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Във Видин стар ти ра 
про ек тът „Съвременни 
со ци ал ни жи ли ща в 
гр. Видин”, кой то ще 
оси гу ри нор мал ни ус
ло вия за жи вот на 280 
со ци ал но сла би лица. 
Успешната ре али за ция 
на про ек та ще съз да
де опит и въз мож нос ти 
за Община Видин да 
про дъл жи и раз ши ри 
дейнос т та си в то ва 
направление. 

Проектът 
„Съвременни со ци ал ни 
жи ли ща в гр. Видин” 
е един от че ти ри те 
пи лот ни за страната. 
Конкретната му цел 
е да бъ дат оси гу ре ни 
обзаведени об щин с ки 
со ци ал ни жилища за 
по доб ря ва не жиз не ния 
стан дарт на со ци ал но 
сла би те и из пад на ли
те в бед ност хора. Той 
се осъ щес т вя ва по 
Оперативна прог ра ма 
„Регионално раз ви тие 
20072013 г.” и се ре
али зи ра по схема за 
без въз мез д на фи нан со
ва помощ „Подкрепа за 
оси гу ря ва не на съв ре
мен ни со ци ал ни жи ли
ща за нас та ня ва не на 

уязвими, мал цин с т ве ни 
и со ци ал но сла би гру пи 
от на се ле ни ето и дру ги 
гру пи в не рав нос той но 
по ло же ние”. 

Одобреният бю
джет на УО на ОПРР 
е 3 992 529,19 лв. 
и ня ма съ фи нан си
ра не от стра на на 
общината. Партньори 
по нас то ящия про
ект са Сдружение 
„Организация Дром” 
и Агенция за ре ги
онал но раз ви тие и 
Бизнес цен тър – Видин. 
Продължителността му 
е 24 месеца, счи та но от 
28 юни 2012 г. 

Ръководител на еки
па за уп рав ле ние на 
про ек та е инж. Румен 
Лилов – ди рек тор 
Дирекция „Устройство 
на те ри то ри ята”. 
Проектът пред виж да 
из г раж да не то на но ви 
30 жи ли ща в 4 дву етаж
ни жи лищ ни сгра ди в 
ж.к. „Гео Милев” и ре
кон с т рук ция и вът реш
но пре ус т ройс т во на 50 
съ щес т ву ва щи жи ли ща 
в 9 ед но етаж ни бло
ка в ж.к. „Строител”. ■ 
Слово плюс

Във Видин

Жилища 
за 280 
социално слаби

105 без ра бот ни 
по лу чи ха ра бо та
за една го ди на 
Диана СИРАКОВА

105 без ра бот ни във Видин по лу чи ха ед но го
диш ни тру до ви договори. Те ще ра бо тят ка то 
спа си те ли при бедствия, ава рии и ка тас т ро фи и 
тех ни ци в областта на екологията. За сво ята ра
бо та но во наз на че ни те ще по лу ча ват по 380 лв. 
ме сеч но възнаграждение. 

Новооткритите ра бот ни мес та са по про
ект „Нов из бор – раз ви тие и ре али за ция” на 
Община Видин и се раз к ри ват в об щин с ка та 
администрация, а на ети те ли ца се из п ра щат да 
из вър ш ват оп ре де ле ни дейнос ти на обек ти – об
щин с ка собственост, одоб ре ни от Агенцията по 
за етос т та по по да де на от об щи на та заявка. 

Това ста ва въз мож но чрез схе ма ”Развитие” на 
Оперативната прог ра ма „Развитие на чо веш ки
те ре сур си”, ко ято прик люч ва на 31.12.2014 г. и 
се фи нан си ра от Европейския со ци ален фонд. 
Схемата включ ва про фе си онал но обу че ние с 
раз лич на про дъл жи тел ност на ква ли фи ка ци он
ни те курсове, ка то след то ва без ра бот ни те лица, 
ре гис т ри ра ни в Дирекция „Бюро по тру да”, се 
ан га жи рат на работа.■

Диди НИКОЛОВА

Представители от де сет по сол с т ва в 
България по се ти ха стро ежа на вто рия 

мост в бъл гар с кия учас тък на Дунав. За пър
ви път дип ло ма ти те пъ ту ва ха с шлеп, за да 
раз г ле дат мос та пре ди не го во то окон ча тел но 
завършване. 

Повод за при със т ви ето на пос ла ни ци те 
и прид ру жа ва щи те ги ли ца бе про ве де на та 
на 13 сеп тем в ри т.г. кон фе рен ция в гра да 
на тема „Видин – пер с пек ти ви за ус тойчи
во раз ви тие на ре ги она”, в ко ято взе ха 
участие ми нис тър Делян Добрев, ми нис тър 
на икономиката, енер ге ти ка та и ту риз ма”, 
ръ ко вод с т ва та на Национална ком па ния 
ин дус т ри ал ни зо ни” ЕАД, АЕЦ „Козлодуй” 
и „Свободна зо на” – Видин, инж. Цветан 
Асенов, уп ра ви тел на об ласт Видин, Герго 
Гергов, кмет на Видин и др.

Инж. Алберго Бергара, уп ра ви тел на про
ек та „Дунав мост ВидинКалафат” от стра на 
на изпълнителя – FCC Conctruccion, и инж. 
Хулио Руис, зам.управител, за поз на ха гос ти
те с нап ре дъ ка на стро ител с т во то на мос та и 
ос нов ни те дейнос ти по из г раж да не то му.

Измежду при със т ва щи те бя ха пред с та ви
те ли от дип ло ма ти чес ки те ми сии в България 
на Чехия, Германия, Русия, Словакия, 
Белгия, Виетнам, Израел, Австрия, Румъния 
и Сърбия.■

Дипломати 
по се ти ха

Дунав мост 2
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Елеонора ЦАНОВА
Поради лип са на най-го-

ля ма та гру па на род ни из б-
ра ни ци, от уп рав ля ва ща та 
ГЕРБ, срещата при вра чан с-
кия кмет Николай Иванов с 
всич ки де пу та ти от Врачанско 
и кме то ве те от областта, се 
пре вър на по-ско ро в монолог. 
Това оп ре де ле ние да де на род-
ни ят пред с та ви тел от “Атака” 
Венцислав Лаков, кой то под-
х вър ли още ед но аван гар д но 
предложение. 

След ка то ис ках ме да ста-
нем част от шен ген с ко то 
пространство, се га уп рав ля-
ва щи те за явя ва т,  че не же ла ем 
да бъ дем там. За това Лаков 
пред ло жи да си въ ве дем ние 
в Северозапада “коз ло дуйс ка 
стотинка, вра чанско лев че и 
мез д рен с ко ев ро “.

На сре ща та при гра до на-
чал ни ка на Враца бя ха кме-

то ве те на Мездра, Козлодуй, 
Криводол, Роман и за м.-к-
ме тът на Мизия. Присъства 
и взе ак тив но учас тие ос вен 
де пу та тът от “Атака” и Георги 
Божинов от “Коалиция за 
България”, как то и един с т ве-
ни ят из б ран ик от уп рав ля ва-
щи те д-р Валери Ангелов.

Традиционният Ден на ди-
алог меж ду мес т на та и за ко но-
да тел на та власт се ор га ни зи ра 
в ця ла та стра на по ини ци ати ва 
на Националното сдру же-
ние на общините. Кметът 
на Козлодуй Румен Маноев, 
ка то член на ръ ко вод с т во то 
на сдру же ни ето на об щи ни те 
в България, из не се ос нов ни-
те те ми на дискусията. А те 
са на со че ни глав но към това, 
как во ще от де ли за 2013 го ди-
на дър жа ва та към об щин с ки те 
бюджети, за все по-на рас т ва-
ща та цен т ра ли за ция на па рич-

ни те по то ци, ид ва щи от към 
мес т ни те общности, за ба вя-
не то на при ема не то на закони, 
ко ито да раз вър жат ръцете на 
об щи ни те за са мос то яте лност 
при при хо ди те и разходите. 
Мнението на вра чан с ки те 
кме то ве е, че все по ве че об-
щи ни те се прев ръ щат в при-
да тък на цен т рал на та власт, 
децентрализацията, ста на ла 
мо дер на пре ди го ди ни, е на-
пъл но забравена, об щи ни те са 
в не въз мож ност да об с луж ват 
на се ле ни ето и да из вър ш ват 
как ви то и да е ка пи та ло ви 
раз хо ди , за инфраструктурата, 
за об ра зо ва ни ето и здра ве-
опаз ва не то .С таг на ци ята от 
стра на на дър жа ва та пра ви 
не въз мож на ра бо та та и по 
ев ро пейс ки те про ек ти , за що-
то об щи ни те прос то ня мат 
въз мож ност да съ фи нан си рат 
без по мощ та на дър жа ва та и 

мно го от тях ве че прек ра тя-
ват да ра бо тят, а европарите, 
един с т ве ни ят из точ ник за фи-
нан си ра не на мес т ни про ек ти , 
п рос то спират. Кметовете 
от Врачанско нас то яват чрез 
за ко но да тел ни про ме ни да се 
да дат пра ва и въз мож нос ти на 
мес т на та власт да уп рав ля ва 
сво ите бю дже ти .

