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Слово плюс
в кло но ве те на „Български по щи” 

във Враца, Монтана и Видин 
до 20-о чис ло на все ки месец

Чи та те лите ни от Враца мо гат да
 се або ни рат и във фир ма „Оларт”

Абонаментът в ре дак ци ята про дъл жа ва 
до края на все ки ме сец за следващите

Нашите або на ти имат ед нок рат но пра во
 на без п лат на реклама, обя ва или 

съ об ще ние във вестника

КАТАЛОЖЕН № 2120

В община Роман

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

▲Община Монтана е го то ва да пос рещ не зи ма та и па да не то на пър вия сняг. Закупени са  1200 то на про
мит пя сък и 90 то на сол, на лич ни те 10 ма ши ни са ремонтирани, има го тов ност за на ема не на още в слу
чай на оби лен снеговалеж. Кметът Златко Живков по ка за техниката, ко ято ще чис ти снега. Той обяви, 
че ве ро ят но през след ва ща та го ди на об щи на та ще раз по ла га с още че ти ри но ви машини, ко ито ще бъ
дат дос та ве ни по про ект за тран с г ра нич но сът руд ни чес т во с Пирот  Сърбия. СНИМКA: ОБЩИНА MОНТАНА

Община Монтана
e го то ва

да пос рещ не
зи ма та

Радовене се 
сдоби с кмет

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 до го

вор за из гот вя не на Оценка 
за въз дейс т вие вър ху окол
на та сре да и Проектната 
ком па ния “АЕЦ – Козлодуй 
 Нови мощности” ЕАД в 
по не дел ник из пъл ни тел ни
ят ди рек тор на цен т ра ла та в 
Козлодуй Валентин Николов 
на ре че фи нал на права, към 
ко ято про ек т на та ком па ния 
из вър вя ва стъп ка по стъп ка 
към ус пеш но то из пъл не ние 
на ця лос т ния проект, кой то 
тряб ва да бъ де вне сен през 
ап рил иду ща та го ди на пред 
Министерския съвет. На ба
за та на под пи са ния вто ри по 
съ щес т во до го вор с Българо
ис пан с кия кон сор ци ум 
“Дикон  Аксиона инж.” и на 
тех ни чес коико но ми чес ко то 
пред п ро ек т но проучване, ко

ето ве че е възложено, пра ви
тел с т во то ще тряб ва да взе ме 
ре ше ние за из г раж да не то на 
но ва яд ре на мощ ност на пло
щад ка та на коз ло дуйс ка та 
централа. Изпълнителният 
ди рек тор на “АЕЦ Козлодуй 
 Нови мощности” ЕАД 
Любен Маринов, под пис вай
ки до го во ра с пред с та ви те ля 
на кон сор ци ума Вержиния 
Димитрова, сподели, че из
бо рът на то зи из пъл ни тел 
на т.нар. ОВОС е бил меж
ду се дем фирми, ко ито са 
участвали. Оценката тряб ва 
да бъ де на въз дейс т ви ето 
при из г раж да не то на но ва 
яд ре на мощ ност на пло
щад ка та на АЕЦ  Козлодуй 
вър ху окол на та среда, на 
окол ни те общини, на ефек
та на не ра бо те щи те че ти ри 
и ра бо те щи те два та блока, 

как то и на тран с г ра нич но то 
въздействие. Заложените в 
до го во ра параметри, ко ито 
консорциумът, включ ващ 
бъл гар с ка та ком па ния “Дикон 
Груп” ЕООД и ис пан с ка та 
“АКСИОНА Инхениера” 
тряб ва да из пъл нят до ме сец 
април, са съг ла су ва ни със се
вер на та ни съседка. Проектът 
е на стойност бли зо 2 ми ли
она лева.

 Предстои мно го по обем и 
от го вор на работа. Даваме си 
смет ка за то ва и ще по ло жим 
всич ки усилия, за да бъ де 
из пъл нен проектът, в кой то 
ще бъ дат ан га жи ра ни по ве че 
от 40 ут вър де ни бъл гар с ки и 
външ ни ек с пер ти в срок, за
яви Вержиния Димитрова.

От по не дел ник на пло
щад ка та на АЕЦ  Козлодуй 
за поч на и меж ду на род на та 

пар т ньор с ка ми сия ОСАРТ. 
Проверката е по ис ка на още от 
2008 година, окон ча тел ни ят 
док лад ще бъ де го тов на 13 
де кем в ри и спо ред из пъл ни
тел ния ди рек тор Валентин 
Николов те са спо кой ни за 
резултатите, а два та хи ляд ни
ка ра бо тят на пъл на мощ ност 
и са го то ви за зим ния сезон. 
Николов за яви още, че ре ак
то рът за бъ де щия нов блок 
е го тов и ако за ед но с про
ек т на та ком па ния из пъл нят 
склю че ни те до се га ос нов ни 
договори, не за ви си мо от 
ре фе рен ду ма през януари, 
сед ми блок на пло щад ка та на 
Козлодуй мо же да стар ти ра 
успешно. Увереност той из
ра зи и от нос но удъл жа ва не то 
ми ни мум с 20 го ди ни жи во
та на пе ти и шес ти блок на 
централата.■

Решаваща стъп ка към
нов блок в Козлодуй

СНИМКА: КРУМ КРУМОВ
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Накратко

В община Криводол

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 ви дин с ки те де ца
От 19 сеп тем в ри в про дъл же ние на 50 

дни чет вър ток лас ни ци от ОУ „Ив. Вазов” 
във Видин  се дви жат с крачкомери. През 
те зи дни те ще из мер ват крачките си, после 
ще ги су ми рат и прев ърнат в километри, 
след ко ето ще се вклю чат във вир ту-
ал но пътешествие. Началната точ ка е 
Ниагарският водопад. Идеята е де ца та да 
се дви жат повече, тъй ка то го ля ма част от 
тях са с над нор ме но тегло. Инициативата 
се по явя ва през 2004 г. ка то опит на 
Световната ор га ни за ция по пре диз ви ка тел-
с т ва та да се пре бо ри с над нор ме но то тег ло 
и обездвижването, об х ва на ли ед на тре та от 
де ца та в раз ви тия свят. Видин се включ ва 
за пър ви път в на чи на ни ето та зи година. В 
„Глобално дет с ко пре диз ви ка тел с т во” учас-
т ват над 100 000 уче ни ци от цял свят. 

Румънски ВУЗ от к ри ва
фи ли ал във Видин
Водят се пре го во ри уни вер си те тът в ру-

мън с кия град Крайова да от к рие фи ли ал 
във Видин. Преговорите са в нап ред ла-
на ла фаза. Става въп рос за фа кул тет по 
медицина, фар ма ция и стоматология.  
Идеята е още от 2007 г. - то га ваш ни ят кмет 
Иван Ценов и рек то рът на Крайовския уни-
вер си тет под пис ват про то кол за съз да ва не-
то му. По та зи при чи на то га ва е ор га ни зи ра-
но и изу ча ва не на ру мън с ки език ка то под-
гот ви тел на го ди на за кра йов с кия уни вер си-
тет и дис тан ци он но обучение. Новината за 
пре го во ри те меж ду Видин и Крайова ид ва 
не пос ред с т ве но след ка то ми нис тър Сергей 
Игнатов обя ви на 26 октомври, че СУ от к-
ри ва фи ли ал във Видин. А от об лас т на та 
уп ра ва  ве че са го то ви с ва ри ант за сгра ден 
фонд в от лич но състояние, кой то мо же да 
се пол з ва от сто лич ния ВУЗ.■

Години на ред 
Северозападният ре ги он на 
България е ико но ми чес ки най
бед на та и обез лю де на част на 
страната. Основният по ми нък 
на хо ра та тук ос та ва сел с ко
то сто пан с т во и в час т ност 
зърнопроизводството, каз ва 
Димитър Димитров, пред се
да тел на ко опе ра ция „Изгрев” 
в с. Др Йосифово, об щи на 
Монтана. Кооперацията съ
щес т ву ва от 1993 го ди на и в 
мо мен та об ра бот ват 16 хил. дка 
зе мя – пшеница, просо, ечемик, 
тритикале, слънчоглед, овес 
и царевица. Тук ра бо тят 28 
души, част от ко ито са мла ди 

хора. „Откакто ко опе ра ци ята 
функционира, ня ма ме го ди на с 
не да де на рента. Всяка го ди на 
се ста ра ем да я уве ли ча ва ме и 
та зи го ди на стиг нах ме до 25 
лв., ко ето за на шия ре ги он е 
доб ра це на”, обяс ни Димитров.

Въпреки теж ка та зе ме дел
с ка го ди на за се ло Доктор 
Йосифово, ко ето бе уда ре но от 
гра душ ки осем пъти, не бе
ше под ми на то и от ре кор д на та 
суша. Димитров е оп ти мист и 
от чи та го ди на та ка то ус пеш на 
за ко опе ра ци ята по от но ше ние 
на добивите: „За раз ли ка от 
дру ги на се ле ни мес та на ши те 
до би ви са приб ли зи тел но ед ни 

и съ щи ка то ми на ла та година. 
При пше ни ца та въп ре ки теж
ки те ус ло вия по лу чих ме 260 
кг до бив от дка, от слън чог
ле да – 120 кг добив, и бла го
да ре ние на це ни те смятам, че 
ко опе ра ци ята ще за вър ши та зи 
го ди на с го ля ма пе чал ба”, за яви 
Димитър Димитров.

