
Александра Симеонова

При звездите
При звездите
ще нося тази любов,
капка дъжд
на деня ми в горещото пладне.
Ласка парлива 
на тънка трева
за ръцете ми жадни.
При звездите
ще нося тази любов,
тъмна сянка
на птица неканена.
Далече от тази безводна земя
от измами напукана
и от зло неизбавена.
Не е за тебе
тази трудна любов.
Има тя свое топло гнездо.
Там, при звездите…

Сбогуване
В такава вечер,
в такава вечер звездите 
тъгуват.
И мракът слиза, сякаш е вечен.
В такава вечер с теб се сбогувам.
С тебе далечен,
създаден от мене
или роден наистина?
В такава вечер
от обич обречена,
измислен или действителен
си ми потребен.
В такава вечер,
сърцето ми тръгва след тебе.
Тревите само мрака целуват.
В такава вечер,
тъмна изгубена.
В такава вечер,
с тебе се сбогувам.

* * *
СЪЗДАДОХ ТЕ
със най-жадувани черти
и свидни думи.
Измислих ти
невъзможно мъжки характер.
Наказах те да бъдеш обаятелен.
Надарих те с глас, който обрича.
Дадох ти незабравими очи
и щастливото бреме
да бъдеш обичан.
Трудно ти беше.
Не издържа на вихъра празничен.
Завърна се в делника
при най-обикновените неща.
Сега не смей
да стъпваш по тротоарите,
прегърнали топло
златото на есента.
Ще се опариш…

Цветан ДИКОВСКИ

На Малкия принц

“Най-същественото 
е невидимо за очите, 
най-хубавото се вижда 
само със сърцето.” 
        Антоан дьо 
       Сент Екзюпери

Здравей, мой самотен 
пътеводител, 
безсмъртен на царството 
приказно жител!
Здравей, ти, момченце със 
златна косица, 
събрала цвета на узряла 
пшеница!
Води ме във своето приказно 
царство 
с красивата роза, с вулкана 
угаснал.
И нека обходим всички планети 
напук на суетните и на царете.
Да слезем ний заедно тук на 
Земята, 
за да потърсим верни приятели.
Да топлим сърцата си  в огнени 
залези, 
да срещаме изгреви с багри 
коралови,
и в кратка почивка 
сред дебрите горски 
да мислим за всички 
чудатости хорски.
И там под звездите, 
в нощите късни 
пак своето изворче малко
да търсим.
Така да узная, 
че Бог ми е пратил 
един неизменен и верен 
приятел.
Аз знам, че дори да отлитнеш
в небето 
при своята роза,
на свойта планета, 
ти пак ще се върнеш при мене, 
защото 
си малък и мъдър,
и вярваш в доброто.
И пак през пустинята
пълна със хора 
ръка за ръчица 
с тебе ще бродим.
Нас свърза ни истина чудна, 
заветна – 
прекрасното вижда го 
само сърцето...

Ивалина ВАЧЕВА

Прости, Родино
Не си виновна ти, Родино,
за “патриотите” си мними.
Те опетняват твойто име,
допускат грешки непростими,
но ти… прости им!
Прости човешките пороци
и слабостите, и лъжите,
изливащи се на потоци
из длъбините на душите!
Това са думи непростими,
но ти… прости им!
Прости жестоките заплахи,
които бясно си отправят
един към друг “чедата плахи”!
Прости, че вечно те забравят!
Нанасят рани нелечими
на теб, но ти… прости им!
Прости, на който се разкае,
прости, ако не осъзнае,
че той е нищо, ти – Светиня,
че той е миг, а ти си вечност,
че той е част от твойто 
време, 
прости му, ако безсърдечен
пред теб не падне на колене
и не целуне твойто тяло,
ако сърцето му е спряло
и в него твоят глас не пее…
Прости и подлите надежди!!!
Българийо, ще им простиш!
Ще ни обгърнеш, пълна с 
нежност…
Грешим. Ти няма да сгрешиш!
Дела и думи нетърпими,
те моля, и на мен,
         ПРОСТИ МИ!

