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Абонирайте
се за

Слово плюс
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
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Борисов, Виктор Понта

Поздравявам най-сърдечно
с Деня на будителите – 1 ноември –

всички учители, ученици, читалищни
дейци, цялата творческа интелигенция и
всички жители на Община Монтана,
като им пожелавам с много ентусиазъм,
обич и амбиция да следват заветите
на ония, които в трескави дни и безсън
ни нощи даваха всичко от себе си, за
да пробудят в народа жаждата му, за
светлина, правда и свобода!
Златко ЖИВКОВ

и еврокомисар Хан
се разходиха по
Дунав мост 2
Премиерът Бойко
Борисов, придружен от ми
нистрите Лиляна Павлова,
Томислав Дончев, Ивайло
Московски, и еврокомиса
рят по регионалното разви
тие Йоханес Хан се разхо
диха по Дунав мост 2 при
Видин-Калафат.
Бойко Борисов и евроко
мисарят Хан се срещнаха

с представители на румън
ската страна на средата на
моста и заедно преминаха
по завършената конструк
ция на съоръжението.
Последният сегмент на
Дунав мост 2 бе монтиран
през миналата седмица
и конст рукцията е вече
свързана.
Инвестицията в Дунав

мост 2 е 300 милиона евро,
съобщи еврокомисарят
Йоханес Хан на официал
ната церемония при посе
щението на завършената
конструкция на Дунав мост
2. От тях 100 милиона евро
са осигурени от ЕС.
Еврокомисарят благодари
на премиерите на България
и на Румъния - Бойко

СНИМКА: ОБЩИНА ВИДИН

кмет на Община Монтана

Борисов и Виктор Понта,
за силната им ангажира
ност към проекта.
В Румъния е одобрен ме
морандум за създаване на
смесено дружество за уп
равление на моста между
България и Румъния, каза
Виктор Понта и допълни,
че до няколко седмици ще
бъде създадено смесеното
дружество, което ще е със
седалище в България.
Бойко Борисов при
помни на Йоханес Хан
уговорката, че ако двамата
с министър-председателя
на Румъния се разходят
по моста, те ще получат
изразходените средства за
съоръжението до края на
годината. ■ Слово плюс

Шеф на общински
Връчиха трудови съвет хвърли оставка

В Белоградчик

договори на
20 безработни
Любомир ВЕСЕЛИНОВ

Кметът на Община Белоградчик
Борис Николов връчи трудови договори
на 20 безработни лица по Оперативна
програма „Развитие на човешките ре
сурси”, схема „Развитие”, Проект „Нов
избор – развитие и реализация”.
След успешно завършен курс на обу
чение те ще работят по специалностт а
„Поддръжка на пътища”.
Срокът на трудовия договор е 9
месеца, при 8-часов работен ден и тру
дово възнаграждение от 380 лева.
Бяха връчени и трудови договори на
още 48 безработни лица, които не са
преминали курс на обучение. От тях
10 души ще работят по специалностт а
„Охранители на обекти”, 20 ще бъдат
общи работници за поддържане на
сгради и други 18 – земекопачи за по
чистване на речни корита.
Срокът на трудовия договор е 12
месеца, при 8-часов работен ден и тру
дово възнаграждение от 380 лева.
Кметът на общината обърна вни
мание на назначените по съответни
те специалности за добросъвестно
изпълнение на поставените задачи
и стриктно спазване на трудовата
дисциплина.■

Цезар Пенчев напусна поста
заради заплаха за убийство
Докторът е на
Райна ТОШЕВА
тискан от управата
Парламентът във
да преструктурира
врачанската община
учреждения и да
Борован остана без
председател. Шефът на
уволнява неправо
сенаторите д-р Цезар
мерно хора и е трън
Пенчев не издържа и
в очите й, защото
година на поста и хвър
се съпротивлявал.
ли оставка. По думите
„Отказвам да унижа
му причината е заплаха
вам и унищожавам
за убийство, отправена
мислещите и да толе
към него на предиш
рирам простотията и
ното заседание. Тогава
покорството.
роднини на кметицата
Отказвам да лице
ЦЕЗАР
ПЕНЧЕВ
Десислава Тодорова
мернича и да паради
изкрещели: „Цезаре, ще
рам колко прозрачно
съберем 500 роми да
е управлението на общината”, под
те заколят на площада в Малорад.” В
чертава д-р Пенчев. В аргументите
това село всъщност докторът лекува
си за оставката той сочи, че екипът,
пациентите си от 17 години.
„В последните месеци срещу мен и който ръководи общината, е воден от
подбуди, които противоречат на него
моите колеги от ГЕРБ се води война
вите принципи и на партията, която
от страна на политическите ни опо
представлява.
ненти”, пише в декларацията по по
Той остава общински съветник и с
вод оставката си докторът. В нея той
твърди, че го атакуват заради несъгла колегите си от ГЕРБ ще бъде твърда
опозиция на сегашното управление.
сието му да толерира беззаконието и
да прикрива грешките на предишната Без да злорадства, д-р Цезар Пенчев
прогнозира, че е въпрос на дни смет
червена управа. Парадоксът е, че се
ките на общината да бъдат отново
гашната власт в Борован, прочут като
запорирани.
бастион на социалистите, е дясна. Но
От сайта kmeta.bg
май само на книга.

Валентин Николов
беше на посещение
в Москва
Делегация от “АЕЦ
Козлодуй” ЕАД, водена от
изпълнителния директор
Валентин Николов, бе на ра
ботно посещение в Москва.
Тя взе участие в съвещание
за руско-българско сътруд
ничество в областта на сер
визното обслужване на АЕЦ.
Посещението бе осъществено
по покана на Концерна ОАО
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ
“Росенергоатом”, страна от
Консорциум “Концерн ОАО
“Росенергоатом” (Русия) – EDF (Франция)”, изпълня
ващ проекта за Комплексно обследване на факти
ческото състояние и оценка на остатъчния ресурс на
оборудването и съоръженията на 5 и 6 блок на бъл
гарската атомна централа. Бяха обсъдени въпроси,
свързани с оптимизиране на дейностите по продължа
ване на срока на експлоатация на хилядамегаватовите
5 и 6 блок, с модернизацията на оборудване в АЕЦ
“Козлодуй” и с проекта за повишаване на топлинната
мощност на реакторните инст алации на двата блока
до 104%.
Делегацията проведе разговори от взаимен интерес и
с представители на компаниите ОАО “Силови машини”,
ЗАО “Русатом сервис”, ОАО “Атомтехенерго” и посети
ОКБ “Гидропрес”.
В рамките на визитата представителите на АЕЦ
“Козлодуй” имаха среща и с проф. Владимир Асмолов –
Президент на Световната асоциация на ядрените опе
ратори – WANO, и първи заместник генерален директор
на Концерн ОАО “Росенергоатом”. ■ Слово плюс

Честит празник!

С много радост поздравявам всички
дейци на културата от община Монтана.
Тоя ден е добър повод отново да си
спомним какво са дали на народа хо
рата на духа – нашите будители, и да
отчетем с какво ние продължаваме тях
ното светло дело. И с още по-голяма
жар да заработим за процъфтяване на
културата, за да стане град Монтана ис
тински духовен център.

инж. Иво ИВАНОВ
председател на ОбС – Монтана

Уважаеми съграждани, За мен е чест
да ви поздравя по повод 1 ноември –
Деня на народните будители!
На този ден, България се прекланя
пред своите апостоли на словото, на ду
ховността и българщината, почита сво
ите достойни просветители, непокорни и
горди българи, които ни научиха на мно
го вяра и мъдрост. Днес с благоговение
зовем имената на книжовници и будите
ли – символ на извисената духовност на
България.
Пожелавам на всички оптимизъм и но
ви успехи! Поклон пред вас – радетели
на народното просвещение !
Честит празник!

