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Кметът Златко Живков сключи договор
с общината в китайския мегаполис Чонг Кинг

В Медковец
създадоха
БКС по
проект
Предприятие за озеленяване
и благоустройство създадоха
в Медковец. То е общинско
и е изградено по проект на
общината, финансиран със
181 хиляди лева по оператив
ната програма “Развитие на
човешките ресурси”.
Във фирмата, организирана
по схемата “Нови възмож
ности” на ОПРР, вече работят
седем души, основно от рис
ковите групи. Те се грижат
за парковете и градините,
чистят и населените места.
Назначен е и административен
персонал.
Такива проекти са важ
ни за развитието на мал
ките общини, каквато е
и Медковец. Създават се
възможности за разкриване
на нови работни места, ко
ето е от голямо значение за
селото, където безработицата
е голяма. Това предприятие
ще намери своето място в
общината, а след приключ
ването на проекта ще ос
тане и ще се самоиздържа,
казва кметът инж.Венцислав
Евгениев.■ Слово плюс

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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Монтана се
побратими
с най-големия
град в света
СНИМКА: ОБЩИНА МОНТАНА

Абонирайте
се за

К

метът на Монтана
Златко Живков
сключи договор за сът
рудничество с общината
в 33-милионния китайски
град Чонг Кинг, по-из
вестен в Китай като Чун
Цин, съобщи кметът след
завръщането си от Китай.
Посрещнаха ни като рав
ностойни партньори, ма
кар Монтана да не може
изобщо да се мери с Чонг
Кинг.
Подписаният договор
предвижда сътрудничес
тво между администра
циите на двете общини и
обмен на художествени
състави. Всяка година по
повод празника на града
в Монтана ще посрещат
гости от южнокитайския
град, а двата града ще си
разменят по един тан
цов състав още през 2013
година.
Видяхме един кипящ от
живот град със 17 моста
над рекаЯндзъ, по-голя
ма от Дунав. В момента
се строи 18-и, на кой
то се работи и нощем.
Инвестициите са пре
димно от САЩ, Япония,
Европа. В милионния
град се борят с високата
раждаемост. Целта е се
мействата да имат само по
едно дете, защото милиар
дната страна скоро ще има
проблеми с изхранването
на населението си.
Общинарите от
Монтана са били приети и
в една от съставните град
ски общини – на ситито
на Чонг Кинг, където жи
веят 760 000 души.■

Уважаеми съграждани
и гости на Враца,
Поздравявам ви със 135-ата годиш
нина от Освобождението на Враца от
турско робство. Днес, повече от столе
тие след онези паметни
дни, отдаваме заслужена
почит пред освободите
лите и нашите предци,
прекланяме се пред ве
личието на тяхното дело.
Историята пази и помни
имената на хилядите ро
долюбиви врачани, дали
своя принос през векове
те за освобождението на
града ни. Те ни научиха,
че свободата е най-висшето благо, за
това нека да я ценим и пазим.
Нека с воля и самочувствие продъл
жим да работим за просперитета, за
модерния облик и духовно израстване
на нашия прекрасен град!

Честит празник!

инж. Николай ИВАНОВ
кмет на Община Враца

ЕТ „НЕШО МИРАНОВ”
Нешо МИРАНОВ – управител

Във Враца

Успешен старт
за водния проект
Елеонора ЦАНОВА

След като на 11 септември врачански
ят кмет инж. Николай Иванов подписа
първия договор по изстрадания от вра
чани проект “Воден цикъл”, за реконст
рукция на пречиствателната станция за
отпадни води, преди дни той и предста
вител на управляващия орган по проекта
от Министерството на околната среда
и водите, заедно с изпълнителя дадоха
старт с подписите си на втория договор.
Той е на стойност 30 милиона и 400 хи
ляди лева и предвижда реконструкция на
водопроводната и реконструкция и удъл
жаване на канализационната мрежа на
града под Околчица.
Стартът на тази част от проекта, по
който реално вече започва работа, бе
наречен от инж. Иванов исторически
и дългоочакван, защото, започнал пре
ди близо седем години, това е един от
двата най-големи български екопроек
ти финансиран със средства от Европа.
Изпълнител на тази част от проекта е
консорциум “Воден цикъл 2011” ДЗЗД, в
който влизат няколко фирми. Срокът за
изпълнение е 22 месеца и 12 месеца за
отстраняване на евентуални пропуски.
Ще бъде направена 29 километра нова

канализация и реконструирани 43 кило
метра водопроводи. Ще бъде направена
нови шест километра и половина нова
второстепенна канализационна мрежа на
Враца и квартал Кулата, още 6 километра
ще бъде реконструирана, реконструкция
на над 11 километра второстепенна кана
лизационна мрежа и на 1680 метра глав
ни колектори.
Спиридон Александров, представи
тел на екоминистерството по оперативна
програма “Околна среда” заяви, че доб
рите резултати, постигнати във Враца са
и успехи на министерството, на страната.
Управителят на “В и К” - Враца инж.
Ангел Престойски, бе категоричен, че
именно от днес започва един нов етап
за нашия град, тъй като модернизацията
на подземната инфраструктура започва
от днес. “И вече може да се надяваме,
че ние и поколенията след нас ще жи
веят в един модерен европейски град.”
Управляващият консорциум “Воден
цикъл 32011 Иван Мирински, подписвай
ки втория договор по големия проект, го
нарече предизвикателство и обеща дори
да бъдат съкратени сроковете, предвиде
ни в него, с което да се спестят неудобст
вата на врачани.■

СНИМКА: ОБЩИНА ВРАЦА

Качество

със световно
значение
3200 Бяла Слатина
ул. „Васил Левски” № 90
тел. 0915/8 34 61
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Д-р Янко Здравков
направи дарение за
тризнаците в Тишевица

Галина ГАНОВА
Депутатът д-р Янко
Здравков посети в Тишевица
младата майка Савина, която

на 10 юли тази година роди
тризнаци в МБАЛ „Христо
Ботев” - Враца. Визитата бе с
благотворителна цел за мно

Откриха обновената
сграда на областната
управа в Монтана
“Красива България” ремонтира
82 сгради за три години

“През последните 3
години, въпреки кризата,
със средст ва от програмата
“Красива България” и об
щините са ремонтирани 82
сгради, като тази на облас
тната управа в Монтана”.
Това заяви социалният
министър Тотю Младенов.
Заедно с шефката на прав
ната комисия в парламента,
той преряза лентата на из
цяло ремонтираната и обно
вена сграда.
“За проектите по тази
програма 9 млн. лева са
осигурени от МТСП, а 7
млн. лева – от общините”,
допълни Младенов. Той
подчерта, че са били рено
вирани основно домове за
възрастни и деца сираци,
детски градини, ясли,
училища. За ремонтите им
се назначавали предимно
безработни лица, регистри
рани в бюрата по труда.
Сградата на областната
управа в Монтана е ре
монтирана на два етапа
със средства, осигурени

от програмата. Направена
е нова облицовка, топло
изолация и хидроизола
ция на покрива, сменена е
дограмата. Строителните
работи са извършени от
фирма “Градеж” – ЕООД,
София. В тях са били вклю
чени и 15 безработни от
Монтана, които сега оста
ват за постоянно на работа
в “Градеж”.
С ремонта на сградата се
създават по-добри условия
за работа на служителите.
Намаляват се и два пъти
разходите за отопление.
В област Монтана в
момента се трудят 3500
души, назначени по прог
рами за заетост, допълни
министърът. Предстои стар
тирането на нови програми,
в които ще бъдат включе
ни още 500 души. Само с
проекта “Нощна стража”
ще бъдат ангажирани
200 души. Те ще охраня
ват отдалечените села на
областта, в които живеят
предимно възрастни хора.■

