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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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Враца се сдоби с
два красиви обекта

ЕТ „НЕШО МИРАНОВ”
Нешо МИРАНОВ – управител

Kачество
със световно
значение

Ден преди празника на Свети Мина, покровител на семейството,
във Враца социалният министър Тотю Младенов и кметът
инж. Николай Иванов рязаха ленти на два обекта,обновени
по проект “Красива България”, на стойност 440 000 лева
Елеонора ЦАНОВА
Министър Младенов , откривай
ки изцяло преобразеното училище
“Никола Войводов” в кв.“Дъбника”,
сподели, че за 3 години само по про
ект “Красива България” в областния
център са изцяло обновени 6 обекта
на обща стойност 1 350 000 лв. Само
в това най-голямо средно училище
в квартала, където близо три десе
тилетия не е правен ремонт и учат
повече от 900 деца, за саниране и
обновяване са вложени 298 000 лв.,
врачанската община участва в про
екта със 195 000лв. На него са ра
ботили предимно наети по проекти
на социалното министерство безра
ботни, които заедно с това са имали

шанса да усвоят и нова професия в
сферата на строителството. Със са
нирането се намаляват с една трета
разходите на школото за отопление.
"Проект "Красива България" до
каза своята изключителна значи
мост за общините. И реализирането
на проекта за санирането на СОУ
“Никола Войводов” е още един при
мер за ползата от тази програма.
Вярвам, че доброто сътрудничеств о
между община Враца и Министерст
вото на труда и социалната политика
по проект “Красива България” ще
продължи и ще носи ползи за нашия
град - подчерта при откриването
кметът на Враца.
Заедно с министър Младенов,

врачанският кмет откри още един
обект по този проект - паркинг, пе
шеходни пътеки и градинка пред
новопостроения храм “Св. Мина” в
ж.к „Дъбника”.
Красивата църкв а, която ще отво
ри двери преди Великден, направи
това място сред издигащите се ед
нотипни жилищни блокове приятно
и привлекателно за жителите му.
Обектът е на стойност 175 000, като
от своя бюджет Врачанската общи
на е отделила половината от сумата.
Изпълнител е “Пътремонтстрой”
ООД - Враца .
Врачанският епископ Киприян
отслужи водосвет за здравето и бла
годенствието на всички врачани.■

Във Вършец

„Електростарт” АД
направи дарение за медици
В деня на народните будители,
изпълнителният директор на фир
ма „Електростарт“ АД инж. Анатоли
Димитров направи официално да
рение от името на компанията на
филиала на Спешна медицинска
помощ в град Вършец, като връчи
общо 19 комплекта зимни облекла
за медицинските екипи, необходими
за работата им през студения сезон.
Облеклата се състоят от водонеп
ромокаема термошуба и панталон
с висока видимост, които отговарят
на стандартите за работа при ниски
температури и валежна обстановка.
Подкрепата, която „Електростарт“
АД оказва е преди всичко лична
към служителите на Спешна помощ

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

в града, но също така тя е и в пол
за на всички жители на общината и
показва силната социално-отговор
на политика на фирмата, която е
един от най-уважаваните и стабил
ни работодатели в Северозападна
България.
“Електростарт” АД е единственият
български производител на елект
ромагнитни и електронни дросели,
трансформатори и запални устройс
тва за осветителни тела.
Компанията се нарежда на 4-о
място сред най-големите европейс
ки производители и на 6-о място
в света и реализира продукцията
си в повече от 30 държави на 4
континента.■Слово плюс

Диана СИРАКОВА
тартира рехабили
тацията и рекон
струкцията на 18,402
км третокласен път в
област Видин. Пътят
е включен в Лот 37
от четвъртия етап на
Оперативна програма
“Регионално развитие”
2007-2013 г. Ще се ре
хабилитира участък
от път III-121 Иново
- Градец - Шишенци –
Бойница - Кула от км
31+851 до км 41+300
и от км 41+300 до км
50+253. Проектът
бе представен на
пресконференция, в
която участваха за
местник областният
управител на Видин
Елка Георгиева и ди
ректорът на дирекция
“Изпълнение на проекти

С

по ОПРР и програми за
териториално сътрудни
чество на ЕС” в Агенция
“Пътна инфраструктура”
инж. Татяна Бояджиева.

оръжения - мостовете
над реките Тополовец
и Бойнишка. Пьтят ще
бъде изцяло реконстр
 у
иран по нова технология

След 30 години
отново ще има път
за община Бойница
Проектът е за 11 002 565,64 лева и
е съфинансиран от Европейския фонд
за регионално развитие и националния
бюджет. Срокът за изпълнение е 118 дни
Път ІІІ-121 не е ремон
тиран от 80-те години.
По трасето на рехаби
литирания участък се
намират 2 големи съ

- “студено рециклиране”.
При нея се използват на
100% съществ
 уващите
материали в пътната
конструкция.■

Слово

във фокус
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Азат Перуашев:
За нас България е
прозорец към Европа

2

Накратко
БЧК – Враца организира обучение

На 10 и 11 ноември 2012 г. хижа
„Леденика”, в сърцето на Врачанския
балкан, събра 27 млади доброволци на
БМЧК от 5 общини – Враца, Мездра, Бяла
Слатина, Борован и Козлодуй, на обучение,
организирано за тях от ОС на БЧК – Враца.
В програмата бяха включени 3 модула –
„Общи знания за БЧК и БМЧК” (базисно
обучение), „Въведение в хуманитарното
право” и „Репродуктивно здраве” по систе
мата „връстници обучават връстници”.

6500 лв. за аптеките, отпускащи
лекарства на ветераните от войните

Районната здравноосигурителна каса
във Враца изплати средствата на аптеките
за отпускане на лекарства на ветерани
те от войните. Плащането е за сметка на
държавния бюджет и се осъществява чрез
Агенцията за социално подпомагане, която
е потвърдила заявените от НЗОК средства
в размер на 6551 лв.
Във Враца ветераните от войните могат
да получават лекарствата си от 10 аптеки, в
Козлодуй и Мездра от 2, а в Бяла Слатина,
Хайредин, Криводол и Роман от 1.По дан
ни на НЗОК ветераните от област Враца са
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Преписват съчинение
на Софроний Врачански

Депутатът Янко Здравков допълни, че ще работи усилено
до месец да бъде открита Българо-казахска търговска камара
Елеонора ЦАНОВА
С тези думи започна сво
ето приветствие депутатът
от парламента на Казахстан
и председател на демокра
тичната партия “АК Жул”
Азат Перуашев. Той бе на
посещение във Враца по по
кана на депутата от ГЕРБ
д-р Янко Здравков. Заедно с
посланика на Република Ка
захстан Темиртай Избастин,
членовете на делегацията се
срещнаха с министъра на тру
да Тотю Младенов, кмета на
Враца инж. Николай Иванов,
областния управител Пепа
Владимирова и евродепута
та инж. Владимир Уручев.
На разговорите присъства
изпълнителният директор на
Българската агенция
за инвестиции Борислав
Стефанов и кметът на Бяла
Слатина Иво Цветков.
Хан Аспарух е от рода Дуло
и ето защо ние идваме при

вас като приятели и роднини,
заяви Перуашев. Той подчер
та, че реалното икономическо
сътрудничество не отговаря на
потенциала, който имат двете
страни, и те са готови да обсъ
дят вариантите за инвестиции
тук, да работим заедно двете
страни. Гостите от Казахстан
казаха, че имат особен интерес
в сферите туризъм, селско сто
панство, перспектива смятат,
че има във винопроизводст
вото. „За нас България е про
зорец към Европа”, подчерта
ръководителят на делегацията.
Врачанският кмет бе катего
ричен,че ще подкрепим всич
ки начинания, свързани със
създаването на работни места,
както и готовността да пред
ставим конкретни идеи и да
се обсъдят техните намерения
и интереси. Николай Иванов
подчерта, че Враца има голям
потенциал за публично-час
тно партньорство с бизнеса.

Особено внимание той обър
на на възможностите, които
нашият красив Врачански
балкан дава с новите проекти,
които се реализират за це
логодишен туризъм, както и
за ски, еко и велотуризъм и
делтапланеризъм.
Особен интерес представ
ляваше представянето на
Република Казахстан, една
от богатите някогашни съ
ветски държави, от посланик
Избастин. Богатата на нефт,
природен газ и ценни метали
страна ежегодно пуска по 100150 нови предприятия, пре
димно преработващи. - Хората
трябва да имат препитание.
Ние наричаме безработица
та голяма, щом достигне 4
процента, непрекъснато раз
криваме нови работни места.
Нашата икономика е силна и
ние ви каним да работим за
едно - заяви посланикът на
Казахстан.

