я е родена в Нови пазар. След
Т
това дълги години живее в Лом.
От 1988 г. е в Монтана като екс
курзовод в Художествена галерия
“Кирил Петров”.
Пребивавала
е няколко го
дини в Италия.
Член е на
СБХ. Твори
главно в об
ластта на живописта и рисуваната
керамика. Правила е няколко из
ложби в Монтана, както и в провин

ция Калабрия в Италия. Участвала
е в десетки национални изложби,
пленери, а също така е организира
ла такива в Монтана и областта.

Представяме художничката
Евгения КРАЙЧЕВА

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!

►"Портрет - II"

Публикуваните репродукции са от
организираната в зала “Кутловица” в
Монтана изложба “Рисунката”.■

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

►"Голо тяло"

Александра Симеонова

Цветан ДИКОВСКИ

При звездите

На Малкия принц

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…

“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...

Слово спектър
►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

6 - 12 октомври 2011
ч 6 Св. апостол
Тома
п 7 Св. мчци Сергии
и Вакх
с 8 Преп. Пелагия.
Св. прпмчк Игнатий
Старозагорски
н 9 † Неделя
след Неделя подир
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 дякон
Филип. Преп. Теофан
Начертани
с 12 Св. мчци Пров,
Тарах и Андроник.
Преп. Козма, еп.
Маюмски

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
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ЕТ “МАРИУС-Пламен Марков-Ваня Емилова”
д-р Любомир Христов,
търговски
представител
зa Северозападна
България

●Ветеринарни апарати, инструментариум,
храни за животни, аксесоари, фуражи, фуражни
добавки, премикси, консултации
Офис Монтана:
тел. 096/300 925; 0888/675 949, 0878/303 171;
e-mail: montana@ekoom.com

ЕТ “Владимиров инженеринг”

●Ремонти и рециклиране на
дизелова горивна апаратура
за селскостопанска и транс
портна техника
●Всички видове руски ГИП и
дюзи
●БОШ (без електроника)
●ДРА 3, 4, 6-цилиндр
 ови лява и дясна оригинални
резервни части.
Монтана, ул. “Нишка” 17, тел. 0898/214 557

• дюшеци, маси – холни и

тел./факс: 096/305 802 – гл. счетоводител

мазе, с дворно
място 1 дка – овошки, лозе, в
село Гаганица.
Тел. 09528/444 – Иван

Продавам къща с 4 стаи,

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

Продавам къща в София – на Женски пазар, 85 кв.

м застр
 оена площ на първи етаж – теракота, PVC
дограма, изолация, 3 стаи непреходни и тоалетен
възел; на втория етаж – мансарден тип – 2 стаи и
тоалетен възел. Цена 45 000 евро. Възможен бар
тер и за Монтана. Тел. 0889/370788.

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.

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

Давам под наем помещение 75 кв.м
в центъра на с. Мърчево.

Подходящо за склад или магазин.
0888 654 693

“Хигия лукс”
Обществена пералня,
химическо чистене
► пране, сушене, парно гладене на спално
бельо, дрехи, олекотени завивки и др.;
►почистване и боядисване на кожени дрехи
Монтана, ул. “Цар Борис III” 17-Б, тел. 0888/69 79 24

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

“Балканска
застрахователно-брокерска
къща” ЕООД

Поискайте съвет от нас, а ние
ще изберем най-доброто за вас!
Сключване на всички видове
застраховки към всички застра
хователни компании.

ПК “Наркооп” – Монтана
продава автомобил “Форд-Транзит”, бус.
Цена по договаряне.
За справки: Монтана,
бул. “Трети март” 59, ет. 2;
тел. 096/303 608, 303 609, 303 610

■ 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

“ПОХИП”
инж. Красимир Иванов
Димитров

● Сервиз хидравлика,
мобилен стенд 250 bar
● Настройка, ремонт и
доставка на
хидравлични помпи,
хидравлика и пневматика

ТПК “Септември” – Монтана
произвежда:
кухненски, и столове
• Отдава помещения под наем
за офиси и производство
Има свободни помещения
в Битов комбинат – за офиси
Монтана, ул. “Индустриална” 8,

6

Тел. 0879/268 774; 096/303 077; e-mail:
montana@bzbk.eu; URL: http://www.bzbk.eu

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

“МОНТКОМЕРС” ООД
► Работно облекло,
ремъци, лагери, гуми,
семеринги, греси,
полиетилен, маркучи,
карбид, сезал,
гвоздеи, лични
предпазни средства
Монтана, ул. “Индустриална” 27,
тел. 096/300 778; 0894/60 88 40
NiNi 69

