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.)

СНИМКА: КРУМ КРУМОВ

В Монтана

С 500 000 лв. по трансграничен проект
построиха 2 игрища
и 2 детски площадки
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на прозрачността и ефек
тивността на работа. Това
бе отчетено и в рейтинг
на активната прозрачност
2012, изготвен от ПДИ,
където тя беше класира
на на престижното осмо
място след проучване на

Нешо МИРАНОВ – управител

Качество

със световно
значение
3200 Бяла Слатина
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Община Мездра
бе номинирана за
„Златен ключ”
Мирослав ГЕТОВ
Община Мездра бе но
минирана за годишната
награда „Златен ключ за
принос в областта на сво
бодата на информация на
Програма достъп до инфор
мация (ПДИ) в категорията
„Институция, най-добре
организирала предоставяне
то на информация за граж
дани”.
Община Мездра е добър
пример за малка админис
тративна структура, но с
голям капацитет при орга
низирането и управлението
на дейности за повишаване

ЕТ „НЕШО МИРАНОВ”

дейността на над 480 ад
министративни структури
на изпълнителната власт на
централно, регионално и
местно ниво. Местната уп
рава поддържа и обновява
редовно интернет страница
с разнородни и изчерпател

ни информационни масиви.
Сред тях са публичните
регистри, които Общината
поддържа. Съгласно изиск
ванията на Закона за достъп
до обществена информация
(ЗДОИ) на сайта има секция
за Достъп до обществена
информация. Предвидена е
и възможност за подаване
на заявления по ЗДОИ по
електронен път. В админис
трацията работи Център за
услуги и информация на
гражданите, в който е обо
собен екип от трима слу
жители за обезпечаване на
достъпа до информация.
Позитивните награди
„Златен ключ” бяха връче
ни в още три категории: за
гражданин, най-активно
упражнявал правата си по
ЗДОИ, за журналистически
материал, свързан с правото
на достъп до информация,
и за НПО, най-активно
упражнявало правата си
по ЗДОИ. Ще бъдат при
съдени и две антинагради:
„Катинар” - за институция,
която нарушава правата на
гражданите и възпрепятс
тва свободния достъп до
информация, и „Завързан
ключ” за най-абсурдно и
смешно решение по ЗДОИ.
Награждаването на
призьорите беше на 28 сеп
тември - Международния
ден на правото да знам
в Пресклуба на БТА в
столицата. ■

Делегация от
Иваново в
Бърдарски геран
По повод честването на Деня на Бяла
Слатина Общината посрещна делегация от се
ло Иваново, Сърбия, с което Бърдарски геран
има подписан договор за сътрудничество. На
16 септември Йошка Дудуй, кмет на Иваново,
Йосиф Василчин-Маре, зам.-кмет на Иваново и
Петър Калапиш посетиха Бърдарски геран, за
едно с кмета на Община Бяла Слатина инж.Иво
Цветков и се срещнаха с представителите на
Инициативния комитет, който помага на кмета
Светлана Караджова.
Гостите посетиха етнографския музей,
читалището, Центровете за настаняване от се
меен тип, католическата църкв
 а „Свети Йосиф“,
а на работна среща в кметството бяха обсъдени
проблеми на общността на банатските българи
и предстоящи съвместни инициативи ■ Слово
плюс

Слово

във фокус

БРОЙ 36 (847) 4 -10 ОКТОМВРИ 2012 Г.

2

24 септември – Ден на диалога
между централна и местна власт

За по-голяма справедливост
за общините в бюджет 2013
Темата на тазгодишната
дискусия бе “Подобряване
на средата за развитие на об
щините през 2013 година“.
Във форума се включиха
кметове и председатели на
общински съвети, област
ният управител и четирима
народни представители от
региона – трима от ГЕРБ
и Янаки Стоилов от БСП,
които подкрепиха исканията
на общините.
Кметовете на Берковица
Димитранка Каменова, на
Монтана Златко Живков и
на Лом Иво Иванов пред
ставиха позициите на
Националното сдружение
на общините. Най-големи
те проблеми са свързани с
пътищата, с намалените суб
сидии за капиталови разходи
и за зимното поддържане
на шосетата. Местните уп
рави предлагат през 2013 г.
трансферите за капиталови
разходи да бъдат 70 млн. лв.
срещу 28 млн. лв. за 2011 г.
Двукратно да бъдат увели
чени средствата за ремонт
и поддържане на пътищата,
които сега възлизат на 43
млн. лв. Само една четвърт
от общините имат достъп до
първокласните пътища, а по
ловината разполагат само с
четвъртокласната мрежа. За
снегопочистване са необхо
дими 21 млн. лв., което е със
7 млн. лв. повече спрямо та
зи година сега отпуснатите
►(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

от държавата пари покриват
едва 20 на сто от разходите.
Предложението е обвър
зано с покриване само на
най-неотложните разходи и
с финансовите възможности
на общините, заяви кметът
на Берковица Димитранка
Каменова. Общините за
губиха близо 1 млрд. лв.
от собст вените приходи и
трансфери, а това доведе
до сериозно изоставане и
на разходните стандарти за
делегирани дейности, посо
чи тя. Държавата да изпълни
законовия си ангажимент да
финансира 100 процента ре
алните разходи за делегира
ните на общините дейности.
Според общините, гот
веният проектозакон за
силва централизма и не
преодолява противоречията
с Европейската харта за
местно самоуправление.
Бюджетната процедура е
поставена в много силна
зависимост от указанията
на финансовия министър, а
неизпълнението й се счита
за нарушение на бюджет
ната дисциплина, тревожат
кметовете.
Кметът на Лом Иво
Иванов коментира предлага
ните промени за управление
на водния сектор, залегнали
в проекта на Националната
стратегия за управление и
развитие на водния сектор
и в проекта за изменение
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 найспортното 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