Работна среща в Княжевац
за ТКПП "Кадъ боаз"

Любомир
ВЕСЕЛИНОВ
Работна среща между
ръководителите на мест
ните власти на приятелс
ките общини Белоградчик
и Княжевац, Република
Сърбия, се състоя в едно
именния сръбски град.
Поради изключителната
важност на една от разг
лежданите теми, свързана с
изграждането на Граничен
контролно-пропускателен
пункт на прохода „Кадъ бо
аз” от българска страна ос
вен кметът Борис Николов
и Мирослава Чавдарова
– председател на общинс
кия съвет, участваха още
Любомила Станиславова
– народен представител
от ПП „ГЕРБ”, Атанас

Кръстин – генерален
консул на България в
Ниш, Сърбия, и Момчил
Райчевски – експерт в Ми
нистерството на външните
работи. От страна на дома
кините участваха кметът
Милан Джокич и Драган
Манчич – председател на
общинския съвет, както и
Йован Исаков – предсе
дател на Сдружението на
частните предприемачи,
Младен Радосавлевич
и Зоран Джорджевич от
Дирекция „Развитие”.
Разнопосочни мнения
и пространни коментари
предизвика първа точка от
дневния ред, свързана с
изграждането на нов ГКПП
по западната граница на
прохода „Кадъ боаз”, край

Социалният министър Тотю
Младенов обяви, че може да
се премине към подписване на
спогодба между двете държа
ви за социално осигуряване,
с което да се защитят осигу
рителните трудови права на
българите, които ще работят
в Казахстан и обратно. Той
допълни, че тук те ще могат
да се ползват и от всичките
социални проекти, по които
България работи, финанси
рани от Европейския съюз.
България е подходящо място
за инвестиции, защото има
политическа и икономическа
стабилност, заяви Борислав
Стефанов, изпълнителен ди
ректор на Българската агенция
за инвестиции и обеща подкре
па и помощ за инвеститорите
от Казахстан. Депутатът Янко
Здравков допълни, че ще рабо
ти усилено до месец да бъде
открита Българо-казахска тър
говска камара.■

Най-възрастната жителка на
община Мездра навърши 101 години

В АЕЦ: "Козлодуй"

Среща с
ръководството
на КНСБ

На 31 октомври изпълнителният директор на
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД Валентин Николов, заедно
с мениджърския екип на дружеството, проведе
среща с президента Пламен Димитров и с ръко
водст вото на Конфедерацията на независимите
синдикати в България (КНСБ). Посещението на
синдикалната делегация бе в рамките на наци
оналната кампания по информиране и консул
тиране „Бъди инфо”*.
След разговорите Валентин Николов подчер
та конструктивното взаимодейств
 ие със синди
катите и добрия диалог при реализацията на
съвместни инициативи в атомната централа,
които могат да бъдат модел за работа между
пограничните села Салаш и мениджмънт и синдикални организации.
На среща с представители на работниците и
Ново корито, Р. Сърбия.
служителите от АЕЦ “Козлодуй” президентът на
Йован Исаков изнесе
КНСБ Пламен Димитров информира за приори
информация за първите
тетите в работата и за предст оящите проекти
резултати от съвместните
на Конфедерацията. В рамките на визитата де
делови контакти на пред
легацията посети командни и машинни зали на
ставителите на бизнеса.
спрените 440-мегаватови блокове и на 1000-ме
Както е известно, връзките гаватовия шести блок, който в момента работи
със 100% натоварване на мощността.
в тази област се създадоха

едва в последната година от
сътрудничеството.
Кметовете Николов и
Джокич декларираха сво
ята добра воля, готовност
и желание да работят за
интензифициране на двуст
ранните отношения между
общините по повод предс
тоящото честване на 45-го
дишния юбилей от Деня
на тяхното побратимяване,
който ще бъде отбелязан
през 2013 година■.

Регионална библиотека „Михалаки
Георгиев” започва кампания за препис
на съчинението на Софроний Врачански
„Втори Видински сборник”. На 1 ноемв
ри - Деня на народните будители, в отдел
„Заемна за възрастни” ученици и граж
дани поставиха началото на преписа.
Кампанията е посветена на 210 години от
написването на двата видински сборника,
по времето, когато будителят е пребивавал
в град Видин. Инициативата ще приключи
точно след една година, когато отново на
Деня на народните будители ще бъдат от
личени участниците, преписали най-много
страници. „Втори Видински сборник” е на
писана от българския книжовник през 1802
година. Сборникът се отличава с нравст ве
но-поучителни тенденции от общочовешки
и гражданск и мащаб. С двата си видинск и
сборника епископ Софроний се изявява
като начетен книжовник, като съставител и
преводач.

*Националната кампания по информиране и
консултиране „Бъди инфо” се организира от
Конфедерацията на независимите синдикати
в България, в партньорство с Българската
стопанска камара. Реализирането на кампа
нията е в пряка връзка с Директива 2002/14/
ЕС на Европейския парламент и Съвет, която
установява общата рамка за информиране и
консултиране на работниците в рамките на
Европейската общност. Участниците в кам
панията провеждат срещи и дискусии по въп
росите на информирането и консултирането,
на които се предоставя информация за това,
как работещите могат да използват това
свое право в своето предприятие.■

На 1 ноември, най-възрастната жител
ка на община Мездра - Цвета Минковска,
навърши 101 години. По този радостен
повод тя получи цветя, поздравителен ад
рес и предметен подарък от общинската
управа на Мездра. Достолепната столет
ница беше поздравена от зам.-кмета инж.
Генади Събков и от директора на Дирекция
„Хуманитарни дейности“ Валентин Вълчев.
Празникът на родената през 1911 г. в с.
Долна Кремена баба Цвета споделиха
нейният грижовен син Борис Минковски
- бивш директор по икономическите и тър
говските въпроси в минно-металургично
то предприятие „Елисейна“ и в завода за
стоманени телове и въжета „Метизи“ - гр.
Роман, и снахата Геновева Минковска дългогодишна началничка на Бюрото по
труда.
Държеливата кременченка, която пове
че от половин век живее в Мездра, не се
оплаква от живота и е съхранила бодър
своя дух. Най-голямата й отрада са нейни
те внуци: Цветослав, собст веник на фирма
за счетоводен софтуер във Враца, и Иван,
зам. районен прокурор на Мездра, както и
правнукът Георги, второкурсник в УНСС

Есенна изложба на гълъбовъдите

Над 20 гълъбовъди от област Видин и
Румъния участваха в традиционната есен
на изложба на Клуба на гълъбовъдите и
природолюбителите “Бонония 09” - Видин.
Изложбата бе разположена в спортната
зала на града. Изложени бяха гълъби,
кокошки, канарчета, някои видове папага
ли и зайци. Най-атрактивни са породите
гълъби „Мария Стюард”, „Фенерлии” и
видинската специално селектирана в раз
личните оперения – жълт, червен, бял и
шарен. Част от гълъбите бяха оценени от
съдия Ангел Ангелов от Монтана. Право на
оценка имат само тези птици, чиито собст
веници са членове на клуба. А видинските
породи могат да бъдат оценявани само от
местни съдии поради своята специфика.■

кметове

Първолета
ЦВЕТКОВА
- Г-н Тошев, депутат
сте от управляващото
мнозинство, можете да
помогнете на общините
за решаване на наболели
те им проблеми. За какво
най-много ви търсят кме
товете от област Видин?
- Общините имат много и
различни проблеми, но по
мощ търсят от нас – депу
татите от района, най-вече
за подготовка на проектите
си. По-малко са молбите
за съдействие за одобре
нието им. Кметовете знаят,
че качествените разработ
ки печелят финансиране.
Общините от област Видин
все още нямат капацитет за
самостоятелна подготовка
на проекти. Ние ги свърз
ваме с консултанти от раз
лични области. Не говорим
за пари за тези хора, защо
то те са предвидени във
финансирането.
- На всички ли кмето
ве помагате, или само на
тези на ГЕРБ?
- На всеки, който ме по
търси за съдействие. Имам
добри контакти с всички
кметове с изключение на
кмета на община Ружинци
Венцислав Ванков. Той
налага други методи на
работа, които не пасват на
днешния обществен живот.
ГЕРБ в област Видин има
кметове само в общините
Кула и Димово. Останалите
са от различни партии.
Много добре работя с
кмета на община Чупрене
Ваньо Костин, който е на
БСП. Много е активен, в
момента неговата община
изпълнява 9 проекта. На
път сме да разрешим един
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Депутатът от Видин Владимир ТОШЕВ:

