П

СНИМКА: АВТОРЪТ

Дипломати
посетиха

Диди НИКОЛОВА
редставители от десет посолства в
България посетиха строежа на втория
мост в българския участък на Дунав. За пър
ви път дипломатите пътуваха с шлеп, за да
разгледат моста преди неговото окончателно
завършване.
Повод за присъствието на посланиците
и придружаващите ги лица бе проведената
на 13 септември т.г. конференция в града
на тема „Видин – перспективи за устойчи
во развитие на региона”, в която взеха
участие министър Делян Добрев, министър
на икономиката, енергетиката и туризма”,
ръководствата на Национална компания
индустриални зони” ЕАД, АЕЦ „Козлодуй”
и „Свободна зона” – Видин, инж. Цветан
Асенов, управител на област Видин, Герго
Гергов, кмет на Видин и др.
Инж. Алберго Бергара, управител на про
екта „Дунав мост Видин-Калафат” от страна
на изпълнителя – FCC Conctruccion, и инж.
Хулио Руис, зам.-управител, запознаха гости
те с напредъка на строителството на моста и
основните дейности по изграждането му.
Измежду присъстващите бяха предст ави
тели от дипломатическите мисии в България
на Чехия, Германия, Русия, Словакия,
Белгия, Виетнам, Израел, Австрия, Румъния
и Сърбия.■

Дунав мост 2

Слово
плюс

седмичник за общините
и кметствата

www.slovoplus.info

e-mail: slovoplyus@abv.bg, slovoplus@yahoo.com
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24 септември – Ден на диалога между централна и местна власт

Във Враца диалогът се
превърна в монолог
Кметовете от
Врачанско
настояват чрез
законодателни
промени да се
дадат права и
възможности на
местната власт
да управлява
своите бюджети

СНИМКА: ОБЩИНА ВРАЦА

Елеонора ЦАНОВА

Поради липса на най-го
лямата група народни изб
раници, от управляващата
ГЕРБ, срещата при врачанс
кия кмет Николай Иванов с
всички депутати от Врачанско
и кметовете от областта, се
превърна по-скоро в монолог.
Това определение даде народ
ният представител от “Атака”
Венцислав Лаков, който под
хвърли още едно авангардно
предложение.
След като искахме да ста
нем част от шенгенското
пространство, сега управля
ващите заявяват,че не желаем
да бъдем там. За това Лаков
предложи да си въведем ние
в Северозапада “козлодуйска
стотинка, врачанско левче и
мездренско евро “.
На срещата при градона
чалника на Враца бяха кме

товете на Мездра, Козлодуй,
Криводол, Роман и зам.-к
метът на Мизия. Присъства
и взе активно участие освен
депутатът от “Атака” и Георги
Божинов от “Коалиция за
България”, както и единстве
ният избр аник от управлява
щите д-р Валери Ангелов.
Традиционният Ден на ди
алог между местната и законо
дателната власт се организира
в цялата страна по инициатива
на Националното сдруже
ние на общините. Кметът
на Козлодуй Румен Маноев,
като член на ръководството
на сдружението на общините
в България, изнесе основни
те теми на дискусията. А те
са насочени главно към това,
какво ще отдели за 2013 годи
на държавата към общинските
бюджети, за все по-нараства
щата централизация на парич

ните потоци, идващи откъм
местните общности, забавя
нето на приемането на закони,
които да развържат ръцете на
общините за самостоятелност
при приходите и разходите.
Мнението на врачанските
кметове е, че все повече об
щините се превръщат в при
датък на централната власт,
децентрализацията, станала
модерна преди години, е на
пълно забравена, общините са
в невъзможност да обслужват
населението и да извършват
каквито и да е капиталови
разходи, за инфраструктурата,
за образованието и здраве
опазването.Стагнацията от
страна на държавата прави
невъзможна работата и по
европейските проекти, защо
то общините просто нямат
възможност да съфинансират
без помощта на държавата и

много от тях вече прекратя
ват да работят, а европарите,
единственият източник за фи
нансиране на местни проекти,
просто спират. Кметовете
от Врачанско настояват чрез
законодателни промени да се
дадат права и възможности на
местната власт да управлява
своите бюджети .
Депутатът Георги Божинов
изнесе сериозни факти за това
с каква огромна разлика е
намалял делът на общинските
разходи в сравнение с брутния
вътрешен продукт през пос
ледните години, за процента
от държавната хазна, който
управляващите са отделяли
в този период за общините, а
той е спаднал за 2012 г. драс
тично на 162 милиона и в
същото време са нараснали
над два пъти задълженията
на общините. Според него,
ако тези тенденции не бъдат
пресечени и променени, кме
товете по места “ще си оста
нат едни неуспешни кметове,
каквито и колкото и усилия да
полагат”. ■