Депутатът Георги Божинов 
из не се се ри оз ни фак ти за това 
с как ва ог ром на раз ли ка е 
на ма лял де лът на об щин с ки те 
раз хо ди в срав не ние с брут ния 
вът ре шен про дукт през пос-
лед ни те години, за про цен та 
от дър жав на та хазна, кой то 
уп рав ля ва щи те са от де ля ли 
в то зи пе ри од за общините, а 
той е спад нал за 2012 г. драс-
тич но на 162 ми ли она и в 
съ що то вре ме са на рас  на ли  
над два пъ ти за дъл же нията 
на общините. Според него, 
ако те зи тен ден ции не бъ дат 
пре се че ни и променени, кме-
то ве те по мес та “ще си ос та-
нат ед ни не ус пеш ни кметове, 
как ви то и кол ко то и уси лия да 
по ла гат”. ■

24 септември – Ден на диалога между централна и местна власт

Във Враца диалогът се
пре вър на в мо но лог

Кметовете от 
Врачанско 
нас то яват чрез 
за ко но да тел ни 
про ме ни да се 
да дат пра ва и 
въз мож нос ти на 
мес т на та власт 
да уп рав ля ва 
сво ите бю дже ти

СНИМКА: ОБЩИНА ВРАЦА
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О Б Щ И Н А     М О Н Т А Н А
На основание чл. 69  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане 

с общинското имущество
О  Б  Я  В  Я  В  А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С  ЯВНО НАДДАВАНЕ 

За отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на имоти –  общинска собственост, във връзка с чл. 14, ал. 1 и 
ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 56, ал.1 от ЗУТ

№ Наименование и описание на обекта на търга
Дата, час и място на 
провеждане на търга

Повторен търг при 
неспечелен обект

Начална 
тръжна цена, 
месечен наем 
без  ДДС (лв.)

Депозит  
(лв.)

Цена на 
тръжни 

документи
(лв.)

1.
Помещение за офис с площ  от 14.40 м², 
находящо се на ет. 1 в сградата на ул. „арх. 
Младен Кръстев“ № 1, гр. Монтана

12.10.2012 г.
13.30 ч.

община Монтана

19.10.2012 г.
13.30 ч.

община Монтана
51.84 155.50 30.00

2.
Магазин за хранителни стоки с площ от 88.00 
м², находящ се на бул. „Трети март“ № 64, гр. 
Монтана

12.10.2012 г.
14.00 ч.

община Монтана

19.10.2012 г.
14.00 ч.

община Монтана
217.30 651.90 30.00

3.
Помещение за административни нужди с площ  
от 9.00 м², находящо се на ет. V в сграда на 
Битова техника, гр. Монтана

12.10.2012 г.
14.30 ч.

община Монтана

19.10.2012 г.
14.30 ч.

община Монтана
18.90 56.70 30.00

4.

Терен №1с площ от 4.50 м²  за поставяне на 
павилион тип „Триада инженеринг“ за продажба 
на промищлени стоки, находящ се в поземлен 
имот с идент. 48489.7.519 по кадастралната 
карта на гр. Монтана

12.10.2012 г.
15.00 ч.

община Монтана.

19.10.2012 г.
15.00 ч.

община Монтана
8.10 24.30 30.00

5.

Терен №4 с площ от 2.25 м²  за поставяне на 
павилион тип „Триада инженеринг“ за продажба 
на промишлени стоки, находящ се в поземлен 
имот с идент. 48489.7.519 по кадастралната 
карта на гр. Монтана

12.10.2012 г.
15.30 ч.

община Монтана

19.10.2012 г.
15.30 ч.

община Монтана
4.50 13.50 30.00

6.
Терен с площ от 48.00 м²  за поставяне на 
павилион с навес за кафеаперитив, находящ се 
в УПИ І, кв. 10, гр. Монтана

12.10.2012 г.
16.00 ч.

община Монтана

19.10.2012 г.
16.00 ч.

община Монтана
93.60 280.80 30.00

Тръжни документи се закупуват  и получават от касата в стая 102
Депозит се внася на касата в стая 501.
Заявления за участие в търга се приемат в стая 102.
Краен срок за закупуване на тръжни книжа, внасяне на депозит и подаване на заявления е 10.10.2012 г., а за повторния търг е 
17.10.2012 г. За справки: тел. 394 239

О Б Щ И Н А     М О Н Т А Н А

НА ОСНОВАНИЕ  чл. 69 от НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ 
И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

О  Б  Я  В  Я  В  А
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С  ЯВНО НАДДАВАНЕ

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ  ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

№ Землище гр. Монтана
м. “Мало поле”

№ на имота

площ
/кв.м./

Н а ч а л н а 
тръжна цена 
/лева/

Депозит  / 
лв./

Цена на 
тръжни

книжа /лв./

Час на 
търга

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

4.499
4.503
4.511
4.521
4.524
4.525
4.532
4.534
4.535
4.538
4.539
4.540

                            4.542
                            4.559

       202.50
503.60
385.30
456.70
712.70
941.80
634.60
917.00
581.10
719.80
403.10
458.20
863.40
413.30

850.00
1960.00
1270.00
1370.00
1920.00
2540.00
2470.00
4540.00
2880.00
3460,00
1930.00
2200.00
4140.00
1610.00

85.00
196.00
127.00
137.00
192.00
254.00
247.00
454.00
288.00
346.00
193.00
220.00
414.00
161.00

  30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00

9.00
9.30

10.00
10.30
11.00
11.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30

Търгът ще се проведе на 18.10.2012 год. в сградата на община Монтана.
Тръжните книжа се получават в стая 506, а се заплащат в ТБ”Алианц България” клон Монтана по IBAN BG88BUIN76618472700003, код за 
плащане 44 70 00 или  на касата на общината в стая 102. 
Депозитът  се  внася в “Общинска банка” АД по IBAN BG82SOMB91303347342102, BIC  SOMBBGSF.
Молби за допускане до участие в търга се приемат в стая 506.
Краен срок за закупуване на тръжни книжа, внасяне на депозит и подаване на молби е 09.10.2012 година.
Оглед на обектите се осигурява от дирекция “ОС” при община Монтана, след представяне на документ за закупени тръжни книжа.
Повторен търг ще се проведе на 23.10.2012 год. на същото място, като депозит и  молби за участие се приемат до 22.10.2012 г.
За справки:  тел. 096 / 394 221, стая  506

Правителството на ГЕРБ 
под гот вя по ред но то оряз ва не 
на об щи ни те в България, обя-
ви де пу та тът от Коалиция за 
България Димчо Михалевски. 
Според не го уп рав ля ва щи те 
за мис лят по опе ра тив на-
та прог ра ма “Регионално 
развитие” да бъ дат из б ра ни 
ед ва 54 общини, в ко ито да бъ-
дат раз п ре де ле ни 2 млрд. ев ро 
по проекти. Всички ос та на ли 
об щи ни ще бъ дат из би ра еми 
един с т ве но по Програмата за 
раз ви тие на сел с ки те райони, 
чий то бю джет е 500 млн. евро, 
прог но зи ра Михалевски. Така 
спо ред де пу та та ГЕРБ съв-
сем из би ра емо ще вклю чи 
общини, в ко ито да се на ли ват 

ев ро пейс ки па ри и да “ча кат 
слу жеб на победа” на по ре ди-
ца та от пред с то ящи избори. 
По то зи на чин ед ни ре ги они 
в стра на та ще се развиват, а 
ос та на ли те ще по тъ ват все 
повече, тъй ка то опе ра тив-
на та прог ра ма “Регионално 
развитие” е мо щен фи нан сов 
ин с т ру мент за из г раж да не 
на инфраструктура, по со чи 
Михалевски. 