►Цялостни
интериорни
решения
►От вътрешния
ремонт, през
мебелите до
интериорния текстил
Монтана,
бул. “Трети март” 100
Враца, ул. “Лукашов” 13
Тел. 0878/535 132

“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

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

Слово спектър
ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ, ОБЛАСТ МОНТАНА
На основание Заповед №1212/30.09.2011 год. на кмета на общи
ната и Решения №№337, 342 от протокол №46/25.03.2011 год.,
Решение №374,375 от протокол №51/10.08.2011 год., Решение
№380 от протокол №52/14.09.2011 год. на Общински съвет –
Вълчедръм, област 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 землище гр.Вълчедръм,ЕКАТТЕ 12543 – стопански двор с площ 0,369
дка и сграда със застроена площ 31,00 кв.м (АОС №877/01.09.2011 год.).
Начална тръжна цена: 1873,00 лв. (хиляда осемстотин седемдесет и три лева); Депозит:
187,30 лв. (сто осемдесет и седем лева и 30 стотинки).
2. Урегулиран поземлен имот I в кв.130 – незастроено дворово място с площ 810,00 кв.м.
(АОС №873/28.07.2011 год.)
Начална тръжна цена: 2965,00 лв. (две хиляди деветстотин шестдесет и пет лева); Депозит:
296,50 лв. (двеста деветдесет и шест лева и 50 стотинки).
3. Урегулиран поземлен имот ХIХ в кв.130 - незастроено дворово място с площ 830,00 кв.м.
(АОС №874/28.07.2011 год.)
Начална тръжна цена – 3258,00 лв. (три хиляди двеста петдесет и осем лева); Депозит:
325,80 лв. (триста двадесет и пет лева 80 стотинки)
4. Имот №226270 в землище гр.Вълчедръм, ЕКАТТЕ 12543 - земеделска земя с начин на
трайно ползване “нива” с площ 1,656 дка (АОС №875/03.08.2011 год.)
Начална тръжна цена: 397,00 лв. (триста деветдесет и седем лева); Депозит: 39,70 лв. (три
десет и девет лева 70 стотинки)