Във Видин

Жилища
за 280
социално слаби
Във Видин стартира
проектът „Съвременни
социални жилища в
гр. Видин”, който ще
осигури нормални ус
ловия за живот на 280
социално слаби лица.
Успешната реализация
на проекта ще създа
де опит и възможности
за Община Видин да
продължи и разшири
дейността си в това
направление.
Проектът
„Съвременни социални
жилища в гр. Видин”
е един от четирите
пилотни за страната.
Конкретната му цел
е да бъдат осигурени
обзаведени общински
социални жилища за
подобряване жизнения
стандарт на социално
слабите и изпаднали
те в бедност хора. Той
се осъществява по
Оперативна програма
„Регионално развитие
2007-2013 г.” и се ре
ализира по схема за
безвъзмездна финансо
ва помощ „Подкрепа за
осигуряване на съвре
менни социални жили
ща за настаняване на

уязвими, малцинст вени
и социално слаби групи
от населението и други
групи в неравностойно
положение”.
Одобреният бю
джет на УО на ОПРР
е 3 992 529,19 лв.
и няма съфинанси
ране от страна на
общината. Партньори
по настоящия про
ект са Сдружение
„Организация Дром”
и Агенция за реги
онално развитие и
Бизнес център – Видин.
Продължителността му
е 24 месеца, считано от
28 юни 2012 г.
Ръководител на еки
па за управление на
проекта е инж. Румен
Лилов – директор
Дирекция „Устройство
на територията”.
Проектът предвижда
изграждането на нови
30 жилища в 4 двуетаж
ни жилищни сгради в
ж.к. „Гео Милев” и ре
конструкция и вътреш
но преустройство на 50
съществ
 уващи жилища
в 9 едноетажни бло
ка в ж.к. „Строител”. ■
Слово плюс

105 безработни
получиха работа
за една година
Диана СИРАКОВА
105 безработни във Видин получиха едного
дишни трудови договори. Те ще работят като
спасители при бедствия, аварии и катастрофи и
техници в областта на екологията. За своята ра
бота новоназначените ще получават по 380 лв.
месечно възнаграждение.
Новооткритите работни места са по про
ект „Нов избор – развитие и реализация” на
Община Видин и се разкр
 иват в общинската
администрация, а наетите лица се изпр
 ащат да
извършват определени дейности на обекти – об
щинска собственост, одобрени от Агенцията по
заетостта по подадена от общината заявка.
Това става възможно чрез схема ”Развитие” на
Оперативната програма „Развитие на човешки
те ресурси”, която приключва на 31.12.2014 г. и
се финансира от Европейския социален фонд.
Схемата включва професионално обучение с
различна продължителност на квалификацион
ните курсове, като след това безработните лица,
регистрирани в Дирекция „Бюро по труда”, се
ангажират на работа.■

ЕТ „НЕШО МИРАНОВ”
Нешо МИРАНОВ – управител

Качество

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

Слово

във фокус
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Димчо МИХАЛЕВСКИ:

Подготвят тотално орязване
на малките общини
Това е първото правителство, което дели кметовете на “наши и ваши”,
заяви депутатът от Коалиция за България

Правителството на ГЕРБ
подготвя поредното орязване
на общините в България, обя
ви депутатът от Коалиция за
България Димчо Михалевски.
Според него управляващите
замислят по оперативна
та програма “Регионално
развитие” да бъдат избрани
едва 54 общини, в които да бъ
дат разпределени 2 млрд. евро
по проекти. Всички останали
общини ще бъдат избираеми
единствено по Програмата за
развитие на селските райони,
чийто бюджет е 500 млн. евро,
прогнозира Михалевски. Така
според депутата ГЕРБ съв
сем избираемо ще включи
общини, в които да се наливат

европейски пари и да “чакат
служебна победа” на пореди
цата от предст оящи избори.
По този начин едни региони
в страната ще се развиват, а
останалите ще потъват все
повече, тъй като оператив
ната програма “Регионално
развитие” е мощен финансов
инструмент за изграждане
на инфраструктура, посочи
Михалевски.
Депутатът от БСП оп
редели ГЕРБ като първото
правителство, което дели
кметовете на “наши и ваши”.
Той даде за пример факта, че
кметове на ГЕРБ са получи
ли допълнителна субсидия
от 100 млн. лв., разпределени

от министъра на финансите.
В област Смолян например
единствените общини, полу
чили партийна благословия,
са Смолян, Златоград и
Чепеларе. Можем да сме
сигурни, че подобно разделе
ние се готви и с европарите,
категоричен бе Михалевски.
По думите му по този начин
се създават предпоставки за
тотално изселване на младите
хора към големите градове,
които се задъхват.
Михалевски подготвя
официално питане до земе
делския министър Мирослав
Найденов за продължаващата
порочна практика държава
та да организира огромни