Депутатът от БСП оп-
ре де ли ГЕРБ ка то пър во то 
правителство, ко ето де ли 
кме то ве те на “на ши и ваши”. 
Той да де за при мер факта, че 
кме то ве на ГЕРБ са по лу чи-
ли до пъл ни тел на суб си дия 
от 100 млн. лв., раз п ре де ле ни 

от ми нис тъ ра на финансите. 
В об ласт Смолян нап ри мер 
един с т ве ни те общини, по лу-
чи ли пар тий на благословия, 
са Смолян, Златоград и 
Чепеларе. Можем да сме 
сигурни, че по доб но раз де ле-
ние се гот ви и с европарите, 
ка те го ри чен бе Михалевски. 
По ду ми те му по то зи на чин 
се съз да ват пред пос тав ки за 
то тал но из сел ва не на мла ди те 
хо ра към го ле ми те градове, 
ко ито се задъхват. 

Михалевски под гот вя 
офи ци ал но пи та не до зе ме-
дел с кия ми нис тър Мирослав 
Найденов за про дъл жа ва ща та 
по роч на прак ти ка дър жа ва-
та да ор га ни зи ра ог ром ни 

тър го ве за дървесина, ко ито 
об ла го де тел с т ват оп ре де ле ни 
фирми. В мо мен та се под-
гот вял търг за 140 000 куб. м 
дър ве си на в Благоевград за 
су ма та от 7 млн. лв. По то зи 
на чин се още тя ват мал ки-
те фирми, ко ито не мо гат да 
из ва дят по до бен ресурс, за яви 
депутатът. Михалевски ще пи-
та Найденов и за по ви ше ни те 
це ни на дър ва та за огрев, как-
то и за съм ни тел ни те сдел ки 
за про даж ба на зе мя от дър-
жав ния фонд с ком пе са тор ни 
записи. Само в об ласт Смолян 
ще бъ дат про да де ни 1500 де-
ка ра на це ни от око ло 12 ст. на 
кв. м, ко ето е скандално, ко-
мен ти ра чер ве ни ят депутат.■

Димчо МИХАЛЕВСКИ: 

Това е пър во то правителство, ко ето де ли кме то ве те на “на ши и ваши”, 
за яви де пу та тът от Коалиция за България 

Под гот вят то тал но оряз ва не 
на мал ки те об щи ни

Накратко
Започна 
пла но ви ят 
го ди шен 
ре монт на 
шес ти блок

На 15 сеп тем в ри 2012 г. 
в 2 ча са и 13 мин 1000-ме-
га ва то ви ят шес ти блок на 
АЕЦ “Козлодуй” бе спрян 
за пла нов го ди шен ремонт, 
в съ от ветс т вие с гра фи ка за 
ра бо та на блоковете, съг ла-
су ван с “Електроенергиен 
сис те мен опе ра тор” ЕАД. 

В пе ри ода на прес тоя ще 
бъ дат из вър ше ни пла ни ра-
ни те ре монт ни дейности, 
как то и про фи лак ти ка на 
обо руд ва не то и сис те ми-
те на блока. Реакторът ще 
бъ де пре за ре ден със све жо 
яд ре но гориво. 

Предвижда се ре мон тът 
на шес ти блок да прик лю чи 
до края на мeсец октомври.

Другият 1000-ме га ва тов 
блок на АЕЦ “Козлодуй” – 
пети, ра бо ти със 100% на-
то вар ва не на мощността.■ 
Слово плюс

Земеделската 
зе мя във 
Видинско 
пос къп на

Цената на зе ме дел с ка-
та зе мя във Видинско се 
по ви ши през пос лед ни те 
ме се ци за ра ди ин те ре са на 
ин вес ти ци он ни те фон до ве 
в региона. 

Големият брой ку пу ва чи 
по ви ши це ни те от око ло 
300 ле ва на де кар през из-
ми на ла та година, на нас то-
ящи те 400-450 лв. за дка. 
При по-го ле ми те ма си ви 
це на та мо же да дос тиг не и 
до 500 лв./дка.

Видин бе ед на от об лас-
ти те в страната, къ де то в 
края на ми на ла та го ди на от 
Българската асо ци ация на 
соб с т ве ни ци те на зе ме дел-
с ка зе мя по со чи ха с най-го-
лям по тен ци ал за пос къп ва-
не на масивите. 

Останалите пер с пек-
тив ни об лас ти са Хасково, 
Враца, Ямбол, Бургас, 
Силистра и Разград. ■ 
Слово плюс
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 О Б Щ И Н А     М О Н Т А Н А

             НА ОСНОВАНИЕ чл. 69 от НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И 
РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

О  Б  Я  В  Я  В  А
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С  ЯВНО НАДДАВАНЕ

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ  ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

№ адрес, землище, местност, 
№ на имота

площ
/кв.м./

Начална 
т р ъ ж н а 
цена 
/лева/

Депозит  / 
лв./

Цена на 
тръжни
книжа /

лв./

Час 
на 

търга

1 Землище с. Долна Вереница
м. “БърдотоКонички дол”
                             701.32
                             701.33
                             701.46
                      

794.60
696.30
814.20

910.00
800.00
940.00

91.00
80.00
94.00

30.00
30.00
30.00

9.00
9.30

10.00

2 Землище гр. Монтана   
м. „Парта”             17.480

      22.338
      670.16 
     21.394 

1088.10
  463.10
  999.70
  357.80

2320.00
1020.00
1840.00
1430.00

232.00
102.00
184.00
143.00

    30.00
30.00
30.00
30.00

10.30
11.00
11.30
13.00

3 Землище гр. Монтана                             
м. “Брескето”    48489.26.129
м.„Пръчов дол”48489.26.429 
                           48489.26.720
                           48489.26.797             

  500.00
  726.00
   52.00
   36.00

1600.00
2540.00

182.00
126.00

160.00
254.00

18.20
12.60

  
  30.00
  30.00
  30.00
  30.00

13.30
14.00
14.30
15.00

Търгът ще се проведе на 19.10.2012 год. в сградата на община Монтана.
Тръжните книжа се получават в стая 506, а се заплащат в ТБ”Алианц България” клон Монтана 
по IBAN BG88BUIN76618472700003, код за плащане 44 70 00 или  на касата на общината в стая 102. 
Депозитът  се  внася в “Общинска банка” АД по IBAN BG82SOMB91303347342102, BIC  SOMBBGSF.
Молби за допускане до участие в търга се приемат в стая 506.
Краен срок за закупуване на тръжни книжа, внасяне на депозит и подаване на молби е 09.10.2012 година.
Оглед на обектите се осигурява от дирекция “ОС” при община Монтана, 
след представяне на документ за закупени тръжни книжа.
Повторен търг ще се проведе на 23.10.2012 год. на същото място, като депозит и  
молби за участие се приемат до 22.10.2012 г.
За справки:  тел. 096 / 394 221, стая  506

Изпълнен е проект 
„Улеснен достъп и 
по-добро качество на 
административната 
услуга” А09-31-
14С/12.06.2009 г. в 
Брусарци и Якимово. 
Средствата за реализация 
на проекта бяха осигурени 
по Оперативна програма 
«Административен 
капацитет», Приоритетна 
ос III «Качествено 
административно 
обслужване и развитие на 
електронното управление», 
Подприоритет 
3.1. «Подобряване 
на обслужването 
за гражданите и 
бизнеса, в това число 
чрез развитие на 
електронното управление», 
бюджетна линия 
BG051PO002/08/3.1-02. 
Договорът е на обща 
стойност 531 516 лева.

Като цяло 
изпълнението на проекта 
реализира подобрено 
административно 
обслужване чрез 
оптимизирани 
административни процеси и 
улеснен достъп до услугите 
в общините Брусарци и 
Якимово. 

Заедно с това постижение 
бяха реализирани и 
останалите специфични 
цели на проекта: 

анализ и оптимизация 
на административните 
процеси за услугите 
в общините Брусарци 
и Якимово; бързина и 
качество на услугите чрез 
подобрената електронна 
система за обслужване; 
улеснен достъп до 
административните услуги 
на жителите  на 7 кметства  
в общините Брусарци и 
Якимово; облекчен достъп 
до услугите на общините 
за хора в неравностойно 
положение. 

