
седмичник за общините
и кметстватаСлово

15 - 21 СЕПТЕМВРИ  2011, ЦЕНА 0,30 ЛВ. 
ГОДИНА XVI, БРОЙ 36 (796 ) ISSN 1310 - 9693 e-mail: slovoplyus@abv.bg, slovoplus@yahoo.com

www.slovoplus.info

пл
ю
с

Вестникътеотворен
завашитепослания
къмизбирателите-
нашите чи та те ли от ця ла 
Северозападна България!

Законтакти:0886/ 024 339
                          0876/ 537 952

С
п
е
ч
е
л

е
те

 и
з б

о
 р
и

 те
!

И
зб

ор
и 

 2
01

1

Иван 
Аспарухов 
иска четвърти 
мандат за 
кмет на Мездра

Иван Аспарухов бе из диг нат 
за кан ди дат за кмет от ини

ци ати вен комитет, в кой то вли зат 
пред с та ви те ли на об щес т ве ни и 
граж дан с ки струк ту ри и поз на ти на 
мез д рен ча ни хора. Кмет от 1999 го
ди на на града, той сподели, че все 
още тър си пе че лив ша та фор му ла 
за своя град и за по доб ря ва не жи
во та на хо ра та в него. Общината е 
с наймно го се ли ща в областта. За 
те зи години, чрез раз лич ни про ек
ти за жи ве ещи те там бе нап ра ве но 
много. Мездра е един от мал ко то 
на пъл но га зи фи ци ра ни гра до ве 
в страната. Мащабен про ект на 
кре пос т та “Калето” ве че прив ли
ча към се ве ро за пад на та вра та 
на България ин те ре са на мно го 
гости. За ус пе ха си в над п ре ва
ра та за по ред ния кмет с ки ман дат 
Аспарухов раз чи та на всич ки жи те
ли на общината, до кос на ли се до 
мно го то слу чи ли се в тях на пол за 
и ус лу га не ща през те зи години. 
Натрупал без це нен опит ка то 
градоначалник, Иван Аспарухов 
е член на Управителния съ вет на 
Националното сдру же ние на об щи
ни те в България и един от не го ви те 
без с пор ни авторитети.■

Уважаеми
съграждани,
През пос лед ни те 

два ме се ца сре щу мен 
и об щин с ка та ад мин
ис т ра ция в Монтана 
бя ха ска лъ пе ни и по
ръ ча ни по ре ди ца от 
тай ни и яв ни атаки. 
Изфабрикувани ста тии 
от нез най ни автори, 
за ва ля ха  от жъл ти 
вестници. Не се при
тес ня вам от тях, те ще 
оти дат в заб ве ни ето 
след 23 октомври. Не 
се при тес ня вам и по
ра ди факта, че за раз
ли ка от по ръ чи те ли те 
на ма те ри али те поз на
вам лич но по ве че то хо ра 
от об щи на Монтана. Те 
съ що ме поз на ват и ако 
за миг са се усъм ни ли в 
мен, ги уверявам, че ня ма 
причина. Несметното ми 
богатство, нат ру па но чрез 
из мис ле ни от по ръ чи те
ли те ко руп ци он ни схе ми 
е мит, клюка, съз да де на 
от без по мощ ни опоненти. 
Те не ус пя ха да измис лят 
ни що но во под слънцето. 

Днес от го ва рям на 
всич ки те им нападки. 
Както аз, та ка и 
администрацията, ко ято 
ръ ко во дя, е про ве ря ва на 
де сет ки пъ ти от Сметната 

палата, Финансовия кон
т рол и Прокуратурата. 
При про вер ки те ни то са 
образувани, ни то е има
ло съ деб ни дела, а още 
помал ко про из не се ни 
присъди. Това, че някой 
мно го би ис кал да ме ли
ши от учас тие в мес т ни те 
из бо ри се ви дя и от от ка
за на Общинската из би ра
тел на ко ми сия да ре гис т
ри ра ко али ция „Заедно за 
Монтана”. За пръв път от 
на ча ло то на де мок ра тич
ни те про ме ни в стра на та 
12 дес ни и цен т рист ки 
пар тии не са ре гис т ри ра
ни за учас тие в мес т ни те 

из бо ри в Монтана.
Заявявам най

отговорно, че те зи 
постановки, спе ку ла ции 
и лъ жи ня ма да пос тиг
нат цел та си. Напротив, 
те пре диз вик ват у мен 
още пого ля ма ре ши мост 
за ра бо та в ин те рес на 
Монтана. 

