Приключи реконструкцията
на пътя Димово - Ружинци
Завършена е окончателно ре
конструкцията на отсечката от
републиканския път Димово –
Ружинци.
Пътят е реконструиран
по оперативна програма на
Европейския съюз на стойност
7 492 253 лв. Отсечката е изця
ло преасфалтирана, изградени

са нови банкети, еластичната
ограда по трасето е сменена,
изградени са нови канавки и е
направена нова хоризонтална и
вертикална маркировка.
Заедно с това са рехабилити
рани и три кръстовища, ремон
тирани са банкетите, бордюрите
и тротоарите в селищата, през

които минава пътят.
Този път е отклонение от
главен път Е-79 от Видин към
Монтана. С неговата рехабили
тация ще се подобри движението
в посока от и към Дунав мост 2.
А достъпът до Белоградчишките
скали ще стане по-безопасен и
удобен. ■Слово плюс

Слово
плюс

седмичник за общините
и кметствата

www.slovoplus.info

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

Средствата от
Европейския съюз
да достигат
по-лесно и до
най-отдалечените и
необлагодетелствани
места
Областен информационен
център – Монтана посети oбщи
ните Вълчедръм и Якимово и
проведе информационни срещи
на тема „Добрите практики – споделеният успех“.
Представители на фирми, общинска администрация,
кметове, читалища и общественостт а научиха за ус
пешно изпълнени проекти по оперативните програми
от областите Видин, Враца, Плевен и Ловеч.
Експерти на Областен информационен център
– Монтана представиха и актуални процедури по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресур
си“. Чрез схемите „На път“ и „По-близо до работа“ ра
ботодатели и работещи имат възможност да получат
финансиране за транспортните разходи за пътуване
от и до работното място. С операцията „На път“ рабо
тодателят трябва да разработи проект, а с „По-близо
до работа“ се подава заявление за включване в прог
рамата от работодателя и заетото лице в бюрата по
труда. Чрез процедурите „Ново работно място“, „Ново
начало“ и „Първа работа“ безработни младежи до 29
години, регистрирани в бюрата по труда, имат въз
можност да преминат през обучение и да бъдат наети
на платен стаж при работодател за период от 6 до 12
месеца.
По време на срещата в гр. Вълчедръм стана ясно,
че общинската администрация разработва проект по
схема „Живот в общн
 остта“ по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ за изгр
 аждане на
Център за социална рехабилитация и интеграция с
капацитет до 20 души за предоставяне на социални
услуги за лица с физически увреждания.
В малките населени места, в които общините са
най-големият работодател, разширяването на обх
вата на схемите „На път“ и „По-близо до работа“ ще
даде възможност да бъде осигурен транспортът на
служителите извън населеното място и по този начин
да бъдат задържани специалистите в общинските
администрации.
От Община Якимово споделят, че наличието на
систематизирана и навременна информация за отк
ритите схеми дава възможност да насочат целия си
ресурс за подготовка на проектните предложения. В
този смисъл екипът на ОИЦ – Монтана е особено по
лезен на малките общини.
ОИЦ – Монтана е част от мрежата от 28 ин
формационни центрове за популяризиране на
Кохезионната политика на Европейския съюз, съз
дадени с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Техническа помощ”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за реги
онално 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
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Абонирайте
се за

Слово плюс
в клоновете на „Български пощи”
във Враца, Монтана и Видин

до 20-о число на всеки месец

Читателите ни от Враца могат да
се абонират и във фирма „Оларт”
Абонаментът в редакцията продължава

до края на всеки месец за следващите

Нашите абонати имат еднократно право
на безплатна реклама, обява или
съобщение във вестника

КАТАЛОЖЕН № 2120

Около 60 км от „Южен
поток“ преминават през
5 общини в област Видин
За да стигне до Сърбия „Южен поток” ще пре
мине през 5 общини от област Видин. Според
проекта газопроводът минава през 4 зони от
„Натура 2000” и вододайни източници.
Видинчани се надяват отново да имат работа,
след като строежът на Дунав мост 2 приключи.
Управляващите са категорични, че в строителст
вото и монтажа на съоръженията на „Южен по
ток” ще участват български фирми.
Очакваните нови работни места ще са около
1500. ■Слово плюс