►"Голо тяло"

►"Портрет - II"

Тя е ро де на в Нови пазар. След 
то ва дъл ги го ди ни жи вее в Лом. 

От 1988 г. е в Монтана ка то екс
кур зо вод в Художествена га ле рия 
“Кирил Петров”. 
Пребивавала 
е ня кол ко го
ди ни в Италия. 
Член е на 
СБХ. Твори 
глав но в об
лас т та на жи во пис та и ри су ва на та 
керамика. Правила е ня кол ко из
лож би в Монтана, как то и в про вин

ция Калабрия в Италия. Участвала 
е в де сет ки на ци онал ни изложби, 
пленери, а съ що та ка е ор га ни зи ра
ла та ки ва в Монтана и областта.

Публикуваните репродукции са от 
ор га ни зи ра на та в за ла “Кутловица” в 
Монтана из лож ба “Рисунката”.■         

Представяме художничката
Евгения КРАЙЧЕВА

Наталия ЦВЕТАНОВА

пресечки
ще дойдеш ли
аз нямам вече бряг  
и пътищата няма да ми стигнат  
за всички бягства  
и за всички камъни  
за всички страхове  
за всички грешки
през август
любовта ми идва в повече  
и натежават мислите  
от пясък
закърпените истини са тесни  
по-тихи от живота  
по-студени...
годините замлъкват от солта...  
душите пожълтяват на квадрати
не се научих да убивам зверове  
запазих себе си...  
наполовина
не спрях да търся корени по 
дъното ...  
да вярвам на приятели ...  
да си говоря с вятъра
понякога...
е пълно с тишина...
дори най-пролетният дъжд
не може да се стича вечно
но всички мои мисли са си мои
и всяка недовършена раздяла
и всеки дом
споходил моя сън...
премина ли оттатък ще е лесно
премина ли оттатък...
ще е бяло...
когато думите ми се превърнат 
в сняг...  
и океаните се уморят  
да бъдат сини...  
ще дойдеш ли...
поне да се разминем



ПК “Наркооп” – Монтана
Нашият хляб е от натурални
суровини без консерванти и 

генномодифицирани
организми (ГМО)!

Пазарувайте здравословния хляб
от магазините на “Наркооп” и

Централния гастроном в Монтана

6 - 12 октомври 2011
►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР Д-р Даниела 

Стоянова
oбщопрактикуващ 
лекар,
специалист  по
обща медицина

Всеки работен ден
от 8,00 до

13,00 часа.
Набира 

пациенти
Тел. за контакти: 
096 389 346

“АПОЛОН-21” ООД,
Монтана
ул. “Цар БорисIII” № 11 
Поликлиника,
кабинет 106

ТПК “Септември” – Монтана
произвежда:

• дюшеци, ма си – хол ни и 
кухненски, и столове

• Отдава по ме ще ния под на ем
за офи си и производство
Има сво бод ни по ме ще ния

в Битов ком би нат – за офиси
Монтана, ул. “Индустриална” 8, 
те л. /факс: 096/305 802  – гл. счетоводител

Давам под на ем по ме ще ние 75 кв.м 
в цен тъ ра на с. Мърчево. 

Подходящо за склад или магазин. 
0888 654 693

Велизар Николов Илиев, 
мениджър

3400 Монтана, 
 х-л „Житомир”, офис 129
GSM: 0888/31 79 67

“МОНТКОМЕРС” ООД
► Работно облекло, 

ремъци, лагери, гуми, 
семеринги, греси, 
полиетилен, маркучи, 
карбид, сезал, 
гвоздеи, лич ни 
пред паз ни средства

Монтана, ул. “Индустриална” 27, 
тел. 096/300 778; 0894/60 88 40

“Хигия лукс”
Обществена пералня, 
хи ми чес ко чис те не

► пране, сушене, пар но гла де не на спал но 
бельо, дрехи, оле ко те ни за вив ки и др.;
►по чис т ва не и бо ядис ва не на ко же ни дрехи
Монтана,  ул. “Цар Борис III” 17-Б, тел. 0888/69 79 24