инж. Николай ИВАНОВ
кмет на Община Враца

Слово

във фокус
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Добрите практики –
споделеният успех
Областен информационен център – Монтана проведе втора информационна
среща в Община Медковец на тема „Добрите практики – споделеният успех“
Участниците бяха запоз
нати с приключени проек
ти по седемте оперативни
програми. Най-силно впечат
ление на участниците напра
ви проектът за водния цикъл
в гр. Троян, чрез който е внед
рена немска биотехнология
за пречистване на води със
средства по Оперативна прог
рама „Околна среда“ (ОПОС).
По същата програма е реали
зиран проект за техническа
помощ за инвестиционен
проект за изграждане на кана
лизационна мрежа и пречист
вателна станция за отпадъчни
води и доизграждане, рекон
струкция и рехабилитация на
водоснабдителната мрежа в
с. Медковец. За жителите на

общината качественото из
пълнение на инвестиционния
проект по ОПОС в сектор
води може да се превърне в
тяхната добра практика.
Чрез презентацията за от
крити процедури по опера
тивните програми, по които
може да се кандидатства с
проектни предложения, бя
ха представени схемите „Без
граници“, „Безопасен труд“ и

„Професионално образование
и обучение в сътрудничество
с работодател“ по Оперативна
програма „Развитие на чо
вешките ресурси“ (ОПРЧР) и
процедурата за обучение на
служители от общинските ад
министрации по Оперативна
програма „Административен
капацитет“ (ОПАК).
Представители на об
щинската администрация
посочиха, че чрез ОПАК ще
бъде полезно да се органи
зират обучения за водене на
кореспонденция, етикет и
протокол, както и общуване с
клиенти. Участниците в сре
щата подчертаха, че предста
вянето на приключени проек
ти с дейности и резултати е

ВЕНЦИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ

изключително полезно, но е
необходимо и да бъде органи
зиран семинар за разработва
не на проекти.■

Общината се превръща в орган
за социално подпомагане
С пари
за смет
Монтана
топлеше ясли
и забавачки
Средствата бяха от
стари вземания,
издължени на куп, каза
кметът Златко Живков

- Г-н Живков, общината
в Монтана работи успешно
по социални проекти – цент
рове за работа с деца в риск,
за деца с увреждания, за
асистенти на хора, нужда
ещи се от грижи и т.н. Кой е
последният?
- Преди няколко дни под
писах договор с МТСП за
финансиране на проект за об
ществена трапезария. За пета
година в общината осигурява
ме от октомври до април хра
на за най-бедните, самотни и
болни възрастни и деца. Тази
година местата ни са 60.
- В 60-хилядната община не
са ли повече хората, които се
нуждаят от безплатен обяд?
- Повече са, но комисия
на общината и общинската
служба за социално подпо
магане определя кои да бъдат
включени. Има си критерии,
които се изпълняват. Да са
бездомни например, да не са
адресно регистрирани, ако са
деца, да са скитащи. Винаги
изготвяме и резервен списък,
защото някои си тръгват от
града, други умират и т.н.
Веднага включваме хора от
списъка.
- Каква храна осигурявате
на тези хора, щом натискът
за списъка е голям?
- Най-скромната, ко
ято може да съществува.
Обикновено супа и готвено.
Понякога остават пари и за

десерт. Средствата получава
ме от МТСП месец за месец.
Те са 2500 лв., на ден за все
ки се полагат по 1,95 – 2 лв.
Преценете сами какво можем
да предложим срещу тази
сума. Но е топло и прясно и
хората са доволни.
- За колко лева храните
децата в детските градини?
Таксите, които събирате от
родителите, стигат ли за доб
ра храна?
- Всяка детска градина има
разчети за храната. Но те не са
високи. Таксите, които съби
раме, са крайно ниски. Не са
променяни от 2-3 години. Кой
смее да вдигне в кризата тези
пари? От плащане са освобо
дени семейства с 1 родител,
деца-сираци, с болни родите
ли и т.н. Общинският съвет
не може да събере кураж и
да гласува по-високи такси.
Парите, които постъпват,
стигат за една трета част
от издръжката на детските
градини. Останалите осигуря
ва общината. И за храна, и за
отопление, и за ремонт.
- Същото е положението и
с детск
 ата млечна кухня.
- Да, вземаме по 16 лв. за 2
седмици. Но как с тези сред
ств а да се сготви питателна
храна? С лев на ден не може
да се осигури заешко и пуеш
ко месо, нали?
- Има и родители, които са
готови за плащат и по-висо
ки такси?

- Да. Те настояват да увели
чим таксите 5 пъти. Но това
са 10 % от родителите. Как да
кажем на останалите, че вди
гаме таксите? Много от тях са
безработни или доходите им
стигат до минималната работ
на заплата. На този етап не
можем. Това обаче ще стане
неизбежно през догодина.
Общината не може да поеме
функц
 иите на орган за социал
но подпомагане. Централната
власт ни възлага още много
дейности, за които самит
трябва да търсим средства. За
улично осветление, за кучеш
ки приюти и т.н. Увеличава
се и броят на хората, които се
нуждаят от помощ за лечение,
лекарства, погребения и т.н.
Възможностите на общините
обаче са изчерпани. Затова
някои трупат дългове, други
отказват най-елементарните
услуги на хората.
- Какво да се прави
тогава?
- В Деня на диалога между
централната и местната власт
кметовете на общините дадо
ха идеи какво да се направи,
за да се увеличи стабилността
на общините. Те искат закони
за защита на малките общи
ни и финансови облекчения
не само за бизнеса, но и за
по-големите общини. С възла
гане на нови, но необезпечени
финансово дейности, няма да
стигнем до никъде.■
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Накратко
Шести блок на АЕЦ вече работи

На 24 октомври 2012 г. в 11:08 часа
шести енергоблок на АЕЦ “Козлодуй”
бе включен в паралел с електроенер
гийната система на страната. Блокът бе
спрян на 23 октомври след отказ в регу
лиращата система на турбогенератора
(конвенционалната, неядрена част).
Системите и съоръженията на 1000-ме
гаватовата мощност работят нормално,
което бе потвърдено от изпълнението
на необходимите изпитания.
По-късно през деня в АЕЦ “Козлодуй”
започнаха операции за намаляване на
мощността на пети блок, който ще бъде
спрян съгласувано с Електроенергийния
системен оператор. На блока е плани
рано в рамките на една седмица да бъ
дат извършени дейности за осигуряване
на стабилната му работа през предсто
ящия зимен сезон.

Отвориха пак “Аз мога повече”

Златко ЖИВКОВ:

Първолета ЦВЕТКОВА

2

“Общината наистина е изпол
звала парите, събрани като так
са смет, за отопление на детски
градини и ясли”, обясни кметът
на Монтана Златко Живков. Но
ставало въпрос само за събрано
то като стари вземания от минали
години. “Не е тайна, че има хора,
които не са плащали таксата за
3-4 години назад”, коментира
монтанският кмет. “Някои реша
ват да се издължат наведнъж и
се получават по-големи суми от
планираните”, допълни той.
Проверката в монтанското
кметств
 о започнала през октом
ври миналата година, а той сега
научавал, че е даден на проку
ратурата за незаконосъобразни
плащания.
“Никой не ми се е обаж
дал за нова проверка, нека да
разследват. Сметната палата оба
че е заверила финансовия отчет
на общината за 2011 година и в
него не е открила нищо нередно”,
допълни Живков.
През 2012 г. парите от таксата
за смет са по-малко и сега об
щината плаща за почистването
и извозването на боклука с други
пари. Размерът на таксата за смет
не е увеличаван от години и мно
го от общините прехвърлят пари
от други сфери за почистването.
“Защо обаче се търсят наруше
ния в общината в Монтана, когато
това е практика и на други места”,
попита кметът Живков.
От сайта kmeta.bg

Работещите отново имат възможност
да изкарат курсове по схемата “Аз мога
повече”. Заявления за обучение по чужд
език, компютри или професионална ква
лификация се приемат до 2 ноември.
Желаещите да се включат в прог
рамата за безпл
 атно обучение трябва
да са наети на трудов договор или да
са самонаети. Те подават заявление в
бюрото по труда по местоживеене или
по месторабота за обучение по диги
тална компетентност или чужд език.
Те ще получат ваучери за курсовете и
сами ще изберат, къде ще се обучават.
Документите са публикувани на сайта
на Агенцията по заетостта.

В Челюстница почетоха
загиналите във войните

В Челюстница на 14 октомври бе чес
тван храмовият празник и бе почетена
паметта на загиналите местни жители
в Балканската, Междусъюзническата и
Първата световна война. Църкв
 а но
си името на света Петка Параскева
Търновска. На този ден по традиция
жителите на селото правят тържес
твен водосвет и курбан за здраве и
благоденствие. Тази година хората
почетоха паметта и на съселяните си,
загинали във войните. Заедно с тях
бяха народният представител Златко
Тодоров, областният управител на об
ласт Монтана Ивайло Петров, кметът на
Чипровци Анатоли Първанов, предсе
дателят на Областния съвет на Съюза
на ветераните от войните Димитър
Тихолов. Иван Маринов, носител на ор
ден за храброст, засади чинар в двора
на църквата, за да напомня на идните
поколения подвига на предците. Венци
и цветя бяха поднесени на Войнишкия
паметник в центъра на селото.

Изложба за 50-годишния юбилей
на видинската галерия

Изложбата, в която са подредени
творби живопис и скулптура, носи
името „ТЕ” и е част от програмата
за духовния празник на Видин
Димитровден. Тя е свързана с още един
юбилей – 120 години от построяването
на сградата на галерията. Славчо
Стаменов, директор на културния
институт, обясни, че експозицията
е своеобразна признателност към
творчеството на всички художници,
работили в него. Сред авторите
откриваме имената на Стефан Тодоров
(първия директор на галерията), Георги
Петров, Кръстю Кръстев, Валери
Никифоров, Цветан Тимотеев и още
други. „Художествената галерия е дом и
творческо ателие за много от творците”
– каза при откриването на изложбата
председателят на групата на видинските
художници Красимир Кръстев. Фондът
й разполага с над 300 произведения,
а едни от най-големите дарители са
именно художниците.