търгове за дървесина, които
облагодетелстват определени
фирми. В момента се под
готвял търг за 140 000 куб. м
дървесина в Благоевград за
сумата от 7 млн. лв. По този
начин се ощетяват малки
те фирми, които не могат да
извадят подобен ресурс, заяви
депутатът. Михалевски ще пи
та Найденов и за повишените
цени на дървата за огрев, как
то и за съмнителните сделки
за продажба на земя от дър
жавния фонд с компесаторни
записи. Само в област Смолян
ще бъдат продадени 1500 де
кара на цени от около 12 ст. на
кв. м, което е скандално, ко
ментира червеният депутат.■

Накратко

ОБЩИНА МОНТАНА
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

№
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Наименование и описание на обекта на търга
Помещение за офис с площ от 14.40 м²,
находящо се на ет. 1 в сградата на ул. „арх.
Младен Кръстев“ № 1, гр. Монтана
Магазин за хранителни стоки с площ от 88.00
м², находящ се на бул. „Трети март“ № 64, гр.
Монтана
Помещение за административни нужди с площ
от 9.00 м², находящо се на ет. V в сграда на
Битова техника, гр. Монтана
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
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
Терен с площ от 48.00 м² за поставяне на
павилион с навес за кафе-аперитив, находящ се
в УПИ І, кв. 10, гр. Монтана

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

Депозит
(лв.)

Цена на
тръжни
документи
(лв.)

51.84

155.50

30.00

217.30

651.90

30.00

18.90

56.70

30.00

19.10.2012 г.
15.00 ч.
община Монтана

8.10

24.30

30.00

12.10.2012 г.
15.30 ч.
община Монтана

19.10.2012 г.
15.30 ч.
община Монтана

4.50

13.50

30.00

12.10.2012 г.
16.00 ч.
община Монтана

19.10.2012 г.
16.00 ч.
община Монтана

93.60

280.80

30.00

Дата, час и място на
провеждане на търга

Повторен търг при
неспечелен обект

12.10.2012 г.
13.30 ч.
община Монтана
12.10.2012 г.
14.00 ч.
община Монтана
12.10.2012 г.
14.30 ч.
община Монтана

19.10.2012 г.
13.30 ч.
община Монтана
19.10.2012 г.
14.00 ч.
община Монтана
19.10.2012 г.
14.30 ч.
община Монтана

12.10.2012 г.
15.00 ч.
община Монтана.

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
ОБЩИНА

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
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

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

площ
/кв.м./
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

Депозит /
лв./
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

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

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

На 15 септември 2012 г.
в 2 часа и 13 мин 1000-ме
гаватовият шести блок на
АЕЦ “Козлодуй” бе спрян
за планов годишен ремонт,
в съответствие с графика за
работа на блоковете, съгла
суван с “Електроенергиен
системен оператор” ЕАД.
В периода на престоя ще
бъдат извършени планира
ните ремонтни дейности,
както и профилактика на
оборудването и системи
те на блока. Реакторът ще
бъде презареден със свежо
ядрено гориво.
Предвижда се ремонтът
на шести блок да приключи
до края на мeсец октомври.
Другият 1000-мегаватов
блок на АЕЦ “Козлодуй” –
пети, работи със 100% на
товарване на мощността.■
Слово плюс

Земеделската
земя във
Видинско
поскъпна

МОНТАНА

Начална
тръжна цена
/лева/

Започна
плановият
годишен
ремонт на
шести блок

Цената на земеделска
та земя във Видинско се
повиши през последните
месеци заради интереса на
инвестиционните фондове
в региона.
Големият брой купувачи
повиши цените от около
300 лева на декар през из
миналата година, на насто
ящите 400-450 лв. за дка.
При по-големите масиви
цената може да достигне и
до 500 лв./дка.
Видин бе една от облас
тите в страната, където в
края на миналата година от
Българската асоциация на
собств ениците на земедел
ска земя посочиха с най-го
лям потенциал за поскъпва
не на масивите.
Останалите перспек
тивни области са Хасково,
Враца, Ямбол, Бургас,
Силистра и Разград. ■
Слово плюс

Слово

във фокус

Изпълнен е проект
„Улеснен достъп и
по-добро качество на
административната
услуга” А09-3114С/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
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„Е – община Брусарци”
и „е – община Якимово”
осъществиха модерно
обслужване на гражданите