Помагаме
на активните
кметове

Общините търсят помощ за
разработване на проекти, все
още нямат капацитет за това
много голям негов проблем
– при предишното прави
телство е бил изграден во
допровод в село Горни Лом
само въз основа на устна
уговорка с изпълнителя.
Парите трябвало да
се преведат от МРРБ
по обещание на Димчо
Михалевски, тогава замес
тник-министър. Но не са
преведени, сега аз уговарям
министър Дянков да преве
де 800 000 лв., защото рабо
тата е свършена. Общината
има годишни собствени
приходи от 150–160 000
лв. Как би могла сама да
се справи с този проблем?
Работя добре и с кмето
вете на Грамада Николай
Гергов и на Макреш Иван
Каменов. Последно им съ
действах за снабдяване с
кола за детск ата градина в
Макреш.
- Как работите с кмета

Първолета ЦВЕТКОВА
-н Гергов, как оцелява в
кризисните години мал
ка община като Грамада?
Видин и Белоградчик се за
дъхват от дългове, а вашата
кой я пита как е?
- Никой не ни пита. Никой
не се интересува от нас, но
ние продължаваме да същес
твуваме и да крепим живота в
обезлюдените селища. Не раз
читаме изцяло на държавна
субсидия. 60 процента от бю
джета ни идва от държавата,
но 40 процента са наши, соб
ствени приходи. Събираме ги
основно от данъци и такси.
Звучи парадоксално, но ние
нямаме задължения към
никого. Приключихме 2011 без
дългове, разплащаме се за
всичко и през 2012. Според
критерия на финансовия ми
нистър Симеон Дянков за
състоянието на общините, ние
сме отличници.
- Как успявате да свържете
двата края?
- Успяваме с добра местн
а
политика. Ние сами си вър
шим най-важните услуги на
населението. Не сме наели
фирма, а сами си събира
ме боклука и поддържаме
чистотата. Ние сами си чистим
улиците през зимата от снега,
имаме собствена пожарна и
линейка. Отпускат ни 12 000
лв. за снегопочистване и ни
стигат. Ако наемем фирма, те
няма да са достатъчни и за
два месеца. Успяваме с помалко средства да осигурим
добри условия за живот.
- Но всичко това изисква и
снабдяване със съответна
техника.
- Да, имаме си сметосъби
рачна машина. Имаме и снего
ринна машина, а през зимата
и два трактора превръщаме
в снегорини. Имаме си собс
твена пожарна, купихме я от
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на най-голямата община
Видин? С него също сте от
различни партии.
Добре, нямаме
разногласия. Аз лобирам за
община Видин навсякъде,
където мога. С наш натиск
се придвижи проектът за
ремонтиране на сградата на
Кръстатата казарма, очак
вам скоро да бъде избран
и изпълнител на проекта
за депото за твърди бито
ви отпадъци, за което и аз
съдействах. Областната
управа и ние депутатите
помогнахме да се намери
решение и за Синагогата,
напролет започва ремонт и
на тази историческа сграда.
Сега заедно ще седнем да
обсъдим кои сгради да бъ
дат дадени на новооткр и
ващия се през следващата
есен филиал на Софийския
университет във Видин.
Иначе не се меся в адми
нистративните дела на

кмета. Не искам
от него никакви
назначения или други по
добни услуги.
- Измина една година от
изборите за местн
 а власт.
ГЕРБ има свои кметове,
готови ли сте вече да ка
жете с кои сте случили и
с кои сте направили не
удачен избор? Премиерът
Бойко Борисов каза преди
година, че с избора на пре
дишния видински кмет
Румен Видов, ГЕРБ се е
провалила.
- Нямам впечатление, че
някои от избраните през
миналата година кметове
на ГЕРБ са несполучлив
избор. Всички – и двама
та общински, и по селата,
са активни, проявяват се
като добри стопани. В
Димово стартира голям
проект за обновление на
водния цикъл, а в Кула – ту

ристически проект, който
придоби международна
известност. С Румен Видов
наистина сгрешихме, но си
платихме за това. Изборът
му бе нашето “родилно пет
но”. Тогава ГЕРБ бе партия
само на 3 месеца.
- Как работите с де
путатите от другите
политически сили –
Михаил Миков от БСП
и Кристияна Петрова от
РЗС? Има ли проблем на
областта, за който да сте
на едно мнение?
- С Михаил Миков си
говорим нормално, тъй като
се познаваме още от време
то преди да стана депутат.
Не намираме винаги общ
език – той е опозиция, по
някога отрича и полезни
за областта начинания. На
различни мнения сме и за
референдума за атомната
енергетика. Аз заявих по

Николай ГЕРГОВ, кмет на Община Грамада:

Очакваме финансиране
по няколко европейски
проекта
Община Грамада
оцелява със
собствени сили
Николай Гергов е кмет

на община Грамада
за трети мандат.
По професия е икономист и
преди да седне в кметското
кресло е бил данъчен
инспектор в общинската
служба.
Женен е, с едно дете.

Германия, втора употреба. Но
е запазена и ни върши работа.
Иначе трябва да идва пожарна
от Кула. Докато дойде и огънят
унищожил имота.
- И всичко това се поддър
жа лесно, така ли?
- Да, поддържането не е
проблем. Но е трудно, ние
например не можем да ре
гистрираме пожарната
си. Регистрирахме я като
водоноска. Такива за законите.
- Общината няма лекар,
практиката от години е
свободна. Как се справяте с
тази липса?
- Справяме се. Да, практика
та ни от 5 години стои незаета.
Но по 4 часа преди обяд идва
лекар от Кула, а 4 часа след

обяд – от град Дунавци. На
разположение на хората са и
двама фелдшери.
- Успявате ли да спече
лите проекти с европейско
финансиране?
- Изпълнихме и очакваме
одобрение за проекти с фи
нансиране от Програмата за
развитие на селските райони.
Сменили сме водопроводите
в едно село, имаме проект за
подмяна на мрежата в един
квартал на Грамада. По други
проекти – „Красива България”,
по линия на ПУДОС, обно
вихме няколко сгради – пос
ледно на младежкия дом.
Изпълнихме и проект за ре
монт на улици и тротоари.
- Населението на община

та е в напреднала възраст.
Какви проблеми създава
това на властта?
- Много възрастни хора
искат помощ от нас, за да
живеят. Децата им са в чужби
на или по големите градове.
Ние сме единствената им
надежда. Записваме ги в со
циалния патронаж, в общин
ската трапезария. 90 човека
обслужва патронажът, 33 –
трапезарията. Но хората ни са
горди, не искат да ги изпр
 аща
ме в приюти. Желаят да живе
ят по родните си места, макар
и сами и в тежко състояние.
- А младите как
удовлетворявате? Какъв жи
вот им осигурявате?
- Младите ни са малко – око

едно видинско радио, че
липсата на думата „Белене”
не означава, че централа в
Белене не може да се строи.
По същото радио той
застъпва точно обратното.
Сега, когато очакваме да
бъде открит филиал на
Софийския университет
във Видин, се опасявам
Михаил Миков да не уго
вори ректора, с когото са от
една партия, да се дърпа и
да попречи на тази идея. Но
се надявам на разума му.
Що се отнася до депу
татката на РЗС Кристияна
Петрова – нямам връз
ка с нея. Те рядко идват
в парламента – преди да
ни критикуват, сега да ни
подкрепят, на което аз не
гледам сериозно.
Не зная да се е ангажи
рала с решаването на някой
проблем на избирателите си
от Видин.■

ло 40 процента от хората не са
в пенсионна възраст. Имаме
една фирма „Феър плей
Интернешинъл”, която е отк
рила 40 работни места за об
работка на земя и в модерна
кравеферма за 1500 животни.
Имаме и други арендатори, ко
ито обработват по-малка площ
от земята ни. За 70 човека се
грижим ние – те са назначени
по различни социални прог
рами за заетост. В младежкия
дом се уреждат единствено
дискотеки. Има кафенета, ко
ито също събират младите
хора. Поддържаме детска гра
дина с 50 деца и основно за
щитено училище – с 80.
- Всичко ли от общинската
политика се приема безк
ритично от съветниците?
Имате ли опозиция в този
орган?
- Да, имам опозиция. 6 от
съветниците са с мен, те са
от НДСВ, от която партия съм
издигнат и аз. Останалите
5 – са от БСП, БЗНС, СДС и
те са срещу мен. Дадоха ме
на комисията за конфликт на
интереси. Аз играя като за
щитник в нашия футболен
отбор от младини до днес.
А общинският съвет е гла
сувал 11 000 лв. за спорта
в общината. Разследват ме,
смятат, че аз имам интерес
тези пари да бъдат дадени
за спорта. Разследват и един
съветник, който осигурява
ше по 300 хляба дневно за
патронажа, трапезарията,
детската градина. Оказва
се, че и това е конфликт на
интереси. Така че, и в малка
та община си имаме нападки,
обвинения, оправдания и т.н.
Това спъва работата ни, от
чайва ни понякога. Но може би
е характерно за България. За
съжаление.■
От сайта за общините
www.kmeta.bg