83 нови работни
места в Община
Якимово
Училище за без
работни откриха в
Община Якимово.
Базата за обучение
на безработни е по
мощното училище-ин
тернат „Елин Пелин”.
Затворено преди
години, беше предос
тавено за стопанис
ване от общината и
вече се е включило
активно в битката с
безработицата.
Със собствени
средств
 а общината
вече ще поддържа
училището, в което
ще се провеждат
курсове за преква
лификация и квали
фикация на трайно
безработни.
На 23 ноември са
подписали договори
24 души от четвър
тия обучителен курс
за озеленители – ка
за за в. „Слово плюс”
Цветомира Йорданова,
секретар на Община
Якимово.
Началото на обуче
нието в училището е

Цветомира
Йорданова,
секретар
на Община
Якимово.

СНИМКА:
ЕЛЕНА ПЕТРОВА

започнало преди три
месеца, като са обучени
66 души в три курса по
22-ма. Специалистите
са озеленители, работ
ници по поддържането
на пътищата и спаси
тели при бедств
 ия и
аварии. От обучените
94 души 83-ма вече

работят. Заплатите им
са 380 лв., защото са
по европейски проекти.
Техните трудови догово
ри са за една година.
В общината подготвят
и други проекти, споде
ли Наталия Кирилова,
координатор по
проекта. Сега очакват

решение на Оперативна
програма „Развитие
на човешките ресурси”
за проект по схемата
„Помощ в дома” за 16
души. Ще използват и
другите възможности
на програмата „От без
работица към заетост”.
■Слово плюс

ЕТ „НЕШО МИРАНОВ”
Нешо МИРАНОВ – управител

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

Слово
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Накратко
Безвъзмездна финансова помощ
по схема „Интегра” за Видин

Община Лом
ще изгражда рибарско
пристанище
О

Ековести

Във Вършец засаждат
декоративни дървета

бщина Лом подготвя проект
за изграждане на рибарс
ко пристанище в Лом, с който ще
кандидатства за безвъзмездно фи
нансиране от Кохезионния фонд
на ЕС, предоставено чрез струк
турите на Изпълнителна агенция
„Рибарство и аквакултури”. Това
стана ясно по време на работна
среща, на която кметът Иво Иванов
представи идеята на общинска ад
министрация и възможностите за
финансиране пред местни рибари.
В срещата участва и Тони Тодоров
– директор на дирекция „Морска
администрация” – Лом.
Проектът предвижда рибарс
кият кей да бъде разположен на
терен общинска собственост, за
който вече е получено одобре
нието на общинския съвет и е
изготвен подробен устройствен
план. Мястото се намира в незали
ваема речна зона, в района между
Хидрометеорологична станция
– Лом и ресторант „Чановете”.
Идеята е там да се изградят 50
места за престой на лодки и съхра

нение на рибарско оборудване.
Рибарите поискаха закупуване
на хладилна камера с максимална
вместимост 1 тон, в която да могат
да съхраняват улова до негово
то пласиране. Друга възможност
е обособяването на рибна борса.
Сред останалите предложения,
които получиха одобрението на
рибарите, беше идеята за закупува
не на лодка с подемен механизъм,
която да се използва за почистване
на речното дъно и закупуване на
специален плавателен съд, оборуд
ван със сонари и предназначен за
наблюдение и контрол на риболо
ва по реката. Добрите намерения
могат да станат факт със 100 %
европейски пари, ако се дейст
ва експедитивно. Финансовият
ресурс, предвиден за обезпечаване
на първия етап от реализацията на
проектите, е 1 200 000 евро.
Изграждането на рибарското
пристанище може да започне още
идната пролет.
От в. „Време”
(Със съкращения)

