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Преброяват
водолюбивите птици

СНИМКА: УИКИПЕДИЯ

Нора Константинова
ксперти от ДПП
"Врачански балкан",
РИОСВ - Враца и Българска

Е

орнитологична централа
участваха в среднозимното
преброяване на водолю
биви птици в района на яз.

“Дъбника” и по поречието на
р. Искър.
Преброяването е част от
европейското, проведено в
периода от 13 до 15 януари
2012 год.
При наблюдението на яз.
“Дъбника” екипът установи
необичен за района зимен
гост - звънарката. Този вид
предпочита по-топъл климат
по това време на годината и
обикновено е по на юг в ра
йона на Средиземно море.

Това е дребна птица от се
мейств
 о "Патицови", разред
Гъскоподобни.
Освен горепосечения вид в
района на язовира бяха наб
людавани стотици зеленогла
ви патици, лиски. Значителен
брой малки гмурци, големи
корморани и кафявоглави
потапници.
По поречието на р. Искър
в участъка с. Лютиброд, об
щина Мездра, с. Чомаковци,
община Червен бряг, от во
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долюбивите птици преобла
даваха малки гмурци, голе
ми корморани, бяла и сива
чапла и зеленоглави патици.
Соколоподобните птици бя
ха представени от обикновен
мишелов, обикновена вет
рушка и блатари. Видяхме
огромно ято от над 250 броя
гривяци. За наше огромно
удоволствие имахме късмет
да наблюдаваме риболова на
земеродно рибарче и весело
то подскачане на водния кос.
За разлика от миналого
дишния мониторинг, когато
общият брой водолюбиви
птици беше над 3000, тази
година птиците са значител
но по-малко на брой - около
700. ■

Абонирайте
се за

Слово плюс

за 2012 г. в клоновете на „Български пощи”
във Враца, Монтана и Видин

до 20-о число на всеки месец

Читателите ни от Враца могат да
се абонират и във фирма „Оларт”
Абонаментът в редакцията продължава

до края на всеки месец за следващите
Нашите абонати имат еднократно право
на безплатна реклама, обява или
съобщение във вестника

КАТАЛОЖЕН № 2120

Хора гаснат в нелегален приют
В края на минала
та седмица социалните
служби на община Враца
с помощта на полицията
и гражданска защита раз
биха за втори път нелегален
приют високо в планината,
в местността Леденика.
Бившата вила на
Строително-монтаж
ния комбинат - Враца,
преминала преди години в
частни ръце, от известно
време се подвизава из ин
тернет пространството като
дом, предлагащ социални
услуги за гледане на въз
растни хора срещу 500 лева

на месец.
Миналото лято пак със
съдействието на социални
те работници и униформе
ните в дома бяха открити
четирима възрастни са
мотни и болни хора, които
преживяваха там някак, без
лекарск и грижи, с оскъдна
храна.
Така наречената вила
„ТЕВА“, както сега се води,
няма право нито да пригот
вя на място, нито да доста
вя храна. Обектът, предла
гащ в интернет социални
услуги, временно бе закрит.
На собственика, учителя

по литература Валентин
Йорданов, и съпругата му,
също бивш преподовател
по математика, бе наложена
глоба 1200 лева.
През това лято, в края на
учебната година, заедно с
други учители от врачан
ското помощно училище
„Петър Берон“, Йорданов
е наказан с последно пре
дупреждение за уволнение
за това, че са вписвали
„мъртв и души“ в учителс
ките дневници, с което са
подсигурявали като бройка
часовете си в клас и своите
заплати.
Ангелина ДАКОВА
апочна монтажът на
защитните елементи
от удари на кораби при
последния стълб от Дунав
мост Видин-Калафат,
съобщават от информа
ционния офис на испанс
ката фирма - изпълнител
на проекта. Стълб РВ12
е най-близкият до ру
мънския бряг. Общо по
19 двойки от защитни
те елементи ще бъдат
монтирани при четирите
колони на моста в плава
телния участък на реката.
Елементите, всеки с тегло
от 80 до 120 тона, се про
извеждат в производст
вената база на фирмата
изпълнител на Проекта
FCC Construccion, раз
положена в Свободна
безмитна зона – Видин.
До момента при стълб
РВ9 са монтирани де
вет двойки от защитни
те елементи, при стълб
РВ10 – 12 и при стълб
РВ11 – 14 двойки.
Продължава монтажът
на сегментите от връхна
та конструкция на моста
при стълбове РВ9 и РВ10.
Общо 178 такива сегмен
ти с тегло до 240 тона ще
изграждат тялото на мос
та в плавателния участък
на Дунав. В неплавател
ната част на реката тех
ният брой е 650.
Продължава и монта
жът на вантите при пър

З

Монтират
защитни елементи
на Дунав мост
Видин-Калафат

Но картината от края
на миналата седмица е
потресаваща. Едва пробили
през еднометровите прес
пи в Балкана, с помощта на
високопроходима машина,
социалните се натъкнали
на полужив човек. 92-го
дишеният дядо Ангел,
лежал затрупан под няколко
утънали в смрад одеяла, а
до него се валяла коричка
хляб. В друга стая открили
62-годишен мъж с явно
психическо заболяване,
който не помни откога
при тях не е идвал никой.
Видими следи от хора е
вите два стълба в плава
телния участък на Дунав
– 11 двойки са монтирани
на стълб РВ9 и пет – на
РВ10. На всяка от чети
рите колони в навигаци
онния канал на реката ще
има по 13 двойки ванти.
Продължава изграж
дането и на връхната жп
конструкция на подстъпи
те към моста.
Договорът за изграж
дане на моста към края
на декемвр
 и 2011 година
е изпълнен 72%, като за
строителството е платена
86,1% от договорената
сума.
Договорът за изгражда
не на прилежащата ин
фраструктура към моста
на българска територия е
изпълнен 88%. Почти за
вършени са всички пътни
и железопътни надлези,
железопътното и пътно
трасе.
Строителството сега
е съсредоточено върху
довършителни работи на
сградите на Пътническа
гара - Видин и Нова гра
нична товарна гара, ре
конструкция на Тягова
подстанция - Видин, за
вършв
 ане на насипите за
пътните и железопътни
надлези, монтаж на пара
пети на пътните платна
и надлезите и др. За из
пълненото строителст во е
платена 76,8% от догово
рената сума.■

имало и в други помещения
на вилата.
Дядо Ангел от Ракево,
чиито роднини са в Кипър,
е настанен веднага в ор
топедичното отделение на
Първа частн
 а болница.Той
е със счупена тазобедре
на става и в много тежко
състояние.
Другият пребива
ващ под „социалните
грижи“ на Йорданов е
в психодиспансера във
Враца. Човекът е от
Варненско. Предстоят
изследвания, за да се
уточни заболяването му.

▲Зима във Видин.

В зловещата вилане е ид
вал човек от дни. В ужасен
студ и мрак двамата болни
са оставени на хляб и вода.
На въпросите кой, кога и
как ги е настанил там, отго
вор няма.
Затова пък в петък, след
като скандалът се разшумя,
Валентин Йорданов, не
обезпокояван, бе на учител
ското си място, като учеше
децата от паралелката към
специализираното училище
„Петър Берон“ в социал
ния дом „Зорница“. Беше в
час и отказа да разговаря с
медиите. ■ Слово плюс
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Право на отговор

Спазването на закона
е правилната политика
Николай ИВАНОВ
кмет на община Враца
В почти всички врачанск и
медии бе публикувано стано
вището на екипа на ГЕРБ във
Враца, че като кмет съм изпол
звал проекта за водния цикъл,
за да си правя с него „полити
чески заигравки” и това мо
жело да доведе до провала на
проекта. Обвинен бях също, че
не съм обжалвал решения на
Комисията за защита на конку
ренцията и за това, че съм пуб
ликувал на сайта на общината
предварителния одитен доклад
по проекта.
Искам категорично да заявя,
че каквито и обвинения да
бъдат отправяни към мен, ня
ма да наруша закона и няма да
скрия никакви факти около то
зи проект от обществеността.
Смятам, че спазването на
закона и прозрачността при
управлението е правилна
та политика, която общината