▲Според кмета на Медковец Венцислав
Евгениев, общинските пътища в Монтанско са
в лошо състояние заради постоянния трафик на
тежкикамиони, които пътуват към и от ферибо
та във Видин. СНИМКИ: КРУМ КРУМОВ
на Закона за водите, които
пораждат сериозна загри
женост сред общините.
Притесненията са свързани
основно с достъпността и
качеството на услугите, как
то и с ролята на общините
в инвестиционния процес в
сектора. Заслужава да бъдат
основно обсъдени следните
групи въпроси:

1. Промените не създа
ват трайни механизми за
осигуряване на нужните
стандарти за качеството и
достъпността на услугата за
потребителите.
2. Предлага се промя
на в режима на собстве
ността върху основните
съоръжения.
3. Ролята на общините в

инвестиционния процес в
сектора.
Инвестициите са основ
но условия за ефективното
функциониране на водния
сектор, а в проекта на стра
тегия липсват реалистични
варианти за поетапно оси
гуряване на тези ресурси,
оценките на които възлизат
между 13 и 43 млрд. лева.
Златко Живков изрази
недоумението на колегите
си от отпадането на зако
новата гаранция за превод
на държавния трансфер
ежемесечно до 5-о число.
Неприемливо е също, че
отпадат всички регламенти,
отнемащи конституционни
те бюджетни правомощия
на двата органа на местна
власт, както и това, че те
кущите разходи за местни
дейности няма да могат да
се финансират за сметка
на поет дълг от общината.
Намаляването на максимал
ния праг за поемане на дълг
от 25 на 15 процента ще
лиши всяка трета община от
достъп до кредитния пазар,
подчерта още Живков.
Особено важно е да знаем
какво се случва с обходния
път на Монтана и с ремонта
на прохода Петрохан. Тези
отсечки са важни за хората
от областта, каза още Златко
Живков. Петрохан вър
ви по план, а за обхода на
Монтана има обжалване на

С 500 000 лв.
по трансграничен
проект...

търга. До началото на зима
та фирмата, която работи на
пътя през прохода пое анга
жимент той да бъде приве
ден в нормално състояние,
увериха го управляващите.
Според кмета на
Медковец Венцислав
Евгениев, общинските пъти
ща в Монтанско са в лошо
състояние заради посто
янния трафик на тежките
камиони, които пътуват към
и от ферибота във Видин.
Малките четвъртокласни
пътища не са проекти
рани да издържат такава
натовареност.
В началото на зимата
всички шосета са раз
бити и с огромни дупки.
Настояваме пътната агенция
да подготви точните марш
рути за тировете, защото
изкърпв ането на малки
те пътища е за сметка на
общините, а капиталовите
разходи всяка година се
свиват, призова той.
Председателят на
Общинския съвет в
Чипровци д-р Юли Цветков
поиска народните пред
ставители да обмислят
приемането на специално
законодателство за защита
на малките общини, които
непрекъснато обезлюдяват
и не е далеч времето, когато
ще изчезнат от картата. Той
предложи да бъдат обмис
лени социални плащания и
привилегии, които да стиму
лират хората да остават там.
Краят на диалога беше
сложен от още едно точ
но изказване на кмета на
Медковец инж. Венцислав
Евгениев, който подчерта,
че без материално произ
водство бюджетна сфера
няма. В следващия бюджет
да има по-голяма справед
ливост при разпр еделението
на средствата. В много на
селени места хората, които
живеят лошо, замръкват
без лекар и зъболекар. Та
ка наречените бели петна в
земеделските земи фирмите
не ги плащат, а ако това се
промени, собствениците на
тези земи ще могат да полу
чат пари поне за лекарствата
си.
Имаме ли ясна стра
тегия за развитието на
земеделието. Нямаме – каза
още той. Трябва да се съз
дадат мелиорации. Не е ли
срамно, че най-голямата ре
ка в Европа минава покрай
нашите земи, а ние нямаме
поливно земеделие. И още,
тази форма на финансиране
на образованието има печал
ни резултати. Тревожно е, че
обикновените хора живеят
все по-зле!
Пред кметовете депутати
те от управляващата партия
поеха ангажимент да бъдат
обсъдени предложенията в
дискусията с НСОРБ за бю
джет 2013. ■ Слово плюс
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Елеонора ЦАНОВА
осподин Сретениев,
празнично ли е
настроението, вашето и на хо
рата от общината, и успешен
ли бе този период от мандата?
- Мисля, че настроението
на хората е празнично, като
виждат обновяващия се площад,
промените. Празнично е настро
ението и на хората от общинска
та администрация, на жителите
на Бойчиновци и на съседните
села. За това ще допринесе и бо
гатата програма, която предлага
ме за този хубав ден. Ще прове
дем тържествена сесия, на която
ще отличим с почетния знак на
общината две достойни жени д-р Коцева, работила 52 години
като лекар във Владимирово, и
д-р Лазарова, с 50-годишен стаж
като лекар в на-голямото ни село
Лехчево. Заслужено признание
за всеотдайния им труд, за това,
че помагат, лекуват вече поко
ления жители на тези населени
места.
- Настана труд
но време за малките
общини, как оцеля
Светлин Алексиев
вате?
Сретениев е роден на
- С много работа.
12.04.1965 г. Семеен,
Работата е майката и
учител по професия.
на оцеляването и на
В периода 1986-2007г.
успеха. Общината е с
работи като учител
9300 жители. Когато ми
и зам.-директор в
гласуваха доверие и ме
Професионална
избраха за кмет, безра
гимназия по транспорт
ботицата бе 42 процен
„Владимир Минчев”,
та, с европейските прог с. Владимирово. На
рами по заетостта я сва местните избори през
лихме на 34 процента.
2007г. е избран за кмет
Но пак, това е огромен
на с. Владимирово, а
процент, безработицата
през 2011г. – за кмет на
е бич особено за хората
Община Бойчиновци.
на 45-55 години, които
няма къде да работят,
за да си набавят необ
ходимото им време за пенсиони
ране. За това ние прибягнахме до
Оперативна програма „Развитие товете. В момента ние сме като
пощенска кутия. За училищата
на човешките ресурси“, но за
ние сме първостепенен
съжаление, тази програма има
разпоредител, същото е и за со
едногодишен срок и много пак
циалните дейности - патронаж,
не могат да се доберат до нуж
дом за стари хора. Директорите
ния стаж за пенсиониране .
на училищата са с по-големи
- В последните години все
правомощия при разпр еделя
по-голяма част от тънките и
не на средствата от кметовете.
без това приходи на общините
Ние само им ги препращаме
изтичат към централата, а от
,идва бюджетът при нас, на
държавната хазна към общи
тримесечие, на шестмесечие го
ните се връщат все по-малко
разпределяме между училищата
средства. Така ли е ?
и го даваме. И ето тук трябва да
- Да, така е, ръцете на мест
се направят промени, както в За
ните общности са вързани. Ние
кона за местните финанси, така
проведохме в Деня на диалога
и в някои пунктове от Закона за
среща при областния управител
с депутатите от нашия избирате местната власт. Но вече повече
от година съм в кметския каби
лен район и поставихме своите
нет и нищо не се е променило,
искания. Едно от тях е за капи
талното строителство. За общин макарче не за първи път поста
ската пътна мрежа от 21 киломе вяме тези въпроси, депутатите
тра ние получаваме 50 000 лева, ни, някои, си записват, други не
което е съвсем минимална сума, и толкоз.
- Как се отразява това на
за да можем да направим пъ
живота на общината, може ли
тищата нормални за движение.
да си вършите работа в такива
Парите не стигат доникъде, из
кърпихме едва 8 километра тази важни сфери като образование,
година. Имаме предложение и за здравеопазване ?
- Въпреки малкото средства,
децата от детските градини да
нямаме закрити училища в
бъдат отпуснати по 50 лева на
дете от държавата като дофинан общината. Има слети и маломер
ни паралелки в Громшин, Мадан
сиране, за да можем да храним
здравословно и така, както тряб и Мърчево, средищни училища
ва нашите деца. Искане имаме и в Лехчево и Бойчиновци с оси
към Националното сдружение на гурен превоз на децата до тях.
Училището във Владимирово
общините, при определяне кри
териите за храна на учениците в има 120 ученици. За приемане
на петгодишните в училищата
държавните поръчки
нямаподходящи условия. Пък
да не бъде определящ
и аз, като учител с над двадесет
като най-важен фактор
години педагогически стаж, не
ниската цена
смятам, че това е подходящо за
Какво означава ниска цена,
старт в училището. Децата са
когато става дума за хранене на
настанени в детските градини и
нашите деца. А обикновено това в предучилищните групи, което е
е приоритетно при определяне
нормално. Защото, кой си спом
на печелившия на държавната
ня образователния министър от
поръчка.
началото на прехода, но всеки
- Децентрализацията като че помни своята първа учителка,
ли повече излинява, а центра
която го е въвела в клас, която
лизирането се налага, правил го е хванала за ръка на прага на
но ли е?
учебната стая. Дори аз не помня
- Не е правилно. Едно от на
министрите на образованието,
шите искания, поставени пред
които съм сменил като учител,
законотворците ни, бе да се да
на винаги ще помня своята първа
дат повече правомощия на кме
учителка. А за липсата на препо