годетното семейството, на
което д-р Здравков неотдавна
обеща да осигурява хумана
и памперси за бебетата още

една година. Освен тримесеч
ните Патрисия, Мария и Катя,
Савина и Цветослав имат и
дъщеря Веселка, която на
29 ноември ще навърши две
годинки.
Жестът на депутата е про
диктуван от желанието да по
могне на младото семейств о
в трудното ежедневие. То се
издържа от майчинст вото и
детските надбавки, тъй като
бащата от средата на септем
ври е безработен. Доходът в
домакинството е твърде недос
татъчен за отглеждане на че
тирите деца. По изчисления на
родителите, през този месец за
тризнаците са били необходи
ми около 40 кутии хумана и 12
стека памперси… Ежедневно
Савина и Цветослав разчитат
единствено на помощта на
свекървата, която подобно на
много българки доскоро рабо
тела за насъщния в чужбина. В
дома си в Тишевица се приб
рала, за да помага в отглежда
нето на децата.
На тръгване депутатът д-р
Янко Здравков сантиментал
но фотографира с телефона си
за спомен трите мъничета и
обеща, че и в бъдеще ще пома
га с каквото може.■

Обучение на
служители по
проект „Развитие на
човешките ресурси”
Втора информационна среща
на ОИЦ - Монтана в
община Георги Дамяново

На 17 октомври
2012 г. Областен
информационен
център – Монтана
посети Община
Георги Дамяново и
проведе информа
ционна среща, на
която бяха предста
вени изискв
 анията за
кандидатстване по
схемите „Без грани
ци“, „Безопасен труд“
и „Професионално
образование и обу
чение в сътрудничес
тво с работодатели
Инж. Дилян Димитров , кмет на
те“ по Оперативна
Община Георги Дамяново
програма „Развитие
СНИМКА: АРХИВ
на човешките ресур
си“ (ОП РЧР) и въз
можностите за обучение на общински служители по Оперативна
програма „Административен капацитет“ (ОПАК).
Горан Беремлийски, експерт комуникация, информация и
логистика в ОИЦ – Монтана, представи успешно приключени
проекти по оперативните програми от областите Видин, Враца,
Плевен и Ловеч. Представени бяха проекти от седемте опера
тивни програми, които се отличават с успешно изпълнение на
дейностите и с устойчивост на постигнатите резултати. Найценното на тези проекти е, че със средства от Структурните и
Кохезионния фондове са разрешени проблеми на местно ниво.
По време на дискусията най-голяма част от въпросите бяха
свързани с програмите за субсидирана заетост за младежи до
29 години, както и схемата „По-близо до работа“ за поемане на
транспортните разходи до работното място, когато то е в друго
населено място, като от помощта могат да се възползват и за
ети лица, а не само за новонаети.■
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Накратко

„Прилепите –
приятели или врагове?”

Неотдавна във Варна Цветина
Иванова, ученичка в СОУ „Отец
Паисий” представи свой проект за при
лепите в рамките на XI национално със
тезание по природни науки и екология.
Целта на нейния проект е да се повиши
информираността и знанията за живота
на прилепите сред учениците, както и
да се популяризират различни мерки за
тяхното опазване. С помощта на сво
ята ръководителка Връбка Антонова,
Цветина Иванова е изработила мулти
медийна презентация, видеоклип и бро
шура с интересни факти за биологията
и живота на прилепите. Акцент в нейни
те материали са видовете, срещащи
се на територията на Природен парк
„Врачански балкан”, както и най-големи
те заплахи, пред които са изправени.
На XI национално състезание по при
родни науки и екология взеха участие
над 30 ученика, от които двама от гр.
Враца. Презентацията „Прилепите –
приятели или врагове?” на Цветина
Иванова бе оценена с Отличен 5,50.

Монтанчанин спечели купата
на Младежкия дом в тенис турнир

Слави Кръстев от Монтана е победи
тел и носител на купата на Младежкия
дом в турнира по тенис на маса. Той
зае първото място в Общинското ин
дивидуално първенство по тенис на
маса за купата на Общински мла
дежки дом. В класирането го след
ват Замфир Христов от Монтана,
Християн Георгиев, Богомил Петров,
Петър Петров и Ивайло Бориславов
– всички от Берковица. Те получиха
медали, както и диплом за участие в
състезанието. Турнирът се проведе в
събота в Младежкия дом. В него взеха
участие освен състезатели от Монтана
и Берковица и девойка от Чикаго,
САЩ. Главен съдия на турнира беше
Здравко Петров – ръководител на клу
ба по тенис на маса в Младежкия дом.

Кметът на Враца връчи награди
на млади художници

Над 316 деца от Врачанска област из
пратиха рисунки за конкурса „Как искам
ЕС да промени моя град”.
Конкурсът се провежда в цялата
страна и е под егидата на министър
Томислав Дончев. Наградите на найталантливите малки художници връчи
кметът на Враца инж. Николай Иванов.
„Благодаря ви, мили деца, че ни пома
гате през вашите очи да видим това, ко
ето трябва да променим в нашия град,
за да стане той наистина европейски.
Ще работим за това, да осъществим
вашите мечти и да направим града ни
още по-красив” – каза кметът.
Церемонията се проведе в Областния
информационен център. На нея освен
наградените, присъстваха и техните
преподаватели и приятели. Петчленно
жури е оценявало творбите. Двете
рисунки, които отиват на национал
ния кръг на конкурса, са на Моника
Руменова Цветанова и на Габриела
Петрова Петрова. Творбите им са кла
сирани на първите места в двете въз
растови категории на конкурса – от 6 до
10 и от 11 до 12 години.

Слово

кметове
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Кметът на Община Видин Герго ГЕРГОВ:

Видин е пред
икономически
бум
Калафат става квартал на нашия град,
румънци ще пълнят вечер заведенията ни
Първолета
ЦВЕТКОВА
- Г-н Гергов, за Видин
се заговори много заради
първото преминаване по
новоизгр
 адения мост на
премиерите на България
и Румъния Бойко Борисов
и Виктор Понта. Страната
се отваря към Европа,
отпушва се коридор №8 и
т.н. Какво обаче ще спече
ли община Видин от тази
връзка през реката?
- Директно – нищо, за
щото в нея приходи няма
да влизат. Не зная дали и
България ще спечели от
таксите, защото още при
подписването на догово
рите за изграждането му
тя е пропуснала шанса да
прибира парите, или част от
тях. Сега всичко е въпрос
на преговори, но докол
кото разбрах, сегашните
ни шансове не са големи.
Видин и не разчита на това.
Пред нас се разкриват ико
номически възможности
за развитие и повишаване
на доходите. Защото нався
къде по света инвестиция
от 250 млн. евро води до
раздвижване на търговията,
изграждане на логистични
лада жена уп
М
равлява 4 от
17-те села на община

центрове, развитие на тран
спортните услуги. С моста
се създават условия за сво
бодно движение на стоки и
капитали. Сега пред нашите
производители се откр ива
широк пазар за пласира
не на продукция и услуги.
Убеден съм, че голяма
част от произведеното във
Видин ще бъде предназна
чено за икономическия цен
тър на Румъния Крайова.
Ще видите как много скоро
нашите производители
ще започнат да пригаждат
стоките си към румънски
те пазари и изисквания.
Търговци ще стават дист
рибутори на стоки и за па
зарите на съседната област
Долж.
- Очаквате ли румънци
да разкриват фирми във
Видин?
- Да, и сега има румънци,
които плащат данъците си у
нас. Но това се прави зара
ди по-изгодните условия.
У нас ДДС, данък печалба
са по-ниски, отколкото у
тях. Идват не като завод
или логистичен център,
идват като счетоводство.
Просто използват законо
дателството на България,