Предстоят ни важ
ни стъп ки за бъ де ще то 
на Монтана. Тяхното 
пре диз бор но об съж да
не стои на пър во място. 
Зная, че хо ра та в об щи
на та очак ват то ва и съм 
го тов да оп рав дая те зи 
очаквания.■

Осветиха 
възстановения
храм в 
Белотинци

Изявление на кме та
на община Монтана
Златко Живков 
по по вод ти ра жи ра не
на не вяр на ин фор ма ция

Църковни кам ба ни ог ла си
ха се ло Белотинци нав ръх 

Рождество Богородично за пръв 
път след де ве ти сеп тем в ри 1944 
г. От то га ва чер к ва та “Свети 
Николай  Мирликийски” е зат во
ре на за миряните. Празникът на 
Пресветата май ка бе из б ран от 
тях за ос ве ща ва не то на въ зоб
но ве ния храм. Водосветът бе 
от с лу жен от Негово ви со коп ре ос
ве щен с т во Видинския мит ро по
лит Дометиан. Църквата е сред 
найста ри те в об щи на Монтана. 
Построена през 1866 г. и изог
ра фи са на от 1870 до 1876 от 
чип ров с кия йе ро мо нах Макарий, 
на ри чан зог ра фа на селяните. 
Първото, ко ето нап ра ви дя до 
Владика, бе да се пок ло ни и це
лу не ико ни те на ста рия майстор. 
Сред изоб ра зе ни те све тии най
го ля ма част е от де ле на на бъл
гар с ки те прос ве ти те ли св. Иван 
Рилски, мал кия св. Лука, св. 
Николай Софийски, св. св. Кирил 
и Методий. 

Възстановяването на заб ра
ве ния храм е де ло на ини ци ати
вен комитет. Ремонтирането на 
камбанарията, олтара, фа са да та 
и заг ра де ния от ка ме нен зид двор 
от не ло 2 го ди ни и 16 хи ля ди лева. 
От тях 8 хи ля ди ле ва от де ли ла 
Община Монтана, 5 хи ля ди ле ва  
Комисията по ве ро из по ве да ни ята 
на Министерски съвет, а ос та на ли
те  дарители. Найго ле ми ят сред 
тях е Райко Георгиев.

„Това де ло потвърждава, че ко
га то си ли те са обединени, ре зул
та ти те са доб ри”, за яви кме тът на 
Монтана Златко Живков. 

В найот да ле че но то се ло на 
об щи на та жи ве ят 450 души. На 
го ди на се раж дат от 2 до 3 деца, 
ка за кме тът на Белотинци Григор 
Григоров. Няма учи ли ще и мал
чу га ни те пъ ту ват до съ сед но то 
Смоляновци. Единствен про из
во ди тел в се ло то е зе ме дел с ка та  
кооперация. ■ Слово плюс
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Златко Живков от к ри 
па мет ни к 
на пи са те ля
Иван Давидков

Дойде вре ме да се по мис ли и за дру гия наш го лям тво рец на перо то ос вен Йордан Радичков. Затова върху плочата е изсечен символът  отворена книга с палитра.Иван Давидков е ро ден в съ седно то на Калиманица се ло Живовци, ко ето един с т ве но ос та на на дъно то на язо вир “Огоста”. “Делото на Давидков е неп ре ход но и той с пра во се на реж да до пле яда та вид ни зем ля ци”  ка за при от к рива не то Златко Живков.  Неговото твор чес т во – поезия, бе лет рис тич ни книги, есе та и пейзажи, ще ос та нат в сък ро вищ ни ца та на бъл гар с ка та култура.”
Паметникът се на ми ра в гра динка та пред Художествена га ле рия “Кирил Петров”. Направен е по идея и ав тор с т во на скул п то ра от Монтана Теодоси Антонов, със сред с т ва на Община Монтана. ■ Слово плюс

Уважаеми учи те ли
и ученици,
Скъпи първокласници,
Особено съм щас т лив  
да ви поз д ра вя с 
от к ри ва не то на но ва та 
учеб на година. 