кметове

Елеонора ЦАНОВА
- Г-н Данчев, оптимист ли
сте и ще има ли в тазгодишния
бюджет на страната повече па
ри за малките общини?
- Не казвам, че съм оптимист.
Разгледах много детайлно про
екта за републиканския бюджет
за 2013 година и там за капита
лови разходи на нашата община
има заложени и ще ни се отпус
нат 50 000 лева. Тези пари сти
гат едва за 4-5 километра за по
лагане на асфалт по пътищата,
които задължително трябва да
ремонтираме, а общо те са близо
48 километра само на територи
ята на град Криводол, не говоря
за селата, които са 14 на брой и
пътищата са отчайващи.
- Значи ли това, че панаце
ята за общините и тяхното
спасение е в европроектите?
- За разкриването на нови
работни места, трудно казано.
За временни работни места и
обхващане на отделни групи от
безработните, предимно мла
ди хора, при положение, че не
дойде някой изпълнител на този
финансиран от Европа проект
отвън и не си доведе работници,
може би. Трябва да разчитаме на
една работеща икономика и на
постоянни работни места. Така
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Петър Данчев, кмет на Община Криводол:

със създаването на
общинското предприятие за
услуги разкрихме нови
работни места, повишихме
значително качеств ото на
услугите за нашите
съграждани

и това е видимо и носи удов
летворение. Чрез общинското
предприятие само в домашния
патронаж са обхванати 270
човека, 315 000 лева е финан
сирането на социалните услуги.
Като кмет и бенефициент об
щината по много от тези про
екти,аз бих наблегнал повече
на земеделието. Общината има
достатъчно гори, мери и паси
ща. По тези проекти с безра
ботните ние ще направим така,
че да им осигурим осемчасова
заетост и както е при частни
те ползв атели, да получаваме
за тези площи субсидии и те
да носят доходи на общинс
кото дружество, на общината.
Фактически, всички общини в
България даваме безлихвен кре
дит на държавата и се получава
обратният ефект. Вместо държа
вата да се грижи за общините,
след като им се вменяват все но
ви и по-тежки задължения, свър
зани с по-големи разходи, полу
чава се обратното. Държавата
се е превърнала не в майка, а в
мащеха на общините.
- Върви ли нагоре броят на
останалите без препитание
хора?
- Безработицата е голяма, вече
надминава 35 процента. С отк
риването на работни места по
различните схеми на Оперативна
програма „Развитие на човеш
ките ресурси“ чрез Министер
ството на труда се опитваме да
решаваме, макар и отчасти, този
болезнен проблем. Имаме назна
чени по различните програми 50
работници градинари, 18 се гри
жат за придаването на по-красив
и приветлив вид на града, 32-ма
се трудят в нашите селища, 60
безработни вече работят по под
дръжка на пътищата, 19 са ра
ботниците, наети по програмата,
които поддържат пътищата, от
тях 15 са в селата ни, 9 инкаса
тори отговарят за реда по паза
рите в града и селата и събират
таксите, имаме 24 еколози, по
схемата „Нов избор „ са наети 45,
предимно безработни, като охра
на на общинската собственост.
Освен силната строителна фир
ма „Строител-Криводол“, която
дава прехрана на много семейс
тва в общината , около 30 човека
са заети във фирмата на Симеон
Ангелов за рециклажни машини,
поминъкът на останалите хора в

тогава и ние ще сме добре, и тя
ще е добре.
- Как се работи с един общо
взето пъстър общински съвет
и има ли кауза, която ви обеди
нява ?
- Като всяко ново начало и при
нас напасването в първите месе
ци беше трудно. Но, когато всеки
проект, всяко бъдещо решение
е сложено честно и открито на
масата и това е прозрачно за хо
рата, има разбиране от общинс
ките съветници. Доволен съм, че
те често са критични, но това ме
държи по-буден за проблемите
на хората и амбициран за тяхно
то решаване. А общата ни кауза,
това е все по-добрият живот на
хората от общината.
- Страстта ви към спор
та и по-точно към футбола е
известна. Ще привлечете ли
младите в обновения стадион
и базата там или те ще си оста
нат по кафенетата и игралните
зали?
- Това е най- големият ни
проект и той е за младите хо
ра в Криводол. На стадиона се
работи усилено, в момента но
вата сграда е готова, поставя се
настилката на самия стадион.
Изпълнителят, нашата фирма
„Строител-Криводол“, гаран
тира,че до март ще бъде окон
чателно изградено спортното
чително необходима храна, ко
съоръжение, което отговаря на
ито ще разположим най-вече по
пътищата, по международния път всички европейски стандарти.
Аз застанах като кмет изцяло
Е-79, ще организираме срещи с
зад предложението, стартирало
населението за популяризиране
още от предишното ръководство,
то на рибата като полезно ястие.
да бъде довършена започнатата
Тези билбордове след това ще
използваме да ни носят приходи, спортна база, като тя послужи за
основа за изграждането на две
макар и минимални и от други
спортни паралелки по футбол и
реклами.
една по тенис.
- Образование,
Това е един от начините да
здравеопазване,
задържим младите хора тук,
инфраструктура, това ли са
основните приоритети до края във все повече застаряващата ни
и обезлюдяваща се община. Като
на мандата ви така, както ги
спортен човек и сега като кмет
заложихте в началото?
съм в много добри отношения с
- Това мисля, че би трябвало
ФК „Лудогорец“ - Разград, ко
да бъдат приоритети не само на
община Криводол, а и на всички ито в момента са хитът на бъл
гарския футбол и те проявяват
български общини. Ние полага
интерес към спортния комплекс
ме изкл ючително много грижи
в Криводол. Тяхната идея е след
за нашите деца, подпомагайки
като стане готов изцяло модер
въпреки ограничените ни въз
ният спортен комплекс, те да
можности столовото хранене,
направят тук спортна паралелка
транспорта, но те, децата, ста
по футбол на техния клуб за об
ват все по-малко. В резултат на
ластите Видин, Враца и Монтана.
стряскащия демографски срив
Ще кандидатстваме за доиз
в цялата страна и при нас уче
ниците намаляха. Имаме дейст
граждането на спортния комп
ващи СОУ „Кирил и Методий“
лекс с хотелска част, ресторант,
в града и три училища в селата,
басейн, който е почти готов, и
изпратихме през септември 64
да има многофункционална спор
първокласници. Но тъй като де
тна зала. Имаме строители, ще
цата стават все по-малко, въпре
кандидатстваме за финансиране
ки нашето старание да запазим
по мярка 321 на Оперативната
училищата с маломерни и слети
програма за развитие на селс
паралелки, като ги финансираме, ките региони и се надявам да
няма гаранция, че в следващите
предложим на нашите младежи
години няма да затворят врати
и на гостите на Криводол една
детски градини по селата, къ
съвременна, с всички удобства
дето ги има сега. В сектор здра
база за спорт.■

Община
не се управлява
с обещания,
а със средства
общината е земеделието. И тряб
ва да отбележа, че криводолската
земя се стопанисва изключител
но грижовно от арендаторите,
тук стъпиха мощни фирми като
„Октопод“, фирмата на Илчовски
и няма декар необработена площ,
на смях казват, че биха разорали
дори асфалта.
- Реално, по колко проекта,
финансирани с пари от Европа,
работите в момента и колко ча
кат в различни институции за
одобрение и финансиране?
- Въпреки трудностите, които
се поставят пред малките и в
затруднено финансово състояние
общини, ние не се отказваме и
работим по много проекти. Пред
финализиране е проектът за ко
рекция коритото на река Лева,
което е продължение на изграж
дането на дигата и предпазва на
селението на Криводол и не само
центъра на общината, от прииж
дащи води и бедствия. Стойнос
тта на проекта е 1 793 452 лева, а
общината участва с 52 555 лева.
Друг проект, който ще стартира,
е рехабилитация на зелени пло
щи в Краводер, пред детската
градина и в центъра. Имаме про
ект за залесяване на земеделски
земи за над половин милион
лева, който е със срок 2013-а. По
ПУДООС чакаме решение и от
екоминистерството за стартиране
рекултивацията на старото депо
за твърди битови отпадъци за 617
900 лева. Сметището е трябвало
да бъде рекултивирано отдавна.