-Г
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Светлин СРЕТЕНИЕВ, кмет на Община Бойчиновци:

С европейските пари по
заетостта намалихме
безработицата
Поздравявам най-сърдечно
всички граждани
на община Бойчиновци
с празника на града
7 октомври!
На всички вас и на
гостите на града
желая весели
празнични дни,
благоденствие и
успехи в начинанията!
Да си пожелаем
здраве и спорен труд,
за да превърнем
нашата община
в добро място за
живеене!

Светлин СРЕТЕНИЕВ
кмет на Община
Бойчиновци

даватели, и то по основни, въз
лови предмети, този проблем ви
е познат .
Същото е и с лекарите.
Виждате, награждаваме две ле
карки с по половин век, отдаден
на хората и тяхното здраве, но те
вече нямат тези сили да помагат.
А млади лекари в Бойчиновци
и общината не идват. Опитахме
се чрез осигурена от общината
стипендия да подпомогнем едно
момче, студент по медицина, и
то да се завърне тук като доктор,
но впоследствие то се отказа,
явно ще си търси реализация на
друго място. Сега населението
е осигурено с лични лекари, но
всеки от тях покрива по няколко
села и е трудно.
- Общини като вашата, в ко
ито не остана работеща индус
трия, се хващат за европарите
като удавник за сламка. Кои и
колко са разработените, спече
лените и в ход на реализация
европроекти при вас ?
- Вярно е, нямаме работеща
индустрия, от която да печелим.
Проектите, с които сме се захва
нали, са изцяло финансирани от
европейските програми и от нас
не се искат допълнителни пари
за дофинансиране. На този етап
успяваме, но ако не са тези ев
ропроекти, хептен нищо няма да
можем да направим. Макар че аз
имам и друго мнение.

На бай Христо не му е зор
дали ще стъпи на нов
асфалт, на него му е трудно,
че довечера не може да
занесе хляб на детето си

По два проекта работим в
момента. Обществен център културен дом в Бойчиновци за
1 600 000 лева и обновяване
и облагородяване на площад
ните пространства в Лехчево,
Владимирово Бойчиновци
и Ерден. В Лехчево е поч
ти завършен, остава монта
жът на детската площадка,
в Бойчиновци до дни ще
финализираме. С целевите пари
за капитално строителство, ко