Освен теж ки те аг рок ли ма
тич ни условия, проб лем за 
мес т ни те фермери, как то и за 
всич ки ос та на ли зе ме дел с ки 
про из во ди те ли в стра на та е ак
ци зът на горивата. Вече от три 
го ди ни не ни е връ щан ак ци зът 
за горивата. През ми на ли го ди
ни сме по лу ча ва ли око ло 6065 

хил. лв. акциз, ко ето поз во ля ва 
за ку пу ва не то на един ма лък 
трактор, обяс ня ва пред се да
те лят на кооперацията. Често 
ме ха ни за то ри те се оп лак ват и 
от не ка чес т ве но гориво, как то и 
от фал ши ви ре зер в ни час ти за 
сел с кос то пан с ка та техника.

Справка в сай та на 
Министерството на зе ме
де ли ето и ра ни те сочи, че 
Северозападна България е ре
ги онът с найго ля ма площ из
пол з ва ни об ра бот ва еми земи, 
къ де то бли зо 360 хил. сто пан с
т ва об ра бот ват поч ти 750 хил. 
дка земя.■

От в. „Земя”

Зърнопроизводството 
ос та ва ос но вен по ми нък 
в Северозапада

Тържества за Деня на 
християнското семейство

Детската гра ди на „Калина Малина” в се ло Ракево 
от бе ля за Деня на хрис ти ян с ко то семейство. 

Децата из не со ха праз нич на програма. Гостуваха им 
кме тът на Община Криводол Петър Данчев, за мес т
никкме тът Йордан Желязков, Малин Тончев – кмет на 
с. Ракево, родители, ба би и дядовци. 

Гостите бя ха поз д ра ве ни от Димитра Христова – ди
рек тор на дет с ко то заведение.

Малчуганите пяха, танцуваха, ре ци ти ра ха стихчета. 
Пред гос ти те те пред с та ви ха дра ма ти за ция на при
каз ка та „Дядовата пит ка”. А със те за тел ни те иг ри, с 
учас ти ето и на ро ди те ли, до ба ви ха мно го смях, въл не
ние и при ят ни емоции.

Празникът за вър ши с почерпка, а де ца та по лу чи ха и 
по да ръ ци от кме та Петър Данчев. 

По слу чай Деня на хрис ти ян с ко то семейство 
де ца та от гру па „Пчеличка” на ЦДГ „Калина 

Малина” – фи ли ала в се ло Краводер, за рад ва ха сво
ите ро ди те ли с тържество. Под ръ ко вод с т во то на 
учи те лите Наталия Колева и Милена Петрова мал
чу га ни те пя ха песнички, тан цу ва ха и ре ци ти ра ха 
стих че та. Наталия Колева раз ка за за тра ди ци ята 
на то зи праз ник.

Гости бя ха кме тът Петър Данчев, за м.кме тът 
Йордан Желязков, об щин с ки ят съ вет ник Петър 
Комитски, сек ре та рят на кметс т во с. Краводер 
Галя Гецова и Маргарита Перчинкова – сек ре тар
библиотекар. Празникът за вър ши с почерпка и по да
ръ ци за малчуганите от Община Криводол.■ Слово 
плюс СНИМКИ: АРХИВ

Системата за sms так су ва не
в „Синята зо на” ве че е ак тив на
От 15 но ем в ри пла ща не то за пар ки ра не 

в „Синята зо на” във Видин мо же да ста ва 
и с sms. Цената е 1 лв. за 1 час престой. 
Припомняме, че но ме рът на ав то мо би ла 
тряб ва да се из п ра ти ка то съ об ще ние на 
1394 към един от три те мо бил ни оператора. 
Билетите про дъл жа ват да ва жат и ще се 
про да ват на съ ща та цена. В рам ки те на 
пла те но то пар ки ра не един ав то мо бил мо же 
да пол з ва раз лич ни пар ко мес та в ця ла та 
зона, без до пъл ни тел но таксуване. „Синята 
зо на” е ак тив на от 8 до 18 часа, в по чив ни те 
и праз нич ни те дни не се плаща.

В края на 2011 г. 
Агенцията за со ци ал но 
под по ма га не (АСП) стар-
ти ра про ект „Развитие на 
сис те ма та за пла ни ра не и 
пре дос та вя не на со ци ал-
ни ус лу ги на ре ги онал но 
рав ни ще“ по Оперативна 
прог ра ма „Развитие на 
чо веш ки те ре сур си“ (ОП 
РЧР). Чрез не го са иден-
ти фи ци ра ни 92 общини, 
в ко ито мо гат да се раз к ри ят 
со ци ал ни ус лу ги за деца, ли-
ше ни от ро ди тел с ки грижи, с 
фи зи чес ки увреждания, пси-
хич ни раз с т ройс т ва и ум с т ве на 
изостаналост. 

За Област Монтана то
ва са об щи ни те Монтана, 
Лом, Берковица, Вършец, 
Вълчедръм и Чипровци. За 
да мо гат об щи ни те да раз ра бо-
тят и пре дос та вят те зи ус лу ги 
опе ра тив на та прог ра ма стар ти-
ра втора, до пъл ва ща опе ра ция 
– „Живот в об щ нос т та“, ко ято 
се из пъл ня ва в рам ки те на два 

компонента:
● Компонент 1 

– Социални ус лу ги 
в под к ре па на со ци-
ал но то включ ва не 
на лица, нас та не ни 

в ДДЛРГ. По то зи ком по нент 
мо же да се раз к рие со ци ал на та 
ус лу га наб лю да ва но жи ли ще в 
Монтана и Берковица с ка па ци-
тет до 6 лица;

● Компонент 2 – Социални 
ус лу ги за ли ца с фи зи чес-
ки увреждания, пси хи чес ки 
раз с т ройс т ва и ум с т ве на 
изостаналост, ча ка щи нас-
та ня ва не в спе ци али зи ра на 
институция. По то зи ком по-
нент мо гат да се раз к ри ят две 
за щи те ни жи ли ща за ли ца с 
пси хи чес ки раз с т ройс т ва в 
Монтана и Лом с ка па ци тет до 

10 души; един Център за со ци-
ал на ре ха би ли та ция и ин тег-
ра ция с ка па ци тет до 20 ли ца 
в Община Вълчедръм; Център 
за нас та ня ва не от се ме ен тип 
за ли ца с пси хи чес ки раз с т-
ройс т ва в Община Чипровци, с 
ка па ци тет 10 ду ши и Център за 
нас та ня ва не от се ме ен тип за 
ли ца с фи зи чес ки ув реж да ния 
в Община Вършец, с ка па ци тет 
15 души.

Допустими дейнос ти при 
раз ра бот ва не то на про ек-
та са  под бор и обу че ние на 
персонала, кой то ще бъ де на ет 
за раз к ри ти те услуги, раз к ри-
ва не и фун к ци они ра не на со-
ци ал ни те услуги, ин фор ма ция 
и публичност, ор га ни за ция и 
уп рав ле ние на проекта, об-
за веж да не и/ или ре монт на 

помещението, в ко ето ще се 
пре дос та вят раз к ри ти те со-
ци ал ни услуги. Те зи раз хо ди 
мо гат да са до 30% от об щия 
бюджет.

Кандидатът – община, мо же 
да раз ра бо ти про ек та са мос-
то ятел но или в пар т ньор с т во 
с фи зи чес ки или юри ди чес ки 
лица, дос тав чи ци на со ци ал ни 
услуги, впи са ни в ре гис тъ ра на 
Агенцията за со ци ал но под по-
ма га не (АСП). Стойността на 
ця ла та опе ра ция е 29 275 207 
млн. лв., ми ни мал ни ят раз мер 
на един про ект е 60 000 лв., а 
мак си мал ни ят 300 000 лв. 

Срокът за кан ди датс т ва не е 
до 7 яну ари 2013 г., 17.30 часа. 
Допълнителна ин фор ма ция мо-
же да се на ме ри на стра ни ца та 
на ОП РЧР.■

Нови со ци ал ни ус лу ги мо гат да 
раз к ри ят 6 об щи ни от об лас т та
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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 поголямо. Разходите 
за здравеопазване и 
образование, макар и 
малко увеличени, са около 
4 процента от брутния 
вътрешен продукт, т.е 
като относителен дял те 
са помалко 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 

групировки, които 
са близки до него, 
защото в абсолютен 
размер, разходите в сега 
предлагания бюджет са 
поголеми, 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 среща-
дискусия с гражданите, 
какво ще им кажете за 
референдума „АЕЦ - 
Белене“?

 Ние сме изправени пред 

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 
найважната 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 по
високо 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 поголяма близост до 
тази бъдеща централа да 
постигнат достъпна цена на 
тока, да създадат поголяма 
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.■

Специално за 

“Слово плюс”

да отвоюваме
държавата
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ем в ри т. г. 

Областен ин фор-
ма ци онен цен тър 
– Монтана про ве-
де по ред на та си   
ин фор ма ци он на 
сре ща в об лас т ния град. На сре ща та 
при със т ва ха фир ми от региона. 

Насочената към биз не са Оперативна 
прог ра ма „Конкурентоспособност“ да ва 
въз мож ност чрез схе ма та „Енергийна 
ефек тив ност и зе ле на ико но ми ка” 
микро, мал ки и сред ни пред п ри ятия 
да по ви шат ико но ми чес ка та си ефек-
тив ност и кон ку рен тос по соб ност чрез 
на сър ча ва не на ин вес ти ци ите в енер-
гос пес тя ва щи про из вод с т ве ни тех но-
ло гии и из пол з ва не на въ зоб но вя еми 
енер гий ни източници. Безвъзмездната 
фи нан со ва по мощ е до 50% при внед-
ря ва не на тех но ло гии за на ма ля ва не 
на енер го ем кос т та на производството, 
как то и мер ки за усъ вър шен с т ва не на 
про це си те в пред п ри яти ята и енер-
гийния мениджмънт. 