което е по-изгодно. Това е
държавна политика, която
аз подкрепям. Ако отидете
в Калафат, ще видите, че
повечето от автомобилите
се движат с българска, а не
с румънска регистрация.
Това се прави отново заради
по-ниските данъци у нас.
В такъв смисъл твърдя,
че Калафат се превръ
ща в квартал на Видин.
Не териториално, а
икономически. 17-хиляд
ният град е най-близо до
Видин, разстоянието ще
се взема за 10 минути.
Най-близкото селище от
общината ни – Дунавци, е
по-далече от Видин откол
кото Калафат. Дори езикът
няма да бъде пречка за
сближаването.
- С какви стоки ви
динските производители
ще атакуват румънските
пазари?
- С произведения на
хранително-вкусовата
промишленост. Те и досега
искаха да изнасят – млечни
произведения, вина и др.,
но транспортът им изли
заше скъп, реката беше
несигурна – ту пълноводие,
ту ниски води, ту ледоход.

Сега транспортирането на
стоките ще става по-лесно
и те неминуемо ще разши
ряват производството си.
Сърбия също има интерес
към румънските пазари,
затова съм убеден, че ще
наблюдаваме активизиране
на вниманието и енергията
на бизнеса към Видин Калафат.
- Визирате съседите,
а проявяват ли инте
рес към Видин други
инвеститори?
- Да, последно във
Видин пристига послани
кът на Корея. Инвеститори
от неговата страна тър
сят интересно място за
производство. Но ние
и досега сме привлича
ли интереса на големи
инвеститори. Въпросът е,
че не можем да отговорим
на техните изисквания.
Всеки голям производи
тел на лицензирани стоки
не може да започне работа
без място за депониране на
отпадъците, без пречиства
телна станция за отпадните
му води.
Ние не отговаряме на
тези условия, едва през

Жена кметува
в четири села

СНИМКИ: АРХИВ

Белоградчик, съобщи
кметът Борис Николов.
Савина Спасова е кмет
ски наместник на Извоз,
Пролазница, Долен
чифлик и Горен чифлик
втори мандат. Четирите
селища се намират на
разстояние 5-6 км едно
от друго.
Управничката ги оби
каля всеки ден пеш и с
автомобил. За седалище
е избрала най-голямо
то село Извоз, което се
намира в подножието на
Белоградчишките скали.
От него тръгват пътища
за другите три.
В четирите села живе
ят общо 94 души, разказ
ва управничката. Всички
са възрастни и разчитат
за различни услуги само
на мен, твърди жената.
В Пролазница, селото в
което някога археологътполитик Богдан Филов
е правил разкопки, са
останали 12 души, които
гонят 90-те.
В Долен Чифлик са
поравно – 8 мъже и 8
жени. Малко повече
Наместникът Савина Спасова осигурява на
пенсионери обитават
постоянно селата Горен
възрастните хора от белоградчишките села
Чифлик и Извоз. В мо
мента най-голямата им
Извоз, Пролазница, Долен чифлик и Горен чифлик
грижа е да се снабдят
лекарства, храна и грижи
с дърва за огрев през
зимата.
Общината отпуска от
място по домовете им.
магазини, поща, здрав
са клиенти на социалния
собствената си гора на
Живеещите в чети
ни служби. Дават ми
патронаж в Белоградчик.
старците гориво по 35 лв. рите села имат и други
рецепти и им купувам
Хората от патронажа им
кубика. Кара дървата на
проблеми. В тях няма
лекарства. Почти всички доставят и хляб, а те

следващата година започ
ваме изграждането на реги
онално депо за отпадъци и
на пречиствателна станция
като част от водния цикъл
на града. Инвестицията за
двата обекта е 100 млн. лв.
Ако успеем по-бързо да ги
изградим, инвеститорите
ще дойдат при нас.
- Кой поток ще доми
нира – от Калафат към
Видин или от Видин към
Калафат?
- От Калафат към Видин.
И сега повече румънци
преминават реката, от
колкото българи. Те идват
да вечерят у нас заради
по-доброто качество на
храната и обслужването.
Броят на тези хора ще се
увеличи. Както видинчани
пък ходят вечер до Зайчар,
Сърбия, за същото. С пус
кането на моста Видин ще
стане толкова посещаван
от румънците, колкото се
верното ни Черноморие и
Русе например.
Това означава разви
тие на хотелиерството и
ресторантьорството. Ще
получи тласък и туризмът.
Правителството предвижда
им поръчват по списък
други продукти. На след
ния ден освен храната,
им карат и изпълнена
та заявка. Най-често
им поръчват брашно,
ориз, олио и захар. През
зимата, когато виели
ци откъсват пътя до
Пролазница, мъжете от
патронажа тръгват пеш
с шейна. Но никого не
оставят без обяд, твърди
кметицата.
Старците имат деца
из различни градове
на България. Те звънят
всеки ден на кметицата.
Питат как са родители
те им, живи и здрави ли
са. Стане ли студено,
обикалям къщите всеки
ден, за да видя пушат ли
комините. Бабите не же
лаят да напуснат родни
те си места и да отидат
да живеят при синовете
и дъщерите. Една от
тях я взеха за зимата в
Севлиево и тръгна мно
го разтревожена. За нея
раздялата със селото
беше истинска трагедия,
разказва кметицата.
Жителите на селата
не искат строителни ски
ци или удостоверения,
те имат други нужди,
продължава Савина
Спасова. Някои ме молят
да ги подстрижа, други –
да им измеря кръвното.
Не съм медицинско лице,
но си купих апарат за
меренето. На село кме
тът е за всичко, заключа
ва общата управничка.
От сайта kmetove.bg

сериозна инвестиция за на
шия район, за да направим
културно-историческото ни
наследств о по-достъпно и
по-атрактивно.
- В какъв срок виждате
всичко това?
- В срок от 5 до 10
години. Всичко това, за
което говорих, ще се слу
чи реално след пускането
на моста от следващата
година. Населението на
Видин ще се увеличи,
новите работни места –
също. Възможностите са
за 3–5000 работни места,
с което безработицата във
Видин ще падне до средно
то ниво за страната.
- Очаквате ли мостът
да предизвика по-бър
зото изпълнение и на
други инфраструктурни
проекти?
- Да, мостът ще уско
ри изгражданото на пъ
тя от Видин към София.
От Враца до София има
решение, остават тези 150
км от Видин до Враца. За
България, която строи тол
кова магистрали, този път
няма да е проблем.■
От сайта kmeta.bg

Представиха
книгата на
журналиста
Хари Яръмов
Книгата „Юбилейни върхо
ве на видинския баскетбол“
на журналиста Хари Яръмов
бе представена посмърт
но в Пресклуба на БТА във
Видин. За да почете паметта
му, на представянето бе за
местник-кметът на Община
Видин Борислава Борисова.
Присъстваха, директорът на
Световната баскетболна феде
рация Коста Илиев, състезате
ли от три поколения видински
баскетболисти, журналисти,
представители на спортните
среди и спортни деятели.
Книгата е написана по по
вод 50 години от началото на
журналистическата кариера
на Яръмов и основаването на
видинския баскетболен отбор.
Творбата е плод на 7-годишен
труд, изпълнена с история,
факти и богат снимков мате
риал по спомени на основате
лите на видинския баскетбол.
Инициативен комитет учредя
ва годишна награда за журна
листика „Хари Яръмов“.
Спортният журналист е
възпитаник на Висшия инс
титут за физкултура и спорт,
днес Национална спортна
академия. Започнал е с пуб
ликации на спортни новини,
но 30 години след това ра
боти като кореспондент на
Българската национална те
левизия във Видин. За дълго
годишната си дейност е удос
тоен с орден “Св. св. Кирил и
Методий” и с националната
награда за спортна журна
листика на името на братя
Ексерови. Хари Яръмов почи
на тази година в края на юни.■

