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Читателите ни от Враца могат да
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Община Монтана
e готова

Новият адрес

на в. „Слово плюс” в Монтана е:
бул. „Трети март” № 68,
Брокерска къща, ет. 3

ЕТ „НЕШО МИРАНОВ”
Нешо МИРАНОВ – управител

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

да посрещне
зимата

СНИМКА: КРУМ КРУМОВ

▲Община Монтана е готова да посрещне зимата и падането на първия сняг. Закупени са 1200 тона про
мит пясък и 90 тона сол, наличните 10 машини са ремонтирани, има готовност за наемане на още в слу
чай на обилен снеговалеж. Кметът Златко Живков показа техниката, която ще чисти снега. Той обяви,
че вероятно през следващата година общината ще разполага с още четири нови машини, които ще бъ
дат доставени по проект за трансгранично сътрудничеств
 о с Пирот - Сърбия. СНИМКA: ОБЩИНА MОНТАНА

В община Роман

Радовене се
сдоби с кмет

Решаваща стъпка към
нов блок в Козлодуй

Елеонора ЦАНОВА

Милчо Кузманов, кандидатът на ГЕРБ, спечели
убедително частичните избори в романското
село Радовене. Жителите на малкото село вече
са обиграни изборджии и застават за четвърти
път на избори само в рамките на една година.
За това време те са се
стопили от 350 на 347 и са
на санитарния минимум за
избор на кмет. На редовните
местни избори миналата
година двете дами
кандидатки за кметския
стол - Петя Вутова и Лалка
Найденова, които от години
си менят постовете в
местната управа, получиха
по равен брой, по 124 от
избирателните гласове.
През март тази година, на
насрочените наново избори
за кмет, беше избран Милчо
Кузманов. Неговият мандат
обаче бе прекратен, тъй
като се установи конфликт
на интереси, а издигнатият за кмет бе пропуснал
да обяви, че е собственик на каменоделна фирма.
На проведените частични избори в Радовене
в неделя за вота на 285-те избиратели се
състезаваха издигнатият от управляващата партия
Милчо Кузманов, който бе подкрепен от 233-ма
от своите съселяни, следван от кандидата на
БСП Веселин Миланов и издигнатата отново за
кандидат от инициативен комитет Петя Вутова.
Изборът за кмет в романското село Радовене
премина при изключителен ентусиазъм и
активност 81,75 процента, което показа, че въпреки
четвъртото явяване пред урните, хората не са се
отегчили.■

Елеонора ЦАНОВА
Подписването на дого
вор за изготвяне на Оценка
за въздействие върху окол
ната среда и Проектната
компания “АЕЦ – Козлодуй
- Нови мощности” ЕАД в
понеделник изпълнителни
ят директор на централата в
Козлодуй Валентин Николов
нарече финална права, към
която проектната компания
извървява стъпка по стъпка
към успешното изпълнение
на цялостния проект, който
трябва да бъде внесен през
април идущата година пред
Министерския съвет. На ба
зата на подписания втори по
същество договор с Българоиспанския консорциум
“Дикон - Аксиона инж.” и на
техническо-икономическото
предпроектно проучване, ко

ето вече е възложено, прави
телството ще трябва да вземе
решение за изграждането на
нова ядрена мощност на пло
щадката на козлодуйската
централа. Изпълнителният
директор на “АЕЦ Козлодуй
- Нови мощности” ЕАД
Любен Маринов, подписвай
ки договора с представителя
на консорциума Вержиния
Димитрова, сподели, че из
борът на този изпълнител
на т.нар. ОВОС е бил меж
ду седем фирми, които са
участвали. Оценката трябва
да бъде на въздействието
при изграждането на нова
ядрена мощност на пло
щадката на АЕЦ - Козлодуй
върху околната среда, на
околните общини, на ефек
та на неработещите четири
и работещите двата блока,

както и на трансграничното
въздействие. Заложените в
договора параметри, които
консорциумът, включващ
българската компания “Дикон
Груп” ЕООД и испанската
“АКСИОНА Инхениера”
трябва да изпълнят до месец
април, са съгласувани със се
верната ни съседка. Проектът
е на стойност близо 2 мили
она лева.
- Предстои много по обем и
отговорна работа. Даваме си
сметка за това и ще положим
всички усилия, за да бъде
изпълнен проектът, в който
ще бъдат ангажирани повече
от 40 утвърдени български и
външни експерти в срок, за
яви Вержиния Димитрова.
От понеделник на пло
щадката на АЕЦ - Козлодуй
започна и международната

партньорска мисия ОСАРТ.
Проверката е поискана още от
2008 година, окончателният
доклад ще бъде готов на 13
декември и според изпълни
телния директор Валентин
Николов те са спокойни за
резултатите, а двата хилядни
ка работят на пълна мощност
и са готови за зимния сезон.
Николов заяви още, че реак
торът за бъдещия нов блок
е готов и ако заедно с про
ектната компания изпълнят
сключените досега основни
договори, независимо от
референдума през януари,
седми блок на площадката на
Козлодуй може да стартира
успешно. Увереност той из
рази и относно удължаването
минимум с 20 години живо
та на пети и шести блок на
централата.■

Слово

във фокус
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Зърнопроизводството
остава основен поминък
в Северозапада
Години наред
Северозападният регион на
България е икономически найбедната и обезлюдена част на
страната. Основният поминък
на хората тук остава селско
то стопанство и в частност
зърнопроизводството, казва
Димитър Димитров, предсе
дател на кооперация „Изгрев”
в с. Д-р Йосифово, община
Монтана. Кооперацията съ
ществ ува от 1993 година и в
момента обработват 16 хил. дка
земя – пшеница, просо, ечемик,
тритикале, слънчоглед, овес
и царевица. Тук работят 28
души, част от които са млади

хора. „Откакто кооперацията
функционира, нямаме година с
недадена рента. Всяка година
се стараем да я увеличаваме и
тази година стигнахме до 25
лв., което за нашия регион е
добра цена”, обясни Димитров.
Въпреки тежката земедел
ска година за село Доктор
Йосифово, което бе ударено от
градушки осем пъти, не бе
ше подминато и от рекордната
суша. Димитров е оптимист и
отчита годината като успешна
за кооперацията по отношение
на добивите: „За разлика от
други населени места нашите
добиви са приблизително едни

и същи като миналата година.
При пшеницата въпреки теж
ките условия получихме 260
кг добив от дка, от слънчог
леда – 120 кг добив, и благо
дарение на цените смятам, че
кооперацията ще завърши тази
година с голяма печалба”, заяви
Димитър Димитров.
Освен тежките агроклима
тични условия, проблем за
местните фермери, както и за
всички останали земеделски
производители в страната е ак
цизът на горивата. Вече от три
години не ни е връщан акцизът
за горивата. През минали годи
ни сме получавали около 60-65

хил. лв. акциз, което позволява
закупуването на един малък
трактор, обяснява председа
телят на кооперацията. Често
механизаторите се оплакват и
от некачествено гориво, както и
от фалшиви резервни части за
селскостопанската техника.
Справка в сайта на
Министерството на земе
делието и раните сочи, че
Северозападна България е ре
гионът с най-голяма площ из
ползвани обработваеми земи,
където близо 360 хил. стопанс
тва обработват почти 750 хил.
дка земя.■
От в. „Земя”

В община Криводол

Тържества за Деня на
християнското семейство

2

Накратко

Отец Славейко от Славотин
стана протойерей

В Деня на християнското семейство
отец Славейко от с. Славотин стана
протойерей. Новият си сан „старши
свещеник“ отец Славейко е заслужил с
много работа и грижа за християните от
целия район. Тържествената служба в
местната църква „Свети Йоан Кръстител”
отслужи Видинският митрополит Дометиан.
В знак на благодарност отец Славейко
дари владиката с икона на Богородица.
Икона с лика на Божията майка протойерей
Славейко подари и на кмета Златко Живков.
За всички християни, почели празника,
имаше бобена курбан чорба, риба, хляб и
вино.