Слово

седмица
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Делегация от Владикавказ
пристигна във Враца

Даниела ХИТОВА
а първи път във Враца
пристигна делегация от гр.
Владикавказ, Северна Осетия,
водена от заместник-кмета по
икономика Светлана Есиева
и включва детския танцов
ансамбъл “Владикавказки
алани” и техния художествен
ръководител З. Козаев. Гостите
първо бяха приети от кмета
на Враца инж. Николай

З

Иванов, заместниците му инж.
Красимира Георгиева, Красимир
Богданов и Ангел Вълчев и от
секретаря на Общината Иван
Жеков.
Инж. Николай Иванов
представи пред гостите кратка
информация за икономическия,
социалния, историческия и
културния профил на общината.
“Господин кмет, позволете ми
от името на целия осетински

Накратко

народ, от името на президента
на Северна Осетия Таймураз
Мамсуров и на кмета на
Владикавказ Сергей Джантиев
да ви приветствам. Благодаря
за поканата и за топлия
прием, който ни показвате.
Между България и Русия има
дългогодишни отношения, които
сега се възраждат. За мен лично
визитата ми във Враца има много
емоционално значение, защото

моят дядо е бил най-младият
участник в руската дивизия,
която е участвала в Рускотурската освободителна война
от 1876 – 1878 година. Ние не
забравяме подвизите на хората в
тази война, защото благодарение
на тях сега живеем в мирно
време. Всички сътрудничества,
които правим днес, са положени
от тях още тогава. И се
надявам, че младите ще минат

по тези мостове на дружбата.
Предполагам, че те ще направят
всичко възможно да продължат
тези взаимоотношения” –
каза заместник-кметът на
Владикавказ. В края на срещата
Светлана Есиева подари на кмета
къс скитски меч. Кметът на
Враца също връчи подаръци на
гостите.
Делегацията от Владикавказ
посети Регионалния исторически
музей, където разгледа залата
с рогозенското съкровище
и залата със златния венец
на тракийската принцеса от
могиланската могила. По-късно
групата видя експозицията на
Етнографско-възрожденския
комплекс. В орнаментите на
българските носии гостите
откриха прилики с националните
носии на осетинците. В неделя
делегацията направи панорамна
обиколка на столицата и посети
музея “Земята и хората”. В
понеделник поднесоха венец
пред паметника на Христо Ботев
в центъра на града, след което
се срещнаха с ученици от СОУ
“Христо Ботев”. Делегацията
се поклони пред паметника
на Вестителя на свободата, а
след това разгледа местността
Вратцата. Групата се срещна с
Клуба на съотечествениците. В
същия ден в градската концертна
зала на Враца концерт изнесе
фолклорният танцов ансамбъл
“Владикавказки алани”■.

ДП РАО създаде
Във Видин
специализирано
поделение за
изграждане на
национално
хранилище за РАО

Кметът се отчете за първата
година управление

БЧК – Враца организира обучение

На 10 и 11 ноемвр
 и 2012 г. хижа
„Леденика”, в сърцето на Врачанския
балкан, събра 27 млади доброволци на
БМЧК от 5 общини – Враца, Мездра, Бяла
Слатина, Борован и Козлодуй, на обучение,
организирано за тях от ОС на БЧК – Враца.
В програмата бяха включени 3 модула –
„Общи знания за БЧК и БМЧК” (базисно
обучение), „Въведение в хуманитарното
право” и „Репродуктивно здраве” по систе
мата „връстници обучават връстници”.

Кметството в с. Раковица
получи лек автомобил

Областната управа предостави лек ав
томобил за безвъзмездно ползване на об
щина Макреш за нуждите на кметство - с.
Раковица.
Народният представител Владимир
Тошев връчи ключовете от превозното
средство на кмета Николай Ненчев, пре
дадоха и необходимите документи за уп
равлението и ползването на автомобила.
Лекият автомобил, марка „Фолксваген
Пасат”, е собств
 еност на Областна адми
нистрация - Видин и ще се използва за
общественополезни дейности в населе
ното място, което е отдалечено както от
областния, така и от общинския център. На
предаването на автомобила присъстваха
кметът на община Макреш Иван Каменов и
жители на село Раковица.■

На 1 ноември 2012 г., бе регистрирано
Специализирано поделение „Национално
хранилище за радиоактивни отпадъци” (СП
НХРАО) в рамките на Държавно предприятие
„Радиоактивни отпадъци” (ДП РАО)
Създаването на поделението е следств
 ие
от решение на българското правителство от
25 юли 2005 г., с което на ДП РАО беше въз
ложено да изгради Национално хранилище за
краткоживеещи ниско- и среднорадиоактивни
отпадъци* (НХРАО) до 2015 г. Шест години покъсно, на 7 декември 2011 г., ангажиментът на
държавата бе потвърден в най-висока степен
с допълнение към решението на Министерски
съвет, с което проектът за изграждането на
хранилището на площадка „Радиана” получи
статут на обект с национално значение и на
национален обект.
СП НХРАО не е самостоятелно юриди
ческо лице. Структурата му е аналогична на
тази в останалите поделения на ДП РАО. То
ще се ръководи от главен инженер, на чието
подчинение ще са технолог, експерти по ин
веститорски контрол и лицензиране и други
специалисти, които ще осигуряват хода на
проекта в съответствие със сегашния му етап.
Съставът им е около 15 души.
Междувременно, в последните дни стартира
и процедура за проектиране и изграждане на
оградно съоръжение, което ще очертае физи
чески терена, върху който ще бъде построено
хранилището.
В рамките на ДП РАО, освен новосъзда
деното поделение, функционират още 3
специализирани поделения: „Постоянно хра
нилище за радиоaктивни отпадъци – Нови
хан”, „Радиоактивни отпадъци – Козлодуй” и
„Извеждане от експлоатация – Козлодуй”.
*НХРАО представлява съоръжение с много
бариерна защита за трайно съхраняване на
предварително обработени, обезопасени и
опаковани в стоманобетонни кубове радиоак
тивни отпадъци. Хранилището ще бъде от
приповърхностен траншеен тип с капаци
тет от 138 200 куб. метра. Съоръжението
ще се състои от няколко стоманобетонни
вкопани конструкции (модули), разделени от
вътрешни преградни стени на камери. След
запълване с опаковки тези камери се покри
ват със стоманобетонна плоча и се изоли
рат от атмосферните води чрез изгр
 аждане
на многопластов земнонасипен слой.■

Пред общински съвет
ници и журналисти кметът
на Община Видин Герго
Гергов представи отчета
си за първата година от
своя мандат. Събитието
откри председателят на
Общинския съвет Пламен
Трифонов. Той припомни
подписаната преди ед
на година на добра воля
от представителите на
няколко политически ко
алиции и партии Харта
за Видин. И отбеляза,
че ръководейки се от
този документ, пренеб
регвайки политическите
пристрастия, Община и
Общински съвет постигат
днешните резултати и за
всички е факт, че Видин
се превръща в по-добро
място за живеене.
Герго Гергов постави
няколко основни акцента
в отчета си. Той отбеляза,
че въведената строга
финансова дисциплина е
дала резултат, предпри
емат се ефективни мерки,
работи се сериозно по ев
ропейски проекти, разви
ват се социалните услуги,
културните институти са
с нова визия, постигат се
успехи в спорта, Видин се
превръща в желана ту
ристическа дестинация и
е с променен, европейски
облик.
„Задълженията, които
наследих, бяха над 21
млн. лв., запорите – около
11 млн. лв., просрочени
те задължения – за над 7
млн.лв. За около 400 000
лв. бяха неизплатените
заплати. Година по-късно:
задълженията към третото
тримесечие са около 16
млн. лв., или стопих око
ло 5 млн. лв. На базата

на организацията, която
създадох, успяхме да
изплатим запори за 6 ми
лиона лв. и към октомври
2012 г. остатъкът по запо
ри е малко над милион.
Изплатихме над 2 млн.
просрочени задължения”
– се посочва в отчета.
Видинският кмет се
спря на най-важните
проекти, по които общи
ната работи, и обърна
внимание специално на
регионалното депо за
битови отпадъци и водния
цикъл. „През едногодиш
ния период на управле
нието ми се изпълняват
проекти на стойност към
40 милиона лв. Четири от
тях вече са реализирани
– усвоените средств
 а са в
размер на почти 2 мили
она лв., останалите 16 са
в процес на реализация.
Над 96 милиона лв. е
стойността на разработе
ните проекти и на тези в
процес на подготовка за
кандидатстване – 16 на