За всич ки нас 
15 сеп тем в ри е ден, 
из пъл нен с 
въл не ние и трепет, 
ден, в кой то 
учи ли ще то 
от ва ря вра ти те 
на поз на ни ето и 
науката, за да 
пре вър не на ши те 
де ца в зре ли и 
от го вор ни 
личности. 
Най-въл ну ващ е 
праз ни кът за мал ки-
те първокласници. 
Днес те с осо бе-
ни чув с т ва прек рач-
ват пра га на сво ето 
училище, чу ват пър-
вия школ с ки звънец.
На всич ки учители, 
уче ни ци и ро ди те ли 
по же ла вам здраве, 
во ля и упоритост, 
ус пе хи в уче ни ето и 
мно го късмет!
Честит праз ник 
и на до бър час!

д-р Костадин 
ШАХОВ,
кмет на 

община Враца

Връщането на земята и 
горите приключва в края на 
тази година. Но на мен вече 
двадесет години ми връщат 
земя и гори от Поземлената 
комисия (ПК) и все още не 
са ги върнали. Монтанската 
ПК ми е признала 161 дка 
земя и 194 дка гори още 
при заявяването (гората 
чрез съд), а след това се 
намесват “неизвестни” 
хора, които си правят други 
сметки и раздават имотите 
в намалено количество 
декари. Многократно съм 
обжалвал, но схемата във 
всички инстанции е една и 
съща: горната инстанция 
поисква сведения от 
долната. Долната пък 
дава каквото й е изгодно. 
Горната инстанция само я 
преписва и потвърждава, 
имайки доверие на 
сведенията на долната като 
държавна инстанция, без 
да проверява истинността 
на случая. Така въпросът е 
приключил, а виновникът не 
е забелязан. Боря се с такива 
“недоглеждания” вече 20 г. 
и все още не съм “вдигнал 
ръце” от земята и гората си. 
Чиновниците са я намалили 
вече на 92 декара. Затова не 
ми е чудно откъде се е взела 
тази толкова много декари 
излишна общинска земя!...

Районната прокуратура 
натовари едно служебно 
лице от полицията да издири 
кой е намалил декарите 
на земята и не е приложил 
съдебно решение за 
гората вече 10 години. Това 
държавно лице повтори 
гореказаните “процедури”, 
без да засегне същността 
на въпросите. А същността 
се завоалира по различни 
начини. Така “отговорът” (по 
закон до 1 месец) е даден. 
Оттук нататък да му мисли 
потърпевшият. На жалбите 
ми се отговаря с 45 месеца 
закъснение. От монтанското 
Областно управление за 
земеделие и гори ми казаха 
устно, че няма да ми се 
отговаря, защото имали 
много работа. Но кашата 
с връщането на имотите е 
забъркана повече от бившите 
служители в Поземлената 
комисия (напуснали, 
уволнени, пенсионирани), 
без да им се поиска сметка. 
Защо? Но се питам кой се 
възползва от отнетите по 
такива начини наша (а не 
тяхна) земя и с какво право 

общината ни (нали се води 
вече като общинска земя) ще 
я продава, ще  ползва и т.н. 
А с менящите се ежечасно 
закони бъркотията и хаосът 
за обикновения гражданин 
и наследник става още по
голям. А крайният срок за 
връщането на земята се 
очаква с видимо нетърпение 
от споменатите инстанции, 
щом за тях е без значение 
дали и кога ще се отговори на 
подадена жалба, молба или 
възражение (вече казах, че 
съдебно решение не плаши 
изобщо нашата поземлена 
комисия. В офиса на ГЕРБ 
в Монтана бях записан за 
приема на депутатката Искра 
Фидосова. Но когато тя е 
идвала, аз съм бил подминат 
и не ме повикаха. Защо ли?!

И все пак нашата 
поземлена комисия си е 
оставила “вратичка” да 
ми върне земята и гората 
(посочвана на място осем 
пъти). И всичко друго, ако 
го покажа на място (за кой 
ли път!). Но това може да 
стане само и единствено 
срещу заплащане! И така, 
въпросът опира до парите. 
Започвам да недоумявам. 
Връщането беше безплатно, 
а нашата поземлена комисия 
изчака времето, когато ще ме 
оправи, ама с пари.

Недоумявам и за това, 
как може една нива да се 
посочва до половината, 
защото нивите са върнати с 
до половината декари, а с 
пари сега ще ми се върне и 
другата половина?!