трябва да провежда.
Припомням, че Комисията
за защита на конкуренцията
обяви като незаконосъобразно
решението, с което предишно
то ръководство на общината е
избрало консорциума от вра
чански фирми като изпълните
ли на първия етап от проекта
за водния цикъл. КЗК излага
подробно своите аргументи за
това решение.
Становището на комисията
може да бъде видяно на сайта
на общината.
Тук ще кажа основно
то – избраното сдружение не
отговаря на изискванията на
възложителя. Приложените
документи от този конкурс са
в нарушение на Закона за об
ществените поръчки. Изброено
е също какво липсва в доку
ментите на консорциума от
врачански фирми. Комисията е
категорична, че не са спазени
основни правила при избора
на фирмата-изпълнител – не
са съпоставени технически
те оферти на участниците в
конкурса, няма дори протокол,
от който да стане ясно въз ос
нова на какви доказателства,

съдържащи се в офертите,
избраното дружество е съб
рало най-много точки. Не са
ясни също предимствата и
недостатъците на офертите.
„Липсва яснота и прозрачност
при оценяването на оферти
те на класираните участници
и това като резултат води до
нарушаване принципите на
публичност и прозрачност при
провеждането на процедурата
при разходването на публични
средства, а също и на равно
поставеност и свобода на кон
куренцията между участници
те” – се казва в становището
на КЗК. Смятам, че коментара
тук е излишен.
Ще си позволя само да
допълня, че аз също бих желал
точно врачански фирми да бъ
дат ангажирани с работата по
този голям инфраструктурен
проект. Това обаче няма как да
стане с прескачане или заоби
каляне на закона.
Публикуването на предва
рителния одитен доклад по
проекта за водния цикъл на
сайта на общината не цели да
злепостави някого, а да инфор
мира обществеността на какъв

етап е работата по проекта.
Едва ли има врачанин, за
който да не е ясно, че проектът
закъснява. Смятам, че врачани
заслужават да знаят истината.
Процедурата по първия етап
на проекта, който е за реконст
рукция на водопроводна мрежа
и реконструкция и удължаване
на канализационната мрежа
на гр. Враца- е стартирана
през юни, вместо през април
миналата година. Решението
за избор на изпълнител е с
дата 26.10.2011 г., т.е. рабо
тата на комисията по оценка
и класиране е продължила
цели шест месеца. И накрая
се стига до едно незаконосъ
образно решение, което води
до още една забава от четири
месеца. Така, според КЗК, е
пропиляна близо една година.
Процедурата за инженеринг за
реконструкция на пречиства
телната станция за отпадъчни
води на Враца е стартирана
през май, вместо март 2011 г..
Решението за избор на изпъл
нител е с дата 29.11.2011 г.,
т.е. работата на комисията по
оценка и класиране отново е
продължила цели шест месеца.

За този избор Комисията
за защита на конкуренци
ята излезе със становище,
че е незаконосъобразен. И
това становище, с всички
аргументи, е публикувано на
сайта на община Враца.
Изобщо не смятам, да ко
ментирам обвиненията за на
ложените санкции в размер на
над 36 000 лева, които община
та ще трябва да плати за неп
ризнати разходи по предвари
телния етап на проекта. Няма
да навлизам в подробности
и относно инсинуациите,
че съм бил спрял телефони
те на звеното по изпълнение
на проекта. Тази информа
ция не отговаря на истината.
Отказвам обаче с пари на об
щината да плащам личните
мобилни телефони на хората от
звеното.
Искам ясно да подчертая,
че успешното реализиране на
проект ”Интегриран проект за
воден цикъл на град Враца„ ще
бъде основен приоритет за мен
и моя екип.
Това са фактите, уважаеми
дами и господа от „ГЕРБ”. Без
политически заигравки.■

НЗОК поема разходите за
хемодиализа и химиотерапия
През 2012 г. НЗОК ще
заплаща нови медицински
дейности, наречени клинич
ни процедури – при про
веждане на хемодиализа и
химиотерапия, както и дис
пансерното наблюдение на
онкологично болните. Това
са част от новите моменти,
залегнали в Националния
рамков договор за меди
цинските дейности за тази
година. При хемодиализата
здравната каса ще заплаща
и транспорта на пациентите.
Клинични процедури ще
се извършват в болници и
комплексн
 и онкологични
центрове, като назначената
терапевтична схема няма да
налага престой на пациента
в лечебното заведение за пе
риод, по-дълъг от 12 часа.
Сред новите моменти в
извънболничната помощ,
залегнали в НРД 2012 г., е
и този, че личните лекари
вече ще провеждат дис
пансерното наблюдение на
повече заболявания в облас
тта на ендокринологията,
Елеонора ЦАНОВА
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сърдечносъдовите и други
заболявания.
Те вече ще могат да наз
начават високоспеци
ализирани дейности на
хронично болните, които
наблюдават (например
ехокардиография). Това ще
улесни последваща консул
тация със специалист, тъй
като пациентът ще отиде
при специалиста с готови
изследвания. Освен това,
когато лекарят има промяна
в графика за обслужване на
пациентите, ще има възмож
ност да уведомява РЗОК за
това и по електронен път,
което значително ще му
спести време.
От 2012 г. се допуска въз
можността при посещение
на здравноосигуреното лице
при лекар-специалист, без
направление от личен лекар,
специалистът след преценка
да му издаде направление
за изследване или консул
тация, като се съобрази
общият брой на издадените
такива направления да не

кипи от юристи къстосаха шпаги на
извънредната сесия на Общинския
съвет - Враца преди дни. След като облас
тният управител Пепа Владимирова върна
първоначално изработената структура на
врачанската общинска администрация, бя
ха направени корек
ции. И на сесията
кметът инж. Николай
Иванов предложи
нов вариант.
Той беше катего
ричен,че общинс
ката администрация
запазва своята численост от 173 щатни
бройки, от които 138 получават делегирани
от държавата възнаграждения, а 35 брой
ки се дофинансират от общината. Според
негов предложената структура няма нищо
незаконосъобразно, защото тя е израбо
тена на база на действащите в момента
закони и разпоредби, а не на очаквания

надвишава до 10 на сто от
определените му от здрав
ната каса.
Увеличени са и цените за
заплащането на специалис
тите за първичен преглед
от 15.50 на 17 лв., а за вто
ричен преглед по програма
«Майчино здравеопазване”
- от 8 на 9 лв.
При заплащането на из
вънболничната дентална
помощ също има увеличе
ние на цените, заплащани от
касата, без това да се отра
зява на цените, доплащани
от пациентите.
Децата до 18 г. и през
тази година ще имат право
на обстоен преглед и четири
дентални дейности.
Здравноосигурените лица
над 18 г. имат право на обс
тоен дентален преглед и две
лечебни дейности.
Увеличена е и цената,
която здравната каса плаща
за медицинска експертиза
на работоспособността – от
2.50 лв. на 5.00 лв. ■ Слово
плюс

бъдещ класификатор, който трябва да бъде
приет в средата на март. Спазено е съот
ношението между обща и специализирана
администрация. Опонира му Хенриета
Георгиева от юридическата комисия към
ОбС, която посочи някои неточности. Беше
посочено звеното, управляващо местн
 ите
приходи и липсата
на звено, което да се
разпорежда с общин
ската собственост.
Правната комисия
изрази мнение и по
Дирекцията за евро
пейско финансиране
и проекти. Позицията на администрацията
бе защитена от секретаря на общината
Иван Жеков. В края на оспорваното засе
дание предложената от кмета инж. Николай
Иванов структура на ощинската админис
трация бе приета с 20 гласа "за", против
бяха 9 съветници от ГЕРБ и четирима "въз
държалите се".■

Юристи кръстосаха
шпаги на сесия
на ОбС във Враца

▲ Кметът на общината инж.Николай Иванов посрещна първия секретар на
Посолството на Русия в Република България Сергей Панкрушкин и предста
вители на русофили в България, които са във Враца по повод организираната
руска вечер „Да обичаш Русия”.
На проведената среща се обсъдиха възможности за сътрудничество в облас
тта на туризма и бизнеса и включване в делегации на представители на биз
неса при посещения в Русия.