брой” – посочи Гергов. Той
поясни, че независимо от
затрудненото финансо
во положение, Община
Видин е потърсила нови
решения за подобрява
не на градск ата среда, за
благоустрояване и съз
даване на нови места за
отдих и развлечения. И
посочи като резултат про
мяната в Крайдунавския
парк, постр
 ояването на 6
детск и площадки, възста
новяването на неработе
щите чешми и фонтани,
подмяната на автобусните
спирки и въвеждането на
нови автобуси по градск и
те линии, поставянето на
около 200 нови контейне
ра за сметосъбиране,
ремонтирането на сгра
дите на всички кметств
ав
общината и много други.
„Убеден съм в успеха на
града ни. Нека всички за
едно накараме България
да забележи, че Видин се
развива” – каза в заключе
ние Гергов.■

Цветан ИЛИЕВ

К

земляци

ато Драгомир Шопов бих
желал да оставя ключа
на старата къща на определено
място, например под изтрития
дървен праг. Слязат ли от не
бето мама и татко, баба и дядо,
да го намерят и да си отворят.
Уви! Нямам възможност за то
зи жест на поета.
Старата ни къща отдавна
я няма. Нямаше и ключалки.
Грохнала старица. В единия й
край покривът от цигли опира
ше о земята. Но в нея всичко
ми бе много скъпо и мило: и
водникът с котлите, които мама
мъкнеше с люлееща се коби
лица от махленската чешма,
винаги с оплискан гръб; и кре
ватът-самар със сламеник, на
който съм роден; и празният
долап, и потъналата в паяжина
лавица с олющена и обезцв ете
на от дългогодишна употреба
посуда; и здрачната соба-мазе
с мъничкото прозорче, където
от делвата с маджун аз кра
дешком лапах от жадуваното
сладко, нащрек от плъхове и
мишки; и огнището с дългата
верига (с нея веднъж ме върза
ха за дънера на старата круша.
Комшийките баба Йордана и
стрина Цанка и мама гонеха
от мене всякакви зли духове,
които бяха разболели добро
то дете от неизвестн
 а болест.
Не знам защо бяха решили, че
съм болен, след като бях мно
го здраво, силно момче. Може
моята прекалена буйност да
ги е шокирала.); и кривият и
обелен от дъждовете и снего
вете комин, на който жадувах
напролет двойката щъркели,
долитнали от топлите страни,
да си свият гнездото. Те пред
почетоха вековния бряст в
ъгъла на двора; дори невзрач
ните прозорци, винаги поло
вината облепени с вестници
„Утро” и „Заря” и любопитния
„Папагал”. Вятърът през зи
мата алчно ги разкъсваше и
препускаше щастлив с облак от
мятащи се като безумни вест
никарски късове.
На нейно място сега е издиг
нат… палат. Да, да, палат от
бетон, стъкло, алуминий, с вся
какви разноцветки. Монолитна
стена опасва двора. Вътре вся
какви блестящи от слънцето
машинерии. Отпред – ограда
и порта с причудливите амби
ции за хубост и вкус. Стопанин
е… циганин. Разбира се, не от
голите, гладните и крадливите.
Може би някакъв некоронован
ромск и барон. „Резиденцията”
е глътнала няколко милиона.
В нея никой не живее. Нагло
присъств ие сред селските
къщи, тя е свидетелство как
се перат много грешни пари.
Откъде? Как? По какви неве
доми пътища? „Демокрацията”
мълчи. Неприязън ме обхваща
пред красивата самонадеяност.
Проклинам Вера, осиновената
„дъщеря” на малката ми леля
Кина, която ограби „законно”
двора на дядо и обрече старата
къща на гибел.
Семейството ни бе
десетчленно. От тъмни зори
до късни вечери татко и мама
бяха на полето. Не знаеха ни
делник, ни празник. Само с
кът сирене и лучец в торбата
и бъкела с гореща вода. При
нивица от 12 декара работеха
на изполица и земя на чокоя
Христо от Лом. Есен за огрев
пак на изполица татко изсича
ше почти декар от върбалаци
те на турчина Мустафа край
Дунава.
Дядо бе овчарят. В късната
есен той изкарваше стадото ов
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це на бачия в полето при коли
бата или къщата на заможните
съседи или роднини. Привечер
с добрия ни Марко му отнасях
с полупците вечната лютеница,
празните гюмове, които, пълни
сутрин след покарването, ги
връщах на село. Дядо прос
тираше на сено до колибата
моето легло. Луната изгряваше
пълна и щедра. Над смълча
ните царевици и стърнища,
над цялото поле се разстилаше
млечната светлина и то за
тихваше в някаква космична
тишина, която опияняваше. В
детския ми мозък се блъскаха
какви ли не въпроси за живота,
за смъртта, за хората с един

думи за болката на добрия ми
дядо. Баба Гика пък бе вечно
в черна забрадка – и в студ, и
в пек. Някаква незнайна бо
лест я бе „обръснала” до голо.
Кашляше много лошо и денем,
и нощем. Накрая пожълтя ка
то лимон. Двете ми лели бяха
стари моми. Това бе още една
голяма мъка на дядо и баба.
Рангел, братът на дядо, бе стар
ерген. Баба все го съжаляваше,
че не е свил свое гнездо.
Живееше при нас, тъй като
нямаше къде. Живееше като
„гостенин”. Бе някакъв неясен
бунтар. Викахме му чичко,
понеже татко нямаше брат. Не
знам какво участие е взимал

вечните крамоли между баба
и мама. От тези разправии аз
страдах до плач. Обичах ги
и двете. Те бяха за мене найскъпите хора на земята. Като
майки всяка дърпаше късата
черга към себе си. Мизерията,
неволята, студът и гладът бяха
изсушили до пустинно състо
яние душите им и ги бяха нале
ли с отрова, която като менгеме
стискаше сърцата им. Те не
можаха да осъзнаят, че живо
тът е страшно къс и ако той
премине с кавги, ще бъде найбезсмислен и нещастен. Подобре в такъв случай да не са
се раждали. А те са се родили
с много доброта, с много обич
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харашо!” Те наредиха котел
ките си с чай около огнището,
грееха се с удоволств ие след
тежкия труд на Ломското
пристанище, където разто
варваха военни материали.
Най-младият от тях, Илио от
Украйна, като виждаше как на
бедната ни синия имаше само
качамак и боб, изваждаше сво
ята месна консерва, подаваше
я на татко и мама с думите:
„Для ребята!” Когато замина
ха на фронта, той обеща след
войната да дойде непременно
да ни види. Оттогава ни вест,
ни кост…
Стоя от палата на почетно
разстояние. Зад портата огро
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Слово

Реквием
за старата къща
ствения извод, че животът е
толкова прекрасен, но защо е
така тъжен и мъчен. До късно
не можех да заспя.
Благороден и добър, дядо не
споделяше с никого най-голя
мата си мъка. Винаги ходеше с
островърх овчи калпак. С моя
успех в училище той се гор
дееше много. Мисля, че аз му
бях като светлинка в тунела. И
сега ми е мъчно, че не можах
на старите му години да бъда
близо до него, за да му радвам
старините. Нещо уникално.
Като участник във всичките
минали войни през ХХ век, той
не е убил нито един вражески
войник. Ако от него зависеше,
никога на тая клета земя няма
ше да има война. Осем години
е пленник на остров Корфу.
Оставил леля Горанка на де
сет години. Когато си идва, тя
е на осемнадесет, безнадеж
дно болна. Случаят с нея е
като в разказа на Йовков „По
жицата”. Поливала в гради
ната на един от чичовците си.
Уморила се, легнала и заспала.
Пропълзява змия. С ужас я
захвърля. От тогава завехнала.
Врачки, баячки, леене на
куршум, разни билки и илачи
– нищо не помагало. Нямало и
бяла лястовица. Момичето си
отивало. Само това повтаряло:
„Кога ще си дойде татко, да го
видя за последно, кога?” И гор
чиво се разплаквало. Смъртта я
съжалила. Дядо я сварил жива.
След два дни умира. Нямам

той в метежа, така баба нарича
ше Септемврийското въстание
през 1923 г., но той се спасява,
като се крие във вършачката на
Кръчмарите от горната махала.
В едно тъмно утро у нас нах
луха стражари. Арестуваха го
като комунист и го държаха
вън на двора, докато други два
ма стражари ровеха – единият
в скрина на мама, а другият –
под моята възглавница.
- Какво търсиш, няма нищо
вътре, само парцали? – мама
говореше на вирнатия задник. –
Напразно се пънете!
- Служба, госпожо, служба…
- Да не ви се види и
службата, и намерата! Смешни
ми бяха тези стражари.
След три месеца чичко си
дойде. На краката му бяха из
раснали твърди топки като
гъши яйца. Разбрахме, че са го
карали да изкачва стълба, нари
сувана на стената. Не може ли,
бой до посиняване.
- Абе, Убавенко, сладки
ли бяха туртите и печените
пилета, които ти носех вся
ка събота? – баба чакаше
благодарност, че не го е забра
вила и го е мислела.
Чичко я погледна учуден.
- Какви турти, какви пиле
та да съм видял? Защо си ги
носила?
Единствен в село после не
поиска народна пенсия като
активен борец. Не се досещаше
обаче, че със своето гостуване
той бе една от причините за

