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С 500 000 лв. по трансграничен проект 
построиха 2 игрища 
и 2 детски площадки

Този проект не е свързан с 
икономиката, но е изключително 
важен, защото е изпълнен с 
чисто човешка емоция. Свързан 
е с бъдещето на този край, с 
децата. Така кметът Златко 
Живков откри кътовете за игра, 
изградени в ж. к. “Младост” до 
най-голямата и най-посещавана 
детска градина № 7. Нейните 
възпитаници бяха част от 
тържествената церемония по 
откриването на обектите. 

По традиция на площадката бе 
отслужен тържествен водосвет. 
Отец Николай отбеляза, че 
обектът е за най-младите жители 

на Монтана, които са бъдещето 
на всички и благослови на 
“Многая и благая лета”. 

Строителството на 
площадките, където днес играят 
децата и на малките футболни 
игрища, където спортуват хора 
от всички възрасти, безспорно е 
проектът, от който хората виждат 
и усещат ползата веднага, 
заяви във встъпителните си 
думи Живков. Вечер, в добрия 
смисъл на думата, на двете 
детски площадки е истинско 
стълпотворение от хлапета, 
майки, баби и дядовци. 
►(Продължава на 2-а стр.)

Де ле га ция от 
Иваново в 
Бърдарски геран

По по вод чес т ва не то на Деня на Бяла 
Слатина Общината пос рещ на де ле га ция от се-
ло Иваново, Сърбия, с ко ето Бърдарски ге ран 
има под пи сан до го вор за сътрудничество. На 
16 сеп тем в ри Йошка Дудуй, кмет на Иваново, 
Йосиф Василчин-Маре, зам.-кмет на Иваново и 
Петър Калапиш по се ти ха Бърдарски геран, за-
ед но с кме та на Община Бяла Слатина ин ж. Иво 
Цветков и се срещ на ха с пред с та ви те ли те на 
Инициативния комитет, кой то по ма га на кмета 
Светлана Караджова.

Гостите по се ти ха ет ног раф с кия музей, 
читалището, Центровете за нас та ня ва не от се-
ме ен тип, ка то ли чес ка та цър к ва „Свети Йосиф“, 
а на ра бот на сре ща в кметс т во то бя ха об съ де ни 
проб ле ми на об щ нос т та на ба нат с ки те бъл га ри 
и пред с то ящи съв мес т ни ини ци ати ви ■ Слово 
плюс

Мирослав ГЕТОВ
Община Мездра бе но

ми ни ра на за го диш на та 
наг ра да „Златен ключ за 
при нос в об лас т та на сво
бо да та на ин фор ма ция на 
Програма дос тъп до ин фор
ма ция (ПДИ) в ка те го ри ята 
„Институция, найдоб ре 
ор га ни зи ра ла пре дос та вя не
то на ин фор ма ция за граж
да ни”. 

Община Мездра е до бър 
при мер за мал ка ад ми нис
т ра тив на структура, но с 
го лям ка па ци тет при ор га
ни зи ра не то и уп рав ле ни ето 
на дейнос ти за по ви ша ва не 

на проз рач нос т та и ефек
тив нос т та на работа. Това 
бе от че те но и в рейтинг 
на ак тив на та проз рач ност 
2012, из гот вен от ПДИ, 
къ де то тя бе ше кла си ра
на на прес тиж но то ос мо 
мяс то след про уч ва не на 

дейнос т та на над 480 ад
ми нис т ра тив ни струк ту ри 
на из пъл ни тел на та власт на 
централно, ре ги онал но и 
мес т но ниво. Местната уп
ра ва под дър жа и об но вя ва 
ре дов но ин тер нет стра ни ца 
с раз но род ни и из чер па тел

ни ин фор ма ци он ни масиви. 
Сред тях са пуб лич ни те 
регистри, ко ито Общината 
поддържа. Съгласно изис к
ва ни ята на Закона за дос тъп 
до об щес т ве на ин фор ма ция 
(ЗДОИ) на сай та има сек ция 
за Достъп до об щес т ве на 
информация. Предвидена е 
и въз мож ност за по да ва не 
на за яв ле ния по ЗДОИ по 
елек т ро нен път. В ад ми нис
т ра ци ята ра бо ти Център за 
ус лу ги и ин фор ма ция на 
гражданите, в кой то е обо
со бен екип от три ма слу
жи те ли за обез пе ча ва не на 
дос тъ па до информация. 

Позитивните наг ра ди 
„Златен ключ” бяха връ че
ни в още три категории: за 
гражданин, найак тив но 
уп раж ня вал пра ва та си по 
ЗДОИ, за жур на лис ти чес ки 
материал, свър зан с пра во то 
на дос тъп до информация, 
и за НПО, найак тив но 
уп раж ня ва ло пра ва та си 
по ЗДОИ. Ще бъ дат при
съ де ни и две антинагради: 
„Катинар”  за институция, 
ко ято на ру ша ва пра ва та на 
граж да ни те и въз п ре пятс
т ва сво бод ния дос тъп до 
информация, и „Завързан 
ключ” за найаб сур д но и 
смеш но ре ше ние по ЗДОИ. 

Награждаването на 
призьо ри те беше на 28 сеп
тем в ри  Международния 
ден на пра во то да знам 
в Пресклуба на БТА в 
столицата. ■

Община Мездра
бе номинирана за 
„Златен ключ”

СНИМКА: АРХИВ
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►(Продължение 
от 1-а стр.)
Проектът с дългото 

име “Развитие на 
дребно мащабна, 
спортна и рекреационна 
инфраструктура в 
трансграничния район 
между Монтана и Пирот” 
стартира през миналия 
юли и трябваше да 
приключи през идния 
януари. 

Водеща е местната 
администрация. От 
общата сума 424 000 
евро, по-голямата част 
258 000 или малко над 
половин милион лева са 
за Монтана, а останалата 
част е за Пирот. 
Изпълнител е “Стройко 
2002”. Дейностите по 
изграждането бяха 
завършени с около четири 
месеца по-рано, за радост 
на всички. 

Благодарение на 
бързата и качествена 
работа на изпълнителя, 
децата ще могат да се 
забавляват в топлите 

есенни дни. Предвиждаме 
до дни на детските 
площадки да бъде 
монтирано и нощно 
осветление. 

Такова осветление 
вече е направено край 
минифутболното игрище 
до спортната зала 
“Младост” в областния 
град. Там до полунощ 
млади и стари ритат. 
Другото игрище е в 
съседно Николово. 
Малкото село е най-
спортното в общината, 
защото има два футболни 
отбора. 

Пет подписки за още 
детски площадки са 
внесени в деловодството 
на община Монтана през 
последните месеци. 
Те са основно от хора, 
които живеят в първа и 
втора част на жилищния 
комплекс “Младост”. 
Панелките там са 
обитавани предимно от 
млади семейства, които 
имат по повече от едно 
дете. ■ Слово плюс

Темата на таз го диш на та 
дис ку сия бе “Подобряване 
на сре да та за раз ви тие на об
щи ни те през 2013 го ди на“. 
Във фо ру ма се вклю чи ха 
кме то ве и пред се да те ли на 
об щин с ки съвети, об лас т
ни ят уп ра ви тел и че ти ри ма 
на род ни пред с та ви те ли от 
ре ги она – три ма от ГЕРБ 
и Янаки Стоилов от БСП, 
ко ито под к ре пи ха ис ка ни ята 
на общините.

Кметовете на Берковица 
Димитранка Каменова, на 
Монтана Златко Живков и 
на Лом Иво Иванов пред
с та ви ха по зи ци ите на 
Националното сдру же ние 
на общините. Найго ле ми
те проб ле ми са свър за ни с 
пътищата, с на ма ле ни те суб
си дии за ка пи та ло ви раз хо ди 
и за зим но то под дър жа не 
на шосетата. Местните уп
ра ви пред ла гат през 2013 г. 
тран с фе ри те за ка пи та ло ви 
раз хо ди да бъ дат 70 млн. лв. 
сре щу 28 млн. лв. за 2011 г. 
Двукратно да бъ дат уве ли
че ни сред с т ва та за ре монт 
и под дър жа не на пътищата, 
ко ито се га въз ли зат на 43 
млн. лв. Само ед на чет върт 
от об щи ни те имат дос тъп до 
пър вок лас ни те пътища, а по
ло ви на та раз по ла гат са мо с 
чет вър ток лас на та мрежа. За 
сне го по чис т ва не са не об хо
ди ми 21 млн. лв., ко ето е със 
7 млн. лв. по ве че спря мо та
зи го ди на се га от пус на ти те 

от дър жа ва та па ри пок ри ват 
ед ва 20 на сто от разходите. 
Предложението е об вър
за но с пок ри ва не са мо на 
найне от лож ни те раз хо ди и 
с фи нан со ви те въз мож нос ти 
на общините, за яви кме тът 
на Берковица Димитранка 
Каменова. Общините за
гу би ха бли зо 1 млрд. лв. 
от соб с т ве ни те при хо ди и 
трансфери, а то ва до ве де 
до се ри оз но изос та ва не и 
на раз ход ни те стан дар ти за 
де ле ги ра ни дейности, по со
чи тя. Държавата да из пъл ни 
за ко но вия си ан га жи мент да 
фи нан си ра 100 про цен та ре
ал ни те раз хо ди за де ле ги ра
ни те на об щи ни те дейности. 