Финансират първия етап на
водния цикъл в Козлодуй
Община Козлодуй под
писа договор за безвъзмез
дно финансиране с МОСВ
(Министерство на околната
среда и водите) за реализа
цията на първия петгодишен
етап от „Интегриран инвес
тиционен проект във вод
ния сектор на гр. Козлодуй“
по Оперативна програма
„Околна среда 2007–2013
г.“. Проектът е на стойност
23 674 277,63 милиона ле
ва, като е съфинансиран от
Община Козлодуй със сума
в размер на 7,28 % от об
щата стойност, а срокът на
изпълнение е 45 месеца.
Останалата част от сред
ствата са осигурени от
Европейски фонд за реги
онално развитие и от дър
жавния бюджет. В рамките на
проекта в град Козлодуй ще
бъдат проектирани и изгра
дени главни и второстепенни

канализационни колектори,
ще се предприемат стро
ително-монтажни работи по
реконструкцията на водоп
роводната мрежа, както и
дейности за доизграждането
на градска пречиств ателна
станция за отпадъчни води.
Очаква се до края на месец
август 2012 г. да приключат
всички процедури по избор
на изпълнители, за да старти
рат дейностите.
Козлодуй е една от петте
общини в цялата страна, ко
ято сключва договор за про
ект от такъв мащаб.
През последния мандат на
управление общината доказа,
че притежава необходимия
капацитет и мотивация, за
да печели и реализира амби
циозни проекти по различни
европейски програми. През
месец юни миналата година
кметът на общината Румен

Маноев получи благодарств е
на грамота от министъра на
околната среда и водите Нона
Караджова, с която общи
на Козлодуй беше отличена
в националната кампания
„Зелена България“ за най-ус
пешен проект по Оперативна
програма „Околна среда
2007-2013 г.“.
След подписването на
договора с МОСВ Румен
Маноев изтъкна, че тази
стъпка и натрупаният опит на
специалистите и експертите
в общинската администра
ция са гаранция за бъдещата
реализация на цялостен во
ден цикъл на територията на
общината.
Изграждането на пъл
ния воден цикъл на град
Козлодуй ще бъде приклю
чено за период от 25 години,
съобщиха от пресслужбата на
общината. ■ Слово плюс

във фокус

Инж. Замфир
Замфиров по специал

ност е машинен ин
женер от Техническия
университет в София.
Целият му тру
дов стаж е само в
Монтана. Дълги годи
ни е бил директор на
предприятието за про
изводство на прежди
„Монтана”, което вече
не съществува.
От 4 години управля
ва градското тържище,
което е търговско дру
жество на общината.
Поли ВАСИЛЕВА
- Г-н Замфиров, как
съществуват пазарите в
кризата? Има ли клиенти
най-старото тържище в
Монтана, което управля
вате от 4 години?
- Колкото и да е труд
но на търговците, а и на
производителите, пазарите
съществуват. Дневно през
нашия пазар преминават
над 5000 души. Няма друго
място в Монтана, което да
събира толкова много хора
на едно място.Заради кри
зата обаче покупателната
способност на клиентите
пада непрекъснато. Купува
се, но по-малко. Хората се
снабдяват с продукти ден
за ден. Не се търсят голе
ми количества плодове,
зеленчуци. Производител
ми се оплака, че не може да
продаде нищо от отгледана
та в цял язовир риба. Дори
и около Никулден оборотът
му не тръгнал. Клиенти
купуват по една риба и
толкоз.
- Каква е историята на
този пазар? В Монтана го
наричат „Женския”.
- Създаден е преди
50 години под името
„Женския”. Тогава мястото
е било покрайнина, през
него минавала малка река,
отделена с жив плет. Сега
реката е канал под една от
алеите на пазара. Цялата
площ е 6818 кв.м. Някога
е била достатъчна, но днес
не е. От две страни около
пазара са построени жи
лищни блокове, от третата
е автогарата. Той изглежда
притиснат от сгради. Няма
накъде да се разширява
нито с един кв. м. Но върху
тази малка площ са разпо
ложени над 100 открити
сергии, 18 малки магазина
за плодове и зеленчуци.
Имаме и два за продаж
ба на риба, 1 - месарски.
По една от улиците, които
водят към пазара, са раз
положени 16 цветарски
павилиона, по „Аспарух”
– 35 за дрехи и аксесоари.
В района на пазара рабо
тят 6 скари. Миризмата на
кебапчета се носи из цяло
то пространство. В района
има и аптека, закусвалня,
сервиз за компютри.
Пазарът прилича на един
голям хипермаркет, но на
открито.
- През последните го
дини тече модернизация
на тържището. С какви
средства обновявате сер
гиите и магазините?
- Само със собств ени
средства. Половината от
печалбата си внасяме в
общината. Останалата част
инвестираме в базата на
тържището. През послед
ните години отделихме
за модернизация 280 000
лв. Изградихме няколко
нови магазина за плодове
и зеленчуци, а сега обно
вяваме старите. Сменихме
покривите, дограмата,
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Инж. Замфир Замфиров, управител
на централния пазар в Монтана:

Модернизираме
тържището
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облицовахме стените и
подовете. Във всички ве
че има течаща вода, как
вито са изискванията за
търговска дейност. Не
можем да променим всич
ко наведнъж. Но всяка го
дина отделяме средства за
обновление.
- Всички ли павили
они и сергии са собстве
ност на пазара или има и
частни?
- На пазара в Монтана
няма частн
 и магазини.
Всички са притежание
на дружеството. Който ги
наеме, плаща такса. С пос
тоянните търговци сключ
ваме договори за една
година.
Производителите пред
почитат да предлагат про
дукция от март до края на
ноември. За тези месеци
сключваме договори за
предоставяне на сергии.
Наемите не са променяни
през последните 4 години.
Те са според площта, която
се наема. В тях се включва
и осигуряването на вода и
електричество.
- Само този пазар ли
притежава дружеството?
- Да, преди общината
имаше още един пазар –
„Руския”. Но собственици
те на земята заведоха съ
дебно дело и го спечелиха.
Сега този пазар е частен.
Много от търговците зак
риха сергиите си, но някои
останаха. Мястото е удобно
за пазаруване на живеещи
те в квартал „Младост” и
затова продължава да се
използв а от новите собст
веници като пазар.
- В самия център на
Монтана от година съ
ществ
 ува и частн
 ото тър

жище „Милениум”. Има
ли конкуренция между
него и общинското?
- Не бих казал, че се
конкурираме. Хората са
свикнали да пазаруват
на стария пазар, новият
трудно си пробива път.
Повечето от търговците на
„Милениум” имат магазини
и при нас. Тук спечелиха и
разшириха дейностт а си на
новото тържище.
- Това означава, че на
стария пазар може да се
печели.
- Може, но всичко за
виси от търговците.
Печелят тези, които сами
си работят. Повечето от
наемателите ни са семейс
тва - единият снабдява, а
другият стои на сергията.
Много малко са наели ра
ботници за продажби.
- Всеки ли може да
дойде на пазара и да про
дава продукция?
- На практика – да.
Жители на близките до
Десислава ВАСИЛЕВА

О

Монтана села – Ерден,
Вереница, Николово,
Белотинци предлагат от
марули напролет до зеле
през ноември. Наемат си
сергия и излагат неголеми
количества. Зеленчуците
са отгледани в дворовете
им или в градините им.
- Има ли дни, в които
затваряте тържището?
- Не, то работи без
почивен ден. От ранна
утрин, до късна вечер. По
традиция пазарният ден
на Монтана е понеделник.
Тогава пазарът се изпълва
с хора до краен предел.
Живеещи в близките села
предпочитат да посеща
ват града в този ден, дори
нищо да не си купуват.
Ей така – да се видят с
приятели, да си поговорят.
Пазарът отдавна се е пре
върнал не само в място за
търгуване, но и за социал
ни контакти и общуване.
От в. „Строителство
имоти”

