Ансамбъл "Младост"с приз
за най-добра хореография
Мариета НАЙДЕНОВА

Танцов ансамбъл „Младост” при
Общински младежки дом спечели приз
за най-добра хореография на фестива
ла в Дуръс, Албания, който се проведе
от 3 до 7 октомври. Това е петнадесетото
му издание. Над петстотин посланици
на фолклорното изкуство с много песни,
танци и невероятно пъстрите си костю
ми превърнаха красивият албански град,
разположен на Адриатическо море във
феерия от емоции и красота. С настро
ение и много веселие премина през града
представянето на групите в тържествения
парад. С оригиналното си представяне и
впечатляваща хореография, българските
танцьори обраха овациите на многоб
ройната албанска публика. По този на
чин възпитаниците на Стоян и Геновева
Стоянови се наредиха сред призьорите на
фолклорния фестивал. Сред участниците
във фестивалната програма бяха групи от
Венецуела, Турция, Македония, Сърбия,
Босна и Херцеговина, Косово и местн
и
групи от Албания. ■
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Променят трафика на
товарния транспорт

В Moнтана

Монтана е единственият български участн
 ик в международния проект.
Другите са английските градове Нюкясъл и Лестър, полският Шчечин,
немският Щутгарт, Рим и Парма от Италия, малтийският Тершиен

ЗЛАТКО ЖИВКОВ
ще имат право да спират пред
магазините, ресторантите и
другите обекти за доставка
на стока. За целта ще бъде
плащана определена такса.
Още през януари местни
те съветници ще обсъдят
промените в общинските
наредби, които имат отно
шение към тези дейности. В
много европейски градове
е почти невъзможно през

почивните дни камиони не
само да зареждат обекти, но
и да се движат в централни
те зони, коментира кметът. В
Швейцария, примерно през
уикенда товарните автомоби
ли без изкл ючение не влизат
в централната градска част.
Ще бъде направена оценка на
движението на камионите в
рамките на града, за да бъдат
оптимизирани маршрутите
така, че да бъде ограничено
замърсяването на въздуха от
използв аните горива, уточни
Живков.
“Преди десетина години
въпросът с трафика не е стоял
за разрешаване с такава ос
трота пред местните власти.
Няма европейски град сега,
който може да си позволи да
пренебрегне или да елимини
ра този проблем и търсенето
на решението му. Трябва да

привлечем всички заинтере
совани страни, за да напра
вим оптимален за рамките на
града план”, каза той.
В международния проект
Монтана е единственият бъл
гарски участник. Другите са
английските градове Нюкясъл
и Лестър, полският Шчечин,
немският Щутгарт, Рим и
Парма от Италия, малтийс
кият Тершиен. За осъщес
твяването му работят също
технически университети,
енергийни съвети и спе
циализирани фирми от
Италия, Германия, Англия,
Полша, Малта, Португалия
и Румъния. Разработката е
на FIT Consulting Италия.
Срокът за изпълнение е 36
месеца и изтича през следва
щата 2013 година, допълни
кметът Живков.■ Слово

плюс

В Ново село oткр иха нов хранителен
магазин от веригата КООП
Заместник областни
ят управител на област
Видин - инж. Любомир
Низамов беше офици
ален гост при откриване
то на нов хранителен ма
газин от веригата „КООП
– ЗАЕДНО НА ПАЗАР“ в

Слово плюс

за 2012 г. в клоновете на „Български пощи”
във Враца, Монтана и Видин
Читателите ни от Враца могат да
се абонират и във фирма „Оларт”
Абонаментът в редакцията продължава

седмичник за общините
и кметствата

Мерки за ограничаване
трафика на товарните авто
мобили през централната
градска част ще предложи
до края на годината общи
на Монтана. Това съобщи
кметът Златко Живков
след завръщането си от
Нюкясъл. Английският
град бе домакин на срещата
на партн
 ьорите в проекта
“Последната чиста миля ефективни местни власти в
Европа за екологично уп
равление на транспорта”.
Монтана, както и много
други градове, няма план
за трафика на товарния
транспорт, а сега такъв ще
бъде създаден. Ще бъдат
уточнени и така наречените
прозорци за зареждане на
търговските обекти в центъра
на града. Това са часовете, в
които камионите и бусовете

Абонирайте
се за

с. Неговановци, община
Ново село.
Любомир Низамов
връчи поздравителен
адрес от името на об
ластния управител на
Видин на председателя
на Областния кооперати

вен съюз – Видин, Ваня
Цакинска и пожела на
жителите на селото и об
щината да се възползв
 ат
дълги години от новата
придобивка.
Новият търговски
обект е част от дъл

госрочната програма
на Областен коопера
тивен съюз - Видин и
Централен кооперативен
съюз за откриване на
хранителни магазини в
селищата от региона. ■
Слово плюс

За мен е чест
да ви поздравя
с Празника на
Община Ружинци!
В навечерието
на празника на
нашата община
отправям сво
ите пожелания
за здраве, успе
хи и празнично
настроение към
жителите, гостите
и приятелите на
Ружинци.
Благодаря на
всички, които
допринасят за
развитието и
просперитета й. Убеден съм, че
благодарение на съвместните уси
лия на общината, общинския съвет,
институциите, бизнеса и на енергията,
инициативността и волята на всеки
жител ще постигнем по-добро бъдеще
за нашите деца, за нашата община.
Защото се нуждаем от мисълта,
таланта, енергията, сърцето, обичта и
усмивката на всички нас!

Честит празник!

Венцислав ВАНКОВ
кмет на Община Ружинци

ЕТ „НЕШО МИРАНОВ”
Нешо МИРАНОВ – управител

Качество

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

Слово
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В Moнтана

Първа копка на дом за деца
без родители
Валентина Симеонова - зам. социален
министър, областният управител Ивайло
Петров и кметът Златко Живков направиха
първа копка на нов дом за деца без родители..
Центърът за временно настаняване ще бъ
де изграден на ул. „Захари Стоянов”, над
фирма „Ава”. Още две подобни сгради - на
ул. „Александър Батенберг” и ул.”Йордан
Радичков”, ще бъдат построени в следващи
те две години. Те се финансират с 2 066 000
лева по Оперативна програма „Регионално
развитие”. Проектът включва изграждането и на
едно жилище от семеен тип за младежи без ро
дители, навършили пълнолетие. В четирите но
ви социални заведения ще има общо 42 места.
Консорциумът „Заедно за децата на Монтана”
обещава да изпълни поръчката преди крайния
срок. ■ Слово плюс

СНИМКA: КРУМ КРУМОВ

12 октомври – Ден на българската община

Ден на диалога
в Община
Видин

СНИМКA: ОБЩИНА ВИДИН

Община Видин бе
домакин на Ден на
диалога между местната
и законодателната власт,
който се проведе в залата
на Общинския съвет.
Инициатор на събитието е
Националното сдружение
на общините в Република
България. В срещата
участваха народните
представители Владимир
Тошев и Любомила
Станиславова, областният
управител на Видин
инж. Цветан Асенов,
кметове на общини и
председатели на общински
съвети от областта,
представители на НПО.
Деня на диалога откри

кметът на Община Видин
Герго Гергов. Той изрази
своята убеденост в ползата
от обмяната на мнения
между законодателната
и местната власт, защото
се дава възможност
от правителството
значим законопроект от
финансовата сфера да
бъде обект на широка
обществена дискусия
и да бъде допълван с
предложения от общините.
Темата на дискусиите
тази година е „Подобряване
на средата за развитие
на общините през 2013
г.” Въпросите, които
се обсъждаха, бяха
свързани с промени

в законодателството
за местните финанси,
очаквания на общините по
макрорамката на Бюджет
2013 г., предстоящи
промени във водния сектор
и въпроси от регионално
значение.
В проектозакона за
публичните финанси,
насочен към осигуряване
на стабилна и предвидима
средносрочна бюджетна
среда, като се спазват
общите фискални
правила и принципи,
са откроени приемливи
за общините промени такива, които изискват
преработка, доизясняване
и подобряване. Има и