Включени сме и в един региона
лен проект за ефективна общинс
ка администрация.
Един от най-големите ни про
екти е т.нар. „Воден сектор на
Криводол“. Той е на стойност 13
955 000 лева. На редица срещи с
нашите депутати, отпр авял съм
и лично питане към министри,
защо след като община Криводол
не е бенефициент по този ма
щабен проект, трябва да извади
от собствения си ресурс 1 260
000 лева за този проект. Пълно
мълчание, никой не ни отговаря.
Бенефициент е „В и К“ - Враца.
Друг е въпросът, ч
 е този про
ект е тръгнал не както трябва.
Започнато е с полагането на ка
нализационните тръби, две трети
от тях вече са готови, остава още
една трета от канализацията и
пречиствателната станция. Бяхме
класирани на едно от първите
места за финансиране, но след
като не можахме да осигурим
необходимия финансов ресурс,
проектът бе спрян. Сега, след
като имаме нужната финансова
подкрепа и банкова гаранция,
надявам се проектът да старти
ра наново и през 2013-а да бъде
завършен окончателно.

Търсим пари отвсякъде.

Участваме в един проект за
разработка на нови пазари на
Агенцията по рибарство и ак
вакултури. През тази и следва
щата година ще изработим 30
билборда, които ще рекламират
рибата като пълноценна и изклю
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веопазване, особено горд съм с
новия проект, който реализираме
съвместно със социалното ми
нистерство, БЧК и швейцарския
Червен кръст. За база на про
екта служи първият етаж на
поликлиниката, там социални
услуги ще получават 85 човека,
ще се разкрият нови седем ра
ботни места за санитари и ще
задържим там четири медицинс
ки сестри, които няма да напус
нат града и страната ни, за да се
грижат за инвалиди, възрастни
и хора, нуждаещи се от помощ в
чужбина, а да обгрижват своите
съграждани. Имаме и недоизгр а
ден дом за възрастни хора, но на
този етап няма откъде да наме
рим близо половин милион лева,
за да бъде завършен този соци
ален обект.Нямаме финанси,
за да го доизградим. Постоянно
информирам министър Дянков за
това, че

една община се управлява
с пари, а не с обещания и
че на нас ни е необходима
реална подкрепа
от държавата,

СНИМКА: АРХИВ

Слово

● Велики послания
за вяра, род, език
и свобода.
● 290 г. от
рождението на
Паисий Хилендарски
и 250 г. на ”История
славянобългарска”
аписването на „История
Н
славянобългарска“ от Паисий
Хилендарски е голямо, значимо и

кръстопътно дело, в което са вплете
ни новите идеи на времето.
В БАН бе чествана годишнината
от създаването на забележителната
българска книга.
На 19 юни Българската православ
на църкв
 а почита паметта на Свети
Паисий Хилендарски. През 2012 г. се
навършват 290 години от рождението
на светеца и 250 години от написва
нето на „История славянобългарска“.
Под патронажа на президен
та Росен Плевнелиев започнаха
всенародните чествания на чет
върт хилядолетието на „История
славянобългарска“ от Паисий
Хилендарски. Когато говорим за дело
то на Паисий, най-често отбелязваме,
че с него започва новият път на бъл
гарското общество, по който то дос
тигна до възстановяването на своята
държавност.
На честването в Големия салон на
БАН присъстваха секретарят на пре
зидента по въпросите на духовността,
културата и националната иден
тичност проф. Кирил Топалов,
Видинският митрополит Дометиан,
Търновският митрополит Григорий,
председателят на БАН акад. Стефан
Додунеков, бившият председател на
БАН акад. Никола Съботинов, учени,
ректори на висши училища.
В словото си акад. Додунеков каза,
че преди четвърт век малката книжица
на Паисий Хилендарски е променила
българското мислене, посочила е пъ
тищата за запазване на българската
държавност и е дала смисъл на наци
оналната идея, довела до създаване
то на модерна България.
Делото на Хилендарския монах
беше почетено и с празнична света
литургия, водена от Сливенския мит
рополит Йоаникий, в катедралния

Мартен КАЛЕЕВ

Взаимност

Синът ми играеше на плажа. С ше
пи загребваше пясък и го хвърляше
над вълните. Попитах го какво върши,
а той ми отвърна със сияещи очи:
- Храня морето! Виж как хапе брега!
Сигурно е много гладно...
Гледах го изумен и му завиждах
заради неговата искрена вяра, че знае
какво прави. Това му се струваше
възможно. И важно! Продължи упори
то да “храни” морето, докато аз зяпах
белите хвърчила на чайките.
След няколко часа отново дойде
при мен. Този път в шепите си носе
ше морска вода. Пак ме погледна с
лъскави очи и ми заяви с цялата си
сериозност:
- Сега преливам морето в шепите
си!
- А защо вече не го храниш? - попи
тах го аз.
- Ами просто сега това е по-важно!
- и се упъти да довърши своята из
ключително важна работа. Направи
десетина крачки, обърна се и допълни
многозначително:
- Ще го сгуша в шепите си, за да
заспи...
Разсмях се. Защото разбирах дреб
ната му хитринка. Запитах се кога ли
загубваме своята наивна и велика
вяра, че невъзможните неща са важни,
особено когато ги вършим точно ние?
И кога и как разбираме кое невъзмож
но е по-важно от друго невъзможно?
Но най-труден ми се стори отгово
рът на въпроса:
- Когато загубим тази наивна и ве
лика вяра, че невъзможните неща са
наистина важни за вършене, колко ли
наистина велики тайни или блаженст 
ва не откриваме?
Написах върху пясъка:
В малките си шепи
синът ми сгушва морето.
То му ближе петите от радост.■

Контур
приложение на “СЛОВО плюс” за култура
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1 ноември – Ден на
народните будители
храм „Св. Александър Невски“. От
Атонската света обител, Паисий чрез
своята „История славянобългарска“
изпраща великите и незабравими пос
лания за вяра, род, език и свобода.
На литургията, на която прозвуча
и Синодално послание, присъстваха
също членове на организационния
комитет за честванията, миряни. След
празничната литургия, семинарис
ти с иконата на преподобни Паисий
Хилендарски поведоха шествие до
паметника на Хилендарския монах,
който е в съседство с катедралата,
където беше поднесен венец, а Хорът
на софийските момчета изпя песен за
будителите.
Директорът на Националния църко
вен историко-археологически музей
Никола Хаджиев предложи всички
духовни, културни и образователни
средища, които носят името на Паисий
Хилендарски трябва да бъдат преиме
нувани на „Св. Паисий Хилендарски“,
в съответствие с неговата канониза
ция от 1962 г. По думите му в страна
та съществуват много учебни звена,
читалища, улици и площади, които
носят името на светеца, но без негова
та духовна титла.■

СНИМКА: АРХИВ

Бяла Слатина, творци от литературен
клуб „Китка” към читалището в Бяла
Слатина и още – много търнавчани,
имащи отношение към словото, при
ятели и близки на поета.
Той е роден тук преди 76 години и
съвсем естествено е вечерта, посве
тена на него, да бъде в родното му
читалище, организирало тази среща
съвместно с кметството, с училището,
с младите и по-възрастните хора, както
и със съдействието на Община Бяла
Слатина.
Поетът сам разказва за себе си:
„Вие си мислите: странен човек.
Странен съм, вярно,
странен и чуден.
Грее в очите ми чист, изумруден,
устремът волен на нашия век.
Аз полетявам на светли звезди.
Бродя из Космоса с мисъл крилата.
И се завръщам богат на Земята,
нов и пречистен от земни беди.”
Да, той се завърна тази привечер – в
песните по негови стихове и музика на
Николай Неновски, изпети от читалищ
ната вокална група „Детелина”,
в думите му и в споделеното,
и в размислите му за поезията, с
която вървят „хванати ръка за ръка,
… по бреговете на Огоста и Скът,… в
ромона на бързея, в шепота на сне
жинките…”
И цяла вечер търсехме отговора
– дали тя, поезията е „скрит в чове
начало, животът му, думите му…
ка глас, предчувствие и мисъл”, или
„Той брат е на щуреца, който пее
„магия”… „Може би е мъдростта на
и волно на тревичките се люшка.
живота, близък събеседник и другар…
Със песен обич като жито сее,
Но не е ли поезията поетовата душа,
а жъне вятър и бере градушки.”
политнала като птица чрез словото?...”
И хората, близки нему, събрани тук,
Но каквото и да е поезията, на как
за да си спомнят, да разкажат, да про
вото и определение да отговаря, със
четат…
сигурност тя прави света по-добър
Галя Станчева – единствената му
и, както каза и кметицата Габриела
дъщеря, Симеонка Цончовска – него
Раловска, „кара ни да бъдем добри, да
ва братовчедка, Евгени Петров – бивш
се почувстваме по-добри.”
директор на Прогимназията в село
А Радослав Линковски е само на
Търнава, Пенсионерски клуб „Здравец”,
чалото – първият час от уроците на
Габриела Раловска – кмет на Търнава,
паметта.■
инж. Иво Цветков – кмет на община

