва 
сво ята независимост.

Този акт ста ва въз мо-
жен ед ва 30 го ди ни след 
Освобождението, ко га то край 
на Руско-тур с ка та вой на сла-
га   под пи са ни ят на 3 март 
1878 г. Санстефански ми рен 
договор. 

Берлинският до го вор 
пък оп ре де ля Княжество 
България  ка то ва сал но на 
Османската империя, а Южна 
България  под име то Източна 
Румелия  по лу ча ва ад ми нис т-
ра тив на автономия, но ос та ва 
под по ли ти чес ка та и во ен-
на та власт на султана. Това 
спъ ва сто пан с ко то раз ви тие 
на  България  и ог ра ни ча ва 
въз мож нос ти те й в меж ду на-
род ни те отношения.

Мирните спо ра зу ме ния 
за дъл жа ват бъл гар с ко то кня-
жес т во да се съ об ра зя ва с 
ре жи ма на ка пи ту ла ци ите на-
ло же ни от Великите си ли на 
Османската им пе рия , кой то 
на ла га пре фе рен ци ален внос 
на ев ро пейс ки те про миш ле ни 
сто ки и об ри ча раз ви ти ето 
на бъл гар с ко то вът реш но 
производство. Затова,    след 
Съединението на Източна 
Румелия с Княжество 
България,   уси ли ята на бъл-
гар с кия по ли ти чес ки елит се 
на соч ват към обя вя ва не на 
независимост.

В на ча ло то на ХХ век се 
ус та но ви ла бла гоп ри ят на 
поч ва за ре ши тел ни мер ки за 
обя вя ва не на не за ви си мос т та 
на на ша та държава.

На 22 сеп тем в ри 1908 г. в 
чер к ва та  “Св. 40 мъ че ни ци”  
в ста ра та бъл гар с ка сто ли ца 
Велико Търново  със спе-
ци ален ма ни фест е  обя ве на 

Независимостта на България, 
а княз Фердинанд  при ема 
тит ла та цар на България. 
Отслужен е мо ле бен за 
бла го ден с т ви ето на бъл гар-
с ка та държава. След то ва 
ми нис тър-пред се да те лят 
Александър Малинов  про-
чи та от но во ма ни фес та на 
ис то ри чес кия хълм  Царевец  
пред съб ра ло то се хи ляд но 
множество.

На зап ла хи те с вой на 
от стра на на Османската 
империя, България от го ва ря с 
во ен на мо би ли за ция и съ щев-
ре мен но дек ла ри ра го тов ност 
за мир но уреждане.

Тъй ка то Берлинският 
до го вор е двой но на ру шен 
от София и от Виена , а 
Великите си ли  не са го то ви 
за ма щаб на война, уси ли ята 
се на соч ват към дип ло ма ти-
чес ко приз на ва не на бъл гар с-
ка та независимост.

С по мощ та на Русия  е 
пос тиг на то спо ра зу ме ние по 
въз ник на ли те теж ки фи нан-
со ви проблеми. Подписани 
са Руско-тур с ки про то кол ,  
Българо-тур с ки про то кол и 
Руско-бъл гар с ки протокол. 

Според тях Русия  оп ро-
ща ва на Турция  во ен ни те й 
задължения, ос та на ли още 
от война та от 1877-1878 г., а  
Турция  се от каз ва от вся как-
ви фи нан со ви пре тен ции към 
България.

България пък се за дъл жа ва 
да из п ла ти на Русия  в срок 
от 75 г. 82 млн. франка.

Турция, как то и Великите 
си ли  приз на ват не за ви си-
мос т та на България ед ва 
през ме сец ап рил 1909 г. С 
про въз г ла ся ва не то не за ви си-
мос т та на България  се из ди га 
меж ду на род ни ят ав то ри тет на 
стра на та и тя се прев ръ ща в 
рав ноп рав на на дру ги те ев ро-
пейс ки държави.

България ста ва цар с т во 
и пъл ноп ра вен учас т ник в 
меж ду на род ни те отношения. 
Създадени са пред пос тав ки за 
ос во бож да ва не на пос лед ни те 
ос та на ли под ос ман с ка власт 
бъл гар с ки зе ми в Тракия и 
Македония.