Схемата „На път“, на Оперативна 

прог ра ма „Развитие на чо веш ки те ре-
сур си“, да ва въз мож ност на ра бо то да-
те ли те да ор га ни зи рат тран с пор та на 
за ети те в пред п ри яти ето лица, ко ито 
пъ ту ват ежед нев но от и до ра бот но то 
си място, но ня мат въз мож ност да пол-
з ват за цел та об щес т вен транспорт. По 
то зи на чин фир ми те се сти му ли рат да 
за па зят ра бот ни те места. 

Основната цел на схе ма „Ново ра-
бот но мяс то” на Оперативна прог ра ма 
„Развитие на чо веш ки те ре сур си“ е 
да оси гу ри сти му ли за ра бо то да те ли-
те да на емат мла ди без ра бот ни до 
29-го диш на възраст, ка то им пре дос-

та вя под к ре па за ин вес ти ци он ни те 
раз хо ди и раз хо ди те за труд, свър за ни 
със съз да ва не то на но ви те ра бот ни 
места. Работодателите мо гат да пол-
з ват до 40% от стойнос т та на пре ки те 
до пус ти ми разходи, за да обо руд ват 
ра бот ни те места, ко ито ще оси гу рят за 
младежите.

По съ ща та опе ра тив на прог ра ма биз-
не сът се сти му ли ра за съз да ва не на 
„Образователен парк” в учеб на ра бо-
тил ни ца или ня кол ко ра бот ни мес та от 
учеб на та ра бо тил ни ца в съ от вет но то 
учи ли ще за про веж да не на прак ти чес-
ки обу че ния по раз лич ни професии, 

част от професия, мо-
дул или те ма тич на 
единица. Обучението 
се провежда, съ об раз-
но учеб на програма, 
под гот ве на съв мес т но 
с кон к ре тен ра бо то да-
тел и в съ от ветс т вие с 
иден ти фи ци ра но и по-
со че но от ра бо то да те ля 
оборудване, техника, 
съоръжения, ма ши ни и 

ин с т ру мен ти и други. Фирмите с опит 
по раз ра бот ва не на про ек ти споделиха, 
че труд ни те за раз пис ва не про ек ти са 
на прак ти ка лес ни за изпълнение. 

Областен ин фор ма ци онен цен тър 
– гр. Монтана е част от мре жа та от 
28 об лас т ни ин фор ма ци он ни цен тъ ра 
за по пу ля ри зи ра не на Кохезионната 
по ли ти ка на Европейския съюз, съз
да де ни с фи нан со ва та под к ре па на 
Оперативна прог ра ма „Техническа по
мощ”, съ фи нан си ра на от Европейския 
съ юз чрез Европейския фонд за ре ги
онал но развитие.■

Бизнесът в Монтана: Сложните
за кан ди датс т ва не про ек ти са
лес ни за из пъл не ние
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Областен ин фор-
ма ци онен цен тър 

– Монтана про ве де ин-
фор ма ци он ни сре щи в 
об щи ни те Бойчиновци 
и Брусарци на те ма 
„Добрите прак ти ки – спо-
де ле ни ят ус пех“. На сре-
щи те бя ха пред с та ве ни 
ус пеш но ре али зи ра ни 
про ек ти по опе ра тив ни-
те прог ра ми в об лас ти те 
Видин, Враца, Ловеч и 
Плевен. 

Представени бя ха и 
от к ри ти про це ду ри по 
опе ра тив ни те програми, 
по ко ито мо же да се кан-
ди датс т ва с про ек т ни 
пред ло же ния – схе ми те 
„На път“, „Ново ра бот но 
мяс то“, „Развитие на про-
фе си онал но то об ра зо ва-

ние и обу че ние в сът руд-
ни чес т во с ра бо то да те ли-
те”, „По-бли зо до ра бо та“, 
„Ново на ча ло“ и „Първа 
ра бо та“ по Оперативна 
прог ра ма „Развитие 
на чо веш ки те ре сур си“ 
(ОПРЧР).

Представители на 
кметс т ва и чи та ли ща от 
Бойчиновци апе ли ра ха за 
оп рос тя ва не на про це ду-
ри те за кан ди датс т ва не 
по схе ми те на опе ра тив-
ни те прог ра ми и обявиха, 
че имат нуж да от ме то ди-
чес ка по мощ при из гот вя-
не то и из пъл не ни ето на 
проектните. 

В Брусарци ин те ре сът 
бе ше на со чен към схе ми-
те за за етост на без ра бот-
ни мла де жи до 29 години, 

как то и към схе ма та „На 
път“ –  за оси гу ря ва не на 
ор га ни зи ран тран с порт от 
и до ра бот но то мяс то от 
ра бо то да те ля за за ети в 
съ от вет но то пред п ри ятие 
ли ца на раз с то яние до 
100 км.  

Участниците в съ би-
ти ята бя ха впе чат ле ни 
от ин тег ри ра ния про-
ект за вод ния ци къл на 
град Троян, чрез кой то е 
внед ре на нем с ка би отех-
но ло гия за пре чис т ва не 
на во ди със сред с т ва по 
Оперативна прог ра ма 

„Околна сре да“ (ОПОС). 
Както и от ре али зи ра ния 
про ект “Технологична 
мо дер ни за ция на пред п-
ри ятие за про из вод с т во 
на бил ко ви ек с т рак ти в 
гр. Кнежа“ по Оперативна 
прог ра ма „Развитие на 
кон ку рен тос по соб нос т та 
на бъл гар с ка та ико но-
ми ка“, кой то по ви ша ва 
кон ку рен тос по соб нос т та 
на пред п ри яти ето и доп-
ри на ся за по доб ря ва не то 
на ико но ми чес ка сре да в 
района.

Населените мес та от 

мал ки те об щи ни се нуж-
да ят от ре али зи ра не на 
по доб ни проекти, ка то 
се на дя ват те зи про ек ти 
да бъ дат тях на та „доб-
ра прак ти ка“. Успехът на 
мал ки те об щи ни за ви си 
от мес т на та об щ ност и от 
то ва как тя ще ус пее да 
се ор га ни зи ра и оп ре де ли 
це ли те и при ори те ти те си.

ОИЦ – Монтана е 
част от мре жа та от 28 
ин фор ма ци он ни цен т
ро ве за по пу ля ри зи ра не 
на Кохезионната по ли
ти ка на Европейския 

съюз, съз да де ни с фи
нан со ва та под к ре па на 
Оперативна прог ра ма 
„Техническа по мощ”, 
съ фи нан си ра на от 
Европейския съ юз чрез 
Европейския фонд за ре
ги онал но развитие. 

За допълнителни
въпроси:
Горан Беремлийски
Експерт „Комуникация, 
информация и
логистика“
Тел.: +359 96 300 560
Моб.: +359 879 958 078
Email: goran@montana.bg

Втора ин фор ма ци он на сре ща
на ОИЦ – Монтана в об щи ни те
Бойчиновци и Брусарци

Мария ПАНАЙОТОВА
Европа Директно
Враца
Европа Директно Враца 

организира информационни 
дни във Враца (27 но
ем в ри 2012, 15.00 ча
са Конферентна за ла на 
ТПП  Враца, съв мес т но 
с ДБТ Враца) , Видин (07 
декември, 10.30 часа, за
ла на ОИЦ Видин, съв
мес т но с ОИЦ Видин и 
ДБТ Видин), Монтана (05 
декември, 11.00 ча са за ла на 
Младежки дом  Монтана, 
съв мес т но с ОИЦ Монтана 
и ДБТ Монтана) и гр. Бяла 
Слатина (20 но ем в ри 14.00 
ча са в за ла та на Общински 
съ вет Бяла Слатина, съв
мес т но с ЕURES и ДРСЗ 
Монтана). 

Цел на Кампанията 
„Стъпка по стъп ка в бъ
де ще то на Европа“ е под

по ма га не от уче ни ци на 
без ра бот ни мла ди хо ра при 
ори ен ти ра не в тър се не то 
на про фе си онал ни пер
с пек ти ви в об лас ти те от 
Северозападна България 

и на сър ча ва не на тру до ва
та за етост и мо бил ност в 
региона. Кампанията доп
ри на ся за пос ти га не то на 
пос та ве на та в Стратегията 
„Европа 2020” цел  за етост 

за 75 % от на се ле ни ето 
на въз раст 2064 години, 
как то и ук реп ва не то на 
Европейския вът ре шен 
пазар. Целева гру па са уче
ни ци от гор ни те кла со ве 

на сред но то об ра зо ва ние в 
учи ли ща та в об ласт Враца, 
Монтана и Видин, мла ди 
хора, за вър ши ли вис ше 
об ра зо ва ние  тър се щи 
ра бо та и ра бо то да те ли от 
Северозападна България.

До мо мен та кампанията 
про ти ча  в след ния формат:

Обучени бя ха че ти ри 
гру пи от по 5 уче ни ци и 
те хен учи тел за при до
би ва не на мул ти ме дий ни 
компетентности, за поз
на ва не с тен ден ци ите в 
раз ви ти ето на ико но ми ка
та в ре ги она и стра те ги
ята „Европа 2020”: СОУ 
“Васил Кънчов”  Враца, 
ПАГ “Н.Й.Вапцаров”  
Бяла Слатина, ФСГ “Васил 
Левски”  Монтана и ПГ 
“Проф.Асен Златаров”  
Видин .