Крачкомери и за видинските деца

От 19 септември в продължение на 50
дни четвъртокласници от ОУ „Ив. Вазов”
във Видин се движат с крачкомери. През
тези дни те ще измерват крачките си, после
ще ги сумират и превърнат в километри,
след което ще се включат във вирту
ално пътешествие. Началната точка е
Ниагарският водопад. Идеята е децата да
се движат повече, тъй като голяма част от
тях са с наднормено тегло. Инициативата
се появява през 2004 г. като опит на
Световната организация по предизвикател
ствата да се пребори с наднорменото тегло
и обездвижването, обхванали една трета от
децата в развития свят. Видин се включва
за първи път в начинанието тази година. В
„Глобално детск о предизвикателст во” учас
тват над 100 000 ученици от цял свят.

Румънски ВУЗ открива
филиал във Видин

етската градина „Калина Малина” в село Ракево
Д
отбеляза Деня на християнското семейство.
Децата изнесоха празнична програма. Гостуваха им

кметът на Община Криводол Петър Данчев, замест
ник-кметът Йордан Желязков, Малин Тончев – кмет на
с. Ракево, родители, баби и дядовци.
Гостите бяха поздравени от Димитра Христова – ди
ректор на детското заведение.
Малчуганите пяха, танцуваха, рецитираха стихчета.
Пред гостите те представиха драматизация на при
казката „Дядовата питка”. А състезателните игри, с
участието и на родители, добавиха много смях, вълне
ние и приятни емоции.
Празникът завърши с почерпка, а децата получиха и
подаръци от кмета Петър Данчев.

о случай Деня на християнското семейство
П
децата от група „Пчеличка” на ЦДГ „Калина
Малина” – филиала в село Краводер, зарадваха сво

ите родители с тържество. Под ръководството на
учителите Наталия Колева и Милена Петрова мал
чуганите пяха песнички, танцуваха и рецитираха
стихчета. Наталия Колева разказа за традицията
на този празник.
Гости бяха кметът Петър Данчев, зам.-кметът
Йордан Желязков, общинският съветник Петър
Комитски, секретарят на кметство с. Краводер
Галя Гецова и Маргарита Перчинкова – секретарбиблиотекар. Празникът завърши с почерпка и пода
ръци за малчуганите от Община Криводол.■ Слово
плюс СНИМКИ: АРХИВ

Водят се преговори университетът в ру
мънския град Крайова да открие филиал
във Видин. Преговорите са в напредла
нала фаза. Става въпрос за факултет по
медицина, фармация и стоматология.
Идеята е още от 2007 г. - тогавашният кмет
Иван Ценов и ректорът на Крайовския уни
верситет подписват протокол за създаване
то му. По тази причина тогава е организира
но и изучаване на румънски език като под
готвителна година за крайовския универси
тет и дистанционно обучение. Новината за
преговорите между Видин и Крайова идва
непосредст вено след като министър Сергей
Игнатов обяви на 26 октомври, че СУ отк
рива филиал във Видин. А от областната
управа вече са готови с вариант за сграден
фонд в отлично състояние, който може да
се ползва от столичния ВУЗ.■

Нови социални услуги могат да
разкрият 6 общини от областта

В края на 2011 г.
Агенцията за социално
подпомагане (АСП) стар
тира проект „Развитие на
системата за планиране и
предоставяне на социал
ни услуги на регионално
равнище“ по Оперативна
програма „Развитие на
човешките ресурси“ (ОП
РЧР). Чрез него са иден
тифицирани 92 общини,
в които могат да се разкр
 ият
социални услуги за деца, ли
шени от родителски грижи, с
физически увреждания, пси
хични разстройства и умствена
изостаналост.
За Област Монтана то
ва са общините Монтана,
Лом, Берковица, Вършец,
Вълчедръм и Чипровци. За
да могат общините да разрабо
тят и предоставят тези услуги
оперативната програма старти
ра втора, допълваща операция
– „Живот в общността“, която
се изпълнява в рамките на два

компонента:
● Компонент 1
– Социални услуги
в подкр
 епа на соци
алното включване
на лица, настанени
в ДДЛРГ. По този компонент
може да се разкр
 ие социалната
услуга наблюдавано жилище в
Монтана и Берковица с капаци
тет до 6 лица;
● Компонент 2 – Социални
услуги за лица с физичес
ки увреждания, психически
разстройства и умствена
изостаналост, чакащи нас
таняване в специализирана
институция. По този компо
нент могат да се разкр
 ият две
защитени жилища за лица с
психически разстройства в
Монтана и Лом с капацитет до

10 души; един Център за соци
ална рехабилитация и интег
рация с капацитет до 20 лица
в Община Вълчедръм; Център
за настаняване от семеен тип
за лица с психически разст
ройства в Община Чипровци, с
капацитет 10 души и Център за
настаняване от семеен тип за
лица с физически увреждания
в Община Вършец, с капацитет
15 души.
Допустими дейности при
разработването на проек
та са подбор и обучение на
персонала, който ще бъде нает
за разкр
 итите услуги, разкр
 и
ване и функц
 иониране на со
циалните услуги, информация
и публичност, организация и
управление на проекта, об
завеждане и/или ремонт на

помещението, в което ще се
предоставят разкр
 итите со
циални услуги. Тези разходи
могат да са до 30% от общия
бюджет.
Кандидатът – община, може
да разработи проекта самос
тоятелно или в партньорство
с физически или юридически
лица, доставчици на социални
услуги, вписани в регистъра на
Агенцията за социално подпо
магане (АСП). Стойността на
цялата операция е 29 275 207
млн. лв., минималният размер
на един проект е 60 000 лв., а
максималният 300 000 лв.
Срокът за кандидатстване е
до 7 януари 2013 г., 17.30 часа.
Допълнителна информация мо
же да се намери на страницата
на ОП РЧР.■

Системата за sms таксуване
в „Синята зона” вече е активна

От 15 ноември плащането за паркиране
в „Синята зона” във Видин може да става
и с sms. Цената е 1 лв. за 1 час престой.
Припомняме, че номерът на автомобила
трябва да се изпрати като съобщение на
1394 към един от трите мобилни оператора.
Билетите продължават да важат и ще се
продават на същата цена. В рамките на
платеното паркиране един автомобил може
да ползва различни паркоместа в цялата
зона, без допълнително таксуване. „Синята
зона” е активна от 8 до 18 часа, в почивните
и празничните дни не се плаща.

властта
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Елеонора ЦАНОВА
- Г-н Стоилов, от
БСП упорито назовават
бюджета за следващата
година „бюджет на
мизерията“, такъв ли ще
е той?
- Бюджетът, който
управляващите предлагат
е бюджет на мизерията,
защото дори не компенсира
обедняването, което
изживяват българите през
последните години. В
момента 650 000 души в
България са безработни и
безработицата за мандата
на сегашното управление
нарасна почти двойно. От
малко над 6 процента сега
по официалната статистика
тя е около 12.5 процента.
Над 1 600 000 български
граждани живеят под прага
на бедността, повишаването
на пенсиите, което се
предвижда над 9 процента,
няма да компенсира дори
съвкупната инфлация за
изминалите години, която
е 12 процента. А добре се
знае, че потребителската
кошница на възрастните
хора има структура, която
прави това увеличение
още по-голямо. Разходите
за здравеопазване и
образование, макар и
малко увеличени, са около
4 процента от брутния
вътрешен продукт, т.е
като относителен дял те
са по-малко отколкото
в предходните години.
И въпреки че трябва да
бъдат направени корекции,
дори и в този бюджет
след приемането му, без
в неговата философия
цялостно да може да
бъде променена. Това
включва повишаване,
което предлагаме на
средствата за отглеждане
на малки деца, които да
се изравнят с размера на
минималната работна
заплата, т.е. 290 лева,
колкото са сега, да стигнат
310 лева. Да се повишат
парите за едно дете поне
на 50 лева, да се повишат
средствата за необходимите
разходи за достъпно и
качествено здравеопазване
и нормативната издръжка
на учениците, а оттам
и възнаграждението на
заетите в образоването.
Това обаче предполага
значително да се намалят
и злоупотребите, защото
сегашното управление
очевидно толерира
монопола и икономическите
а 15 но
Н
ември т. г.
Областен инфор
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Янаки СТОИЛОВ:

Бюджет на мизерията,
да отвоюваме
държавата
СНИМКА: ЕЛЕОНОРА ЦАНОВА

Слово

групировки, които
са близки до него,
защото в абсолютен
размер, разходите в сега
предлагания бюджет са
по-големи, отколкото
във всички изминали
години. Въпреки това
нивото на решаване
на икономическите и
социалните проблеми
видно не се случва и не се
нуждае от допълнителен
коментар.
- Във Враца сте по
покана на Общинския
партиен съвет на
социалистите, ще
участвате в срещадискусия с гражданите,
какво ще им кажете за
референдума „АЕЦ Белене“?
- Ние сме изправени пред