неприемливи промени,
сред които са пренасянето
на намаления през 2010
година максимален праг
за поемане на дълг от 25%
на 15%, което би лишило
1/3 от общините от достъп
до кредитния пазар. Също
липсата на възможност за
санкция от първостепенния
разпоредител с бюджет
спрямо тези от по-ниска
степен, както и фактът, че
текущите разходи за местни
дейности няма да могат да
се финансират за сметка
на поемането на дълг от
общината.
От НСОРБ заявяват, че
до края на тази година
ще успеят да предоставят

нов Закон за местното
самоуправление, като ще
се разчита на подкрепа
за приемането му преди
парламентарните избори.
По време на срещата бяха
поставени редица въпроси,
свързани с проблеми
в инфраструктурата,
социалната сфера,
финансирането на
европейски проекти,
запорирането на сметки на
общините и възможностите
за по-голяма подкрепа от
страна на държавата.
Представителите на
местната власт поиската
равнопоставеност на
общините от региона с
останалите общини в

В Бойчиновци
Договориха филиал на
МБАЛ „Хр.Ботев“ в Оряхово Две лекарки,
започнат работа в бъдещия
филиал изразиха лекарите
Пурчева, Тевекелева, Пешева,
Димитрова, Гетов, Стефанова
и Александрова, като някои
от тях ще се включат само в
графика за дежурств а през
почивните дни поради други
ангажименти. Te попълниха
заявления за постъпване на
работа.
“Има светлина в тунела и
шанс болницата в Оряхово
отново да лекува пациенти –
съобщи Ивайло Вагенщайн
- Опитваме се да реаними
раме едно сърце, туптящо в
продължение на 130 г. Но е
нужен поне още месец, през
който предстоят редица про
цедури, като подаване на
документи в МЗ, проверка за
годност на болничните поме
щения от РЗИ, зареждане с
лекарства и медикаменти, и
т.н. Чака ни усърдна работа с
ръководството на врачанската
болница” - каза още той.
Депутатът д-р Янко
Здравков подчерта, че МБАЛ
„Христо Ботев“ няма да е
конкуренция на Оряховския
филиал, а ще е негов по-го
лям брат, който ще помага.

Консумативите и медикамен
тите ще се доставят два-три
пъти седмично, съгласно
предварителни заявки и чрез
колите, транспортиращи до
областния град нуждаещите
се от хемодиализа пациенти“.
Орлин Цветков обеща да
командирова квалифицирани
лекари за 2 месеца в случай,
че не достигат местни
специалисти.
Той заяви още, че пове
рената му болница няма да
търси средства от печалбата
на филиала и че отделенията
в Оряхово ще работят с раз
решителните на врачанската
болница. Базовото месечно
възнаграждение на лекарите
ще е в размер на 650 лв., а за
медицинските сестри – 440
лв.
От своя страна кметът
Росен Добрев предложи
безплатно пребиваване в
хотела на командировани
те специалисти и по 300 лв.
допълнително месечно въз
награждение за 7-те лекари.
„Трябва сами да си помогнем,
ако искаме да ни помогнат и
другите“, категоричен бе оря
ховският кмет.■

работили над
половин век станаха
почетни граждани
на общината
СНИМКA: АВТОРЪТ

Галина ГАНОВА
Депутатът д-р Янко
Здравков и Орлин Цветков
– изпълнителен дирек
тор на МБАЛ „Христо
Ботев” – Враца, се срещна
ха в Оряхово с кмета Росен
Добрев, председателя на
ОбС и на ИК „Да възро
дим болницата в Оряхово”
Ивайло Вагенщайн и синдика
Красимир Петров. Водени
от желанието местните хо
ра отново да имат достъп
до качеств ена медицинска
помощ, те обсъдиха въз
можностите как да се случи
това. В процеса на разговора
се оформи мнение, че найдобре ще е МБАЛ „Христо
Ботев” - Враца да разкрие
филиал в основната сграда на
закритото оряховско здравно
заведение. Началото ще бъде
поставено с „Вътрешни бо
лести” и „Детско отделение”,
за които са необходими об
що седем лекари. Ще има и
рентген, който все още рабо
ти с валидно разрешително.
По-късно решението бе об
съдено с лекари и медицин
ски работници от Оряхово.
На този етап готовност да

Крум КРУМОВ
На тържествена сесия, про
ведена по повод празника на
община Бойчиновци, кметът
Светлин Сретениев обяви за
почетни граждани д-р Станка
Лазарова – общопрактику
ващ лекар на село Лехчево, и
д-р Иванка Коцева – общоп

рактикуващ лекар на село
Владимирово.
Двете лекарки се гри
жат повече от 50 години за
здравето на хората в своите
селища. С бързите си реак
ции и всеотдайността си те са
спасили не един и два човеш
ки живота, обяви кметът.

страната.
„За да изпълняваме
своите функции, ние се
нуждаем от подкрепата
на държавата, от нейния
експертен потенциал за
реализирането на значимите
инфраструктурни проекти”
– каза видинският кмет.
От своя страна народните
представители Владимир
Тошев и Любомила
Станиславова изразиха
своята удовлетвореност
от дискусиите и заявиха,
че ще поставят в
парламентарните комисии
конкретните въпроси, за
които кметовете очакват
конструктивно решение.
■Слово плюс

Д-р Коцева и д-р Лазарова
не са от община Бойчиновци,
но са дошли в нея по разп
ределение преди повече от
половин век, изкарали са
задължителните три години
и са останали за постоянно.
Д-р Коцева сподели, че макар
да е на 77 години, тя продъл
жава да се грижи за пациен
тите в село Владимирово и се
надява да намери млад лекар,
който да я отмени.
Кметът Светлин Сретениев
съобщи, че общината е взела
решение да отпусне стипен
дии на студенти по медици
на и архитектура, които да
поемат ангажимент, че след
завършване на образовани
ето си ще дойдат да работят в
Бойчиновци.
По повод празника на об
щината на 7 октомври беше
проведена тържествена ли
тургия в черквата „Свети
Георги Победоносец” в
Бойчиновци, организирана
беше детск а рисунка на ас
фалт на тема „Моят роден
край”, а фолклорни състави
от всички селища на община
та се включиха в тържествен
концерт. Празникът завърши
с концерт на фолкпевицата
Райна и с пищна заря.■
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Четири площада
в община Якимово
се ремонтират
с европейски пари
Крум КРУМОВ

Община Якимово
изпълнява проект за
ремонт на площади
те в четирите села на
общината - Якимово,
Комощица, Долно
Церовене и Дългоделци,
съобщи кметът Георги
Георгиев. Проектът е
на стойност 1 380 000
лева и се финансира от
Програмата за разви
тие на селските района
на ЕС. Строителните
работи трябва да за
вършат до средата на
месец ноември, уточни
Георгиев.
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
По същата програма
Община Якимово прик
лючва изграждането
на център за културни и спортни дейности в село
Дългоделци. С 1,2 милиона лева сградата на бивше
то училище в селото е превърната в развлекателен
център със зали за спорт, тихи игри, интернет, изгр
 а
ден е салон за събрание, сцена за театрални поста
новки с много седящи места.
До края на месец октомври общината в Якимово
ще приключи изграждането на нов социален
патронаж. Сградата на патронажа ще е с ново обо
рудване в кухнята, нови инсталации – отоплителна,
водопроводна и електрическа, ще бъде санирана и
с нова дограма. Ремонтът се финансира с 512 000
лева от фонд „Козлодуй”, обяви кметът. По програма
„Оперативен капацитет” Община Якимово и съсед
ната Община Брусарци са усвоили 532 000 лева за
изграждане на моделни центрове за електр
 онни ус
луги на гражданите. Центровете позволяват издава
не на всички документи на едно гише в общините и
във всяко от кметствата по селата. Това спестява на
хората много пътуване до общинския център, време
и средства. Така всеки човек може да плати данъци
те си в своето населено място, да получи документи
за своите имоти, за наследници и т.н., уточни кметът
на Якимово Георги Георгиев.■