Евелина ГЕОРГИЕВА

Работници от Програмата за временна заетост с
ръководител Росица Беличовска, озеленител към сек
тор „Чистота” в Община Вършец, започнаха засажда
не на декоративни дървета в града.
Общината е закупила 180 броя фиданки от дър
весния вид офика, които ще бъдат засадени по
преките улици на бул. „Република” (от Банка „ДСК”
до „Горското”) и по 10-те улици, на които в момен
та тече ремонт по проекта на Община Вършец
„Рехабилитация и частична реконструкция на група
улици в град Вършец», след изграждане на тротоари
те и бордюрите по тях.
Офиката е широко използв
 ана за единично, групо
во или алейно залесяване. Според консултанта инж.
Георги Владимиров, под чието ръководство се извър
шва засаждането на фиданките, офиката е избрана
като най-подходящ вид поради това, че тя няма сил
на коренова система, която да повдига тротоарните
плочки, не развива огромна корона, която да пречи и
засенчва жилищните сгради, издръжлива е на небла
гоприятни климатични и метеорологични условия и е
едно от най-очарователните дървета, които растат у
нас, тъй като дава невероятно красиви оранжево-чер
вени плодове във вид на гроздове.■

Елеонора ЦАНОВА
пециален министър,
който да отговаря за
Северозапада, ще искаме,
ако участваме в следващо
то управление, заявиха във
Враца пред журналисти
предст авителите на младата,
но набираща скорост партия
у нас. Житейските проблеми
на българите и на страната
като цяло не могат да се ре
шат с декларации и на тях да
се гледа само от телевизора,
за това една от основните за
дачи на Движение “България
на гражданите “ да е живият
контакт, докосване до всеки,
заявиха хората на Меглена

С

Хората на Кунева във Враца:

Искаме министър
за този регион

Кунева.
Пред журналисти
членът на Националния
съвет на движението
Сергей Петков представи
областния координатор за
Врачанско Дияна Дойнова и
членовете на местното ръко
водство на новата партийна
формация, която има вече
две изградени общински
структури и над 200 членове.
До края на годината ще
бъдат изградени структури
във всички общини, търсят
се млади хора с инициати
ви и идеи, заявиха те. „Ние
не сме партия за един ден и
не сме елитарна партия, за

това работим в дългосрочен
план и следваме правило
то “Бързай бавно”, заяви
Сергей Петков.
Ако влязат във властта,
“България на гражданите”
ще поискат специален член
от кабинета да отговаря за
проблемите на Северозапада
и за този изостанал и най-бе
ден край.
Сега, пресметнали са те,
инвестициите в този реги
он са едно към десет, шест,
срещу 61 процента, вложени
в Югозападния регион, и

това трябва да се промени.
Създаването на нови ра
ботни места и развитието
на малкия и дребен бизнес,
а не разпределението на
средства, е другата отговор
на задача, която си поставят.
Председател на врачан
ската общинска структура
е инж. Христо Христов ,
управител за региона на
фармацевтична фирма, а за
община Мездра начело на
новата партийна структура
е Ивайло Нинов, финансов
шеф на строителна фирма.■

По обявената от Оперативна прог
рама „Развитие на човешките ресурси”
(ОПРЧР) процедура за директно пре
доставяне на безвъзмездна финансова
помощ „Интегра” за Видин са предвидени
1 750 000 лв. Конкретни бенефициенти по
процедурата са общините Бургас, Видин,
Девня и Дупница. Реализирането й е с
финансовата подкрепа на Европейския
съюз чрез Европейския социален фонд.
Целта на „Интегра“ е да допринесе
за повишаване качеств
 ото на живот и
трайната интеграция на най-маргина
лизираните общности чрез прилагане
на интегриран подход в общинитебенефициенти. Допустимите дейности
по процедурата са обособени в чети
ри направления: „Достъп до заетост“;
„Достъп до образование“; „Социално
включване“; „Мерки за трайна десегрега
ция“.

„Калушари” на фестивал
в Пазарджик

Фолклорен клуб „Калушари” от Враца
взе участие в IV Национален фестивал за
народни хора „Тракийска броеница” 2013,
който се състоя на 24 ноември в спортн
а
зала „Васил Левски” в Пазарджик. Във
фестивала се включиха общо 65 съста
ва от цялата страна, които превърнаха
залата в пъстра палитра от емоции и
танци. Участниците танцуваха и се за
бавляваха под мотото „Популяризиране
и съхраняване на автентичния българс
ки танцов фолклор“. Ръководителите на
танцовия клуб от Враца Ива Ценова и
Георги Евденов избр
 аха да представят
„Сборенка” от Добруджанска област и
„Изручанка” от Северняшка област, ко
ито бяха приети с бурни аплодисменти от
публиката. С перфектното представяне
танцьорите от „Калушари” спечелиха наг
рада за най-емоционално изпълнение и
за пореден път доказаха любовта си към
народните танци.