За изпълнението на 
проекта беше повишена 
квалификацията на 40 
служители в Община 
Брусарци, на 12 служители 
в 4 кметства в община 
Брусарци – с. Василовци, с. 
Крива бара,  с. Дондуково, 
с. Смирненски; на 23 
служетели в община 
Якимово: на 9 служители 
в 3 кметства в община 
Якимово – с. Дългоделци, 
с. Долно Церовене и с. 
Комощица.

Облагодетелствани 
от реализацията на 
проекта са гражданите и 
представителите на бизнеса 
в общините Брусарци и  
Якимово и други в област 
Монтана

Изпълнението на проекта 
премина през реализацията 
на важни дейности.

Бе проведено 
проучване сред граждани, 
представители на бизнеса 
и служители в общините 
Брусарци и Якимово за 
равнището на качеството 
на административното 
обслужване. То включваше 
разпространение на анкетни 
карти и провеждане на 
кръгли маси във всяка 
от общините, на които 
хората изказаха своите 
мнения и дадоха препоръки 
за подобряване на 
обслужването в техните 
общини. 

Допълнително към тази 
дейност бе рализиран и 
един експертен вътрешен 
анализ на  работните 
процеси и документи, 
свързани с предоставянето 
на административни 
услуги.  

Беше осъществена 
настройка на 

електронните системи 
за административно 
обслужване в общините 
Брусарци и Якимово. Тези 
дейности по същество са 
основните по проекта. 

За изпълнението им 
бе проведена открита 
процедура по ЗОП, която бе 
проведена без нередности 
от страна на община 
Брусарци и бе сключен 
договор с “Технически 
университет София – 
Технологии” ЕООД. 

Накратко при 
изпълнението на дейността 
се извърши: 

- настройка на системата 
за документооборот 
и управление на 
административните 
процеси в общините 
Брусарци и Якимово; 

- разработка и 
инсталиране на система 
за комплексни и web 
административни услуги 
в общините Брусарци и 
Якимово; 

- инсталиране на 
системи за имоти, наеми, 
каса, търговия, вземания, 
наказателни постановления, 
проекти, обществени 
поръчки;

В областта на базовата 
общинска информационна 
система (back office) са 
надградени и разработени 
за нуждите на двете общини 
програмни продукти, които 
улесняват работата на 
служителите и повишават 
качеството на обслужването 
на гражданите, чрез 
програмите (акстър 
– имоти, наеми, каса, 
търговия, наказателни 
постановления и вземания).

От пожелалите да 
участват в изпит 28 
служители от двете 
общини след проведените 
обучения, 13 души показват 
отлични резултати. Само 

трима потребители са се 
справили незадоволително 
с теста, което означава 
че практически над 
90 % от служителите 
успешно са се справили 
с изпита и са придобили 
необходимите знания за 
работа с програмите. В 
двете общини средно 60 
% от потребителите са се 
представили отлично или 
много добре с проведения 
изпит. 

Резултатите от 
проведената анкета ясно 
и недвусмислено показват 
положителния ефект от тези 
обучения за повишаване 

административния 
капацитет в общините. 

Беше разработена и 
инсталирана система за 
осигуряване на интеграция 
на кметствата с общинската 
информационна система в 
общинските администрации 
и 7 кметства в общините 
Брусарци и Якимово 
посредством технологията 
акстър web офис. 

Бяха разработени и 
внедрени в експлоатация  
интернет портали 
за административно 
обслужване в двете 
общини. В рамките 
на тази дейност бяха: 

разработени и инсталирани 
интернет портали 
за административно 
обслужване на двете 
общини акстър web портал. 
С тяхна помощ се извършва 
онлайн административно 
обслужване от двете 
общини; 

http://brusartsi.com/
http://www.yakimovo.org
Внедрена и настроена 

е системата акстър 
web административни 
( публични) регистри. 
С нейна помощ са 
публикувани в интернет 
пространството осем 
публични регистри: 

● Индивидуални 
административни актове

● Проекти
● Разпоредителни сделки
● Уведомления
● Разрешителни
● Временни разрешения
● Категоризация
● Такси
● Общинска собственост
За подобряването 

на административното 
обслужване в общините 
Брусарци и Якимово беше 
доставено необходимото 
оборудване.

Бяха изработени 
информационни филми (по 
един за всяка от общините) 
и информационен клип 
(излъчен по кабелната 
телевизия) за информиране 
на обществеността за 
въведените новости 
в административното 
обслужване в общините 

В изготвените 
месечни анализи от 

мнението на гражданите 
за инсталираните 
устройства за  качеството 
на административно 
обслужване по проекта 
е видно значимото 
подобрение на слугите и 
задоволството на хората от 
тази модернизация.

С изпълнението на 
проекта по същество е 
постигнато „Изграждането 
на „е – община Брусарци” 
и „е-община Якимово”. 
По-ефективно и по-
бързо се предоставят 
услугите, по-лесна и 
мотивирана е работата на 
служителите в общините. 
Повишено е качеството 
на предоставяните 
услуги на гражданите, 
постигнато с комбинация 
от използването на 
разработените и внедрени 
по проекта информационни 
и комуникационни 
технологии в съчетание 
с придобиването 
на нови знания и 
умения. Задоволени 
са потребностите на 
гражданите и бизнеса, 
свързани с получаването 
на по-качествени и по-
удобни административни 
(включително и 
електронни) услуги. ■ 
Слово плюс

Проектът е реализиран  
с финансовата подкрепа 
на Оперативна програма 

„Административен 
капацитет”, 

съфинансирана от 
Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд.

„Е – община Брусарци” 
и „е – община Якимово” 
осъществиха модерно 
обслужване на гражданите
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приложение на  “СЛОВО плюс” за култура 

1 ок том в ри – 
Ден на по ези ята

Поетичният 
храм

Цветан ИЛИЕВ 
Поезията е храм един с т вен по 

ро да си. Духовен, словотворен, не
под в лас тен на времето. Той рес пек
ти ра вековете, за да го ос та вят да 
пребъде. За раз ли ка от всич ки дру ги 
храмове, църкви, катедрали, синагоги, 
то зи  на поезията, е сът во рен от най
вълшебните, от найсил ни те и звуч ни 
думи. Те са не го ва та ду хов на вселена. 
В не го звъ ни ме ден кам ба нен звън. 
Въздухът му е крис тал но чист, ос ве тен 
от кос мич на светлина. Олтарът му е 
го ля ма та чо веш ка любов, без цен на та 
доброта, меч та та и красотата, си яй
ни ят об раз на родината, ней ни те най
свид ни чеда, безсмъртието.

В не го тряб ва да се вли за със жад
ни и тре пет ни сърца, с мно го вя ра 
и надежда, да се вли за за пок лон и 
вдъхновение, за уте ха и спасение, за 
ве рен жи тейс ки брод, за ис тин с ки зе
мен чо веш ки живот. 

Пред ол та ра му не мо жеш да бъ деш 
атеист, а са мо пла мен но вярващ. И 
ще по лу чиш оно ва бо жес т ве но ду хов
но благо, с ко ето ще си силен, бодър, 
кри лат и найбо гат в сво ята бед ност 
и неволя. Храмът е от ре ден за жи
во та ни от люл ка та до гроба. Ерес, 
найпа губ на ерес са слуховете, че той 
мо же да се за ме ни с електронност. 
Свързан със съд ба та на човечеството, 
с чо веш кия живот, с пла не та та Земя, 
той мо же да из чез не само, ко га то из
чез нат те.

Ония, ко ито го загърбват, 
подценяват, осмиват, отминават, те 
са осъ де ни ка то ро би на найдол ни
те чо веш ки страсти. Техен ку мир са 
парите, те са грабители, демагози, 
лицемери, престъпници, убийци. 
Виждаме де яни ята им ве чер в 
новините, а по ези ята  спасителката, 
е пер со на та нон гра те в найза бе ле
жи тел но то тех ни чес ко творение.