“Ибис – Масаж” ЕООД
Иванка Петрова

Масажи: лечебен, 
класически, 
спортен, билков, 
козметичен.
Терапии: ориз 
и бамбук, 
шоколадова, 
винена.
Монтана, 
ул. “Л. Каравелов” 6-А, 
тел. 0887/042 914

NiNi 69
►Цялостни 
ин те ри ор ни 
ре ше ния
►От вът реш ния 
ремонт, през 
ме бе ли те до 
ин те ри ор ния текстил

Монтана, 
бул. “Трети март” 100
Враца, ул. “Лукашов” 13
Тел. 0878/535 132

ПК “Наркооп” – Монтана

продава ав то мо бил “Форд-Транзит”, бус.
Цена по договаряне.

За справки: Монтана, 
        бул. “Трети март” 59, ет. 2; 
        тел. 096/303 608, 303 609, 303 610

Ветеринарен
кабинет 

д-р Станислав Якимов
● рентген, ехограф, 
биохимичен анализ, 

подстригване и 
електрохирургия

Зоомагазин
● храни и аксесоари за
кучета, котки, гризачи

Монтана, ул. “Парта” 8;
тел. 0888/54 30 11

“ПОХИП”
инж. Красимир Иванов 

Димитров
● Сервиз хидравлика, 
   мо би лен стенд 250 bar
● Настройка, ре монт и
   дос тав ка на
   хид рав лич ни помпи, 
   хид рав ли ка и пневматика
Монтана, ул. “Св. Климент 
Охридски” 69, ет. 2, офис 
205 (в Бизнесинкубатора до 
автосервиза)
Тел. 096/301 992, 0899/850 237
www.pohip.business.bg; e-mail: kidhit@abv.bg 

ЕТ “МАРИУС-Пламен Марков-Ваня Емилова”

■ Внос на ел.уреди и бяла техника
   втора употреба от Германия

Магазин в Монтана: 
бул. “Трети март” 91, тел. 0887/17 94 94

■ Превоз на пътници до Германия
■ Поръчки за автомобили
■ Транспорт с платформа

Монтана, 0887/17 94 94; 0888/32 35 63

Продавам къ ща в София – на Женски пазар, 85 кв. 
м зас т ро ена площ на пър ви етаж –  теракота, PVC 
дограма, изолация, 3 стаи неп ре ход ни и то але тен 
възел; на вто рия етаж – ман сар ден тип – 2 стаи и 
то але тен възел. Цена 45 000 евро. Възможен бар
тер и за Монтана. Тел. 0889/370788.

СД “ДАНИМИЛА”
Георги Георгиев

PVC и алуминиева дограма, окачени тавани, 
гипс-картон, топлоизолация, фаянс и 

теракота. Ремонт на покриви. Блиндирани 
и МДФ врати. Боядисване, огради и 

довършителни дейности

Монтана, ул. “Индустриална”48, 
тел. 0898/223 500; e-mail: danimila_plast@abv.bg

Продавам двуетажна къща в центъра на Монтана 
с дворно място 270 кв.м, печена тухла, гредоред 
и плоча, кубатура 120 кв. м, разгъната площ 55 
кв.м. Цена 62 000 лева. Тел. 096/323035; GSM 
0894/472624.

Продавам къща с 4 стаи, мазе, с дворно 
място 1 дка – овошки, лозе, в 

село Гаганица. 
Тел. 09528/444 – Иван

“Балканска 
зас т ра хо ва тел но-бро кер с ка
къ ща” ЕООД

Поискайте съ вет от нас, а ние 
ще из бе рем найдоб ро то за вас!
Сключване на всич ки ви до ве 
зас т ра хов ки към всич ки зас т ра
хо ва тел ни компании.