АЕЦ “Козлодуй”
отбеляза юбилей
На 29 ноември АЕЦ “Козлодуй” отбе
ляза юбилей, важен както за атомната
електроцентрала, така и за българската
енергетика. Преди 25 г., на 29 ноемвр
и
1987 г., в 23 ч. и 39 мин. в енергийната
система на България е включена пър
вата 1000-мегаватова мощност на атом
ната централа – пети енергоблок.
Изпълнителният директор на “АЕЦ
Козлодуй” ЕАД Валентин Николов поз
драви работещите в дружеството и им
благодари за отговорността, с която
съхраняват и умножават досегашните
постижения на централата.
Първата копка за изграждането на
пети енергоблок е направена на 9 юли
1980 г. На 26 декември 1985 г. реакто
рът е монтиран в шахтата си, а на 3
октомври 1987 г. е заредена първата
касета с ядрено гориво. Физическият
пуск на реактора (минимално контроли
руемо ниво на мощност) е осъществен
на 5 ноемвр
 и 1987 г. Реакторната инст а
лация на блока достига 100% мощност
на 21 юни 1988 г.
За изминалия четвърт век пети блок е
произвел над 130 милиона мегаватчаса
електроенергия при спазване на всички
изисквания за безопасна експлоатация.
Благодарение на двата хилядаме
гаватови блока – пети и шести, АЕЦ
“Козлодуй” е основен производител на
електрoенергия в България и обезпеча
ва повече от една трета от национал
ното годишно електропроизводство.
Само през 2011 г., с рекордн
 ото
производст во от 16 314 271 мегават
часа електроенергия, централата е
спестила, в сравнение с конвенционал
ни ТЕЦ, вредното въздействие на пове
че от 21 млн тона въглероден диоксид,
990 хил. тона серен диоксид, 63 хил.
тона азотни оксиди и 42 хил. тона прах,
съдържащ естествена радиоактивност,
с което има съществен екологичен
принос за опазване на чиста околна
среда.■

Слово

Б

във фокус

ях на представяне на
книга в Монтана, на
която присъстваха
видни личности от София,
млади хора от Враца, Лом,
Вършец. Получи се хубав
спектакъл от участието на
Татяна Лолова. Върнах се у
дома доволен от видяното,
но същевременно и огорчен,
че няколко пъти се спомена
Северозападнала България.
Размислих се за демог
рафското състояние не само
на селата, но и на градовете
в нашия Северозапад.
В Чипровската община
има само едно училище, а
през учебната 2012/2013 г.
няма да има паралелка за
първи клас. Почти също
е положението с малките
селища във Видинско, обез
людени са голяма част от
селата. Намаляват жителите
и в Монтана. Това се виж
да от пазарния ден, защото
малко хора са на сергиите и
в кафетата.
Сега, когато в публична
та реч често споменаваме,
че сме северозападнали,
сякаш казваме на младите:
„Стягайте си куфарите и
се качете на европейска
та каруца!” А защо сме в
Северозапада на такова
дередже, не говорим.
Зная, че война не е имало,
природни бедствия – също.
Това си е чисто наша
работа, каквато няма в нито
един край на Родината. И
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Живея с надеждата, че
бунтовният Северозапад
пак ще се възроди
Славко ГРИГОРОВ

ми е тъжно за края, в кой
то съм роден. За мене той е
красив и се гордея, че съм
роден в него. Затова гово
ря и пиша, че е бунтовният
Северозапад.
Пет пъти нашият
Северозапад е въставал
през робските години сре
щу османския поробител.
С цел да съм точен, това са:
Чипровското въстание през