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

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
трима потребители са се
административния
● Общинска собственост
справили незадоволително
капацитет в общините.
За подобряването
с теста, което означава
Беше разработена и
на административното
че практически над
инсталирана система за
обслужване в общините
90 % от служителите
осигуряване на интеграция Брусарци и Якимово беше
успешно са се справили
на кметствата с общинската доставено необходимото
с изпита и са придобили
информационна система в
оборудване.
необходимите знания за
общинските администрации
Бяха изработени
работа с програмите. В
и 7 кметства в общините
информационни филми (по
двете общини средно 60
Брусарци и Якимово
един за всяка от общините)
% от потребителите са се
посредством технологията
и информационен клип
представили отлично или
акстър web офис.
(излъчен по кабелната
много добре с проведения
Бяха разработени и
телевизия) за информиране
изпит.
внедрени в експлоатация
на обществеността за
Резултатите от
интернет портали
въведените новости
проведената анкета ясно
за административно
в административното
и недвусмислено показват
обслужване в двете
обслужване в общините
положителния ефект от тези общини. В рамките
В изготвените
обучения за повишаване
на тази дейност бяха:
месечни анализи от
ОБЩИНА

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 побързо 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 поудобни 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.

МОНТАНА

НА ОСНОВАНИЕ чл. 69 от НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И
РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО
О Б Я В Я В А
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
№
1

2

3

адрес, землище, местност,
№ на имота
Землище с. Долна Вереница
м. “Бърдото-Конички дол”
- 701.32
- 701.33
- 701.46
Землище гр. Монтана
м. „Парта”
- 17.480
- 22.338
- 670.16
- 21.394
Землище гр. Монтана
м. “Брескето” 48489.26.129
м.„Пръчов дол”48489.26.429
48489.26.720
48489.26.797

площ
/кв.м./

Начална
тръжна
цена
/лева/

Депозит /
лв./

Цена на
тръжни
книжа /
лв./

Час
на
търга

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

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

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

Поетичният
храм
Цветан ИЛИЕВ

Поезията е храм единствен по
рода си. Духовен, словотворен, не
подвластен на времето. Той респек
тира вековете, за да го оставят да
пребъде. За разлика от всички други
храмове, църкви, катедрали, синагоги,
този - на поезията, е сътворен от найвълшебните, от най-силните и звучни
думи. Те са неговата духовна вселена.
В него звъни меден камбанен звън.
Въздухът му е кристално чист, осветен
от космична светлина. Олтарът му е
голямата човешка любов, безценната
доброта, мечтата и красотата, сияй
ният образ на родината, нейните найсвидни чеда, безсмъртието.
В него трябва да се влиза със жад
ни и трепетни сърца, с много вяра
и надежда, да се влиза за поклон и
вдъхновение, за утеха и спасение, за
верен житейски брод, за истински зе
мен човешки живот.
Пред олтара му не можеш да бъдеш
атеист, а само пламенно вярващ. И
ще получиш онова божествено духов
но благо, с което ще си силен, бодър,
крилат и най-богат в своята бедност
и неволя. Храмът е отреден за жи
вота ни от люлката до гроба. Ерес,
най-пагубна ерес са слуховете, че той
може да се замени с електронност.
Свързан със съдбата на човечеството,
с човешкия живот, с планетата Земя,
той може да изчезне само, когато из
чезнат те.
Ония, които го загърбват,
подценяват, осмиват, отминават, те
са осъдени като роби на най-долни
те човешки страсти. Техен кумир са
парите, те са грабители, демагози,
лицемери, престъпници, убийци.
Виждаме деянията им вечер в
новините, а поезията - спасителката,
е персоната нон грате в най-забеле
жителното техническо творение.
Призивът е един, може би
божествен: хора, влизайте по всяко
време в този храм, за да сте спа
сени в сатанинското време, в ко
ето живеем. Той е вашият учител,
войвода, апостол, ангел хранител.
Той е вашето знаме, свята молитва
и клетва. Осветени от божествена
та му светлина, от магическите му
песнопения, ще излезете под откри
то небе, дори забулено в облаци и
мъгли, слънчеви, лунни, звездни, с
най-благородната човешка светлина.
Пред вас ще е най-верният житейс
ки път за творчество на песни, на
красота, на велики дела, на победи
в битката със злото и неправдата, за
свобода. И няма сила, която да ви
спре.
ХРАМЪТ НА ПОЕЗИЯТА!
Вратата му е винаги отворена.
Побързайте, хора, в него ви чака
непобедимото, нетленното, великото,
вечното! Чака ви истинското щастие!
Амин.■

Контур
приложение на “СЛОВО плюс” за култура

®
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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