Тел. 0879/268 774; 096/303 077; email: 
montana@bzbk.eu; URL: http://www.bzbk.eu
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ЕТ “Владимиров ин же не ринг”
●Ремонти и ре цик ли ра не на 
ди зе ло ва го рив на апа ра ту ра 
за сел с кос то пан с ка и тран с
пор т на тех ни ка
●Всички ви до ве рус ки ГИП и 
дю зи
●БОШ (без електроника)
●ДРА 3, 4, 6ци лин д ро ви ля ва и дяс на ори ги нал ни 
ре зер в ни части.
Монтана, ул. “Нишка” 17, тел. 0898/214 557

д-р Любомир Христов, 
тър гов с ки
 пред с та ви тел

   зa Северозападна 
         България

●Ветеринарни апарати, инструментариум, 
хра ни за животни, аксесоари, фуражи, фу раж ни 

добавки, пре микси, консултации
Офис Монтана:

тел. 096/300 925; 0888/675 949, 0878/303 171; 
e-mail: montana@ekoom.com

ч 6 Св. апос тол 
Тома 

п 7 Св. мчци Сергии 
и Вакх 

с 8 Преп. Пелагия. 
Св. прпмчк Игнатий 
Старозагорски 

н 9 † Неделя 
след Неделя по дир 
Въздвижение. Св. ап. 
Яков Алфеев. Преп. 
Андроник и Атанасия. 

п 10 Св. мчци 
Евлампий и 
Евлампия. Преп. 
Теофил изповедник. 
Св. 26 прпмчци 
Зографски 

в 11 Св. ап. и дя кон 
Филип. Преп. Теофан 
Начертани 

с 12 Св. мчци Пров, 
Тарах и Андроник. 
Преп. Козма, еп. 
Маюмски
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“БГ Принт” Враца

Монтана, ул.“Пейо Яворов” 1, Бизнесцентър “Огоста”

Екип Враца 
ул.“Цв. Кръстенякова” 13 
ОКС, 3000, п.к. 140, 
тел.: 092/665 400; 0897/658 888
Екип Монтана
3400, п.к. 133,  
ул. “Пейо Яворов” 1,
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ет.4, тел. 096/588 292;
0882/ 910 550; 0876/537952
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ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ, ОБЛАСТ МОНТАНА

На ос но ва ние Заповед №1212/30.09.2011 год. на кмета на об щи
на та и Решения №№337, 342 от про то кол №46/25.03.2011 год., 
Решение №374,375 от про то кол №51/10.08.2011 год., Решение 
№380 от про то кол №52/14.09.2011 год. на Общински съ вет – 

Вълчедръм, об ласт Монтана

ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

НА ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, КАКТО СЛЕДВА: 
I. ЗА ПРОДАЖБА
1. Имот №922057 в зем ли ще гр.Въл чед ръ м,  ЕКАТ ТЕ 12543 – сто пан с ки двор с площ 0,369 

дка и сгра да със зас т ро ена площ 31,00 кв.м (АОС №877/01.09.2011 год.).
Начална тръж на цена: 1873,00 лв. (хи ля да осем с то тин се дем де сет и три лева); Депозит: 

187,30 лв. (сто осем де сет и се дем ле ва и 30 стотинки).
2. Урегулиран по зем лен имот I в кв.130 – не зас т ро ено дво ро во мяс то с площ 810,00 кв.м. 

(АОС №873/28.07.2011 год.)
Начална тръж на цена: 2965,00 лв. (две хи ля ди де ветс то тин шес т де сет и пет лева); Депозит: 

296,50 лв. (двес та де вет де сет и шест ле ва и 50 стотинки).
3. Урегулиран по зем лен имот ХIХ в кв.130   не зас т ро ено дво ро во мяс то с площ 830,00 кв.м. 

(АОС №874/28.07.2011 год.)
Начална тръж на це на – 3258,00 лв. (три хи ля ди двес та пет де сет и осем лева); Депозит: 

325,80 лв. (трис та два де сет и пет ле ва 80 стотинки)
4. Имот №226270 в зем ли ще гр.Вълчедръм, ЕКАТТЕ 12543   зе ме дел с ка зе мя с на чин на 

трай но пол з ва не “ни ва” с площ 1,656 дка (АОС №875/03.08.2011 год.)
Начална тръж на цена: 397,00 лв. (трис та де вет де сет и се дем лева); Депозит: 39,70 лв. (три