Уроци на паметта
Валентина БОБОЙЧЕВА
Учи се и паметта. Нуждае се и тя от
уроци, като всяка история, като всеки
корен, тревичка и цветенце. А когато
този урок идва от сърцето, от сподаве
ната през сълзи усмивка и притаения
дъх, той се запомня за дълго, за цял
живот…
Ще остане наученото и от тази вечер
в читалището в село Търнава. Ден ка
то ден, двадесет и седмият поред на
август, бил е празник – начало на едни
живот, на творчество, мъдрост, слова и
много любов.
Радослав Линковски – неговото

Цветан ИЛИЕВ
ного ми е трудно да пиша за
Вероника Лазарова, за нейна
та стихосбирка „Аз, разноцветната”,
отишла си толкова рано и нелепо от
тоя свят. Ако емоцията вземе връх
над мене, ще трябва да прекъсна
откровението. Причината е в нейния
талант – самобитен, значителен,
разноцветен, неудържим. Именно в
него е заложена съдбата, орисията,
жребият, предопределеността.
Драгомир Шопов призовава да не
се нараняват поетите, те сами са си
наранени. Съдбоносен е не само
фактът, че тя е дъщеря на земята „на
убитите поети”, но и на рано напус
налите ни от болести, катастрофи,
самоубийства: Петя Дубарова, Яна
Язова, Петя Йорданова, да не говорим
за поетите. И това не е случайно. Не
е случайно, че творците на изящна
та словесност са тъжни. Дори един
Вапцаров е тъжен поет. Достатъчно
е трагичните обстоятелства да се съ
берат в един възел срещу таланта и
да не се учудваме на разтърсващо
то ни последствие. А как поетично,
лирично, пролетно звучи името й
Вероника, дадено й с много любов, вя
ра и мечти: Ведрост, Еделвайс, Роса,
Орфей, Надежда, Извор, Красота,
Ангел. Всяка буква от него е като
бисер. Това е име на родена поетеса
и художник и то непринудено предиз
виква у нас възхищение. И странич
ната й дейност не само не замъглява
таланта на твореца, но го прави още
по-впечатляващ. Завършва архи
тектура в УАСГ, издава студентски
вестник „вЗор”, има публикации в на
ционалния седмичник за образование
и наука „Азбуки”, сценарист и водещ
е в четири церемонии при връчване
на ежегодните студентски награди
ХАОС, представител е на студен
тите във Факултетен и Академичен
съвет, както и на Общото събрание
на Архитектурния факултет и на
Университета. Занимава се още с пре
подавателска дейност, защитава док
торска дисертация, с колектив печели
втора награда в конкурс за обемно-ус
тройствено проучване на Централна

М

ВЕРОНИКА ЛАЗАРОВА

в нейните стихове.
Аз няма да пра
вя дисекция на тази
поезия, да й отнемам
магията. Читателят
трябва да бъде сам
обладан от една кла
сическа завършена
поезия – ясна, звучна
като камбана, с впе
чатляващо художес
твено майсторство,
и то още в началото.
Ще посоча само, че
любовта, самотата,
красотата в живота и
природата са червени
те нишки в поетичните
й откровения. Това се
отнася и за нейната
живопис. И не може да бъде другояче.
Аз към цяла от обич извезана вече,
моят дъх е частица прозрачна любов –
аз заспивам, във обич потънала, вечер,
аз живея в ковчеже с любовен обков!
И навярно сърцето ще секне да бие,
ако не успее любов да открие!!!
За каква любов копнее? За
божествената, окрилящата,
художник, архитект? До палеща бол
вдъхновяващата, всепобеждаващата,
ка несправедливо. Защо животът
която води към творчество, подвиг и
е толкова жесток, дори нелогичен?
безсмъртие. Черните сажди на страс
Необяснимо. Вероника е обичана, ува тта са изключени от нея. Интересно е
жавана от близки и роднини, приятели, написан цикълът „С Ъ 1 0 0 Я Н И Я”.
колеги, ценители на нейната поезия
Не случайно тя пише: „Аз съм вечна!
и платна. Тя просто е родена за обич.
Аз съм безсмъртна вече!” С такива
Много са се опитвали да я разберат.
думи може да изригне само истински
Но дори нейните родители едва ли
ят талант.
са могли. Може би и тя самата не е
Поетите поначало са самотни
могла. А е трябвало да се опознава,
хора. Може ли Вероника да бъде
да се пази, винаги да има крепко
изключение? Не, разбира се.
рамо, топъл галещ глас, обич, майчин
А аз съм окована и вързана
ски грижи. Това значи да се проникне
за жертвения стълб на самотата!
в дълбините на нейната светая светих.
(„Отломки от любов”)
А там блика изгаряща мисъл за
„Аз, разноцветната” трябва да е
живота, за смъртта, за любовта, за хо сред хората. Чудесната й поезия тряб
рата и природата. Там е дилемата за
ва да звучи на литературни вечери,
пътя на живота, за смисъла от ражда на различни тържества, да пъту
нето на човека. А щом проникването и ва с хората във влакове, самолети,
обграждането не е достатъчно (невъз параходи, при туристически излети. И
можно е да бъде достатъчно), поете
наш дълг е да направим това, като я
сата остава сама сред тълпата, с из
популяризираме. С това откр
 овение
гарящата жажда за любов и доброта.
ние изпълняваме един такъв човешки
Всичко това е събрано като във фокус и творчески дълг.■

Обречеността
на таланта
жп гара в Пловдив, плакет и грамота
от националния преглед на българска
та архитектура…
Вижда се от кратката визитна
картичка, че Вероника е широкоскр
 о
ена личност, разноцветна като талант.
Трудно ли е да си представим как този
огромен духовен и емоционален обем
ще се понесе от едно нежно, чувств
 и
телно женско сърце? Дали в това не
се крие отговорът на главния въпрос:
защо тази толкова талантлива, кра
сива млада жена си отива толкова
рано? И над всичко звънтящата й
поетична струна. Тя живее с този
божествен огън дори когато плъзга
ръката по сухите чертежи и схеми.
Той напира отвътре, изгаря я, за да
остане будна до късна нощ, пишейки
своите стихове или рисувайки своите
ескизи. И тук се надига като фонтан
гръмотевичен вик към живота: защо,
защо е толкова несправедлив, защо
прекършва цъфтежа и раждаемостт а
на една толкова млада жена, поетеса,

Вероника ЛАЗАРОВА

Колосът на българск ата
диалектология

Броди по света
художник
Рисувам с четка от магия,
палитра имам от цветя,
но все се мъча да открия
боичката за доброта.

100 г. от рождението на проф. д-р Стойко Стойков
(26.Х.1912 г. – 9.ХII.1969 – 26.Х.2012 г.)
Никола НАМЕРАНСКИ
Ако беше жив, днес про
фесор Стойко Стойков ще
ше да бъде на 100 години.
Обаче той си остана на 57
с реноме на учен и пре
подавател от европейска
класа, с високи постижения
в областта на българската
диалектология и лингвис
тичната география, на бъл
гарската фонетика, лекси
кология и лексикография,

Т

ой е на светлото,
приведен, шепнещ
нещо на овцете, аз идвам
от тъмното. В никой случай
няма да ме види, ако зас
тана до потрошената порта
и го наблюдавам.
Очаква ме, но не знае
деня, часа.
Знае само, че
ще си дойда тези
дни – ще кача тия
палежни влакове,
от които като на
майтап можеш да
лепнеш пневмония
и тупа-лупа, тупалупа ще дойда да
го видя.
Излизам на светлото и
той наистина ме вижда. По
каскета му, както милиони
те други пъти, има златис
ти сламки и от светлината
на електрическата крушка

на езиковото строителство.
Защитил докторат в
Карловия университет в
Прага, той е първи предсе
дател на Международната
комисия по фонетика и
фонология на славянските
езици.
Ние, неговите ученици и
последователи, го запом
нихме като образец на учен
и преподавател, носител
на висока академическа

култура, пазител на тра
дицията и в същото време
новатор в своето научно
направление, послович
но трудолюбие, скромен и
добродушен. Запомнихме го
като винаги изискано обле
чен и спретнат.
Неговите книги, и особе
но „Софийският ученически
говор”, „Българска диалек
тология”, „Христоматия по
българска диалектология”,

под сайванта те пробляс
ват и засияват.
Ръцете му пропъждат
гальовно нахалните и топ
ли овчи муцуни, готвят се
да изразят с жест изнена
дата му.
Посреща ме обаче
просто, по селски, така как

мята се претовари от него
ви и мои скъпи мъртъвци.
Ех, тате, тате ...
Дворът е пуст и
неосветен. Къщата – студе
на самотница, обградена
от голи дървета, а отпреде
й лехата с януарските пре
цъфтели кокичета.

Ще тръгна сутрин мълчалива
из тихия и дремещ град.
На всяка къща – мрачна, сива –
ще дам от този чуден цвят.