мационен център
– Монтана прове
де поредната си
информационна
среща в областния град. На срещата
присъстваха фирми от региона.
Насочената към бизнеса Оперативна
програма „Конкурентоспособност“ дава
възможност чрез схемата „Енергийна
ефективност и зелена икономика”
микро, малки и средни предпр
 иятия
да повишат икономическата си ефек
тивност и конкурентоспособност чрез
насърчаване на инвестициите в енер
госпестяващи производств
 ени техно
логии и използв
 ане на възобновяеми
енергийни източници. Безвъзмездната
финансова помощ е до 50% при внед
ряване на технологии за намаляване
на енергоемкостт а на производството,
както и мерки за усъвършенств
 ане на
процесите в предприятията и енер
гийния мениджмънт.
Схемата „На път“, на Оперативна

парадоксална ситуация.
Референдум, иницииран
от гражданите, подкрепян
активно от БСП, и въпрос,
формулиран от ГЕРБ. И
това стана в нарушение
на конституционните
принципи и на закона
за пряко участие на
гражданите в управлението.
Тъй като отпадна, беше
извадена от темата
най-важната част, за
изграждането на ядрена
централа на площадката в
Белене. Но независимо от
всичко това, ние не можем
да позволим ГЕРБ да си
присвои референдума.
Те изглежда изпитват
ревност и към гражданската
инициатива, изпитват и
страх от референдума.
Защото особено в пряко

зададения въпрос те
трябваше да носят и
отговорност за спирането
на този проект, без да са
спрели разходите по него.
И за това аз призовавам
българските граждани
активно да се включат
в първия референдум
в българската история,
организиран по инициатива
на над 700 000 български
граждани, които се
включиха в тази подписка
и високата бариера,
която преодоляхме. Сега
трябва да се преодолее и
другата бариера, за повисоко изборно участие.
Надявам се, че повече от
хората, които ще участват
в него, категорично ще
подкрепят необходимостта
от развитието на

ядрената енергетика чрез
изграждането на АЕЦ Белене. И затова ние ще се
опитаме да отразим тази
воля, защото гласуването
е по общо зададения
въпрос, но тези хора ще
могат да изразят своето
мнение, да покажат, че
наистина очакват от
следващото управление да
предприеме необходимите
мерки за осъществяването
на този проект така,
че на референдума
хората ще трябва да
подкрепят развитието
на атомната енергетика,
на изграждането на нова
ядрена централа, която
няма къде да бъде в
обозримо бъдеще, освен
на площадката на Белене.
По този начин те ще

подкрепят развитието
на България като високо
технологична и социална
държава. Да съдействат с
вота си за развитието на
цяла Северна България и
особено на районите, които
са в по-голяма близост до
тази бъдеща централа да
постигнат достъпна цена на
тока, да създадат по-голяма
заетост и доходи. Но за
всичко това българският
народ трябва да отвоюва
своята държава. Ние
активно ще се включим,
нашата позиция още от
самото начало е ясна, за
това не искаме този въпрос
да бъде оползотворен. Не
можем да оставим този
референдум в ръцете на
тези, които се опитаха да го
обезличат.■

част от професия, мо
дул или тематична
единица. Обучението
се провежда, съобраз
но учебна програма,
подготвена съвместно
с конкр
 етен работода
тел и в съответствие с
идентифицирано и по
сочено от работодателя
оборудване, техника,
съоръжения, машини и
инструменти и други. Фирмите с опит
по разработване на проекти споделиха,
че трудните за разписване проекти са
на практика лесни за изпълнение.

Бизнесът в Монтана: Сложните
за кандидатстване проекти са
лесни за изпълнение
програма „Развитие на човешките ре
сурси“, дава възможност на работода
телите да организират транспорта на
заетите в предпр
 иятието лица, които
пътуват ежедневно от и до работното
си място, но нямат възможност да пол
зват за целта обществ
 ен транспорт. По
този начин фирмите се стимулират да
запазят работните места.
Основната цел на схема „Ново ра
ботно място” на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ е
да осигури стимули за работодатели
те да наемат млади безработни до
29-годишна възраст, като им предос

тавя подкр
 епа за инвестиционните
разходи и разходите за труд, свързани
със създаването на новите работни
места. Работодателите могат да пол
зват до 40% от стойността на преките
допустими разходи, за да оборудват
работните места, които ще осигурят за
младежите.
По същата оперативна програма биз
несът се стимулира за създаване на
„Образователен парк” в учебна рабо
тилница или няколко работни места от
учебната работилница в съответното
училище за провеждане на практичес
ки обучения по различни професии,

Областен информационен център
– гр. Монтана е част от мрежата от
28 областни информационни центъра
за популяризиране на Кохезионната
политика на Европейския съюз, съз
дадени с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Техническа по
мощ”, съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за реги
онално развитие.■

Слово

седмица
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Информационни дни в
Северозападна България
„Стъпка по стъпка в бъдещето на Европа”
Мария ПАНАЙОТОВА
Европа Директно
Враца
Европа Директно Враца
организира информационни
дни във Враца (27 но
ември 2012, 15.00 ча
са Конферентна зала на
ТПП - Враца, съвместно
с ДБТ Враца) , Видин (07
декември, 10.30 часа, за
ла на ОИЦ Видин, съв
местн
 о с ОИЦ Видин и
ДБТ Видин), Монтана (05
декември, 11.00 часа зала на
Младежки дом - Монтана,
съвместно с ОИЦ Монтана
и ДБТ Монтана) и гр. Бяла
Слатина (20 ноември 14.00
часа в залата на Общински
съвет Бяла Слатина, съв
местн
 о с ЕURES и ДРСЗ
Монтана).
Цел на Кампанията
„Стъпка по стъпка в бъ
дещето на Европа“ е под

Н

а 26 ноември в
Монтана се проведе
митинг на централния пло
щад „Жеравица”, посветен
на 110-годишнината от нача
лото на социалистическото
движение в региона.
В митинга участва ли
дерът на БСП Сергей
Станишев. Бяха поднесени
цветя пред Паметника на за
гиналите в Септемврийското
въстание от 1923 година и
пред Паметника на загина
лите във войните за наци
онално освобождение.
Пред журналисти лиде
рът на БСП коментира, че
българското правителство
не е направило нищо, за
да подпомогне развитието
на най-бедния и изостанал
регион в Европа – Севе
розападна България. След
последната среща на минис
тър-председателите на стра
ните от Европейския съюз е
било съобщено, че региони
в Испания получават целе
ва помощ от 2,7 милиарда
евро, в Гърция – 1,7 мили
арда евро, в Унгария – 1,2
милиарда евро, но за найбедния регион в Европа
- Северозападна България,
не е отпуснато нищо.
Станишев коментира, че
това е пропуск на българско
то правителство, който все
още може да бъде поправен

бластен инфор
О
мационен център
– Монтана проведе ин

формационни срещи в
общините Бойчиновци
и Брусарци на тема
„Добрите практики – спо
деленият успех“. На сре
щите бяха представени
успешно реализирани
проекти по оперативни
те програми в областите
Видин, Враца, Ловеч и
Плевен.
Представени бяха и
открити процедури по
оперативните програми,
по които може да се кан
дидатства с проектни
предложения – схемите
„На път“, „Ново работно
място“, „Развитие на про
фесионалното образова

помагане от ученици на
безработни млади хора при
ориентиране в търсенето
на професионални пер
спективи в областите от
Северозападна България

и насърчаване на трудова
та заетост и мобилност в
региона. Кампанията доп
ринася за постигането на
поставената в Стратегията
„Европа 2020” цел - заетост

за 75 % от населението
на възраст 20-64 години,
както и укрепването на
Европейския вътрешен
пазар. Целева група са уче
ници от горните класове