Призивът е един, мо же би 
божествен: хора, вли зай те по вся ко 
вре ме в то зи храм, за да сте спа
се ни в са та нин с ко то време, в ко
ето живеем. Той е ва ши ят учител, 
войвода, апостол, ан гел хранител. 
Той е ва ше то знаме, свя та мо лит ва 
и клетва. Осветени от бо жес т ве на
та му светлина, от ма ги чес ки те му 
песнопения, ще из ле зе те под от к ри
то небе, до ри за бу ле но в об ла ци и 
мъгли, слънчеви, лунни, звездни, с 
найбла го род на та чо веш ка светлина. 
Пред вас ще е найвер ни ят жи тейс
ки път за твор чес т во на песни, на 
красота, на ве ли ки дела, на по бе ди 
в бит ка та със зло то и неправдата, за 
свобода. И ня ма сила, ко ято да ви 
спре.

ХРАМЪТ НА ПОЕЗИЯТА!
Вратата му е ви на ги отворена. 

Побързайте, хора, в не го ви ча ка 
непобедимото, нетленното, великото, 
вечното! Чака ви ис тин с ко то щастие! 
Амин.■

Матей ШОПКИН

Обет пред 
България
Но аз оставам,
аз и днес ос та вам
нас лед ник на без с мър т ни 
имена.
И през гор чи ви съл зи про дъл
жа вам
да пея: „Горда ста ра 
планина...“

И ви на ги
под из г рев или заник,
бих ми нал и през иг ле ни уши,
за да пре бъ да ка то ве рен 
бран ник
на бъл га ри те с бъл гар с ки 
души.

За туй будувам.
И не па дам ничком.
И не це лу вам чуж ди знамена.
И каз вам аз: „България над 
всичко!“
Над всич ко и за всич ки 
времена!...

Цветан ИЛИЕВ

Висота
И аз вър вя с го ля ма та идея 
на хо ра та до край да се раздам.
  Матей Шопкин

Така те виж дат всички: 
в пек и мраз
но зе до ри да сгъ ваш от умора,
ти с мъж ко рамо, 
с бо дър стих и глас
раз да ваш се на пти ци 
и на хора.

Не тър сиш ни то спирка, 
ни по кой
при тая своя кръв разгорещена.
Не ис каш да ти каз ва ме „ге рой“,
но как след Самарянската 
вселена?

Щом на иде ята със орис та
до се тен дъх се раз да деш
съд бов но
и не ос та виш ни що за смъртта, 
то ва е твой то щас тие 
върховно...

Галина ГАНОВА

*** 
АКО ЗНАМ, че ос та ва ми са мо го ди на 

да жи вея на та зи по роч на Земя, 

ще преб ро дя света, под дъ га та ще ми на 

или просто... де те ще родя.

Ако знам, че ос та ва ми чет върт го ди на 

да жи вея на та зи из кон на Земя, 

ще по мо ля за прош ка де ца и род ни ни 

и за тях... сти хо ве ще родя.

Ако знам, че ос та ва ми са мо ми ну та 

да жи вея на та зи са мот на Земя, 

ще прис тъ пя едва, ка то пла ха ко шу та 

и пос лед на целувка... на теб ще даря!

Благо ПРАНГОВ

Есен
Есента е дош ла ни то рано, ни късно, 
ня ма дъжд, ни мъгла. Из по ле то на пръс ти
кро тък вя тър скимти. И стър чи в пра хо ля ка
на жа ле ни ят хълм, всич ки лис ти изплакал.
Във длан та на де ня че рен бръм бар се гър чи
и све тул ка ле жи във ко пи то то въл че
със угас нал фе нер под кри ла та студени.
Паяк мре жа пле те за му ши ци надменни,
оце ле ли до днес под цъф то ка нет ра ен
на вне зап на слана... И незнаен, и зна ен
до ко ле не в лис та пъ тят тъ не в безкрая.
Докога?! До къ де ще вървиме?! Не зная.
И да ли в ог лу ша лия ден ще на ме рим
своя ден, своя глас, своя взор на чу ме рен
сне го ве те пре ди да зат ру пат нозете,
стра хо ве те пре ди да раз ни щят сърцето?!...

Как е тяс но за мен и за те бе е тяс но
под не бе то – ед на хри зан те ма безгласна.
А блес тят плодове, нис ко кло ни те свели,
са мо ние стър чим в есен та неузрели.

1982 г.

Васил НАСТЕВ

* * *
И БЕЗКРАЙНО далеч и нататък
има някой обсебен от мен,
а животът е толкова кратък,
че си струва да бъдеш ранен.

От любов, от омраза, от разум
от мечтата, от нея дори.
Ще прескочат във двора ми празен
хора лоши и хора добри.

Ще говорят за мен, ще беседват
уморени, среднощни звезди.
Двеста дявола ще ги следват,
техни верни, любящи слуги…

"Лирично вдъхновение". Димо ТРОЯНОВ

"Нестинарка". Вероника ЛАЗАРОВА



В подготовката на страниците за Деня на поезията 
участваха: Галина ГАНОВА, Цветан ИЛИЕВ, 
Димо ТРОЯНОВ и Галина СЕВЕСТАКИЕВА

Тихомир ЙОРДАНОВ

Награда 
за поета
Поет, известен с името Вертински,
бил, както казват, бард същински.

Успехът му навремето бил бляскав:
той носел се във славатакаляска.

Но както всеки бард и всеки битник
мизерно той живеел (беден скитник!).

Дотегнали му земните неволи
и той решил тъй Бога да помоли:

 О,Боже, аз до днеска на концерти
съм пял пред 30 хиляди…А дерта

Сега е 30 рубли да намеря – 
поне веднъж човешки да вечерям.

Всевишният го смъмрил на момента:
 А тези 30 хиляди аплодисмента?

"Срах". Вероника ЛАЗАРОВА 
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Радослав ИГНАТОВ

Но съ вър шен с т во то е 
из в лек от всев ла де ещия ха ос

* * * 
Любовна тръпка, младост, старост, немощ, мъка, смърт –
ма те рия за раз п лод и тлен си ти, ала съз реш ли как къл вач 
се стрел ва
и по чу ка с клюн по гъв ка ви те кло ни на дъ ба през август,
а пос ле от ле ти – пер це по ветровете,  за да се вър не пак 
ка то шрап нел след време,
дос тиг нал си до сми съ ла на раждането, младостта, 
на вре ме то и на смъртта.
Дочуеш ли как вя тъ рът от б рул ва враб ци те
от но ем в рийс ки вка ме не но то дърво,
то ва ще каже, че по ези ята шеп ти нев нят ни те си ду ми
в заб ра ви ла та ти и шумове, и слад ки зву ци па мет –
не видимото, нез ри мо то до каз ва зримото, 
един с т ве на та ти на деж да е,
че ня ма да си идеш или ще ум реш различно,
ед ва ко га то от мъс ти тел ни ят свят 
от дав на ти е дал пос лед на прошка.
А ис ти на та е, че сам ре ша ваш кой си всъщност.

* * * 
Когато спри ха ви ят вятър, 
из ко ре ня ващ рас на ли от ве ко ве дър ве та
го опип ва с ле де ни езици, 
глу па кът тър пе ли во ча ка кръв та
във ве ни те му да замръзне, да се втвърди,
за да ос та не на крака, да се пре вър не в па мет ник 
и да не вле зе в гроба.

Димитър ХРИСТОВ

Крали Марко разговаря
с враговете си
    ХV – ХIХ век, Балканите

Не ни делете и не се месете
в живота ни, богат от древността,
когато сме оплаквали новородените
и сме празнували пред прага на 
смъртта. 

Пазете се от „тъмните” Балкани, 
те лобно място са за всеки враг.
Не се присмивайте на бедността ни –
ний побогати сме от сития простак.

Когато във сърцата ни се целите,
земята ни на пластове под нас
се вдига със посечените скелите
и с онзи гняв, над който няма власт!...

Какво ли търсите из нашите паланки,
какъв е този ваш свиреп нагон –
сред пушека на святите останки
ще ви настигне и последният патрон.

Защо ли, за какво ли ще се биете?....
Станете ни приятели добри,
на нашата трапеза яжте, пийте –
за щедростта не искаме пари.

Тогава ще усетите Балкана,
богатството и волния ни нрав…
Но щом кроите шапки или граници,
събуждате вековния ни гняв.

Запалвате барутния ни погреб
и себе си запалвате така,
и всяко политическо дърдорене
превръщате във кървава река…

А как ни се живее, как сме жадни
да раждаме, да гледаме деца,
да пеем, на труда си да се радваме
с балканска страст и с весели сърца.