бластният консултативен
съвет по туризъм проведе
заседание, ръководено от заместник
областния управител на област
Видин Любомир Низамов.
Директорът на Агенцията за
регионално развитие и бизнес
център Евтим Стефанов запозна
присъстващите членове на
съвета с рекламните материали,
които ще презентират област
Видин в международна
туристическа борса „Ваканция
Експо 2012 г.” (16-18.02.2012 г.).
На щанда ще бъдат представени
брошури с културно-историческите
забележителности и възможностите
за настаняване в областта, ще
бъдат показани и възможностите
за трансграничния туризъм по
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През май започва
строежът на
четирилентов
път от Мездра
до Ботевград

На кафе при кмета

Слово

На пресконференцията кметът на общинаВраца
инж.Николай Иванов представи информация за
финансовите средства, поискани от „БКС” ЕООД
за снегопочистване. Общата сума, която е актувана
от БКС–ЕООД е в размер на 43 463,34 лева с ДДС,
от които за работа – 26 790,45 лева, за материали –
7 989 лева, изразходвани са 58 т сол, 69 т луга.
От своя страна общината е направила корекция
в частта за разхвърляните пясък и сол по улиците
на град Враца съответно 40 т сол и 39 т пясък, тъй
като на 6 и 7 януари е посочено, че са разхвърляни
пясък и сол, а всъщност на 6 януари валеше дъжд
и температурите бяха над 1 градус .
За некачествено и забавено почистване до обяд
на 7 януари ще бъдат намалени разходите за ра
бота с 10 %, тоест с 2 679 лева и сумата която ще
бъде изплатена на БКС-ЕООД ще бъде в размер на
33 894 лева с ДДС.
Кметът на общината инж.Николай Иванов
представи информация относно проект
„Модернизиране на участък от път I-1 (Е-79) Враца
- Ботевград” по Оперативна програма „Транспорт”,
източниците на финансиране са Кохезионен фонд 68 млн.евро и Национално съфинасиране - 17 млн.
евро.
Проектът се финансира по Оперативна ос ІІ и
предвижда модернизация на съществ уващ дву
лентов път в четирилентов път с дължина 31,5 км.
между Мездра и Ботевград по маршрута на Е-79 и
Трансевропейската транспортна мрежа.
Очаквано начало на строителните работи - май
2012 г. Очаквано завършване на строителството декември 2013 г. Бенефициент е Агенция „Пътна
инфраструктура”.
Ремонтните дейности по обходен път Враца Е-79
се очаква да стартират през тази година и се пред
вижда този път да е двулентов. Пътищата ВидинМонтана и Монтана–Враца се предвижда да са
четирилентови.
На зададен въпрос относно задълженията на
община Враца инж.Николай Иванов обясни, че е
разпоредил да се спре изпл ащането по договори,
сключени през 2011 година, за които няма осигу
рено финансиране и няма постъпления от собстве
ни приходи и приходи от приватизация. В момента
се извършва анализ на всички дейности, предмет
на договорите, и през седмицата ще бъде готов.
Зам.-кметът на Община Враца Красимир
Богданов запозна присъстващите с идеята на
Община Враца, чрез която се дава възможност на
нашите съграждани до края на месец януари да
представят своите предложения и идеи за БОТЕВИ
ДНИ 2012. Те могат да го направят в сектор
„Култура” - Община Враца и на krumova@vratza.
bg .
Кметът на общината обяви, че през тази сед
мица ще поиска среща с областния управител на
Област Враца госпожа Пепа Владимирова относ
но съдействие за преместв ането на филиала на
Медицински университет - София в друга сграда.
Идеята за това е на доц.Пенка Маринова и това
е належащо, тъй като етажите на общежитието,
които се използват от филиала, са в окаяно
състояние, само два от учебните корпуса са обита
еми и това създава трудност със стопанисването на
сградата. Предложението на доц.Пенка Маринова
е филиалът да се премести в сградата на бившия
Химически техникум или сградата на помощното
училище, които са държавна собственост.■

поречието на река Дунав в Румъния
и България по проекта „Дунавски
веломаршрут”.
Грамоти за принос в развитието
на туризма през 2011 година
на получиха общините Видин и

Мариета Георгиева, директор на ПГ
„Проф.д-р Асен Златаров” – Видин.
Бяха обсъдени възможностите
за съвместно кандидатстване на
общините за реализацията на
проект „Подкрепа за развитие на
регионалния туристически
продукт и маркетинг на
дестинациите” по Оперативна
програма „Регионално развитие”
2007-2013 г.
ПГ „Проф.д-р. Асен Златаров”
– гр. Видин ще търси съдействие
през следващата учебна година
завършилите средно образование
да придобият професионална
квалификация - четвърта степен по
професии в сферата на туризма.
Тази идея ще окаже благоприятно
влияние върху развитието на
местния туризъм. ■

Отличия за принос
в развитието
на туризма
Чупрене; Евтим Стефанов, директор
на Агенцията за регионално
развитие и бизнес център – Видин;
Красимир Кирилов, секретар на
Търговско-промишлена палата –
Видин; Видинската асоциация на
хотелиерите и ресторантьорите, и

Слово
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Изявление на Врачанския епархийски съвет

За благото на
църквата и
националните
интереси
В подкрепа на дядо Калиник
Врачанският епархийски съвет и Духо
венството на Врачанска епархия изле
зе със специално изявление, в което
се казва, че нито самият Епархийски
съвет, нито свещениците от епархията,
нито миряните са изненадани и огорче
ни от изнесения факт, който е отдавна
известен, и Врачанският митрополит
не го е криел.
„Сигурни сме също, че в голяма
та част от това, което обичаният ни
архиерей е вършил в битието си на
т.нар. „сътрудник“, е било в интерес на
църквата и запазване на национални
те интереси, като един от ерудираните
и изкусни дипломати на Българската
православна църкв а през този период,
а и досега, като личност с безброй
много контакти във вътрешен и меж
дународен план, Митрополит Калиник
е допринесъл за изключително полез
ни църковно-народни инициативи“,
се казва в официалното изявление на
Епархийския съвет. Лично Калиник
бе категоричен, че докладите, които
е изготвял след международните си

▲Областният управител на Видин
Пламен Стефанов се срещна с Джеймс
Уорлик, посланик на САЩ, който
прояви интерес към развитието на
областта. Според него е необходимо
да се възобнови поливното земеделие,
както и да се инвестирав преработ

участия, е изпр ащал до председате
ля на Светия синод, не е писал срещу
патриарх Максим и сега го поддържа.
- Принуда да ме правят агент не е
имало Аз съм имал своите разби
рания и виждания, както е казано в
Библията, „Всяка власт е от Бога“. Ние
сме били длъжни да сме в синхрон с
държавността за доброто на народа завърши, след като поиска прошка дядо
Калиник.
В разпр остраненото от
Митрополията изявление категорично
се изразява убедеността, че той с ни
що не е опозорил сана си и повелите
на свещенния канон, като неведнъж
е заставал пред своята съвест и е ме
рил делата си „на ползу роду своему
болгарскому „. „Прошката от свещен
ството и вярващия боголюбив народ,
ако въобще има какво да се прости,
отдавна е дадена, затова Врачанското
епархийско свещенство категорично
застава зад своя епархийски архиерей.
А за всичмко останало - всеки да мери
според съвестта си“,се казва в изявле
нието от Митрополията.■

вателно предпр
 иятие за плодове и
зеленчуци. Беше обсъдена възмож
ността за реставриране на Видин
ската синагога. Гостите посетиха
комплекса за социални услуги, изгра
ден с помощта на УНИЦЕФ.