на средното образование в
училищата в област Враца,
Монтана и Видин, млади
хора, завършили висше
образование - търсещи
работа и работодатели от
Северозападна България.
До момента кампанията
протича в следния формат:
Обучени бяха четири
групи от по 5 ученици и
техен учител за придо
биване на мултимедийни
компетентности, запоз
наване с тенденциите в
развитието на икономика
та в региона и стратеги
ята „Европа 2020”: СОУ
“Васил Кънчов” - Враца,
ПАГ “Н.Й.Вапцаров” Бяла Слатина, ФСГ “Васил
Левски” - Монтана и ПГ
“Проф.Асен Златаров” Видин .
Обявихме мултимедиен
конкурс „Стъпка по стъпка
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в бъдещето на Европа”, за
който обучените групи бя
ха поканени, използвайки
различни мултимедийни
техники, да съберат и под
готвят информация за фир
ми от региона, за свободни
работни места и различни
професии, които те считат,
че имат бъдеще в нашия
регион или както в последс
твие се наложи термина „да
направят профили на раз
лични професии” .
В средата на м.октомв
ри 2012 г., в НДК София
се проведе международен
форум „20 години
Единен пазар и 10 години
Европейски ден на пред
приемача в България”, на
който беше представена
кампанията на Европа
Директно Враца и от са
мите ученици част от из
работените „профили на
професии”. Кампанията
придоби по този начин
широка видимост и предиз
вика определен интерес от
представителите на МТСП
и МИЕТ в панела „Единен
пазар – ползи и възможнос
ти”. Присъстващи работо
датели изявиха желание да
се включат в кампанията,
предоставяйки на учени
ците информация за други
професии, които да бъдат
популяризирани.■

Правителството да поиска
помощ от ЕС за Северозапада
и той апелира това да стане.
Сергей Станишев обяви, че
по времето на неговото пра
вителство в област Монтана
са насочени 250 милиона
лева държавни и европейски
инвестиции и по този начин

е демонстрирана отговорна
държавна политика към найбедния край на България и
Европа.
Срещата на Сергей
Станишев със социалис
ти и симпатизанти беше в

Младежкия дом. Салонът и
фоайето бяха тесни да по
берат желаещите да чуят
социалистическия лидер и
голяма група остана пред
вратата на Младежкия дом.■
Слово плюс

Обръщение
Общинското настоятелство на БЗНС – гр.
Монтана, се обръща към своите членове и
симпатизанти, че напоследък няколко личности си
присвояват правото да се представят пред поли
тически партии в региона и пред симпатизанти на
БЗНС като представители на БЗНС.
Необходимо е да се знае, че Общинското насто
ятелство на БЗНС се помещава в Клуба на БЗНС,
който се намира на ул. „Васил Левски” № 51 в
град Монтана. Всички срещи и заседания се водят
на този адрес.
На 26 януари 2013 година предстои провеждане
на ХХХVIII редовен конгрес на БЗНС. Умоляваме
всички симпатизанти на БЗНС да изпратят своите
предложения за допълнения към програмата на
БЗНС на адрес: град Монтана, пощенска кутия
316 – за Общинско настоятелство на БЗНС.
За Общинското настоятелство
на БЗНС – Монтана:
Борис Ангелов – председател
Александър Тачев – секретар
Бойко Макавеев – зам.-председател
Емилия Коцева – председател КРК

СНИМКА: КРУМ КРУМОВ

ние и обучение в сътруд
ничество с работодатели
те”, „По-близо до работа“,
„Ново начало“ и „Първа
работа“ по Оперативна
програма „Развитие
на човешките ресурси“
(ОПРЧР).
Представители на
кметства и читалища от
Бойчиновци апелираха за
опростяване на процеду
рите за кандидатстване
по схемите на оператив
ните програми и обявиха,
че имат нужда от методи
ческа помощ при изготвя
нето и изпълнението на
проектните.
В Брусарци интересът
беше насочен към схеми
те за заетост на безработ
ни младежи до 29 години,

Втора информационна среща
на ОИЦ – Монтана в общините
Бойчиновци и Брусарци
както и към схемата „На
път“ – за осигуряване на
организиран трансп
 орт от
и до работното място от
работодателя за заети в
съответното предприятие
лица на разст ояние до
100 км.
Участниците в съби
тията бяха впечатлени
от интегрирания про
ект за водния цикъл на
град Троян, чрез който е
внедрена немск а биотех
нология за пречистване
на води със средст ва по
Оперативна програма

„Околна среда“ (ОПОС).
Както и от реализирания
проект “Технологична
модернизация на предп
риятие за производство
на билкови екст ракти в
гр. Кнежа“ по Оперативна
програма „Развитие на
конкурентоспособността
на българск ата иконо
мика“, който повишава
конкурентоспособността
на предприятието и доп
ринася за подобряването
на икономическа среда в
района.
Населените места от

малките общини се нуж
даят от реализиране на
подобни проекти, като
се надяват тези проекти
да бъдат тяхната „доб
ра практика“. Успехът на
малките общини зависи
от местн
 ата общност и от
това как тя ще успее да
се организира и определи
целите и приоритетите си.
ОИЦ – Монтана е
част от мрежата от 28
информационни цент
рове за популяризиране
на Кохезионната поли
тика на Европейския

съюз, създадени с фи
нансовата подкрепа на
Оперативна програма
„Техническа помощ”,
съфинансирана от
Европейския съюз чрез
Европейския фонд за ре
гионално развитие.
За допълнителни
въпроси:
Горан Беремлийски
Експерт „Комуникация,
информация и
логистика“
Тел.: +359 96 300 560
Моб.: +359 879 958 078
E-mail: goran@montana.bg

Слово

кметове

- Г-жо Паскова, кмет сте на селото,
което се намира най-близо до Дунав
мост 2. Усетихте ли, че до къщите ви
напредва голям строеж, задава се и
голямо оживление около него – хора,
автомобили, всякаква глъч?
- Покрайна се намира само на 1км от
Дунав мост 2 и на 5 от центъра на Видин.
Подходите към моста, транспортният
център, дори офисите на фирмата- стро
ител – испанската ФСС, се намират в на
шето землище. Всички усетихме, че до нас
започва нещо голямо, значимо за живота в
нашия край. Започна се през 2006, когато
за осигуряване на терени за моста бяха
изкупени земите ни. Наведнъж в селото
влязоха към 300 000 лв, което веднага се
усети. След това и тези, чиито ниви попа
даха на следваща линия, спечелиха пари
от продажбата им. Когато работата по
моста започна, испански строители си ха
ресаха квартири при нас, наеха на работа
хора от селото. Всички къщи, чиито собст
веници спечелиха от земи, наеми, работа,
се промениха. Ремонтираха ги, станаха по
модерни. Никой не напуска селото.
- Колко все пак си вадят хляба в
Испания, в Италия?
- Около 20 – 30 души, което от 2000-то
население не е много. Но още никой не
е решил да остава там. Работят и носят
парите си тук. Повечето си купуват апарта
менти във Видин и други градове, но всич
ки обновяват къщите си тук. Те заминаха
на по-голяма възраст, децата и жените
им са тук, така че, нямаме дете, родено
в чужбина. Една млада жена се върна от
Испания, стана преводач във ФСС, дру
га дойде с мъж от Италия, който също
e преводач. Едно семейство наскоро се
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Адриана ПАСКОВА кмет
на с. Покрайна, Видинско:

Никой
не напуска
Покрайна
върна, казаха ми, че повече няма да тър
сят работа в чужбина. Връщат се и тези,
които учат в Румъния. Няколко момичета
завършиха право и медицина, сега работят
във Видин. Имаме още няколко, които учат
в Крайова. Родителите им така се радват
на моста, защото могат по-лесно да ходят
при тях, а и те да си идват по-често.
- Покрай мостa останаха ли земи за
обработка? С какво се препитават жи
телите на селото?
- Имаме земи, 10 арендатори ги
обработват. Трима са млади фермери,
получиха помощ от земеделските фондо
ве и сега развиват стопанства. В селото
всички имат земя, но вече никой не обра
ботва по 3 - 4 дка. Давaт я на арендато
рите. В кампаниите наемат безработни.
7 души са наети във фабриката за олио
“Олимекс” – малко модерно предприятие.