Благо ПРАНГОВ

Есен
Есента е дошла нито рано, ни късно,
няма дъжд, ни мъгла. Из полето на пръсти
кротък вятър скимти. И стърчи в прахоляка
нажаленият хълм, всички листи изплакал.
Във дланта на деня черен бръмбар се гърчи
и светулка лежи във копитото вълче
със угаснал фенер под крилата студени.
Паяк мрежа плете за мушици надменни,
оцелели до днес под цъфтока нетраен
на внезапна слана... И незнаен, и знаен
до колене в листа пътят тъне в безкрая.
Докога?! До къде ще вървиме?! Не зная.
И дали в оглушалия ден ще намерим
своя ден, своя глас, своя взор начумерен
снеговете преди да затрупат нозете,
страховете преди да разнищят сърцето?!...
Как е тясно за мен и за тебе е тясно
под небето – една хризантема безгласна.
А блестят плодове, ниско клоните свели,
само ние стърчим в есента неузрели.
1982 г.

Матей ШОПКИН

Цветан ИЛИЕВ

Обет пред
България

Висота

Но аз оставам,
аз и днес оставам
наследник на безсмъртни
имена.
И през горчиви сълзи продъл
жавам
да пея: „Горда стара
планина...“
И винаги
под изгрев или заник,
бих минал и през иглени уши,
за да пребъда като верен
бранник
на българите с български
души.
За туй будувам.
И не падам ничком.
И не целувам чужди знамена.
И казвам аз: „България над
всичко!“
Над всичко и за всички
времена!...

И аз вървя с голямата идея
на хората до край да се раздам.
		
Матей Шопкин
Така те виждат всички:
в пек и мраз
нозе дори да сгъваш от умора,
ти с мъжко рамо,
с бодър стих и глас
раздаваш се на птици
и на хора.
Не търсиш нито спирка,
ни покой
при тая своя кръв разгорещена.
Не искаш да ти казваме „герой“,
но как след Самарянската
вселена?
Щом на идеята със ориста
до сетен дъх се раздадеш
съдбовно
и не оставиш нищо за смъртта,
това е твойто щастие
върховно...

"Срах". Вероника ЛАЗАРОВА

Радослав ИГНАТОВ

Тихомир ЙОРДАНОВ

Но съвършенството е
извлек от всевладеещия хаос

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

***

Успехът му навремето бил бляскав:
той носел се във славата-каляска.

Любовна тръпка, младост, старост, немощ, мъка, смърт –
материя за разпл од и тлен си ти, ала съзреш ли как кълвач
се стрелва
и почука с клюн по гъвкавите клони на дъба през август,
а после отлети – перце по ветровете, - за да се върне пак
като шрапнел след време,
достигнал си до смисъла на раждането, младостта,
на времето и на смъртта.
Дочуеш ли как вятърът отбрулва врабците
от ноемврийски вкамененото дърво,
това ще каже, че поезията шепти невнятните си думи
в забравилата ти и шумове, и сладки звуци памет –
не видимото, незримото доказва зримото,
единств
 ената ти надежда е,
че няма да си идеш или ще умреш различно,
едва когато отмъстителният свят
отдавна ти е дал последна прошка.
А истината е, че сам решаваш кой си всъщност.

***

Когато сприхавият вятър,
изкореняващ раснали от векове дървета
го опипва с ледени езици,
глупакът търпеливо чака кръвта
във вените му да замръзне, да се втвърди,
за да остане на крака, да се превърне в паметник
и да не влезе в гроба.

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 по-богати 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.

Драгомир ШОПОВ

***

***

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.

- 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?
нев

Димитър До

НЕ НАРАНЯВАЙ ПОЕТА
дори със шепот на листа.
Той носи сам една планета
и тя е нужна на света.
Трева там има, грее жито,
там бликат млади ветрове
помежду живи и убити,
превърнати на гласове.
Там има бъдеще и свети
следа към идващия ден.
Не наранявайте поета.
Той сам със дарба е ранен...

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

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.

Красимир ПЕТРОВ

Безмерен
въздухът ме връща

***

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.

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

Рисунка.

"Жена". Вероника ЛАЗАРОВА

Димитър ХРИСТОВ

Мартен КАЛЕЕВ

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

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.

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

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…

Слово
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ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ

Д-р Даниела
Стоянова

ОБЯВЯВА

oбщопрактикуващ лекар,
специалист по
обща медицина

На основание чл.62, ал.1 от Наредба за
придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество и във връзка с изпълне
ние на Решение № 180/22.08.2012 г., на Общински
съвет Чипровци и Заповед № 480 от 24.09.2012 г.
на кмета на Община Чипровци
публичен търг с явно наддаване
за отдаване под наем на
на земеделски земи частна общинска собственост от
общинския поземлен фонд на община Чипровци, в
землището на с. Горна Лука описани, както следва:

СДРУЖЕНИЕ „ЛОВНО-РИБАРСКО
ДРУЖЕСТВО” - МЕЗДРА

ОРГАНИЗИРА ЛОВЕН СЪБОР

на 30 септември (неделя) 2012 г. на стрелбищния
компл
 екс в м. Емирски мост край гр. Мездра

Програма

08.00 - 11.00 ч. Състезание по стрелба „Скийт”
10.00 - 12.00 ч. Полеви изпитания на кучета птичари
12.00 - 12.15 ч. Награждаване на победителите в стрел
бата и полевите изпитания. Откриване на изложба на
пощенски марки и монети
12.15 ч. Освещаване на курбан-чорба и ловните знамена
12.30 ч. Обяд
13.00 ч. Музикална програма с участието на Поли
Паскова, танцовия ансамбъл при НЧ „Просвета 1925”Мездра, мажоретния състав към Детския компл
 екс и
духова музика
15.00 ч. Изпитания на ловни кучета на диво прасе
16.30 ч. Стрелба по силуети на диво прасе
17.00 ч. Награждаване на призьорите.

Продавам двуетажна нова вила

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

1. Имот №177017 – 55,653 дка;
2. Имот №184008 – 42,194 дка;
3. Имот №184007 – 40,225 дка;
Публичният търг ще се проведе на 02.11.2012 г. от
9.00 часа, повторен публичен търг - на 09.11.2012 г.
от 9.00 часа в малката заседателна зала на община
Чипровци. Срок за отдаване на земеделските земи –
една стопанска година. Първоначална тръжна цена
за 1 декар за стопанска година е 4 (четири) лева.
Стъпка на наддаване – 7% върху общата първо
начална тръжна наемна цена на съответния имот.
Депозит за участие в търга – в размер на 4.00 (четири
лева) лева за всеки имот поотделно, за които участва
съответният кандидат, внесен по банковата сметка на
общината до 16.30 часа на 01.11.2012 г. и до 16.30
часа на 08.11.2012 г. при повторен търг.
Срок за подаване на предложения за участие в тър
га - до 16.30 часа на 01.11.2012 г. в деловодството
на първия етаж на общината, при повторен търг - до
16.30 часа на 08.11.2012 г.
Цената на тръжната документация е 20 лева без
ДДС, платима в брой в касата на общината, получава
се в стая 202.
Оглед на земеделските земи – всеки работен ден от
8.00 до 17.00 часа, но не по-късно от деня, предхож
дащ търга, след закупуване на тръжна документация.
Справки и информация: тел.09554/ 28-28 / 21 – 06.
Анатоли ПЪРВАНОВ
кмет на Община Чипровци

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

6

►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

27 септември - 3 октомври
27 с Св. мчк Калистрат и
дружината му
28 н † 1 Неделя след
Неделя подир Въздвижение.
Преп. Харитон Изповедник.
Св. прор. Варух.
Гл. 6, утр. ев. 4, ап. 2
Кор. 4:6-14 (с. 390), лит.
ев.Лк5:1-11 (Тип, с. 91 и 92)
29 п Преп. Кириак
Отшелник. Преп. Теофан
Милостиви
30 в Св. свщмчк Григорий,
епископ и просветител 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, юродив ради Христа
3 п Св. свщмчк Дионисий
Ареопагит. Преп. Йоан
Хозевит, епископ Кесарийски

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

предлага
дамски обувки на
атрактивни цени
Тел. 0886/974520

ПРИСТАНИЩЕН
КОМПЛЕКС –

Атанас Маринов
Наско Николов

ЛОМ ЕАД

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

3600 Лом,
ул. „Пристанищна” № 21
Тел. 0971/69 412, 60 300, факс 0871/60 301,
е-mail: office@portlom.bg; info@portlom.bg;
www.portlom.bg.

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

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

„Асенов Електрик и Бо” ЕООД

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

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

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

ПК “Козлодуйски бряг” - гр. Козлодуй

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

Цена по споразумение.

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

ТПК “Септември”
– Монтана
произвежда:
• дюшеци, маси – холни и кухненски, и
столове
• Отдава помещения под наем
за офиси и производство
ТПК „Септември” предлага
офиси под наем в Битов комбинат
на ул. „Трети март” 84

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

ВСИЧКО ЗА ДОМА
ВТОРА УПОТРЕБА от Германия

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

В подлеза на жп гарата в Монтана.