Обявихме мул ти ме ди ен 
кон курс „Стъпка по стъп ка 

в бъ де ще то на Европа”, за 
кой то обу че ни те гру пи бя
ха поканени, из пол з вай ки 
раз лич ни мул ти ме дий ни 
техники, да съ бе рат и под
гот вят ин фор ма ция за фир
ми от региона, за сво бод ни 
ра бот ни мес та и раз лич ни 
професии, ко ито те считат, 
че имат бъ де ще в на шия 
ре ги он или как то в пос лед с
т вие се на ло жи тер ми на „да 
нап ра вят про фи ли на раз
лич ни про фе сии” .

В сре да та на м.ок том в
ри 2012 г., в НДК София 
се про ве де международен 
форум „20 го ди ни 
Единен па зар и 10 го ди ни 
Европейски ден на пред
п ри ема ча в България”, на 
кой то бе ше пред с та ве на 
кампанията на Европа 
Директно Враца и от са
ми те уче ни ци част от из
ра бо те ни те „про фи ли на 
професии”. Кампанията 
при до би по то зи на чин 
ши ро ка ви ди мост и пре диз
ви ка оп ре де лен ин те рес от 
пред с та ви те ли те на МТСП 
и МИЕТ в па не ла „Единен 
па зар – пол зи и въз мож нос
ти”. Присъстващи ра бо то
да те ли изя ви ха же ла ние да 
се вклю чат в кампанията, 
пре дос та вяй ки на уче ни
ци те ин фор ма ция за дру ги 
професии, ко ито да бъ дат 
популяризирани.■

Информационни дни в 
Северозападна България
„Стъпка по стъпка в бъдещето на Европа”

На 26 но ем в ри в 
Монтана се про ве де 

ми тинг на цен т рал ния пло
щад „Жеравица”, пос ве тен 
на 110го диш ни на та от на ча
ло то на со ци алис ти чес ко то 
дви же ние в региона. 

В ми тин га учас т ва ли
де рът на БСП Сергей 
Станишев. Бяха под не се ни 
цве тя пред Па мет ни ка на за
ги на ли те в Септемврийското 
въс та ние от 1923 го ди на и 
пред Па мет ни ка на за ги на
ли те във вой ни те за на ци
онал но освобождение.

Пред жур на лис ти ли де
рът на БСП коментира, че 
бъл гар с ко то пра ви тел с т во 
не е нап ра ви ло нищо, за 
да под по мог не раз ви ти ето 
на найбед ния и изос та нал 
ре ги он в Европа – Се ве
ро за пад на България. След 
пос лед на та сре ща на ми нис
търпред се да те ли те на стра
ни те от Европейския съ юз е 
би ло съобщено, че ре ги они 
в Испания по лу ча ват це ле
ва по мощ от 2,7 ми ли ар да 
евро, в Гърция – 1,7 ми ли
ар да евро, в Унгария – 1,2 
ми ли ар да евро, но за най
бед ния ре ги он в Европа 
 Се ве ро за пад на България, 
не е от пус на то нищо. 
Станишев коментира, че 
то ва е про пуск на бъл гар с ко
то правителство, кой то все 
още мо же да бъ де поп ра вен 

и той апе ли ра то ва да стане. 
Сергей Станишев обяви, че 
по вре ме то на не го во то пра
ви тел с т во в об ласт Монтана 
са на со че ни 250 ми ли она 
ле ва дър жав ни и ев ро пейс ки 
ин вес ти ции и по то зи на чин 

е де мон с т ри ра на от го вор на 
дър жав на по ли ти ка към най
бед ния край на България и 
Европа.

Срещата на Сергей 
Станишев със со ци алис
ти и сим па ти зан ти бе ше в 

Младежкия дом. Салонът и 
фо айе то бя ха тес ни да по
бе рат же ла ещи те да чу ят 
со ци алис ти чес кия ли дер и 
го ля ма гру па ос та на пред 
вра та та на Младежкия дом.■ 
Слово плюс

Правителството да по ис ка 
по мощ от ЕС за Северозапада

Обръщение
Общинското нас то ятел с т во на БЗНС – гр. 

Монтана, се об ръ ща към сво ите чле но ве и 
симпатизанти, че на пос ле дък ня кол ко лич нос ти си 
прис во яват пра во то да се пред с та вят пред по ли-
ти чес ки пар тии в ре ги она и пред сим па ти зан ти на 
БЗНС ка то пред с та ви те ли на БЗНС.

Необходимо е да се знае, че Общинското нас то-
ятел с т во на БЗНС се по ме ща ва в Клуба на БЗНС, 
кой то се на ми ра на ул. „Васил Левски” № 51 в 
град Монтана. Всички сре щи и за се да ния се во дят 
на то зи адрес.

На 26 яну ари 2013 го ди на пред с тои про веж да не 
на ХХХVIII ре до вен кон г рес на БЗНС. Умоляваме 
всич ки сим па ти зан ти на БЗНС да из п ра тят сво ите 
пред ло же ния за до пъл не ния към прог ра ма та на 
БЗНС на адрес: град Монтана, по щен с ка ку тия 
316 – за Общинско нас то ятел с т во на БЗНС.

За Общинското нас то ятел с т во
на БЗНС – Монтана:

Борис Ангелов – пред се да тел
Александър Тачев – сек ре тар

Бойко Макавеев – зам.-пред се да тел
Емилия Коцева – пред се да тел КРКСНИМКА: КРУМ КРУМОВ
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- Господин Живков, мо ля за 
от п рав на точ ка към раз го во ра ни 
да нап ра ви те крат ка ви зит ка на 
Община Монтана, ко ято уп рав ля-
ва те ве че четвърти мандат.

 Монтана е найди на мич но раз ви
ва ща та се об щи на в Северозападна 
България през пър ва та по ло ви на на 
ХХІ век. Монтана ве че е при вет лив 
и ху бав ев ро пейс ки град. Всеки един 
от пет те вхо да на гра да е обновен. 
Ремонтирани са 103 от 204 улици, 
пло ща ди те и найваж ни ят ко му ни
ка ци онен въ зел – Черният мост над 
ре ка Огоста. Монтана е цен тър на 
спор та в Северозападна България 
– футболният, бас кет бол ни ят и во
лейбол ни ят ни от бор иг ра ят в елита. 
Принос за раз ви ти ето на Монтана 
през пос лед ни те го ди ни имат и спе
че ле ни те проекти, фи нан си ра ни от 
еврофондовете. Преобладаващата 
част от тях са екологични, за ко ито 
са ус во ени 50 млн. евро, ин ф рас т
рук тур ни и социални. В мо мен та се 
ра бо ти по 20 дъл гос роч ни проекта.

- Сред про ек ти те има ли та ки ва 
в сфе ра та на културата?

 Разбира се! По про ек та 
“Непознатият Северозапад” бе нап
ра ве на ре кон с т рук ция на ле со парк 
“Калето”, в кой то се на ми ра един от 
найваж ни те ни па мет ни ци на кул
ту ра та  Античната крепост. Бяха 
вло жен ти 125 000 евро, оси гу ре ни 
от прог ра ма ФАР ТГС България – 
Румъния. Сградите на кул тур ни те 
ин с ти ту ции бя ха ре но ви ра ни чрез 
част от 19те про ек та по прог ра ма 
„Красива България”. 

Един от важ ни те проекти, по 
ко ито се ра бо ти в момента, е 
Античната крепост. За реставриране, 
ар хе оло ги чес ки дейнос ти и бла го ус
т ро ява не на те ре на око ло кре пос т та 
ще бъ дат вло же ни 1,3 млн. ле ва по 
опе ра тив на прог ра ма „Регионално 
раз ви тие” на Европейския съюз. 
Устойчивостта на про ек та ще бъ де 
га ран ти ра на чрез включ ва не то на 
Античната кре пост в ту рис ти чес ки 
маршрути. 

- Кои кул тур ни ин с ти ту ции 

офор мят об ли ка на Монтана и как 
те обо га тя ват ду хов ния жи вот на 
региона?

 Културните ин с ти ту ции в 
Монтана са Регионалният ис то
ри чес ки му зей и ху до жес т ве на та 
га ле рия „Кирил Петров”, ре ги
онал на та биб ли оте ка „Гео Милев”, 
дра ма тич ни ят те атър „Драгомир 
Асенов”, об щин с ки ят кук ле ния те
атър „Патилан”, 23те чи та ли ща и 
Младежкият дом. Грижа на об щи на
та е из д ръж ка та им, оси гу ря ва не то 
на оп ти мал ни ус ло вия за раз ви ва не 
на дейнос т та им, а тях на про фе си
онал на от го вор ност – осъ щес т вя ва
не то на спе ци фич на та им мисия. Че 
об щи на Монтана има по ло жи тел но 
от но ше ние към кул ту ра та до каз ва 
факта, че 5% от об щин с кия бю джет 
се за де ля за култура. За сравнение, 
в дър жав ния бю джет от но си тел ни ят 
дял на сред с т ва та за кул ту ра е под 
1%. 

Всяка от те зи институции, па ра
лел но с из пъл не ни ето на соб с т ве ни
те си цели, да ва своя при нос жи во
тът на хо ра та в об щи на та да е по
ин те ре сен чрез раз лич ни твор чес ки 
ини ци ати ви или ка то се включ ва в 
съ би ти ята от кул тур ния ка лен дар на 
Монтана. 

- Кои са най-важ ни те съ би тия в 
кул тур ния ка лен дар на Монтана? 
 Безспорно на пър во мяс то  
Международните праз ни ци на ду
хо ви те ор кес т ри “Дико Илиев”. Те 
имат чет вър т ве ков на история. Тяхна 
зас лу га е за паз ва не то на бо га ти те 
тра ди ции на ду хо ви те оркестри, ко
ито са ти пич ни за на шия край и раз
п рос т ра ня ва не твор чес т во то на Дико 
Илиев, ко ето е му зи кал на та ем б ле ма 
на Северозапада. Фестивалът ве че е 
меж ду на ро ден и в не го са учас т ва ли 
про фе си онал ни и лю би тел с ки ор
кес т ри от Чехия, Русия, Холандия, 
Сърбия, Полша, Турция, Албания. 