Имаме и млади хора, които са без работа.
Включваме ги в програми за заетост, в
момента четирима са назначени като
еколози. Задачата им е да чистят терени
те на нерегламентираните сметища и да
пазят хората да не изхвърлят отпадъци
на непозволени места. Очакваме и места
по програма за лични асистенти. Хората,
които се върнаха от чужбина, не търсят
всякаква работа. Изчакват, надяват се на
нещо по-специално.
- Това означава, никой не гладува.
- Гладни хора нямаме. Всеки има го
лям двор и сам си отглежда всичко за
трапезата. Земята ни е равна, обработва
се лесно. Кражби няма. Ромите, които жи
веят сред нас от години, днес са най-бога
тите в селото. Имаме проблемни възрастни
хора, които загубиха децата си, боледу
ват и преживяват трудно. Хoдя при тях,
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пращам им хора от временната заетост.
Помагат им в домашната работа – паза
руват им хляб, лекарства, чистят им. Така
живеем на село.
- Само с работа ли? Празници нямате
ли?
- Празнуваме. Бабин ден, Лазарица,
Свети Дух събират цялото село. В такива
дни се обличаме в национални носии, сви
ри духова музика, извиват се хора. Имаме
танцов ансамбъл към читалището, който
показва нашите си танци не само на на
ша сцена, но и на фестивали из областта.
Наскоро бяхме в Букурещ, публиката прие
много добре нашите изпълнения.
- В криза кой дава пари за любителс
ки състави и фестивали?
- Намират се и добри хора. За
Букурещ общината ни осигури средст
ва за пътуването, останалото – от нас.
Хореографът ни Никола Маринов работи с
нас без пари. Събираме от хората за духо
ва музика на големи празници. Всеки дава
по 3 лв. и оркестър свири на площада до
късно. Тогава всички се хващат на хорото.
Няма партии, няма вражди, няма управля
ващи и опозиция. Всички сме заедно.
- Никой ли не ви критикува? Вие
сте издигната от ГЕРБ, нямате ли
опоненти?
- Опоненти сме до изборите. Бяхме 7
кандидати за кмет. Аз спечелих и от тук на
татък нямаме за какво да се делим. Кмет
съм за пръв път след 17 години работа
в кметството като секретар. Знам, че ако
правиш добро, ще ти отвръщат с добро.
Секретар стана опонентът ми от БСП. На
село всички се познаваме много добре, за
да се противопоставяме един на друг.

От kmeta.bg

Златко ЖИВКОВ, кмет на Община Монтана:

Община Монтана
гради партньорски
отношения
с читалищата
- Господин Живков, моля за
отправна точка към разговора ни
да направите кратка визитка на
Община Монтана, която управля
вате вече четвърти мандат.
- Монтана е най-динамично разви
ващата се община в Северозападна
България през първата половина на
ХХІ век. Монтана вече е приветлив
и хубав европейски град. Всеки един
от петте входа на града е обновен.
Ремонтирани са 103 от 204 улици,
площадите и най-важният комуни
кационен възел – Черният мост над
река Огоста. Монтана е център на
спорта в Северозападна България
– футболният, баскетболният и во
лейболният ни отбор играят в елита.
Принос за развитието на Монтана
през последните години имат и спе
челените проекти, финансирани от
еврофондовете. Преобладаващата
част от тях са екологични, за които
са усвоени 50 млн. евро, инфраст
руктурни и социални. В момента се
работи по 20 дългосрочни проекта.
- Сред проектите има ли такива
в сферата на културата?
- Разбира се! По проекта
“Непознатият Северозапад” бе нап
равена реконструкция на лесопарк
“Калето”, в който се намира един от
най-важните ни паметници на кул
турата - Античната крепост. Бяха
вложенти 125 000 евро, осигурени
от програма ФАР ТГС България –
Румъния. Сградите на културните
институции бяха реновирани чрез
част от 19-те проекта по програма
„Красива България”.
Един от важните проекти, по
които се работи в момента, е
Античната крепост. За реставриране,
археологически дейности и благоус
трояване на терена около крепостта
ще бъдат вложени 1,3 млн. лева по
оперативна програма „Регионално
развитие” на Европейския съюз.
Устойчивостта на проекта ще бъде
гарантирана чрез включването на
Античната крепост в туристически
маршрути.
- Кои културни институции

оформят облика на Монтана и как
те обогатяват духовния живот на
региона?
- Културните институции в
Монтана са Регионалният исто
рически музей и художествената
галерия „Кирил Петров”, реги
оналната библиотека „Гео Милев”,
драматичният театър „Драгомир
Асенов”, общинският кукления те
атър „Патилан”, 23-те читалища и
Младежкият дом. Грижа на община
та е издръжката им, осигуряването
на оптимални условия за развиване
на дейността им, а тяхна професи
онална отговорност – осъществява
нето на специфичната им мисия. Че
община Монтана има положително
отношение към културата доказва
факта, че 5% от общинския бюджет
се заделя за култура. За сравнение,
в държавния бюджет относителният
дял на средствата за култура е под
1%.
Всяка от тези институции, пара
лелно с изпълнението на собствени
те си цели, дава своя принос живо
тът на хората в общината да е поинтересен чрез различни творчески
инициативи или като се включва в
събитията от културния календар на
Монтана.
- Кои са най-важните събития в
културния календар на Монтана?
- Безспорно на първо място Международните празници на ду
ховите оркестри “Дико Илиев”. Те
имат четвъртвековна история. Тяхна
заслуга е запазването на богатите
традиции на духовите оркестри, ко
ито са типични за нашия край и раз
пространяване творчеството на Дико
Илиев, което е музикалната емблема
на Северозапада. Фестивалът вече е
международен и в него са участвали
професионални и любителски ор
кестри от Чехия, Русия, Холандия,
Сърбия, Полша, Турция, Албания.
Конкурсът за рисунка „Тъпан бие,
хоро се вие” е тяхна съпътстваща
изява. В последното му издание
участваха 2400 деца от 22 държави
на Азия и Европа. За да се обогатя

ва музикалното наследство, от
2008 г. община Монтана органи
зира и Конкурс за написване на
нова творба за духов оркестър.
В двата му раздела - «Хоро» и
«Марш», участват утвърдени и
млади композитори от цялата
страна.
Тъй като фолклорът на нашия
край не е особено популярен,
въпреки че е твърде своеобра
зен и богат, от 2008 г. в Монтана
се провежда и детския национален
фолклорен конкурс „Напеви от
Северозапада”. Той се организи
ра от Общински младежки дом –
Монтана, и в последното му издание
участваха 600 деца, които пееха,
свиреха и танцуваха нашенски
фолклор, както и деца от емигранст
ката общност и българската диаспо
ра в Украйна.
Монтана от 7 г. е домакин и
на Международния фолклорен
фестивал, посветен на празника на
града Свети Дух. Той се провежда
от 2005 г. и е част от програмата за
честването му. Досега са гостували
около 60 групи от Европа и Азия,
които разкриват културното много
образие и стимулират съхраняването
на уникалното народно творчество в
глобализирания свят.
Друго събитие в културния жи
вот на Монтана е международният
симпозиум по малка пластика и
живопис. Той се организира от дру
жеството на художниците «Тенец» и
се провежда през юли.
Регионалните празници на стара
та градска песен, организирани от
НЧ „Разум 1883”, също имат своята
аудитория от предани почитатели.
Всяка есен те аплодират групи от
близо и далеч, дошли в Монтана.
- Какви са отношенията на об
щината с читалищата?
Законовите актове и поднорматив
ните разпоредби са отправна точка
за взаимодействието на общината с
читалищата. Те обаче не се изчер
пва с привеждане на субсидията
от страна на общината и изготвяне

на отчет за изразходване на сред
ствата от страна на читалищата.
Партньорството между местната
изпълнителна власт и читалищата в
Община Монтана се гради на осно
вата на равенство, взаимно уваже
ние и взаимопомощ. То се базира
на общи цели, свързани с допирни
точки в културната политика на об
щината и читалищата като отклик
ване на социалните потребностите
на местните общности и актуалните
проблеми в сферата на културата;
съхраняване на традицията и кул
турното многообразие; осигуряване
на широк достъп на аудиториите до
културен продукт.
Експертите на Община Монтана
оказват сътрудничество в рамките
на своите компетенции и право
мощия на читалищата при реали
зацията на техни изяви и проекти.
Оценяваме голямото значение на
читалищата, особено в малките
населени места, за преодоляване на
социалната изолация, която е проб
лем за преобладаващо възрастното
население там. Съвместната ни
работа с читалищата касае и реша
ването на различни проблеми, които
са сред приоритетите в дневния ред
на обществото – от превенция на
наркоманиите, овладяването на ком
пютърни умения от възрастни хора
до интеграция на малцинствата.
Подкрепата ни за работещите
читалища не е само консултативна и
организационна. Извън субсидията,
Община Монтана подпомага фи
нансово подобряване на инфраст
руктурата на читалищата чрез пер
манентни ремонти и реконструкции