ито, ще повторя, са едва 50 000
лева, изкърпихме пропадналия
път между Бойчиновци и Бели
брег,но ни остават още 13 ки
лометра от общинската пътна
мрежа. Жалкото е, че не можем
да поддържаме това, което е
построено преди много години.
От Междуведомствената комисия
по бедствия и аварии получихме
192 000 лева и с тях ремонтираме
читалището в село Владимирово,
едно много голямо културно сре
дище с богата самодейност, теат
рален състав, певческа група.
- Кога хората от общината, а
тя е част от най-бедния регион
не само в България, ще почув
стват, че Европа е съпричастна
към тях и те са част от тази
европейска общност?
- Тогава, когато им подсигурим
работа, постоянна работа по ев
ропейските програми. За съжале
ние, подпомагането по Развитие
на човешките ресурси е за една
година.
По тази програма в момента
имаме назначени 70 човека и още
60 се обучават и след месец ще
са на работа. И тук пак стигам
до един парадокс. Заплатата на
всеки от тях, осигурена от евро
парите, е 380 лева, а един кмет
ски наместник получава от дър
жавата 400 лева. Отговорността
на кметския наместник, дори в
най-малкото селце - Бели брег е
със 70 човека, но задълженията
му са големи. Чрез тези европро
екти трябва да облагородим тези
наши села, в които от 50 години
почти нищо не се е случило и по
този начин да привлечем инвес
титори. Сега чух,че китайска
фирма ще инвестира във Видин
ския край,но и там има нещо
неясно и не се знае дали няма
да си тръгнат. Единственото и
най-ценното, което ние можем да
им предложим като партньори, е
в посока земеделие. Преди мен
колегите са успели почти всичко
да разпродадат като сграден фонд
и друго общинско имущество.
Един грък купи училището в
Ерден и то падна, защото нищо

не се прави там. Аз нямам на
мерение и желание да продавам
нито земеделски земи, нито ос
таналия сграден фонд. Ако дойде
инвеститор, покаже своя ин
вестиционен план и подпишем
договор, с удоволствие ще му
помогнем. А това, за някаква ста
ра сграда, да прибереш пет-десет
хиляди лева, не ме блазни.
- Приоритетите, които си
поставяте, и по които ще ра
ботите в останалото време от
мандата?
- Освен училищата ни и оси
гуряване на здравето на хората,
едно от малкото неща, които
можем да направим и не се е
случвало в годините, е бързото и
качествено обслужване на граж
даните от страна на общинската
администрация. Ние работа на
всички не можем да осигурим, но

можем да работим така, че
хората да не чакат с дни
и седмици за един документ,
за една справка.

И това вече е реалност и сме
го направили. Имаме много,
потърсили своята прехрана и
спасението на своите семейст
ва в чужбина. Радостното е, че
те започват да се завръщат при
корените си, в своите родни села.
Със спечелените в чужбина пари
един си откри заведение, друг
си купи над сто крави и стана
фермер. На тези хора ще помог
нем да се завърнат и устроят
тук. В годините намаляването
на жителите на общината не е
драстично.
- С какво този красив град
посреща своя празник и какво
е вашето послание към хората,
които са ви гласували довери
ето си?
- Ще имаме много интересна
културна програма, за празника
ще дойдат много гости, очаква
ме и група от сръбската община
Бабушница, с която работим
по един бъдещ трансграничен
проект. А посланието към моите
съграждани е за много здраве,
щастие и спокойствие.■

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!

Контур
приложение на “СЛОВО плюс” за култура

®
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Рисунка. Димитър ДОНЕВ

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 умирам и светло се раждамразнолика, нестр
 ойна душа...”
		
Д. Дебелянов
НЕ ЗНАЯ в този мой живот
изкачвах ли се или слизах.
До вчера с тъмна дреха бях,
а днес съм с бяла риза.
И тъжни песни вчера пях,
а днес като звезда сияявървя по стръмен, хлъзгав бряг,
но после кротичко ще сляза,
където в бистр
 ите води
в реката буйна на живота,
забързан ден ще се роди...
Ще тръгна без посока,
ще търся своя връх
до облаците бели,
ще слушам, спряла дъх,
приспивно- нежни трели...
Не зная в този мой живот
изкачвам ли се или слизамдо вчера с тъмна дреха бях,
а днес съм с бяла риза.
18 октомври, 2006 г.

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.

▲"Самота".

Вероника ЛАЗАРОВА

Петър ДИНЧЕВ

Иван ЕСЕНСКИ

Творчество

Сълза

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

Тихомир ЙОРДАНОВ

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.

До Турция най-дългата ще води.
До Гърция пък другата. Изгоди

Античен
мотив

ни дава третата, а тя е до морето,
където са американските ракети.

Най-важно е да има магистрали.
Ще станат бързо, без провали.

Това ще бъдат наши Термопили:
под тях ще легнем, братя мили!

И трите са за цел висока по тях се движим в две посоки.

Камелия КОНДОВА

Валентина АТАНАСОВА

Мама

Предплата
за рая

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.

Сияние разрежда вън нощта под златното чергило на луната
сънуват ручей птици и цветя
и тишина се рони непонятна.
Потайни стъпки в меката трева
потъват като в облак – пухкав, кълбест,
пробягват тихо дебнещи слова,
в очакването си нощта потрепва.
Забрава пият моите очи,
попили здрача чак до свойто дъно
и странно е, но само в тях личи
на загубата болката безумна.

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

Предплатата за рая малка бе.
На чувствата безпаметната клада
излитна към високото небе
и чухме как в душите влиза ада.

Радослав ИГНАТОВ

Но съвършенст вото е извлек
от всевладеещия хаос
***

Отбрулен сам-самичък пос
ред всичко живо, мъдрецът не
съзнава, че го прави, но върши
онова, което му е речено от
Бога, за да проправи път
в човешкото гъмжило, пър
тина към буреносната любов,
която ей така,
мърцина ще погине в страст
и думи за звезди, за мир и
обич, пурпурни утра, и за
разсечения възел на скръбта
по залеза, не по-малко кървав
от самото утро – елейни ду
ми за изгарящата свобода в
единството
на чифта, множеството и
безкр
 ая – реално потвърж
дение на безброй погинали
любови.

***

Полюшне ли се вятърът и се
заиграе с парливите езици на
пулсиращия огън, катурне ли
се дългостволестият бор, съ
щински стар пияница насред
пожара – сред най-пъстр
 ата
от многоцветните му нощи
– светецът схваща, че меж
ду него и света приспивно се
люлее гласът на стореното
вече, че няма връщане назад,
че днес магарешкият трън се
перчи и подлъгва поглед с ви
олетова осанка, но утре бод
лите му са вече пух.