за семейството, с изключител
на грижовност, всеотдайност и
жертвоготовност. Едва на смър
тния одър баба ще извика:
Снахо, снахо Пауно, защо се
карахме толкова много с тебе,
защо? Нали виждаш какво не
що е животът?
Мама се разплакала, всичко
простила на баба. Целунала й
ръка за сбогом и молила Бога
да й прости греховете.
В зимните вечери, когато вън
виеха вълчи ветрове, у нас ид
ваше съседът Милан, най-доб
рият приятел на дядо. До късна
доба под мъждивата светлина
на газената лампа те разплита
ха своите войнишки спомени.
Аз чинно седях на кревата и
слушах, затаил дъх. Мама гъл
чеше в съседната соба татко, че
не ме прибира да си лягам. Но
какъв ти сън пред невероятни
те разкази на двамата дядовци.
По-късно написах стихотворе
ние за тези мигове.
Есента на 1944 година у нас,
в голямата соба, бе настане
но цяло отделение съветски
войници. Татко служеше ня
къде в Добруджа. Една дъж
довна ноемврийска вечер той
си дойде. Съветските войници
наизлязоха и посрещнаха ка
то брат българския войник.
Като огледа как огнището тлее,
татко, без да каже дума, излезе
и домъкна цял сноп сухи вър
бови клони. Пламна такъв буен
огън, че войниците само това
повтаряха: „Харашо, Иван,

мен пес, вълча порода, караули,
мятайки се от единия край до
другия, готов да разкъса всеки,
който доближи двореца на сто
панина му.
Ако старата къща бе оцеляла,
сега щях да вляза в нея като
в храм. Вярно, няма да изпи
там оня сладък страх, кой
то развинтваше детското ми
въображение, след като чувах
как караконджоли, таласъми,
плътеници играеха своето
юдино хоро на тавана и аз
припряно вечер тиках под възг
лавницата си чесън за спасение
от тях. Но, убеден съм, че ще
усетя шепота на милите ми и
толкова добри хора, живели
първобитно, безпросветно (ма
ма и татко бяха неграмотни), с
много неизразима мъка и робс
ки труд. В старата къща и сте
ните могат да говорят. Може би
с шесто чувство щях да доловя
мълчаливото им питане: забра
ви ли ни вече?
Не съм ви забравил, ми
ли мои, и никога няма да ви
забравя, защото така ми е мъч
но за вас, че нямам думи да го
изразя.
Като поглеждам с неприязън
циганския палат, под който е
гробът на старата ни къща, на
моето детство, аз бързам да
не закъснея при моите 80 го
дини към… белия лист. Нали
написаното остава. И ако то
ва е изпълнение на синовен и
човешки дълг, нека пребъде.
Амин!■

Слово
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◄ През месец
октомври т.г.
управителните
съвети на КС гр.Враца и КС
- гр.Видин прове
доха съвместен
Управителен съ
вет в с. Вонеща
вода - учебния
център на ЦКС гр.София, където
бяха разгледани
въпросите:
● за съвместн
а
работа на двата
съюза с неправи
телствени орга
низации с несто
панска цел;
●подготовка за
есенно-зимния
сезон.■

Д-р Даниела
Стоянова
oбщопрактикуващ лекар,
специалист по
обща медицина
Всеки работен ден

от 8,00 до 13,00 часа

Набира
пациенти
Тел. за контакти:
096 389 346

“АПОЛОН-21” ООД,
Монтана

ул. “Цар БорисIII” № 11

Поликлиника, кабинет 106

►МАЛКИ ОБЯВИ

На практика
в Испания

Професионална гимназия по електротех
ника „Христо Ботев“– Монтана спечели
проект по Секторна програма “Леонардо
да Винчи”, Програма „Учене през целия
живот“, Дейност Мобилност. Темата на
проекта е „Европейска практика в све
та на компютрите“ (Проект 2012-1-BG1LEO01-06795). Този проект е финансиран
с подкрепата на Европейската комисия.
Продължителността на проекта е август
2012 – юли 2013 г. Партньор по проек
та е M.E.P. EUROPROJECTS GRANADA
(Mobility European Projects Granada) Гранада, Испания. Бюджетът на проекта е
48 370 евро.

Настоящият проект има за основна цел да под
помогне в дългосрочен план професионалния нап
редък на учениците, като им предлага възможност
за нов професионален практически опит по основ
ните аспекти на тяхното обучение в компютърната
област. Те ще повишат професионалните си умения
и техническите си компетенции до едно съвремен
но ниво, с високи критерии за качество, което да
им осигури по-добър шанс в тяхната бъдеща про
фесионална реализация. Също така ползвателите
по проекта ще повишат езиковата си култура, ще
могат да изпълняват устни и писмени инструкции
на английски език при изпълнение на практически
задачи.
Участниците в обучителната практика ще придо
бият нови социални контакти и нови лични умения
в различна за тях културна среда.
Мобилността включва 20 ученици от специ
алностите „Компютърна техника и технологии“,
„Компютърни мрежи“ и „Възобновяеми енергийни
източници“ от ПГЕ „Христо Ботев“ - град Монтана.
Обучителната триседмична практика ще бъде ор
ганизирана от партньора M.E.P. EUROPROJECTS
GRANADA (Mobility European Projects Granada)®
Гранада, Испания за периода от 02.04.2013 до
23.04.2013 г.
Като резултат от реализирането на проекта на
шите ученици ще се запознаят с нови технологични
средства в условията на реална работна среда.
Благодарение на проекта младите хора ще пови
шат професионалните си умения, ще получат поголеми шансове да се реализират професионално
след завършването на средното си образование.
От 15 октомври започна предварителната
подготовка, до която бяха допуснати 30 ученици,
одобрени при началния подбор. Учениците ще пре
минат 100 часа езикова подготовка по английски
език, 140 часа педагогическа подготовка по спе
циалните предмети и 20 часа културна подготовка
за запознаване с различни аспекти от живота в
Испания. На успешно завършилите предварител
ната подготовка участници ще бъдат издадени
съответните сертификати. Учениците са пределно
мотивирани да се подготвят добре за участие в
мобилността. Това веднага се отрази положително
и на отношението им към учебния процес като ця
ло и на поведението им в училище. Това, според
ръководителя на проекта инж. Добри Александров,
директор на ПГЕ, дава гаранция за успешната ре
ализация на проекта.
Тази публикация отразява само личните виж
дания на нейния автор и от Комисията не може
да бъде търсена отговорност за използването
на съдържащата се в нея информация.
инж. Елка СЕФЕРИНОВА,
координатор на проекта

Фирма „Ди-Вен” ЕООД – гр. Лом

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.

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

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
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►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

22 – 28 ноември
22 ч Св. апостоли
Филимон, Архип и Апфия от седемдесетте апостоли.
Свв. мъченици Цецилия,
Валериан, Тивуртий и
Максим от Рим († 230). Св.
Михаил войн, Българин (†
867)
23*п Св. Амфилохий,
епископ Иконийски (†
ок.395). Св. Григорий,
епископ Акрагантийски
(V-VI). Св. благоверен
княз Александър Невски
(Алексий) († 1263)
24*с Св. великомъченица
Екатерина († 305). Св. вели
комъченик Меркурий († 251)
25 н (Отдание на
Въведение Богородично)
† Тринадесета Неделя
след Неделя подир
Въздвижение
*Св. Климент Римски па
па († ок. 101). Св. великомъ
ченик Меркурий. Св. Петър
Александрийски епископ (IV
век). Св. Климент Охридски
архиепископ († 840)
26 п Св. преподобни
Алипий Стълпник († 640).
Св. преподобни Яков
Отшелник. Св. преподобни
Стилиян Пафлагонийски
(Детепазител) (р. между 400
и 500 г.)
27*в Св. великомъче
ник Яков Персиец (Иаков
Персианин) († 421). Св.
преподобни Паладий
Еленополски († 431/42).
Св. преподобни Теодосий
Търновски († 1363)
28 с Св. мъченик Акакий
(IV). Св. преподобно
мъченик Стефан Нови
Изповедник († 767). Св.
мъченик Иринарх. Св. пет
надесет свещеномъченици
Тивериополски (Струмишки)
(† 362). Св. мъченик Христо
(† 1748)■