де сет и де вет ле ва  70 стотинки)
II. ПОД НАЕМ:
1. Дворови мес та в с.Септемврийци, представляващи: 
● УПИ III766 кв.111 с площ 1036,00 кв.м. (АОС №591/13.06.2006 год.)
● УПИ IV766 кв.111 с площ 1224,00 кв.м. (АОС №592/13.06.2006 год.)
● УПИ V766 кв.111 с площ 1584,00 кв.м. (АОС №593/14.06.2006 год.)
● УПИ VIII766 кв.111 с площ 1464,00 кв.м. (АОС №594/15.06.2006 год.)
● УПИ IХ766 кв.111 с площ 1584,00 кв.м. (АОС №595/15.06.2006 год.)
● УПИ Х766 кв.111 с площ 1798,00 кв.м. (АОС №596/15.06.2006 год.)
Предназначение: за сто пан с ка дейност.
Срок за от да ва не под на ем – 5 години.
Начална тръж на цена: 162,24 лв. (сто шес т де сет и два ле ва 24 ст.) го ди шен на ем без вклю

чен ДДС. Наемната це на се от на ся за всич ки имоти; Депозит:16,22 ст.(шес т на де сет ле ва 22 ст.)
2. Имот № 702010 в зем ли ще гр.Вълчедръм, ЕКАТТЕ 12543 с на чин на трай но пол з ва не 

“Язовир” (АОС №225/16.02.2004 год.), площ 29,398 дка, с пред наз на че ние “За ри бо раз въж да
не”, за срок от 5 години. 

Начална тръж на цена: 80,00 лв. (осем де сет лева) – ме се чен на ем без вклю чен ДДС /
Депозит: 8,00 лв. (осем лева) 

Търгът ще се про ве де на 25.10.2011 год. от 10,00 ча са в за се да тел на за ла №2 в сгра да та на 
об щи на Вълчедръм, об ласт Монтана.

За имо ти те по лу чи ли ед нак ви стойнос ти в предложенията, ще се про ве де търг с яв но 
наддаване. Ако всич ки учас т ни ци те да ли, ед нак ви стойнос ти за съ от вет ни те имо ти, при със т ват 
на тър га с тай но наддаване, съ щия про дъл жа ва ка то търг с яв но наддаване. За ос та на ли те 
учас т ни ци тър гът с яв но над да ва не ще се про ве де на 28.10.2011 г от 16.00 ч в съ ща та зала, за 
ко ето те ще бъ дат уведомени. Стъпката на над да ва не при тър га с яв но над да ва не се оп ре де ля 
на 10% от на чал на та тръж на цена. 

При не об хо ди мост пов то рен търг ще се про ве де на 28.10.2011 год. от 16,00 ча са в за се да
тел на за ла № 2 в сгра да та на об щи на Вълчедръм при ус ло ви ята на пуб ли ку ва на та обява. 

Заявления за до пус ка не до учас тие в тър га се при емат в стая №8, ет.I.
Тръжни до ку мен ти се за ку пу ват и по лу ча ват в стая №8, ет.I.
Депозитът се вна ся се на ка са та на об щи на Вълчедръм  / стая №6, ет.I./
Време за справ ки по обектите, пред мет на тър га – все ки ра бо тен ден от 8.00 до 17.00 ча са 

от да та та на обя вя ва не до 21.10.2011 год. включително.
Краен срок за за ку пу ва не на тръж ни документи, вна ся не на де по зит и по да ва не на за яв ле

ния е 17,00 ч. на 21.10.2011 год. 
Участниците в тър га пред с та вят след ни те за дъл жи тел ни до ку мен ти за участие:
1. ко пие от до ку мент за вне сен депозит; 2. ко пие от до ку мент за за ку пе ни тръж ни условия; 3. 