Елеонора ЦАНОВА
Принуден да отговори на зададе
ния няколко пъти въпрос от лявата
депутатка Мая Манолова, дали
новата Комисия за борба срещу
корупцията ще се занимава и с на
шумелия в последните дни скандал
около ексдепутата от ГЕРБ Николай
Коцев, председателят на новосфор
мираното Звено за борба с корупци
ята по високите етажи Яне Янев бе
ше принуден в студиото на Би Ти Ви
да отговори: “Да, ще се занимава.”
Скандалът, който всъщност хвър
ля само камък в блатото, без от
това то да става чиста вода, пот
ръгна с изявлението на изпълни
телния директор на АЕЦ - Козлодуй
Валентин Николов, който припомни
нападението на 21 ноември мина
лата година срещу тогавашния шеф
на Атомната Александър Николов,
като визира участието на депу
тат.Жестоко пребит, Александър
Николов бе отстранен от шефск а
та длъжност, а версиите, посоче
ни от полицията, бяха отмъщение
на уволнени от него работници и
служители, спрягаше се и някак
ва по-лична причина за деянието.
След несръчна препратка към име
то на екс енергийния министър от
БСП Румен Овчаров, който запла
ши Валентин Николов със съдебен
иск, сегашният директор на АЕЦ
– Козлодуй му отвърна със същата
закана за съд.
Стана ясно, че в скандала е за
месен освободилият все още по
не съвсем ясни причини топлото
депутатско местенце врачанск и
народен избраник Николай Коцев,
потвърдено и от леви, и от десни.
Коцев, чрез своята империя от фир
ми, е имал топли връзки с Атомната
централа, носещи му солидни
доходи.
С назначаването на Александър
Николов тези връзки отънели и това
станало повод за проведения скан
дален телефонен разговор между
тях двамата, при което Коцев, с
пиянски глас, според Александър
Николов, ясно го пита за схеми,
ама те, според Коцев, сега не били
икономически, а политически, след
което врачанският депутат обявява
Александър Николов за своята цел
номер едно.
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Две малки общини
обслужват електронно
гражданите
Пресконференция на общините Брусарци и Якимово
за успешно завършения проект „Улеснен достъп и
по-добро качество на административните услуги”
СНИМКА: КРУМ КРУМОВ

Слово

Н

а 9 октомври т.г. в
конферентната за
ла на хотел „Монтана” в
областния град общините
Брусарци и Якимово ор
ганизираха брифинг по
повод завършването на
проект за модернизира
не на административното
обслужване. Участваха
Галина Арсенова, секре
тар на Община Брусарци
и координатор на проекта,

кметът на Якимово Георги
Георгиев, ръководител
ката на проекта Елена
Клисарска, секретарят
на Община Якимово
Цветомира Йорданова,
Цветелина Бориславова,
старши експерт по инфор
мационно обслужване в
община Брусарци, и др.
Журналистите бяха за
познати подробно с про
екта и етапите на неговото

Яневата комисия
ще подбере и Коцев
реализирана програ
мата за развитието
на Северозапада и
дадените обещания
с честн
 и сини очи, че
работи на ползу роду.
Всъщност, в продълже
ние на месеци той при
зоваваше врачани чрез
медиите да работят и
те така всеотдайно и
честно за града си.
Ще трябва да отго
вори и на слуховете
за осигуряваните чрез
толерирания от него за
директор на Атомната
в Козлодуй Костадин
Димитров шестциф
рови месечни вноски
както за футбола,
така и за партийната
централа.
“Силно се надявам
НИКОЛАЙ КОЦЕВ
временната парла
ментарна комисия,
оглавена от Яне Янев,
След станалите престр
 елки
да си свърши работата и най-после
между управляващи и опозиция в
българският народ да знае какво от
последващите дни по телевизиите
ношение са имали предишните пра
и в самия парламент стана ясно,
вителства към големите енергийни
че новосформираната комисия на
проекти. Има изнервени в последни
Яне Янев ще проверява и случая
те дни заради криминалния акт сре
„Коцев”.
щу Александър Николов. Надявам
Ще трябва да се отговори на
се, Александър Николов и Коцев да
въпросите откъде врачанският фо
са си изяснили отношенията“, заяви
тограф се сдоби със средст ва за
пред отбрани журналисти шефът на
изкупуването на почти всички фо
Атомната централа - Козлодуй.
тоцентрове на бившето държавно
Александър Николов пък е за
предприятие, как стана собств
 еник
явил,че разследването за извър
на красивата някога резиденция
шеното срещу него нападение е
“Турканица”, на конната база и рес
спряно. Въпреки че след разпита
торанта край пещерата Леденика,
на задържаните двама заподозрени
на почти цялата сграда на бившето
врачанско кино, как работят фирми извършители, веднага след инци
те му за охрана, за кетъринг, мебел дента, вината им не е доказана и те
са пуснати.
ното предприятие.
“От полицията твърдят,че дело
Какво стана с обещанията му
то не е потънало в забрава, не е
пред журналисти да тича и чука от
прекратено” - споделя потърпевши
кабинет на кабинет на чиновници
ят бивш ръководител на АЕЦ. ■
те по министерствата, за дабъде

изпълнение. Впечатляващ
е фактът, че в Монтанска
област двете общини са
пионери в електронното
обслужване на гражданите.
В него са включени се
дем села – Василовци,
Крива бара, Дондуково и
Смирненски от община
Брусарци и Дългоделци,
Долно Церовене и
Комощица от община
Якимово. Системата ще се

разширява, за да се вклю
чат и други села от двете
общини. Тя позволява по
даването и получаването
на различни документи
и удостоверения да става
в кметствата, без хора
та да отиват в общинския
център.
Проектът е финансиран
по ОП „Административен
капацитет”. ■ Слово
плюс

Mнение

Елегия и ода
за българския
учител
Димитър МАРКОВ, Враца
В онова, тоталитарното, време, когато се
оплачехме, че не ни стигат парите, ни се казваше:
„Вие, учителите, работите с деца и трябва да сте
най-големите идеалисти – не мислете за пари и
материални облаги!“ В същия дух беше и много
популярният тогавашен лаф, че така си е открай
време, че „още в древните Елада и Рим учители са
ставали само робите.“
Какво се промени след 89-а? Отначало нищо
добро. Аз и досега си пазя една спестовна книжка,
която показва, че петте лева, които внасях в ДСК
всеки месец, ги изтеглях в последната предзаплатна
седмица, за да има какво да ядем. С идването
на новия век статусът на българския учител се
подобри. И макар да не е в първата половина на
съсловната таблица по доходи, но поне вече не
мисли за голото си оцеляване.
Да, настъпи известна промяна в живота на
многострадалния даскал (многострадален още през
турско, защото, макар най-видни във всяко село
да са били „кмето, попо и даскало“, но животът
на последния е зависел от другите двама, а не
обратното). В някои отношения промените са за
добро, а в други – не. Голяма част от родителите,
увлечени в осигуряване на насъщния, са оставили
само учителите да се грижат за възпитанието на
децата им.
Животът на българина рязко се промени. В бита
ни масово навлязоха GSM-ите, смартфоните,
таблетите и др. подобни. За учениците стана полесно да ползват готова информация от интернет, а
не сами да стигат до нея. Четенето на художествена
литература се превърна в лукс за някои ученици, а
за други въобще е изключено от ученическите им
задължения. С навлизането на интернет пък и с
лесния достъп до социални и други мрежи децата
са изложени на много нови опасности, непознати,
както за тях, така и за българския учител. Отделно
от това учителят постоянно трябва да следи всички
новости по специалността си, защото отдавна вече
не е единствен източник на знания.
И въпреки всички трудности българският
учител се бори с предизвикателствата на новото
време. С цената на повече време и сили той се
справя. Затова в Международния ден на учителя
пожеланието ми е:
Дерзай все така, български учителю!■

Слово

седмица
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С проект „ДАХАР” развиват
дунавски пристанища
Ломското пристанище влиза
в обща стратегия за дейностза
едно с още осем порта от цяла
Европа. В това число е и порт
Силистра. Общият европейски
проект носи името “ДАХАР” и
цели развитието им. Това съ
общи директорът на “Морска
администрация” в Лом капитан
Тони Тодоров.
Партньорите са 23 от шест
държави - членки на ЕС -