От интернет

22 сеп тем в ри - 
Ден на 
не за ви си мос т та 
на България
На 22 сеп тем в ри 1908 г. княз Фердинанд I 
из пол з ва слож на та по ли ти чес ка об с та нов ка и обя вя ва 
независимостта на България, а се бе си ти ту лу ва цар

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



Д-р Даниела 
Стоянова

oбщопрактикуващ лекар,
специалист  по
обща медицина

Всеки работен ден
от 8,00 до 13,00 часа

Набира 
пациенти

Тел. за контакти: 
096 389 346

“АПОЛОН-21” ООД,

Монтана
ул. “Цар БорисIII” № 11 
Поликлиника, кабинет 106

20 – 26 сеп тем в ри

►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

ТПК “Септември” 
– Монтана

произвежда:
• дюшеци, ма си – хол ни и кухненски, и 

столове
• Отдава по ме ще ния под на ем

за офи си и производство

ТПК „Септември” пред ла га 
офи си под на ем в Битов ком би нат 

на ул. „Трети март” 84

Монтана, ул. “Индустриална” 8, 
те л. /факс: 096/305 802  – гл. счетоводител

„ЕЛИНА” ЕООД – Монтана

● сенници;
● шатри;
● мо бил ни басейни
Монтана – око лов ръс тен път, 
сре щу бен зи нос тан ция Shell.
Тел. 0888/62 40 18;  096/300 861; 
http://elina-bg.com..

ВСИЧКО ЗА ДОМА
ВТОРА УПОТРЕБА от Германия

Мебели, ел. уреди,
колелета, 

ком пют ри и мно го други.
В под ле за на жп га ра та в Монтана.

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.

„Асенов Електрик и Бо” ЕООД

Всички ви до ве стро ител ни 
работи, ел. инсталации, ВиК, 

отоп ли тел ни инсталации, 
тер мо и хидроизолации.

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

Атанас Маринов
Наско Николов

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

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

ПК “Козлодуйски бряг” - гр. Козлодуй 

пред ла га за про даж ба 
ме бе лен магазин, 

кой то е пос т ро ен вър ху 
соб с т ве на земя

Цена по споразумение.

Телефон за контакт: 0973/803 15.

От Управителния съ вет
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Фирма „Цвети” 
– Монтана
ул. „Любен Каравелов” 3

Оперативна програма
 “Регионално развитие” 2007-2013

 www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!
 От 16 март 2012 г. Община Георги Дамяново из пъл ня
ва про ект ,,Почистване на реч но корито, из г раж да не 
и ук реп ва не на дреб но ма щаб ни ин ф рас т рук тур ни съ
оръ же ния на р. Копиловска Огоста за пре дот в ра тя ва не 
на на вод не ния на те ри то ри ята на с. Копиловци, на р. 
Дългоделска Огоста за пре дот в ра тя ва не на на вод не ния на 
те ри то ри ята на с. Говежда и с. Дълги дел, об щи на Георги 
Дамяново” с до го вор за без въз мез д на фи нан со ва по мощ 
№ BG161PO001/4.104/2010/042 по Оперативна прог ра ма 
„Регионално раз ви тие” 20072013 година.

Общата  стойност на про ек та е 654 871.54 лева,
от които:
528 808,76 ле ва от ЕФРР ; 93 319,20 ле ва от бю дже

та на Р България и  32 743,58 лева, фи нан сов при нос на 
Община Георги Дамяново.

Продължителността на про ек та е 12 ме се ца
и ще прик лю чи на 15.03.2013г.
Целта на про ек та е ог ра ни ча ва не на рис ка и ще ти те 

от на вод не ния и пред паз ва не на жи во та и здра ве то на 
населението, соб с т ве нос т та и ре сур си те в об щи на Георги 
Дамяново. Тя ще бъ де пос тиг на та чрез по чис т ва не на 
реч ни те ко ри та и из г раж да не на под пор ни сте ни по по ре
чи ята на ре ки те  Дългоделска Огоста и Копиловска Огоста 
в гра ни ци те на на се ле ни те мес та   Дълги дел, Говежда и 
Копиловци.  