Според общините, гот
ве ни ят про ек то за кон за
сил ва цен т ра лиз ма и не 
пре одо ля ва про ти во ре чи ята 
с Европейската хар та за 
мес т но самоуправление. 
Бюджетната про це ду ра е 
пос та ве на в мно го сил на 
за ви си мост от ука за ни ята 
на фи нан со вия министър, а 
не из пъл не ни ето й се счи та 
за на ру ше ние на бю джет
на та дисциплина, тре во жат 
кметовете. 

Кметът на Лом Иво 
Иванов ко мен ти ра пред ла га
ни те про ме ни за уп рав ле ние 
на вод ния сектор, за лег на ли 
в про ек та на Националната 
стра те гия за уп рав ле ние и 
раз ви тие на вод ния сек тор 
и в про ек та за из ме не ние 

на Закона за водите, ко ито 
по раж дат се ри оз на заг ри
же ност сред общините. 
Притесненията са свър за ни 
ос нов но с дос тъп нос т та и 
ка чес т во то на услугите, как
то и с ро ля та на об щи ни те 
в ин вес ти ци он ния про цес в 
сектора. Заслужава да бъ дат 
ос нов но об съ де ни след ни те 
гру пи въпроси:

1. Промените не съз да
ват трай ни ме ха низ ми за 
оси гу ря ва не на нуж ни те 
стан дар ти за ка чес т во то и 
дос тъп нос т та на ус лу га та за 
потребителите.

2. Предлага се про мя
на в ре жи ма на соб с т ве
нос т та вър ху ос нов ни те 
съоръжения. 

3. Ролята на об щи ни те в 

ин вес ти ци он ния про цес в 
сектора.

Инвестициите са ос нов
но ус ло вия за ефек тив но то 
фун к ци они ра не на вод ния 
сектор, а в про ек та на стра
те гия лип с ват ре алис тич ни 
ва ри ан ти за по етап но оси
гу ря ва не на те зи ресурси, 
оцен ки те на ко ито въз ли зат 
меж ду 13 и 43 млрд. лева.

Златко Живков из ра зи 
не до уме ни ето на ко ле ги те 
си от от па да не то на за ко
но ва та га ран ция за пре вод 
на дър жав ния тран с фер 
еже ме сеч но до 5о число. 
Неприемливо е също, че 
от па дат всич ки регламенти, 
от не ма щи кон с ти ту ци он ни
те бю джет ни пра во мо щия 
на два та ор га на на мес т на 
власт, как то и това, че те
ку щи те раз хо ди за мес т ни 
дейнос ти ня ма да мо гат да 
се фи нан си рат за смет ка 
на по ет дълг от общината. 
Намаляването на мак си мал
ния праг за по ема не на дълг 
от 25 на 15 про цен та ще 
ли ши вся ка тре та об щи на от 
дос тъп до кре дит ния пазар, 
под чер та още Живков. 
Особено важ но е да зна ем 
как во се случ ва с об ход ния 
път на Монтана и с ре мон та 
на про хо да Петрохан. Тези 
от сеч ки са важ ни за хо ра та 
от областта, ка за още Златко 
Живков. Петрохан вър
ви по план, а за об хо да на 
Монтана има об жал ва не на 

търга. До на ча ло то на зи ма
та фирмата, ко ято ра бо ти на 
пъ тя през про хо да пое ан га
жи мент той да бъ де при ве
ден в нор мал но състояние, 
уве ри ха го управляващите. 

Според кмета на 
Медковец Венцислав 
Евгениев, об щин с ки те пъ ти
ща в Монтанско са в ло шо 
със то яние за ра ди пос то
ян ния тра фик на теж ки те 
камиони, ко ито пъ ту ват към 
и от фе ри бо та във Видин. 
Малките чет вър ток лас ни 
пъ ти ща не са про ек ти
ра ни да из дър жат та ка ва 
натовареност. 

В на ча ло то на зи ма та 
всич ки шо се та са раз
би ти и с ог ром ни дупки. 
Настояваме път на та аген ция 
да под гот ви точ ни те марш
ру ти за тировете, за що то 
из кър п ва не то на мал ки
те пъ ти ща е за смет ка на 
общините, а ка пи та ло ви те 
раз хо ди вся ка го ди на се 
свиват, при зо ва той.

Председателят на 
Общинския съ вет в 
Чипровци др Юли Цветков 
по ис ка на род ни те пред
с та ви те ли да об мис лят 
при ема не то на спе ци ал но 
за ко но да тел с т во за за щи та 
на мал ки те общини, ко ито 
неп ре къс на то обез лю дя ват 
и не е да леч времето, ко га то 
ще из чез нат от картата. Той 
пред ло жи да бъ дат об мис
ле ни со ци ал ни пла ща ния и 
привилегии, ко ито да сти му
ли рат хо ра та да ос та ват там. 

Краят на ди ало га бе ше 
сло жен от още ед но точ
но из каз ва не на кме та на 
Медковец инж. Венцислав 
Евгениев, кой то подчерта, 
че без ма те ри ал но про из
вод с т во бю джет на сфе ра 
няма. В след ва щия бю джет 
да има пого ля ма спра вед
ли вост при раз п ре де ле ни ето 
на средствата. В мно го на
се ле ни мес та хората, ко ито 
жи ве ят лошо, зам рък ват 
без ле кар и зъболекар. Та
ка на ре че ни те бе ли пет на в 
зе ме дел с ки те зе ми фир ми те 
не ги плащат, а ако то ва се 
промени, соб с т ве ни ци те на 
те зи зе ми ще мо гат да по лу
чат па ри по не за ле кар с т ва та 
си. 

Имаме ли яс на стра
те гия за раз ви ти ето на 
земеделието. Нямаме – каза 
още той. Трябва да се съз
да дат мелиорации. Не е ли 
срамно, че найго ля ма та ре
ка в Европа ми на ва пок рай 
на ши те земи, а ние ня ма ме 
по лив но земеделие. И още, 
та зи фор ма на фи нан си ра не 
на об ра зо ва ни ето има пе чал
ни резултати. Тревожно е, че 
обик но ве ни те хо ра жи ве ят 
все позле!

Пред кме то ве те де пу та ти
те от уп рав ля ва ща та пар тия 
по еха ан га жи мент да бъ дат 
об съ де ни пред ло же ни ята в 
дис ку си ята с НСОРБ за бю
джет 2013. ■ Слово плюс

24 сеп тем в ри – Ден на ди ало га 
меж ду цен т рал на и мес т на власт

За по-го ля ма спра вед ли вост 
за об щи ни те в бю дже т 2013

С 500 000 лв. 
по трансграничен 
проект... 

▲Според кмета на Медковец Венцислав 
Евгениев, об щин с ки те пъ ти ща в Монтанско са 
в ло шо със то яние за ра ди пос то ян ния тра фик на 
теж ки  камиони, ко ито пъ ту ват към и от фе ри бо
та във Видин. СНИМКИ: КРУМ КРУМОВ
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Елеонора ЦАНОВА

-Господин Сретениев, 
праз нич но ли е 

настроението, ва ше то и на хо-
ра та от об щи на та, и ус пе шен 
ли бе то зи пе ри од от ман да та?

 Мисля, че нас т ро ени ето 
на хо ра та е празнично, като 
виждат об но вя ва щия се площад, 
промените. Празнично е нас т ро
ени ето и на хо ра та от об щин с ка
та администрация, на жи те ли те 
на Бойчиновци и на съ сед ни те 
села. За то ва ще доп ри не се и бо
га та та програма, ко ято пред ла га
ме за то зи ху бав ден. Ще про ве
дем тър жес т ве на сесия, на ко ято 
ще от ли чим с по чет ния знак на 
об щи на та две дос той ни же ни  
др Коцева, ра бо ти ла 52 го ди ни 
ка то ле кар във Владимирово, и 
др Лазарова, с 50го ди шен стаж 
ка то ле кар в наго ля мо то ни се ло 
Лехчево. Заслужено приз на ние 
за всеотдайния им труд, за то ва , 
че по ма гат, ле ку ват ве че по ко
ле ния жи те ли на те зи на се ле ни 
места.

- Настана труд-
но вре ме за мал ки те 
общини, как оце ля-
ва те?