ПРИСТАНИЩЕН
КОМПЛЕКС –
ЛОМ ЕАД

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:
• 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
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ВМРО направи дарение
на дома в Бутан
нетърпение! Всички полу
чиха от новите си приятели
букети и сувенири, направе
ни от тях самите.
ВМРО благодари от
сърце на директорката на
дома Милена Стоянова
за прекрасното посреща
не и за това, че се грижи
за щастливото ежедневие
на своите възпитанички.
Милена Стоянова сподели,
че в дома имат постоянна
нужда от благотворителни
инициативи. Сега се нуж
даят най-много от матраци,

В Белоградчик
откриха паметна плоча
на сградата на бившия
офицерски клуб

Любомир ВЕСЕЛИНОВ
Проявата бе посветена и на 100-годишнината
от Балканската война. Както е известно, дейно
участие в епичните боеве в Балканските войни и
по-късно в Първата световна война взема и 15-и
пехотен ломски полк, който в продължение на
50 години е дислоциран в Белоградчик, от края
на ХІХ до средата на ХХ век. Сградата в центъ
ра на града е построена през 1894 г. и в нея се
е помещавал офицерският клуб на полка. Тук от
1894 до 1896 година са служили и дейците на
ВМРО – Борис Сарафов и Христо Чернопеев.
Слово за бойния път на ХV пехотен ломски
полк, за неговите героични сражения и победи
изнесе подполковник от запаса Милчо Манолов
– председател на организациите на ветераните
от войните и тази на Съюза на офицерите и сер
жантите от запаса и резерва.
От името на общинското ръководст во зам.кметът Антон Трифонов благодари за благо
родния жест на Националния съюз „Единение”
за безвъзмездно предоставената паметна пло
ча и пристъпи към церемонията по нейното
откриване, което бе известено от пушечен салют
на бойците от клуб „Бдинци”.
Признателни българи поднесоха венци и цве
тя пред новопоставената паметна плоча.■

гардеробчета, столове и от
много внимание и прием от
обществото. Живеещите в
дома са хора като нас, може
би дори с много по-чисти
и по-добри мисли от нас,
защото всичко, което пра
вят и мислят, идва от сър
цата им.
Надяваме се, че нашето
посещение ще провокира
и други и те ще отворят
душите си точно в те
зи дни, когато България
тъжи за своя духовен
водач.■Слово плюс

П

рез октомври стартира
втората Националната
доброволческа информаци
онна кампания в подкрепа на
приемната грижа (за привли
чане на приемни родители)
под надслов „Всички имаме
грижата”.
Кампанията, организира
на от Българският младежки
Червен кръст (БМЧК), обхва
на 27-те областни града и 119
общини в страната. Част е от
„Програмата за предоставяне
на услуги и подкр епа на деца
и млади хора, напускащи со
циалните институции”, реали
зирана с финансовата помощ
на фондация „Велукс” и в пар
тньорство с Международната
Федерация на Червения кръст
и Червения полумесец, Зона
Европа.
Инициативата израства от
дългогодишния опит на об
щинските клубове на БМЧК в
подкрепа на децата в нужда. И
от убеждението, че единстве
но разгр ъщането на мрежи от
подходящи социални услуги в
общността може да им пред
ложи среда и грижа, близки до
семейната.
И през 2012 БМЧК ще
реализира информационна
та кампания в партньорство
и със съвместните усилия
на над 80 организации и
институции, ангажирани с
каузата на приемната гри
жа по места, включително
с 55 общини, партньори на
Агенцията за социално под
помагане (АСП) по проект „И
аз имам семейство”, с което
цели да постигне максимална
обществена съпричастност и
отговорност. До момента го
товност за участие са заявили
над 179 регионални печатни
и електронни медии.
От началото на програмата
през април 2011 до момента
над 770 доброволци са пре
минали обучения по приемна
грижа, в които с готовност
се включиха консултанти и
щатни специалисти на БЧК и

ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ”
РА З П Л А Щ АТ Е Л Н А А Г Е Н Ц И Я
1618 София, бул. „Цар Борис III” 136; Тел.: +359 2 81 87 100;
Факс:+ 359 2 81 87 267; e-mail: dfz@dfz.bg; www.dfz.bg

Започва прием на проекти за професионално
обучение и информационни дейности
До 20 декември тази година Държавен фонд „Земеделие” ще приема заявления по
Мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение
на научни знания” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Бюджетът
за този прием е 2 500 000 евро. Схемата се финансира от Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони. Средствата се отпускат за обучение чрез
дългосрочни и краткосрочни курсове, семинари, информационни сесии и работни
срещи в сферата на растениевъдството, в лесовъдството и животновъдството.
Подробните инструкции за кандидатстване ще намерите на следната връзка: http://
www.prsr.bg/attachment/documents/file_624.pdf. Необходимите документи ще откриете
на сайта на ПРСР www.prsr.bg, в раздел „Мерки”/ „Мярка 111”.
Кандидатите могат да получат и подадат заявления в Централно управление
на ДФ „Земеделие”, София, бул. Цар Борис ІІІ 136.

6 ноември 2012 г.

ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция

Кампания в подкрепа
на изоставени деца
професионалисти по въпро
сите на приемната грижа от
партньорски организации. От
БЧК очакват в кампанията да
включат над 1300 младежи
доброволци.
Кампанията в област
Монтана стартира с разкр и
ване на мобилни информа
ционни пунктове в Монтана,
Берковица и Лом. Целта и е да
се повиши информираността
на обществото по проблемите
на приемната грижа. По време
на събитието доброволци на
БМЧК ще раздават брошури
с информация за това, какво
означава да си приемен ро
дител и кои са доставчиците
на услугата „приемна грижа”
на територията на областта/
общината. Социални работ
ници от Екипите по приемна
грижа ще консултират прояви
лите интерес.
В Монтана и Берковица
бяха организирани „Арт ате
лие” и „Детска асамблея” с
участие на доброволци на
БЧК и БМЧК, деца от ЦДГ,
родители, ученици и гражда
ни в изработването на свътък
с пожелания, рисунки, люби
ми песни, стихчета или думи
на любим приказен/ анима
ционен герой, отпечатъци от
ръчички и други отправени
към приемни деца.
Кампанията продължи с
организирането на информа
ционни акции в Бойчиновци,
Брусарци, Вълчедръм,
Вършец, Георги Дамяново,
Медковец, Чипровци и
Якимово в партньорство
с местните структури на
Дирекциите „Социално под
помагане”, Читалищни нас
тоятелства и Центъра за об
ществена подкрепа-Монтана.

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

■Слово плюс

►МАЛКИ ОБЯВИ

ДАВАМ стая под наем,

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

ПРОДАВАМ
двуетажна къща в

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.

Слово

плюс

Дамски клуб “Вратица”
и представители на ВМРО
от Козлодуй и Враца посе
тиха на 7 ноември Дома за
възрастни хора с умствена
изостаналост в с. Бутан. С
подарените дрехи обита
телките на дома получиха и
традиционно подаряваните
сладкиши, направени от
представителките на дамс
кия клуб. Представителите
на ВМРО получиха много
радостни усмивки, прегръд
ки и приятния момент, че
са полезни и посрещнати с

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

ДАВАМ под наем

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

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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Момичета от клуб "Медии" с
награди от национален конкурс
Ася Андреева Тодорова и Елица Пламенова Йорданова от клуб «Медии» са сред призьорите от Петия
национален ученически конкурс за литературно творчеств
 о и журналистика „Стоян Михайловски”- Русе`2012
Ася спечели спе
циалната награда за
журналистика. Това е
най-високото отличие,
защото тази година не се
присъжда голямата наг
рада за индивидуални
участници – статуетката
«Стоян Михайловски».
Ася Андреева впечатли
журито с интервю с по
бедителката в риалити
формата «Умна и красива»
Валерия Цимбал: „Хората
в Монтана ме правят
щастлива!” и с очерка
„Единственото глемър ате
лие в България дарява при

казни мигове и емоции”.
Елица Пламенова спе
чели първа награда в жанр
«Репортаж» с материалите
си „Със задочно пъте
шествие по европейски
маршрути започна 9 май в
Монтана”, посветен на фо
токонкурса на Младежкия
дом в Монтана, и
„Престижно състеза
ние – танцов маратон” за
Международния турнир
по спортни танци Монтана
Open 2011.
И двете момичета, които
подготвиха журналис
тическите си материали

по време на занимани
ята в клуб «Медии» към
ОДК «Ние, врабчета
та», са възпитанички на
ГПЧЕ «Петър Богдан»
- Монтана.
В Петия национален
ученически конкурс за
литературно творчество
и журналистика „Стоян
Михайловски” участваха
435 млади автори от ця
лата страна с 569 творби
и 31 колективи /екипи на
вестници, телевизионни и
радиопредавания и жур
налистически материали/.
Седемчленно жури с пред