Христо ЧЕРНЯЕВ

* * * 
О, НЕКА ВСЯКА ДУМА Е ЗНАЧИМА
като зърно, което ще кълни.
Величие и непреходност има
и в житните, и в морските вълни.
Там нещо мре и нещо все се ражда,
минава сянка, после лъч блести,
замлъква вятър, птица се обажда,
изчезват и възраждат се черти.
И може би в това е същината
и на смъртта, и на живота. Тук
навярно тайно скрита е цената
на скръбния и радостния звук.
И нещо винаги ще те покърти
под вечния небесен похлупак,
че много живи ти изглеждат мъртви,
а много мъртви в теб възкръсват пак.

Мартен КАЛЕЕВ

***
Не украсявай съня ми
със сто луни
и с хиляди кокичета – 
засади из него
своите усмивки.
Ще ми е пролетно!

***
С поглед,
С усмивка
Душата ми разлистваш.

Теодоси АНТОНОВ

Пътем
Завинаги
тръгнах за Нова Зеландия –
багажът уж малък,
а какво се оказа:
с мен тръгна старата къща,
градчето с моята улица,
тръгна полето,
реката с върбите,
конете и кучето шарено
тръгнаха с мен,
яхна ме шкафът със книгите
и мъката майчина,
небето ме яхна
с щъркел, падащ по пътя си…
Не издържах под товара –
подгънах крака, коленичих
и обронил глава върху длани,
приседнах на барешник объл
до лопен висок,
до латинка
в оранжево грейнала,
при калдаръмче безпомощно…
И в транс рамене
слабосилни разтресох.

Рисунка. Димитър Донев

Красимир ПЕТРОВ

Безмерен 
въздухът ме връща
И навярно време е да си признаеш,
приседнал в чакалнята на Всемира,
влакове един подир друг преминават
и през твоята слава преминала…

А годините идват, дори високосни,
да знаеш, че и времето се разширява.
И колонии от потомци на ангели боси
коленичат пред словото, което повелява.

Аз събирам думите, изпуснати в безкрая:
знамения ще има да се случват винаги.
Небеса различни от дете познавам
и с тихите молитви с тях навлизам…

Драгомир ШОПОВ

*** 
НЕ НАРАНЯВАЙ ПОЕТА
до ри със ше пот на листа.
Той но си сам ед на пла не та
и тя е нуж на на света.

Трева там има, грее жито,
там бли кат мла ди вет ро ве
по меж ду жи ви и убити,
пре вър на ти на гласове.

Там има бъ де ще и све ти
сле да към ид ва щия ден.
Не на ра ня вай те поета.
Той сам със дар ба е ранен...



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

27 сеп тем в ри  3 октомври

►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

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

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

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
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ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ

О Б Я В Я В А
На ос но ва ние чл.62, ал.1 от Наредба за 

придобиване, уп рав ле ние и раз по реж да не с 
об щин с ко иму щес т во и във връз ка с из пъл не

ние  на Решение № 180/22.08.2012 г., на Общински 
съ вет Чипровци и Заповед № 480 от 24.09.2012 г. 

на кмета на Община Чипровци
пуб ли чен  търг с яв но над да ва не

за от да ва не под на ем на 
на зе ме дел с ки зе ми час т на об щин с ка соб с т ве ност от 
об щин с кия по зем лен фонд на об щи на Чипровци, в 
зем ли ще то на с. Горна Лука  описани, как то следва:

1. Имот №177017 – 55,653 дка;
2. Имот №184008 – 42,194 дка;
3. Имот №184007 – 40,225 дка;
Публичният търг ще се про ве де на 02.11.2012 г. от 

9.00 часа,  пов то рен пуб ли чен търг  на 09.11.2012 г.  
от 9.00 ча са в мал ка та за се да тел на за ла на об щи на 
Чипровци. Срок за от да ва не на зе ме дел с ки те зе ми – 
ед на сто пан с ка година. Първоначална тръж на  це на  
за 1 де кар  за сто пан с ка го ди на е 4 (че ти ри) лева.

Стъпка на над да ва не –  7% вър ху об ща та пър во
на чал на тръж на на ем на це на на съ от вет ния имот. 
Депозит за учас тие в тър га – в раз мер на 4.00 (че ти ри 
лева) ле ва за все ки имот поотделно, за ко ито учас т ва 
съ от вет ният кандидат, вне сен по бан ко ва та смет ка на 
об щи на та до 16.30 ча са на  01.11.2012 г. и до 16.30 
ча са на 08.11.2012 г. при пов то рен търг.

Срок за по да ва не на пред ло же ния за учас тие в тър
га  до 16.30 ча са на 01.11.2012 г. в де ло вод с т во то 
на пър вия етаж на общината, при пов то рен търг  до 
16.30 ча са на 08.11.2012 г.

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

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

Справки и информация: тел.09554/ 2828 / 21 – 06.

Анатоли  ПЪРВАНОВ                                                            
кмет на Община Чипровци

СДРУЖЕНИЕ „ЛОВНО-РИБАРСКО
ДРУЖЕСТВО”  - МЕЗДРА

ОРГАНИЗИРА ЛОВЕН СЪБОР
на 30 сеп тем в ри (неделя) 2012 г. на стрел бищ ния

ком п лекс в м. Емирски мост край гр. Мездра
Програма 

08.00  11.00 ч. Състезание по стрел ба „Скийт”
10.00  12.00 ч. Полеви из пи та ния на ку че та пти ча ри
12.00  12.15 ч. Награждаване на по бе ди те ли те в стрел
ба та и по ле ви те изпитания. Откриване на из лож ба  на 
по щен с ки мар ки  и мо не ти
12.15 ч. Освещаване на кур банчор ба и лов ни те зна ме на
12.30 ч. Обяд
13.00 ч. Музикална прог ра ма с учас ти ето на Поли 
Паскова, тан цо вия ан сам бъл при НЧ „Просвета 1925” 
Мездра, ма жо рет ния със тав към Детския ком п лекс и 
ду хо ва му зи ка
15.00 ч. Изпитания на лов ни ку че та на ди во пра се
16.30 ч. Стрелба по си лу ети на ди во пра се 
17.00 ч. Награждаване на призьорите.

27 с Св. мчк Калистрат и 
дру жи на та му

28 н † 1 Неделя след 
Неделя по дир Въздвижение. 
Преп. Харитон Изповедник. 
Св. прор. Варух.

Гл. 6, утр. ев. 4, ап. 2 
Кор. 4:614 (с. 390), лит.
ев.Лк5:111 (Тип, с. 91 и 92)

29 п Преп. Кириак 
Отшелник. Преп. Теофан 
Милостиви

30 в Св. свщмчк Григорий, 
епис коп и прос ве ти тел на 
Армения. Св. мчца Рипсимия

1 с Покров на Пресвета 
Богородица. Св. ап. Анания. 
Преп. Роман Сладкопевец. 
Преп Йоан Кукузел

2 ч Св. свщмчк Киприан. 
Св. мчца Юстина. Св. 
Андрей, юро див ра ди Христа  

3 п Св. свщмчк Дионисий 
Ареопагит. Преп. Йоан 
Хозевит, епис коп Кесарийски



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

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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Тревожни тен ден ции се очер
та ват на тру до вия па зар в 

България през пос лед ни те три 
го ди ни спо ред ста тис ти ка та на 
Евростат.

След по ни же ни ето си през 
2007 и 2008 година, ко га то без 
ра бо та са 5,6% от хората, без ра
бо ти ца та за поч ва да се по ви ша
ва трайно. Тя на рас т ва до 6,8% 
през 2009 г. и 10,2% през 2010 г., 
за да дос тиг не 11,2% през из ми
на ла та година. България е би ла 
стра на та – член ка на ЕС, с найго ля мо 
по ни же ние в ни во то на без ра бо ти ца та 
от 2000 до 2008 г.

За по со че ния пе ри од ни во то на ма
ля ва от 16,4% до 5,6%, ко ето е спад от 
10,8 про цент ни пункта. Ставаме сви де
те ли на трай но вло ша ва не на па за ра 
на тру да през 2008 г. – период, кой то се 

при ема за на ча ло то на све тов на та фи
нан со ва криза. 

Безработицата при мъ же те се по
ви ша ва от 8,7% през 2006 го ди на до 
12,3% през 2011 г. Значително помал
ко е по ви ше ни ето на без ра бо ти ца та 
при жените, по ви ши ла се за то зи пе
ри од от 9,3 на 10%. Като ця ло тен ден
ци ята е в от го вор на та зи в ЕС, къ де то 

ни во то на без ра бо ти ца при мъ же те се 
по ви ша ва от 7,6 на 9,6%, до ка то при 
же ни те от 9,3 на 10%.