 С мно го работа. 
Ра бо та та е майка та и 
на оцеляването и на 
успеха. Общината е с 
9300 жители. Когато ми 
гла су ва ха до ве рие и ме 
из б ра ха за кмет, без ра
бо ти ца та бе 42 про цен
та, с ев ро пейс ки те прог
ра ми по за етос т та я сва
лих ме на 34 процента. 
Но пак, то ва е ог ро мен 
про цент, без ра бо ти ца та 
е бич осо бе но за хо ра та 
на 4555 години, ко ито 
ня ма къ де да работят, 
за да си на ба вят не об
хо ди мо то им вре ме за пен си они
ра не. За то ва ние при бяг нах ме до 
Оперативна прог ра ма „Развитие 
на чо веш ки те ре сур си“, но за 
съжаление, та зи прог ра ма има 
ед но го ди шен срок и мно го пак 
не мо гат да се до бе рат до нуж
ния стаж за пен си они ра не .

- В пос лед ни те го ди ни все 
по-го ля ма част от тън ки те и 
без то ва при хо ди на об щи ни те 
из ти чат към централата, а от 
дър жав на та хаз на към об щи-
ни те се връ щат все по-мал ко 
средства. Така ли е ?

 Да, та ка е, ръ це те на мес т
ни те об щ нос ти са вързани. Ние 
про ве дох ме в Деня на ди ало га 
сре ща при об лас т ния уп ра ви тел 
с де пу та ти те от на шия из би ра те
лен ра йон и пос та вих ме сво ите 
искания. Едно от тях е за ка пи
тал но то строителство. За об щин
с ка та път на мре жа от 21 ки ло ме
т ра ние по лу ча ва ме 50 000 лева, 
ко ето е съв сем ми ни мал на сума, 
за да мо жем да нап ра вим пъ
ти ща та нор мал ни за движение. 
Парите не сти гат доникъде, из
кър пих ме ед ва 8 ки ло мет ра та зи 
година. Имаме пред ло же ние и за 
де ца та от дет с ки те градини да 
бъ дат от пус на ти по 50 ле ва на 
де те от държа ва та  ка то до фи нан
си ра не , за да мо жем да хра ним 
здра вос лов но и та ка, как то тряб
ва на ши те деца. Искане има ме и 
към Националното сдру же ние на 
об щи ни те, при оп ре де ля не кри
те ри ите за хра на на уче ни ци те в 
дър жав ни те по ръч ки 

да не бъ де оп ре де лящ 
ка то най-ва жен фак тор
нис ка та це на
Какво оз на ча ва нис ка цена, 

ко га то ста ва ду ма за хра не не на 
на ши те деца. А обик но ве но то ва 
е при ори тет но при оп ре де ля не 
на пе че лив шия на дър жав на та 
поръчка.

- Децентрализацията ка то че 
ли по ве че из ли ня ва, а цен т ра-
ли зи ра не то се на ла га, пра вил-
но ли е?

 Не е правилно. Едно от на
ши те искания, пос тав ени пред 
за ко нот вор ци те ни, бе да се да
дат по ве че пра во мо щия на кме

то ве те. В момента ние сме ка то 
по щен с ка кутия. За училищата 
ние сме пър вос те пе нен 
разпоредител, съ що то е и за со
ци ал ни те дейнос ти  патронаж, 
дом за ста ри хора. Директорите 
на учи ли ща та са с пого ле ми 
пра во мо щия при раз п ре де ля
не на сред с т ва та от кметовете. 
Ние са мо им ги преп ра ща ме
,  ид ва бю дже тът при нас, на 
тримесечие, на шес т ме се чие го 
раз п ре де ля ме меж ду учи ли ща та 
и го даваме. И ето тук тряб ва да 
се нап ра вят промени, как то в За
ко на за мес т ни те финанси, та ка 
и в ня кои пун к то ве от За ко на за 
мес т на та власт. Но ве че по ве че 
от го ди на съм в кмет с кия ка би
нет и ни що не се е променило, 
ма ка р  че не за пър ви път пос та
вя ме те зи въпроси, де пу та ти те 
ни , ня кои, си за пис ва т, д ру ги не 
и толкоз.

- Как се от ра зя ва то ва на 
жи во та на общината, мо же ли 
да си вър ши те ра бо та в та ки ва 
важ ни сфе ри ка то об ра зо вани е, 
здра ве опаз ва не ?

 Въпреки мал ко то средства, 
ня ма ме зак ри ти учи ли ща в 
общината. Има сле ти и ма ло мер
ни па ра лел ки в Громшин, Мадан 
и Мърчево, средищни учи ли ща 
в Лехчево и Бойчиновци с оси
гу рен пре воз на де ца та до тях. 
Училището във Владимирово 
има 120 ученици. За при ема не 
на пет го диш ни те в учи ли ща та 
ня ма  под хо дя щи условия. Пък 
и аз, ка то учи тел с над два де сет 
го ди ни пе да го ги чес ки стаж, не 
смя там, че то ва е под хо дя що за 
старт в училището. Децата са 
нас та не ни в дет с ки те гра ди ни и 
в пре ду чи лищ ни те групи, ко ето е 
нормално. Защото, кой си спом
ня об ра зо ва тел ния ми нис тър от 
на ча ло то на прехода, но все ки 
пом ни сво ята пър ва учителка, 
ко ято го е въ ве ла в клас, ко ято 
го е хва на ла за ръ ка на прага на 
учеб на та стая. Дори аз не пом ня 
ми нис т ри те на образованието, 
ко ито съм сме нил ка то учител, 
на ви на ги ще пом ня сво ята пър ва 
учи тел ка. А за лип са та на пре по

да ва те ли, и то по основни, въз
ло ви пред ме ти, то зи проб лем ви 
е поз нат .

Същото е и с лекарите. 
Виждате, наг раж да ва ме две ле
кар ки с по по ло вин век, от да ден 
на хо ра та и тях но то здраве, но те 
ве че ня мат те зи си ли да помагат. 
А мла ди ле ка ри в Бойчиновци 
и об щи на та не идват. Опитахме 
се чрез оси гу ре на от об щи на та 
сти пен дия да под по мог нем ед но 
мом че, сту дент по ме ди ци на, и 
то да се за вър не тук ка то доктор, 
но впос лед с т вие то се от ка за, 
яв но ще си тър си ре али за ция на 
дру го място. Сега на се ле ни ето 
е оси гу ре но с лич ни лекари, но 
все ки от тях пок ри ва по ня кол ко 
се ла и е трудно.

- Общини ка то вашата, в ко-
ито не ос та на ра бо те ща ин дус-
т рия, се хва щат за ев ро па ри те 
ка то удав ник за сламка. Кои и 
кол ко са раз ра бо те ни те, спе че-
ле ни те и в ход на ре али за ция 
ев роп ро ек ти при вас ?

 Вярно е, ня ма ме ра бо те ща 
ин дус т рия, от ко ято да печелим. 
Проектите, с ко ито сме се зах ва
на ли, са из ця ло фи нан си ра ни от 
ев ро пейс ки те прог ра ми и от нас 
не се ис кат до пъл ни тел ни па ри 
за дофинансиране. На то зи етап 
ус пя ва ме , но ако не са те зи ев
роп ро ек ти , хеп тен ни що ня ма да 
мо жем да направим. Макар че аз 
имам и дру го мнение. 

На бай Христо не му е зор 
да ли ще стъ пи на нов 
ас фалт, на не го му е труд но , 
че до ве че ра не мо же да 
за не се хляб на де те то си
По два про ек та ра бо тим в 

момента. Обществен цен тър  
културен дом в Бойчиновци за 
1 600 000 ле ва  и об но вя ва не 
и об ла го ро дя ва не на  пло щад
ни те прос т ран с т ва в Лехчево, 
Владимирово  Бойчиновци 
и Ерден. В Лехчево е поч
ти завършен, ос та ва мон та
жът на дет с ка та пло щад ка, 
в Бойчиновци до дни ще 
финализираме. С це ле ви те па ри 
за ка пи тал но строителство, ко

ито, ще пов то ря, са ед ва 50 000 
ле ва, из кър пих ме про пад на лия 
път меж ду Бойчиновци и Бели 
бре г,  но ни ос та ват още 13 ки
ло мет ра от об щин с ка та пътна 
мрежа. Жалкото е, че не мо жем 
да под дър жа ме това, ко ето е 
пос т ро ено пре ди мно го години. 
От Междуведомствената ко ми сия 
по бед с т вия и ава рии по лу чих ме 
192 000 ле ва и с тях ре мон ти ра ме 
чи та ли ще то в се ло Владимирово, 
ед но мно го го ля мо кул тур но сре
ди ще с бо га та са мо дейност, те ат
ра лен състав, пев чес ка група.

- Кога хо ра та от об щи на та, а 
тя е част от най-бед ния ре ги он 
не са мо в България, ще по чув-
с т ва т, че Европа е съп ри час т на 
към тях и те са част от та зи 
ев ро пейс ка общност?

 Тогава, ко га то им под си гу рим 
работа, пос то ян на ра бо та по ев
ро пейс ки те програми. За съ жа ле
ние, под по ма га не то по Развитие 
на чо веш ки те ре сур си е за ед на 
година. 