„Увод в българската фоне
тика”, „Банатският говор” и
др., свидетелстват, че става
дума за плодовит автор.
Поклон пред неговата
светла памет и неговото
безсмъртно дело!■

ети – иска навярно да ме
нагости с най-хубавата си
зимна манджа.
Ял, не ял, трябва да го
уважа.
Лютеницата от низани
червени чушки е и мое лю
бимо ястие.
Самотникът е попарил
откъснатите от
поворката лю
ти сухи чушки и
после ги е скъл
цал с бели лук в
землената бер
ковска паница,
по две капки
оцет и олио от
горе и готово, топи със
залци и пий отелово вино,
просто, бързо, благо...
Ех, тате, тате...
Къде си сега,
бедни безбожнико
мой скъп?!?■

Портрет без рамка
Цветан АНДРЕЕВ

то го е правил винаги, без
излишни купешки занесии,
та като дете винаги съм си
мислил, че този човек не
ме обича.
А знам, че не е така.
Особено сега, когато зе

Сега е още зима, среда
та на февруари и кокиче
тата са сгушени в очаква
не на другия сняг.
Бързаме да си кажем
думите, притесненията,
очакванията. Той се су

А после по света ще бродя
с палитрата си, с четки сто.
Земята цяла ще обходя
и ще рисувам аз добро.
Ще бъда неуморна – лято, зима,
не ще се спра пред студ и самота.
Кажете ми – къде я има
боичката за доброта?

Самотно
стихотворение
Самотните хора в самотния град,
в самотните къщи,
в самотния свят
самотни се движат –
и старец, и млад,
самотни и в радост,
самотни и в яд.
Самотен се раждаш,
самотен умреш,
но вече си почнал не можеш да спреш.
И креташ самотен, бездомен и
сам,
загубил и вяра, и обич, и храм.
Самотен те гледа
отнейде светът
как бродиш самотен,
без цел и без път.
Самотно в гърдите
сърцето тупти,
а колко самотен
си всъщност и ти!

Слово

спектър
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Хляб за бедствие

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

СНИМКИ: АВТОРЪТ

Обединени земеделци
инициират обществена
дискусия
ПП „Обединени земеделци” инициира обществ
 е
на дискусия за необходимите промени в аграрната
политика на България.

Какво е мнението ви за:

1. Въвеждане на горна граница на собств
 еност
та на земеделски земи;
2. Въвеждане на горна граница на субсидията,
която може да получи един земеделски
производител;
3. Децентрализация на управление на европейс
ките проекти чрез одобрение на регионално ниво;
4. Подкрепяте ли кооперирането на дребни и
средни производители;
5. Намаляване на ДДС върху земеделската про
дукция и храните.
Очакваме вашите предложения, позиции и ко
ментари на e-mail: diskusia@zemedelci.org или
на адрес:
София 1000, бул. „Витоша” № 12,
ет. 3, ПП „Обединени земеделци”.
Изпратените мнения ще бъдат публикувани на
сайта на организацията – www.zemedelci.org и на
страниците на съюзния вестн
 ик „Народно земе
делско знаме ХХI век”.

ЕТ „НЕШО МИРАНОВ”
Нешо МИРАНОВ – управител

Качество

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

Елеонора ЦАНОВА
Уникална “операция”, с участието на
Гражданска защита и ръководств
 ото на ОКС –
Враца, се проведе в края на миналата седмица в
мездр
 енското село Лик.
Там бе задействана затворената отдавна селс
ка фурна, пригодена да работи на твърдо гориво,
въглища и дърва. Консервираната, поради лип
сата на хора в селото, фурна е оставена като
резерв в случай на необходимост - при бедствия
и аварии, не дай Боже и при война, когато на
местн
 ите хора не може да се доставя насъщния
по друг начин. Пещта е стара, но безотказна и за
нейното поддържане в готовност във всеки мо
мент се полагат грижи.
Както сподели председателят на врачанския
кооперативен съюз Велко Атанасов, в система
та на Централния кооперативен съюз има много
законсервирани стари фурни и всяка година се
прави по едно такова показно отваряне, за да се
види тяхната готовност за реакция при нужда.
Във Врачанско такива има още в Типченица,
Криводол и Кнежа. Брашното за изпечените на
истинска жар 240 хляба беше осигурено от т.нар.
военновременни запаси, а още топлите саму
ни бяха раздадени на множеството гости от Лик
и околните села на община Мездра, дошли на
събитието.■

1 ч * Св. безсребреници и
чудотворци Козма и Дамян
Асийски Св. прпмчци Яков
Костурски и двамата му
ученици: дякон Яков и мон.
Дионисий
2 п Св. мчци Акиндин,
Пигасий, Афтоний,
Елпидифори, Анемподист
3 с Св. свщмчци Акепсим,
Йосиф и Айтал. Преп. Пимен
Зографски
4 н † Неделя след Неделя
подир Въздвижение. Преп.
Йоаникий Велики. Свщмчк.
Никандър, еп. Мирски
и Ермей презвитер. Св.
свщмчци Никандър, еп.
Мирски и Ермей презвитер
5 п Св. мчци Галактион
и Епистима Архангелова
задушница
6 в Св. Павел, архиеп.
Констатинополски. Св.
Клавдия.
7 с Св. 33 мчци в Мелитин.
Преп. Лазар Галисийски
чудотворец

Фирма „Ди-Вен” ЕООД – гр. Лом
е оторизиран дилър на мотокари с марката

"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, автома
тична хидротрансмисия 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

3600 Лом,
ул. „Пристанищна” № 21
Тел. 0971/69 412, 60 300, факс 0871/60 301,
е-mail: office@portlom.bg; info@portlom.bg;
www.portlom.bg.

ТПК “Септември”
– Монтана
произвежда:

Монтана, ул. “Индустриална” 8,
тел./факс: 096/305 802 – гл. счетоводител

В подлеза на жп гарата в Монтана.

1 – 7 ноември

ЛОМ ЕАД

ТПК „Септември” предлага
офиси под наем в Битов комбинат
на ул. „Трети март” 84

Мебели, ел. уреди,
колелета,
компютри и много други.

Поликлиника, кабинет 106

►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

ПРИСТАНИЩЕН
КОМПЛЕКС –

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

ВСИЧКО ЗА ДОМА
ВТОРА УПОТРЕБА
от Германия

ул. “Цар БорисIII” № 11

6

„ЕЛИНА” ЕООД – Монтана
● сенници;
● шатри;
● мобилни басейни
Монтана – околовръстен път,
срещу бензиностанция Shell.
Тел. 0888/62 40 18; 096/300 861;
http://elina-bg.com..
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БРОЙ 40 (851) 1-7 НОЕМВРИ 2012 Г.

Семинар за местното
самоуправление в страните
от Европейския съюз
Мирослав ГЕТОВ

Oт 1 до 12 октомври 2012
г. делегация на Националната
асоциация на председате
лите на общинск и съвети в
Република България (НАПОС
- РБ), водена от нейния из
пълнителен директор Делян
Дамяновски (председател на
Общински съвет - Мездра) и от
председателя на Управителния
съвет Красимира Германова
(председател на Общински
съвет - Созопол), осъществи
пътуващ семинар за обмя
на на опит в областта на
местното самоуправление в
страни от Европейския съюз
и запознаване с дейността
на Конгреса на местните и
регионални власти в Европа,
Парламентарната асамблея
на Съвета на Европа (ПАСЕ),
Европейския парламент и
Комитета на регионите. В
състава на 47-членната деле
гация влизаха още председате
лите на общинск ите съвети в
Ботевград и Свищов Йорданка
Лалчева и Светлана Георгиева,
служители в общинските
администрации, общинск и съ
ветници и кметове на населени
места от общините Мездра,
Созопол и Свищов. Програмата
на семинара включваше 8 дело
ви срещи в Любляна (Словения),
Страсбург (Франция), Брюксел
(Белгия), Мюнхен (Германия) и
Залцбург (Австрия).