От повдигнатите проблеми 
и прилаганите прийоми 
едната страна ще се направи 
на обидена и може да се 
почнат дела, т.е. да се дават 
пари и в съдилищата. Ами 
ако собствениците вече са 
починали, а аз съм техен 
наследник, тогава как ще 
показвам земята? Апелирам 
към депутатката Искра 
Фидосова да повдигне в 
Народното събрание въпроса 
да се удължи сегашният 
краен срок за връщането 
на земята и горите с още 
няколко години, както и да 
се потърси отговорност на 
държавните служители, 
позволили си безнаказано 
досега да изкривяват и 
отвличат вниманието от 
поставяните проблеми. Дано 
тази моя молба стигне до 
нея!

Любомир СЕРДЕВ

Пишат ни отМонтана

За кого са 
законите?

В  кон фе рен тна та за ла 
на хл „Хемус” ПП  НДСВ 
– Враца пред с та ви кан ди
да та си за кмет Момчил 
Младенов, лис та та с об
щин с ки съветници, как то и 
пре тен ден ти те на пар ти ята 
за кме то ве на на се ле ни мес
та в об щи на та . 
На съ би ти ето при със т
ва ха пред се да те лят на 
НДСВ Христина Христова 
и нейни ят за мес т ник 
Любомир Дацов. В на ча ло
то на прес кон фе рен ци ята 
Христина Христова заяви, 
че на те зи из бо ри пар ти ята 
ще се бо ри за поак тив
но включ ва не в мес т на та 
власт.  Не слу чай но из б ра
ни ят сло ган на кам па ни ята 
е “Да действаме!”. “Ние 
от НДСВ сме хора, до ка
за ли се имен но в дейс т ви
ето”, под чер та Христина 
Христова и наб лег на на 
ос нов ни те приоритети, а 
имен но съз да ва не на ус ло
вия за раз ви тие на мал кия и сре ден 
бизнес, нис ки мес т ни да нъ ци и так
си и доб ра об щин с ка политика. 

Кандидаткме тът за Община 
Враца Момчил Младенов е с де
сетго ди шен опит в мес т но то уп
рав ле ние и политика. “Умея да се 
вслушвам, виж дам и анализирам за 
пос ти га не на найдоб ра ор га ни за
ция и ефек тив ност на управлението. 
Основната ми цел е ра бо та по по со
ка по ви ша ва не ка чест во то на живот, 
чрез пъл но вза имо дейст вие меж ду 
гражданите, биз не са и об щин с ка

та администрация. Ще раз чи там на 
ра зум ни те хора!” за яви Момчил 
Младенов.

Кандидатурата на М.Младенов 
е под к ре пе на от ПП “Обединени 
зе ме дел ци” – Враца, 
Радикалдемократическа пар тия и 
Партия на жените. 

Христина Христова обя ви во да ча 
на лис та та др Антонио Георгиев. 
Представени бя ха част кандидатите, 
вклю че ни в листата, както и кан ди
даткме то ве те за се ла та на те ри то
ри ята на Община Враца.■ Слово 
плюсИ
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Момчил Младенов – 
кандидат-кмет
на НДСВ за Враца
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На ос но ва ние За по вед 
№ РД-15-388/02.09.2011 г. за оп ре де ля не 

но си те ли те на го диш ни те наг ра ди на 
Об щи на Берковица наг раж да вам 
с го диш на та наг ра да за 2011 г.:

ДимитърИвановДимитров  за дъл го го диш
на те ат рал на дейност, все от дай на ра бо та с мла
ди те театралци, при нос в кул тур ния жи вот на 
Бер ко ви ца и 30 го ди ни те ат ра лен със тав “Йор
дан Ра дич ков” 
ЦветанаПетковаТрендафилова  треньор на 

клуб по при лож но ко ло ез де не към вто ро ос нов
но учи ли ще “Хрис то Смир нен с ки” и треньор на 
на ци онал ния от бор, за ця лос тен при нос в раз
ви ти ето на при лож но то ко ло ез де не в Бер ко ви ца 
и кла си ра не на бер ков с ки със те за те ли в на ци
онал ния от бор за ев ро пейс ко то пър вен с т во в 
Па риж 
ПолинаИвайловаАврамова – член на на ци

онал ния от бор по при лож но ко ло ез де не, за из к
лю чи тел ни качества, из во юва ни при зо ви мес та и 
кла си ра не в на ци онал ния от бор по при лож но ко
ло ез де не за учас тие в ев ро пейс ко то пър вен с т
во в Па риж
ХристиянГеоргиевЛазаров – член на на ци

онал ния от бор по при лож но ко ло ез де не, за из к
лю чи тел ни качества, из во юва ни при зо ви мес та и 
кла си ра не в на ци онал ния от бор по при лож но ко
ло ез де не за учас тие в ев ро пейс ко то пър вен с т
во в Па риж
МарияТодороваИванова – сек ре тар на на