По та зи прог ра ма в мо мен та 
има ме наз на че ни 70 чо ве ка и още 
60 се обу ча ват и след ме сец ще 
са на работа. И тук пак сти гам 
до един парадокс. Заплатата на 
все ки от тях, оси гу ре на от ев ро
па ри те, е 380 лева, а един кмет
с ки на мес т ник по лу ча ва от дър
жа ва та  400 ле ва. Отговорността 
на кмет с кия наместник, до ри в 
наймал ко то селце  Бели брег е 
със 70 човека, но за дъл же ни ята 
му са големи. Чрез те зи ев роп ро
ек ти тряб ва да об ла го ро дим те зи 
на ши села, в ко ито от 50 го ди ни 
поч ти ни що не се е слу чи ло и по 
то зи на чин да прив ле чем ин вес
ти то ри. Сега чу х,  че ки тайс ка 
фир ма ще ин вес ти ра във Ви дин
с кия кра й,  но и там има не що 
не яс но и не се знае да ли ня ма 
да си тръг нат. Единственото и 
найценното, ко ето ние мо жем да 
им пред ло жим ка то пар т нь ори, е 
в по со ка земеделие. П ре ди мен 
ко ле ги те са ус пе ли поч ти всич ко 
да раз п ро да дат ка то сгра ден фонд 
и дру го об щин с ко имущество. 
Един грък ку пи учи ли ще то в 
Ерден и то пад на, за що то ни що 

не се прави там. Аз ня мам на
ме ре ние и же ла ние да про да вам 
ни то зе ме дел с ки земи, ни то ос
та на лия сгра ден фонд. Ако дой де 
инвеститор, по ка же своя ин
вес ти ци онен план  и под пи шем 
до го вор, с удо вол с т вие ще му 
помогнем. А то ва , за ня как ва ста
ра сгра да, да при бе реш петде сет 
хи ля ди лева, не ме блазни.

-  Приоритетите, ко ито си 
пос та вя те, и по ко ито ще ра-
бо ти те в ос та на ло то вре ме от 
ман да та?

 Освен учи ли ща та ни и оси
гу ря ва не на здра ве то на хората, 
ед но от мал ко то неща, ко ито 
мо жем да нап ра вим и не се е 
случ ва ло в годините, е бър зо то и 
ка чес т ве но об с луж ва не на граж
да ни те от стра на на об щин с ка та 
администрация. Ние ра бо та на 
всич ки не мо жем да осигурим, но 

мо жем да ра бо тим та ка , че
хо ра та да не ча кат с дни
и сед ми ци за един документ, 
за ед на справка. 
И то ва ве че е ре ал ност и сме 

го направили. Имаме мно го, 
по тър си ли сво ята прех ра на и 
спа се ни ето на сво ите се мейс т
ва в чужбина. Радостното е, че 
те за поч ват да се зав ръ щат при 
ко ре ните си, в сво ите род ни села. 
Със спе че ле ни те в чуж би на па ри 
един си от к ри за ве де ние, друг 
си ку пи над сто кра ви и ста на 
фер мер. На те зи хо ра ще по мог
нем да се за вър нат и ус т ро ят 
тук. В го ди ни те на ма ля ва не то 
на жи те ли те на об щи на та не е 
драстично.

- С как во то зи кра сив град 
пос ре ща своя праз ник и как во 
е ва ше то пос ла ние към хо ра та, 
ко ито са ви гла су ва ли до ве ри-
ето си?

 Ще има ме мно го ин те рес на 
кул тур на програма, за праз ни ка 
ще дойдат мно го гости, очак ва
ме и гру па от сръб с ка та об щи на 
Бабушница, с ко ято ра бо тим 
по един бъ дещ тран с г ра ни чен 
проект. А пос ла ни ето към мо ите 
съг раж да ни е за мно го здра ве, 
щас тие и спокойствие.■

Светлин СРЕТЕНИЕВ, кмет на Община Бойчиновци:

С европейските пари по 
заетостта намалихме
безработицата Поздравявам най-сър деч но 

всич ки г раж да ни 
на об щи на Бойчиновци 
с праз ни ка на града
 7 октомври!
На всич ки вас и на
гос ти те на гра да 
же лая ве се ли 
праз нич ни дни, 
бла го ден с т вие и 
ус пе хи в на чи на ни ята! 
Да си пожелаем 
здраве и спорен труд, 
за да превърнем 
нашата община 
в добро място за 
живеене!

Светлин СРЕТЕНИЕВ
кмет на Община 

Бойчиновци

Светлин Алексиев 
Сретениев е роден на 
12.04.1965 г. Семеен, 
учител по професия. 
В периода 1986-2007г. 
работи като учител 
и зам.-директор в 
Професионална  
гимназия по транспорт 
„Владимир  Минчев”, 
с. Владимирово. На 
местните избори през 
2007г. е избран за кмет 
на с. Владимирово, а 
през 2011г. – за кмет на 
Община Бойчиновци.
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Боян АНГЕЛОВ

Асеновата
крепост

На Петър Динчев

Бе отдавна, но помня
още детския страх…
Скалнината огромна
през мъглите видях.
Чая носеше мътни,
гороломни води.
Бавни сенки безплътни
от видяно преди
просветляват в недрата
на стиха нероден.
И блести над мъглата
крепостта на Асен!
Милват сенки орлови
непристъпния зид,
стъпил в тежки основи
и скрепен от гранит.
Тази българска вяра,
тази жертвена власт
мрачината прогаря
с непомръкваща страст.
И над бездната сляпа
сам, обречен и тих –
в мене мракът се стапя
и обжарва ме стих!

Атанас КАПРАЛОВ

Безименният
Страхливците са там отзад –
те ще живеят сто години…
А ти си в бомбения ад
с присъда ясна –
да загинеш.

Като дивак, загубил ум,
пълзиш и стреляш,
псуваш,
храчиш…
Но смъртоносният куршум
да те пожали?
Няма начин.

Той блъсва твоето чело
със скоростта на светлината
и ти,
чуплив като стъкло,
се разпиляваш по земята.

Войната свършва в този миг
за теб.
Без орден за заслуги.
Без почести…
Като войник, 
заровен с хилядите други.

И ако те бележат с кръст,
ще е безименен,
защото
ти вече ще си само пръст.
Пръст, 
бременна с безброй животи.

Пръст, 
лакома като смъртта.
Пръст, 
за която днес загина.
Пръст от безкрая на света
с цвят,
   вкус
       и мирис на родина.

Димитър МИЛОВ

Момичето
в бяло
Защо ли си спомних площад 
„Гарибалди”
и сънното утро, от слънце 
преляло,
когато премина с очи на кобалт и
със токчета звънки момичето в 
бяло.

И морза на нейните токчета ние
разчитахме с Есенски после на 
срички:
какво ли ни каза, преди да се 
скрие,
преди да потъне в тълпата сред 
всички?

Видение сякаш пред погледа мина,
повярвахме – беше това 
неизбежно.
Листата, облечени в жълта 
коприна,
от стъпките леки потръпваха 
нежно.

Очакваме ние все мигове звездни.
Но няма пощада за нас поначало –
защото в душата ти може да 
влезне
със токчета звънки момичето в 
бяло.

Станка БЕЛОРЕШКА

*** 
Аз уми рам и свет ло се раж дам- 
разнолика, нес т рой на душа...”
  Д. Дебелянов

НЕ ЗНАЯ в то зи мой жи вот 
из кач вах ли се или слизах.
До вче ра с тъм на дре ха бях, 
а днес съм с бя ла риза.

И тъж ни пес ни вче ра пях, 
а днес ка то звез да си яя- 
вър вя по стръмен, хлъз гав бряг, 
но пос ле кро тич ко ще сляза, 

къ де то в бис т ри те во ди 
в ре ка та буй на на живота, 
за бър зан ден ще се роди...
Ще тръг на без посока,
 
ще тър ся своя връх 
до об ла ци те бели, 
ще слушам, спря ла дъх, 
прис пив но- неж ни трели...

Не зная в то зи мой жи вот 
из кач вам ли се или сли зам- 
до вче ра с тъм на дре ха бях, 
а днес съм с бя ла риза.

18 октомври, 2006 г.

▲"Самота". 
Вероника ЛАЗАРОВА

Рисунка. Димитър ДОНЕВ

Петър ДИНЧЕВ

Творчество
В началото всичко е порив,
една непонятна мечта.
Пробудена жажда да сториш
несторени още неща.
И всичко във теб се обръща –
и чувство, и мисъл, и страст…
Забравяш и близки, и къща,
подгонен от някакъв глас
да хукнеш по стръмни баири,
да газиш студени води.
Да дириш, да дириш, да дириш
през мрак и усойни беди.
Додето изгрее светлика
на някакъв паметен миг,
когато на радост велика
ще екне родилният вик.
Тогава с отпуснати нерви
ще спреш неочаквано тих –
пред теб ще е шарена черга,
картина, резба или стих…
Ти в него с любов си затворил
пшенично зърно красота.
Прогледнал е слепият порив
и ясна е твойта мечта

Иван ЕСЕНСКИ

Сълза
   В памет на Добромир Тонев

Плътта, която ще те отрече,
на чудеса навярно се надява.
Не се залъгвай, есенно щурче –
ти вече със смъртта си се 
надпяваш.
Нехае тя за храбрия ти глас
и с бялото на зимата те гледа –
не зная кой е този сняг за нас,
ала за теб е първи и последен.
Стоварва се огромният му крак
връз черната ти броня сред 
тревите
и в този миг – като обратен сняг –
душата ти след песента полита.
И там, между небето и смъртта,
ще се разминат нейде в необята
изящната душа на песента
и глухата душа на пустотата.
А тук, сред тая вълча тишина,
в която и сълза не се обажда,
ти просто ще приличаш на една
замръзнала в снега солена сажда.