Слово
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267 рисунки в национален
конкурс

В Монтана

10-годишната Дарина и 11-годишният Младен са
победителите от областта в конкурса „Как искам
Европейският съюз да промени моят град”
На 1 ноември – Деня
на народните будители,
кметът на Монтана
Златко Живков награди
10-годишната Дарина
Накова от Трето ОУ
„Д-р Петър Берон” – гр.
Монтана, и 11-годишния
Младен Илиев от
Второ ОУ „Константин
Фотинов” – гр. Лом. Те са
победителите от област
Монтана в конкурса за
детска рисунка на тема
„Как искам Европейският
съюз да промени моя
град”, съответно във
възрастовата група от
6 до 10 и от 11 до 12
години.
Областна

администрация отличи
и награди рисунките
на 12-годишната
Катерина Антова от ОУ
„Петър Парчевич“ – гр.
Чипровци, 11-годишния
Младен Илиев и
12-годишния Кристиян
Димитров от ОУ
„Константин Фотинов“ –
гр. Лом. Лично заместник
областният управител
Нина Петкова поздрави
децата. Дарина мечтае
за повече място за
игра в парка, затова е
нарисувала маса за тенис
и площадка за скейтборд,
Младен желае да има
мост на р. Дунав, който
да свърже родния му

град Лом с румънския
Расту, а Катерина
за университет в
малкото китно градче
Чипровци, старинен
мост пък е нарисувал
Кристиян.
Рисунките на
Дарина и Младен
ще бъдат изпратени
в София за участие
в националния кръг,
в който са включени
победителите от всички
области. Там те ще
се борят за голямата
награда – PSP конзола,
която ще бъде връчена
лично от министъра по
управление на средствата
от Европейския съюз

Томислав Дончев на
специална церемония.
Получихме 267
рисунки от Монтана,
Лом, Берковица, Вършец,
Вълчедръм, Чипровци и
Георги Дамяново. Децата
ни изпратиха своите
предложения за един

по-чист, по-модерен и
по-слънчев град. Едни от
най-смелите желания на
децата са зоологически
градини, площадки за
игри, футболни игрища,
виенски колелета,
ваканционни селища,
кино и мол.

След като децата
получиха наградите си,
дойде най-интересната
част – много игри,
викторини и забавления
с клоуна „Бонбон“ от
общинския куклен театър
„Патилан“ и сладка торта.
■ Слово плюс

Лютидолското читалище
Деца посетиха летателния чества 85-годишен юбилей
център в с. Ерден
Мирослав ГЕТОВ
В навечерието на Деня
на народните будители - 1
ноември, НЧ „Фар 1927”
в мездренското село Люти
дол чества своя 85-годишен
юбилей. По този повод
под възрожденската стряха
на просветно-културното
средище се събраха няколко
поколения самодейци
от планинското селище.
Кратка ретроспекция на
възникването, развитието
и съвременното състояние
на читалището направи
председателят на
Настоятелството Стефанка

Доброволците от двете детски
полицейски управления
в Монтана се запознаха
с дейността на АВА
летателен център в с. Ерден
46-те доброволци от двете детски полицейс
ки управления в Монтана, създадени в Трето
ОУ “Д-р Петър Берон” и в Осмо СОУ “Отец
Паисий”, гостуваха на АВА летателен център
в с. Ерден. Поканата за посещението им бе
във връзка с тържественото награждаване на
Българския национален аероклуб в летател
ния център през почивните дни.
В учебната зала на комплекса домакините
Ани и Ангел посрещнаха със сладки и топли
напитки малките си гости и ги запознаха нак
ратко с историята и дейността на центъра.
Учениците разгледаха базата и самолетния
хангар и с искрено възхищение се снимаха за
едно със смелите парашутисти.
Специално за тях пък те направиха демон
стрирани скокове с парашути от височина
1200 метра. Децата наблюдаваха с интерес
и дистанционно управление на безмоторни и
моторни самолети. По-любопитните се надп
реварваха да се докоснат до авиомоделите.
Всеки доброволци бе качен във вътрешността
на самолетите и разгледа отблизо пулта за
управление на летателните машини.
Със старта на учебната година добровол
ците от двете детски управления в Монтана
са преминали лекции по стрелкова подго
товка в Стрелбищния комплекс в Монтана и
въвеждаща лекция. Следващото им занятие
ще бъде свързано с теми по безопасност на
движението. ■ Слово плюс

Нора ЦАНОВА
дна от инициати
вите по проекта
“И баба може” събра в
Регионалната библиоте
ка “Христо Ботев” във
Враца 24 малчугани и
техните баби. Целта бе
да се покаже приемстве
ност между поколенията.
И докато засмените па
лавници смело чатеха
на компютрите, седнали
до тях техните баби, под
вещото им ръководство,
усвояваха тайните на
мишката, която бяга по
тайнст вения монитор,
учеха се да правят
файлове и да си четат
електронните писма.
По време на иници
ативата задачата беше
чрез електронната игра

Драганова.
Основано на 27 април
1927 г. от дузина будни
младежи, предимно
учители, начело с Костадин
Тинчев, лютидолското
читалище посреща своя
85-и рожден ден с над 100
действителни членове, два
художествени колектива
и библиотечен фонд от
5 400 тома литература. За
поддържането на този храм
на българщината години
наред се грижи секретарбиблиотекарят Снежанка
Тинчева, която в момента
подготвя етнографска

изложба, посветена на
Балканската война.
За общоселския
празник на духовността
допринесоха „пазителката
на традициите” Тоня
Борисова, женската
фолклорна група при НЧ
„Фар 1927” с ръководител
Кръстьо Стефанов,
тригласният народен
хор „Типченски майки”,
танцовият ансамбъл
и женският народен
хор към НЧ „Просвета
1925” - Мездра, оркестър
„Настроение” и певицата
Виктория Тодорова. ■

Е

Любомир ВЕСЕЛИНОВ

Многобройни са проявите
и инициативите на Клуба на
пенсионера в Белоградчик,
проведени в европейската
година на активно остаря
ване и солидарност между
поколенията. Една от тях
е и срещата, инициира
на от Клуба в Младежки
дом – Белоградчик, в ко
ято участваха още членове
на клуба от град Зайчар,
Р. Сърбия, представители
на клубовете от Чупрене,
Горни Лом и Кнежа. Гости
на срещата бяха Мирослава

Баба с мишка, детето
с книжка
“Буквенка” най-малките
да се научат на нашето
„а, бе” , да правят срички,
думи и изречения, ръко
водени от знаещите баби,

които все по-уверено пък
боравеха с мишката. И
така споделиха и двете
поколения, включени в
играта, видимо бе, че в

Солидарност
между поколенията
Чавдарова – председател на
ОбС – Белоградчик, Росен
Младенов – зам.-кмет на об
щината, и ръководители на
институции.
Симеон Илиев –председа
тел на Клуба на пенсионера в
Белоградчик приветства учас
тниците в срещата и ги позд
рави с международния ден на
възрастните хора. Той говори
за нуждата от създаването на