Очакваните ре зул та ти от  ре али зи ра не на про ек та са:
● Осигурена си гур на жиз не на среда;
● Защитено на се ле ние и ин ф рас т рук ту ра от вред но

то въз дейс т вие на во ди те в се ла та Дълги дел, Говежда и 
Копиловци;

● Изградени 268 м под пор ни стени;
● Почистени реч ни ко ри та с дъл жи на 268 м ;
● Осигурена за етост на мес т ни хо ра (10 чо ве ка от 

общината) по вре ме на строителството;
● Подобрен ка па ци тет на об щи на та за уп рав ле ние на 

проекти;
● Осъществена ин фор ма ци он на кам па ния за ин фор

ми ра не на об щ нос т та за целите, дейностите, донора, 
очак ва ни те и пос тиг на ти те ре зул та ти от из пъл не ни ето на 
проекта, по ви ше на ин фор ми ра ност за възможностите, 
пре дос та вя ни за фи нан си ра не от фон до ве те на 
Европейския съюз.

Проектът се фи нан си ра от Европейския фонд
за ре ги онал но раз ви тие и от дър жав ния бю джет
на Република България

20 ч Св. вмчк Евстатий 
Плакида и се мейс т во то 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 по дир 
Въздвижение. 3ача тие 
на св. Йоан Предтеча 
и Кръстител. Св. мчца 
Ираида. 

24 п Св. пър во мъ че ни ца 
и рав но апос тол на Текла. 
Преп. Коприй 

25 в Преп. Ефросиния 
Александрийска. Успение 
на преп. Сергии Радонежки 
чудотворец. 

26 с Успение на св. ап. и 
ев. Йоан Богослов

пред ла га
дам с ки обув ки на
ат рак тив ни цени
Тел. 0886/974520

In memoriam
Ръководството на Централния ко опе ра ти вен 
съ юз с дъл бо ко прис кър бие съобщава,
че на 7 сеп тем в ри 2012 г. по чи на 

СаваИванов
Илиев

дъл го го ди шен 
ко опе ра ти вен де ятел 
и до 2011 г. пред се да тел 
на Областен 
ко опе ра ти вен съ юз 
Видин

Със за гу ба та на Сава 
Иванов ние се раз де лих
ме с един чу де сен чо век 
и при вър же ник на ко
опе ра тив ни те прин ци пи 
и ценности. Изгубихме 

приятел, кой то не от к лон но вяр ва ше в пра во та та 
и дъл бо кия чо веш ки сми съл на ко опе ра тив на та 
идея. Скръбната вест пре диз ви ка го ля ма бол ка и 
пе чал у ръководителите, слу жи те ли те и членко
опе ра то ри те от сис те ма та на Централния ко опе ра
ти вен съюз, ко ито го познаваха.

От тях но име и от име то на ръ ко вод с т во то на 
ЦКС из каз ва ме найис к ре ни съ бо лез но ва ния на 
се мейс т во то и близ ки те на Сава Илиев за неп ре
жа ли ма та загуба.

Поклонпредсветлатамупамет!

Продавам двуетажна нова вила 
на път Е79 – 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



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

slovoplus@yahoo.com

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”

Председател
на кооперация
“Журналист”
и гл. редактор:

Параскева Маркова 
тел. 0876 307 732
         0876 537 952

●Печатница Враца● ЕООД

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

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

п
лю

сСлово

►ДА СИ СПОМНИМ

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

ДАВАМ стая под наем, 
удоб на за квар ти ра и 
за офис, в БЦ „Огоста” 
– Монтана. 
Тел. 0899/655604.

ПРОДАВАМ 
дву етаж на къ ща в 
цен тъ ра на Монтана с 
двор но мяс то 270 кв.м, 
пе че на тухла, гре до
ред и плоча, ку ба ту ра 
120 кв. м, раз гъ на та 
площ 55 кв. м. Цена по 
договаряне.