*
**
… Там златокосите нивя с поли

те си рисуват неразгадаеми
йероглифи в небесата (по в
дъното: гората, безсънно
огледало,
където светът от векове
потъва; зеленина отвесна,
могъща тайнственост –
докоснеш ли пейзажа с глас, са
мата същност на живота
ще експлодира в отговор с хиля
догласни звуци,
там вятърът на пресекулки
хлипа, за да отлюпи пласт след
пласт
от канарата и я направи камъ
че отново,
там с пърхави крилца врабчета
като изгубени души поклащат
горския покой,
а малко по-назад козле с пот
ръпваща опашка
от цицката на майка си бозае –
същинска пеперуда
в храсталак от дива роза;
там ехото шепти едно и също,
забравено, но скъпо име,
лишено от произнасяне докрай;
там хребети се блъскат в
гривите на облаците още подалечни,
за да ги пратят някъде далече
от самия космос.
И ако има нещо друго в
гледката, това е, че човекът
без да спира да върви, сглобява
елементите на цялата картина
и – изкатерил думите си връх
след връх – се учи да говори.

Джуни АЛЕКСАНДРОВА

Георги ДУШАНСКИ

***

Думи
за Русия

СЪНУВАХ твоята ръка,
голяма и прекрасна,
да сграбчва политналото,
вечно тичащо дете.
Сънувах твоите очи,
и топли, и сурови,
да укротяват лудетината в мен.
Сънувах твоя глас грижовен
да благославя порива на младостта
ми.
Сънувах твоята прегръдка заслон за мойта плачеща душа.
По-жив от всякога видях
лицето на баща ми.

Мартен КАЛЕЕВ

Вероника ЛАЗАРОВА

***

Аз, разноцветната

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…

Рисунка. Евгений БОСЯЦКИ

2010 г.

Някои безродници забравят
какво е за нас Русия.
В сърцето си съм вдигнал пищен храм.
За тебе Рус и Александър Втори за слава на великата ви бран,
догде е свят за вас да се говори.
Като небесен страж от там да бдиш
в душите ни да не будува зима.
И вярата ни будна да крепиш,
че на земята вечно ще ни има!
И как да ти се моля, сам не знам,
дано приемеш моята молитва,
дано простиш за българския срам
на блудния ни брат във грях залитнал!

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.

"Йероглиф". Вероника ЛАЗАРОВА

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

Слово

спектър
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Д-р Даниела
Стоянова

ОБЩИНА MЕДКОВЕЦ

Ул.”Г. Димитров” № 26, Централа 09727/ 21 36 ; Факс:09727/ 23 23
На основание чл.44, ал.І, т.7 от ЗМСМА и във връзка с изпълнение на решения № 28/26.01.2012г. и
№ 63/31.05.2012г. на ОбС и Заповед № 52/04.06.2012г. на кмета относно разпореждане
с имоти частна общинска собств
 еност на община Медковец, обл. Монтана

ОБЯВЯВА
Ниви частна общинска собственост в землището на с. Медковец

Имот №

Местност

1
2
3
4
5
6
7

008003
042019
072019
080011
098016
108014
119004

ГОРНИТЕ ЛИВАДИ
ЛИПЕНА
ЛИПЕНА
БАГАЧИНСКИ ПЪТ
ТУРСКИТЕ ЛОКВА
РАСОВСКА БАРА
ОРНИЧАКА

Начин
на трайно
ползване
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива

Кат.

Площ
/дка/

Данъчна
оценка /лв./

Пазарна
оценка /лв./

ІІІ
ІІІ
ІІІ
ІІІ
ІІІ
V
ІІІ

1,416
10,063
4,992
7,287
5,119
9,602
15,431

166.50
1183.40
587.10
964.10
865.40
846.90
2835.40

552.24
4125.83
1996.80
2987.67
2098.79
3456.72
6481.02

Ниви частна общинска собственост в землището на с. Пишурка
№

Имот №

Местност

1

002011

ПОЛЕТО

Начин
на трайно
ползване
Нива

Кат.

Площ
/дка/

Данъчна
оценка /лв./

Пазарна
оценка /лв./

ІІ

4,403

850.70

1893.29

Ниви частна общинска собственост в землището на с. Расово
№

Имот №

Местност

1
2
3
4
5
6

503004
527039
533001
537001
554015
607015

ШИНОВЕЦ
ГРЕДА
МОГИЛИТЕ
МОГИЛИТЕ
НАД СЕЛО
ПОД ОКОПА

Начин
на трайно
ползване
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива

Кат.

Площ
/дка/

Данъчна
оценка /лв./

Пазарна
оценка /лв./

III
III
III
III
III
III

9, 281
2, 276
15, 491
5, 878
5, 999
12, 219

1091.40
384.80
2618.80
993.70
1014.10
1616.60

3805.21
910.40
6506.22
2409.98
2519.58
5009.79

Търгът ще се проведе на 18.10.2012 г. от 13.30 ч. в заседателната зала на община Медковец от комисия в състав:
Председател: инж. Иван Евстатиев Иванов – директор СА
Членове: 1.Цеца Илиева Бориславова – главен счетоводител
2. Николай Божиков Динчев – младши експерт “ЕП и ЕФ”
3. Мариан Цветанов – юрисконсулт при община Медковец
4. инж. Цветан Йорданов Атанасов – старши експерт “ОС”
Депозита за участие е 10% от началната тръжна цена и ще се внася до 12.00ч. на 18.10.2012 г. на касата на общината.
Стъпка на наддаване 1 /едно/ на сто от първоначалната цена.
Оглед на имотите – всеки работен ден.
Резултатите от търга , който ще се проведе на 18.10.2012 г. от 13.30 ч. в заседателната зала на общината да бъдат обя
вени от председателя на тръжната комисия в седемдневен срок.
След обявяване на резултатите от търга се оформя протокол с класиране на участниците и се представя на Кмета за
утвърждаване и издаване на заповед за продажба, която подлежи на обжалване в двуседмичен срок
До участие в търга се допускат само лица и фирми, които нямат финансови задължения към община Медковец.
инж.Венцислав ЕВГЕНИЕВ , кмет на община Медковец