оптимални условия за хората
от третата възраст да живеят в
добро физическо и психичес
ко здраве. Бе изнесена и твър
де негативна статистика за
неблагоприятните резултати
от демографската характерис
тика на населението, най-вече
свързана с застаряването на
нацията, както в национален,
така и в регионален мащаб.
Стана дума и за някой наболе

бъдещето все повече има
място за мишката, а тя
няма да изяде книжката,
която пък със сигурност
ще я има още дълго.■
ли и злободневни въпроси от
живота на общината, най-важ
ният от които е оцеляването
на общинската болница.
Председателят на
Общинския съвет направи ко
ментар на приетата неотдавна
Наредба за организацията,
финансирането и дейностт а
на клубовете на пенсионера
на територията на общината
и пожела на всички здраве,
кураж и бодър дух. След де
ловата част с голям интерес
и приятни преживявания бе
посрещната културната прог
рама на гостите от Сърбия.■

Слово

земляци
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В Крапец почетоха
паметта на героите

В Мездра честваха
100-годишнината от
Балканската война
Мирослав ГЕТОВ
Със скромно тържество
в Мездра беше отбелязана
100-годишнината от
Балканската война
1912 - 1913 г. По случай
вековния юбилей от
паметното историческо
събитие Централният
съвет на Съюза на
ветераните от войните на
България (СВВБ) удостои
със званието „Почетен
председател” на СВВБ
90-годишния Йордан
Йорданов, основател и
дългогодишен председател
на общинската организация
на съюза.
Други трима ветераниучастници в Отечествената
война 1944-1945 г. бяха
отличени със званието

„Почетен член”: Марко
Марковски (92 г.) от
Старо село и мездренете
Александър Младенов (90
г.) и Илия Григоров (89 г.).
От своя страна
Областното ръководство
на СВВБ и Община
Мездра връчиха грамоти
и краеведското изследване
„Мездра - кратък
исторически очерк” на
всичките 22-ма ветерани от
общината. Доайен сред тях
е 95-годишният Испиридон
Вановски, който е родом от
с. Еремия, Кюстендилско, а
„най-млад” - 87-годишният
Илия Йорданов от Долна
Кремена.
На тържеството бяха
уважени и останалите
живи фронтоваци: Иван

Христо Черняев
тамен Панчев е в класацията на
тачените български поети.
Той е роден в Ботевград (старото
Орхание) на 1.ХII.1879 г. Баща му е взел
участие навремето в епичните боеве
при Сливница. Чичо му Стоян Цагарски
е съратник на Васил Левски, бил е
заточеник в Диарбекир.
Стамен Панчев учи в кюстендилската
педагогическа гимназия. Завършил е
педагогика и философия във Висшето
училище (СУ „Св. Климент Охридски”),
след което учителства в Троян и по-сетне
в родния си град, където е бил и директор
на гимназията. Оженва се за сестрата на
поета Никола Ракитин. След Школата за
запасни офицери в Княжево е изпратен в
38-и Царибродски пехотен полк…
Искам да отбележа, че по време на
близо двегодишното ми пребиваване през
80-те години на миналия век в Ботевград,
по спомени на по-стари хора си създадох
по-цялостна представа за Стамен Панчев.
Бил е интелектуална личност, излъчваща
благородство.
Като преподавател е имал обичта на
гимназистите. Като читалищен деец,
основател на туристическо дружество,
диригент на хор и цигулар и флейтист
в учителския оркестър, той е отдавал
сили и знание за културното издигане на
своите съвременници…
Когато потегля в боен марш за фронта,
синът му Павел е тригодишен. Ето какво
пише в пресата внучката му Мария
Генева:
„След обявяването на Балканската
война в 1912 година Стамен Панчев е
мобилизиран като запасен подпоручик
в 38-и Царибродски пехотен полк…
На 17 март 1913 г. е тежко ранен (при
Чаталджа) и след шест дни умира,
стиснал в ръце портрета на своя любим
син Павел. В колета, който близките на
поета получават от фронта, те намират
цялата кореспонденция между него
и семейството му и една тетрадка
със 73 стихотворения. Между тях е и
стихотворението „Сине мой!”…
Още деца, в първите си училищни
години, ние шепнехме това велико
стихотворение като свещена молитва

С

Мирослав ГЕТОВ
Троен повод събра на
Димитровден жителите на
Крапец, община Мездра.
В слънчевия предиобед на
26 октомври те честваха
заедно храмовия празник
на църквата „Св. вмчк
Димитрий Чудотворец”,
100-годишнината от
Балканската война 19121913 г. и събора на селото.
По този повод водос
вет за здраве отслужи
енорийският свещеник о.
Владислав Цветанов, след
което признателните по
томци положиха венци и
цветя пред войнишкия

паметник в центъра на
селото, въздигнат преди
девет десетилетия и ос
ветен на 5 юни (Св. Дух)
1922 г. Върху обелиска
от бял врачански камък,
дело на майстора камено
делец Никола Динков от с.
Върбешница, са изписани
имената и лобните мес
та на 20-ина крапешчани,
загинали в Сръбскобългарската, Балканската,
Междусъюзническата и
Първата и Втората светов
ни войни, както и дари
телите за въздигането на
паметника.
Слово за непреходното

значение на Балканската
война произнесе кметс
кият наместн
 ик Бистра
Банкова - Георгиева. Пред
паметта на героите се пок
лониха също представи
тели на общинск
 ата орга
низация на ВМРО - БНД
- гр. Мездра, Кметство
Крапец и Върбешница.
Съорганизатор на възпо
менателната проява бе
местният общественик
Илия Николов, бивш из
пълнителен директор на
металургичния комби
нат „Елисейна” и главен
ктитор на храма „Св.
Димитър”. ■

Вълков и Нешко Вутов
от Върбешница, Иван
Лишковски от Горна
Кремена, Димитър Митов
от Елисейна, Стойко
Нанков от Крета, Петър
Дончев от Люти брод,
Мило Милов от Ослен
Криводол, Димитър
Маджарски от Старо село,
Асен Петров от Типченица,
Христо Топалски и Никола
Котарански от Царевец,
както и мездренете Първан
Иванов, Петко Петков,
Тошо Нинов, Милан
Кадийски и Никола Иванов.
Грамоти за получиха
и 18 заслужили деятели,
подпомагали през годините
дейността на Съюза на
ветераните от войните на
България. ■

Сине мой!
Надежда скъпа…
и неговите клетвени думи като да
се отнасяха за нас. То е пропито с
чувствеността и силата на обичта и
мъката на смелите воини, обладани от
справедливия устрем за освобождението
на поробени български земи.
„Сине мой!” в продължение вече на
столетие се е превърнало във всеобемна
метафора и синоним на завета и
горещата бащина обич на бранителя
на свещените български идеали, завет
и обич еднакво както към своя син,
така и към българчетата – потомци
на храбри и безстрашни деди и бащи.
Това стихотворение е въплътило
волята и непоколебимата преданост
към Отечеството, жертвената вярност
на храбрите му мъже пред олтара
на неговата свобода и на неговата
целокупност. То е сякаш клетвата на
истинската българска кръв, готова винаги,
когато трябва, да се пролее в името на
България и на потомците й.
„Сине мой!” е стихотворението
– апотеоз на родолюбието, добило
свой незиблем ореол в единствената
знаменателна книга на поета „С перо
и меч”, излязла за пръв път през 1927
година.
Какви патриотични бисери има в тази
родена в боевете стихосбирка! Там поетът
недвусмислено отсъжда:
Тоз, който дълга си изпълни, да знай
достойно е чедо на родния край.
Другаде поетът с епически блясък ще
сподели:
Зовът на войната стресна цял народ,
цял народ за ден се сбра под
знамената:
юноши в разцвет на своя млад живот,
хора на семейства, даже под съдбата
сгърбени веч старци призова войната.