1688 г., Манчовата
размирица – 1836
г., въстанието на
Върбан Пенов – 1837
г., Белоградчишкото
въстание – 1850
г., и въстанието от
1876 г., повдигнато
от Панайот Хитов и
Филип Тотю, което се
слива с Руско-турска
та война. И бих казал още
много неща за рицарите на
бунтовния Северозапад и че
се навършиха тази година
400 г. на Петър Парчевич
от рождението му, един от
най-бележитите личности
на ХVII век.
Неоправдано е пред исто
рията и предците ни нашият
край да е западнал, да се

превръща в „пустиня”!
Все пак живея с
надеждата, че от
Северозапада се е проме
нил няколко пъти поли
тическия климат и че пак
ще се възроди. За втори
път започва да се възраж
да рудодобивът в рудното
находище в Чипровци. На
27 юли т.г. бях във фир
ма „България Флуорит”
в Чипровци. Тя е към
„Соловей България”. В
рудника на фирмата във
Велин дол (над с. Железна)
се добива калциев флуорит
и се обогатява във флотаци
онната фабрика. Предвижда
се в инвестиционната прог
рама да се достигне произ
водство до 50 000 т годиш

но през следващите няколко
години. Флуоритът е важна
суровина, която има при
ложение при производст
вото на керамика, оптика,
пластмаса, металургична
обработка на боксит, елек
трически елементи и др.
Тенденцията е да се изнася,
най-вече за Азия.
Ето малко светлинка и
надежда, че краят ни ще
се възроди, а Монтана ще
бъде привлекателен град
за туризъм. Виждам го да
се превърне в търговско
средище и пътна стан
ция със своите лъчове:
Белоградчик, Чипровци,
Берковица и Вършец. Но е
нужно да се изгр ади необ
ходимата инфраструктура,

да се довърши реставраци
ята на Чипровския манас
тир „Св. Йоан Рилски”, а по
направление Белоградчик
да се благоустрои пещерата
Мишин камик.
С една дума, предстои
много работа за създаване
условия за съвременен ту
ризъм и използване на бал
кана за туризъм.
Сега е времето да стъ
пим на здравите темели
на историята и да гра
дим бъдещето на края ни.
Надеждата ми е в младите
хора, а ние, възрастните, да
им пожелаем: „Останете си
в бунтовния Северозапад.
Говорете, пишете и работе
те с любов за него, от тук
започва Родината!”■

Във Вършец изграждат
екопътека и туристически
посетителски център
Евелина ГЕОРГИЕВА
Неотдавна кметът на община Вършец инж. Иван Лазаров под
писа нов договор с Държавен фонд „Земеделие” за отпускане
на безвъзмездна финансова помощ за проект: № 12/313/00144
„Екопътека и туристически посетителск и център в кв. Заножене,
град Вършец и село Спанчевци, община Вършец”
Проектът ще бъде безвъзмездно финансиран от Програмата
за развитие на селските райони 2007-2013 г. по мярка 313
„Насърчаване на туристическите дейности” и е на обща
стойност 85 128 лв.
Основната цел на проекта е повишаване на туристопотока в
община Вършец и региона чрез взаимно допълване и обогатя
ване на традиционния балнеоложки туризъм с различни форми
на селски и екотуризъм.
Конкретните цели, които се поставят с реализирането на
този нов проект са: изграждане на екопътека за пешеходен и
велотуризъм от кв. Заножене до с. Спанчевци; създаване на ту
ристически посетителск и център в кв. Заножене за представяне
и експониране на местното природно и културно наследство; по
вишаване на информираността на туристите чрез използв
 ането
на модерни и ефективни средст ва за маркетинг и реклама.
В рамките на проекта ще бъдат извършени следните
дейности:
● Изграждане и оборудване на екопътека за пешеходен и
велотуризъм.
Екопътеката ще се изгради върху съществуващ полски път,
свързващ кв. Заножене, гр. Вършец с местността Минкови бани
в землището на с. Спанчевци, община Вършец. Дължината на
трасето е 3 км, а ширината му е 2 м. На четири характерни мес
та с хубав изглед към планината ще се поставят преместваеми
заслони с барбекю, изградени от обработен дървен материал.
В близост до заслоните ще се поставят кошчета за боклук и хи
мически тоалетни. По цялото трасе през 200-250 м. ще се мон
тират указателни табели.
● Създаване на туристически посетителски център за пред
ставяне на местното природно и културно наследство, кв.
Заножене, гр. Вършец.
Свободно помещение от сградата на НЧ „Пробуда” кв.
Заножене, гр. Вършец, собственост на Община Вършец ще бъ
де оборудвано (компютърни конфигурации) и обзаведено (офис
мебели, мебели за експозиции) с цел създаване на туристичес
ки посетителски център за представяне на местното природно и
културно наследство.
● Закупуване, доставка и монтаж на сензорни информационни
устройств
 а (киоск).
Във връзка с подобряване на информираността на туристите
и гостите на града ще бъдат закупени и монтирани 3 сензорни
устр
 ойств
 а (киоск). Киоските ще бъдат разположени на три пуб
лични места на територията на Вършец – пред ТИЦ Вършец,
пред сградата на Община Вършец и пред сградата на НЧ
„Пробуда”, кв. Заножене. На основата на сензорния киоск ще
бъде създаде полезна и увлекателна система за информация и
реклама, която ще се ползва от туристите и гостите на община
Вършец и региона.
● Разработка на уеб-сайт и брошури.
За популяризиране на дейностите по проекта и по-доброто
представяне на новата туристическа инфр
 аструктура – екопъ
тека и туристически посетителски център, ще бъдат разработе
ни и издадени за разпространение рекламно-информационни
брошури и уеб-сайт на двата информационни центъра във
Вършец.■