СНИМКА: ОБЩИНА ВИДИН

4

Управляващите
пак загърбват
Враца
Врачани ще трябва да
овладеят със сигурност
уменията най-малко
на легендарния скачач
Бубка, за да се справят
с предвидените за тях
високи над седем метра
ограждения, през които ще
преминават, за да могат да
ползват издъхващия жп
транспорт.
Проектантите на
високоскоростната жп
линия София - Видин
предвиждат трасето
да минава надземно, а
инвалиди, възрастни, майки
с деца, да се катерят по
въздушните прелези. На
практика Враца се разделя
на две, ползването на
този скоростен превоз ще
става трудно. Висшият
експертен съвет при
Министерството на
околната среда и водите е
одобрило инвестиционното
намерение на изпълнителя
на скоростната жп
линия, като не е приело
направените от община
Враца предложения. А
те включват промяна на
проекта в частта, в която
линията преминава през
града, като се предлага
това да става подземно
или в траншея. Своето
отхвърляне комисията
мотивира, като е
определила предложенията
за финансово
нецелесъобразни. Така,
за да бъдат спазени

Проектантите на
високоскоростната
жп линия София Видин предвиждат
трасето да минава
надземно,
а инвалиди,
възрастни, майки с
деца, да се катерят
по въздушните
прелези

еконормите и се
изолира шумът,
най-близките
жилищни
сгради ще
са на около
двайсетина
метра, ще бъдат
изградени
прегради, а
хора и товари
ще се катерят
по стълби или
асансъори. Ако
това стане, ще трябва да
редим асансьор-полицай,
за да ги има и да можем да
преминаваме от едната част
на Враца до другата.
Шумно рекламираният
проект на транспортното
ведомство, който ще
свързва столицата с
бъдещия мост на Дунава
при Видин и се финансира
с 2 милиарда и 600 милиона
лева от Европейския
съюз и трябва да бъде
завършен през 2018 година
окончателно. Предложеното
от ръководството на
Враца и подкрепено с
мненията на специалисти
и граждани, което се
отхвърли при приемането
на инвестиционното
предложение, ще
оскъпи едва със сто
милиона лева. Обидно
е пренебрежителното
отношение както на
проектантите, които са
чертали като че ли наизуст
трасето, или може би

като Петър Първи, който,
прокарвайки железопътната
линия от Москва за
Петербург преди столетия
сложил палеца си върху
картата и точно там сега
линията има само един
завой.
Та тези нашенски
проектанти въобще
не са се запознали в
детайли с условията
тук, а впоследствие се
заинатиха и не желаят да
си направят труда и да
намерят ново решение на
проблема, като се вслушат
и в предложенията на
общинското ръководство.
Журналистите предложиха
на кмета инж. Николай
Иванов да се направи
референдум и ако
комисията не е взела под
внимание мнението на
експерти от общината, то
държавата трябва да се
вслуша в гласа на своите
поданици, а врачани са
едни от тях. ■ Слово плюс

ване на християнск а Европа. Със
Любомир АНТОВ,
председател на Клуб
самоотвержения труд и на днешните
„Будители народни”
поколения ще може да се постигне
рисъединяваме и нашия
икономическо възмогване на Чипровци
глас – на дейци на духовната
и района му от нашия Северозапад –
сфера, към подетата процедура на
известен като най-бедния в рамките на
Видинската митрополия за канони
Евросъюза.
зиране на чипровските мъченици за
На нас, ветераните учители от Клуб
светци. Вярваме, че ще последва в
„Будители народни”, заемали отговор
близко време ви
ни длъжности в
сочайший акт от
образователната
Българската пра
система на област
вославна църква,
Монтана, не са ни
за да прозвучават
чужди извършва
техните имена
щите се процеси
с благодарност,
в икономическа
възхвала, призна
та и духовната
ние и преклонение
сфера в страна
Учителите ветерани в
не само от училищ
та и областта.
ните катедри, но
Подкрепяйки това
Монтана подкрепят
и от църковните
идеята за канонизиране на ново начинание,
амвони.
ще участваме в
чипровските въстаници
В очакване сме,
неговото реализи
че българското
ране все така „на
правителство в
ползу роду сво
отговор на това ще
ему”, както и наши
разработи и при
те предци от въз
еме програма за
рожденската епоха,
ново възраждане
оставили незаличи
на Чипровци и ра
ми примери.
йона му. Така ще се
Възрадвани
постигне не само
духовно от ви
подобаващо и дъл
сочайшата
жимо възвисяване
инициатива, всички
Портрет на Петър Парчевич
на мъчениците от
ние се безпокоим,
този край, а същев
че ако още през
ременно и земно
1625 г. в Кипровец
отблагородяване към сегашните живи
– „цветето на България”, е създадено
и бъдещи поколения от окървавената
най-старото училище в Българския
им земя.
Северозапад, то днес се знае, че за
Вярваме се, че една такава прог
учебната 2013-2013 година няма да
рама ще бъде подкрепена и от
има прием за първи клас поради липса
Европейския съюз в отговор на оная
на деца от цялата община.
саможертва на чипровчани от края на
Оставаме с нашето високо почита
ХVII и началото на ХVIII век за опаз
ние към новите дела!■

П

За ново
възраждане
на Чипровци

Слово

роден край
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Нов туристически маршрут
до връх Миджур от изток
■ Системи
за сигурност
■ Техническа
охрана на
обекти с
автопатрулни
сили
■ Физическа
охрана

◄ Връх Миджур е най-високия в
Северозападна Стара планина (2168 м).

Доверете ни се

Монтана,
бул. „Трети март” 74, офис 1
096/ 303 599, 0886/036 990,
0889/200 711, 0889/200 727
sot.3s.montana@abv.bg

DANI CAR SERVICE

Диагностика и
ремонт на
двигатели и
ходова част
Монтана, ул. „В. Търново” 78, тел. 0887/90 99 74

И&И ДИЗАЙН

●Дизайн и печат на билбордове,
табели, светещи реклами,
обемни букви, тотеми, пана от
винил, надписи от PVC фолио и др.
●Широкоформатен печат
Монтана, бул. „Ал. Стамболийски” 11,
GSM 0888 396 775, e-mail: iidesign@abv.bg

Н

ай-удобният начин
за изкачване на вр.
Миджур е от изток. Под
връх Мартинова чука (2026
м), на 1500 м разстояние
от върха и на 1500 м над
морска височина, през
лятото на 2011 г. е пост
роен туристически заслон
за свободно ползване от
всички туристи. Целта на
заслона е да улесни изкач