ко пие от до ку мент за самоличност; 4. удос то ве ре ние за ак ту ал но прав но със то яние на лицата, 
ре гис т ри ра ни по Търговския за кон (за юри ди чес ко лице) или удос то ве ре ние от Единен ин фор
ма ци онен кла си фи ка тор от Агенцията по вписванията; 5. ори ги нал или но та ри ал но за ве ре но 
ко пие от документа, удос то ве ря ващ пред с та ви тел на та власт или пъл но мощ но то на пред с
та ви те ля (ако кан ди датс т ва чрез пъл но мощ ник – пъл но мощ но то да е из рич но – за учас тие в 
кон к рет ния търг); 6. дек ла ра ция за за поз на ва не с тръж ни те условия; 7. до ку мент за лип са на 
за дъл же ния към Об щи на Вълчедръм от Звено за ад ми нис т ри ра не на мес т ни да нъ ци и так си 
към об щи на Вълчедръм; 8. це но во пред ло же ние

Документите /от т.1. до т.7/ се пос та вят в запечатан, неп роз ра чен плик, на кой то се за пис
ва име то на учас т ни ка и ця ло то на име но ва ние на обекта, за кой то се пра ви предложението. 
Подават се в об щин с ка ад ми нис т ра ция  Вълчедръм, ка то на пли ка се от бе ляз ва да та та и ча са 
на подаване. В ос нов ния плик се пос та вя и друг запечатан, неп роз ра чен плик с над пис “це но во 
пред ло же ние”, в ко ето се по соч ва обекта/ите, за ко ито се участва, из пис ва не циф ром и сло вом 
раз ме ра на це но во то предложение, име то на учас т ни ка ако е фи зи чес ко лице, а ако е ед но ли
чен тър го вец или тър гов с ко дру жес т во и на име но ва ни ето на фир ма та и се да ли ще то и ад ре са 
на управление, а съ що и длъж нос т та на лицето, ко ето го пред с тав ля ва и под пи са на участника, 
ако е фи зи чес ко лице, а в ос та на ли те слу чаи и пе чат на ед но лич ния тър го вец или юри ди чес ко 
лице.

Внесеният де по зит от кан ди да ти те за учас тие в търга не се връ ща при ус ло ви ята на чл.65, 
ал.6 от Наредба №3 на ОбС – Вълчедръм за ре да за придобиване, уп рав ле ние и раз по реж да
не с об щин с ко имущество.

За справки: тел. 09744/21-30 – Райка Елкина.

Ели ЦАНОВА
"Животът ми е фут бол 

и са мо ко же но то къл бо е 
това, ко ето за пъл ва те зи 
години." Това спо де ля 
в де ня на сво ята 60-го-
диш ни на лю би ме цът и 
гор дос т та на Хайредин, 
Враца и Монтана, фут-
бо лис тът Валентин 
Малджански.

На тър жес т во по слу-
чай юби лея бла го дар ност 
за радостта, ко ято е но сил 
при по бе ди те  на сво ите 
съселяни, за гор дос т-
та им, ко га то е иг рал и 
по беж да вал ка то фут бо-
лист в на ци онал ния тим 
на България, за не го ви те 
пос ти же ния ка то треньор 
на най-мла ди те - юно ши 
и девойки, поз д ра ви те-
лен ад рес връ чи кме тът 
на об щи на та Радослав 

Стойков. С бла го дар ност 
за това, ко ето е дал на 
България ка то спортист, 
за все от дайнос т та му към 
спор та и с по же ла ния 
за здра ве бу кет из п ра ти 
де пу та тът от “Коалиция 
за България” Георги 
Божинов.

От име то на 
Министерството на 
мла деж та и спор та ре-
ги онал ни ят ръ ко во ди тел 
Росица Стаменова връ чи 
на Малджански приз за 
при нос към бъл гар с кия 
фут бол и раз ви ти ето на 
род ния спорт.

Започнал на по ля на-
та пред род ния му дом 
в Хайредин, пре ми нал 
през гар ни ту ри те на 
“Септемврийска сла-
ва “ - Монтана и “Ботев 
“ - Враца , изиг рал над 

15 ма ча с на ци онал ния 
отбор, Валентин с три баг-
ре на та фа нел ка с но мер 
пет  сти га до ле ген дар-
ни те ста ди они “Ацтека” 
- Мексико и “Пратера “ 
- Виена .