В

Любляна българските
представители бяха
приветствани от кмета на
словенската столица Зоран
Янкович, един от 25-те найдобри кметове в света, който
презентира добрите прак
тики на общината в сферата
на екологията, сигурността
и услугите за гражданите.
Директорът на Дирекция
„Местно самоуправление”
в Община Любляна Войко

Грюнфелд запозна гостите
с историята на града, струк
турата на Общинския съвет
и спецификата на местното
самоуправление в бившата
югославска република.
В Държавния съвет
(Горната камара на словенс
кия парламент) делегацията
беше приета от председателя
на Комисията по местно са
моуправление и регионално
развитие Дарко Фрас и от
председателя на Комисията
по международни отноше
ния и европейски въпроси
Винценц Отоничар. В пос
ледвалата дискусия бяха
разменени становища за найострите проблеми, пред които
са изправени локалните влас
ти в двете държави, формира
нето на общинските бюджети
и усвояването на средства от
ЕС. На двете срещи присъст
ва посланикът на Република
България в Словения Филип
Боков.
В Страсбург делегацията
се запозна с организацията,
дейността и правомощията
на Конгреса на местни
те и регионални власти в
Европа. Това стана на среща
с генералния секретар на
този консултативен орган
Андреас Киефер, на която
бяха обсъдени последни
ят Мониторингов доклад за
състоянието на местната и
регионалната демокрация у
нас и Европейската харта за
местното самоуправление.
По-сетне българските
представители изслушаха
дебатите за данъка върху
финансовите транзакции по
време на есенната сесия на
Парламентарната асамблея на
Съвета на Европа (ПАСЕ).
В Брюксел делегацията
посети Европейския пар
ламент (ЕП) и Комитета

на регионите (КР), къде
то Светла Танева от отдел
„Посещения и семинари” в
Европарламента и Красимир
Савов от Комисията по
икономическа и социална
политика в Комитета инфор
мираха гостите за полити
ческото представителство,
организацията и начина на
работа, правомощията и фун
кциите на тези европейски
институции. Презентирани
бяха също Бюджетът на ЕС и
Стратегията „Европа 2020”.
В Мюнхен българските
представители имаха две пол
зотворни срещи: д-р Ерхард
Глазер от правния отдел на
Кметството в баварската сто
лица и зам.-председателят на
Баварския парламент на окръ
зите Йоханес Райле споделиха
интересни факти за особе
ностите на провинциалното
управление в Германия, фе
дералното законодателство и
съвременните предизвикател
ства пред тамошните общини.
На срещите присъств а гене
ралният консул на България в
Мюнхен Антоанета Байчева.
В Залцбург делегацията
беше приета в Мраморната
зала на Двореца Мирабел
от зам.-кмета д-р Мартин
Флос в присъствието на бив
шия кмет на родния град на
Моцарт д-р Йозеф Дехант,
президента на Съюза на ав
стрийските общини Хелмут
Мьодлхамер и почетния кон
сул на България в Австрия
арх. Ерио К. Хофман.
Отговорникът за администра
тивното управление на об
щината Клаус Хинтербергер
представи културната, соци
ална и екологична политики,
инфраструктурата, основ
ните приходоизточници и
строителните приоритети на
кметската управа. ■

във Враца
Елеонора ЦАНОВА
Да въведе ред в една от найстарите и най-населени ромски улици
- “Райна Княгиня”, в подножието
на Балкана, се зае в края на
седмицата врачанската община. След
многобройни срещи и разговори на
заместник-кмета Светлозар Луканов
с живущите и твърдост спрямо
настанилите се полулегално тук
фамилии роми, които не плащат
нито ток, нито вода, багерите реално
започнаха бутането
на единадесетте
бараки. Строени през
1967 година са 54
временни жилища,
за да подслонят
пострадалите от
голямото бедствие,
наводнението от
скъсаната дига на
мина “Плакалница”,
след години в тях са
настанени бездомни
ромски семейства.
Останали са 11 бараки,
за които са издадени
11 заповеди за
временно настаняване.
Временното станало
постоянно, както често
става у нас и сега в
тези бараки живеят
децата, внуците, че и правнуците
на някои от първите заселници.
Нелегално са направени пристройки
и към съществуващите помещения.
Бараките са станали опасни за
живущите там още отпреди десетина
години. Около тях има отходни ями,
външни тоалетни, сметища. А всичко
това спада във вододайната зона на
областния град и тук има резервоар
за захранване с вода.
На живущите е даден срок
от два-три дни, след като беше
изключено електрозахранването
и подаването на вода, за да се
гарантира безопасност, сами да
развалят постройките и вземат от
тях всичко, което са вложили като
подобрения - дограма, цикли и други
материали, след което багерите

►МАЛКИ ОБЯВИ

ДАВАМ стая под наем,

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

ПРОДАВАМ
двуетажна къща в

3400 Монтана
дом. адрес: ул. „Н.Рилски” № 8
тел. 096/310 554
сл. адрес: ул.”Цар Борис III” №11
тел. 096/306 644, GSM 0886/193 837

центъра на Монтана с
дворно място 270 кв.м,
печена тухла, гредо
ред и плоча, кубатура
120 кв. м, разгъната
площ 55 кв. м. Цена по
договаряне.

ДАВАМ под наем

нов апартамент 100
кв. м – наем 200 лв.
Тел. 096/323 035;
0894/472624.
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Бутат ромските
бараки

ПК „КОЗЛОДУЙСКИ
БРЯГ” – гр. Козлодуй

предлага за продажба
мебелен магазин, който
е построен върху соб
ствена земя. Цена по
споразумение. Тел. за
контакти: 0973/80315.

ВСИЧКО ЗА ДОМА.

Втора употреба от
Германия. Мебели, ел.
уреди, колелета, ком
пютри и много други. В
подлеза на жп гарата в
Монтана.

ще разчистят основно терена.
Макар сериозно респектирани от
полицейското засилено присъствие,
ромите изразиха недоволството си,
че това, което им се предлага като
жилища - гарсониери в общинската
собственост, т.нар. “виетнамски
общежития”, не ги задоволява.
Наистина е така, защото покрай
11-те титуляри, които имат правото
на компенсация с дом, в бараките
живеят по още 7-8 човека най-

малко. Така и не стана ясно колко
са жителите на това ромско гето,
но официално се водели 30-40,
казаха от общината. С изключение
на две семейства, от водещите
се официално като наематели на
бараките, останалите дължат по 1800
лева само за наем през последните
пет години, 8300 са неизплатените
задължения за ползвана вода.
В някои от жилищата в
общежитието нямаше ток и те се
оплакват, но това е, че те са ползвани
от техни събратя, които натрупаха
огромни дългове, електричеството
бе изключено и те просто изчезнаха,
заяви заместник-кметът на Враца
Луканов, който лично се увери, че
мисията по разчистването върви
успешно и най-вече безопасно.■

Слово

плюс

Слово

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

СДРУЖЕНИЕ „ЛОВНОРИБАРСКО ДРУЖЕСТВО”
– гр. Мездра отдава под
наем ловен магазин и ка
фене в централната град
ска част на Мездра. За
справки: 0910/91013.

www. slovoplus. info

●Печатница Враца● ЕООД

Екип Враца
ул.“Цв. Кръстенякова” 13
ОКС, 3000, п.к. 140,
тел.: 092 665 400;
0897 658 888
Екип Монтана
3400, п.к. 133,
ул. “Пейо Яворов” 1,
бизнесцентър “Огоста”,
ет.4, тел. 0876 537952 		
0988 881081
Екип Видин
3700, ОКС, ул.”Г. Божинов” 1
тел.: 0889 399 349

Слово

култура
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Празник в с. Горна Лука
85 години
НЧ „Тодор
Токин – 1927”

Неотдавна в големия салон на
Кметството в с. Горна Лука се чес
тва 85-годишнината на НЧ „Тодор
Токин-1927”. Водеща на тържест
вото беше Розета Маркова. Доклад
за юбилея изнесе председателката
на читалищното настоятелство
Мария Николова.
Гости на тържеството от община
Чипровци бяха: д-р Юли Цветков,
председател на ОбС – Чипровци,
Снежана Ангелова, секретар на
общината, Неда Славейкова, ек
сперт „Хуманитарни дейности”,
Цветана Замфирова, председател
на Комисията по образованието
и културната дейност, Йорданка
Тодорова, председател на НЧ
„П.К.Яворов”, с. Белимел, Стефан
Тодоров, кметски наместник на с.
Горна Лука.
В празничната програма
участваха самодейците от НЧ
„Тодор Токин-1927” – с. Горна
Лука Мария Николова, Иванка
Живкова, Цветана Симеонова,
Анка Тодорова, Галунка Кирилова,
Елена Младенова и Мариета
Петкова. В концерта участваха
и самодейците от читалището в
Чипровци – група за стари градски
песни, групи за народни песни и
танцов състав от селата Железна,
Митровци, Белимел и Превала.