Тихомир ЙОРДАНОВ

Античен 
мо тив

Най-важ но е да има магистрали.
Ще ста нат бързо, без провали.

До Турция най-дъл га та ще води.
До Гърция пък другата. Изгоди

ни да ва третата, а тя е до морето,
къ де то са аме ри кан с ки те ракети.

И три те са за цел ви со ка - 
по тях се дви жим в две посоки.

Това ще бъ дат на ши Термопили:
под тях ще легнем, бра тя мили!



Страниците подготвиха: Галина ГАНОВА, Цветан ИЛИЕВ, 
Димо ТРОЯНОВ и Галина СЕВЕСТАКИЕВА

Валентина АТАНАСОВА

Предплата 
за рая

Сияние раз реж да вън нощ та -
под злат но то чер ги ло на лу на та
съ ну ват ру чей пти ци и цве тя
и ти ши на се ро ни непонятна.

Потайни стъп ки в ме ка та тре ва
по тъ ват ка то в об лак – пухкав, кълбест,
про бяг ват ти хо деб не щи слова,
в очак ва не то си нощ та потрепва.

Забрава пи ят мо ите очи,
по пи ли здра ча чак до свой то дъ но
и стран но е, но са мо в тях ли чи
на за гу ба та бол ка та безумна.

Предплатата за рая мал ка бе.
На чув с т ва та без па мет на та кла да 
из лит на към ви со ко то не бе
и чух ме как в ду ши те вли за ада. Рисунка. Евгений БОСЯЦКИ

Джуни АЛЕКСАНДРОВА

*** 

СЪНУВАХ тво ята ръка,
го ля ма и прекрасна,
да сграб ч ва политналото,
веч но ти ча що дете.
Сънувах тво ите очи,
и топли, и сурови,
да ук ро тя ват лу де ти на та в мен.
Сънувах твоя глас гри жо вен
да бла гос ла вя по ри ва на мла дос т та 
ми.
Сънувах тво ята прег ръд ка - 
зас лон за мой та пла че ща душа.

По-жив от вся ко га ви дях
ли це то на ба ща ми.

2010 г.

Георги ДУШАНСКИ

Думи 
за Русия

 Някои без род ни ци заб ра вят 
 как во е за нас Русия.

В сър це то си съм вдиг нал пи щен храм.
За те бе Рус и Александър Втори - 
за сла ва на ве ли ка та ви бран,
дог де е свят за вас да се говори.

Като не бе сен страж от там да бдиш
в ду ши те ни да не бу ду ва зима.
И вя ра та ни буд на да крепиш,
че на зе мя та веч но ще ни има!

И как да ти се моля, сам не знам,
да но при емеш мо ята молитва,
да но прос тиш за бъл гар с кия срам
на блуд ния ни брат във грях залитнал!

Камелия КОНДОВА

Мама
Мамо, чакай, сняг ще завали.
Той не е последният ти, мамо.
Има още много зимни дни.
Аз не съм достатъчно голяма
да посрещна зимата сама.
Не и тази нелюбовна зима.
Имам десет летни имена,
само че без теб си нямам Име.
Как да ме нарича този мъж?
Може само: Тя, Онази, Нея.
Няма да си тръгваш изведнъж.
Научи ме първо да старея.
Аз опитвам, само че в снега
смисъл търся, а не го намирам.
Няма да умираш. Не сега!
Научи ме първо да умирам.

А на най-безснежното небе,
без артрит, без кръвно и без нерви,
мама се превръща във дете.
И със снежна топка ме замерва.

* * *
Отбрулен сам-са ми чък пос-
ред всич ко живо, мъд ре цът не 
съзнава, че го прави, но вър ши 
онова, ко ето му е ре че но от 
Бога, за да проп ра ви път
в чо веш ко то гъмжило, пър-
ти на към бу ре нос на та любов, 
ко ято ей така,
мър ци на ще по ги не в страст 
и ду ми за звезди, за мир и 
обич, пур пур ни утра, и за
раз се че ния въ зел на скръб та 
по залеза, не по-мал ко кър вав
от са мо то ут ро – елей ни ду-
ми за из га ря ща та сво бо да в 
един с т во то
на чифта, мно жес т во то и 
без к рая – ре ал но пот вър ж-
де ние на без б рой по ги на ли 
любови.

* * *
Полюшне ли се вя тъ рът и се 
за иг рае с пар ли ви те ези ци на 
пул си ра щия огън, ка тур не ли 
се дъл гос т во лес ти ят бор, съ-
щин с ки стар пи яни ца нас ред 
по жа ра – сред най-пъс т ра та 
от мно гоц вет ни те му но щи 
– све те цът схваща, че меж-
ду не го и све та прис пив но се 
лю лее гла сът на сто ре но то 
вече, че ня ма връ ща не назад, 
че днес ма га реш ки ят трън се 
пер чи и под лъг ва пог лед с ви-
оле то ва осанка, но ут ре бод-
ли те му са ве че пух.

* * *
… Там зла то ко си те ни вя с по ли-
те си ри су ват не раз га да еми
йе рог ли фи в не бе са та (по в 
дъното: гората, без сън но 
огледало,
къ де то све тът от ве ко ве 
потъва; зе ле ни на отвесна,
мо гъ ща тайн с т ве ност –
до кос неш ли пейза жа с глас, са-
ма та същ ност на жи во та
ще ек с п ло ди ра в от го вор с хи ля-
дог лас ни звуци,
там вя тъ рът на пре се кул ки 
хлипа, за да от люпи пласт след 
пласт
от ка на ра та и я нап ра ви ка мъ-
че отново, 
там с пър ха ви крил ца враб че та
ка то из гу бе ни ду ши пок ла щат 
гор с кия покой,
а мал ко по-на зад коз ле с пот-
ръп ва ща опаш ка
от циц ка та на май ка си бо зае – 
съ щин с ка пе пе ру да 
в храс та лак от ди ва роза;
там ехо то шеп ти ед но и също, 
забравено, но скъ по име,
ли ше но от про из на ся не докрай;
там хре бе ти се блъс кат в 
гри ви те на об ла ци те още по-
далечни,
за да ги пра тят ня къ де да ле че 
от са мия космос.
И ако има не що дру го в 
гледката, то ва е, че чо ве кът
без да спи ра да върви, сгло бя ва 
еле мен ти те на ця ла та кар ти на
и – из ка те рил ду ми те си връх 
след връх – се учи да говори.

Радослав ИГНАТОВ 

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

"Йероглиф". Вероника ЛАЗАРОВА

Вероника ЛАЗАРОВА

Аз, разноцветната

Животът ми е наниз от мъниста
мънисто цветно всеки ден е давал.
Понякога от ангел съм по-чиста,
понякога по-черна съм от дявол.

Струят потоци хиляди във мене,
разделят се и сплитат се пътеки.
От възлите на топлите ми вени
посока своя сякаш има всеки.

Аз огън съм, изгаснал сред пожари,
вода съм аз, удавена в морето.
Понякога от студ у мене пари
или от жар смразява се сърцето.

Подобно времето съм разнолика,
събрала сякаш цялата вселена.
Дълбоко нейде мойта същност вика,
от тази разноцветност уморена.

Това съм аз! Дори не съжалявам,
от болка, че лудея или стена.
На себе си аз вярна пак оставам
бушуваща, обичаща, смирена.

Мартен КАЛЕЕВ

* * *
Питам се
Дали имам право 
на свещ и икона
Когато времето свършва
И нощта се разпилява на звуци
Кръвта ми блъска ли блъска
В горещите вени
Преди да попие в тръните
И да се превърна 
В цъфнали шипки,
В нетрайно ухание
И в остра трева.
Търся призрачни сенки
С които да седна на приказка -
да ме наметнат
Със своята дреха
Която да е по мярка 
поне на душата ми
та в нея да не поникне
ръждивата болка
когато въздишки ловуваме 
а страховете ни 
паднали ничком
се молят за нас
въздухът дано ни запомни
преди да сме се разпаднали
в почти свобода…



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

4 - 10 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.

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

6БРОЙ 36 (847) 4 -10 ОКТОМВРИ 2012 Г.Слово спектър

4  ч Св. свщмчк 
Йеротей, еп. Атински. Св. 
мчца Виринея

5 п Св. мчца Харитина. 
Св. свщмчк Дионисий, еп. 
Алексадрийски

6 с * Св. апос тол Тома
7 н † Неделя 

след Неделя по дир 
Въздвижение. Св. мчци 
Сергии и Вакх

8 п Преп. Пелагия. 
Преп Таисия Св. прпмчк 
Игнатий Старозагорски 
(II814)

9 в Св. ап. Яков 
Алфеев. Преп. Андроник и 
Атанасия.