род но чи та ли ще “Иван Ва зов 1872” – гр. Бер
ко ви ца, за ак ти вен при нос в раз ви ти ето на 
чи та лищ но то де ло и кул ту ра та в Бер ко ви ца
ИстаткоАлександровМинчев – треньор и 

със те за тел по ту рис ти чес ко и спор т но ори ен ти
ра не, за ак ти вен при нос в раз ви ти ето на спор та 
и 55го диш ния юби лей на ори ен ти ра не то в Бер
ко ви ца
ЙорданкаНиколоваБратанова  за ви сок 

при нос в кул тур ния жи вот на Бер ко ви ца и 20 го
ди ни гру па за ста ри град с ки пес ни “Сла дък спо
мен” 
ПетяГеоргиеваГергова  уред ник на ет ног

раф с ки му зей –Бер ко ви ца, за при нос в раз ви ти
ето на му зейно то де ло в Бер ко ви ца и 40 го ди ни 
от пър ва та ек с по зи ция на Ет ног раф с ки му зей – 
Бер ко ви ца
ПламенБойковСалтиров – пре по да ва тел 

по ге ог ра фия в гим на зия “Др Иван Па нов” – гр. 
Бер ко ви ца, за все от дай на ра бо та с уче ни ци те и 
от лич на под го тов ка на Вен цис лав Зла та нов за 
учас тие в на ци онал на та олим пи ада по ге ог ра
фия
ВенциславВенциславовЗлатанов – уче ник 

в гим на зия “Др Иван Па нов” – гр. Бер ко ви ца, за 
от лич но пред с та вя не в на ци онал на та олим пи ада 
по ге ог ра фия и учас тие в пред с та ви тел ния от бор 
на Бъл га рия по ге ог ра фия

Кметът
инж.МилчоДоцов:

Отново е 8 сеп тем в ри и 
Берковица празнува.  Днес, 

в де ня на го ле мия хрис ти ян с ки 
праз ник Рождество Богородично, 
ние всич ки из ра зя ва ме радостта, 
на деж ди те и вя ра та си за нас то
яще то и бъдещето.

В то зи ху бав сеп тем в рийс
ки ден се об ръ щам с удов лет во
ре ние и гор дост от из ми на ли те 
осем години, в ко ито имах от го
вор нос т та да бъ да кмет на об щи
на Берковица. 

Поглеждайки назад, си спом
ням ми го ве те на труд нос ти и 
изпитания, на труд и уси ле
на работа, на ус пе хи и победи. 
Крайната рав нос мет ка ме пра
ви щастлив. Защото пос тиг на то
то през те зи два ман да та ни как 
не е малко. Осем го ди ни са кра
тък пе ри од за ис то ри ята на ед на 
дър жа ва и на един хи ля до ле тен 
град ка то кра си ва Берковица. В 
съ що то вре ме осем го ди ни мо
гат да про ме нят мно го неща. 
Удовлетворен съм, че ние по ло
жих ме уси лия Берковица да се 
про ме ни и развива, а хо ра та да 
жи ве ят при подоб ри условия. 
Резултатите са на ли це и то ва се 
вижда. Улиците са чис ти и ос
ве те ни – Берковица е пър ва
та об щи на в България с из ця ло 
въ ве де но ра ди о уп рав ле ние на 
улич но то ос вет ле ние във всич
ки селища. Реализираха се го ле
ми ин ф рас т рук тур ни про ек ти на 
об ща стойност над 45 млн. ле
ва в об лас т та на еко ло ги ята и 
пъ ти ща та – под мя на на во доп
ро во ди и канализация, ас фал ти
ра не на 47 ули ци и из г раж да не 
на тротоари. Вложиха се ог ром ни 
ин вес ти ции за оси гу ря ва не на ев

ро пейс ки ус ло вия в учеб новъз
пи та тел ни те заведения. Осигури 
се дос тъп на сре да и всес т ран на 
под к ре па за хо ра та в не рав нос
той но положение. Поддържаше 
се огъ нят на ду хов нос т та и бъл
гар щи на та чрез про дъл жа ва не 
на кул тур ни те тра ди ции и праз
ни ци в ця ла та община. А из г ра
де ни те па мет ни ци на Апостола 
на сво бо да та Левски, на пър вия 
кмет Хаджи Петър Хаджиилиев 
и дър воп лас ти ка та по Радичков 
доп ри не со ха до пъл ни тел
но за по ви ша ва не то на на ше
то са мо чув с т вие и патриотизъм.  
Предоставяше се мно гос т ран на 
под к ре па на де ца та – чрез оси
гу ря ва не на сред с т ва на раз
но род ни те бер ков с ки таланти, 
спор т ни те клу бо ве и ар тис тич ни 
формации. 