седател доцент д-р Руси
Русев - преподавател в РУ
„Ангел Кънчев” и ВТУ
„Св.Св.Кирил и Методий”,
оцени текстовете и присъ
ди наградите.
Наградите ще бъдат
връчени идната неделя от
11,30 часа на Тържествена
церемония в зала „Европа”
на театрален компл екс
“Доходно здание” в Русе.
Групата по
журналистика, която
от 10 г. е с лектор Нели
Василева, вече е носи
тел на Голямата награда
за колективно участие

през 2008 г. Дора Иванова
грабна Голямата награда
за индивидуално участие
през 2009-а. Ася Ценова
пък спечели специалната
награда за журналистика
от третото издание на кон
курса през 2009-та /това е
по-високо отличие от пър
вото място/. Творческото
състезание през 2010-та
класира клуб «Медии» на
второто стъпало на по
четната стълбица. Стела
Стефанова завоюва втора
награда за интервю, Мария
Петрова има поощрение, а
екипът Рангел Колданов,

Поетичен салон

Деница Иванова и Дейвид
Павлов са с второ място
през 2010. Същата го
дина вестникът на клуб
«Медии» „Аспекти” бе
класиран на втора позиция
в категорията за печатни
издания. Тазгодишните
награди на Ася и Елица
продължават традицията.
Текстовете на двете възпи
танички на Нели Василева
– лектор по журналистика
на клуб «Медии», са пуб
ликувани на сайта www.
montana-dnes.com и в
местния печат. ■Слово
плюс

Община Враца награди
победителите в
ученическитe игри

Цоньо НЕДЕЛКИН

Обич

Даниела ХИТОВА

Зелени ниви и гори зелени,
река с талази тръпнещи едва,
в която се люлеят отразени
върби превити, бистра синева.
Земята на дедите ни това е,
това е Дунавската равнина,
в която ще ме мами чак до края
домът ми скъп, със будна светлина…

Орлин ОРЛИНОВ

Веско Лазаров

Блъф
Е, и какво излезе, драги мой?
Излезе, че живели сме в калъф,
че да си бил тръбач и предан войн измама е било, било е блъф!
А този, дето като плъх се свира
в хралупка, който хрупкаше зърна,
излиза, че оказвал съпротива,
тъкал на тъмно светли знамена,
за да ги вее гордо и спокойно,
готов за демокрация да мре
и с десет пръста от полето бойно
в митична поза лаври да бере.

Цветан ИЛИЕВ

Мигове
На дядо Лико
Пак зима е, дядо!
И вечер прегръща селцето.
Стани да си идем.
Ще викнем и дядо Милан.
Ще палнем отново в голямата соба
кюмбето
и лампата с тел.
И под оня опушен таван
станете за мене пак смели,
най-чудни юнаци
със волски кола и навуща
били на войни,
край мътни реки и при бури
строили биваци
и чезнели в плен във незнайни
задморски страни.
Едно дете в зимните вечери
с вас ще будува,
подпряло брадичка
на стария дървен креват.
Едно дете с бистр
 и очи
до зори ще пътува
далече, далеч по широкия
приказен свят…

е будител на
2012 година
Известният врачански
писател Веско Лазаров
е носител на приза
„Будител на годината”
за 2012 г. Наградата за
утвърждаване на тра
диционните български
ценности и култура му
беше връчена на 1 но
ември от председателя
на Областния коми
тет на ВМРО - Враца
Красимир Богданов с
думите: „Благодарим
на г-н Лазаров, че в
днешното негероич
но време продължава
по своя неподражаем
начин да възкр
 есява
спомена за миналото и
забравените ни герои.
Книгата „Пантеони”, ко
ято натежа при нашия
избор, е още една врата
към опознаването им.
Тя е послание към те
зи млади хора, които
и днес са с нас.” Веско
Лазаров получи специ
ална статуетка, грамота,
българския национален
флаг и патриотична бъл
гарска литература.
Данни за неговия жи
вот и творчество предс

тави председателят на
младежката организа
ция на ВМРО Станислав
Стаменов.
Веско Лазаров е роден
на 15.09.1935 г. в град
Враца. По професия е
учител с над 30 г. трудов
стаж. Почти цялата му
трудова дейност минава
в Техникума по текстил
във Враца.
Автор и рецензент
е на множество учеб
ници по текстилна
техника и технология.
Занимава се професи
онално и с дърворезба.
Литературните му вле
чения датират от ранна
възраст, но особено
силно се изявяват след
пенсионирането му.
Носител е на няколко
награди за хуморис
тична проза: наградата
на Габрово - “Благолаж
2004”, втора награда
за проза - Троян 2006,
втора награда за про
за - Троян 2007, първа
награда за проза –
Фестивал на хумора и
сатирата в Кубрат 2008
година.

Веско Лазаров е ав
тор на книгите: “Люти
лакърдии за благи вра
чани” 2005 г., “Букварче
на мюзевира с размис
ли и поучения” 2006 г.,
“Рицарят на духа” 2008
г., “Лакърдии за дел
ник и празник” 2009 г.,
“Пантеони” 2011 г.
“Пантеони” е худо
жествено-документално
издание. Авторът пред
ставя революционните
комитети във Враца
преди Освобождението;
своята гледна точка
за апостолите Стоян
Заимов, Иваница
Данчов, Никола
Обретенов, Георги
Апостолов; спомени за
Възнесенското училище
във Враца и за голе
мите врачани Тодор и
Димитър Бучински; за
Христо Ботев и лобно
то му място, за неговия
паметник и Ботевския
комитет и други ис
торически събития и
личности; преданията и
легендите, останали в
Пантеона на народната
памет. ■Слово плюс

Община Враца награди победите
лите в общинския етап на ученически
игри 2011/2012г, които продължиха в
областен, зонален етап и на финали.
Представители на шест вида спорт при
юношите и девойките, в трите възрас
тови групи 5-7 клас, 8-10 клас и 11 и 12
клас, получиха екипировка и спортни
пособия.
Във волейбола доминираха предста
вителите на ПМГ „Акад. Иван Ценов”,
които заеха първите места във всички
възрастови групи при девойките и при
юношите. Ето и класирането в другите
спортове:
Бадминтон
Момичета 5-7 клас - I м. ОУ „Св.
Климент Охридски” - с. Тишевица
Момчета 5-7 клас - I м. ОУ „Св. Климент
Охридски” - с. Тишевица
Девойки 8-10 клас - I м. ПГ „Димитраки
Хаджитошин”
Юноши 8-10 клас - I м. ПГ „Димитраки
Хаджитошин”
Лека атлетика
Момичета 5-7 клас - I м. ПМГ „Акад.
Иван Ценов”
Момчета 5-7 клас - I м. ОУ ”Хр. Ботев”
– с. Баница
Девойки 8-10 клас - I м. СОУ ”В.
Кънчов”
Юноши 8-10 клас - I м. ПМГ „Акад. Иван
Ценов”
Тенис на маса
Момичета 5-7 клас - I м. ОУ «Васил
Левски»
Момчета 5-7 клас - I м. СОУ „Васил
Кънчов”
Девойки 8-10 клас - I м. Професионална
гимназия по търговия и ресторантьорство
Юноши 8-10 клас - I м. ПМГ ”Акад.
Иван Ценов”
Футбол
Момчета 5-7 клас - I м. СОУ „Васил
Кънчов”
Юноши 8-10 клас - I м. СОУ „Христо
Ботев”
Юноши 10-12 клас - I м. ПТГ „Н.Й.
Вапцаров”
Шахмат
Момичета - Момчета 5-7 клас - I м.
ПМГ „Акад. Иван Ценов”
Момичета - Момчета 8-10 клас - I м.
ПМГ „Акад. Иван Ценов”.
Индивидуални награди получиха и
класиралите се на финалите. В леката
атлетика Тихомир Костов от ПМГ спече
ли златен медал на 800 м. Два бронзови
медала от финалите по лека атлетика
донесе на града ни и ученичката от СОУ
„В. Кънчов” Нели Славчева в бягането
на 200 и 400 м.
Най-големият успех от „Ученически иг
ри” е златният медал във волейбол при
девойките 8-10клас, който спечели отбо
рът на ПМГ. През юни тимът бе отличен
с грамоти за високи спортни постижения
от кмета на общината инж. Николай
Иванов, а вчера получи и нови спортни
екипи. За тези успехи двете училища –
ПМГ ”Акад. Иван Ценов” и СОУ „Васил
Кънчов” получиха и плакети. Награди
имаше и за учителите по физическо
възпитание, довели своите възпитаници
до високите постижения.■