ДАВАМ под на ем 
нов апар та мент 100 
кв. м – на ем 200 лв. 
Тел. 096/323 035; 
0894/472624.

►МАЛКИ ОБЯВИСдружение 
„ЛОВНОРИБАРСКО
ДРУЖЕСТВО”  
гр. Мездра

от да ва 

под на ем

ло вен ма га зин 

и ка фе не 

в цен т рал на та 

град с ка част

на Мездра.

За справки: 
0910/ 910 13 
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Д-р Герго ЦОНКОВ
Тези, ко ито поз на ват 

Недко Дамяновски от Враца 
по-отблизо, вед на га ще се 
досетят, че ста ва ду ма за него.

Той е ро ден на 18 сеп-
тем в ри 1936 г. в с. Галиче, 
об щи на Бяла Слатина. Още 
ка то бе бе ос та ва без баща. 
Но семейството, в ко ето 
израства, го об г раж да с 
любов, вни ма ние и грижи, за 
да из рас не ка то дос то ен чо век 
и гражданин.

Завършва гим на зия в 
род но то си село, а ТП ин с-
ти тут – в София. Работи по 
спе ци ал нос т та си в по щи те 
в Поморие и Криводол, нак-
рая – в МК „Гаврил Генов”, 
къ де то се пенсионира. И 
нав ся къ де се пол з ва с ува же-
ние и приз на ние на сво ите 
ръководители, колеги, ре до-
ви слу жи те ли и работници, 
изя вя вай ки се с ви сок 
професионализъм, скромност, 
коректност, без ко рис т ност и 
етичност.

Още от 16-го диш на въз раст 
за поч ва да пи ше и пуб ли-
ку ва до пис ки и ко рес пон-
ден ции във в. „Земеделско 
зна ме” на сел с ка тематика, 
а по-къс но сът руд ни чи на 
спи са ние „Пощенец”, в. 
„Импулс”, „Отечествен зов” 
и „Шанс” – Враца, „Вселена” 
– Михайловград, „Трета въз-
раст”, „Слово плюс”.

Пенсионирането за не го не 
е по вод да се от да де на зас лу-
жен отдих, а въз мож ност да 
раз гър не не из пол з ва на до мо-
мен та енер гия да вър ши доб-
ри ни в пол за на обществото, 
на при яте ли и познати.

С въз рож ден с ка все от-
дайност под гот вя лю би мия 
си вес т ник „Слово плюс”, 
за да дос тиг не до сво ите 
абонати: об щи ни и кметства, 
Регионалната биб ли оте ка 
„Хр. Ботев”, Историческия 
музей, Търговско-про миш ле-
на та палата, Кабелната те ле-
ви зия и дру ги ин с ти ту ти и 
предприятия, как то и за час т-
ни лица, на ко ито да дос та ви 
лично.

През пролетта, ко га то се 
пла щат мес т ни те да нъ ци и 
такси, оби ка ля съ се ля ни те 
си, ко ито ра бо тят във Враца, 
по лу ча ва от тях съ от вет ни те 
су ми и оти ва да ги вне се в 
Бяла Слатина. Безотказен е и 
по от но ше ние на сво ите сес т-
ри – Мария и Верка, вдовици. 
Помага им в под дръж ка та на 
жи ли ща та там, къ де то има 
нуж да от мъж ка ръка. Когато 
и да го по мо лят за ня как ва 
услуга, той казва: „Веднага 
тръгвам.” И в съ щия миг ве че 
е тръгнал. 