Бе нап ра ве на ре ши тел на крач
ка към въ веж да не на нов мо дел 
на ад ми нис т ра тив но обслужване, 
обър на то към нуж ди те на все ки 
гражданин. 

Всичко то ва бе пос тиг на то с 
об щи те уси лия на це лия екип на 

ад ми нис т ра ци ята – хората, чий
то труд по ня ко га не се вижда, но 
без кой то ня ма ше да има тол ко
ва прив ле че ни сред с т ва за ре
али за ци ята на на ши те идеи. Това 
бе въз мож но и за ра ди доб ра та 
ра бо та с Общинския съвет, дър
жав ни те институции, неп ра ви тел
с т ве ни те организации, клу бо ве те 
и на всич ки жи те ли на общината.

Разбира се, на ши те пла но ве и 
меч ти бя ха поголеми. Разбира 
се, има мно го още как во да 
се направи, за в бъ де ще – за 
инфраструктурата, в об лас т та на 
туризма, в сфе ра та на гри жа та да 
хората. И ос но ва та на то ва бъ де
ще е поставено, за що то об щи на
та има по да де ни 30, от ко ито 12 
спечелени. Част от тях ще се ре
али зи рат през след ва щи те го ди
ни в гра да и се ла та на общината.  
За да бъ дем точ ни към ре али
зи ра ни те про ек ти за 45 млн. лв. 
тряб ва да до ба вим и под пи са ни
те до го во ри за фи нан си ра не на 
про ек ти на стойност 17 млн. лв., 
как то и ча ка щи те за одоб ре ние 
дру ги про ек ти по Оперативните 
прог ра ми за над 40 млн. лева.

Уважаеми съграждани, аз съм 
щас т лив да ви поз д ра вя днес, за
що то виждам, че от на ши те уси
лия има резултат. Благодаря 
на всич ки слу жи те ли на 
администрацията, бла го да ря на 
Общинския съвет, на неп ра ви тел
с т ве ни те организации. Благодаря 
на все ки един от вас. Защото ус
пе хи те са де ло на об щи те ни уси
лия и стре ме жи за доб ру ва не то 
на Берковица. 

Поздравявам ви найсър
деч но по слу чай праз ни ка на 
Берковица Рождество на прес ве
та Богородица. 

Желая ви здраве, щас тие 
и сговор, мир и благоденствие!
Честит празник!

Началото бе пос та ве но с  тър
жес т ве на све та ли тур гия в 

храм “Рождество Богородично”. В 
10.30 за поч на чес т ва не то на пло
щад “Йордан Радичков”. С праз
нич но об ръ ще ние към жи те ли те на 
Берковица и об щи на та се обърна 
кметът инж. Милчо Доцов, което 
публикуваме отделно. 

Програмата про дъл жи с наг раж
да ва не на 

по чет ни те граж да ни
на Берковица
Тази го ди на то ва са: 
Орлин Александров Горанов 

– ед на от го ле ми те звез ди на му
зи кал на та сце на в България, как то 
в популярната, та ка и в опер на
та музика. Изпял ед ни от найли

рич ни те бъл гар с ки песни. Негово 
е из пъл не ни ето на хим на на 
Берковица. 

Доц. д-р Георги Тодоров 
Георгиев – ро ден в с. Бистрилица. 
Завършил ВМИ през 1968 г. 
Доктор по медицина, до цент по 
сър деч на хирургия, пре по да ва
тел по сър деч на хи рур гия в ме ди
цин с кия фа кул тет на СУ „Климент 
Охридски”. 

От 1998 г. за веж дащ  Клиниката 
по сър деч на хи рур гия в 
Университетска бол ни ца Лозенец. 
Има 50 на уч ни тру да по обща, съ
до ва и сър деч на хирургия. 

Извършил хи ля ди операции, 
мно го от ко ито животоспасяващи. 
През всич ки те го ди ни е имал спе

ци ал но от но ше ние към жи те ли те 
на об щи на Берковица и е по мог нал 
на мно го на ши съграждани.