Конкурсът за ри сун ка „Тъпан бие, 
хо ро се вие” е тях на съ пътс т ва ща 
изява. В пос лед но то му из да ние 
учас т ва ха 2400 де ца от 22 дър жа ви 
на Азия и Европа. За да се обо га тя

ва му зи кал но то наследство, от 
2008 г. об щи на Монтана ор га ни
зи ра и Конкурс за на пис ва не на 
но ва твор ба за ду хов оркестър. 
В два та му раз де ла  «Хоро» и 
«Марш», учас т ват ут вър де ни и 
мла ди ком по зи то ри от ця ла та 
страна.

Тъй ка то фолк ло рът на на шия 
край не е осо бе но популярен, 
въп ре ки че е твър де сво е об ра
зен и богат, от 2008 г. в Монтана 
се про веж да и дет с кия на ци она лен 
фолк ло рен кон курс „Напеви от 
Северозапада”. Той се ор га ни зи
ра от Общински мла деж ки дом – 
Монтана, и в пос лед но то му из да ние 
учас т ва ха 600 деца, ко ито пееха, 
сви ре ха и тан цу ва ха на шен с ки 
фолклор, как то и де ца от емиг ран с т
ка та об щ ност и бъл гар с ка та ди ас по
ра в Украйна. 

Монтана от 7 г. е до ма кин и 
на Международния фолк ло рен 
фестивал, пос ве тен на праз ни ка на 
гра да Свети Дух. Той се про веж да 
от 2005 г. и е част от прог ра ма та за 
чес т ва не то му. Досега са гос ту ва ли 
око ло 60 гру пи от Европа и Азия, 
ко ито раз к ри ват кул тур но то мно го
об ра зие и сти му ли рат съх ра ня ва не то 
на уни кал но то на род но твор чес т во в 
гло ба ли зи ра ния свят. 

Друго съ би тие в кул тур ния жи
вот на Монтана е меж ду на род ни ят 
сим по зи ум по мал ка плас ти ка и 
живопис. Той се ор га ни зи ра от дру
жес т во то на ху дож ни ци те «Тенец» и 
се про веж да през юли. 

Регионалните праз ни ци на ста ра
та град с ка песен, ор га ни зи ра ни от 
НЧ „Разум 1883”, съ що имат сво ята 
ауди то рия от пре да ни почитатели. 
Всяка есен те ап ло ди рат гру пи от 
бли зо и далеч, дош ли в Монтана. 

- Какви са от но ше ни ята на об-
щи на та с читалищата?

Законовите ак то ве и под нор ма тив
ни те раз по ред би са от п рав на точ ка 
за вза имо дейс т ви ето на об щи на та с 
читалищата. Те оба че не се из чер
п ва с при веж да не на суб си ди ята 
от стра на на об щи на та и из гот вя не 

на от чет за из раз ход ва не на сред
с т ва та от стра на на читалищата. 
Партньорството меж ду мес т на та 
из пъл ни тел на власт и чи та ли ща та в 
Община Монтана се гра ди на ос но
ва та на равенство, вза им но ува же
ние и взаимопомощ. То се ба зи ра 
на об щи цели, свър за ни с до пир ни 
точ ки в кул тур на та по ли ти ка на об
щи на та и чи та ли ща та ка то от к лик
ва не на со ци ал ни те пот реб нос ти те 
на мес т ни те об щ нос ти и ак ту ал ни те 
проб ле ми в сфе ра та на културата; 
съх ра ня ва не на тра ди ци ята и кул
тур но то многообразие; оси гу ря ва не 
на ши рок дос тъп на ауди то ри ите до 
кул ту рен продукт.

Експертите на Община Монтана 
оказ ват сът руд ни чес т во в рам ки те 
на сво ите ком пе тен ции и пра во
мо щия на чи та ли ща та при ре али
за ци ята на тех ни изя ви и проекти. 
Оценяваме го ля мо то зна че ние на 
читалищата, осо бе но в мал ки те 
на се ле ни места, за пре одо ля ва не на 
со ци ал на та изолация, ко ято е проб
лем за пре об ла да ва що въз рас т но то 
на се ле ние там. Съвместната ни 
ра бо та с чи та ли ща та ка сае и ре ша
ва не то на раз лич ни проблеми, ко ито 
са сред при ори те ти те в днев ния ред 
на об щес т во то – от пре вен ция на 
наркоманиите, ов ла дя ва не то на ком
пю тър ни уме ния от въз рас т ни хо ра 
до ин тег ра ция на малцинствата. 

Подкрепата ни за ра бо те щи те 
чи та ли ща не е са мо кон сул та тив на и 
организационна. Извън субсидията, 
Община Монтана под по ма га фи
нан со во по доб ря ва не на ин ф рас т
рук ту ра та на чи та ли ща та чрез пер
ма нент ни ре мон ти и ре кон с т рук ции 

на ма те ри ал на та база. Във връз ка с 
включ ва не то в прог ра ма та „Глоб@
лни биб ли оте ки” на 4 чи та ли ща от 
на ша та об щи на  НЧ „Асен Йосифов 
1926” в с. Габровница, НЧ ”Народна 
прос ве та 1908” в с. Смоляновци, 
НЧ „Просвета 1928” в с. Славотин”, 
НЧ ”Просвета 1921” в с. Благово, в 
тях бя ха нап ра ве ни по доб ре ния на 
сград ния им фонд, за да съ от ветс т
ват на изис к ва ни ята на проекта. 

Общината съ фи нан си ра зад г ра
нич ни тур не та и на ци онал ни учас
тия на фор ма ции към читалищата, 
как то и на позна чи ми твор чес ки 
изя ви на чи та ли ща та – юбилеи, 
кръг ли годишнини, ино ва ци он ни 
инициативи. Подкрепяме найак
тив ни те читалищата, сред ко ито 
ще спо ме на ос вен НЧ „Разум 1883” 
– Монтана, и чи та ли ща та в се ла
та Смоляновци, Габровница, Др 
Йосифово, Студено буче, Липен. 

Оценката и от но ше ни ето си към 
при но са на чи та ли ще то за ду хов
ния жи вот на Монтана из ра зих ме и 
с удос то ява не то му с найви со ко то 
от ли чие – по чет ния знак на Община 
Монтана. Наградихме с по чет на та 
знач ка на Община Монтана дъл го
го диш ния сек ре тар на чи та ли ще то в 
Монтана Бойка Серафимова, как то 
и изя ве ни са мо дей ни ко лек ти ви ка то 
ан сам бъл „Пъстрина” и из пъл ни
те ли от раз лич ни те формации. Ние 
раз чи та ме на твор чес кия по тен
ци ал на читалищата. Съставите 
им учас т ват в раз лич ни празници, 
ор га ни зи ра ни от общината. Това е 
въз мож ност за изя ва на са мо дейци те 
и оцен ка на тех ния труд.■

Списание „Читалище”

Златко ЖИВКОВ, кмет на Община Монтана:

Община Монтана 
гра ди пар т ньор с ки 
от но ше ния
с чи та ли ща та

 Гжо Паскова, кмет сте на селото, 
ко ето се на ми ра найбли зо до Дунав 
мост 2. Усетихте ли, че до къ щи те ви 
нап ред ва го лям строеж, за да ва се и 
го ля мо ожив ле ние око ло не го – хора, 
автомобили, вся как ва глъч?

- Покрайна се на ми ра са мо на 1км от 
Дунав мост 2 и на 5 от цен тъ ра на Видин. 
Подходите към моста, тран с пор т ни ят 
център, до ри офи си те на фир ма та- стро-
ител – ис пан с ка та ФСС, се на ми рат в на-
ше то землище. Всички усетихме, че до нас 
за поч ва не що голямо, зна чи мо за жи во та в 
на шия край. Започна се през 2006, ко га то  
за  оси гу ря ва не на те ре ни за мос та бя ха 
из ку пе ни зе ми те ни. Наведнъж в се ло то 
вля зо ха към 300 000 лв, ко ето вед на га се 
усети. След то ва и тези, чи ито ни ви по па-
да ха на след ва ща линия, спе че ли ха па ри 
от про даж ба та им. Когато ра бо та та по 
мос та започна, ис пан с ки стро ите ли си ха-
ре са ха квар ти ри при нас, на еха на ра бо та 
хо ра от селото. Всички къщи, чи ито соб с т-
ве ни ци спе че ли ха от земи, наеми, работа, 
се промениха. Ремонтираха ги, ста на ха по 
модерни. Никой не на пус ка селото.

 Колко все пак си ва дят хля ба в 
Испания, в Италия?

- Около 20 – 30 души, ко ето от 2000-то 
на се ле ние не е много. Но още ни кой не 
е ре шил да ос та ва там. Работят и но сят 
па ри те си тук. Повечето си ку пу ват апар та-
мен ти във Видин и дру ги градове, но всич-
ки об но вя ват къ щи те си тук. Те за ми на ха 
на по-го ля ма възраст, де ца та и же ни те 
им са тук, та ка че, ня ма ме дете, ро де но 
в чужбина. Една мла да же на се вър на от 
Испания, ста на пре во дач във ФСС, дру-
га дой де с мъж от Италия, кой то съ що 
e преводач. Едно се мейс т во нас ко ро се 

върна, ка за ха ми, че по ве че ня ма да тър-
сят ра бо та в чужбина. Връщат се и тези, 
ко ито учат в Румъния. Няколко мо ми че та 
за вър ши ха пра во и медицина, се га ра бо тят 
във Видин. Имаме още няколко, ко ито учат 
в Крайова. Родителите им та ка се рад ват 
на моста, за що то мо гат по-лес но да хо дят 
при тях, а и те да си ид ват по-често.