що тлеят някъде зарити
без кръст и без венци.
Сред тези славни воини е и Стамен
Панчев, чиято рота, командвана от него,
участва устремно в генералната атака
при Чаталджа, където е охранявала брега
Вести за победи носят се оттам,
на Мраморно море от десант. Там, в
всеки ден донася вести за убити,
жестоките сражения, той е тежко ранен от
за роднини и за хора близки нам –
обстрелващия ги английски броненосец.
нещо тежко, тежко стегнало
… На юг, на юг от Одрин, където е
гърдите,
Чаталджа, някъде до селцето Кадъкьой
на тъга и радост смесват се сълзите.
поетът последно е шептял „Сине мой!,
Сине мой!”, за да се чуе този легендарен
В стихотворението „Другари” Стамен
шепот в цяла България, която прекланя
Панчев дава израз и на победната
знамето си пред подвизите на героите,
атмосфера на фронта, и на скръбта си към загинали за нея. За да изтръпваме, когато
загиналите в битките:
произнасяме светите думи:
Развяват се гордо над нас знамената,
Сине мой, надежда скъпа моя,
настроени войнствено тупкат
радост в грижи, грижа в радостта,
сърцата,
може би проследен ден е тоя,
часът на отплата вековна удари;
в който те милува твой баща.
за бой призовала е всички родина –
под такта дружина върви след
Аз отивам, за да се не върна –
дружина.
дълг отечествен зове ме в бой.
Здравейте, другари!
Дай да те целуна и прегърна,
може би за сетньо, сине мой!
…………………
В тази елегия – прощаване с
И денем, и нощем атаки ужасни,
невръстния син и предсказание за
косят безпощадно и
смъртните схватки на бойното поле няма
болести страшни –
малодушие и колебание. Поетът – воин
където погледнеш: по диви чукари,
като доблестен рицар на българската си
край брегове морски, в поля, по могили, кръв и на българската земя всеотдайно и
навсякъде гробове, гробове мили.
гордо изповядва: „Дълг отечествен зове
Простете, другари!
ме в бой.” Това е негово кръвно верую и
А в стихотворението „С мъгла небето се съдба.
облече…”, под което поетът е отбелязал,
… През годините „Сине мой!” е
че е писано в Лозенград, той ще увенчае
изпълнявано като песен от хоровете
с дълбоката си въздишка геройски
„Кавал” и „Гусла”, за да проникне
загиналите:
дълбоко в паметта на българските
Съдба – светът ще вечно кити,
поколения като легенда и като завет –
ще кити вожди именити
заветът на загиналия нейде при Чаталджа
със славата на тез борци,
поет – воин Стамен Панчев. ■
Всеки дом изпрати някой близък, свой:
своя мъж жената, татко си детето,
майка син изпрати плачешком за бой…
……………………

Слово
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Д-р Даниела
Стоянова

OБЩИНА ЧИПРОВЦИ

ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА
ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР”
НА ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ
„ДЕТЕЛИНА“ ГР. ЧИПРОВЦИ
І. Място и характер на работата
Директорът на детската градина планира,
организира, ръководи и отговаря за осъществява
нето на държавната политика в областта на обра
зованието и предучилищното възпитание на деца
та и за цялостната административно–управленс
ката и финансова дейност на детското заведение.
Място на работа – ОДЗ „Детелина“ - гр. Чипровци.
ІІ. Изисквания за заемане на длъжността:
2.1. Да отговарят на изискв
 анията на чл.40, ал.4
от Закона за народната просвета:
- Да не са осъждани на лишаване от свобода с
влязла в сила присъда за умишлено престъпление.
- Да не страдат от заболявания и отклонения, ко
ито застрашават живота и здравето на децата.
- Да не са лишени по съдебен ред от правото да
упражняват професията си.
2.2. Да нямат наложени дисциплинарни
наказания, освен ако наказанията са заличени.
2.3. Да нямат прекратен договор като директор
на основание чл.328, ал.1, т.5 от КТ и чл.330, ал.2,
т.6 от КТ в едногодишен срок преди подаването на
документите, освен ако уволнението не е отменено
като незаконно по надлежния ред.
2.4. Да имат диплома за завършена степен на
висшето образование с образователно-квалифика
ционна степен “Магистър” или “Бакалавър” по:
- Специалност от професионално направление
„педагогика” с присъдена професионална квали
фикация „педагог” и/или „детски учител”, „детски и
начален учител”
- Специалност от друго професионално направ
ление с присъдена квалификация „учител” и до
пълнителна професионална квалификация „детски
учител”.
Посочените специалности и квалификации да
позволяват да се изпълнява нормата за задължи
телна преподавателска работа на директор в дет
ска градина съгласно Наредба №3 от 18.02.2008 г.
за нормите за преподавателска работа и реда за
определяне на числеността на персонала в систе
мата на народната просвета.
2.5 Да имат не по-малко от 3 години учителски
стаж по смисъла на чл.19, ал.1 и ал.2 от Наредбата
за пенсиите и осигурителния стаж.
ІІІ. Начин на провеждане на конкурса
Конкурсът за заемане на длъжностт а „Директор“
на ОДЗ „Детелина“ - гр.Чипровци се провежда
чрез защита на проектопрограма за развитие на
детската градина за период от 3 години и събе
седване по нормативната уредба в системата на
образованието.
ІV. Необходими документи
4.1. Заявление до кмета на община Чипровци за
участие в конкурса
4.2. Документ за самоличност /копие и оригинал
за сверяване/.
4.3 Документи за завършена степен и специал
ност на висшето образование, професионална ква
лификация “учител”, допълнителна професионал
на квалификация „детски учител, педагогическа
правоспособност /копие и оригинал за сверяване/.
4.4. Свидетелство за съдимост /оригинал/.
4.5. Удостоверение, че лицето не се води на дис
пансерен отчет за психично заболяване /оригинал/.
4.6. Карта за предварителен медицински преглед
във връзка с кандидатстването за длъжностт а “ди
ректор” на детска градина /оригинал/.
4.7. Документи, удостоверяващи продължител
ността на трудовия стаж и професионалния опит
– трудова и/или служебна книжка, осигурителна
книжка или друг документ, удостоверяващ осигури
телен стаж /копие и оригинал за сверяване/.
4.8. Професионална автобиография – CV.
4.9. Други документи, ако кандидатът притежава
такива – за научно звание или научна степен, за
професионално-квалификационни степени /копие
и оригинал за сверяване/.
4.10. Декларация от кандидата, че към момента
на подаване на документите за участие в конкурса
няма наложено дисциплинарно наказание.
4.11. Проектопрограма за развитие на детската
градина за период от 3 години.
V. Срок и място на подаване на документите
Документите по т.4 се подават лично от всеки
кандидат в Общинска администрация - Чипровци –
стая 103, в срок до 10.12.2012 г. включително.
Копията на представените документи да са ясни
и четливи.
VІ. Телефон за справки:
095542828; 09554 2297 и GSM 0878101236.
Анатоли ПЪРВАНОВ
кмет на община Чипровци