на материалната база. Във връзка с
включването в програмата „Глоб@
лни библиотеки” на 4 читалища от
нашата община - НЧ „Асен Йосифов
1926” в с. Габровница, НЧ ”Народна
просвета 1908” в с. Смоляновци,
НЧ „Просвета 1928” в с. Славотин”,
НЧ ”Просвета 1921” в с. Благово, в
тях бяха направени подобрения на
сградния им фонд, за да съответст
ват на изискванията на проекта.
Общината съфинансира задгра
нични турнета и национални учас
тия на формации към читалищата,
както и на по-значими творчески
изяви на читалищата – юбилеи,
кръгли годишнини, иновационни
инициативи. Подкрепяме най-ак
тивните читалищата, сред които
ще спомена освен НЧ „Разум 1883”
– Монтана, и читалищата в села
та Смоляновци, Габровница, Д-р
Йосифово, Студено буче, Липен.
Оценката и отношението си към
приноса на читалището за духов
ния живот на Монтана изразихме и
с удостояването му с най-високото
отличие – почетния знак на Община
Монтана. Наградихме с почетната
значка на Община Монтана дълго
годишния секретар на читалището в
Монтана Бойка Серафимова, както
и изявени самодейни колективи като
ансамбъл „Пъстрина” и изпълни
тели от различните формации. Ние
разчитаме на творческия потен
циал на читалищата. Съставите
им участват в различни празници,
организирани от общината. Това е
възможност за изява на самодейците
и оценка на техния труд.■
Списание „Читалище”

Слово

спектър
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В Белоградчик честваха
Въведение Богородично

С

концерт на Мария Илиева Монтана ще от
бележи 121 г. от обявяването на градския
си статут. Поп иконата, която е едно от най-зна
чимите имена на музикалната ни сцена, ще гос
тува по покана на общината. Тя ще пее на

3 декември в Драматичния театър.
Концертът ще започне в 18 ч.

Входът е с покани с места.
Поканите се раздават безплатно на касата
на Драматичния театър до 27 ноември.
Мария Илиева е една от най-ярките звезди
на съвременната българска музика. Тя има 18
сингъла No1 и е носител на над 25 музикални
награди. Мария Илиева е канена да подгрява
концертите на световни звезди като Джордж
Майкъл (George Michael), Симпъл Майндс
(Simple Minds), Дани Миноуг (Danni Minogue),
Атомик Китън и други. Мария също е била ре
дом на сцената до изпълнители като Симпли
Ред, Скорпиънс, Глен Хюз (Дийп Пърпъл), UB40,
Gipsy Kings, Дзукеро, Ким Уайлд, Spike Edney’s
All Star Band and Lou Bega. Снима се в няколко
филма, посвещава част от времето си на редица
социални проблеми и каузи.■

Брокерска къща – Монтана,
изкупува земеделска земя
в общините Медковец и Якимово
при изгодни цени.

За контакти: гр. Монтана, бул. „Трети март” 68;
телефони: 096/300 825, 0888/60 90 28

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

Любомир ВЕСЕЛИНОВ
В Младежкия дом белоградчишката общественост
чества големия християнски празник Въведение
Богородично – Ден на християнското семейство и
младежта.
Гости на празника бяха НВ протойерей Рафаил,
председателят на ОбС Мирослава Чавдарова и
зам.-кметът Антон Трифонов. Протойерей Рафаил
говори за необходимостта от близка връзка между
родителите и децата, отношенията помежду им да
са изпълнени с топлота и разбирателство, и отправи
поздрави от името на митрополит Дометиан.
Приветствие поднесе и зам.-кметът Антон
Трифонов, който каза: „От здравината и
устойчивостта на семейството зависят здравината
и устойчивостта на обществото и държавата.”
Празникът продължи с богата културна програма.
Тематични стихове и песни представиха ученици
от Начално училище „Васил Левски”. Участваха
още и две формации на Школа по народни танци
при Детски комплекс, а ВИГ „Феникс” заедно с
представители на школа „Китари”, с изпълненията
си за пореден път зарадваха своите почитатели.■

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

от 8,00 до 13,00 часа

Набира
пациенти
Тел. за контакти:
096 389 346

“АПОЛОН-21” ООД,
Монтана

ул. “Цар БорисIII” № 11

Поликлиника, кабинет 106
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►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

29 ноември –
5 декември
29 ч Св. мчк Парамон
и 370 мъченици. Св. мчк
Филумен. Преп. Акакий
Синайски
30 п * Св. ап.
Андрей Първозвани
(Андреевден)
1 с Св. прор. Наум. Св.
Филарет Милостиви
2 н † Неделя след
Неделя подир
Въздвижение. Св. прор.
Авакум. Преп. Йоан и
Андрей
3 п Св. прор. Софония.
Св. свщмчк Теодор, архи
епископ Александрийски
4 в Св. вмчца Варвара.
Преп. Йоан Дамаскин
(Разрешава се риба).
5 с * Преп. Сава
Освещени. Преп.
Нектарий Битолски

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

"Тайлифт”.

Търговско-промишлена палата - Враца подготви
посещение на тридневно селскостопанско изложение
в гр. Слатина – Румъния, с участници фирми
от трансграничния румъно-български регион,
предоставяйки им възможността да се включат в бизнес
делегация и в самото изложение.
5 фирми с дейност, свързана със селското стопанство,
посетиха и участваха безплатно като изложители в
тридневния аграрен панаир, който се проведе в периода
05-07 октомври 2012 г. Нашата делегация включваше
компаниите „Леда Стил” ЕООД, ЕТ „Фаворит-Тодорови”,
ЕТ„Биосвят”, Асоциация за иновативно развитие и
„Дендани” ЕООД.
Участниците осъществиха бизнесконтакти и
проведоха полезни делови срещи като показаха своите
продукти и услуги на самостоятелен щанд.
В изложението бяха представени 50 румънски
фирми от регион Олт - производители на
селскостопанска продукция, на машини за земеделието
и животновъдството и на резервни части. Олт е
традиционен аграрен район в Румъния, където
зеленчукопроизводството и отглеждането на зърнени
култури имат основен дял.
Панаирът бе четвъртият в рамките на проекта CBC
FAIRS „Панаири за трансгранично сътрудничество”,
MIS-Code: 209, съфинансиран по програмата за
трансгранично сътрудничество Румъния - България
2007-2013.

● 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

ОБЩИНА БРУСАРЦИ
ОБЯВЯВА

ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ
НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ТЪРГ:
1.С явно наддаване за отдаване под наем за
срок от три години имот частна общинска собстве
ност – помещение от 24 кв.м. /Обект №1/ в сграда
„СИЦ”, находяща се в УПИ ІV, кв.19 по плана на
гр.Брусарци
Начална тръжна цена – 52,80 лв.
Депозит за участие - 50,00 лв.
Тръжни документи – 20,00 лв.
2.С явно наддаване за отдаване под наем за
срок от три години имот частна общинска собстве
ност – помещение от 24 кв.м. /Обект №4/ в сграда
„СИЦ”, находяща се в УПИ ІV, кв.19 по плана на
гр.Брусарци
Начална тръжна цена – 52,80 лв.
Депозит за участие - 50,00 лв.
Тръжни документи – 20,00 лв.
Търгът ще се проведе на 18.12.2012 г. в
Заседателната зала на Общинска администр
 ация
Брусарци, както следва :
● за позиция №1 от 9,00 часа;
● за позиция №2 от 9,30 часа.
Заявления за участие в търга и депозити ще
се приемат до 16.30 часа на 17.12.2012 г. в
Информационния център на общината.
Повторен търг ще се проведе на 27.12.2012 г. от
9,00 часа при същите тръжни условия.
Заявления за участие в повторния търг и депози
ти ще се приемат до 16.30 часа на 21.12.2012 г. в
Информационния център на общината.
Оглед на имотите - всеки работен ден до деня
на провеждане на търга.
Тръжни документи ще се продават в
Информационния център на общината.
За справки и информация тел. 22-11.