10 с * Св. мчци 
Евлампий и Евлампия. 
Преп. Теофил Изповедник. 
Св. 26 прпмчци Зографски 
(1284).

ОБЩИНА MЕДКОВЕЦ 
Ул.”Г. Димитров” № 26, Централа 09727/ 21 36 ; Факс:09727/ 23 23

На ос но ва ние чл.44, ал.І, т.7 от ЗМСМА и във връз ка с из пъл не ние на ре ше ния № 28/26.01.2012г. и 
№ 63/31.05.2012г. на ОбС и Заповед № 52/04.06.2012г. на кме та от нос но раз по реж да не

 с имо ти час т на об щин с ка соб с т ве ност на об щи на Медковец, обл. Монтана 

О Б Я В Я В А
Публичен търг с яв но над да ва не за про даж ба та на нед ви жи ми имо ти

час т на об щин с ка собственост, как то следва:
Ниви час т на об щин с ка соб с т ве ност в зем ли ще то на с. Медковец

№ Имот № Местност Начин 
на трай но 
пол з ване

 Ка т. П лощ
/дка /

Да нъч на 
оцен ка /лв./

Пазарна 
оцен ка /лв./

1 008003 ГОРНИТЕ ЛИВАДИ Нива ІІІ 1,416 166.50 552.24
2 042019 ЛИПЕНА Нива ІІІ 10,063 1183.40 4125.83
3 072019 ЛИПЕНА Нива ІІІ 4,992 587.10 1996.80
4 080011 БАГАЧИНСКИ ПЪТ Нива ІІІ 7,287 964.10 2987.67
5 098016 ТУРСКИТЕ ЛОКВА Нива ІІІ 5,119 865.40 2098.79
6 108014 РАСОВСКА БАРА Нива V 9,602 846.90 3456.72
7 119004 ОРНИЧАКА Нива ІІІ 15,431 2835.40 6481.02

Ниви час т на об щин с ка соб с т ве ност в зем ли ще то на с. Пишурка
№ Имот № Местност Начин 

на трай но
пол з ване

 Ка т. П лощ
/дка /

Да нъч на 
оцен ка /лв./

Пазарна 
оцен ка /лв./

1 002011 ПОЛЕТО Нива ІІ 4,403 850.70 1893.29

Ниви час т на об щин с ка соб с т ве ност в зем ли ще то на с. Расово
№ Имот № Местност Начин 

на трай но 
пол з ване

 Ка т. П лощ
/дка /

Да нъч на 
оцен ка /лв./

Пазарна 
оцен ка /лв./

1 503004 ШИНОВЕЦ Нива III 9, 281 1091.40 3805.21
2 527039 ГРЕДА Нива III 2, 276 384.80 910.40
3 533001 МОГИЛИТЕ Нива III 15, 491 2618.80 6506.22
4 537001 МОГИЛИТЕ Нива III 5, 878 993.70 2409.98
5 554015 НАД СЕЛО Нива III 5, 999 1014.10 2519.58
6 607015 ПОД ОКОПА Нива III 12, 219 1616.60 5009.79

Търгът  ще се про ве де на 18.10.2012 г. от 13.30 ч. в за се да тел на та за ла на об щи на  Медковец от ко ми сия в състав:
Председател: инж. Иван Евстатиев Иванов – директор СА
Членове: 1.Цеца Илиева Бориславова – главен сче то во ди тел
                 2. Николай Божиков Динчев – младши ек с перт “ЕП и ЕФ” 
                 3. Мариан Цветанов – юрисконсулт при об щи на Медковец
                 4. инж. Цветан Йорданов Атанасов – старши ек с перт “ОС”
Депозита за учас тие е 10% от на чал на та тръж на це на и ще се вна ся до 12.00ч. на 18.10.2012 г. на ка са та на общината.
Стъпка на над да ва не 1 /едно/ на сто от пър во на чал на та цена.
Оглед на имо ти те – все ки ра бо тен ден.
Резултатите от тър га , кой то ще се про ве де на 18.10.2012 г. от 13.30 ч. в за се да тел на та за ла на об щи на та да бъ дат обя-
ве ни от пред се да те ля на тръж на та ко ми сия в се демдне вен срок.
След обя вя ва не на ре зул та ти те от тър га се  офор мя про то кол с кла си ра не на учас т ни ци те и се пред с та вя на Кмета за 
ут вър ж да ва не и из да ва не на за по вед за продажба, ко ято под ле жи на об жал ва не в дву сед ми чен срок
До учас тие в тър га се до пус кат са мо ли ца и фирми, ко ито ня мат фи нан со ви за дъл же ния към об щи на Медковец.

ин ж. Вен цис лав ЕВГЕНИЕВ , кмет на об щи на Медковец

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 
№ 196/19.09.2012 г. на Общински съ вет 

Чипровци и Заповед №521 от 01.10.2012 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 №176022 с площ от 17,420 дка;
2.имот №184010 с площ от 10,704 дка;
3.имот №188006 с площ от 0,569 дка;
4.имот №188010 с площ от 11,042 дка;
5.имот №195003 с площ от 98,061 дка;
6.имот №195004 с площ от 24,904 дка;

Публичният търг ще се про ве де на 16.11.2012 
г. от 9.00 часа, пов то рен пуб ли чен търг - на 
23.11.2012 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  15.11.2012 
г., и до 16.30 ча са на 22.11.2012 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 15.11.2012 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 22.11.2012 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 по-къс но от де ня, 
пред хож дащ търга, след за ку пу ва не на тръж на 
документация.

Справки и информация: 
тел.09554/ 28-28 /21-06.

Анатоли  ПЪРВАНОВ                                                            
кмет на Община Чипровци



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 
„ЛОВНО-РИБАРСКО
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 

Продавам двуетажна нова вила 
на път Е-79 – на 25 км от Монтана, застроена площ 
140 кв. м (вътрешни стъпала, панорамен изглед, 
вграден в първи етаж гараж и барче), дворно място 
1 дка, нови стопански постройки, лозе, градина, 
асмалък.Тел. за връзка 0884/787465
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Председател на жу ри то 
бе фрон т ме нът на гру па 
„Атлас” Пепи Писарски и 
чле но ве Адем Имери – ком
по зи тор от Македония, 
Жени Лалчева – во ка лен 
пе да гог от Бургас и Иван 
Стойнев – ръ ко во ди тел 
на дет с ки во ка лен със тав 
„Типтоп” и ди рек тор на 
фестивала. Конкурсната 
част включ ва ше из пъл не
ние на пе сен на ро ден език, 
къ де то та лан т ли во то мо ми
че от ОДК граб на пуб ли ка и 
жу ри с из пъл не ни ето си на 
„Сбогом, мое мо ре” от ре
пер то ара на Катя Филипова. 
„Наградата „Гран при” не 
е връч ва на в пос лед ни те 
две го ди ни на меж ду на
род ния конкурс, тъй ка то 
ни то един учас т ник не 
ус пя да съ бе ре не об хо ди
мия брой точ ки за това. 
Тази го ди на 14годишната 
Анна от Монтана ус пя да 
се пре бо ри за при за и аз 
съм мно го щастлив, че от

но во има ме въз мож ност да 
да дем та зи наг ра да”, ка за 
на га лакон цер та ди рек
то рът на кон кур са Иван 
Стойнев.  Анна, ко ято е 
въз пи та ничка на Миглена 
Георгиева и Латинка Боева, 
се със те за ва ше с 52 де ца 
от България, Македония и 
Косово. Тя по лу чи грамота, 
ста ту ет ка и го ля ма ико на на 
Богородица.

Гости на кон кур са бя ха 
Осман  Курпейович  ди
рек тор на меж ду на род ния 
фес ти вал „Златна па ху ля”/
снежинка/ от Черна го ра, и 
ком по зи то рът от Македония 
Миле Шереденков, от к рил 
пе ви ца та Каролина Гочева, 
поз на та на бъл гар с ка та пуб
ли ка от „Мюзик айдъл”.

Това е вто ра та го ля ма 
наг ра да за Анна за та зи 
го ди на от меж ду на род ни 
конкурси. През м. май жу
ри то й при съ ди І наг ра да на 
ра ди окон кур са „Обичам те, 
мо ре” във Варна.

Анна Владимирова от Обединен 
дет с ки ком п лекс «Ние, враб че та та» 
спе че ли „Гран при” на 
ІХ меж ду на ро ден дет с ки 
му зи ка лен фес ти вал 
„Златни ябъл ки” в Кюстендил

"Гран при" от фестивала 
"Златни ябълки" за 
момиче от Монтана
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Изложба за 
Септемврийското 
въс та ние от 1923 г.