II. ПОД НАЕМ:

1. Дворови места в с.Септемврийци, представляващи:
● УПИ III-766 кв.111 с площ 1036,00 кв.м. (АОС №591/13.06.2006 год.)
● УПИ IV-766 кв.111 с площ 1224,00 кв.м. (АОС №592/13.06.2006 год.)
● УПИ V-766 кв.111 с площ 1584,00 кв.м. (АОС №593/14.06.2006 год.)
● УПИ VIII-766 кв.111 с площ 1464,00 кв.м. (АОС №594/15.06.2006 год.)
● УПИ IХ-766 кв.111 с площ 1584,00 кв.м. (АОС №595/15.06.2006 год.)
● УПИ Х-766 кв.111 с площ 1798,00 кв.м. (АОС №596/15.06.2006 год.)
Предназначение: за стопанска дейност.
Срок за отдаване под наем – 5 години.
Начална тръжна цена: 162,24 лв. (сто шестдесет и два лева 24 ст.) годишен наем без вклю
чен ДДС. Наемната цена се отнася за всички имоти; Депозит:16,22 ст.(шестнадесет лева 22 ст.)
2. Имот № 702010 в землище гр.Вълчедръм, ЕКАТТЕ 12543 с начин на трайно ползване
“Язовир” (АОС №225/16.02.2004 год.), площ 29,398 дка, с предназначение “За риборазвъжда
не”, за срок от 5 години.
Начална тръжна цена: 80,00 лв. (осемдесет лева) – месечен наем без включен ДДС /
Депозит: 8,00 лв. (осем лева)
Търгът ще се проведе на 25.10.2011 год. от 10,00 часа в заседателна зала №2 в сградата на
община Вълчедръм, област Монтана.
За имотите получили еднакви стойности в предложенията, ще се проведе търг с явно
наддаване. Ако всички участниците дали, еднакви стойности за съответните имоти, присъстват
на търга с тайно наддаване, същия продължава като търг с явно наддаване. За останалите
участн ици търгът с явно наддаване ще се проведе на 28.10.2011 г от 16.00 ч в същата зала, за
което те ще бъдат уведомени. Стъпката на наддаване при търга с явно наддаване се определя
на 10% от началната тръжна цена.
При необходимост повторен търг ще се проведе на 28.10.2011 год. от 16,00 часа в заседа
телна зала № 2 в сградата на община Вълчедръм при условията на публикуваната обява.
Заявления за допускане до участие в търга се приемат в стая №8, ет.I.
Тръжни документи се закупуват и получават в стая №8, ет.I.
Депозитът се внася се на касата на община Вълчедръм / стая №6, ет.I./
Време за справки по обектите, предмет на търга – всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа
от датата на обявяване до 21.10.2011 год. включително.
Краен срок за закупуване на тръжни документи, внасяне на депозит и подаване на заявле
ния е 17,00 ч. на 21.10.2011 год.
Участниците в търга представят следните задължителни документи за участие:
1. копие от документ за внесен депозит; 2. копие от документ за закупени тръжни условия; 3.
копие от документ за самоличност; 4. удостоверение за актуално правно състояние на лицата,
регистрирани по Търговския закон (за юридическо лице) или удостоверение от Единен инфор
мационен класификатор от Агенцията по вписванията; 5. оригинал или нотариално заверено
копие от документа, удостоверяващ представителната власт или пълномощното на предс
тавителя (ако кандидатства чрез пълномощник – пълномощното да е изрично – за участие в
конкретния търг); 6. декларация за запознаване с тръжните условия; 7. документ за липса на
задължения към Община Вълчедръм от Звено за администриране на местни данъци и такси
към община Вълчедръм; 8. ценово предложение
Документите /от т.1. до т.7/ се поставят в запечатан, непрозрачен плик, на който се запис
ва името на участника и цялото наименование на обекта, за който се прави предложението.
Подават се в общинска администрация - Вълчедръм, като на плика се отбелязва датата и часа
на подаване. В основния плик се поставя и друг запечатан, непрозрачен плик с надпис “ценово
предложение”, в което се посочва обекта/ите, за които се участва, изписване цифром и словом
размера на ценовото предложение, името на участника ако е физическо лице, а ако е едноли
чен търговец или търговско дружество и наименованието на фирмата и седалището и адреса
на управление, а също и длъжността на лицето, което го представлява и подписа на участника,
ако е физическо лице, а в останалите случаи и печат на едноличния търговец или юридическо
лице.
Внесеният депозит от кандидатите за участие в търга не се връща при условията на чл.65,
ал.6 от Наредба №3 на ОбС – Вълчедръм за реда за придобиване, управление и разпорежда
не с общинско имущество.
За справки: тел. 09744/21-30 – Райка Елкина.

www. slovoplus. info БРОЙ 39 (799), 6 -12 ОКТОМВРИ 2011

7

От хайрединска
поляна до
легендарните
стадиони
Ели ЦАНОВА

"Животът ми е футбол
и само коженото кълбо е
това, което запълва тези
години." Това споделя
в деня на своята 60-го
дишнина любимецът и
гордостта на Хайредин,
Враца и Монтана, фут
болистът Валентин
Малджански.
На тържество по слу
чай юбилея благодарност
за радостта, която е носил
при победите на своите
съселяни, за гордост
та им, когато е играл и
побеждавал като футбо
лист в националния тим
на България, за неговите
постижения като треньор
на най-младите - юноши
и девойки, поздравите
лен адрес връчи кметът
на общината Радослав

Стойков. С благодарност
за това, което е дал на
България като спортист,
за всеотдайността му към
спорта и с пожелания
за здраве букет изпрати
депутатът от “Коалиция
за България” Георги
Божинов.
От името на
Министерството на
младежта и спорта ре
гионалният ръководител
Росица Стаменова връчи
на Малджански приз за
принос към българския
футбол и развитието на
родния спорт.
Започнал на поляна
та пред родния му дом
в Хайредин, преминал
през гарнитурите на
“Септемврийска сла
ва “ - Монтана и “Ботев
“ - Враца , изиграл над

15 мача с националния
отбор, Валентин с трибаг
рената фанелка с номер
пет стига до легендар
ните стадиони “Ацтека”
- Мексико и “Пратера “
- Виена .
Зад себе си той е оста
вил близо 350 мача в “А”
и “Б” група, централният
защитник на врачанския и
монтанския тим е майс
тор на спорта, включен
е в “Отбора на 20-и век
“ на Враца, има четири
номинации в “Отбора
на годината”, носител
е на приза “Кавалер на
звездите”. По неговия
път тръгва и малкият
му син Николай, който
също има своите футбол
ни успехи, но сега поема
попрището на футболен
съдия.■

Приключи
“Спортно лято”
в Криводол
турнира по шах приключи
С
„Спортно лято 2011”, организи
рано от Общинската комисия за борба
срещу противообществ
 ените прояви
на малолетните и непълнолетни
те – гр. Криводол. В индивидуалната
надпревара взеха участие 13 ученици
от гр.Криводол и с. Ракево.
На първите три места се класираха
съответно:
Първо място – Даниел Йорданов
Димитров
Второ място – Кирил Сашков

ПОЧИНА РАДОСЛАВ МИХАЙЛОВ
На 24 септември тази година в София, след продължително боледуване,
почина писателят-земляк 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 поета-земляк Анастас Стоянов през 1974 г. споделя
литературната награда “Септември”.
Неговата пиеса “Ревизорски уроци” (сезон 1983-1984 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.