с каменна настилка, но е
обраснал силно с хвойна
и трева и трудно се отк
рива от човек, който не го
знае. След отклонението
надясно неприятни са само
първите 250 м, защото пъ
теката минава през хвойна.
След това тя е полегата и
удобна. При м. Ушите се
излиза на граничното би
ло и оттам вървенето на
запад по планинското би
ло е удоволствие, особено
при хубаво време, защото
се вижда Сърбия с Бабин
зуб, цяла Северозападна
◄ Заслонът в местността
България, включително
Щавляк. СНИМКИ: АРХИВ
Белоградчишките скали,
язовира в Монтана, а при
ването на вр. Миджур, 2168 и меко, без продължителни добра видимост и Дунав.
Следват се граничните
м, първенец на Западна
стръмнини, каквито има
пирамиди, като разбираемо
Стара планина. От него за
от север. До заставата на
се върви откъм северна
един ден спокойно се оти
с. Мартиново може да се
та (българската) страна.
ва и връща до върха. Също отиде с кола с обикновена
от него може за ден да се
проходимост, като по-голя След пирамида от стария
тип 333 (отличават се от
стигне до х. „Копрен” и до
мата част е асфалтов път
новите, че са по-големи,
всичките населени места в (черният път е добър и е
района: с. Мартиново, гр.
по-малко от 2 км), а раз
почти се разпадат, но номе
Чипровци, с. Горни Лом, с. стоянието от Чипровци
рата им се четат добре и са
Копиловци, с. Горна Лука,
до заставата е 9,5 кв.
разположени една от друга
с. Превала, с. Долни Лом
Минава се през китното с.
на около км разстояние),
и с. Железна, а също така
Мартиново (на 5 км), найна около 250 м се изкачва
и Чипровския манастир.
високо разположеното село Миджур, където има памет
Построен е с доброволни
в Северозападна България
ник на сръбския ботаник
дарения и труд.
– 680 м надморско ниво. От Луйо Адамович. Заслон
Заслон „Мартиница”
заставата до Миджур раз
„Мартиница” е свободен и
улеснява значително изкач стоянието е около 13 км –
винаги отворен. Предлага
ването на вр. Миджур от
отива се за около 2,5 часа и елементарни условия без
изток, т.е. откъм Чипровци. се връща за около 3,5 часа. лукс: печка, маса и място за
Това изкачване има редица С високопроходима кола
спане на 12 души.
предимства пред традици
може да се отиде до скло
Сухи дърва за печката
онното от с. Горни Лом.
новете на вр. Мартинова
се събират от горите около
Град Чипровци е значите
чука, откъдето разстояни
заслона. Водата се нами
лен туристически център
ето до вр. Миджур е около
ра на 100 метра от заслона
с много места за спане
7 км и обикновено се отива в посока с. Мартиново, в
– хотели, гостоприемници
за 3,5 часа и се връща за
буковата гора на изток от
и къщи за гости. В самия
2,5 часа. От Чипровци до
постройката. До изворчето
град и околностите му има заслон „Мартиница” са 14,5 води пътечка. Всичко това
редица други туристи
км и може да се отиде за
се препоръчва на туристи,
чески обекти – природни,
около 3,5 часа. От заслона
които обичат природата и
исторически, етнографс
се върви на югозапад около отиват заради планината,
ки и т.н. Транспортът до
1,5 км (20-25 мин) и се сти а не за пищни купони.
Чипровци е лесен: има
га до разклон. Левият път
Разрешение за посещение
директна автобусна връзка
е на изток за хижа и връх
на гранични обекти (раз
със София, а другата връз
Копрен, а десният е за вр.
положени до 300 м от гра
ка е с влак или автобус до
Миджур. Между заслона и ничната линия) се издава
Монтана и оттам с редов
подножието на Мартинова
от началника на районната
ните автобуси. Не на пос
чука, но 40-50 м вдясно от
дирекция на граничната
ледно място изкачването на сега използвания път има
полиция.■
Миджур от изток е плавно
стар римски път, покрит
От в. "Ехо"

Слово

спектър

►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

2 - 8 февруари 2012 г.
ч 2 февруари †
Сретение Господне
п 3 февруари
Св.Симеон Богоприимец
и Анна пророчица.
с 4 февруари
Преп. Исидор
Пелусиотски. Св. мчк
Иадор
н 5 февруари †
Неделя 16 след Неделя
подир Въздвижение –
на Митаря и Фарисея.
Св. мчца Агатия.
Св. Полиевкт, патр.
Константинополски
п 6 февруари
Преп. Вукол, еп.
Смирненски. Св. Фотий,
патриарх Цариградски.
в 7 февруари
Преп. Партений, еп.
Лампсакийски. Преп. Лука
Еладски. Преп. Априон,
еп. Кипърски
с 8 февруари
Св. вмчк Теодор
Стратилат. Св. прор.
Захарин Сърповидец
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Д-р Даниела
Стоянова

Големи глоби за
фалшиви сигнали

oбщопрактикуващ
лекар,
специалист по
обща медицина

ОД на МВР Монтана предупреждава, че
фалшивите сигнали на тел. 112 се
наказват с големи глоби. Миналата
седмица са съставени 7 акта за подадени
неверни сигнали, образувано е едно
досъдебно производство

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, маси – холни и кухненски,
и столове
• Отдава помещения под наем
за офиси и производство

Има свободни помещения
в Битов комбинат – за офиси
Монтана, ул. “Индустриална” 8,

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

ЕТ “МАРИУС-Пламен Марков-Ваня Емилова”

КАРТЕКС
Автомобилни
технологични системи
Калин Кирилов
ТАХОГРАФИ, ТЕРМОГРАФИ И
СКОРОСТООГРАНИЧИТЕЛИ
Монтаж, оторизиран сервиз,
легализация
Механична обработка на метали и неметали
Телефони: 0877/598 046; 0887/598 046
www.cartecs.eu

Фирма „Ди-Вен” ЕООД – гр. Лом
е оторизиран
дилър на мо
токари с мар
ката Тайлифт”.
Бързи, ергономични и надеждни мотокарите
на „Тайлифт” са най-добрата подкр
 епа във ва
шия склад, производствено хале или площадка.
Възможности за доставка на дизел, газ или бензин,
комплектовани със сменни съоръжения. Двигатели
НИСАН, ИСУЗУ или ЯНМАР, автоматична хидрот
рансмисия и сервоуправление.
Две години гаранция, осигурено обслужване до
всяка точка на страната в рамките на 24 часа.

Ние сме сигурна опора за Вашия бизнес.

3600 Лом, ул. „Хаджи Димитър” 64
Тел.: 0971 66170; тел./факс: 0971 66828; факс: 0971 64047;
e-mail: office@di-ven.bg; http://www.di-ven.bg

“МОНТКОМЕРС” ООД
► Работно облекло,

■ 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

СД “ДАНИМИЛА”

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

Магазини КООП

“Заедно на пазар”

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
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120 години пазаруваме
с доверие!
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 по договаряне.
ДАВАМ под наем нов апартамент 100 кв. м., наем
200 лв. Тел. 096/323035; GSM 0894/472624.

Във връзка със зачестилите фалшиви сигнали,
подадени в Регионален център 112 в Монтана, ОД
МВР - Монтана уведомява гражданите, че органите
на МВР налагат солидни глоби съгласно Закона за
Националната система за спешни повиквания с Единен
европейски номер 112. Само за ден миналата седмица
са регистрирани 40 фалшиви сигнала, за които са със
тавени 7 акта и е образувано едно досъдебно произ
водство срещу заловени нарушители.
Съгласно Чл. 28 (1) от Закона за Националната
система за спешни повиквания с Единен европейски
номер 112 се забранява ползването на тел. 112 не по
предназначение, както и за предаване на неверни и
заблуждаващи съобщения и сигнали за помощ. При
нарушаване на забраната гражданите носят админист
ративнонаказателна отговорност.
Според разпоредбата, който ползва не по предназ
начение Единния европейски номер 112, се наказва с
глоба от 200 до 1000 лв.
За неверни или заблуждаващи съобщения и сигнали
за помощ глобата е от 2000 до 5000 лв. Когато в тези
случаи са мобилизирани ресурси на службите за спеш
но реагиране, наказанието е глоба от 10 000 до 20 000
лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, както и
обезщетение за причинените на службите вреди.
При повторно нарушение налаганите глоби или иму
ществени санкции са в двоен размер.■

Канцеларски
материали.
Книги.
Офис мебели.
Компютри.
Консумативи.
Софтуер.
Сервиз на техника.
Реклама и дизайн.
Доставка до клиента!

Монтана, ул. „Хан Аспарух” 34,
тел./факс: 096/30 19 10
книжарница;
30 11 33 – рекламен офис;
0898/92 69 69.
www.fixofficeservice.com

Траурен магазин
Монтана, бул. „Парта” (до блок „Плиска” 13)

۩ Магазинът предлага ковчези, кръстове,

драперии, некролози, венци, както и всичко,
необходимо за погребение и помен.
۩ Икони, сувенири, цветя, свещи.
۩ Изработка на изкуствени венци.
Цени на дребно и едро.

ДАВАМ стая под наем,
удобна за квартира и
за офис, в БЦ „Огоста”
– Монтана.
Тел. 0899/655604

ПРОДАВАМ къща
с дворно място
520 кв. м в
Монтана.
Тел. 0886/273042

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 3 011

Давам под наем оборудван магазин със санитарен
възел в идеален център на Монтана, с
магазинерка с опит и сигурни клиенти.