„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

Младежи искат
Дометиан за патриарх,
в митрополията не знаят
Видинският митрополит Дометиан е
достоен да бъде патриарх, заявиха в
отворено писмо до медиите членове
те на Детския и младежки парламент
във Видин. “Не сме разговаряли с
дядо владика, това е наше спонтанно
решение да изразим гражданската си
позиция и да предизвикаме общес
твото също да го подкрепи”, уточни
председателката на парламента
Лилия Върбовска, която е ученичка в
Английската гимназия във Видин. Тя
обясни, че младежите са наясно, че
не могат да се месят в църковните де
ла и затова не са изпр
 атили писмото си до Св.Синод,
а само до медиите.
Дометиан, който е в София, не вдигаше телефона
си вчера. От митрополията бяха категорични, че не
знаят за инициативата и не могат да коментират.
“Ние подкр
 епяме дядо Дометиан за патриарх, за
щото той е показал през дългите си години на труд в
православието, че е достоен и последователен човек,
от когото черпим вдъхновение и мъдрост. В неговиж
даме бъдещия патриарх на България не само заради
това, че е ерудирана, обществено ангажирана и силна
личност, но и защото ние виждаме у него и дълбокоп
ромисленик - духовен лидер”, пише в разпр
 остранена
та до медиите позиция.■ Слово плюс
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Мисия OSART в АЕЦ
На 27 ноември Валентин
Николов – изпълнителен
директор на “АЕЦ Козлодуй”
ЕАД, официално откри мисия
OSART* на Международната
агенция по атомна енергия
(МААЕ) в българската атомна
централа. Проверката, която
ще продължи до 13 декември
тази година, ще се проведе
на 1000-мегаватовите 5
и 6 блок и е по искане на
правителството на Република
България, отправено към
МААЕ. Целта на мисията е
да бъде осъществен преглед
на експлоатационната
безопасност на АЕЦ
“Козлодуй” на базата на
стандартите за безопасност
на Агенцията.
Проверяващият екип
включва тринадесет
ядрени експерти от
Белгия, Великобритания,
Германия, Канада, Русия,
Словакия, Украйна, Унгария,
Финландия, Чехия, Швеция
и МААЕ. Сборът от

експертите по време на
провеждането на OSART
мисията във всички области.
В хода на подробни дискусии
с персонала на централата,
преглед на документацията
и наблюдения върху
работата, екипът на МААЕ
ще определи области, в
които могат да се направят
още подобрения, както и
силните страни и добрите
практики в дейността на
АЕЦ “Козлодуй”, които
могат да бъдат споделени с
професионалната общност.
професионалния опит на
членовете на екипа в сферата
на атомната енергетика
възлиза общо на около 350
години.
Проверката ще обхване
следните области:
● управление, организация
и администрация;
● обучение и квалификация;

● експлоатация;
● ремонт;
● инженерно осигуряване;
● експлоатационен опит;
● радиационна защита;
● химия;
● аварийно планиране и
аварийна готовност.
Важен аспект от проверката
е културата на безопасност,
която ще се оценява от

* Програмата OSART
(Operational Safety Review
Team – Екип за преглед
на експлоатационната
безопасност), е създадена
от МААЕ през 1982 г. В
рамките на тази програма
на държавите членки се
предоставят консултации
и помощ с цел повишаване
безопасността на атомните
централи.■ Слово плюс

Община Видин получи договор
по схема „Помощ в дома”
Стойността
на проекта е
245 752,68 лв.

Децата в с. Крета искат
нова площадка за игра
наместник Павел Мишев,
който е внук на първия
кмет на Община Мездра
Иван Мишев (1867 - 1932).
По случай Деня на хрис
тиянск
 ото семейство и
младеж тийнейджърките
Наталия, Памела и Тереза
подредиха с помощта на
столичанката Ани Босева
благотворителна кули
нарна изложба-базар.
Събраните средства в раз
мер на 53,33 лв. ще оти
дат за направата на нова
детска площадка за игра в
двора на бившето основно
училище.
За реализиране на бла
городното начинание

►МАЛКИ ОБЯВИ

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.

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

услуги в домашна среда”,
изградено към Домашен
социален патронаж във
Видин. Стойността на про
екта е 245 752,68 лв.
Класирането на потреби
телите ще се извършва от
екипа по проекта след нап
равена индивидуална оцен
ка на потребностите на со
циални услуги от служите
ли на Дирекция ”Социално
подпомагане” - Видин, а
за „домашен санитар” мо
гат да кандидатстват само
безработни лица, регистри
рани в Дирекция „Бюро по
труда” - Видин.
Проектът ще стартира
в началото на следващата
година. ■ Слово плюс

инициаторките разчитат
на дарения и от други
спомоществователи.
Накрая всички опитаха
от вкусната курбан-чорба,
приготвена с мерак от
майстора готвач бай Данчо
Кьоса.
Необходимите продукти
осигуриха бизнесмените
Мирослав Веселинов и
Ивайло Николов, които об
работват земеделски земи
в землището на китното
крайискърско селище.
Изви се и хорце, което
поведоха самодейци
те от танцовия ансам
бъл при градското НЧ
„Просвета”.■

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.

ДАВАМ стая под наем,

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

ПРОДАВАМ
двуетажна къща в цен

търа 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

Мирослав ГЕТОВ
Въведение Богородично
по нов стил и
Архангеловден по стар
стил събраха на 21 но
емвр
 и най-ревностните
християни от село Крета
под покрива на старинната
църква „Св. арх. Михаил”.
На него ден в миналото
е бил и съборът на селото.
По този повод водосвет
за здраве и благополу
чие на миряните отслужи
енорийският свещеник о.
Данаил Цинцарски, след
което освети приготвения
за празника пълнен шаран.
Сред дошлите да се
черкуват бе и кметският

Герго Гергов бе сред по
канените кметове и пред
ставители на общини от
страната за официалното
връчване на договорите за
предоставяне на безвъзмез
дна финансова помощ по
процедура „Помощ в дома”
на Оперативна програма
„Развитие на човешките ре
сурси”. Събитието се със
тоя в София на 22 ноември.
Договарящ орган е
Агенцията за социално
подпомагане, а бюджетът
възлиза на повече от 32

милиона лева. С тези пари
общините могат да пред
лагат почасови грижи в до
машна среда за възрастни,
самотно живеещи и хора с
увреждания.
Целта на изготвения от
Община Видин и одобрен
от социалното министер
ств о проект, с наимено
вание ,,Помощ за Вас”, е
предоставяне на услуги
в домашна среда за хора,
които са в пълна или час
тична невъзможност за
самообсл
 ужване и са в
риск от социална изолация.
Потребителите, 100 лица,
ще бъдат обгрижвани от
42 домашни санитари за
12 месеца чрез ,,Звено за

e-mails: slovoplyus@abv.bg,
slovoplus@yahoo.com

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”

Монтана, бул. „Трети март” № 68, Брокерска къща, ет. 3.
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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Изложба в памет на
Марин Върбанов

► Преподавателката в
Художествената академия
Михаела Пъдева представя
изложбата. СНИМКА: АВТОРЪТ

Изложба на ученици и последователи на Марин
Върбанов, творецът поставил началото на цяла
школа български текстилци, гостува
в Регионалния исторически музей - Враца

Елеонора ЦАНОВА
Посветена на 80-годишнината от рож
дението на т.нар. “оряховски принц”,
преди това тя бе в неговия роден крайду
навски град.
Роденият в бедно семейство Марин от
малък е поразен от магията на творчес
твото и на незнайната земя. Талантът,
и донякъде сполуката свише, го изп
раща още като второкурсн
 ик в нашата
Художествена академия да продължи
образованието си по специалността
“Текстил” в Пекин. Там, от създателя
на модерния стенен килим Жан Люсак,