ОБЯВЯВА

Публичният търг ще се проведе на 16.11.2012
г. от 9.00 часа, повторен публичен търг - на
23.11.2012 г. от 9.00 часа в малката заседателна
зала на община Чипровци. Срок за отдаване на
земеделск ите земи – една стопанска година.
Първоначална тръжна цена за 1 декар за стопан
ска 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 (че
тири лева) лева за всеки имот поотделно, за които
участва съответният кандидат, внесен по банковата
сметка на общината до 16.30 часа на 15.11.2012
г., и до 16.30 часа на 22.11.2012 г. при повторен
търг.
Срок за подаване на предложения за участие
в търга - до 16.30 часа на 15.11.2012 г. в дело
водст вото на първия етаж на общината, при
повторен търг - до 16.30 часа на 22.11.2012 г.
Цената на тръжната документация е 20 лева без
ДДС, платима в брой в касата на общината, полу
чава се в стая 202.
Оглед на земеделските земи – всеки работен
ден от 8.00 до 17.00 часа, но не по-късно от деня,
предхождащ търга, след закупуване на тръжна
документация.
Справки и информация:
тел.09554/ 28-28 /21-06.
Анатоли ПЪРВАНОВ
кмет на Община Чипровци

Тел. за контакти:
096 389 346

“АПОЛОН-21” ООД,
Монтана

ул. “Цар БорисIII” № 11

Поликлиника, кабинет 106

4 - 10 октомври
4 ч Св. свщмчк
Йеротей, еп. Атински. Св.
мчца Виринея
5 п Св. мчца Харитина.
Св. свщмчк Дионисий, еп.
Алексадрийски
6 с * Св. апостол Тома
7 н † Неделя
след Неделя подир
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).

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

предлага
дамски обувки на
атрактивни цени
Тел. 0886/974520

ЛОМ ЕАД

На основание чл.62, ал.1 от
Наредба за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имуществ
о
и във връзка с изпълнение на Решение
№ 196/19.09.2012 г. на Общински съвет
Чипровци и Заповед №521 от 01.10.2012 г.
на Кмета на Община Чипровци

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;

Набира
пациенти

►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

ПРИСТАНИЩЕН
КОМПЛЕКС –

ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ

Публичен търг с явно наддаване
за отдаване под наем на на земеделски земи
частна общинска собств еност от общинския
поземлен фонд на община Чипровци, в землището
на с. Горна Лука описани, както следва:

Всеки работен ден

от 8,00 до 13,00 часа

Публичен търг с явно наддаване за продажбата на недвижими имоти
частна общинска собственост, както следва:
№

oбщопрактикуващ лекар,
специалист по
обща медицина

6

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.

„ЕЛИНА” ЕООД – Монтана

ПК “Козлодуйски бряг”
- гр. Козлодуй
предлага за продажба

● сенници;
● шатри;
● мобилни басейни

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

мебелен магазин,
който е построен върху
собствена земя

Цена по споразумение.

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

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

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

ВСИЧКО ЗА ДОМА
ВТОРА УПОТРЕБА от Германия

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

В подлеза на жп гарата в Монтана.

спектър

В Монтана

Изложба за
Септемврийското
въстание от 1923 г.
Заедно с общинската кон
ференция на БСП бе орга
низирано тържественото
честване на 23 септември
т.г. на площада пред огром
ния паметник, а в сградата
на Младежкия дом, където
се състоя конференцията, бе
организирана изложба, пос
ветена на това героично дело
отпреди 89 години.
Нашият съгражданин –
учител и краевед Йордан
Георгиев изпълни фоайето на
Младежкия дом със събрани
те от десетилетия възпоме
нателни издания от личния
си фонд. На изложените табла се открояват апели и
позиви, издадени от революционните комитети във
Враца и Фердинанд и ликовете на Васил Коларов и
Георги Димитров – главните водачи на въстанието в
нашия край.
Следват табла за развитието на бойните действия
в Северозападна България и най-вече в трите околии
– Фердинандска, Берковска и Ломска, боевете при
Бойчиновци, Фердинанд и други места – Лопушна,
Чипровци, Медковец, Брусарци.
Последователно са изложени материали от чес
тванията на кръглите годишнини – 50, 55, 60, 65 и
т.н. Експозицията завършва с онагледяване на на
учната сесия, състояла се пред 1993 г. с участието
на няколко професори и под научното ръководст
во на акад. Мито Исусов. На нея беше утвърдено,
че Септемврийското въстание 1923 г. не е чисто
партийно, а народно дело. Даден бе отговор на въп
роса „Да помним ли или да забравим Септември
'23?”
На изложбата е отделено специално място и
на десетки книги, посветени на Септемврийското
въстание, юбилейни издания на в. „Септемврийско
слово”, „Септемврийско дело”, „Идея”, „Слово плюс”,
на всички, излизащи тогава централни вестници (от
в. „Работническо дело” до „Трудово дело”, списания,
както и запазени покани за участие в Деня на
Михайловград – 23 септември, грамофонни плочи –
„Хор „Септемврийци”, „Песен за Михайловград – От
Септември завещан”, „Песен за Лопушанската музи
ка” и др. ■ Слово плюс
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"Гран при" от фестивала
"Златни ябълки" за
момиче от Монтана
Анна Владимирова от Обединен
детски комплекс «Ние, врабчетата»
спечели „Гран при” на
ІХ международен детски
музикален фестивал
„Златни ябълки” в Кюстендил
Председател на журито
бе фронтменът на група
„Атлас” Пепи Писарски и
членове Адем Имери – ком
позитор от Македония,
Жени Лалчева – вокален
педагог от Бургас и Иван
Стойнев – ръководител
на детски вокален състав
„Тип-топ” и директор на
фестивала. Конкурсната
част включваше изпълне
ние на песен на роден език,
където талантливото моми
че от ОДК грабна публика и
жури с изпълнението си на
„Сбогом, мое море” от ре
пертоара на Катя Филипова.
„Наградата „Гран при” не
е връчвана в последните
две години на междуна
родния конкурс, тъй като
нито един участник не
успя да събере необходи
мия брой точки за това.
Тази година 14-годишната
Анна от Монтана успя да
се пребори за приза и аз
съм много щастлив, че от