Захариев
Трето място – Никол Станиславова
Николова
Всички участници в турнира по
лучиха парични награди, а Даниел
Димитров получи преходната купа по
шахмат.
Секретарят на ОбКБППМН
Маргарита Стамболийска и общест
вените възпитатели Иван Симеонов
и Йорданка Христова благодариха на
всички участници и им пожелаха ус
пешна и ползотворна учебна година.■

Слово

плюс

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. 0886 024 339,
0876 537 952

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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Печатница
“БГ Принт” Враца

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. 096/588 292;
0882/ 910 550; 0876/537952
Екип Видин
3700, ОКС, ул.”Г. Божинов” 1
тел.: 0889/399 349

Слово във фокус
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Време е!
Ти решаваш!
Георги ПЕТРОВ

Народно читалище
„Постоянство” - гр. Лом се
превърна в гореща точка на
срещата на жителите на гра
да с кандидата за кмет от
Гражданска инициатива за
управление на Лом Стефан
Панталеев и листата за об
щински съветници. Началото
започна с представянето на
програмата на движението.

Изказвания направиха както
кандидатът за кмет, така и
съветниците. Засегнати бя
ха настоящите проблеми
на общината. На срещата
Панталеев заяви, че е време
да се помсли за бъдещето на
града през следващите чети
ри години. Той призова мла
дите да се включат активно
в управлението чрез идеи и
изготвянето на проекти за по

добряване на жизнения стан
дарт на хората и отварянето
на нови работни места.
В срещата участие взеха и
видни бизнесмени в облас
тта на инвестициите от Лом
като управителката на кон
султанска фирма „Рименк”,
представители на „МЕНАРТ”,
„КРИЙМ” - Брюксел,
„Тризопласт” и още много
други.

Всички те изразиха сво
ята готовност и намерение
да финансират проекти на
територията на общината за
откриването на нови работни
места.
Срещата завърши с литера
турно-музикална програма,
в която участие взеха извес
тни актьори от Държавния
музикален и балетен цен
тър - Стефан Македонски,

Катерина Тупарова и
Александър Мутафчийски,
танцов състав “Ломски рит
ми”, танцови двойки от спор
тен клуб „Елит”. Концертът
завърши, за изненада на
всички, с песента „Я кажи ми,
облаче ле бяло”, изпълнено
от Александра Панталеева и
Стефан Панталеев.
Това изключително много
зарадва жителите на Лом.■

Момчил Младенов, кандидат-кмет на Враца”:

Общоселско събрание да
избира кметския наместник

Избори 2011

На 30 септември ПП НДСВ
и ПП “Обединени земеделци”
официално представиха лис
тата за общински съветници и
плакатите на кандидата за кмет
на Община Враца и листата на
общинските съветници. Гост
на представянето бе Христина
Христова, председател на ПП
НДСВ.
Момчил Младенов постави
акцент на приоритетите за раз
витие на Община Враца в след
ващия мандат, поставяйки два
основни въпроса – децентра
лизация на общинския бюджет,

означаващ делегирани бюджети
за всяко едно кметство, и иде
ята всяко едно населено място,
лишено от новия избирателен
кодекс от право на избор на
кмет на кметство, да има право
то на общоселск о събрание да
избира своя кметск и наместник.
Така ще се противопоставим на
възможностт а общинск ият кмет
на политическа основа да наз
начава кметски наместници.
Антонио Георгиев, като водач
на листата, се спря на авто
ритета и професионализма на
хората, решени да работят като

общински съветници за добру
ването и развитието на града
ни.
Евгени Топалски, областен
председател на ПП “Обединени
земеделци”, изрази своята
увереност, че заедно можем да
постигнем целите, които си е
поставил екипът.
Христина Христова подчерта
още веднъж авторитета и про
фесионализма на кандидатите
за общински съветници и поже
ла успех в кампанията и разу
мен избор на всички врачани. ■
Слово плюс