Заедно с об щин с ка та кон-
фе рен ция на БСП бе ор га-
ни зи ра но тър жес т ве но то 
чес т ва не на 23 сеп тем в ри 
т.г. на пло ща да пред ог ром-
ния паметник, а в сгра да та 
на Младежкия дом, къ де то 
се със тоя конференцията, бе 
ор га ни зи ра на изложба, пос-
ве те на на то ва ге ро ич но де ло 
от п ре ди 89 години.

Нашият съг раж да нин – 
учи тел и кра евед Йордан 
Георгиев из пъл ни фо айе то на 
Младежкия дом със съб ра ни-
те от де се ти ле тия въз по ме-
на тел ни из да ния от лич ния 

си фонд. На из ло же ни те таб ла се от к ро яват апе ли и 
позиви, из да де ни от ре во лю ци он ни те ко ми те ти във 
Враца и Фердинанд и ли ко ве те на Васил Коларов и 
Георги Димитров – глав ни те во да чи на въс та ни ето в 
на шия край. 

Следват таб ла за раз ви ти ето на бойни те дейс т вия 
в Северозападна България и най-ве че в три те око лии 
– Фердинандска, Берковска и Ломска, бо еве те при 
Бойчиновци, Фердинанд и дру ги мес та – Лопушна, 
Чипровци, Медковец, Брусарци.

Последователно са из ло же ни ма те ри али от чес-
т ва ни ята на кръг ли те го диш ни ни – 50, 55, 60, 65 и 
т.н. Експозицията за вър ш ва с онаг ле дя ва не на на-
уч на та сесия, със то яла се пред 1993 г. с учас ти ето 
на ня кол ко про фе со ри и под на уч но то ръ ко вод с т-
во на акад. Мито Исусов. На нея бе ше утвърдено, 
че Септемврийското въс та ние 1923 г. не е чис то 
партийно, а на род но дело. Даден бе от го вор на въп-
ро са „Да пом ним ли или да заб ра вим Септември 
'23?”

На из лож ба та е от де ле но спе ци ал но мяс то и 
на де сет ки книги, пос ве те ни на Септемврийското 
въстание, юби лей ни издания на в. „Септемврийско 
сло во”, „Септемврийско де ло”, „Идея”, „Слово плюс”, 
на всички, из ли за щи то га ва цен т рал ни вес т ни ци (от 
в. „Работническо де ло” до „Трудово де ло”, списания, 
как то и за па зе ни по ка ни за учас тие в Деня на 
Михайловград – 23 септември, гра мо фон ни пло чи – 
„Хор „Септемврийци”, „Песен за Михайловград – От 
Септември за ве щан”, „Песен за Лопушанската му зи-
ка” и др. ■ Слово плюс

В Монтана

Около 100 де ца от 
ви дин с ки дет с ки 

гра ди ни и от Дома за 
ме ди ко-со ци ал ни гри жи 
във Видин се за поз на ха 
с ис то ри чес ки те за бе-
ле жи тел нос ти в гра да 
по маршрут: Джамия на 
Осман Пазвантоглу - 
Митрополитски ком п лекс 
- Синагога - кре пост “Баба 
Вида”. 

Те се раз де ли ха на две 
групи, а тех ни ги до ве бя-
ха Фионера Филипова и 
Десислава Божидарова от 
Регионалния ис то ри чес ки 
музей. С та зи ини ци ати ва 
бе отбелязан Световният 
ден на ту риз ма 27 
септември. Децата слу-
ша ха с ин те рес ле ген да та 
за кре пос т та „Баба Вида”, 
къ де то ги пос рещ на ха 
ак тьо ри от Дра ма тич ния 
театър, об ле че ни в цар с-
ки и бо ляр с ки одежди. 

■ Слово плюс

27 септември – 
Световен ден 
на ту риз ма
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- Уважаема г-жо Арсенова, след 
ус пеш но то из пъл не ние на про ект 
„Улеснен дос тъп и по-доб ро ка чес-
т во на ад ми нис т ра тив на та ус лу га 
А09-31-14С/12.06.2009 г. в Брусарци и 
Якимово”, про ме ни ли се са мо чув с т ви-
ето на слу жи те ли те в об щин с ки те ад-
ми нис т ра ции на две те общини и ка чес-
т во то на работа та им?

 Реализираните дейнос ти по проекта 
доп ри не со ха ос нов но за по доб ря ва не на 
ка чес т ве ни те па ра мет ри на ад ми нис т
ра тив но то об с луж ва не в об щи ни те чрез 
оп ти ми зи ра не на ад ми нис т ра тив ни те 
процеси, ин тег ри ра не и над г раж да не на 
ин фор ма ци он ни те системи, мо дер ни зи ра
не на пред ла га ни те услуги, вклю чи тел но 
чрез внед ря ва не на елек т рон ни та ки ва . 
У лес ни се дос тъ път до ад ми нис т ра тив ни 
ус лу ги на хо ра в не рав нос той но по ло
же ние и се ус та но ви ха трай но ви со ки 
стан дар ти за ка чес т ве но ад ми нис т ра тив но 
обслужване. Модерното ад ми нис т ра тив но 
обслужване, ко ето се пред ла га, по ви ши 
са мо чув с т ви ето на служителите, ра бо те
щи ма кар и в мал ки общини, но кон ку ри
ра щи с нап ра ве но то мно го други.

- В те зи години, ко га то из пъл ня вах те 
проекта, съз да дох те ус ло вия за при-
ори тет на елек т рон но то обслужване. 
Какви са пре дим с т ва та на е-услугите? 

 В на чал на та фа за на про ек та уси ли
ята бя ха на со че ни да се из г ра ди ста би лен 
фун да мент за ре али за ци ята на еус лу ги 
 внед ре ни бя ха програми, оси гу ря ва щи 
фун к ци они ра не то на Общинската ин фор
ма ци он на система. Това поз во ли ре ди ца 
важ ни за об щи на та ре гис т ри и дейнос
ти те, свър за ни с тях, да се из вър ш ват 
компютъризирано. Предимствата на еус
лу ги те  найоб що са следните:

● при за веж да не то на за яв ле ни ето ком
п лек тът до ку мен ти ав то ма тич но се на
соч ва към об щин с ки те служители, ко ито 
тряб ва да из вър ш ват услугата, ка то се 
въз ла гат кон к рет ни за да чи и сро ко ве;

● при из пол з ва не на ме ха низ ми те за 
елек т рон но за явя ва не на ус лу ги граж
да ни те и биз не сът не се съ об ра зя ват с 
ра бот но вре ме – ус лу ги те са дос тъп ни 24 
часа;

● не е не об хо ди мо фи зи чес ки да бъ де 
по се те на ад ми нис т ра ци ята – пол з ва те лят  
мо же да по да де ус лу ги те от все ки ком пю
тър с ин тер нет достъп;

● ползвателят на ус лу ги те мо же по вся

ко вре ме да сле ди сте пен та на об ра бот ка 
на за яве на та ус лу га пак пос ред с т вом ин
тер нет достъп;

● електронните ус лу ги об лек ча ват и 
ек с пер ти те на ад ми нис т ра ци ята – ако са 
пъл ни и ко рек т ни заявленията, до ку мен
ти те ди рек т но би ват на соч ва ни по тех но
ло гич ни те про це ду ри за из пъл не ние на 
ус лу га та и та ка сво ев ре мен но дос ти гат до 
от го вор ни те експерти. По то зи на чин се 
спес тя ва вре ме и се об лек ча ва ра бо та та на 
об щин с ки те служители.

- Какво оборудване оси гу рих те в две-
те общини, за да съз да де те ба за та за 
по-доб ро обслужване?

 Осигурихме всичко необходимо:
● устройства за обратна връзка с 

ползвателите на услуги, с което те могат 
да дадат своята оценка за качеството на 
предоставената услуга;

● киoски – оборудване за интерактивен 
достъп до административни услуги с 
приоритет за хора с увреждания;

● LCD телевизори и плейъри за 
излъчване на информационни филми за 
административното обслужване в двете 
общини.

- Какво пред с тав ля ва сис те ма та 
АКСТЪР WEB ПОРТАЛ и АКСТЪР 
WEB АДМИНИСТРАТИВНИ 
РЕГИСТРИ? 

 АКСТЪР WEB ПОРТАЛ пред с тав ля
ва ди на ми чен WEB пор тал, пре дос та вящ 
ин фор ма ция за об щи на та и услугите, 
ко ито тя предоставя. Порталът е та ка 
организиран, че със срав ни тел но мал ко 
уси лия мо же да се под дър жа в ак ту ал но 
състояние. Това го прев ръ ща в пъл но це
нен ин фор ма ци онен из точ ник за граж да
ни те и биз не са на те ри то ри ята на об щи
ни те по проекта.