ново имаме възможност да
дадем тази награда”, каза
на гала-концерта дирек
торът на конкурса Иван
Стойнев. Анна, която е
възпитаничка на Миглена
Георгиева и Латинка Боева,
се състезаваше с 52 деца
от България, Македония и
Косово. Тя получи грамота,
статуетка и голяма икона на
Богородица.
Гости на конкурса бяха
Осман Курпейович - ди
ректор на международния
фестивал „Златна пахуля”/
снежинка/ от Черна гора, и
композиторът от Македония
Миле Шереденков, открил
певицата Каролина Гочева,
позната на българската пуб
лика от „Мюзик айдъл”.
Това е втората голяма
награда за Анна за тази
година от международни
конкурси. През м. май жу
рито й присъди І награда на
радиоконкурса „Обичам те,
море” във Варна.

коло 100 деца от
О
видински детски
градини и от Дома за

27 септември –
Световен ден
на туризма

медико-социални грижи
във Видин се запознаха
с историческите забе
лежителности в града
по маршрут: Джамия на
Осман Пазвантоглу Митрополитски комплекс
- Синагога - крепост “Баба
Вида”.
Те се разделиха на две
групи, а техни гидове бя
ха Фионера Филипова и
Десислава Божидарова от
Регионалния исторически
музей. С тази инициатива
бе отбелязан Световният
ден на туризма 27
септември. Децата слу
шаха с интерес легендата
за крепостта „Баба Вида”,
където ги посрещнаха
актьори от Драматичния
театър, облечени в царс
ки и болярски одежди.
■ Слово плюс

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

За справки:
0910/ 910 13

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.

Слово

плюс

►МАЛКИ ОБЯВИ

Сдружение
„ЛОВНО-РИБАРСКО
ДРУЖЕСТВО” гр. Мездра
отдава
под наем
ловен магазин
и кафене
в централната
градска част
на Мездра.
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СНИМКА: ОДК „НИЕ, ВРАБЧЕТАТА”

Слово

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

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”