Поетичен салон
Зоя ЕЗРОХИ

Кръстопът
На кръстопътя – два пътя забити –
купих икона, не помислих дори.
Там се търгува с неща, за които
хич не си струва да даваш пари.
Девата чисто от прах са изтрили.
Включен е данъкът – като във плик.
В чиста хартия добре са завили
благия майчински лик.
В къщи на рафта пред четени книги
сложих Светата на горния плот.
Друго какво ли сега не достига
в моя несвесно безбожен живот?
Колко си хубава, Дево Марийо!
Своя Христос на гърди запази!
Чисти, пречисти – такива сте вие,
с кръгли лица, непознали сълзи.
Няма в тях капчица даже тревога –
радост и святост, и благост безкрай.
Тука какво ли не правят, за Бога!
Грохот и вой - и на другия край.
Господи, що за разпътица, врява!
Може би стигнахме крайна черта.
Нейното майчинство само съгрява
слабият лъч на всевечна мечта.
Пъплят нещастия, викай Марийо!
Чака ни ужас, Майчице, бди!
Хайде, в едничка иконка открий я
твоята болка с дете на гърди.
И на уше прошепни му: изтичай,
мое момченце, иди в Назарет.
Там като другите божи дечица,
ти открадни си и диня, и мед.
Също и ти си заченат с голяма
обич, роден си на белия свят.
Гълъби, дето говорят, ги няма,
ангели, ако ги има, мълчат.
Сутрин изпий си спокойно кафето,
после на работа честно иди,
не към Голгота… - кажи му, додето
кротко лежи си на твойте гърди.
Виж го: мечтае, наука не носи,
за дърводелството мързел е, виж!
Хайде, кажи и на стария Йосиф,
нека разпаше той своя каиш!
Мили ми, бързо по-умен израствай!
Гледай света околовръст:
Хората не заслужават свобода,
нито братство,
не заслужават те твоя кръст!
Както преди, все убийства, грабежи.
Въздухът - мръсен на голия плаж.
И се продава открито, небрежно,
Дева Мария в огромен тираж.

От руски: Тихомир ЙОРДАНОВ

високо равнище световните тенденции.
През годините той преподава в
Австралия, живее в Париж, където си
сътрудничи с великия Пиер Карден, а в
началото на 80-те, заедно със съпруга
та си Сун Хуай, се установяват в Китай,
където основава Академия по текстил в
Хайнджоу, която след смъртта му, през
юли 1989 година, носи неговото име.
На изложбата бяха представени пре
с който се запознава в Париж, той взе
димно творби на негови следовници
ма всичко. Завръщайки се в България,
в това трудно изкуство. Използваните
основава специалностт а “Текстил” към
нестандартни материали, като коприна,
Художествената академия в столицата.
Така поставя началото на цяла школа бъл нишки от вълна, хартиени нишки и дори
гарски текстилци, които възраждат веков кламери, правят много старото, смята
но за домашно, занаятчийско изкуство
ните традиции на родното килимарство.
изключително модерно и съвременно.
Събира в едно балкански, родопски,
странджански багри и достига съвършена Според Михаела Пъдева, преподавател в
Художествената академия, която предста
абстрактна форма от привидно прими
ви изложбата, творбите са съчетание на
тивния материал. Творбите му - стенни
килимарските традиции със съвременни
килими, скулптури от вълна и памук,
техники, на технологията на връзване на
фрески от гайтани, макар и с български
метални нишки, с познатия ни от баби и
дух, са космополитни и извеждат на по-

Вяра в доброто и
слънчев оптимизъм

Единадесетата книга на Анатолий Петров навлиза
проникновено в бита и душевностт а на българина
Найден АНГЕЛОВ

Когато прочетох поред
ната книга с къси разка
зи “Проникновения” от
Анатолий Петров, обнадежди
ме мисълта, че хуморът и
сатирата, иронията и шегата
с добронамерен тон правят
творбите му още по-четивни,
забавни и привлекателни за
естетическо възприемане.
Те придобиват национална
оцветеност, каквато липсва
на днешната повествовател
на продукция. Всеки един
от разказите е едно чудесно
“проникновение” в бита,
душевността, особената закваска на истинс
ките зевзеци-чудаци и самобитни безобидни
хора от всекидневието. Дори и когато посочва
човешките грешки, той го прави със симпатия
и топлота. Оригинално намерените заглавия
носят аромата на художествената темати
ка и са в унисон с цялостната постройка на
творбите. Собствените и фамилните имена

на персонажа носят цветис
тия колорит на чисто бъл
гарските народни говори,
в които Анатолий Петров
вижда пародийното, хумо
ристичното и незлобливата
ирония. Четейки единаде
сетата поредна белетрис
тична негова книга, оставам
с убеждението, че авторът
проявява непрекъснато твор
ческо положително развитие
и се утвърждава все повече
и повече като професионал
но рутиниран и талантли
во сладкодумен разказвач.
Вярвам, че той ще продължи
в същия дух да прониква в делниците и праз
ниците на обикновените хора от народните
недра. И макар и да мечтаят за величие или
да изпадат в илюзорни привидения, те носят
в себе си доброта, чувство за невинност, една
душевна чистота, присъща на обикновения
българин. Или това е кредото на Анатолий
Петров: духовно здраве, жизнерадост, бодрост,

Даниела ХИТОВА
окалното студио „Дъга” към Центъра за
работа с деца във Враца направи благот
ворителен концерт в студио 1 на Българското
национално радио. Поводът е набирането на
средства за 8-годишната Елица Стефанова, съ
що от Враца. Макар момичето да е със сериозен
здравословен проблем, е изключително талан
тлива млада пианистка и носителка на многоб
ройни награди от национални и международни
конкурси. Освен че свири много добре на пиано,
Елица и пее прекрасно, което показа на благот
ворителния концерт. Тя е солистка на студио
„Дъга”. Децата от Враца изпълниха 22 песни на
български и чуждестранни композитори. Сред
многото гости в студио 1 на БНР бяха и извест
ните български композитори Хайгашот Агасян и
Андрей Дреников и ръководителят на вокална
група „Мечо Пух” Анастасия Търколева. Тримата
високо оцениха таланта на Елица и нейните
приятели от вокално студио „Дъга”.
Инициативата за концерта бе на децата от
„Дъга” и тяхната ръководителка Маргарита
Данаилова както и на родителите на младите
таланти.■

В

прабаби стан. Нови непознати материали,
нови, дори рискови технологии, това е
характерно за Марин Върбанов, а и за не
говите ученици. Той е комбинация от три
различни култури - родната, австралийс
ката и китайската, а работите му са едно
пъхане в бурното море на тези материали.
Стенният килим на Димитрина
Дертлиева, ушит изцяло от парчета от
стари дънки и дънкови поли и елеци,
композициите от хартия “Градеж” на
Лаура Димитрова, гоблените на Мария
Киркова и нейната “Слънчова сватба”,
съчетали традиция и някакъв магически
новаторски поглед, гобленът “Той” на
Дима Кадриева, творбите “Три” на Анна
Бояджиева и “Младостта на една жена”
на Мила Стоева, рисунките на коне на
Дау Уай сякаш бяха едно поклонение
пред Учителя Марин Върбанов, предста
вен с фотокопия на негови творби, разп
ръснати по цял свят, но носещи един дъх
и едно послание.■

вяра в доброто и слънчев оптимизъм.
Вицовата находка и гротеската, комичните
ситуации, в които попадат героите, пробуждат
у читателя непринудена естетическа наслада.
Разказите се четат с лекота и удоволствие,
защото ние заедно с автора съпреживяваме
тяхната наивност, безобидни шеги и комични
положения. Обикновено тези “мелкие люди”
живеят с някакви “омагьосани надежди”, из
живяват вълшебни моменти, имат чувств ото за
величие. Интригите и конфликтите между тях
не стигат до “война”, а някак си се разминават
по житейския път, без сблъсъци и трагични
последици.
Например разказът “Високосна година”,
както и останалите, носят един примам
лив хуманизъм и демократизъм, като че ли
противопоставени от автора на съвремието
ни, изпълнено със завист, егоизъм, загрубя
ване и подменяне на човешките ценности.
Критичният и хумористичният патос не се
натрапват, а са споени здраво с общата конст
рукция на творбите.
Персонажът в късите разкази на Анатолий
Петров благотворно допълва галерията от
самородни чудаци, нестандартни зевзеци към
многобройната галерия от запаметяващи се
типове на Чудомир, Дончо Цончев, Йордан
Радичков. Защото една от най-прекрасни
те добродетели на българина е чувств ото му
за хумор. Той се шегува не само с околните
си събратя, но и със себе си. В днешния век
на глобализация и демокрация безобидна
та шега се среща все по-рядко. Разказите в
“Проникновения” ни дават оптимизъм, че
радостите и сладостите на живота отново ще
възкръснат в душите на хората, за да станат те
още по-добри, състрадателни и толерантни,
каквито са повече от действ ащите герои в
творбите на Анатолий Петров. ■

Деца от Враца направиха

благотворителен
концерт в БНР