ПГСАГ „ПРОФ. АРХ. СТЕФАН СТЕФАНОВ” – МОНТАНА

С НОВ, ТРЕТИ ПРОЕКТ
ЗА МОБИЛНОСТ
ПО СЕКТОРНА
ПРОГРАМА
„ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ”
За ТРЕТИ път учениците на Професионална
гимназия по строителство, архитектура и геодезия
„Проф. арх. Стефан Стефанов” ще получат въз
можност да осъществят мобилност с цел практика
в страна от Европейския съюз. Двадесет ученици
ще имат възможността да пребивават и работят
три седмици - от 07.IV.2013 г. до 27.IV.2013 го
дина, в Потенца - Италия. Това става възможно,
благодарение на спечелен проект № 2012-1-BG1LEO01-06780 „САНИРАНЕТО НА СГРАДИ –
ИНВЕСТИЦИЯ В БЪДЕЩЕТО”, от професионална
та гимназията по Секторна програма „Леонардо да
Винчи”, дейност „Мобилност”.
Цел на проекта е придобиването на нови про
фесионални умения и компетенции в областта на
санирането, чрез провеждането на практика в ре
ална работна среда за придобиване на практичес
ки опит.
Цялото това предизвикателство е отпр
 авено към
учениците от 11 клас. За участието си в проекта
те са избрани след участие в конкурс по критерии,
определени предварително, и чрез полагане на
тестове по професионална подготовка и по анг
лийски език. Учениците в продължение на 4 месеца
ще преминат през допълнителна професионална
подготовка: по специалността - 180 уч. часа, по ан
глийски език - 140 уч. часа, и културна подготовка
– 40 уч.часа, необходими им за успешното провеж
дане на практиката, след което отново ще се явят
на изпит.
По време на мобилността участн
 иците ще рабо
тят съобразно специалностт а си и предварително
съгласуваната програма на практиката, съобщи
екипът по проекта - инж. Красимира Каменова е
ръководител, а ландш. арх. Веселина Заркова е
координатор, които са уверени в успеха и качестве
ното изпълнение на проекта.
„Радвам се, че проектът вече дава резултати –
учениците са много по-мотивирани в отношението
си към учебния процес и професионалната подго
товка” - сподели ръководителят на проекта.

oбщопрактикуващ лекар,
специалист по
обща медицина
Всеки работен ден

от 8,00 до 13,00 часа

Набира
пациенти
Тел. за контакти:
096 389 346

“АПОЛОН-21” ООД,
Монтана

ул. “Цар БорисIII” № 11

Поликлиника, кабинет 106

6

►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

8 – 14 ноември
8 ч † Събор на св. архангел
Михаил и другите Небесни
безплътни сили. Св. мчк Ангел
Лерински (Архангеловден)
9 п Св. мчци Онисифор и
Порфирий. Преп. Матрона и
Теоктиста. Св. Нектарий, еп.
Егински (1920)
10 с Свв. апп. от 70-те:
Ераст, Олипм и Родион,
Сосипатьр и др. Преп.
Арсений Кападокийски
11 н † Неделя след Неделя
подир Въздвижение. Св. мчци
Мина, Виктор и Викентий (Тип.
с. 114). Мчца Стефанида.
Преп. Теодор Студит, изпо
ведник
12 п Св. Йоан Милостиви,
патр. Александрийски. Преп.
Нил Постник. Преп. Нил
Мироточиви, Атонски.
13 в Св. Йоан Златоуст,
архиеп. Константинополски
14 с * Св. ап. Филип. Св.
благоверни цар УправдаЮстиниан и царица Теодора
(Коледни заговезни)

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

„Този проект е финансиран с подкрепата на
Европейската комисия.
Тази публикация (съобщение) отразява са
мо личните виждания на нейния автор и от
Комисията не може да бъде търсена отговор
ност за използването на съдържащата се в нея
информация.”

ТПК “Септември”
– Монтана
произвежда:
• дюшеци, маси – холни и кухненски,
и столове
• Отдава помещения под наем
за офиси и производство

ТПК „Септември” предлага
офиси под наем в Битов комбинат
на ул. „Трети март” 84
Монтана, ул. “Индустриална” 8,
тел./факс: 096/305 802 – гл. счетоводител

„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..

Слово

спектър
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Шест десетилетия
врачански архив

Елеонора ЦАНОВА
В продължение на 60
години, от създаването, с

Указ на Народното събра
ние от 10 октомври 1951
година, Държавен архив -

Враца е хранилище на об
ществената и родова памет
в региона. Началото е през

1952 година, със задачата
да събира, документира
и съхранява историята на
Врачанския край. В момен
та архивът притежава едно
изключително богатство
от над 2115 линейни метра
експозиционни матери
али с 2897 архивни фонда.
Първият директор на
Окръжен държавен архив
Враца е Никола Митов.
На тържеството по слу
чай годишнината сред
експозицията, съдържаща
някои от най-ценните еди
ници на архива, присъства
директорът на Главна ди
рекция “Архиви” Мартин
Иванов. Той сподели, че
за него Враца е особено
място, пълно с история, а

специалистите влагат не
само професионализъм,
но и ум и сърце в своята
работа, сътрудничейки си с
всички културни институти.
Благодари на дарителите,
тези живи възрожденски
будители, и подчерта, че
архивът не е прашно място,
а една съкровищница, ко
ято трябва да бъде запазена
и предадена на младото
поколение.
От години врачанският
архив обитава една уникал
на сграда, обявена за памет
ник на културата и една от
най-старите в града, дело
на архитект Дограмаджиев.
Тук освен да се докоснат до
историята, може да се види
и всичко сътворено в нашия

град - първият паметник на
Христо Ботев, сградите във
Враца, сътворени от нашите
предци. Сред задачите, ко
ито си поставят, навършвай
ки тази достолепна възраст,
формулирани в словото на
началник-отдел Маргарита
Василева, която с много
чувство каза, че само ви
ното и архивите стават все
по-хубави с годините, това
е представянето на това
изключително богатство на
миналото по един по-дос
тъпен начин на сегашното
и бъдещото поколение,
чрез преминаване от хар
тиен на цифров носител на
всички архивни единици,
което е едно изключително
предизвикателство.■

„Тигрите” равни на

манастирските момчета
града под Околчица, е
премиерът Бойко Борисов.
Той пристигна минутки
преди началото на срещата,
отложена с половин час
след определеното време, и
слизайки по екип от джипа
“Тойота”, направо излезе
на терена. Играещият ляв
бег министър-председател
в Деня на будителите
1 ноември отдели в
следобеда време да
порита със своите играчи
от Бистрица, сред които
има изявени доскоро
футболисти като Гошо
Гинчев, Анжело Кючуков
и др.
От Манастирище,
начело с кмета Атанас
Атанасов, който преди мача
обеща и при загуба, и при
победа да сложи богата
трапеза, играчите на Кунчо
Кузманов, арендатор в
Хайрединската община,

са хора от системата на
“В и К” , служители,
селскостопански
работници.
Резултатът откри в 8-ата
минута футболистът от
Манастирище Валентин
Лилов и това поощри
домакините. През второто
полувреме отборът на
премиера изравни чрез
гол на Анжело Куючуков.
През целия мач дошлите
с автобус да подкрепят
своите играчи от
Манастирище и малкото
врачански запалянковци
отправяха призиви към
премиера, припомняйки
щедрите обещания за
модерно,съвременно табло
и за ново осветление
на врачанския стадион.
Бързайки на излизане,
Бойко Борисов направо
подмина чакащите го
журналисти.■

Диди НИКОЛОВА
Общински съветници от ГЕРБ във
Видин внесоха предложение за пре
разглеждане на Синята зона в града,
тъй като не са били спазени изиск
ванията на Закона за движение по
пътищата.
Съветниците искат от кмета да из
готви ново предло
жение за платеното
паркиране, което да
отговаря на закона.
Според тях не са
спазени изискв
 а
нията за отстояние
на паркоместата
от пешеходни пъ
теки и кръстовища.
Видинчани са не
доволни и от факта, че синята зона
обхваща и места извън централната
част на града, което предизвиква
редица неудобства. Избягвайки си
ните очертания, шофьорите струпват
колите си в свободните зони, като

И във Видин
недоволни
от синята зона

►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.