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

Параскева Маркова
тел. 0876 307 732
0876 537 952

ДАВАМ под наем

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

www. slovoplus. info

●Печатница Враца● ЕООД

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

Слово

култура
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във гр. Вършец. Там презентациите и
обучението бяха съчетани с приятна об
становка и забавна програма и по този
начин се получи една по-непринудена ат
мосфера за работа, която логично оказа и
положително въздействие на мотивацията
и екипността на участващите.
Допълнително, за улеснение на служи
телите бяха изданени и наръчници за ра
бота с въведените системи, които те могат
да ползват постоянно.
- И в този смисъл, какви бяха
първите стъпки за реализирането
на проекта?
- Започнахме проекта с детайлен
анализ на съществуващото положение
относно качеството на администра
тивното обслужване в нашата адми
нистрация и тази на Община Якимово
като целева група по проекта.
Първоначално бяха изготвени анкет
ни карти, с които поискахме директ
но мнението и препоръките както на
населението на двете общини, така
и на самите служители в общините.
Паралелно с това организирахме и
кръгли маси във всяка община, на ко
ято поканихме граждани и предста
вители на местния бизнес – например
собственици на магазини, тъй като те
имат по-често контакт с общинските
администрации във връзка с дейнос
тта си. Основната ни позиция при
разработката на проекта бе, че нашите
общини може да са значително помалки от много други в страната, но
ние трябва и сме длъжни да отговаря
ме точно на същите изисквания за ра
бота, както и големите. Изискванията
на министерството и нормативната
уредба в областта на общинските
администрации не прави разделение
на малки и големи общини. Но за таки
ва като нас участието в подобен проект е
единствен шанс за внедряване на подобни
модернизации.
Наред със запитванията към общес
твеността за качеството на админист
ративното обслужване, направихме и
независима външна оценка на състояни
ето в аминистрациите. От една страна,
беше направен детайлен преглед и бяха
дадени препоръки отностно самите до
- Уважаема г-жо Арсенова, след
- Какви са резултатите от изпол
ко време да следи степента на обработка
кументи и работни процеси, свързани
успешното изпълнение на проект
зването на технологията АКСТЪР
на заявената услуга пак посредством ин
с обслужването. От друга страна, беше
„Улеснен достъп и по-добро качес
КМЕТСТВА?
тернет достъп;
тво на административната услуга
- Тази технология служи за осъществя направен анализ и на състоянието на тех
● електронните услуги облекчават и
А09-31-14С/12.06.2009 г. в Брусарци и
ване на връзка между отдалечени работни ническата инфраструктура и осигуреност,
експертите на администрацията – ако са
така че да се дадат необходимите пре
Якимово”, промени ли се самочувстви пълни и коректни заявленията, докумен
места за административно обслужване,
поръки за подготовката на платформа за
ето на служителите в общинските ад
тите директно биват насочвани по техно каквито са кметствата към общините по
последващото внедряване на електронни
министрации на двете общини и качес логичните процедури за изпълнение на
проекта. С помощта на модула служи
те услуги.
твото на работа та им?
услугата и така своевременно достигат до телите от кметствата могат да завеждат
- Какво участие в реализирането
- Реализираните дейности по проекта
документи в документооборотната систе
отговорните експерти. По този начин се
допринесоха основно за подобряване на
спестява време и се облекчава работата на ма на общината и обратно – да получават на проекта взеха жителите на двете
общини?
качествените параметри на админист
по електронен път документи, които са
общинските служители.
- Както споменах по-горе, жителите
ративното обсл ужване в общините чрез
- Какво оборудване осигурихте в две насочени за кметството. Основната цел на
участваха в организираното проучване
оптимизиране на административните
системата е да се скъси времето за обс
те общини, за да създадете базата за
процеси, интегриране и надграждане на
лужване на ползв атели на административ относно качеството на административно
по-добро обслужване?
то обслужване и организираните кръгли
информационните системи, модернизира
ни услуги от отдалечени населени места
- Осигурихме всичко необходимо:
маси. Получихме поздравления и положи
не на предлаганите услуги, включително
и същевременно да се намалят преките
● устройства за обратна връзка с
чрез внедряване на електронни такива.
разходи за достъп до администрациите за телно отношение за смелата инициатива
ползвателите на услуги, с което те могат
Улесни се достъпът до административни
да дадат своята оценка за качеството на
гражданите и бизнеса. По този начин пол на Общинска администрация Брусарци да
услуги на хора в неравностойно поло
предоставената услуга;
зватели на услуги от кметството могат да се справи с тази нелека задача и да израв
жение и се установиха трайно високи
● киoски – оборудване за интерактивен подават документи за различни админист ни нивото на обслужване на нашите об
стандарти за качествено административно достъп до административни услуги с
ративни услуги, извършв ани в общината, щини с това на големите.
Допълнитело чрез системи за обрат
обслужване. Модерното административно приоритет за хора с увреждания;
директно в кметството, без да се на
на връзка “СЕМКО”, представляващи
обслужване, което се предлага, повиши
● LCD телевизори и плейъри за
лага да пътуват до общинския център.
устройства, поставени до гишетата за
самочувствието на служителите, работе
излъчване на информационни филми за
Готовите документи също се получават в
обслужване, хората могат да дадат своето
щи макар и в малки общини, но конкури административното обслужване в двете
кметството.
ращи с направеното много други.
общини.
В комбинация с механизмите за подава мнение за полученото обслужване чрез
- В тези години, когато изпълнявахте
- Какво представлява системата
не на заявления за услуги по електронен натискане на един бутон.
- В осъществените възможности за
проекта, създадохте условия за при
АКСТЪР WEB ПОРТАЛ и АКСТЪР
път АКСТЪР КМЕТСТВА е средство, от
оритет на електронното обслужване.
WEB АДМИНИСТРАТИВНИ
една страна, за повишаване автоматизаци обратна връзка, как оценяват хора
та създадените условия за модерно
Какви са предимств
 ата на е-услугите?
РЕГИСТРИ?
ята на работните процеси по фактическо
обслужване?
- В началната фаза на проекта усили
- АКСТЪР WEB ПОРТАЛ представля
извършване на услугата, и от друга, за
- В продължение на 6 месеца по проек
ята бяха насочени да се изгради стабилен ва динамичен WEB портал, предоставящ
повишаване на ефективността на общинс
та бе извършен анализ на мненията, по
фундамент за реализацията на е-услуги
информация за общината и услугите,
ката администрация.
- внедрени бяха програми, осигуряващи
които тя предоставя. Порталът е така
- Знае се, че проблемите се решават с лучени от устройства за обратна връзка.
Резултатите са доста окуражителни.
функционирането на Общинската инфор организиран, че със сравнително малко
квалифицирани хора. Как подготвих
Много висок процент от анкетираните
мационна система. Това позволи редица
усилия може да се поддържа в актуално
те служителите от двете общини, за да
изразяват удовлетвореност от отношени
важни за общината регистри и дейнос
състояние. Това го превръща в пълноце
осъществяват обслужването на хората
тите, свързани с тях, да се извършв ат
нен информационен източник за гражда
в новите, модерни в технологично отно ето на служителите при установяване на
служебен контакт с потребителите. Не на
компютъризирано. Предимствата на е-ус ните и бизнеса на територията на общи
шение условия?
последно място анкетираните считат,че
лугите най-общо са следните:
ните по проекта.
- За служителите в рамките на проек
служителите са добре подготвени профе
● при завеждането на заявлението ком
АКСТЪР WEB АДМИНИСТРАТИВНИ та бяха организирани доста обучения.
плектът документи автоматично се на
РЕГИСТРИ е продукт, интегриран с пор
Официално, както бе заложено в проекта, сионално, като също отбелязват,че са по
лучили лесно и изчерпателна информация
сочва към общинските служители, които
тала на общината и Информационната
за всички служителите в двете общини
относно исканата от тях услуга. Висок
трябва да извършват услугата, като се
система на общината. С помощта на
бяха проведени двудневни обучения във
процент от анкетираните са изразили по
възлагат конкретни задачи и срокове;
АКСТЪР УЕБ АДМИНИСТРАТИВНИ
връзка с новите системи, предимно за
зитивно мнение относно предоставянето
● при използване на механизмите за
РЕГИСТРИ публичната част на общинс
системата за документооборот и управ
и получаването на услуги в кметств ата и
електронно заявяване на услуги граж
ките регистри се показва на официалния
ление на административните процеси.
по електронен път.■
даните и бизнесът не се съобразяват с
общински портал в WEB пространството. Освен това, за съответните специалисти
Въпросите зададе
работно време – услугите са достъпни 24 Целта е постигане на публичност и проз от различите отдели имаше индивиду
Параскева МАРКОВА
часа;
рачност по отношение дейността на адми ални обучения, например за системите
● не е необходимо физически да бъде
нистрацията.Част от публичните регистри АКСТЪР НАЕМИ, АКСТЪР ИМОТИ И
Проектът е реализиран с финансовата
посетена администрацията – ползвателят могат да послужат и на кандидат-инвести АКСТЪР КАСА.
подкрепа на Оперативна програма
може да подаде услугите от всеки компю тори в района, тъй като съдържат инфор
За мениджърския и експертния състав
„Административен капацитет”,
тър с интернет достъп;
мация за различни публични обекти за
на двете общини имаше и един атракти
съфинансирана от Европейския съюз
● ползвателят на услугите може по вся отдаване под наем или продажба.
вен курс - изнесено двудневно обучение
чрез Европейския социален фонд.

Галина АРСЕНОВА, секретар на Община Брусарци:

Подобрихме
обслужването
на гражданите
и улеснихме
достъпа им
до услугите в
Община Брусарци
и Якимово