Зад се бе си той е ос та-
вил бли зо 350 ма ча в “А” 
и “Б” група, цен т рал ни ят 
за щит ник на вра чан с кия и 
мон тан с кия тим е майс-
тор на спорта, вклю чен 
е в “Отбора на 20-и век 
“ на Враца, има че ти ри 
но ми на ции в “Отбора 
на годината”, но си тел 
е на при за “Кавалер на 
звездите”.  По не го вия 
път тръг ва и мал ки ят 
му син Николай, кой то 
съ що има сво ите фут бол-
ни успехи, но се га по ема 
поп ри ще то на фут бо лен 
съдия.■

От хайрединска 
по ля на до 
ле ген дар ни те 
ста ди они

С тур ни ра по шах прик лю чи 
„Спортно ля то 2011”, ор га ни зи

ра но от Общинската ко ми сия за бор ба 
сре щу про ти во об щес т ве ни те про яви 
на ма ло лет ни те и не пъл но лет ни
те – гр. Криводол. В ин ди ви ду ал на та 
над п ре ва ра взе ха учас тие 13 уче ни ци 
от гр.Кри во дол и с. Ракево.

На пър ви те три мес та се кла си ра ха 
съответно:

Първо мяс то – Даниел Йорданов 
Димитров

Второ мяс то – Кирил Сашков 

Захариев
Трето мяс то – Никол Станиславова 

Николова
Всички учас т ни ци в тур ни ра по

лу чи ха па рич ни награди, а Даниел 
Димитров по лу чи пре ход на та ку па по 
шахмат.

Секретарят на ОбКБППМН 
Маргарита Стамболийска и об щес т
ве ни те въз пи та те ли Иван Симеонов 
и Йорданка Христова бла го да ри ха на 
всич ки учас т ни ци и им по же ла ха ус
пеш на и пол зот вор на учеб на година.■

Приключи 
“Спортно лято” 
в Криводол

ПОЧИНА РАДОСЛАВ МИХАЙЛОВ
На 24 септември тази година в София, след продължително боледуване, 

почина писателятземляк Радослав Михайлов. Той е роден на 10 март 
1928 г. в с. Калиманица. Съратник и другар е на Йордан Радичков. 
Гимназия завършва в Берковица. Следва задочно литература в Софийския 
университет “Св. Климент Охридски”. Близо 10 години работи във в. 
“Септемврийско слово”, няколко години бе отговорен секретар на вестник 
“Литературен фронт” и главен редактор на издателство “Профиздат”, а до 
края на живота си писател на свободна практика.

Автор е на повече от 20 белетристични книги, повести, новели, романи: 
“Топлите хълмове” (1965 г.), “Пъстро небе” (1972 г.), “Взрив” (1975 г.), 
“Септемврийски камбани” (1973 г.), “Ревизорски уроци” (пиеса, 1984 г.) и др.

Заедно с поетаземляк Анастас Стоянов през 1974 г. споделя 
литературната награда “Септември”.

Неговата пиеса “Ревизорски уроци” (сезон 19831984 г.) бе играна 
в София от Театъра на армията, а новелата “Нервни времена” бе 
екранизирана по Българската телевизия.

Отделни негови разкази са отпечатвани на руски, испански, унгарски и 
арабски език.

Поклон пред паметта му.

Колеги и приятели от Монтана: Димитър Младенов, Галилей Симеонов, 
Милан Миланов, Радослав Игнатов, Параскева Маркова, Никола Намерански
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Георги ПЕТРОВ
Народно чи та ли ще 

„Постоянство” - гр. Лом се 
пре вър на в го ре ща точ ка  на 
сре ща та на жи те ли те на гра-
да с кан ди да та за кмет от 
Гражданска ини ци ати ва за 
уп рав ле ние на Лом Стефан 
Панталеев и лис та та за об-
щин с ки съветници. Началото 
за поч на с пред с та вя не то на 
прог ра ма та на движението. 