АКСТЪР WEB АДМИНИСТРАТИВНИ 
РЕГИСТРИ е про дукт, ин тег ри ран с пор
та ла на об щи на та и Информационната 
сис те ма на общината. С по мо щта на 
АКСТЪР УЕБ АДМИНИСТРАТИВНИ 
РЕГИСТРИ пуб лич на та част на об щин с
ки те ре гис т ри се по каз ва на офи ци ал ния 
об щин с ки пор тал в WEB пространството. 
Целта е пос ти га не на  пуб лич ност и проз
рач ност по от но ше ние дейнос т та на ад ми
нис т ра ци ята .Част от пуб лич ни те ре гис т ри 
мо гат да пос лу жат и на кан ди датин вес ти
то ри в района, тъй ка то съ дър жат ин фор
ма ция за раз лич ни пуб лич ни обек ти за 
от да ва не под на ем или продажба. 

- Какви са ре зул та ти те от из пол-
з ва не то на тех но ло ги ята АКСТЪР 
КМЕТСТВА?

 Тази тех но ло гия слу жи за осъ щес т вя
ва не на връз ка меж ду от да ле че ни ра бот ни 
мес та за ад ми нис т ра тив но об с луж ва не, 
как ви то са кметс т ва та към об щи ни те по 
проекта. С по мо щта на мо ду ла слу жи
те ли те от кметс т ва та мо гат да за веж дат 
до ку мен ти в до ку мен то обо рот на та сис те
ма на об щи на та и об рат но – да по лу ча ват 
по елек т ро нен път документи, ко ито са 
на со че ни за кметството. Основната цел на 
сис те ма та е да се скъ си вре ме то за об с
луж ва не на пол з ва те ли на ад ми нис т ра тив
ни ус лу ги от от да лече ни на се ле ни мес та 
и съ щев ре мен но да се на ма лят пре ки те 
раз хо ди за дос тъп до ад ми нис т ра ци ите  за 
граж да ни те и бизнеса. По то зи на чин пол
з ва те ли на ус лу ги от кметс т во то мо гат да 
по да ват до ку мен ти за раз лич ни ад ми нис т
ра тив ни услуги, из вър ш ва ни в общината, 
ди рек т но в кметството, без да се на
ла га да пъ ту ват до об щин с кия център. 
Готовите до ку мен ти съ що се по лу ча ват в 
кметството. 

В ком би на ция с ме ха низ ми те за по да ва
не на  за яв ле ния за ус лу ги по елек т ро нен 
път АКСТЪР КМЕТСТВА  е сред с т во, от 
ед на стра на, за по ви ша ва не ав то ма ти за ци
ята на ра бот ни те про це си по фак ти чес ко 
из вър ш ва не на ус лу га та, и от дру га, за 
по ви ша ва не на ефек тив нос т та на об щин с
ка та администрация. 

- Знае се, че проб ле ми те се ре ша ват с 
ква ли фи ци ра ни хора. Как под гот вих-
те слу жи те ли те от две те общини, за да 
осъ щес т вя ват об с луж ва не то на хо ра та 
в новите, мо дер ни в тех но ло гич но от но-
ше ние условия?

 За слу жи те ли те в рам ки те на про ек
та бя ха ор га ни зи ра ни дос та обучения. 
Официално, как то бе за ло же но в проекта, 
за всич ки слу жи те ли те в две те об щи ни 
бя ха про ве де ни двуд нев ни обу че ния във 
връз ка с но ви те системи, пре дим но за 
сис те ма та за до ку мен то обо рот и уп рав
ле ние на ад ми нис т ра тив ни те процеси. 
Освен това, за съ от вет ни те спе ци алис ти 
от раз ли чи те от де ли има ше ин ди ви ду
ал ни обу че ния, например за сис те ми те 
АКСТЪР НАЕМИ, АКСТЪР ИМОТИ И 
АКСТЪР КАСА. 

За ме ни джър с кия и ек с пер т ния със тав 
на две те об щи ни има ше и един ат рак ти
вен курс  из не се но двуд нев но обу че ние 

във гр. Вършец. Там пре зен та ци ите и 
обу че ни ето бя ха съ че та ни с при ят на об
с та нов ка и за бав на прог ра ма и по то зи 
на чин се по лу чи ед на понеп ри ну де на ат
мос фе ра за работа, ко ято ло гич но ока за и 
по ло жи тел но въз дейс т вие на мо ти ва ци ята 
и екип нос т та на участващите.  

Допълнително, за улес не ние на слу жи
те ли те бя ха из да не ни и на ръч ни ци за ра
бо та с въ ве де ни те системи, ко ито те мо гат 
да пол з ват постоянно. 

- И в то зи смисъл, как ви бя ха 
пър ви те стъп ки за ре али зи ра не то 
на проекта?

 Започнахме про ек та с де тайлен 
ана лиз на съ щес т ву ва що то по ло же ние 
от нос но ка чес т во то на ад ми нис т ра
тив но то об с луж ва не в на ша та ад ми
нис т ра ция и та зи на Об щи на Якимово 
ка то це ле ва гру па по проекта. 
Първоначално бя ха из гот ве ни ан кет
ни кар ти, с ко ито по ис ках ме ди рек т
но мне ни ето и пре по ръ ки те как то на 
на се ле ни ето на две те общини, та ка 
и на са ми те слу жи те ли в общините. 
Паралелно с то ва ор га ни зи рах ме и 
кръг ли ма си във вся ка община, на ко
ято по ка нихме  граж да ни и  пред с та
ви те ли на мес т ния биз нес – нап ри мер 
соб с т ве ни ци на магазини, тъй като те 
имат почесто кон такт с об щин с ки те 
ад ми нис т ра ции във връз ка с дейнос
т та си. Основната ни по зи ция при 
раз ра бот ка та на про ек та бе, че на ши те 
об щи ни мо же да са зна чи тел но по
мал ки от мно го дру ги в страната, но 
ние тряб ва и сме длъж ни да от го ва ря
ме точ но на съ щи те изис к ва ния за ра
бо та, как то и големите. Изискванията 
на министерството и нор ма тив на та 
уред ба в об лас т та на об щин с ките 
ад ми нис т ра ции не пра ви раз де ле ние 

на мал ки и го ле ми общини. Но за та ки
ва ка то нас учас ти ето в по до бен про ект е 
един с т вен шанс за внед ря ва не на по доб ни 
модернизации. 

Наред със за пит ва ни ята към об щес
т ве нос т та за ка чес т во то на ад ми нис т
ра тив но то обслужване, нап ра вих ме и 
не за ви си ма външ на оцен ка на със то яни
ето в аминистрациите. От ед на стра на, 
бе ше нап ра вен де тайлен прег лед и бя ха 
да де ни пре по ръ ки от нос т но са ми те до
ку мен ти и ра бот ни процеси, свър за ни 
с обслужването. От дру га стра на, бе ше 
нап ра вен ана лиз и на със то яни ето на тех
ни чес ка та ин ф рас т рук ту ра и осигуреност, 
та ка че да се да дат не об хо ди ми те пре
по ръ ки за под го тов ка та на плат фор ма за 
пос лед ва що то внед ря ва не на елек т рон ни
те услуги. 

- Какво учас тие в ре али зи ра не то 
на про ек та взе ха жи те ли те на две те 
общини?

 Както спо ме нах погоре, жи те ли те 
учас т ва ха в ор га ни зи ра но то про уч ва не 
от нос но ка чес т во то на ад ми нис т ра тив но
то об с луж ва не и ор га ни зи ра ни те кръг ли 
маси. Получихме поз д рав ле ния и по ло жи
тел но от но ше ние за сме лата ини ци ати ва 
на Об щин с ка ад ми нис т ра ция Брусарци да 
се спра ви с та зи не ле ка за да ча и да из рав
ни ни во то на об с луж ва не на на ши те об
щи ни с то ва на големите. 

Допълнитело чрез сис те ми за об рат
на връз ка “СЕМКО”, пред с тав ля ва щи 
ус т ройс т ва, пос та ве ни до ги ше та та за 
обслужване, хо ра та мо гат да да дат сво ето 
мне ние за по лу че но то об с луж ва не чрез 
на тис ка не на един бутон.

- В осъ щес т ве ни те въз мож нос ти за 
об рат на връзка, как оце ня ват хо ра-
та съз да де ни те ус ло вия за мо дер но 
обслужване?

 В про дъл же ние на 6 ме се ца по про ек
та бе из вър шен ана лиз на мне ни ята, по
лу че ни от ус т ройс т ва за об рат на връзка. 
Резултатите са дос та оку ра жи тел ни . 
М но го ви сок про цент от ан ке ти ра ни те 
из ра зя ват удов лет во ре ност от от но ше ни
ето на слу жи те ли те при ус та но вя ва не на 
слу же бен кон такт с пот ре би те ли те. Не на 
пос лед но мяс то ан ке ти ра ни те счи та т,  че 
слу жи те ли те са доб ре под гот ве ни про фе
си онал но , ка то съ що от бе ляз ва т,  че са по
лу чи ли лес но и из чер па тел на ин фор ма ция 
от нос но ис ка на та от тях ус лу га . Ви сок 
про цент от ан ке ти ра ни те са из ра зи ли по
зи тив но мне ние от нос но пре дос та вя не то 
и по лу ча ва не то на ус лу ги в кметс т ва та и 
по елек т ро нен път.■
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