Влошаването на със то яни ето на 
па за ра на тру да у нас за съ жа ле ние 
про дъл жа ва трай но и през пос лед на та 
ед на го ди на в съ от ветс т вие с тен ден
ци ите в Европейския съюз.

У нас ни во то на без ра бо ти ца та се 

по ви ша ва през все ки от пос
лед ни те два на де сет ме се ца 
до юли, за да дос тиг не 12,4%, 
или по ви ше ние с 1,3 про цент ни 
пун к та в срав не ние със съ щия 
ме сец на пред ход на та година. 
Повишението е по ве че в срав не
ние с то ва от 1,2 про цент ни пун
к та за стра ни те от ЕС.

Дълбочината на проблема, 
свър зан с безработицата, се 
про явя ва при ед но срав не ние 
със съ сед на Румъния, с ко ято 

чес то се срав ня ва ме и сме в дъ но то на 
кла са ци ята по показатели.

За пос лед ни те 12 ме се ца без ра бо
ти ца та в се вер на та ни съ сед ка се по
ни жа ва от 7,5% през юли на ми на ла та 
го ди на до 7% през юли та зи година, 
или по ни же ние с по ло вин про цен тен 
пункт. ■ Слово плюс

В Монтана започна конкурс
за детска рисунка на тема 
„Как искам Европейският 
съюз да промени моя град” 

В VII СОУ „Проф. др Асен 
Златаров” – гр. Монтана беше 
даден старт на конкурса 
за детска рисунка на тема 
„Как искам Европейският 
съюз да промени моя град”. 
Инициативата се провежда 
под егидата на министъра 

по управление на средствата от Европейския съюз 
Томислав Дончев. Неин организатор е Централният 
информационен и координационен офис в 
Администрацията на Министерския съвет и 27те 
областни информационни центъра (ОИЦ). 

Децата между 6 и 10 и 11 и 12 години ще имат 
възможност до 19 октомври 2012 г. да нарисуват какво 
биха искали да се промени в техния град. Те трябва 
да предадат рисунките си в офиса на Областен 
информационен център (ОИЦ) – Монтана на адрес: 
ул. „Иван Аврамов” № 10, след което специално 
създадена за целите на конкурса комисия ще 
разгледа, оцени и излъчи по един победител в двете 
възрастови групи. 

Впоследствие рисунките на победителите в 
регионалните кръгове ще бъдат изпратени в София 
за националния кръг, от който също ще бъде излъчен 
победител. Официалната церемония по връчването 
на наградите ще се състои на 21 декември 2012 г., 
когато министър Дончев ще се срещне с децата и 
лично ще връчи награди на отличените.

Повече информация за конкурса може да се 
намери на Единния информационен портал www.
eufunds.bg  

Изследване на Евростат:

Тревожни тен ден ции на 
без ра бо ти ца та у нас
В мо мен та хо ра та без пре пи та ние са 12,4% от на се ле ни ето

Мирослав ГЕТОВ
Навръх хрис ти ян с кия праз-

ник Вяра, Надежда и Любов 
- 17 септември, офи ци ал но 
бе ше от к ри та но ва та учеб-
на го ди на в об щи на Мездра. 
През 2012/13 в 8-те об щин-
с ки учи ли ща ще се обу ча ват 
и въз пи та ват об що 1733-ма 
уче ни ци от I до XII клас, раз-
де ле ни в 87 паралелки. Това е 
с 97 уче ни ци по-мал ко в срав-
не ние с ми на ла та есен, уточ ни 
Радко Антонов, гл. ек с перт 
„Образование” в Общинската 
администрация. 

По учеб ни за ве де ния раз п-
ре де ле ни ето е следното: ОУ 
„Христо Ботев” - 407, СОУ 
„Иван Вазов” - 386, ОУ „Св. 
св. Кирил и Методий” - 369, 
ПГ по МСС - 155 и ПГ „Алеко 
Константинов” (Мездра) - 89, 
СОУ „Св. Климент Охридски” 
(Зверино) - 242, ОУ „Васил 
Кънчов” (Моравица) - 44 
и ОУ „Хаджи Димитър” 
(Елисейна) - 41. За сравнение: 
през 2010/11 уче ни ци те бя ха 
1937, а през 2009/10 - 2048. 
1406 от об х ва на ти те в сис те-
ма та на сред но то об ра зо ва-
ние ще учат в пет те град с ки 
училища, а ос та на ли те 327 - в 
три те сел с ки школа. 

Първокласниците са 142-ма 
или с 11 по-мал ко спря мо м. г. 
Броят на де ве ток лас ни ци те е 
123-ма т. е. с 20 повече, от кол-
ко то през 2011/12, но то ва е 
бла го да ре ние на ПГ по МСС, 
ко ято не от дав на ста на об щин-
с ко училище. По-ми на ла та 
го ди на пър во ла ци те бя ха 169, 
а през 2009/10 - 154, до ка то 
сред нош кол ци те в IX клас 
бя ха съ от вет но 103-ма и 117. 

По пред ва ри тел ни дан ни се 
очер та ват 7 сле ти и 11 ма ло-
мер ни паралелки, пре дим но в 
Моравица и Елисейна. 

5-те ба зо ви ОДЗ-та и ЦДГ-
та и тех ни те 14 фи ли али по 
се ла та ще бъ дат по се ща ва ни 
от об що 751-но деца, ко ето е 
с 10 по-мал ко съ пос та ве но с 
ми на ла та есен. Родителите на 
най-мно го мал чу га ни - 153-
ма, са пред по че ли да ги за пи-
шат в ОДЗ 1 „Мир”. Следват: 
ОДЗ 2 „Слънчице” - 127, ЦДГ 
1 „Детелина” - 72, ОДЗ 2, 
ЦДГ 2 „Роза” (Мездра) - 70 и 
ОДЗ (Зверино) - 55. Спрямо 
2010/11 дет с ког ра дин че та та 
са на ма ле ли с 18, а в срав не-
ние с 2009/10 - с 42. 

В на ве че ри ето на учеб на та 
го ди на в поч ти всич ки учи-
ли ща и дет с ки гра ди ни бя ха 
из вър ше ни час тич ни ремонти. 
Продължава из пъл не ни ето на 
про ек та „Община Мездра с 
енер гий но-ефек тив на об ра-
зо ва тел на ин ф рас т рук ту ра” 
по ОП „Регионално раз ви тие” 
2007 - 2013 г., в рам ки те на 
кой то ще бъ дат са ни ра ни че-
ти ри учеб ни заведения: ЦДГ 
1 „Детелина”, ЦДГ 2 „Роза” и 
ПГ „Алеко Константинов” в 
Мездра и ОДЗ-то в Зверино. ■

Учениците в об щи на 
Мездра  на ма ля ват 

драс тич но 100ти на де ца 
помал ко 
вля зо ха в 
клас ни те стаи

600 деца в „Библиотека
на открито”

Лятната прог ра ма на Регионална биб ли оте ка 
„Михалаки Георгиев”  Видин "Лято с биб ли оте ка та” 
завърши. Повече от 600 де ца се вклю чи ха в ини ци ати ва
та „Библиотека на от к ри то”. В им п ро ви зи ра ни те твор чес ки 
ателиета, в дво ра на Военен клубВидин през юли и ав
густ  мал чу га ни те има ха въз мож ност да четат, рисуват, ап
ли ки рат и играят, вдъх но ве ни от лю би ми ге рои от книгите.

Детският чуж до ези ков клуб съ що про дъл жи сво ите за
ни ма ния, ка то учас т ни ци те в не го зат вър ж да ва ха на уче
но то през годината, до ка то се за бав ля ва ха. Своята пър ва 
сбир ка нап ра ви и клуб „Млад кра евед – с кни га и фо то
апа рат да опоз на ем род ния ни град”.  Петимата учас т ни ка 
в клу ба се за поз на ха с ем б ле ма тич ния па мет ник на кул
ту ра та – кре пос т та „Баба Вида”. С по мощ та на биб ли оте
ка ря от от дел „Краезнание” те на учи ха ин те рес ни фак ти 
от ис то ри ята на па мет ни ка и са ми зас не ха найвпе чат ля
ва щи те мо мен ти от обиколката. В от дел “Изкуство” бя ха 
про жек ти ра ни фил ми по из бор на мал ки те читатели. 