Австрия, Белгия, България,
Румъния, Словакия и Унгария,
както и две страни извън общ
ността - Сърбия и Хърватия. В
програмата влизат още приста
нищата в Гюргево, Галац, Нови
Сад и много други. Първо ще
бъдат изяснени перспективите
за развитието им.
Ще бъде изготвена обща
стратегия за дейността. След
това тя ще бъде представена в

Брюксел.
Проектът “Развитие на прис
танищата по река Дунав” е
финансиран по оперативната
програма за транснационално
сътрудничество “Югоизточна
Европа” с 2 милиона евро.
Всеки от партньорите има за
дължението да организира
“Лаборатория по вътрешен
воден транспорт”. ИА “Морска
администрация” представи

Министър Московски

Ангелина ДАКОВА

18 метра или един стро
ителен сегмент остават, за да
бъде свързан изцяло мостът
от българския до румънския
бряг – това заяви министърът
на транспорта, информаци
онните технологии и съобще
нията Ивайло Московски по
време на инспекцията си на
строителната площадка.
Общата дължина на съоръ
жението е 1791 м. Оставащите
18 м трябва да бъдат завър
шени до 1 месец, мостът при
Видин - Калафат ще бъде на
пълно съединен в началото на
ноември и по него ще може да
се преминава пеша. Към мо
мента са завършени около 86
% от строителните работи.
Министърът изрази удов
летворение от видяното, но

не скри, че отношението
на румънската страна може
да доведе до протакане на
влизането на съоръжението
в експлоатация. „Искр ено
съжалявам, ако изпаднем в
ситуация, в която да стане
готово съоръжението, а да
няма съвместна компания,
която да го управлява. Дали
сме 3 варианта на румънските
колеги. За съжаление, няма
никаква динамика от тяхна
страна. Надявам се, в следва
щите дни и седмици те да се
активизират. Информирана е
ЕК. Ние сме готови и чакаме.“
Отговорът на румънската
страна е, че нямат мандат
да водят преговори относно
компанията за управление на
моста. „Очаквам с пускане
то в експлоатация мостът да

осигури нови инвестиции и
да даде икономически тласък
на региона, както и да доведе
до откриването на голям брой
работни места за хората тук!“
– каза Московски.
В отговор на въпросите за
оскъпяването на моста и може
ли сумата да нарастне, минис
търът обяви: „27 млн. евро.
До 15 ноември е срокът, в
който инженерът трябва да
издаде окончателно определе
нията си.
Дори да има оскъпяване, то
ще бъде в рамките на финан
совия меморандум.“
А кога ще режем лентата?
Министерският отговор бе:
„Колкото се може по-скоро!
Ако времето позволи, мос
тът ще бъде готов до края на
годината!“■

Средствата от
оперативните програми
трудно достигат
до малките населени места
Областен информационен център
– Монтана организира втора
информационна среща в Община
Вършец на 11 октомври 2012 г.
Пред участниците бяха представени
изискванията за кандидатстване по
схемите „Без граници“, „Безопасен
труд“ и „Професионално образование
и обучение в сътрудничество с
работодателите“ по Оперативна
програма „Развитие на човешките
ресурси“ (ОП РЧР) и възможностите за обучение
на общински служители по Оперативна програма
„Административен капацитет“ (ОПАК).
Румен Цветков, експерт по информационно обслужване
и услуги в ОИЦ – Монтана, представи успешно
приключени проекти по оперативните програми от
областите Видин, Враца, Плевен и Ловеч.
Най-ценното при популяризирането на добри практики
е представянето на дейности и резултати, които могат да
доведат до нови идеи и те да бъдат приложени и на други
места.
Според участниците в срещата по-малките населени
места все още имат проблеми с кандидатстването и
изпълнението на проекти, тъй като твърде малка част от
екипа е ангажиран с това. Въпросите им предимно бяха
свързани със схемата „Без граници“, по която училище
от Вършец подготвя проект в сферата на специалните
образователни нужди за деца. Фирмите се интересуваха
от схемата „Енергийна ефективност и зелена икономика“,
както и от възможностите за наемане на стажанти чрез
схемите на ОП РЧР.

Накратко

подробна информация за се
гашното състояние на приста
нище Лом.
Обсъдени и анализирани
са силните и слабите страни
на порта, за да се предложи
план за по-нататъшното му
развитие. Проектът трябва да
приключи през март 2014 г.
Бенефициентът от наша страна
е “Морска администрация”. ■
Слово плюс

Форум на общини
и строители от
Северозапада
в Белоградчик
Любомир ВЕСЕЛИНОВ

инспектира
Дунав-мост 2
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Кметът Борис Николов участва в
семинар, организиран от Камарата
на строителите в България и в.
„Строител“ и проведен в хотелски ком
плекс „Скалите” в Белоградчик. Във
форума участваха зам.-председате
лят на КСБ и вицепрезидент на FIEC
Венелин Терзиев, изп. директор на
Камарата инж. Иван Бойков и облас
тният управител на Монтана Ивайло
Петров.
В партньорство с МРРБ, МОСВ, ДФ
„Земеделие“, НСОРБ и областните
представителства във Видин, Враца,
Монтана и Плевен бяха обсъдени поефективни форми на работа през след
ващия програмен период 2014-2020 г.
Като домакин кметът Николов при
ветства участниците в семинара, бла
годари на тези, които са гласували за
Белоградчишките скали и пещерата
„Магура” и по този начин са спомогнали
те да заемат първото място сред 10-те
чудеса на България.
През първия ден лектори бяха
Десислава Йончева - експерт от МРРБ,
Ванина Чалъкова от фонд „ФЛАГ” и
Петър Петров, консултант по проекти по
околна среда. На втория ден от форума
презентации изнесоха Тодор Стоянов,
гл. експерт „Мониторинг и докладване“
в МОСВ и Георги Стоев, държавен екс
перт в отдел „Мониторинг“ на МРРБ.
Последният, шести семинар, ще
се проведе на 16-17 ноември във
Велико Търново за общини и строите
ли от Северния централен район за
планиране.■

Добрите практики –
споделеният успех
Силен интерес към успешно
изпълнени проекти по
оперативните програми
Втората информационна среща на
ОИЦ – Монтана в Община Берковица

премина под наслов „Добрите практики
– споделеният успех“.
Участниците в събитието имаха въз
можност да се запознаят с успешно
приключили проекти по оперативните
програми от областите Видин, Враца,
Плевен и Ловеч. Бяха презентирани проекти като първия етап
от водния цикъл на гр. Троян, подобряване на градската сре
да в гр. Ловеч, технологична модернизация в предпр
 иятие за
билкови екстракти в гр. Кнежа, модернизиране на социалните
услуги в общините Мездра и Козлодуй. Тези проекти са особе
но ценни за нас, защото виждаме какво е постигнато на други
места и как бихме могли да го приложим и при нас, коментираха
участниците.
Представители на общинска администрация, фирми и неп
равителствени организации бяха запознати с изискв
 анията за
кандидатстване по схемите „Без граници”, „Безопасен труд” и
„Професионално образование и обучение в сътрудничество с
работодателите“ по Оперативна програма „Развитие на човешки
те ресурси” (ОП РЧР), както и с процедурата за обучение на об
щински служители по Оперативна програма „Административен
капацитет” (ОПАК).
Фирмите проявиха най-силен интерес към схемата „Безопасен
труд“, а представителите на Професионална гимназия „Д-р
Иван Панов“ към схемата за „Развитие на професионалното
образование и обучение в сътрудничество с работодателите“,
по която вече имат идея какъв проект да се разработи. Според
участниците най-сериозният проблем е кандидатстването и из
пълнението на проектите, за което малките местни фирми нямат
възможности и умения.

Разследваща мисия
в Бърдарски геран

Група пенсионери от село Душанци,
община Пирдоп, водени от председате
ля на клуба им Тодор Ценов, посетиха
Бърдарски геран неотдавна с разследва
ща мисия - да проучат неизяснения факт
за загиналите край селото им съветски
летци в края на Втората световна война,
които се оказва, че са погребани край
Бяла Слатина.
В Бърдарски геран те се срещнаха с
кмета на селото Светлана Караджова и
с председателя на пенсионерския клуб
Никола Мичев.