Честваха 121 години
от обявяването
на Монтана за град
Крум КРУМОВ

С различни прояви на 3
декемвр
 и т.г. бе отбеляза
на 121-ата годишнина от
обявяването на Монтана
за град. В Младежкия дом
в града бе открита излож
ба „Съвременна Монтана”
на младия фотограф
Георги Каменов. Деца, ко
ито развиват своите дарби
в Обединения детски ком
плекс в града, раздаваха
на шофьори послания във
формата на есенен лист.

В тези послания те ги при
зоваваха през зимата да
спазват стриктно законите
за движение по пътищата
и много да пазят децата
на пътя.
По повод годишнината
известната певица Мария
Илиева изнесе концерт в
залата на драматичния
театър в Монтана, а кме
тът Златко Живков даде
прием.
Той награди с почет
ната значка на община

Монтана фирма „Теди”
ООД, която от 23 годи
ни развива земеделс
ка дейност в община
Монтана и дава работа
на 60 души от областния
град. Наградата получи
управителката на фирма
та Тодорка Кръстева /на
снимката/, която е агро
ном и вече 50 години прак
тикува професията си, ка
то отглежда 50 000 декара
с жито, ечемик, царевица,
слънчоглед и рапица.■

Слово

седмица

Лично мнение

Стефан П.
СТЕФАНОВ
Ако човек реши да посе
ти Трите чуки в Чипровския
балкан, трябва да направи
това за един ден и това ще
му коства смъртна умора
при пешеходен туризъм.
Защото разстоянието от
Чипровци до чуките се
оказва изненадващо дълго,
макар че изглежда късо.
Движението не е достъпно
за обикновените превозни
средства, а само за джипо
ве и военни коли, за които
също има рискове, защото
пътят е изровен от дъждове
те и трябва да се слаломира
майсторски по озъбените
му камъни. В подножието
на Трите чуки има равно
място от десетина декара,
но там няма подслон за
организирани туристи –
има малка хижа на краваря
Ангел и малка частна хижа
на четирима чипровлии, ко
ято е без санитарни възли и
оптимални битови удобства.
Всеки, който е пътувал из
планините на България, не
може да не се натъжи, ко
гато попадне в Чипровския
балкан. Такова великоле
пие от просторни гледки,
билки, гори, птици, чист
въздух и бистри извори, но
недостъпно за обикновения
турист. Вече трето десети
летие Чипровският балкан
не само е занемарен, но
и безмилостно се изсичат
горите му в промишлени
количества. Спечелилите
търгове фирми си доофор
мят временно пътя до сечта
с булдозер и бясно извоз
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Непотребната красота
на Чипровския балкан