Тел. 0988/66 20 75

Слово

спектър
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Реплика

Абсурдни
писания, за
живовската
черква
голям участък от шосето,
свързващо Монтана –
Белоградчик и още много
декари земя.
И второ, че “водата пота
пя всичко освен камбана
рията”, което не е вярно.
Както се вижда от
снимката, камбанарията
е пред черквата и во
дата понякога я залива
до половината, но не и
черквата.
Освен това “според мес
тните над черквата тегне
прокоба, тъй като на една
от стените и имало нари
сувани дяволи. Това веща
ело бедствия – мор, вода,
суша”.
Тези дяволи са били
изрисувани в началото
на 70-те години на ХХ в.,
когато в селото са снимани
кадри за българо-френския
игрален филм “Франсиско
Гоя” и са били изрисувани

Живот, белязан
с достойнст
 во
О.з. полковник Златан Тодоров на 80 г.

Георги ПЕТРОВ
При тържествена обстановка в залата на Военния
клуб в Лом бе отпразнуван 80-годишният юбилей
на о.з. полковник Златан Златанов. Пред присъст
ващите запасни сержанти, офицери и ветерани от
Отечествената война той разказа свои спомени за
живота си в БНА като отговорен политически офицер.
Завършва висшето военно училище „Г. С. Раковски”
в София, където започва своята трудова дейност.
Работи в село Мамарчево и Елхово като офицер.
Премества се в Ямбол, а от 1973 до 1977 година
е в родния си град Лом като политически офицер.
Много скромен и интелигентен човек. През целия
си трудов стаж е влагал ум и
сърце, с педагогически такт е
подхождал към сержантите и
офицерите, с което е спече
лил уважението и доверието
на подчинените си. За него
командирът на полка в Лом
о.з. полковник Ангелов каза:
„Много принципен при изпъл
нението на служебните си
задължения, точен и акуратен,
той винаги повдигаше духа
на военнослужещите, които с
чест носеха военната служба.”
Като пенсионер о.з. пол
ковник Златан Златанов про
дължи да работи в системата
на ДСО „Петрол” като упра
вител на база, в ТПК „Яким
Атанасов” в Лом - като орга
низационен работник, а след
ващите години – в Търговска
база – Лом, като началник-щаб
„Гражданска защита”. И се
га се труди на дворното си място в кв. Младеново,
грижи се за овощната и зеленчуковата си градина.
Чувства се здрав и щастлив човек. В негова чест бе
изпълнен рецитал, подготвен от поетесата Вергиния
Радева, бивш служител в БНА, а военният оркестър
„Ритмус” го поздрави с веснели ритми и с „Дунавско
хоро” на Дико Илиев. Всички присъстващи се включи
ха в дългото хоро.
Поздравителен адрес към юбиляря отправиха
о.з. полковник Асен Горанов, председател на ор
ганизацията на запасните офицери и сержанти в
Лом, председателят на Военния клуб о.з. полковник
Иван Стоянов и председателят на ветераните от
Отечествената война в Лом о.з. подполковник Иван
Георгиев. Всички му пожелаха дълъг живот и здраве!

във вътрешността на нар
тиката на черквата, а не в
самата църква. Това е било
малко след изселването на
селото. От няколко години
насам стената с дяволите
не съществува. А местните
хора никога не са вярвали
в тези глупости, както се
твърди в дописката. Това е
измислица.
Два дни след тази до
писка излезе и доста
художествено оформе
на информация и в друг
централен всекидневник

Козлодуй е
първият град в
Северозападна
България, който
ще домакинства
републиканския
турнир по
канадска борба
Кметът на община
Козлодуй Румен Маноев
се срещна с президента на
Българска федерация по ка
надска борба (БФКБ) Асен
Хаджитодоров, за да уточ
нят подробностите около
предстоящия за пръв път
в Северозападна България
републикански турнир в тази
дисциплина.
Състезанието ще се про
веде от 4 до 8 април 2012 г. в
спортната зала на Козлодуй
„Христо Ботев”, като се очак

със заглавие “Прокълната
черква изплува от язовир”,
“Господ потопил храма си
заради рисунки на дявола”.
И докато в първия вестник
поне правилно е изписано
името на селото, то в дру
гия то не е вече Живовци, а
Живковци.
Впрочем абсурдните
писания, свързани с жи
вовската черква, са много.
Достатъчно е да влезете в
интернет, за да се убедите.
Само като прочете загла
вието “Дявол, разпънат

на кръст, се появи от…
язовир” и още куп дру
ги фантастики от автори,
които дори не се подписват
под материалите си. А
пък читателят, който не е
запознат с историята на
селото и на “потъналата”
черква, може да повярва на
тези глупости.
В интернет съм сре
щал информация за с.
Калиманица, а публи
куваните снимки са на
живовск
 ата църква, но
под тях е пояснено, че е

Калиманишката.
Нека веднъж завинаги
да стане ясно, че само се
лата Живовци и Иваново
село са потопени под
язовир “Огоста”, а не с.
Калиманица, до което ни
кога не е достигала язовир
ната вода.
Ясно е, че се търси ня
каква сензация, но особено
дразни некоректн
 остт а.
Публикуват се текстове без
проверена информация,
които се уповават само на
слухове. ■

Републикански турнир по
канадска борба в Козлодуй
ва в града да пристигнат над
300 състезатели и претенден
ти за републиканската титла.
В срещата с кмета на об
щината участваха и Георги
Благов, секретар на БФКБ,
и Любен Иванов, треньор
на секция по канадска бор
ба към клуб по физкултура,
спорт и туризъм „Първа
атомна“ (КФСТ „Първа атом
на“) към АЕЦ „Козлодуй“
и Армрестлинг клуб
„Селановци – 2006”.
Като домакин на съби
тието Румен Маноев увери
организаторите, че Козлодуй
разполага с необходимите
условия и потенциал за пред
стоящото състезание и че

спортната зала в града отго
варя на всички изисквания за
провеждането му, включител
но пълна
достъпност за хора с физи
чески увреждания, сред които
канадската борба е популярен
спорт.
„Козлодуй ще защити ре
путацията си на град с богата
спортна традиция и съм убе
ден в големия интерес, който
ще предизвика турнирът, и
в безпроблемното му и ат
рактивно провеждане” – до
пълни кметът на общината.
„Ще се получи много силно
състезание. Благодарни сме
за подкр епата на г-н Маноев
и община Козлодуй и с нетър
пение очакваме да
работим заедно” – каза от
своя страна президентът
на Българската федерация

Слово

по канадска борба Асен
Хаджитодоров. След офи
циалната среща в Общината
делегацията на федерацията
по канадска борба посети
на място и спортната зала
„Христо Ботев”.
Канадската борба е атракти
вен спорт с широка популяр
ност сред всички възрастови
групи, като в състезанията
има категории за хора с физи
чески увреждания, ветерани,
младежи и дами. По време на
предстоящото републиканско
първенство в Козлодуй през
април освен да наблюдават
турнира, зрителите ще имат
възможност да изпробват и
собствените си сили
срещу професионалните
състезатели, съобщиха от
пресслужбата на общината.■
Слово плюс

плюс

Димитър ЦЕРОВСКИ
Зачестяват журналис
тическите измислици в
някои медии. Такава е и
дописката на монтанск
а
журналистка, свързана с
живовската черква, публи
кувана на първа страница
в централен всекидневник
със заглавие “Заради су
шата изплува удавена чер
ква”.
В текста има неточности,
но и доста подвежда
ща информация, като
например, че “за втори път
след 2008 г., заради сушата
изплува удавена черква”.
Първо, самата черква от
завиряването на язовира
до днес никога не е била
под водата, макар поня
кога тя да достига до нея.
Представете си пък ако я
заливаше, водата би тряб
вало да залее един доста

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

СНИМКА: ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

●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
Екип Видин
3700, ОКС, ул.”Г. Божинов” 1
тел.: 0889 399 349