Работна среща във Враца

Заместник министърът на труда и соци
алната политика Валентина Симеонова
и Калин Каменов - председател на
Държавната агенция за закрила на дете
то, проведоха във Враца работна среща
с кмета инж. Николай Иванов и замест
ниците му инж. Красимира Георгиева и
Светозар Луканов. Тема на разговорите
бе напредъкът на Община Враца в рабо
тата по социалните проекти „СТИМУЛ” и
„ИСКРА”.
Уточнени бяха достигнатите етапи по
проектите и проблемите при реализира
нето им, свързани основно с финансира
нето на дейности, непредвидени по тези
проекти, за които ще трябва да се търсят
съвместн
 и решения, а също и за други
текущи ангажименти на двете страни.
Гостите оцениха работата на екипа като
много добра и изразиха становище, че в
планираните в бъдеще социални дейнос
ти Община Враца може да разчита из
цяло на подкр
 епата на Министерството
на труда и социалната политика и на
Държавната агенция за закрила на детето.

Цената на питейната вода
във Видин скочи

От 1 октомври т.г. питейната вода във
Видин има нова цена. Потребителите вече
ще заплащат по 1, 80 лева с ДДС за пом
пено доставяне на куб. м вода. За помпе
но отвеждане на отпадъчни води цената
е 0,30 лева. Гравитачното доставяне на
вода вече ще струва 1,03 лева. За грави
тачно отвеждане на отпадъчни води ще се
плаща по 0,17 лева.
Новите цени са в сила от 1 октомври и
се основават на решение на Държавната
комисия за енергийно и водно регулиране.

Ученици от Берковица и Вършец
участват в конкурс за детска рисунка
На 10 и 11 октомвр
 и 2012 г. Областен
информационен център – Монтана посе
ти III ОУ „Иван Вазов” в гр. Берковица и
СОУ „Иван Вазов“ в гр. Вършец и предс
тави конкурса за детска рисунка на тема
„Как искам Европейският съюз да проме
ни моя град”. Инициативата се провежда
под егидата на министъра по управле
ние на средствата от Европейския съюз
Томислав Дончев.
Най-впечатляващи за децата са наг
радите – MP3 плеър за победителите в
двете възрастови групи от регионалния
кръг и PSP конзола за победителите от
националния кръг. Остава малко време
до крайния срок – 19 октомври (петък), но
учителите обещаха, че в часовете по ри
суване децата ще имат достатъчно време,
за да нарисуват това, което искат да има
в техния град – море, луна парк и футбол
но игрище са част от смелите мечти на
малчуганите. ■

Слово
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Регионална библиотека „Гео Милев ” – Монтана
представя

Самостоятелна изложба
живопис на Николай Пенков
8 октомври – 1 ноември 2012 г.

Монтанският художник Николай Пенков се представя
с 50 творби – маслена живопис и акварел, включваща
портрети, пейзажи, натюрморти и фигурални композиции
създадени от художника през 2012 година.
Роден е през 1958 г. в Монтана.
През 1986 г. завършва Великотърновския университет,
специалност „Графика”.
Работи в областта на графиката, живописта, и
илюстрацията.
Члeн е на СБХ – София и представителството на СБХ
в Монтана.
Участвал е в над 20 общи национални изложби, меж

дународни биеналета на графиката и други колективни
изложби. По-известните от тях са : Токио /1996/, /2005/,
Хавана /1989/, Битоля /1994/, Маахстихт /1993/, Сент
Никлас, Белгия /1994/, Варна – биенале на графиката
/1991/, /1993/, /2005/, Кадакес, Испания /1994/, Лиеж,
Белгия /1994/ и още редица други.
Има над 25 самостоятелни изложби в страна
та –София, Пaзарджик, Козлодуй, Видин, Кюстендил,
Берковица, Пловдив, Лом, Монтана.
Участвал е в много международни, национални и реги
онални пленери по живопис.
Много негови творби са притежание на галерии и част
ни колекции в страната и чужбина.

Тялото на
Видинския митрополит
Кирил нетленно.
Kанонизират го
Диана СИРАКОВА
Покойният Видински митрополит Кирил
ще бъде канонизиран за светец.
Мощите на починалия през 1914 г. вла
дика са били извадени от гроба на 25 сеп
тември т.г. след специално решение на
епархийския съвет. Това станало, след като
десетки вярващи настояли да се прове
ри дали тялото е нетленно. В искането си
до Видинската митрополия християните
обяснявали, че според тях покойният ду
ховник е праведник, тъй като след молитви
на гроба му се случвали различни чудеса.
Според свидетелствата, събрани от вяр
ващи в митрополията, покойният митропо
лит Кирил е помагал на разделени семейс
тва да се съберат, на болни да оздравеят,
както и на безработни да намерят работа.
Гробът е отворен в навечерието на 100-го
дишнината от неговото раждане.
Оказало се, че ръцете са се запазили
мумифицирани, както на св. Иван Рилски.
Според специалистите в тази област, кога
то тялото на покойника се запази с години
или костите са с бледожълт оттенък, се
смята, че починалият е светия.
Църковният ритуал „Обретение мощей“
се прави за първи път у нас и е извършен
с благословията на владиката Дометиан.
Извадените мощи от гроба на митрополит
Кирил са положени в специален стъклен
саркофаг и са изложени за поклонение в
храма „Св. Димитър” във Видин.
Със специално писмо до комисията по
канонизациите в Светия синод видинският
митрополит Дометиан ще поиска канони
зирането на Кирил.

Светското име на митрополит Кирил
е Коста Стоичков. Роден е на 15 юли 1832
г. в град Берковица в бедно семейство.
Първоначалното си образоанние по
лучава в местното килийно училище.
Междувременно родителите му умират и
той остава кръгал сирак. Осъзнал своето
духовно призвание, той постъпва като пос
лушник в Чипровския манастир „Св. Йоан
Рилски”. През 1857 г. е подстриган в мо
нашество с името Кирил, а скоро след това
ръкоположен и в йеродяконски чин.
През 1858 г. йеродякон Кирил заминава за
гр. Сремски-Карловци, Австро-Унгария.
Там, в продължение на четири години,
прилежно учи в местната сръбска духовна
семинария и поддържа постоянни контакти
с българската емиграция.
Силно повлиян от нарастващото не
доволство сред българското население
срещу османските поробители и гръц
кото духовенство, той следи с интерес
събитията, свързани с българския народ и
отразяването им в европейския печат.
През лятото на 1863 г., завършил богос
ловското си образование, Кирил се зав
ръща в родината. Едва стъпил на родна
земя, под давление на тогавашният гръцки
Видински митрополит Паисий, който пред
варително бил информиран за неговото
пристигане, той е арестуван. След щателен
обиск на личния му багаж турските власти
откриват в Кирил книга, описваща истори
ята за царуването на българския цар ЙоанАсен Втори, което става повод да го изпр а
тят в Цариград и да го изправят пред съда.
След необосновани обвинения и фиктивен

процес младият инок е осъден на заточе
ние в Сивас, Мала Азия. Там в продълже
ние на три години е принуден да изтърпи
жестоки издевателства и унижения, съ
пътстващи всички дни на неговия престой,
които въпреки всичко не отслабват патри
отичния му борчески дух и каляват апос
толската му ревност за бъдещото високоот
говорно служение.
Вече свободен - през 1866 г. той се устано
вява в Тулча, където работи като учител и
едновременно служи като дякон в тамош
ната църква. През 1870-та е ръкоположен
за йеромонах, а малко след това възведен в
архимандритско достойнство и назначен за
председател на българската църковна об
щина в Силистра.
Навсякъде архим. Кирил изпълнява въз
ложените му послушания с необходимо
то разбиране и взискателност, което дава
основание на новоизбрания Български
екзарх Антим I и Светия Синод да му въз
ложат по-отговорно служение. Повикан в
Цариград, през 1872 г. в българския храм
„Св. Стефан“ той е хиротонисан в епис
копски сан с титлата „Белоградчишки“
от Екзарх Антим I и е назначен за екзар
хийски викарий във Видинска епархия,
където остава до 1874 година. От края на
същата година епископ Кирил е управля
ващ Скопска епархия, а на 23 юли 1875 г. е
избран за Скопски митрополит.
След започването на Руско-турската осво
бодителна война, през 1877 г. митрополит
Кирил е принуден да напусне Скопие, като
първоначално се установява в Цариград, а
след това в София, където е „митрополит