Слово
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ревожни тенденции се очер
Т
тават на трудовия пазар в
Изследване на Евростат:
България през последните три

повишава през всеки от пос
ледните дванадесет месеца
до юли, за да достигне 12,4%,
години според статистиката на
или повишение с 1,3 процентни
Евростат.
пункта в сравнение със същия
След понижението си през
месец на предходната година.
2007 и 2008 година, когато без
Повишението е повече в сравне
работа са 5,6% от хората, безра
ние с това от 1,2 процентни пун
ботицата започва да се повиша
кта за страните от ЕС.
ва трайно. Тя нараств
 а до 6,8%
Дълбочината на проблема,
В
мо
м
ен
т
а
хо
р
а
т
а
без
пре
п
и
т
а
н
ие
са
12,4%
от
на
с
е
л
е
н
и
е
то
през 2009 г. и 10,2% през 2010 г.,
свързан с безработицата, се
за да достигне 11,2% през изми
проявява при едно сравнение
налата година. България е била
със съседна Румъния, с която
приема за началото на световната фи нивото на безработица при мъжете се
страната – членка на ЕС, с най-голямо нансова криза.
често се сравняваме и сме в дъното на
повишава от 7,6 на 9,6%, докато при
понижение в нивото на безработицата
класацията по показатели.
Безработицата при мъжете се по
жените от 9,3 на 10%.
от 2000 до 2008 г.
За последните 12 месеца безрабо
вишава от 8,7% през 2006 година до
Влошаването на състоянието на
За посочения период нивото нама
тицата в северната ни съседка се по
12,3% през 2011 г. Значително по-мал
пазара на труда у нас за съжаление
лява от 16,4% до 5,6%, което е спад от ко е повишението на безработицата
продължава трайно и през последната нижава от 7,5% през юли на миналата
10,8 процентни пункта. Ставаме свиде при жените, повишила се за този пе
година до 7% през юли тази година,
една година в съответствие с тенден
тели на трайно влошаване на пазара
или понижение с половин процентен
риод от 9,3 на 10%. Като цяло тенден
циите в Европейския съюз.
на труда през 2008 г. – период, който се цията е в отговор на тази в ЕС, където
пункт. ■ Слово плюс
У нас нивото на безработицата се

Тревожни тенденции на
безработицата у нас

В VII СОУ „Проф. д-р 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 27-те
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

Учениците в община
Мездра намаляват
драстично
100-тина деца
по-малко
влязоха в
класните стаи
Мирослав ГЕТОВ

Навръх християнския праз
ник Вяра, Надежда и Любов
- 17 септември, официално
беше открита новата учеб
на година в община Мездра.
През 2012/13 в 8-те общин
ски училища ще се обучават
и възпитават общо 1733-ма
ученици от I до XII клас, раз
делени в 87 паралелки. Това е
с 97 ученици по-малко в срав
нение с миналата есен, уточни
Радко Антонов, гл. експерт
„Образование” в Общинската
администрация.
По учебни заведения разп
ределението 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 учениците бяха
1937, а през 2009/10 - 2048.
1406 от обхванатите в систе
мата на средното образова
ние ще учат в петте градск и
училища, а останалите 327 - в
трите селски школа.
Първокласниците са 142-ма
или с 11 по-малко спрямо м. г.
Броят на деветокласниците е
123-ма т. е. с 20 повече, откол
кото през 2011/12, но това е
благодарение на ПГ по МСС,
която неотдавна стана общин
ско училище. По-миналата
година първолаците бяха 169,
а през 2009/10 - 154, докато
средношколците в IX клас
бяха съответно 103-ма и 117.

За справки:
0910/ 910 13

По предварителни данни се
очертават 7 слети и 11 мало
мерни паралелки, предимно в
Моравица и Елисейна.
5-те базови ОДЗ-та и ЦДГта и техните 14 филиали по
селата ще бъдат посещавани
от общо 751-но деца, което е
с 10 по-малко съпоставено с
миналата есен. Родителите на
най-много малчугани - 153ма, са предпочели да ги запи
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 детскоградинчетата
са намалели с 18, а в сравне
ние с 2009/10 - с 42.
В навечерието на учебната
година в почти всички учи
лища и детски градини бяха
извършени частични ремонти.
Продължава изпълнението на
проекта „Община Мездра с
енергийно-ефективна обра
зователна инфр аструктура”
по ОП „Регионално развитие”
2007 - 2013 г., в рамките на
който ще бъдат санирани че
тири учебни заведения: ЦДГ
1 „Детелина”, ЦДГ 2 „Роза” и
ПГ „Алеко Константинов” в
Мездра и ОДЗ-то в Зверино. ■