А ето и след ни те случаи, 
на ко ито бях свидетел. 
Тръгнахме с не го да по ръ-
чам в пе чат ни ца „БГ Принт” 
по ред на та си книга. Из пъ-
тя неп ре къс на то го спи ра ха 

хо ра да го поздравят, не що да 
се по съ вет ват с него. Други 
му по мах ва ха ус мих на ти за 
поздрав. А по-мла ди се об-
ръ ща ха към не го с ува жи тел-
но то „Байка”. Струваше ми 
се, че с всич ки от об лас т ния 
град е приятел! И всич ки го 
ува жа ват и ценят. А ко га то 
кни га та ми бе ше от пе ча та-
на и оти дох ме да я получа, 
всич ки ра бот ни ци и слу жи-
те ли на ми ра ха по вод да го 
поздравят, да раз го ва рят с 
него. Беше по ве че от ясно, че 
тук той е чест и доб ре до шъл 
посетител. Почерпиха ни с 
ка фе и безалкохолно. И ние 
за поч нах ме да под гот вя ме 
раз п рос т ра не ни ето на кни-
га та ми. Той да ми дик ту ва 
име на на на ши съселяни, 
ко ито ра бо те ха във Враца, 
с ня кои от ко ито от дав на не 
бях се виждал, а дру ги зна ех 
по имена, как то и име на та на 
не го ви приятели. По пред-
ва ри тел на уго вор ка аз над-
пис вам кни ги те с автограф, 
а още от след ва щия ден той 
ще за поч не да ги раз на ся по 
ад ре си от мое име. Когато 
стиг нах ме над два де сет име-
на и продължавахме, ня кои 
от при със т ва щи те за поч на-
ха да се ше гу ват с Недко. 
Подвикваха му: „Хей, Байка, 
при яте ли те ти са по ве че от 
ти ра жа на книгата, кой то е 
двес та бройки, ос та ви ня кои 
ек зем п ля ри и за автора!”

Без пред ва ри тел на уго-
вор ка и без да съм го молил, 
той ми из п ра ща ше из да-
де ни кни ги от ав то ри от 
Галиче, а тези, ко ито му бях 
подарил, раз да ва ше на при-
яте ли и поз на ти и след ка то 
ги прочитаха, ги да ва ше на 
други, на втори, на трети.

За не го из вес т ни ят та лан т-
лив жур на лист с на ци онал на 
из вес т ност Илия Борисов от 
Враца казва: „Такива хо ра ка-
то Недко Дамяновски днес не 
се раждат!” За не го как ва то и 
доб ра ду ма да се каже, все ще 
му приляга.

И така, до ка то на 9 ап-
рил 2012 г. сър це то му спря 
внезапно. Завинаги си оти де 
от нас. Но ни ос та ви не за-
ли чи ми спо ме ни от мно гоб-
ройни те добрини, ко ито вър-
ше ше до пос лед ния си дъх.■

Роден давърши
добрини

Кметът 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 №РД08-
36 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

Проект „Подкрепа
за достоен живот”

Традиционно през 
уче ни чес ки те ва кан-

ции Общинската ко ми сия 
за бор ба сре щу про ти во-
об щес т ве ни те про яви на 
ма ло лет ни и не пъл но лет-
ни - Криводол ор га ни зи ра 
спор т ни мероприятия. 

С тур нир по шах бе зак-
ри то „Спортно ля то 2012” в 
Криводол.

 В ин ди ви ду ал на та над-
п ре ва ра взе ха учас тие де-
ца на въз раст от 9 до 17 
години. След нап рег на та 
и  ин те рес на иг ра на шах-
мат ни те дъски, на пър во 

мяс то се кла си ра Кирил 
Сашков Захариев, на вто-
ро мяс то - Михаил Йончев 
Михайлов, а на тре то мяс то 
ос та на Томислав Георгиев 
Найденов.

Победителите и всич ки 
учас т ни ци по лу чи ха гра-
мо ти и пред мет ни награди, 
оси гу ре ни от Община 
Криводол. А кла си ра ли ят 
се на пър во мяс то Кирил 
Захариев по лу чи и пре ход-
на та купа. Наградите връ чи 
Маргарита Петрова – сек ре-
тар на комисията.■Слово 
плюс

На 11 сеп тем в ри 
на пло ща да пред 

Народно чи та ли ще „Никола 
Й. Вапцаров-1924”, лю би-
те ли те на ки но на от к ри то 
гле да ха без п лат на про жек-
ция на фил ма „Прогноза”. 
Така Криводол ста на част 
от ини ци ати ва та на БНТ1 за 
въз с та но вя ва не на лет ни те 
ки на в страната.