на разположение” на Св. Синод.
От 1887 г., след отстраняването на
Софийския митрополит Мелетий, той е
управляващ Софийска епархия, а след
смъртта на Видинския митрополит и бивш
екзарх Антим от края на 1888 г. е управля
ващ Видинска епархия.
На 21 март 1891 г. е избран за Видински
митрополит. Тук митрополит Кирил
има възможността да изяви целия
свой потенциал, като доразвива започ
натото от екзарх Антим и същевре
менно обновява клира и възобновява
храмостроителството. Всеизвестна е
неговата строгост към подчинените му
свещенослужители, от които изисква дос
тойно поведение и изряден външен вид.
Като член на Св. Синод дядо Кирил е
принципен деятел за развитието на църков
но-просветното дело на Българската пра
вославна църква. Благодарение на своята
монашеска пестеливост, през 1902 г. той
става и един от основните дарители за
построяването на сградите на Софийската
духовна семинария, като дарява 50 000
златни лева.
В последните години от своя живот мит
рополит Кирил живее твърде уединено
и скромно. Часовете му преминават в
молитва, четене и размишления. Преживял
много превратности в своя земен път, той
склопява очи с твърдата увереност, че е
допринесъл според силите си за развити
ето на Българската православна църква и
своята епархия. Почива на 21 май 1914 г. в
гр. Видин. Погребан е до видинския катед
рален храм „Св. Димитрий Солунски”.■

Слово
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На 22 септември т. г.
НЧ „Съзнание-1927”
- с. Долни Вадин,
организира
празничен
концерт по случай
85-годишнината на
читалището,
традиционния
събор на селото
и обявяването на
Независимостта
на България

БРОЙ 38 (849) 18-24 ОКТОМВРИ 2012 Г.

С. Долни Вадин, община Оряхово

Д-р Даниела
Стоянова
oбщопрактикуващ лекар,
специалист по
обща медицина
Всеки работен ден

от 8,00 до 13,00 часа

Набира
пациенти

Юбилейна годишнина
Подготовката започна още
през лятото. Децата от клуб
„Творчески таланти” с много
въображение и огромно удо
волствие изработваха различ
ни предмети като използваха
разнообразни техники и
материали. Цветя, слънца,
принцеси, къщи и риби
грейнаха върху керемиди,
малки и големи шишета,
дървени плоскости и хартия.
Малките творци се запоз
наха с техниките- декупаж,
квилинг, батик. Фантазираха
с помощта на миди, коркови
тапи, шишарки и силикон.
И така създадохме нашата
сергия. Нарекохме я „Спомен
от лятото”. Слънчевата про
давачка Инна предлагаше
сувенирите на нетърпеливите
купувачи. Баби, майки и тат
ковци с удоволств ие пазарува
ха това, което децата им из
работиха през лятото. Така с
усмивка всеки влезе в салона,
за да стане част от празнична

та програма.
Гости на тържеството бяха
Росен Добрев – кмет на об
щина Оряхово, Ива Иванова
– зам.-кмет, Христинка
Иванова – секретар, Ивайло
Вагенщайн - председател
на ОбС, Стелиян Стефанов
– общински съветник,
Елена Максимова – кмет
на Горни Вадин, и Мая
Димитрова – секретар на НЧ
„Развитие-70”. Всеки от тях
получи подарък от клуб „
Творчески таланти”.
Кметският наместник
Иван Спасов поздр ави чи
талището за годишнината
и всички присъстващи. Той
връчи грамоти на децата
участвали в погасяването
на пожарите през лятото. С
презентация, посветена на
85-ата годишнина, разказахме
откъде е тръгнало през 1927
година и къде е стигнало днес
нашето читалище. За минало
то - за многото пиеси, изигра

ни на сцена от самодейците,
за тригласния хор и за всички
хора съпричастни с читалищ
ната дейност, показани бяха
фотоси от откриването на
читалищната сграда през 1967
година.
Разказахме за настоящето за танцовата група, групата за
автентичен фолклор, хуморис
тичната група, за „Приятели
на словото”, групата за
модерни танци (състояща
се изцяло от деца), за наши
те Мажоретки-баборетки,
клуб ”Творчески таланти”.
Припомнихме за 17 те проек
ти изпълнявани от 2006 годи
на до момента, за услугите,
които нашето читалище
предоставя.
И, разбира се, „Каква я
свършихме през 2012 г.” – по
казахме всички мероприятия,
провеждани през годината.
Празничната програма
стартира с нашите атрактив
ни „Мажоретки– баборетки”,

които играха своя танц под
звуците на песента „Попътни
ветрове” на Веселин
Маринов и аплодисментите
на публиката. Групата за мо
дерен балет представи една
гореща „Бомбаааа”. Сценките
„Пристрастени” и „Изневяра”
пък предизвикаха много смях
сред присъстващите. Малката
Криси изпя две народни
песни, а танцовата група (вече
носеща името Валериана)
изпълни Искърско,
Крайдунавско и Празнично
хоро, и китка от автентични
вадински хора. Пенсионерски
клуб „Дунавски кът” изпъл
ниха любими народни песни
и хуморески.
Кметът на община Оряхово
поздрави самодейците за
работата, която са свърши
ли и подчерта, че е останал
очарован от видяното на
долновадинската сцена. До
късно вечерта пред читалище
то се виха кръшни хора.■

В Чипровци

Тел. за контакти:
096 389 346

“АПОЛОН-21” ООД,
Монтана

ул. “Цар БорисIII” № 11

Поликлиника, кабинет 106
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►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

18 - 24 октомври
18 ч * Св. ап. и ев.
Лука. Св. вмчца Злата
Мъгленска.
19 п † Преп. Йоан
Рилски Чудотворец. Св.
пророк Иоил. Св. мчк Уар
20 с Св. вмчк Артемий
21 н † Неделя
след Неделя подир
Въздвижение. Преп
Иларион Велики. Св.
Иларион, еп. Мъгленски.
22 п Св. равноап.
Аверкий, еп. Йераполски
чудотворец. Св. мчци
Александър епископ и
Ираклий войн
23 в * Св. ап. Яков,
брат Господен
24 с Св. мчк Арета. Св.
Богородица – „Всех скор
бящих радост“

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

предлага
дамски обувки на
атрактивни цени
Тел. 0886/974520

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.

Ученици от ОУ „Петър Парчевич”
рисуват своя мечтан град
Пред ученици от четвърти и шести
клас на ОУ „Петър Парчевич” – гр.
Чипровци беше представен конкурсът
за детска рисунка на тема „Как искам
Европейският съюз да промени моя
град”. Инициативата се провежда под
егидата на министъра по управление
на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев.
Организатор е Централният информационен и координа
ционен офис в администрацията на Министерския съвет
и 27-те областни информационни центъра.
Мечтите на децата са много, а въображението им няма
граници, затова очаквам да ни изпр
 атят рисунки с много
щури идеи за това как биха искали да изглежда техния
роден град, заяви Александрина Здравкова, управител
на ОИЦ - Монтана. В конкурса могат да участват деца
от 6 до 10 и от 11 до 12 години и няма ограничения от
носно техниката на изработка на картините, нито техния
формат, допълни пред децата Здравкова. Задължително
изискв
 ане е те да са свързани с темата на конкурса.
Едно дете може да участва само с една картина и само в
един ОИЦ. Произведенията на участн
 иците могат да бъ
дат предавани само от родител/настойник/друг роднина
над 18 г. или учител. Класирането ще извърши комисия
от изявени личности от нашата област. На 1 ноемвр
 и ще
станат ясни победителите на регионално ниво.■

ЗАД „ВИКТОРИЯ”

обявява следните бланки Сертификат
„Зелена карта” с №1504417879, №1504417877,
№1504417883, №1504417884 и
„Стикери” с номера №028394482, №028394487,
№028394485, №028394489 за невалидни.