►МАЛКИ ОБЯВИ

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

СНИМКА: АВТОРЪТ

ДАВАМ стая под наем,

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

ПРОДАВАМ
двуетажна къща в

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

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

600 деца в „Библиотека
на открито”
Лятната програма на Регионална библиотека
„Михалаки Георгиев” - Видин "Лято с библиотеката”
завърши. Повече от 600 деца се включиха в инициатива
та „Библиотека на открито”. В импровизираните творчески
ателиета, в двора на Военен клуб-Видин през юли и ав
густ малчуганите имаха възможност да четат, рисуват, ап
ликират и играят, вдъхновени от любими герои от книгите.
Детският чуждоезиков клуб също продължи своите за
нимания, като участниците в него затвърждаваха науче
ното през годината, докато се забавляваха. Своята първа
сбирка направи и клуб „Млад краевед – с книга и фото
апарат да опознаем родния ни град”. Петимата участника
в клуба се запознаха с емблематичния паметник на кул
турата – крепостта „Баба Вида”. С помощта на библиоте
каря от отдел „Краезнание” те научиха интересни факти
от историята на паметника и сами заснеха най-впечатля
ващите моменти от обиколката. В отдел “Изкуство” бяха
прожектирани филми по избор на малките читатели.
В различните прояви от „Лято с библиотеката” участва
ха деца от различни детск и градини, деца от Дома за ме
дико-социални грижи – Видин и Фондация „Талантливите
деца на Видин”, а също и по-големи деца, прекарващи
ваканцията си в града. Най-малкият участник бе няколкомесечната Даяна. "Лято с библиотеката” е част от стреме
жа на РБ „Михалаки Георгиев” да привлече повече млади
хора към четенето. Инициативата бе добре приета от
децата и от техните родители, затова тя ще стане част от
традиционните прояви, насочени към свободното време
на децата. ■ Слово плюс

Слово

плюс

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

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

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”

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

Параскева Маркова
тел. 0876 307 732
0876 537 952

ДАВАМ под наем

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

www. slovoplus. info

●Печатница Враца● ЕООД

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

Слово

култура
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СНИМКИ: АРХИВ

Изложба на
художници
от Монтана
в парламента

И

зложба на художници от Монтана
беше показана в Парламента.
Тя беше открита на 19 септември. В
Клуба на народния предст авител бяха
подредени творби на 26-ма автори от
региона. Те са представители на 3 твор
чески поколения. Възрастта им варира
от 31 до 84 години. Сред тях са доайе
нът проф. Галилей Симеонов, утвър
дени автори като Теодоси Антонов и
Венелин Захариев, както най-младите
членове на дружеството Чавдар Антов,
Мира Маркова, Димитър Гоцак, Татяна
Николова. Кураторът на изложбата
Владимир Манолов избра за афиша и
поканите пейзаж на Николай Пенков,
чиито картини много го впечатлиха.
„Показваме живопис, графика, скулп

тура и керамика. Публиката в Монтана
вече видя тази колекция в експозицион
на зала „Кутловица” на честването по
повод 50 г. Представителство на Съюза
на българските художници и 20 г. дру
жеството на художниците „Тенец”.
Депутатът от ОДС инж. Любомир
Иванов съдейства за организирането
на изложбата в Народното събрание.” –
уточни Дончо Планински – председател
на дружеството.
Експозицията „Художници от
Монтана” ще остане подредена в Клуба
на народния представител в сградата
на пл. „Народно събрание” 2 до края на
септември. Очакванията са, че голяма
част от картините ще бъдат откупени от
депутати. ■Слово плюс

Обещаващо
начало

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

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 подобро 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.■

Борислав
КРЪСТЕВ
На 10 септември 2012
г. във фоайето на народно
читалище „Разум-1883”
– Монтана, бе откр
 и
та изложбата на младия
творец Иван Каменов от
Монтана.
Пред събралите се по
сетители и почитатели на
живописта, приложно
то изкуство, графиката,
събрани в над 30 платна,
секретарката на читали
щето Бойка Серафимова
откри творческата излож
ба и предст ави младия
художник Иван Каменов
с пожелание за нови твор
чески изяви в бъдните

дни.
Любителите на при
ложното изкуство остана
ха сериозно впечатлени
от цялата изложба. Но
най-много внимание
отделиха на платната
с отразените образи на
Васил Левски, патриарх
Максим, Джоко Росич,
Рашидов, кмета Златко
Живков и др.
Гражданите на
Монтана и региона имат
две седмици на разполо
жение да посетят и раз
гледат изложбата, а така
също да си откупят найхаресаното платно.
Иван Каменов е на
45 години. Роден е в с.

Долна Рикса. Живее в
Монтана и е безработен.
От малък се занимава с
рисуване. Апартаментът
му в ж.к. „Плиска” 1 е
неговото ателие. Тук раз
вива и реализира твор
ческите си пориви вече в
над 70 платна.
Това е първата му
изява.
Той е самобитен
творец, има дарба, дадена
му от Всевишния Бог.
Настоящата изложба на
Иван Каменов е обещава
що начало, залог за нови
и нови изяви в приложно
то изкуство.
Наслука и попътен
вятър, творецо!■
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