Парашкев Луканов 
Костадинов – треньор на Ски 
клуб „Ком”. Завършил ВИФ. 
Дългогодишен треньор на на ци
онал ни те от бо ри по скибягане. 
Изградени от не го със те за те ли 18 
пъ ти са би ли на све тов ни пър вен с
т ва и 3 пъ ти на зим ни олим пийс ки 
игри. С мно го наг ра ди за при нос 
към скиспор та в България, с наг
ра да от Хосе Антонио Самаранч. 
Клубът, кой то ръ ко во ди, е не из
мен но сред пър ви те три в стра на та 
през пос лед ни те 20 години. 

Връчени са и 10 го диш ни наг ра
ди за 2011 г.■ Слово плюс

Берковица праз нува

с богата програма

Международниятфолклоренфестивал„Балканътпееитанцува2011”,койтоечастотпразни-
канаБерковицаРождествоБогородично,събрарекорденбройучастници,съобщихаотместната
община.Впродължениена2днипредчиталище„ИванВазов”пяхаитанцуваханад700самодейци
отБългария,СърбияиАлбания.Тепоказахаизворениобработенфолклоротсвоитеродниместа.
Фестивалътводиначалотосиот1936-а,нопрезгодинитенаняколкопътиепрекъсван.От7г.на-
самсепровеждаредовноисъбиравсеповечеучастници.ТЕКСТ И СНИМКИ: КРУМ КРУМОВ

На Рождество Богородично с решение 
на общинския съвет в Берковица за 

почетен гражданин на планинския град бе 
обявен известният певец Орлин Горанов, 
който е родом от Берковица и пее химна на 
града. Покъсно същата вечер Орлин Горанов 
изнесе концерт за всички свои съграждани 
на централния площад, преди него свириха 
берковската духова музика, а след него – 
фолкпевицата Нелина.  СНИМКИ: КРУМ КРУМОВ

Момент от награждаването на доц. др 
Георги Тодоров Георгиев – ро ден в с. 

Бистрилица. Доктор по медицина, до цент по 
сър деч на хирургия, пре по да ва тел по сър деч
на хи рур гия в ме ди цин с кия фа кул тет на СУ 
„Климент Охридски”. 
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Дали е съществувал наистина 
Дядо Йоцо или не, този голям 

родолюбец ,описан от найголемия 
ни писател, той живее в нас, ние го 
носим в сърцата си и сега виждаме 
колко ни трябва на нас в съвремието. 
Еврокомисар Кристалина Георгиева 
пое в съботния празничен следобед 
развълнувана статуетката с образа на 
найзрящия български литературен 
герой, търсещ и взиращ се в бъдещето 
на България. 

На височината край Очин дол, 
където се издига паметникът на 
Вазовия герой, тя получи най
истинската родна награда за 
родолюбие на името на Дядо Йоцо. 
Огнян Петров, ентусиазираният 
председател на фондацията “Дядо 
Йоцо”, й връчи отличието като каза, че 
тази статуя на слепеца, прозрял една 
нова България, е българската Статуя 
на свободата. Еврокомисар Георгиева 
е шестият носител на наградата за 
родолюбие и принос в утвърждаването 
на българското, с която инициаторите 

отличават бележити българи.
Развълнувана, Кристалина Георгиева 

благодари и каза, че тази статуетка ще 
е на почетно място в нейния кабинет 
в Еврокомисията. Тя отбеляза,колко 
е прав Иван Вазов, като е написал, 
че ние често губим време, енергия 
и емоции за дребните неща, вместо 
да се гордеем с нашите постижения. 
Еврокомисарят обеща две неща. 

Едното е, че ще бъде вярна на това, 
което е същината на символа на Дядо 
Йоцо, обичта към България. Тази 
обич, която всички трябва да носим в 
сърцата си до края.

 Сред 27те страни, членки на 
Европейския съюз, България е една 
от малкото, които могат да кажат, че 
се отнасяме с отговорност към своите 
деца и към своето бъдеще. На хората 
никак не им е лесно, тази отговорност 
и дисциплина не падат от небето, тя е 
плод на саможертва от всички българи. 
Пред нас времето, което идва, няма 
да е леко. Светът тръгна да излиза от 
кризата, сега взе малко да се люшка, 

има тревога, че може би втора рецесия 
ще ни удари. 

В това време тази наша отговорност 
служи много добре на българите, 
тъй като прави възможно, ако ни се 
наложи, да правим вземания, те да са 
на пониска цена. 