„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
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Диана СИРАКОВА
С паметен знак на футболна
та слава в центъра на село
Сланотрън, ще бъде отбелязана
40-годишнината от най-големия
успех на футболният отбор на
селото „Минерал”. Идеята е на
общинския съветник в Община
Видин Величко Кирилов и кме
тът на селото Венелин Павлов,
обсъдена на общо събрание
на футболните ветерани с на
деждата да се възроди футбол
ВЕНЕЛИН ПАВЛОВ
ната традиция в Сланотрън.
Средствата, необходими за благородната кауза
ще бъдат набирани от дарения на местн
 и фирми
и жители на селото. Община Видин и Областния
съвет на БФС също ще подкр
 епят идеята. От
своя страна кметът Венелин Павлов обеща ста
дионът и съблекалните да бъдат ремонтирани до
юбилейната дата.
Освен с уникалната си минерална баня и духова
та музика, в миналото Сланотрън е било прочуто
и с футболния си отбор. В продължение на десет
години „Минерал” – Сланотрън е играл в северо
западната зона „Мизия”. В онези години селото
от 380 къщи е успявало да поддържа футболен
отбор, който успешно да се състезава с отбори
те на градове като Ловеч, Лом, Троян и др. През
седемдесетт е години на миналия век „златни
ят” отбор на „Минерал” е многократен окръжен
първенец, а през 1973-та достига до финал на
Републиканското селско първенство по футбол.
40-годишнината от този успех на местния отбор
ще бъде отбелязана догодина с откр
 иването на
паметния знак и витрина на славата.■

Краеведска
разходка
„Аз обичам
Враца”
Желанието да над
никнат в изпълнената с
превратности историчес
ка съдба на своя град
поведе потребителите
на Центъра за соци
ална рехабилитация и
интеграция по един от
любимите маршрути на
всички врачани – площад
„Христо Ботев” – с кра
еведа и историка. Калина
Тодорова и Весела
Пелова от Държавен ар
хив разказаха любопит
ни факти от миналото и
представиха най-старите
запазени сгради – две
те средновековни кули,
един от символите на
града. Потребителите на
Центъра имат амбицията
да пресъздадат симво
лите на Враца по нестан
дартен начин - с помощта
на пластичните изкуства.
Познатата обучителната
програма на Регионална
библиотека „Христо
Ботев”, която този сезон
стартира с краеведс
ки разходки по няколко
маршрута, е вече част от
Патриотичната програма
на Община Враца.■

Кметът награди
шампиони

Даниела ХИТОВА
Кметът на Враца инж.
Николай Иванов награди
спортисти, спечелили ме
дали и станали шампиони
на европейски и балкански
първенства.
Инж. Иванов връчи
грамоти на Асен Асенов
– шампион от европейско
първенство по кик-бокс,
на Бетина Банчева и Деян
Тодоров - бронзови ме
далист от световно пър
венство по кик-бокс и на
техния треньор в клуба по
кик-бокс „Арис” Ангел
Иванов. Кметът награди
също ветераните, спече
лили отличия на балка

Обръщение
Скъпи ученици, драги родители,
уважаеми съграждани,
На 24 октомври 2012 година в Гимназия
„Д-р Иван Панов” ще се проведе
тържеств
 ен концерт, посветен на
83 години от рождението на
Йордан Радичков и учредяването на
Инициативен комитет за честване на
100- годишнината на училището.

ПРОГРАМА

12.00 ч – Пресконференция
12.30 ч - Концерт с участието на вокал
но студио ”Music Surfing” от национално
училище «София» гр.София и вокална
група «Амбианс» от гимназия «Д-р Иван
Панов».
Училищното ръководство кани всички,
които се чувств
 ат съпричастн
 и към
това събитие, да присъстват.
Гимназия „Д-р Иван Панов”

►МАЛКИ ОБЯВИ

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

За справки:
0910/ 910 13
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Във Враца

Паметен знак на
футболната слава
в с. Сланотрън

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.

ниадата в Измир, Георги
Костов - балкански шампи
он по лека атлетика, Йонка
Христова – балканск
и
шампион по лека атлети
ка – полумаратон - 21 км, и
Катя Семкова – балканск
и
шампион по лека атлетика.
Грамота бе връчена и на
ветерана Георги Стоянов,
взел златен медал на хвър
ляне на топка в цел от със
тезанието „Спорт, здраве,
дълголетие, солидарност
между поколенията”, чий
то домакин бе София.
„Радвам се, че продължа
ваме една хубава традиция
– да награждаваме наши
спортисти и треньори,

В област Монтана

Нарушения
на скоростта
и жертви
2 852 водачи са засечени в нарушения на скоростта
от стационарната и трите мобилни камери в област
Монтана през месеците юни, юли и август. Най-висо
ката скорост, регистрирана през лятото в региона от
камерите, е движение със 135 км/ч в населено място.
На нарушителя е съставен акт в размер на глоба от
700 лв. и 3 месеца лишаване от правоуправление.
22 пътнотранспортни произшествия с 3-ма уби
ти и 22 ранени са станали от началото на юни до
момента по пътищата в област Монтана. За същия
период на 2011 г. катастрофите са с една повече, уби
тите – с 3-ма повече, а ранените с един по-малко.
Нарушенията, извършени от водачите за периода, са
24. 13 от тях са за движение с несъобразена скорост,
4 – за отнемане на предимство, 2 – за употреба на
алкохол, 1 – за навлизане в насрещното движение, 1 –
за неспазване на дистанция, 3 – други нарушения.■

Слово

www. slovoplus. info
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.

които в последните месе
ци са ни накарали да се
чувст ваме горди и са прос
лавили името на Враца.
Радвам се също, че днеш
ната среща е прекрасен
пример на приемств еност
между младите спортисти
и ветераните. Грамотите,
които ви връчвам днес,
са малък жест на призна
телност за постигнатото и
за положения от вас труд.
Винаги може да разчита
те на нашата подкрепа и
помощ. Благодаря ви за
това, което правите за гра
да ни” – с тези думи се
обърна към спортистите
инж. Николай Иванов.■

плюс

Слово

●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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Арт седмица

Поетичен салон

СНИМКА: АРХИВ

Театрите във Видин,
Зайчар и Гюргево
Н

а официална среща във Видин бе под
писано споразумение за сътрудничество
между драматичните театри „Вида”, „Зоран
Радмилович” – Зайчар, Сърбия и „Тудор Виану”
– Гюргево, Румъния. Директорите на културни
те институти – Ирина Флорова, Мирча Йонеску
и Владимир Джуричич си стиснаха ръцете с
надеждата тази инициатива да постави начало
то на нови, ползотворни контакти.
Целта на споразумението е да се подготвят
съвместни проекти, да се обменят гостувания
на спектакли и се отворят възможности за учас
тие в театрални конкурси и фестивали на тери
торията на трите страни.
При подписването на документа присъств а
заместник-кметът на Община Видин Борислава
Борисова. Тя поздрави инициаторите на иде
ята за културното сътрудничеств о и им пожела
успешна работа от името на видинския кмет
Герго Гергов.■ Слово плюс