ват с триоски гората до
тировете. След тях – потоп.
Онзи, който е решил на
всяка цена да посети Трите
чуки - защото те са били
бранище на Ангел войвода,
а са свързани и с премина
ването на четата на Панайот
Хитов, чийто знаменосец е
бил Васил Левски – нами
ра начин да направи това.
Една уазка с професиона
лен шофьор с триста зора
успява да изкачи 8 души до
хижата. Придвижването от
хижата до Трите чуки става
по великолепен горски път,
наречен делигора, защото
до него гората е букова, а
нагоре – иглолистна. След
Трите кладенци има гра
ничарска пътека до бив
шата разрушена българска
застава. Нататък се върви
по билото на планината без
път, защото няма такъв.
Стига се до разрушената
бивша сръбска застава, ко
ято прилича на българската
– и двете са с приблизител
но еднакви размери и са
зидани от еднакви по цвят
и вид камъни, сякаш един
майстор ги е правил. Билото
е голо и по него растат
само хвойна, боровинки,
синя тинтява и нарядко
храсталаци.
Западната от Трите чуки
не е стръмна, но е по-скоро
куполовидна и не е удобна
за пребиваване, а източната
е зъбеста и стръмна. Точно
на средната чука Ангел
войвода си е правил брани
ще със своята дружина, а
по-късно и Панайот Хитов
е правил това със своя

дружина. Средната чука
е широка, има камъни за
завет, но в същото време е
труднодостъпна и затова
е удобна за отбрана. Ето
какво пише Панайот Хитов
за Трите чуки в книгата
си „Как станах хайдутин”,
Изд. „Отечество”, С., 1982,
с. 169: „На другия ден ми
нахме Клисурската река
и поехме по Берковския
балкан. След някой ден
бяхме на Три чуки над
село Чипровци в местнос
тта Кървави бари. На това
място има път, но лош, от
Чипровци за Пирот. На
върха има голям кръст от
камък, забит от някой руски
консул, и нещо пише по
него, но не помня от кого
е забит и поставен там
за спомен /Това е Павлов
кръст, който сега е потро
шен на парчета и е лег
нал до трапа, изкопан от
заклети иманяри. Б.м. С. П.
Стефанов/.
От Три чуки се вижда
Дунав, от Видин към Акча
паланка, види се Кула, бли
зо до Връшка чука, види се
Витоша над София, види
се Самоковския балкан –
Рилската планина....” Това
се случва през 1863 г. В
„Кратко животоописание
на Панайот Хитов /Главен
воевода на народните чети
от 1857 до 1867 година/” И.
Кършовски добавя: „…След
тежко пътуване по съвсем
непознати места на Стара
планина и с кървави битки
с тежките турски потери,
и то почти всяка неделя,
за 50 дни те стигнаха до

Берковската планина Три
чуки.
Това място е много
високо и отвсякъде със
самородни каменни сте
ни обградено. Отгоре на
него има равни и широки
полени, на които лятно вре
ме хиляди добитъци – овце,
коне и волове – пасат. От
това място се види Дунав
и Средешко поле, гдето
се е бил Иван Шишман
– последният цар българс
ки – с турците, вижда се и
Рилската планина. От тука
до сръбската граница има
почти 8 часа. От това място
в Сърбия нашите юнаци за
една нощ стигнаха. То беше
есента 1863…” /Цит. съч. с.
312-313/ Трябва да уточним,
че авторът никак не е то
чен за равните „и широки
полени, на които лятно вре
ме хиляди добитъци – овце,
коне и волове – пасат.” Ако
се имат предвид всички
поляни около Трите чуки,
да, може да се приеме, но те
не са „отгоре на него”, т.е.
върху Трите чуки, а и не са
равни, а само „широки”, ка
кто ги е нарекъл авторът.
През 1867 г. Панайот
Хитов пак се появява в
района на Трите чуки с
чета, знаменосец на която е
Левски. Писарят на чета
та Иван Кършовски по тоя
повод отбелязва в дневника
си:
„2-й август
Този ден преминахме
Трите чуки. Тези Три чуки
са три големи баира, отвред
оградени със самородни
каменни стени. Отгоре на