 Покрай мостa ос та на ха ли зе ми за 
обработка? С как во се пре пи та ват жи
те ли те на селото?

- Имаме земи, 10 арен да то ри ги 
обработват. Трима са мла ди фермери, 
по лу чи ха по мощ от зе ме дел с ки те фон до-
ве и се га раз ви ват стопанства. В се ло то 
всич ки имат земя, но ве че ни кой не об ра-
бот ва по 3 - 4 дка. Давaт я на арен да то-
ри те. В кам па ни ите  на емат безработни. 
7 ду ши са на ети във фаб ри ка та за олио 
“Олимекс” – мал ко мо дер но предприятие. 

Имаме и мла ди хора, ко ито са без работа. 
Включваме ги в прог ра ми за заетост, в 
мо мен та че ти ри ма са наз на че ни ка то 
еколози. Задачата им е да чис тят те ре ни-
те на не рег ла мен ти ра ни те сме ти ща и да 
па зят хо ра та да не из х вър лят от па дъ ци 
на не поз во ле ни места. Очакваме и мес та 
по прог ра ма за лич ни асистенти. Хората, 
ко ито се вър на ха от чужбина, не тър сят 
вся как ва работа. Изчакват, на дя ват се на 
не що по-специално.

 Това означава, ни кой не гладува.
- Гладни хора нямаме. Всеки има го-

лям двор и сам си от г леж да всич ко за 
трапезата. Земята ни е равна, об ра бот ва 
се лесно. Кражби няма. Ромите, ко ито жи-
ве ят сред нас от години, днес са най-бо га-
ти те в селото. Имаме проб лем ни въз рас т ни 
хо ра, ко ито за гу би ха де ца та си, бо ле ду-
ват и пре жи вя ват трудно. Хo дя при тях, 

пра щам им хо ра от вре мен на та заетост. 
Помагат им в до маш на та ра бо та – па за-
ру ват им хляб, лекарства, чис тят им. Така 
жи ве ем на село.

 Само с ра бо та ли? Празници ня ма те 
ли?

- Празнуваме. Бабин ден, Лазарица, 
Свети Дух съ би рат ця ло то село. В та ки ва 
дни се об ли ча ме в на ци онал ни носии, сви-
ри ду хо ва музика, из ви ват се хора. Имаме 
тан цов ан сам бъл към читалището, кой то 
по каз ва на ши те си тан ци не са мо на на-
ша сцена, но и на фес ти ва ли из областта. 
Наскоро бях ме в Букурещ, пуб ли ка та прие 
мно го доб ре на ши те изпълнения.

 В кри за кой да ва па ри за лю би тел с
ки със та ви и фестивали?

- Намират се и доб ри хора. За 
Букурещ об щи на та ни оси гу ри сред с т-
ва за пътуването, ос та на ло то – от нас. 
Хореографът ни Никола Маринов ра бо ти с 
нас без пари. Събираме от хо ра та за ду хо-
ва му зи ка на го ле ми празници. Всеки да ва 
по 3 лв. и ор кес тър сви ри на пло ща да до 
късно. Тогава всич ки се хва щат на хорото. 
Няма партии, ня ма вражди, ня ма уп рав ля-
ва щи и опозиция. Всички сме заедно.

 Никой ли не ви критикува? Вие 
сте из диг на та от ГЕРБ, ня ма те ли 
опоненти?

- Опоненти сме до изборите. Бяхме 7 
кан ди да ти за кмет. Аз спе че лих и от тук на-
та тък ня ма ме за как во да се делим. Кмет 
съм за пръв път след 17 го ди ни ра бо та 
в кметс т во то ка то секретар. Знам, че ако 
пра виш добро, ще ти от в ръ щат с добро. 
Секретар ста на опо нен тът ми от БСП. На 
се ло всич ки се поз на ва ме мно го добре, за 
да се про ти во пос та вя ме един на друг.

От kmeta.bg

Адриана ПАСКОВА кмет 
на с. Покрайна, Видинско:

Никой 
не на пус ка 
Покрайна



►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

„ЕЛИНА” ЕООД – Монтана

● сенници;
● шатри;
● мо бил ни басейни

Монтана – око лов ръс тен път, 
сре щу бен зи нос тан ция Shell.
Тел. 0888/62 40 18;  096/300 861; 
http://elina-bg.com..

ТПК “Септември” 
– Монтана

произвежда:

• дюшеци, ма си – хол ни и кухненски, 
и столове

• Отдава по ме ще ния под на ем
за офи си и производство

ТПК „Септември” пред ла га 
офи си под на ем в Битов ком би нат 

на ул. „Трети март” 84
Монтана, ул. “Индустриална” 8, 

те л. /факс: 096/305 802  – гл. счетоводител

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.

Фирма „Ди-Вен” ЕООД – гр. Лом 

е ото ри зи ран ди лър на мо то ка ри с мар ка та 
"Тайлифт”. 

● Бързи, ер го но мич ни и на деж д ни мо то ка ри те 
на „Тайлифт” са най-доб ра та под к ре па във ва-
шия склад, про из вод с т ве но ха ле или площадка. 
Възможности за дос тав ка на дизел, газ или бензин, 
ком п лек то ва ни със смен ни съоръжения. 

● Двигатели НИСАН, ИСУЗУ или ЯНМАР, ав то ма-
тич на хид рот ран с ми сия и сервоуправление.

● Две го ди ни гаранция, оси гу ре но об с луж ва не до 
вся ка точ ка на стра на та в рам ки те на 24 часа.

Ние сме си гур на опо ра за Вашия бизнес.

3600 Лом, ул. „Хаджи Димитър” 64
Тел.: 0971 66170; тел./факс: 0971 66828; факс: 0971 64047;
email: office@diven.bg; http://www.diven.bg

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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ОБЩИНА БРУСАРЦИ

О Б Я В Я В А
ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ 

НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ТЪРГ: 
1.С яв но над да ва не за от да ва не под на ем за 

срок от три го ди ни имот час т на об щин с ка соб с т ве-
ност – по ме ще ние от 24 кв.м. /Обект №1/ в сгра да 
„СИЦ”, на хо дя ща се в УПИ ІV, кв.19 по пла на на  
гр.Бру сар ци

Начална тръж на це на – 52,80 лв.
Депозит за учас тие - 50,00 лв.
Тръжни до ку мен ти – 20,00 лв.
2.С яв но над да ва не за от да ва не под на ем за 

срок от три го ди ни имот час т на об щин с ка соб с т ве-
ност – по ме ще ние от 24 кв.м. /Обект №4/  в сгра да 
„СИЦ”, на хо дя ща се в УПИ ІV, кв.19 по пла на на  
гр.Бру сар ци

Начална тръж на це на – 52,80 лв.
Депозит за учас тие - 50,00 лв.
Тръжни до ку мен ти – 20,00 лв.
Търгът ще се про ве де на 18.12.2012 г. в 

Заседателната за ла на Общинска ад ми нис т ра ция 
Брусарци, как то след ва :

● за по зи ция №1 от 9,00 часа; 
● за по зи ция №2 от 9,30 часа.
Заявления за учас тие в тър га и де по зи ти ще 

се при емат до 16.30 ча са на 17.12.2012 г. в 
Информационния цен тър на общината.

Повторен търг ще се про ве де на 27.12.2012 г. от  
9,00 ча са при съ щи те тръж ни условия.

Заявления за учас тие в пов тор ния търг и де по зи-
ти ще се при емат до 16.30 ча са на 21.12.2012  г.  в 
Информационния цен тър на общината.

Оглед на имо ти те - все ки ра бо тен ден до де ня 
на про веж да не на търга.

Тръжни до ку мен ти ще се про да ват в 
Информационния цен тър на общината. 

За справ ки и ин фор ма ция тел. 22-11.

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

29 но ем в ри –
5 де кем в ри

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 по дир 
Въздвижение. Св. прор. 
Авакум. Преп. Йоан и 
Андрей

3 п Св. прор. Софония. 
Св. свщмчк Теодор, ар хи-
епис коп Александрийски

4 в Св. вмчца Варвара. 
Преп. Йоан Дамаскин 
(Разрешава се риба).

5 с * Преп. Сава 
Освещени. Преп. 
Нектарий Битолски

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.

С кон церт на Мария Илиева Монтана ще от-
бе ле жи 121 г. от обя вя ва не то на град с кия 

си статут. Поп иконата, ко ято е ед но от най-зна-
чи ми те име на на му зи кал на та ни сцена, ще гос-
ту ва по по ка на на общината. Тя ще пее на

3 де кем в ри в Драматичния театър. 
Концертът ще за поч не в 18 ч. 
Входът е с по ка ни с места. 
Поканите се раз да ват без п лат но на ка са та 
на Драматичния те атър до 27 ноември. 
Мария Илиева е ед на от най-яр ки те звез ди 

на съв ре мен на та бъл гар с ка музика. Тя има 18 
син гъ ла No1 и е но си тел на над 25 му зи кал ни 
награди. Мария Илиева е ка не на да под г ря ва 
кон цер ти те на све тов ни звез ди ка то Джордж 
Майкъл (George Michael), Симпъл Майндс 
(Simple Minds), Дани Миноуг (Danni Minogue), 
Атомик Китън и други. Мария съ що е би ла ре-
дом на сце на та до из пъл ни те ли ка то 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 ня кол ко 
филма, пос ве ща ва част от вре ме то си на ре ди ца 
со ци ал ни проб ле ми и каузи.■

В Белоградчик честваха 
Въведение Богородично

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.■



Децата в с. Крета ис кат 
но ва пло щад ка за иг ра 

www. slovoplus. info
e-mails: slovoplyus@abv.bg,

slovoplus@yahoo.com

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”

Председател
на кооперация
“Журналист”
и гл. редактор:

Параскева Маркова 
тел. 0876 307 732
         0876 537 952

●Печатница Враца● ЕООД

Монтана, бул. „Трети март” № 68, Брокерска къща, ет. 3.
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

п
лю

сСлово

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

ДАВАМ стая под наем, 
удоб на за квар ти ра и 
за офис, в БЦ „Огоста” 
– Монтана. 
Тел. 0899/655604.