Слово

култура
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Златни медали от Индия
Нели ВАСИЛЕВА
Две възпитанички на студиото по изобрази
телно изкуство „Рениарт” в Монтана спечелиха
златни медали от Международен конкурс за
рисунка в Индия. Василена Иванова (на 12 г.)
и Мила Емилова (на 7 г.) са удостоени от жури
то на конкурса «Уханието на разцъфтяващото
изкуство» за рисунките си «Сън» и «Момиче».
Дипломи са присъдени на още трима от въз
питаниците на арт педагожката Рени Петрова.
Това са Марина Накова, Василена Димитрова и
Костадин Диманов.
Творбите на всички отличени млади художници
са подредени в Третата международна излож
ба за младежи и деца в Хидерабат - Индия.
Поздравления за талантливите деца, препода
вателката им и техните родители изпр
 аща пред
седателят на журито д-р Б. А. Редд. Наградите
пристигнаха на адреса на студио „Рениарт”.
Младите творци получиха на 13 януари от
личията си на церемония в зала «Кутловица».
Рисунките на победителите можете да видите в
галерията на сайта: http://reniart.com■

рапа ли? Не може да го не
знаеш! Който ти каже, че
не познава Арапа, значи не е жи
вял в нашия град, защото Арапа
беше живецът в него. Същинското
му име беше друго, но така му
казваха, понеже беше черен като
арапин и брадясал като циганин.
Стане ли някакво събитие в
градчето, каквото и да е то, Арапа
е там. Раждане, сватба, погребение
без него не минават. Съберат ли се
двама на маса под градск ия часов
ник няма как Арапа да мине пок
рай тях и да не му викнат:
- Арапе, накъде? Поспри за
малко!
Той за никъде не бърза, затова
се поспира. Знае, че и сега няма
да мине без черпня. Но не той ще
черпи, а него ще почерпят, защото
Арапа е веселяк и масалджия, с не
го е безгрижно да си поседиш. Той
е смешката и веселбата, мандоли
ната на града. Той свири на само
ръчно от него направена мандоли
на – тумбеста и с дълга дръжка, по
която струните са опънати, а той я

Часовникът
на Арапа
Разказ от Тихомир ЙОРДАНОВ
държи с дясната си ръка подпряна
с тумбака й на лявото си коляно,
защото е левак и подръпва струни
те й с лява ръка. Те издават нежни,
треперливи звуци, които сякаш,
подрасквани от пръстите му са
звуци не на металните жици, а на
сърцето му. Той сам си измисля
мелодиите, не ги пее, а си ги слуша
наклонил глава над прегърнатата
като жена мандолина.
Ако ти се е случвало нощем да
окъснееш, неизбежно ще чуеш раз
плаканите звуци на мандолината
и ще знаеш, че Арапа се връща от
чуждо празненство и сега, вмес
то молба за прошка от ядосаната

си съпруга, излива душата си в
серенада под тъмния прозорец
на заключения си дом. Такъв е
Арапа – чашкаджия и музикант.
Инак си е прост дърводелец в мес
тната дърводелска кооперация,
която изработва дограми, столове
и маси, ракли и долапи, заменящи
гардеробите.
Казах вече: без Арапа не мина
ва нито един празник, или каквото
и да е тържество. На един такъв
празник, на който „индустриал
ното предприятие” отчиташе про
изводств ени успехи, шефът му,
добродушният бай Дичо Атанасов
измисли награди за първенци

Уникална изложба в
Дома на енергетика
На 21 януари три дами, обедине
ни от общо увлечение – създаването
на гоблени с мъниста – подредиха 30
свои творения в Дома на енергетика
към АЕЦ „Козлодуй”. Освен от хоби
то си Галя Димова, Елена Димитрова
и Валентина Тодева са свързани и от
обща работа – те са част от екипа на
Изпитвателен център “Диагностика и
контрол” в атомната централа.
Изработването на гоблени от мъниста
е ново за България. Валентина, която от
15 години шие с традицинната техника,
случайно откр
 ива при едно посещение

Театърът
започва
репетиции на
нов спектакъл
Калин ТОДОРОВ

за възпитанички
на "Рениарт"
А
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в Москва преди две години този непоз
нат вариант. Включва се и Елена, чиито
роднини изпращат първите образци от
руската столица, и оттогава трите жени
посвещават по-голямата част от сво
бодното си време на новото увлечение.
Резултатът ги насърчава и така създа
ват цяла колекция, която решават да
покажат пред публика. Две са основни
те теми, представени в уникалната из
ложба – икони и цветя. Амбицията е да
опитат и с пейзажни изображения, които
вероятно публиката ще види на следва
щата им изложба.■ Слово плюс

те-производственици: на всекиго
ръчен часовник, вещ рядка за оно
ва време. Всички се бяха събрали
в голямата дърводелна, нагазили
в талаша, слушаха отчета, чуха и
речите, и поздравленията, ръкоп
ляскаха и на обявяваните имена
на ударниците, самолично видяха
наградите, които цъкаха, навити
лично от връчващия ги ръководи
тел на предприятието.
И Арапа беше там. Всяко наг
радено име той озвучаваше със
звънка мелодия на мандолината си,
отвръщаща на похвалното слово. А
когато и последният подарен ча
совник беше връчен, в настъпилата
кратка пауза се чу гласът на Арапа:
- А за мене остана ли часовник?
От тази реплика произлезе
конфуз. Но председателят на ко
операцията беше човек, опра
вящ се и в такива обстоятелства.
Развеселен, той щедро обяви:
- За тебе остана градският
часовник. Иди да си го получиш!
Залата се смълча. Но се чу
ха трикратните акорди на

Драматичен театър
– Монтана започна репе
тиции по ново театрално
заглавие.
Трупата подготвя
спектакъл, в който обеди
нява 3 миниатюри на А. П.
Чехов. Актьорите ще пре
създадат на сцена позна
тите и утвърдени текст ове
на „Мечка”, „Предложение”
и „По неволя трагик”. Това
ще бъде четвърта сценич
на реализация на чехови
те миниатюри на монтанс
ка сцена.
В спектакъла учас
тват актьорите Ирина
Димитрова, Петър Митев,
Детелин Кандев и Тихомир
Иванов. Режисьор е Юри
Статков, а сценограф –
Тодор Деков.
Юри Статков е познат на
театралите в града от пре
дишните негови успешни
спектакли: „Между два сто
ла”, „Колкото - толкова!”,
"Пеперудите са свободни”,
„Селото на таласъмите”,
„Жорж Данден” и др.
Премиерата на спекта
къла се очаква в началото
на пролетта.■

мандолината.
Споменатият архитектурен па
метник на градчето, извисяващ
се като кула, завършваща с голям
кръгъл циферблат със замръзнали
по него стрелки, отдавна вече не
работеше, поради немара на градс
кото началство. Така завърши този
мил празник на труда в кроткото и
жизнерадостно градче, в което жи
вотът пак си потече постарому. Но
какво небивало оживление настана,
когато на третия ден от този слу
чай камбанните удари на градския
часовник възвестиха пробуденото
утро. Арапа беше поправил и кур
дисал своя личен часовник.
Арапа отдавна го няма. А ча
совникът му още цъка. „Данн!”
– отмерва той времето и хората се
заслушват: сега ще отброи 12 по
пладне.
Ако ти се случи да пътуваш с
железницата от София за Варна,
погледни от влака, той минава
през средата на града. Няма как
да не чуеш звъна от часовника на
Арапа.■
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▲ И тази година „бабите“ се събраха в салона на читалище „Съеденение
-1923“, за да отпразнуват 21 януари. Макар и семантиката на празника да е
загубена за съвременните жени, които на този ден тачат качеството си на
баби с внуци, а не почитането на акушерките и лекарите, помагащи за идва
нето на бял свят на децата, жените от Бърдарски геран използваха повода
да се повеселят. Няколко часа в приятна компания, песни и танци преминаха
неусетно. Разказваха се спомени и случки от миналото, планираха се участия
в идващия фестивал „Фършанги“.
СНИМКА: ЧИТАЛИЩЕ "СЪЕДИНЕНИЕ - 1923"