много често заемат и тротоарите.
За жителите на града с най-ниски
доходи таксата от 1 лв. за час се
оказа неприемлива. Тук платени
те паркинги не са популярни и ви
динчани ги избягват. При това във
Видин няма алтернативен вариант
за придвижване, тъй като градският

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.

транспорт е закрит отдавна. Поради
тази причина общинските съветни
ци искат и нов дебат за обхвата на
синята зона. Срещу „сините ограни
чения” се обявиха и от Областния
съвет на БСП.■

Слово

плюс

Елеонора ЦАНОВА
Футболистите на
“Витоша”- Бистрица, тъй
наречените “бистришки
тигри”, които имат
честта да се возят в
правителствения самолет,
се оказаха наравно с
ветераните футболисти
на “Манастирище 2000”.
Нахъсани от донякъде
несправедливата
загуба при първия мач
от полуфиналите на
държавното първенство
за ветерани, в четвъртък
играчите от селския отбор,
водени от треньора и
собственик на гарнитурата
Кунчо Кузманов, играха
нахъсано и резултатът 1: 1
бе заслужен.
Играният на врачанския
стадион Христо Ботев мач
беше особено атрактивен,
защото, знае се, че капитан
на отбора, гостуващ в

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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Поетът Ненчо Славчев на 65
Юбилеят на поета бе отп
разнуван по подобаващ на
чин в Регионална библиотека
„Михалаки Георгиев”. Слово
за дейността и творчеството
му произнесе Тодор Младенов.
Поетесата Диана Сиракова раз
каза за съвместната им дейност
като редактори на вестници и
книги и най-вече като ръководи
тели на литературен клуб „Иван
Деспотов”. Със затаен дъх пуб
ликата изслуша авторския ре
цитал на поета, а момичетата от
литературния клуб представиха
откъс от поемата му „Петък 12”.
Приятели и почитатели позд
равяваха юбиляра с пожелание
новата му книга с работно заг
лавие „Без дъждобран” да види
в най-скоро време бял свят. Да
поздравят поета бяха дошли и
от Белоградчик - представители
на общината и местното чита
лище „Развитие” връчиха на
Ненчо Славчев поздравителни
адреси и подаръци.

Авторът на култовата по
ема „Око сред материка” по
лучи поздравителни адреси
и от кмета на Община Видин
Георги Гергов и председателя
на Общинския съвет Пламен
Трифонов.
Ненчо Славчев е роден на
14.09.1947 в с. Върбовчец, бли
зо до Белоградчик. Член е на
Съюза на българските писатели
и е секретар на Дружеството
на видинските писатели,
журналист. Години наред е ра
ботил и във вестник „Слово
плюс”. Автор е на книгите:
„Съобщете на деня”, „Око сред
материка”, „Безработна любов”,
„Бонбони за бедни”, „Когато и
птиците спят”. През 1999 годи
на „Безработна любов” получа
ва наградата за най-добра книга
на годината. Тази година на
литературния конкурс в Трявна
стихотворението му „Разговор
с улулица” бе отличено с трета
награда.■ Слово плюс

Ненчо СЛАВЧЕВ

Чардак
В ранина, по пъртината малко
момченце
тича с чанта на гръб и с червено
носленце,
и крещи подир майка си тоя хлапак:
Ще се видиме пак!
А на ъгъла те са – момче и момиче,
сякаш никой в света като тях не
обича.
И шепти на ухото й тоя чудак:
Ще се видиме пак!

„По следите
на времето”
ова е мотото на изложбата от
Т
картини на Виктория Михайлова
от Монтана в художествената гале

специалност „Графика”, а от 1999
г. работи като учител по рисуване и
моден дизайн в Професионалната
рия в Белоградчик. Тя е един добре
гимназия по лека промишленост –
забелязан творец с ярко присъст
Монтана.
вие в художествения живот не само
За таланта и умението й като педа
в родния град. За това свидетел
гог говорят множеството награди на
стват нейните 12 самостоятелни
нейните възпитаници, които печелят
на национални и международни
дизайнерски конкурси и ревюта.
Много от нейните възпитаници
продължават обучението си по
моден дизайн във висши учебни
заведения.
Настоящата изложба, която ще
остане до галерията да 26 ноември,
бе открита от Любомир Веселинов
– главен експерт „Връзки с
обществеността, култура и прото
кол” в общината и Елена Джунинска
– уредник в художествената
галерия. Експозицията представя
63 творби на авторката, жанрово и
тематично разнообразни. Темите
са провокирани и вдъхновени, как
то от красотата на природата и
животните, така и от възторга от
срещата с изкуството и загадката
на човешката душа и състояния.
В композициите и портретите
се забелязва едно ярко женско
присъствие. Явно авторката се
стреми да вникне в деликатния
свят на жената.
Виктория Михайлова търси раз
лични поприща за познание и изява.
Нейни стихове са публикувани в
три поредни сборника за учите
изложби, които тя откр
 ива във Велико ли-творци на издателство „Анубис” и
„Булвест”. Има и участие в два сбор
Търново, Козлодуй и други градове
ника за поезия „Жриците на Монтана”
на страната. Взема активно участие
и „Антология”. Завоювала е награда
в много национални и регионални
от Второто издание на националния
изложби.
литературен конкурс за учители в
Виктория Михайлова е завърши
Ямбол. Сега тя представи и своята
ла ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” –
Факултет по изобразителни изкуства, стихосбирка „Ядро”.■ Слово плюс

Ще се видиме пак, суети се перона
и се качва и слиза светът от
вагона,
и потъва във здрача последният
влак:
Ще се видиме пак!
А денят се топи, а денят си отива,
не дойде той при мен днес със дума
щастлива,
но му махам с надежда от своя
чардак:
Ще се видиме пак!

Трева
Така вървяха срещу мен нещата,
че ми се случи тази участ зла
да сложа катинара на вратата,
тъй както вече сложих очила.
Какво ще видя по-нататък в двора,
където тичах, пеех и играх? –
трева, превита дозем от умора,
и по стъклата – само дъжд и прах.
И аз пред тях, където ми е мило,
и даже не говоря за това.
И бавно вземам старото косило –
кося напред, Зад мен расте трева.

Преди
да полетиш
Да полетиш,
когато от земята тръгва
коренче на цвете.
Да полетиш,
когато грейва първото кокиче.
Да полетиш,
когато вярваш, че обичаш...
Аз бях, видях
кокичето, смъртта и ветровете,
които ги отнесоха в безкрая...
Но и не вярвах, че така е страшен
този тежък кръст да се родиш
и цял живот да бъдеш
отворено око, което гледа
как слънцето целува слънчогледите
и как наесен
клюмват черни под дъжда.
Да се родиш
в една земя от песен
и да се втурнеш сам в простора
необятен.
И някъде,
и никъде край теб
да се стаява стенният часовник
със циферблата си без знак
кога ще полетиш.

Стихотворение
без дъждобран
Изкуството да тръгнеш под
дъжда...
Да бъде есен, тихо да се сипе
прохладата на идващия ден.
Изкуството да можеш да запееш
в душата си
без думи и без звук
в една родина от ели и кестени,
в която си живял, и си обичал...
Навярно този дъжд ще бъде топъл.
И топли ще са идващите дни...
Но може би ще бъдеш изморен
да ги посрещнеш сам и да запее
душата ти, без дъждобран в дъжда.