ПРОДАВАМ 
дву етаж на къ ща в цен-
тъ ра на Монтана с 
двор но мяс то 270 кв.м, 
пе че на тухла, гре до-
ред и плоча, ку ба ту ра 
120 кв. м, раз гъ на та 
площ 55 кв. м. Цена по 
договаряне.

ДАВАМ под на ем 
нов апар та мент 100 
кв. м – на ем 200 лв. 
Тел. 096/323 035; 
0894/472624.

►МАЛКИ ОБЯВИ
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ПК „КОЗЛОДУЙСКИ 
БРЯГ” – гр. Козлодуй 
пред ла га за про даж ба 
ме бе лен магазин, кой то 
е пос т ро ен вър ху соб-
с т ве на земя. Цена по 
споразумение. Тел. за 
контакти: 0973/80315.

ВСИЧКО ЗА ДОМА. 
Втора упот ре ба от 
Германия. Мебели, ел. 
уреди, колелета, ком-
пют ри и мно го други. В 
под ле за на жп га ра та в 
Монтана.

СДРУЖЕНИЕ „ЛОВНО-
РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО” 
– гр. Мездра от да ва под 
на ем ло вен ма га зин и ка-
фе не в цен т рал на та град-
с ка част на Мездра. За 
справки: 0910/91013.

Мисия OSART в АЕЦМладежи ис кат
Дометиан за патриарх,
в мит ро по ли ята не зна ят

Видинският мит ро по лит Дометиан е 
дос то ен да бъ де патриарх, за яви ха в 
от во ре но пис мо до ме ди ите чле но ве-
те на Детския и мла деж ки пар ла мент 
във Видин. “Не сме раз го ва ря ли с 
дя до владика, то ва е на ше спон тан но 
ре ше ние да из ра зим граж дан с ка та си 
по зи ция и да пре диз ви ка ме об щес-
т во то съ що да го подкрепи”, уточ ни 
пред се да тел ка та на пар ла мен та 
Лилия Върбовска, ко ято е уче нич ка в 
Английската гим на зия във Видин. Тя 
обясни, че мла де жи те са наясно, че 
не мо гат да се ме сят в цър ков ни те де-

ла и за то ва не са из п ра ти ли пис мо то си до Св.Синод, 
а са мо до медиите.

Дометиан, кой то е в София, не вди га ше те ле фо на 
си вчера. От мит ро по ли ята бя ха категорични, че не 
зна ят за ини ци ати ва та и не мо гат да коментират.

“Ние под к ре пя ме дя до Дометиан за патриарх, за-
що то той е по ка зал през дъл ги те си го ди ни на труд в 
православието, че е дос то ен и пос ле до ва те лен човек, 
от ко го то чер пим вдъх но ве ние и мъдрост. В не го  виж-
да ме бъ де щия пат ри арх на България не са мо за ра ди 
това, че е ерудирана, об щес т ве но ан га жи ра на и сил на 
личност, но и за що то ние виж да ме у не го и дъл бо коп-
ро мис ле ник - ду хо вен лидер”, пи ше в раз п рос т ра не на-
та до ме ди ите позиция.■ Слово плюс

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 1000мегаватовите 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 

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 квалифика
ция;

● 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 

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. 

* 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

Мирослав ГЕТОВ
Въведение Богородично 

по нов стил и 
Архангеловден по стар 
стил съб ра ха на 21 но
ем в ри найрев нос т ни те 
хрис ти яни от село Крета 
под пок ри ва на ста рин на та 
цър к ва „Св. арх. Михаил”.

На не го ден в ми на ло то 
е бил и съ бо рът на селото. 
По то зи по вод во дос вет 
за здра ве и бла го по лу
чие на ми ря ни те от с лу жи 
ено рийс ки ят све ще ник о. 
Данаил Цинцарски, след 
ко ето ос ве ти при гот ве ни я 
за праз ни ка пъл нен шаран.

Сред дош ли те да се 
чер ку ват бе и кмет с ки ят 

на мес т ник Павел Мишев, 
кой то е внук на пър вия 
кмет на Община Мездра 
Иван Мишев (1867  1932). 

По слу чай Деня на хрис
ти ян с ко то се мейс т во и 
мла деж ти йнейджър ки те 
Наталия, Памела и Тереза 
под ре ди ха с по мощ та на 
сто ли чан ка та Ани Босева 
бла гот во ри тел на ку ли
нар на из лож бабазар. 
Събраните сред с т ва в раз
мер на 53,33 лв. ще оти
дат за нап ра ва та на но ва 
дет с ка пло щад ка за иг ра в 
дво ра на бив шето ос нов но 
училище. 

За ре али зи ра не на бла
го род но то на чи на ние 

ини ци атор ки те раз чи тат 
на да ре ния и от дру ги 
спомоществователи. 

Накрая всич ки опи та ха 
от вкус на та кур банчорба, 
при гот ве на с ме рак от 
майс то ра гот вач бай Данчо 
Кьоса. 

Необходимите про дук ти 
оси гу ри ха биз нес ме ни те 
Мирослав Веселинов и 
Ивайло Николов, ко ито об
ра бот ват зе ме дел с ки зе ми 
в зем ли ще то на кит но то 
кра йис кър с ко селище.

Изви се и хорце, ко ето 
по ве до ха са мо дейци
те от тан цо вия ан сам
бъл при град с ко то НЧ 
„Просвета”.■ 

Стойността
на про ек та е
245 752,68 лв.
Герго Гергов бе сред по

ка не ни те кме то ве и пред
с та ви те ли на об щи ни от 
стра ната за офи ци ал но то 
връч ва не на до го во ри те за 
пре дос та вя не на без въз мез
д на фи нан со ва по мощ по 
про це ду ра „Помощ в до ма” 
на Оперативна прог ра ма 
„Развитие на чо веш ки те ре
сур си”. Събитието се със
тоя в София на 22 ноември.

Договарящ ор ган е 
Агенцията за со ци ал но 
подпомагане, а бю дже тът 
въз ли за на по ве че от 32 

ми ли она лева. С те зи па ри 
об щи ни те мо гат да пред
ла гат по ча со ви гри жи в до
маш на сре да за възрастни, 
са мот но жи ве ещи и хо ра с 
увреждания.

Целта на из гот ве ния от 
Община Видин и одоб рен 
от со ци ал но то ми нис тер
с т во проект, с на име но
ва ние ,,Помощ за Вас”, е 
пре дос та вя не на ус лу ги 
в до маш на сре да за хора, 
ко ито са в пъл на или час
тич на не въз мож ност за 
са мо об с луж ва не и са в 
риск от со ци ал на изолация. 
Потребителите, 100 лица, 
ще бъ дат об г риж ва ни от 
42 до маш ни са ни та ри за 
12 ме се ца чрез ,,Звено за 

ус лу ги в до маш на сре да”, 
из г ра де но към Домашен 
со ци ален пат ро наж във 
Видин. Стойността на про
ек та е 245 752,68 лв.

Класирането на пот ре би
те ли те ще се из вър ш ва от 
еки па по про ек та след нап
ра ве на ин ди ви ду ал на оцен
ка на пот реб нос ти те на со
ци ал ни ус лу ги от слу жи те
ли на Дирекция ”Социално 
под по ма га не”  Видин,  а 
за „домашен са ни тар” мо
гат да кандидатстват са мо 
без ра бот ни лица, ре гис т ри
ра ни в Дирекция „Бюро по 
тру да”  Видин. 