Редове от доклада
на Мария Николова:

Началото на ХХ век е бе
лязано със стремеж за духовно

то израстване на населението,
който поражда потребността от
организация, която да осъществява
тази дейност. Така се ражда идеята
за изграждане на читалището и в
с. Горно Лука. Инициатор за изг
раждане на читалището е младият
учител Михаил Антов. Идеята се
подкрепя и от Тодор Токин, също
учител, свещеник Иван Живков
Стамболийски, другите учители в
селото, както и от по-грамотните
селяни.
През 1927 година се провежда
учредително събрание в кафе
нето на Иван Нешев (Чичката),
обявява се създаването на читали
щето на име „Наука” и се избира
ръководство. За председател е
избран Михаил Антов Тодоров,
зам.-председател е Тодор Георгиев
Токин и секретар-касиер Кирил
Стефанов Живков.
А учредителите са: Михаил
Антов Тодоров, Тодор Георгиев
Токин, свещ. Иван Живков
Стамболийски, Тодор Иванов
Златин, Тодор Георгиев Стефанов,
Кирил Стефанов Живков, Гено
Начев – учител от с. Бреница,
Белослатинско, Средко Лазаров
Виденов, Живко Николов Цветков,
Стоян Марков Тотин и единствена
та жена Перса Тодорова Попова.
Целта и задачите на читалището,
правата и задълженията на члено
вете и ръководството се определят
от съответния за тази цел устав.
Ръководството съгласно устава
е трябвало да отговаря за своята
дейност пред членовете. Това крас
норечиво говори за демократич
ния дух и принципите, на които
се изгр ажда нашето читалище.

Основното задължение на члено
вете е било плащането на членския
внос. Със средствата са се посре
щали нуждите на читалището.
Уставът е осигурявал свободен
достъп в читалището на всич
ки селяни, без разлика на вяра и
етнос, стига да са били познати за
честни и почтени хора.
Броят на членовете на читали
щето бързо нараства и в края на
1932 година те са 40. По това време
председател на ръководството е
Тодор Токин и тогава се слага нача
лото на театралната самодейност.
През годините 1934-1936 година
под ръководството на Тодор Токин
се образува певческа група, която
разучава и изпълнява възрожден
ски и народни песни, с които са
откривани събрания и тържества.
По време на Втората световна
война дейността на читалището
почти заглъхва, но веднага след
войната и особено през 1947, 1948
и 1949 година се разгр ъща богата
културно-масова дейност. Активно
се включват младите читалищ
ни членове: Петко Вълчев, Тодор
Истатков, Крум Лилянин, Иван
Луканов, Замфир Стефанов и др.
Подготвят се вечеринки и почти
всяка неделя през зимния период е
имало театрални представления. В
началото на 60-те години читалищ
ната самодейност е в своя размах.
Театралната самодейност изли
за извън пределите на селището.
Посещавани са съседните села,
както и селата от други общини
– Стубел, Лопушна, Смоляновци,
Говежда, Копиловци, Горни Лом.
Читалищното ръководст
во е предпр иемало различни

инициативи. Взема се решение и
със собствени средства и добро
волен труд е изграден паметникът
в местността Върбака в знак на
признателност към зверски, без
съд и присъда убитите участн
 ици
в Септемврийското въстание 1923
година от с. Превала.
През 70-те години читалището
вече е настанено в помещение под
наем, където е оборудвано съглас
но изискванията за библиотека.
Назначен е и библиотекар. Увеличи
се книжният фонд. Увеличиха
се читателите и посещенията в
библиотеката. Активно се работи
вече и с децата. За представления
и тържества се е ползвал салонът
в сградата на училището. Същият
е бил обзаведен със средств а на
читалището.
През 1977 година читалището
отпразнува 50-годишен юбилей.
По предложение на читалищното
ръководство и съвместн
 о с актива
на селото същото бе преименувано
на името на Тодор Токин в знак на
благодарност на неговата всеотдай
на помощ в дейността на читали
щето и всички негови обществени
дела – или то стана НЧ „Тодор
Токин”.
През 2010 година се извърши
пререгистрация на читалището,
като към наименованието се приба
ви и годината на създаването, или
сега е Народно читалище „Тодор
Токин-1927” – с. Горна Лука.
С много желание подготвяме ко
ледните и новогодишни празници.
С веселие отпразнувахме и яну
арските празници Ивановден и
Бабинден. Незабравими ще останат
и мартенските празници. На 1 март

„Есенна палитра”
в Бяла Слатина

Валентина БОБОЙЧЕВА

Първата конкурсн
 а излож
ба-базар „Есенна палитра”
по повод 120-годишнината
от основаването на Народно
читалище – „Развитие-1892”
– Бяла Слатина бе открита
на 19 октомври. В изложбата
участваха читалищата от наша
та община, Пенсионерски клуб,
Клуб на инвалида, Дамски клуб
„Златина”, Общинско краевед
ско дружество „Сребреня”,
ПГО „Елисавета Багряна”, НУ
„Христо Смирненски” и кръ
жок „Млад приложник” към
Основно училище „Хр. Ботев” –

село Търнава. Посетителите се
насладиха и на есенните идеи
на Валя Беляшка – художникприложник, Георги Мицовски
– майстор – копаничар и на
зеленото хоби на Антон Мирчев
от Хайредин. Техни творби бяха
награди за най-добрите.
Озеленяването на парапетите
във фоайетата е осъществе
но от Декоративен разсадник
при Общинско предприятие
„Чистота и озеленяване” – Бяла
Слатина и е дарение за чита
лището по повод годишнината
и ние благодарим сърдечно за
това.

В журито, оценявало изло
жените кулинарни изкушения
и есенни идеи бяха: инж. Иво
Цветков – Кмет на Община Бяла
Слатина, г-жа Любка Бумбарова
и г-н Деян Гергов, водещи в
кулинарната рубрика на преда
ването „Матине с Рава”. Журито
имаше нелеката задача – да оце
нява всичките тези красоти и
вкусотии и да избере майстори
те на есенната палитра. Всички
участници в изложбата бяха
наградени с грамоти и симво
лични подаръци. Освен това за
всеки от тях имаше по един па
кет брашно от 5 кг, подсигурени

от Еднолично акционерно дру
жеств о „ПапасМел” – Мелница
Бяла Слатина.
Читалищното настоятелств о
и лично Председателят – г-н
Алексиев благодари най-сър
дечно на всички участн
 ици
в изложбата, на журито и на
Еднолично акционерно дру
жеств о „ПапасМел” – Мелница
Бяла Слатина!
Благодари и на всички гости,
с които заедно отворихме сър
цата си за есенната красота,
за листопадното многоцветие,
топло очарование и благодатна
щедрост!■

посрещаме организирано и Баба
Марта. И на този ден любим праз
ник за самодейците си остава Ден
на самодееца. Изявите и веселието
дълго отекват в спомените за прек
расните прекарани часове.
Народните читалища в България
имат свят празник – Ден на
будителя, който празнуваме на 1
ноември. Досега за нас в читали
щето в Горна Лука този празник
беше само един неработен ден, но
от 2010 година по решение на чи
талищното настоятелств о този ден
вече го празнуваме тържествено.
Събираме се на обща трапеза, бо
гата музикална програма, думи за
значението на празника, стихове,
сценки, веселие до късно.
Значително през последните го
дини се подобри работата с децата
в читалището. Обсъждат се книги,
правят се кът на приказката и на
най-добра рисунка. Подготвят се
и детски представление – с песни,
стихотворения и хуморески. Имаме
и компютър, което е много по-за
нимателно за тях.
От постигнатото в деня на беле
житата годишнина на читалището
няма основание за недоволство.
Отчетените постижения не са
малко, но трябва да се направи и
изводът, че те са далеч под въз
можностите ни. Нека още веднъж
се поздр авим с празника и да си
пожелаем да бъдем здрави, силни,
волеви, да не отстъпваме пред
трудностите, да се обединяваме
за хубавите неща и да празнува
ме винаги заедно. Читалището е
наречено народно именно за то
ва – да бъдем заедно в делник и в
празник.■ Слово плюс

„Златна лира” за
духовия оркестър
на Враца
Даниела ХИТОВА

С тържеств
 ен концерт духовият оркестър на
Враца отбеляза своята 50-годишнина.
"За всеки град е чест да има такава музикална
формация, която вече половин век пази и прена
ся през годините най-добрите традиции на бъл
гарското музикално изкуство. С вашата музика
вие създавате празник в душите на врачани и
гостите на града. Множеството награди на духо
вия оркестър при Народно читалище „Развитие
1869” от различни национални и международни
музикални форуми, поканите за участия в праз
ници и фестивали, са доказателство за добра
та работа на диригенти и оркестранти.” – каза
в словото си кметът на Враца инж. Николай
Иванов. Освен благопожеланията, кметът подне
се и почетен плакет.
„Съюзът на българските музикални и тан
цови дейци присъжда най-високата си награ
да – „Златна лира” на духовия оркестър при
читалище „Развитие” във Враца” – обяви Ангел
Ангеловски – заместник-председател на съюза.
Юбилярите получиха десетки поздравител
ни адреси и цветя от свои колеги, приятели и
почитатели. На гостите, изпълнили залата на
читалището, те поднесоха майсторски изпълнен
и подбран с вкус концерт.
За 50-годишното му съществуване през оркес
търа са преминали над 100 музиканти и е бил
дирижиран от седем диригенти. Първият дири
гент и основател на оркестъра е Димитър Асенов
– Дидията, а от десет години диригентската пал
ка вече е в ръцете на Бойчо Димов.■