Изказвания нап ра ви ха как то 
кан ди да тът за кмет, та ка  и 
съветниците. Засегнати бя-
ха нас то ящи те проб ле ми 
на общината. На сре ща та 
Панталеев  заяви, че е вре ме 
да се пом с ли  за бъ де ще то на 
гра да  през след ва щи те че ти-
ри години. Той при зо ва мла-
ди те да се вклю чат ак тив но 
в уп рав ле ни ето чрез идеи и 
из гот вя не то на про ек ти за по-

доб ря ва не на жиз не ния стан-
дарт на хо ра та и от ва ря не то 
на но ви ра бот ни места. 

В сре ща та учас тие взе ха и 
вид ни биз нес ме ни в об лас-
т та на ин вес ти ци ите от Лом 
ка то уп ра ви тел ка та на кон-
сул тан с ка фир ма „Рименк”, 
пред с та ви те ли на „МЕНАРТ”, 
„КРИЙМ” - Брюксел, 
„Тризопласт” и още мно го 
други. 

Всички те из ра зи ха сво-
ята го тов ност и на ме ре ние 
да фи нан си рат про ек ти на 
те ри то ри ята на об щи на та за 
от к ри ва не то на но ви ра бот ни 
места. 

Срещата за вър ши с ли те ра-
тур но-му зи кал на програма, 
в ко ято учас тие взе ха из вес-
т ни ак тьо ри от Държавния 
му зи ка лен и ба ле тен цен-
тър - Стефан Македонски, 

Катерина Тупарова и  
Александър Мутафчийски, 
тан цов със тав “Ломски рит-
ми”, тан цо ви двой ки от спор-
тен клуб „Елит”. Концертът 
завърши, за из не на да на 
всички, с пе сен та „Я ка жи ми, 
об ла че ле бя ло”, из пъл не но 
от Александра Панталеева и 
Стефан Панталеев. 

Това из к лю чи тел но мно го 
за рад ва жи те ли те на Лом.■

И
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и 
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Време е! 
Ти решаваш!

На 30 септември ПП НДСВ 
и ПП “Обединени земеделци” 
офи ци ал но пред с та ви ха лис-
та та за об щин с ки съ вет ни ци и 
пла ка ти те на кан ди да та за кмет 
на Община Враца и лис та та на 
об щин с ки те съветници. Гост 
на пред с та вя не то бе Христина 
Христова, пред се да тел на ПП 
НДСВ. 

Момчил Младенов пос та ви 
ак цент на при ори те ти те за раз-
ви тие на Община Враца в след-
ва щия мандат, пос та вяй ки два 
ос нов ни въп ро са – де цен т ра-
ли за ция на об щин с кия бюджет, 

оз на ча ващ де ле ги ра ни бю дже ти 
за вся ко ед но кметство, и иде-
ята вся ко ед но на се ле но място, 
ли ше но от  но вия  из би ра те лен 
ко декс от пра во на из бор на 
кмет на кметство, да има пра во-
то на об що сел с ко съб ра ние да 
из би ра своя кмет с ки наместник. 
Така ще се про ти во пос та вим на 
въз мож нос т та об щин с ки ят кмет 
на по ли ти чес ка ос но ва да наз-
на ча ва кмет с ки наместници.

Антонио Георгиев, ка то во дач 
на листата, се спря на ав то-
ри те та и про фе си она лиз ма на 
хората, ре ше ни да ра бо тят ка то 

об щин с ки съ вет ни ци за доб ру-
ва не то и раз ви ти ето на гра да 
ни.

Евгени Топалски, об лас тен 
пред се да тел на ПП “Обединени 
земеделци”, из ра зи сво ята 
увереност, че за ед но мо жем да 
пос тиг нем целите, ко ито си е 
пос та вил екипът.

Христина Христова под чер та 
още вед нъж ав то ри те та и про-
фе си она лиз ма на кан ди да ти те 
за об щин с ки съ вет ни ци и по же-
ла ус пех в кам па ни ята и ра зу-
мен из бор на всич ки врачани. ■ 
Слово плюс

Момчил Младенов, кандидат-кмет на Враца”:

Общоселско събрание да
избира кметския наместник