Про ек тът ще стар ти ра 
в на ча ло то на след ва ща та 
година. ■ Слово плюс

Община Видин по лу чи до го во р
по схе ма „Помощ в до ма”



Найден АНГЕЛОВ
Когато про че тох по ред

на та кни га с къ си раз ка
зи “Проникновения” от 
Анатолий Петров, об на деж ди 
ме мисълта, че ху мо рът и 
сатирата, иро ни ята и ше га та 
с доб ро на ме рен тон пра вят 
твор би те му още почетивни, 
за бав ни и прив ле ка тел ни за 
ес те ти чес ко възприемане. 
Те при до би ват на ци онал на 
оцветеност, как ва то лип с ва 
на днеш на та по вес т во ва тел
на продукция. Всеки един 
от раз ка зи те е ед но чу дес но 
“проникновение” в бита, 
душевността, осо бе на та зак вас ка на ис тин с
ки те зев зе цичу да ци и са мо бит ни бе зо бид ни 
хо ра от всекидневието. Дори и ко га то по соч ва 
чо веш ки те грешки, той го пра ви със сим па тия 
и топлота. Оригинално на ме ре ни те заг ла вия 
но сят аро ма та на ху до жес т ве на та те ма ти
ка и са в уни сон с ця лос т на та пос т рой ка на 
творбите. Собствените и фа мил ни те име на 

на пер со на жа но сят цве тис
тия ко ло рит на чис то бъл
гар с ки те на род ни говори, 
в ко ито Анатолий Петров 
виж да пародийното, ху мо
рис тич но то и нез лоб ли ва та 
иро ни я . Че тей ки еди на де
се та та по ред на бе лет рис
тич на не го ва книга, ос та вам 
с убеждението, че ав то рът 
про явя ва неп ре къс на то твор
чес ко по ло жи тел но раз ви тие 
и се ут вър ж да ва все по ве че 
и по ве че ка то про фе си онал
но ру ти ни ран и та лан т ли
во слад ко ду мен разказвач. 
Вярвам, че той ще про дъл жи 

в съ щия дух да про ник ва в дел ни ци те и праз
ни ци те на обик но ве ни те хо ра от на род ни те 
недра. И ма кар и да меч та ят за ве ли чие или 
да из па дат в илю зор ни привидения, те но сят 
в се бе си доброта, чув с т во за невинност, ед на 
ду шев на чистота, при съ ща на обик но ве ния 
българин. Или то ва е кре до то на Анатолий 
Петров: ду хов но здраве, жизнерадост, бодрост, 

вя ра в доб ро то и слън чев оптимизъм. 
Вицовата на ход ка и гротеската, ко мич ни те 

ситуации, в ко ито по па дат героите, про буж дат 
у чи та те ля неп ри ну де на ес те ти чес ка наслада. 
Разказите се че тат с ле ко та и удоволствие, 
за що то ние за ед но с ав то ра съп ре жи вя ва ме 
тях на та наивност, бе зо бид ни ше ги и ко мич ни 
положения. Обикновено те зи “мел кие люди” 
жи ве ят с ня как ви “омагьо са ни надежди”, из
жи вя ват въл шеб ни моменти, имат чув с т во то за 
величие. Интригите и кон ф лик ти те меж ду тях 
не сти гат до “война”, а ня как си се раз ми на ват 
по жи тейс кия път, без сблъ съ ци и тра гич ни 
последици. 

Например раз ка зът “Високосна година”, 
как то и останалите, но сят един при мам
лив ху ма ни зъм и демократизъм, ка то че ли 
про ти во пос та ве ни от ав то ра на съв ре ми ето 
ни, из пъл не но със завист, егоизъм, заг ру бя
ва не и под ме ня не на чо веш ки те ценности. 
Критичният и ху мо рис тич ни ят па тос не се 
натрапват, а са спо ени здра во с об ща та кон с т
рук ция на творбите. 

Персонажът в къ си те раз ка зи на Анатолий 
Петров бла гот вор но до пъл ва га ле ри ята от 
са мо род ни чудаци, нес тан дар т ни зев зе ци към 
мно гоб ройна та га ле рия от за па ме тя ва щи се 
ти по ве на Чудомир, Дончо Цончев, Йордан 
Радичков. Защото ед на от найпрек рас ни
те доб ро де те ли на бъл га ри на е чув с т во то му 
за хумор. Той се ше гу ва не са мо с окол ни те 
си събратя, но и със се бе си. В днеш ния век 
на гло ба ли за ция и де мок ра ция бе зо бид на
та ше га се сре ща все порядко. Разказите в 
“Проникновения” ни да ват оптимизъм, че 
ра дос ти те и сла дос ти те на жи во та от но во ще 
въз к ръс нат в ду ши те на хората, за да ста нат те 
още подобри, със т ра да тел ни и толерантни, 
как ви то са по ве че от дейс т ва щи те ге рои в 
твор би те на Анатолий Петров. ■

Поетичен салон
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Елеонора ЦАНОВА
Посветена на 80го диш ни на та от рож

де ни ето на т.нар. “оря хов с ки принц”, 
пре ди то ва тя  бе в не го вия ро ден крайду
нав с ки град.

Роденият в бед но се мейс т во Марин от 
ма лък е по ра зен от ма ги ята на твор чес
т во то и на нез найна та земя. Талантът, 
и до ня къ де спо лу ка та свише, го из п
ра ща още ка то вто ро кур с ник в на ша та 
Художествена ака де мия да про дъл жи 
об ра зо ва ни ето си по спе ци ал нос т та 
“Текстил” в Пекин. Там, от съз да те ля 
на мо дер ния сте нен ки лим Жан Люсак, 

с кой то се за поз на ва в Париж, той взе
ма всичко. Завръщайки се в България, 
ос но ва ва спе ци ал нос т та “Текстил” към 
Художествената ака де мия в столицата. 
Така пос та вя на ча ло то на ця ла шко ла бъл
гар с ки текстилци, ко ито въз раж дат ве ков
ни те тра ди ции на род но то килимарство. 
Събира в ед но балкански, родопски, 
стран джан с ки баг ри и дос ти га съ вър ше на 
аб с т рак т на фор ма от при вид но при ми
тив ния материал. Творбите му  стен ни 
килими, скул п ту ри от въл на и памук, 
фрес ки от гайтани, ма кар и с бъл гар с ки 
дух, са кос мо по лит ни и из веж дат на по

ви со ко рав ни ще све тов ни те тенденции.
През го ди ни те той пре по да ва в 

Австралия, жи вее в Париж, къ де то си 
сът руд ни чи с ве ли кия Пиер Карден, а в 
на ча ло то на 80те, за ед но със съп ру га
та си Сун Хуай, се ус та но вя ват в Китай, 
къ де то ос но ва ва Академия по тек с тил в 
Хайнджоу, ко ято след смър т та му, през 
юли 1989 година, но си не го во то име.

На из лож ба та бя ха пред с та ве ни пре
дим но твор би на не го ви сле дов ни ци 
в то ва труд но изкуство. Използваните 
нес тан дар т ни материали, ка то коприна, 
ниш ки от вълна, хар ти ени ниш ки и до ри 
кламери, пра вят мно го старото, смя та
но за домашно, за на ят чийс ко из кус т во 
из к лю чи тел но мо дер но и съвременно. 
Според Михаела Пъдева, пре по да ва тел в 
Художествената академия, ко ято пред с та
ви изложбата, твор би те са съ че та ние на 
ки ли мар с ки те тра ди ции със съв ре мен ни 
техники, на тех но ло ги ята на връз ва не на 
ме тал ни нишки, с поз на тия ни от ба би и 

пра ба би стан. Нови не поз на ти материали, 
нови, до ри рис ко ви технологии, то ва е 
ха рак тер но за Марин Върбанов, а и за не
го ви те ученици. Той  е ком би на ция от три 
раз лич ни кул ту ри  родната, ав с т ра лийс
ка та и китайската, а ра бо ти те му са ед но 
пъ ха не в бур но то мо ре на те зи материали.

Стенният ки лим на Димитрина 
Дертлиева, ушит из ця ло от пар че та от 
ста ри дън ки и дън ко ви по ли и елеци, 
ком по зи ци ите от хар тия “Градеж” на 
Лаура Димитрова, гоб ле ни те на Мария 
Киркова и нейна та “Слънчова сватба”, 
съ че та ли тра ди ция и ня ка къв ма ги чес ки 
но ва тор с ки поглед, гоб ле нът “Той”  на 
Дима Кадриева, твор би те “Три” на Анна 
Бояджиева и “Младостта на ед на жена” 
на Мила Стоева, ри сун ки те на ко не на 
Дау Уай ся каш бя ха ед но пок ло не ние 
пред Учителя Марин Върбанов, пред с та
вен с фо то ко пия на не го ви творби, раз п
ръс на ти по цял свят,  но но се щи един дъх 
и ед но послание.■

Изложба в па мет на 
Марин Върбанов

Изложба на уче ни ци и пос ле до ва те ли на Марин 
Върбанов, тво ре цът пос та вил на ча ло то на ця ла 
шко ла бъл гар с ки текстилци, гос ту ва 
в Регионалния ис то ри чес ки му зей - Враца

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

Вяра в доб ро то и
слън чев оп ти ми зъм
Единадесетата кни га на Анатолий Петров нав ли за 
про ник но ве но в би та и ду шев нос т та на бъл га ри на

Даниела ХИТОВА

Вокалното сту дио „Дъга” към Центъра за 
ра бо та с де ца във Враца нап ра ви бла гот-

во ри те лен кон церт в сту дио 1 на Българското 
на ци онал но радио. Поводът е на би ра не то на 
сред с т ва за 8-го диш на та Елица Стефанова, съ-
що от Враца. Макар мо ми че то да е със се ри озен 
здра вос ло вен проблем, е из к лю чи тел но та лан-
т ли ва мла да пи анис т ка и но си телка на мно гоб-
рой ни наг ра ди от на ци онал ни и меж ду на род ни 
конкурси. Освен че сви ри мно го доб ре на пиано, 
Елица и пее прекрасно, ко ето по ка за на бла гот-
во ри тел ния концерт. Тя е со листка на сту дио 
„Дъга”. Децата от Враца из пъл ни ха 22 пес ни на 
бъл гар с ки и чуж дес т ран ни композитори. Сред 
мно го то гос ти в сту дио 1 на БНР бя ха и из вес т-
ни те бъл гар с ки ком по зи то ри Хайгашот Агасян и 
Андрей Дреников и ръ ко во ди те лят на во кал на 
гру па „Мечо Пух” Анастасия Търколева. Тримата 
ви со ко оце ни ха та лан та на Елица и нейни те 
при яте ли от во кал но сту дио „Дъга”.

Инициативата за кон церта бе на де ца та от 
„Дъга” и тях ната ръ ко во ди телка Маргарита 
Данаилова както и на ро ди те ли те на мла ди те 
таланти.■

Деца от Враца нап ра ви ха

бла гот во ри те лен 
кон церт в БНР

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