Екипът на БНТ1 бла го-
да ри на кме та на об щи на та 
Петър Данчев и сек ре та ря 
на чи та ли ще то Боян Илиев 
за съ дейс т ви ето и ор га ни за-
ци ята на мероприятието. От 
своя стра на кме тът Петър 
Данчев обе ща на сво ите 
съг раж да ни да имат лят но 
ки но в Криводол.

Началото на ки ноп ро-
жек ци ите в чи та ли ще то в 
Криводол е пос та ве но през 
1927 г. През 1933 го ди на 
Нарочна ко ми сия за ку пу-
ва про жек ци онен апа рат с 
обек тив „Ерлеман”, апа рат 
с мар ка „Ина”, ди на мо и 
га зов мотор. Тогава  е склю-
чен и до го вор за дос тав ка 
на фил ми меж ду уп ра ви тел-
ния съ вет на чи та ли ще то и 

фир ма та „Метро Голдуин 
Майер”–София. През 1935 
г. са про жек ти ра ни 15 
филма. През 1941 г. е за-

ку пе на пър ва та лих то но ва 
тех ни ка за оз ву ча ва не на 
киното. 

В се ло Галатин е един с-

т ве но то лят но кино, из г ра-
де но в общината. То фун к-
ци они ра от 1969 до 1990 г. 
■Слово плюс

Турнир по 
шах

В Криводол

Пътуващо лят но 
ки но на БНТ1
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Крум КРУМОВ
С го лям кон церт в Берковица бе от

бе ля за на 110го диш ни на та от съз да
ва не то на Берковската ду хо ва музика, 
ко ято през пос лед ни те го ди ни ста на из
вес т на в ця ла та стра на с учас ти ето си 
в пе сен та на Лили Иванова „Ветрове” и 
в кли па към нея.

На сце на та пред чи та ли ще „Иван 
Вазов” в гра да се ка чи ха три ду хо
ви оркестъра, ко ито са нас лед ни ци 
от съз да де на та пре ди 110 го ди ни 
Берковска ду хо ва музика. Всеки от тях 
из пъл ни ха рак тер ни за Се ве ро за пад на 
България хора, ръ че ни ци и маршове. 
Оркестрите, ко ито се га се на ри чат 
Берковска ду хо ва музика, „Здравец” 
и Гушанска ду хо ва музика, са тръг
на ли от ня ко гаш на та ду хо ва музика, 
съз да де на от ня кол ко учи те ли в мес
т но то шко ло и пре рас на ла покъс но в 
гар ни зо нен оркестър. Ръководител на 
Берковската ду хо ва му зи ка от 1972 го
ди на на сам е ком по зи то рът Красимир 
Цветков.

Концертът на ду хо ви те ор кес т ри до
не се мно го при ят ни емо ции на граж да
ни те на Берковица и гос ти те на града. 
На пло ща да се из ви дъл го хоро, на 
ко ето се хва на ха сто ти ци хора.■

100 години

Берковска музика
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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 

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.

89 години от Септемврийското въстание 1923 г.

Изстрел в 
Септемврийската
нощ

Матей ШОПКИН

Поетичен по вик
На Цветан Илиев

И как во то с нас да ста не
в ха оса от прах и дим,
и на сън помни, Цветане:
тряб ва сил но да горим!

Да го рим ка то по ети
в бъл гар с кия бо жи храм
и в очи те ни да све ти
Христо-Ботевият плам.

И по бе ли коловози,
и под че рен необят,
гор ди да вър вим по то зи
за лю лян от бу ри свят.

Може ня кой от хра лу па
вър ху нас да връх ле ти 
и по кръв на та ни гру па
да раз сип ва клевети.

Но с разискрени зе ни ци
от по жа ри те в кръвта, 
пак ще бъ дем фа на ти ци
на чес т та и любовта.

И как во то с нас да ста не
до пос лед ния си дъх,
да се вграждаме, Цветане,
в Христо-Ботевия връх!

2006 г.

Поетичен салон