ще си сътрудничат

Том и Джери срещу
Зайченцето бяло
Есе от
Румен СТОЯНОВ

Картини от
Америка в
белоградчишката
галерия

Сръбският художник Слободан Йованович
е роден в град Ниш. Основната му специал
ност е мултимедиен специалист, по-късно
завършва висше училище за приложни из
куства в Белград. Преди 4 години той зами
нава са Канзас, САЩ, където пребивава една
година в едноименния град и преподава във
факултета „Масова комуникация и журналис
тика” на местн
 ия университет. Паралелно с
това творецът много пътува и остава силно
впечатлен от природата. Повлиян от видя
ното, той прави много скици на индианските
плантации. След завръщането си в Родината
на бял свят се появяват и 55-те картини от
цикъла „Картини от Америка”.
Изложбата бе открита от Елена Джунинска
- уредник художествената галерия, а
Поздравителен адрес от името на кмета
Борис Николов поднесе Албена Бакалеева
– секретар на общината. В него се казва,
че тази изложба ще спомогне за това – още
по-високо да ценим природата и непреход
ното…
Художникът има над 20 самостоятел
ни изложби в Сърбия, а това е първата му
изложба в Белоградчик и България. Той е
изключително впечатлен от природните забе
лежителности на града и смята, че няма да
е късно моментът, когато ще посвети цикъл
от картини, посветени на Белоградчишките
скали. Понастоящем той работи като пре
подавател в университетите в Косовска
Митровица и Ниш. Изложбата ще може да се
види до 10 ноември тази година, а експози
цията ясно очертава афинитета на автора в
жанра пейзаж, съобщиха от общината.■
СНИМКИ: ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК
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Първо нека припомним
милата песничка, нея мили
они българи знаят, понеже са
я научили, бидейки малячета,
родители, баби, дядовци:
Зайченцето бяло
цял ден си играло
в близката горичка
със една сърничка.
Вече се стъмнило,
слънцето се скрило,
зайчето разбрало,
че е закъсняло.
Хукнало да бяга
както му приляга,
но във тъмнината
сбъркало следата.
Седнало да плаче
малкото юначе,
на кого да каже,
път да му покаже.
Ей във тъмнината,
с лампичка в ръката,
малката светулка,
на щуреца булка.
Зайчето видяла,
пътя му огряла,
отишло при Зайка,
свойта мила майка.
Творбата (на Леда Милева),
чието широко разпростране
ние може да бъде оспорвано
единствено от
Аз съм Сънчо,
ида от горица,
да ви кажа
лека нощ, дечица,
спят градчета и селца,
лека нощ, деца,
лека нощ, деца,
е възхвала на чистото
добротворство: светулката
най-безкористно помага на из
падналия в беда късоопашат
ко и за награда нищичко не
получава. Това стихотворение,
връх на българската поезия
за деца, непровъзгласен ма
ляшки химн на добротата е.
Възпитава в нея поколения
и поколения момиченца,
момченца, пък заедно с тях и
родителите им.
След нашите четирилап
ко и хвъркатка да обърнем
поглед към вносната двойка.
В множество филмчета
какво правят мустакатите
задокеанци? Непрекъснато си
въртят калташки номера, чи
ято същина е сведима до бой,

бой, бой и пак бой, бой, бой.
Североамериканските герои
през цялото време се дебнат
един другиго как да си погаж
дат мръсотийки.
Зад уж веселящината на
Том и Джери блика неозапти
мо насилие. То е същината,
живецът на премеждията
между глуповатия котарак и
хитроумния мишок. Крайната
цел на техните гоненици е да
проповядват насилничество и
то заразява невръстните зри
тели по най-коварния начин,
защото го понася във вид на
уж безобидни шегички.
Неоспорима е заслугата на
войнстващите Том и Джери
в резкия скок на детската,
юношеска и младежка прес
тъпност у нас, впрочем и
навсякъде по света, където
шестват двамата. Истинската
първопричина да бъде създа
дена поредицата Том и Джери
е да насажда, утвърждава
насилнически междуличнос
тни отношения. Каква чак
пък толкова непреодолима
врежда насъскв а двамата
да се кютечат хамалски до
безкрай? Защо, Божке мили,
ги обладава тая цялата неп
римирима свирепост? Освен
преследване, пердах, тия
друго нищо ли не ги вълнува?
Само насилнически похвати
ли съществуват за уреждане
на разногласия? Мигар ня
ма взаимопомощ, дружба,
приятелство, кротост, благост,
човещина? Това ли е смисълът
на битието: удари с тиган по
нечия глава?
Писано е: който сее
ветрове, жъне бури. В раз
глеждания случай биб
лейската мъдрост гласи:
Който сее Том и Джери,
жъне грубиянщина между
подрастващи, пълнолетни.
Защо раболепно, безкритич
но приемаме всяка дивотия,
стига да е иноземна? Мигар
в Запада няма действително
полезни за малките човечета
филми, та пълним с насилие
главиците наши? Съгласно
етиката на Том и Джери да
пребиеш някого е голям кеф
и деяние безобидно: удряш,
удряш, удряш и щура радост
те обзема. Котаракът и мишо
кът от Ю ЕсЕ-я са пратеници
на злото, него те изповядват
и разпространяват, зарибя
вайки още едва проговорили

дечица да станат някои от тях
насилници, убийци.
Помислете за хилядите
прекрасни – човеколюбиви
– стихотворения от българс
ки поети, между тях и самси
дядо-Вазовото
Когато бях овчарче
и овците пасях,
бях много благодарен,
макар и сиромах.
Щом пукнеше зората,
изкарвах ги навън
и свирех из гората
подпрян на някой пън.
И времето бе кратко
със шарений кавал
и никога тъй сладко
не съм ни ял, ни спал.
И днес когато видя
овчарче малко аз
не знам защо въздишам
и охкам си без глас.
Къде го тук явно или
прикрито насилие? Къде ги
лютите търкали на Том и
Джери? Крайно време е да
разберем, че томиджерницата,
ако и поднесена лукаво като
забавление, пряк източник е
на лошотия и трябва да бъде
рязко ограничена. За срам и
жал, насилие отвсякъде нали
та срещу невинните ни без
защитни дечица (телевизия,
компютър, „дебилен”
телефон, кино) в тъй сатанин
ски уродливост и изобилие,
че Том и Джери вече са едва
ли не безобидни съществен
ца край техните чудовищни
потомци, бъкащи от екрани,
дисплеи. Затуй е крещящ
цинизъм по телевизия, бъл
ваща насилнически предава
ния за деца, да се разиграват
тревожни, загрижени обсъж
дания досежно растящата
престъпност: вместо думите,
па били те искрени, в устата
на участници, най-хубавото е
тая телевизия чувств ително
да намали филми, филмче
та с насилия. Уви, не срещу
Зайченцето бяло издевателст
ват Том и Джери и безбройни
те им виртуални съучастници,
а срещу нашите деца от плът
и кръв.
Слава Богу, имаме прек
расна литература и музика за
деца, нека с тях възпитаваме
чедата си.

От сп. „Пламък”

Цветан АНДРЕЕВ

Поезия
Критичният път
на капката
надолу.
От росното листо
на зеленото
до бързия кълн
на Живота.
И така
- винаги
- мигновено
- безкрайно.
Като Вселената на мисълта!

Стефка ЦВЕТКОВА

Мадоната
Няма го един – бащата.
Стана тя каквато стана.
Него скоро го изпрати
страшната камбана.
Ценни хора – и несрета.
Що съкровище изгина.
Нас несретата проклета
нивга не отмина.
Майчица, крепи човече.
Две душици незлобиви.
Боже, отгласи се вече,
нека бъдат живи.
Няма тя да скочи в пропаст.
Няма силни свои братя.
Няма плахо да потропа
нейде при богати.
Как да спретне свои двери.
Я че птиче, я че пее.
Малкото ръка разпери
слънце да го грее.
Майко мила. Майко свята.
Мъката не те приведе.
Здраво стъпи на земята –
ти ще го отгледаш.

Цоньо НЕДЕЛКИН

Под Ком
Цъфтят планинските ливади
и въздухът на мед ухае.
В пътека тясна броди радост,
избликнала от извор таен.
И в тези звучни и прозрачни
открити надалеч простори,
като другар - безкраят злачен
със глас човешки ти говори.

Виолета СТАНИСЛАВОВА

Жертвоприношение
С възторга помирена, се
вслушвам
във задгробния живот.
Безсмъртното ни “АЗ” и в този,
и в отвъдния ни свят живее
като зародиша, покълнал във
утроба на жена.
Кръстоносно нашествие са
мислите.
Тръбят и свойте поражения,
и своите победи.
Милост! За победителите,
милост!
За Любовта и за Света – аз
прося милост!
Душата ми е разорана от
проблясъци на саби.
В потайна доба доброволно
принасям в жертва сърцето си.
Понасям се на своя звезден
кораб.