В раз лич ни те про яви от „Лято с биб ли оте ка та” учас т ва
ха де ца от раз лич ни дет с ки градини, де ца от Дома за ме
ди косо ци ал ни гри жи – Видин и Фондация „Талантливите 
де ца на Видин”, а съ що и пого ле ми деца, пре кар ва щи 
ва кан ци ята си в града. Наймал ки ят учас т ник бе ня кол ко
ме сеч на та Даяна. "Лято с биб ли оте ка та” е част от стре ме
жа на РБ „Михалаки Георгиев” да прив ле че по ве че мла ди 
хо ра към четенето. Инициативата бе доб ре при ета от 
де ца та и от тех ни те родители, за то ва тя ще ста не част от 
тра ди ци он ни те про яви, на со че ни към сво бод но то вре ме 
на децата. ■ Слово плюс

СНИМКА: АВТОРЪТ
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Изложба на 
художници
от Монтана 
в парламента

Изложба на ху дож ни ци от Монтана 
беше по ка за на в Парламента. 

Тя беше от к ри та на 19 септември. В 
Клуба на на род ния пред с та ви тел бяха 
под ре де ни твор би на 26-ма ав то ри от 
региона. Те са пред с та ви те ли на 3 твор-
чес ки поколения. Възрастта им ва ри ра 
от 31 до 84 години. Сред тях са до айе-
нът проф. Галилей Симеонов, ут вър-
де ни ав то ри ка то Теодоси Антонов и 
Венелин Захариев, как то най-мла ди те 
чле но ве на дру жес т во то Чавдар Антов, 
Мира Маркова, Димитър Гоцак, Татяна 
Николова. Кураторът на из лож ба та 
Владимир Манолов из б ра за афи ша и 
по ка ни те пейзаж на Николай Пенков, 
чи ито кар ти ни мно го го впечатлиха. 

„Показваме живопис, графика, скул п-

ту ра и керамика. Публиката в Монтана 
ве че ви дя та зи ко лек ция в ек с по зи ци он-
на за ла „Кутловица” на чес т ва не то по 
по вод 50 г. Представителство на Съюза 
на бъл гар с ки те ху дож ни ци и 20 г. дру-
жес т во то на ху дож ни ци те „Тенец”. 

Депутатът от ОДС инж. Любомир 
Иванов съ дейс т ва за ор га ни зи ра не то 
на из лож ба та в Народното събрание.” – 
уточ ни Дончо Планински – пред се да тел 
на дружеството. 

Експозицията „Художници от 
Монтана” ще ос та не под ре де на в Клуба 
на на род ния пред с та ви тел в сгра да та 
на пл. „Народно съб ра ние” 2 до края на 
септември. Очакванията са, че го ля ма 
част от кар ти ни те ще бъ дат от ку пе ни от 
депутати. ■Слово плюс
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Стефан П. СТЕФАНОВ,
председател 
на Дружеството
на краеведите в Монтана 
Книгата на краеведа Славко 

Григоров „Чипровски край 
(Легенди и истини)” е опит 
за събуждане на интереса на 
любознателните читатели към 
миналото на нашите предци, 
в което се крият поуки и 
основания за патриотична 
гордост. А тя е духовната 
опора на човека. 

Славко Григоров е 
известен общественик не 
само в Чипровския край. 
И в предговора и в самата 
книга на много места се 
откриват доказателства за 
силно развитото му чувство 
за дълг към предходниците 
ни от 17 - 19 в. и отговорност 
пред потомците. Поради 

напредналата възраст той 
сега по-рядко се занимава 
с обществена дейност, но 
писането на краеведски книги 
и техните промоции си е също 
обществена дейност както 
и последната промоция на 
разглежданата книга на 7. 
IХ. 2012 г. в голямата зала на 
община Чипровци по време 
на празника на града. Освен 
това той е активен член на 
Дружеството на краеведите 
в Монтана и често участва в 
работата му с конструктивни 
идеи и градивни изказвания.

Второто разширено издание 
на книгата „Чипровски 
край (Легенди и истини)” е 
обогатено не само с много 
нови и разширяване на стари 
очерци, с тройно повече 
снимки и илюстрации, но е 
и с променена композиция: 
състои се от осем раздела 
(а не от четири), добавки и 
епилог. Много труд, лични 
средства и ентусиазъм е 
вложил Славко Григоров, 
за да увеличи повече от 
двойно информацията 
за Чипровския край и си 
признава, че чипровската 
тема е неизчерпаема. Второто 
издание на книгата, заслуга 
за което имат и посочените 
спонсори, информатори, 
приятели и сътрудници, е 
факт, който ще зарадва много 
нови читатели. Цветната 
корица и осемте страници с 
цветни снимки и илюстрации 
не само освежават книгата, но 
и дават по-пълна представа за 

историческата действителност.
Второто издание на 

„Чипровски край /Легенди и 
истини/” също като първото 
издание е изпълнено на места 
с публицистични отклонения и 
белетризиране, продиктувани 
от страстната привързаност 
на автора към родния край 
и преклонението му пред 
подвига на предшествениците. 
Някой може да не приеме 
този начин на поднасяне на 
информацията, но ако не му 
харесва, нека направи по-
добро издание. Единствените 
недостатъци на книгата са 
липсата на имената на някои 
от художниците, сътворили 
част от илюстрациите, 
и недостатъчно честото 
посочване на източниците 
на информацията за дадени 
посочени факти. Това обаче не 
променя заслугата на Славко 
Григоров, че е събрал на едно 
място всичко, което са му 
позволили времето, средствата 
и силите. 

В този си вид второто 
издание на „Чипровски край /
Легенди и истини/” може да 
служи като един учебник по 
родолюбие. Стига да има кой 
да го чете. Пътят до сърцата 
на младите вече минава през 
компютъра и е крайно време 
краеведски книги като тази да 
се качат в интернет. Това ще 
улесни и увеличи достъпа до 
книгата на читатели от всички 
краища на страната и света. А 
книгата на Славко Григоров 
несъмнено заслужава това.■

Учебник по родолюбие
Григоров, Славко.  Чипровски край /Легенди и истини/, Монтана, 2012.

Борислав
КРЪСТЕВ
На 10 сеп тем в ри 2012 

г. във фо айе то на на род но 
чи та ли ще „Разум-1883” 
– Монтана, бе от к ри-
та из лож ба та на мла дия 
тво рец  Иван Каменов от 
Монтана.

Пред съб ра ли те се по-
се ти те ли и по чи та те ли на 
живописта, при лож но-
то изкуство, графиката, 
съб ра ни в над 30 платна, 
сек ре тар ка та на чи та ли-
ще то Бойка Серафимова 
от к ри твор чес ка та из лож-
ба и пред с та ви мла дия 
художник Иван Каменов 
с по же ла ние за но ви твор-
чес ки изя ви в бъд ни те 

дни.
Любителите на при-

лож но то из кус т во ос та на-
ха се ри оз но впе чат ле ни 
от ця ла та изложба. Но 
най-мно го вни ма ние 
от де ли ха на плат на та 
с от ра зе ни те об ра зи на 
Васил Левски, пат ри арх 
Максим, Джоко Росич, 
Рашидов, кме та Златко 
Живков и др.

Гражданите на 
Монтана и ре ги она имат 
две сед ми ци на раз по ло-
же ние да по се тят и раз-
г ле дат изложбата, а та ка 
съ що да си от ку пят най-
ха ре са но то платно.

Иван Каменов е на 
45 години. Роден е в с. 

Долна Рикса. Живее в 
Монтана и е безработен.

От ма лък се за ни ма ва с 
рисуване. Апартаментът 
му в ж.к. „Плиска” 1 е 
не го во то ателие. Тук раз-
ви ва и ре али зи ра твор-
чес ки те си по ри ви ве че в 
над 70 платна.

Това е пър ва та му 
изява.

Той е са мо би тен 
творец, има дарба, да де на 
му от Всевишния Бог.

Настоящата из лож ба на 
Иван Каменов е обе ща ва-
що начало, за лог за но ви 
и но ви изя ви в при лож но-
то изкуство.

Наслука и по пъ тен 
вятър, творецо!■

Обещаващо 
на ча ло