Сега ние гледаме как се строи 
бъдещето на България в Европа и като 
ваш еврокомисар обещавам, че ще 
работя така, че това бъдеще, бъдещето 
на нашите деца, да бъде посветло  
заяви Георгиева.

Като български еврокомисар 
Кристалина Георгиева обеща пред 
събраните на Очин дол, че ще дава и 
занапред своя принос за развитието 
на България и подчерта, че колкото 
повече е доверието към нас, толкова 
повече ще бъдат и ресурсите, които 
можем да ползваме от Европа.  

Освен че ще бъде вярна на духа 
на приза “Дядо Йоцо гледа”, тя ще 
помага чрез културата на нашия народ 
да покажем силата на българския дух. 
Тя отговори и на журналистически 

въпроси по отношение на конфликта 
в Либия, като заяви,  че Европа 
съвестно си изпълнява задълженията, 
отпускайки 150 милиона евро, и че 
конфликтът все още не е приключил. 

Попитана как е пътувала по пътя от 
столицата през Искърското дефиле до 
Очин дол, тя каза, че ние в България 
сме облагодетелствани от природа, 
от духа на хората тук и че по силата 
на своята работа е видяла огромни 
трагедии по света. А България сега 
се нуждае от силна, ефективна 
администрация, добра инфраструктура, 
не само пътна, но и в другите области, 
и високообразовани хора.  Придружена 
от кмета на Мездра Иван Аспарухов, 
Кристалина Георгиева посади първото 
европейско дръвче в бъдещата 
Европейска гора до паметника на Дядо 
Йоцо. Върбата, която засади, поставя 
началото на едно бъдещо разширение 
на комплекса, което бе споделено 
от Огнян Петров и то предвижда 
изграждането на музейна експозиция и 
малък хотел.■ Слово плюс

Чрез културата на нашия народ
КристалинаГеоргиева:

да покажем силата 
на българския дух

Ще отнеса тази
статуетка в кабинета си в 
Брюксел и тя ще е
на видно място там, каза 
гжа Георгиева
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Поздравявам най-сър деч но 
всич ки свои съг раж да ни от Лом
с праз ни ка на гра да – 
17 сеп тем в ри – 
Вяра, Надежда, Любов!

Нека бъ дем дос той ни па-
зи те ли и про дъл жи те ли на 
тра ди ци ите и из кон ни те бъл-
гар с ки добродетели, един ни 
и мъд ри при ре ша ва не на 
проб ле ми те на об щи на та в 
име то на по-доб ро то бъ де ще 
на ломчани. 

Уважаеми съграждани,
На всич ки вас, на гос ти те 

и при яте ли те на Лом, от все 
сър це по же ла вам здраве, 
щастие, ус пе хи във всичко, 
към ко ето се стремите и мно-
го но ви бла го дат ни на чи на-
ния за доб ру ва не то на граж-
да ни те на общината!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Пенка ПЕНКОВА
кмет на Община Лом

Ръководството на “ДИВЕН” ЕООД – гр. Лом, 
поз д ра вя ва всич ки свои ра бот ни ци и слу жи-
те ли с праз ни ка на гра да Вяра, Надежда и 
Любов, ка то им по же ла ва здраве, про фе си-
онал ни ус пе хи и мно го нас т ро ение през праз-
ни ни те дни!

Жори АЛЕКСИЕВ, уп ра ви тел

Ръководството на “Пристанищен 
ком п лекс – Лом” ЕАД 
поз д ра вя ва сво ите работници, 
служители, тър гов с ки пар т-
ньо ри и съг раж да ни по слу-
чай праз ни ка на град Лом – 17 
сеп тем в ри – Вяра, Надежда и 
Любов, ка то им же лае здраве, 
про фе си онал ни и лич ни успехи! 
Весели праз нич ни дни!

Константин КОСТАДИНОВ
изп. ди рек тор

Ръководството на 
Митническо бю ро – Лом 
поз д ра вя ва най-сър деч но 
всич ки свои съг раж да ни с 
праз ни ка на гра да – 17 септември, 
Вяра, Надежда, Любов!

Бъдете здра ви и 
ви на ги усмихнати!
На всич ки вас и на гос ти те на 

гра да же ла ем ве се ли праз нич-
ни дни, бла го ден с т вие и ус пе хи 
в на чи на ни ята ви!

Володя БОГДАНОВ, на чал ник