върха им има много широки
полени, дето пасат много
стада (Тук виждаме съща
та неточност за размера
на поляните и за местораз
положението им. Б.м. Ст.
П. Ст.) Тука си е правил
Ангел войвода бранище
от камъни, за в случай ако
би го нападнала потера.
Същото е правил и главния
воевода П. Хитов, когато е
отивал за в Сърбия. /Б.м. С.
П. Стефанов, през посоче
ната по-горе 1863 г./” /Пак
там, с. 300/
От всичко това става
ясно, че двама войводи в
различни времена са си
правили бранища на сред
ната от Трите чуки – Ангел
войвода и Панайот Хитов
- а самият Левски е ми
нал през тях при второто
преминаване с четата на
Панайот Хитов като неин
знаменосец.
Никак не е лошо предло
жението на краеведа Славко
Григоров от с. Железна да
се постави паметен знак на
Трите чуки. Най-добре е
да се постави на средната
чука, защото тя се вижда
и от Чипровци - за да се
вижда отдалеч, а на нея да
се постави и паметна плоча,
която да се чете отблизо и
да може се поставят върху
нея от родолюбивите турис
ти китки за почит в памет
на славните хайдути. Засега
липсват и идеен проект, и
спонсори на такова мащаб
но начинание.
Само местен патриоти
зъм не стига, необходимо е
да се ангажират и държав

ни ресурси. В момента се
впряга каруцата пред коня
– правят се някакви турис
тически проекти, усвояват
се някакви средства, но ре
алната полза е никаква.
Нужно е държавата да
подпомогне предприемчиви
хора и с помощта на трансг
ранични проекти да се про
кара асфалтов път и елек
трически ток до частните
хижички в подножието на
Три чуки, където да се пос
трои поне един голям хотел
като този на хижа „Копрен”
или на хижа „Петрохан”, а
защо не и по-голям.
Може да се помисли
и за ски писта, и за дру
ги забавления, каквито
предлага примерно хижа
„Леденика”. Тогава ще се
ангажират туроператорс
ки вериги от национален,
европейски и световен
мащаб. Ще спечелят не
само българите, но и
чужденците. Като отворят
предизборния лъжовник,
всички кандидати за кме
тове на Чипровци обеща
ват и митница, и асфалтов
път до Сърбия, че и тунел
под планината до Сърбия.
Мандатът на последно
то правителство изтича,
а още никой не е видял
приоритетната му закрила
на Северозападна България
като най-беден регион на
страната.
Ако се проведе една
далновидна политика по
отношение на Чипровския
балкан, ще спечели здраве
то на стотици наши и чуж
дестранни граждани.■

живи, че местните рецепти
продължават да се предават
от баби и прабаби на
следващите поколения.
Трапезата бе осветена
от отец Михаил, който
от близо месец е новият
енорийски свещеник
в местния храм „Св.
Архангел Михаил”.
Всяка от участничките
в изложбата представи
своето ястие, разказа как се
приготвя и какви подправки
слага.
На изложбата бяха
показани типични постни
ястия, характерни за този
край – „трохите на баба”,
„мешано” – смес от смлени
тиквени семки, балкански
билки и подправки,
набрани по поляните
край планинското село,
„топаница” – вид лютеница,
качамак, пълнени сушени
пиперки със зрял фасул,
„джуркан” боб в глинено

СНИМКА: АВТОРЪТ

В с. Спанчевци, община Вършец
Евелина ГЕОРГИЕВА
По повод Деня на
християнското семейство
и православната младеж,
на 21 ноември членовете
на Сдружението на
жените „Тодорини
кукли” в сгушеното под
старопланинския връх
„Тодорини кукли” село
Спанчевци организираха
кулинарна изложба под
мотото „Постните гозби на
баба”.
Събитието се проведе
под патронажа на кмета
на селото Емил Димитров
и в него участваха 40
жени, най-младата от
които 17-годишна, вече
майка, а най-възрастната 86-годишната баба Надка,
която е трудно подвижна
и ходи с патерици, но е
ненадмината майсторка на
вкусотии.
Всички те доказаха, че
традициите в селото са
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гърне, баница с праз,
баница със зеле, тиквеник,
щрудел, постни сарми в
лозови листа и др.
Майсторлъкът на
готвачките и красивата
украса на гозбите
затрудни журито в избора
на победители, затова

Кулинарно шоу
„Постните гозби на баба”
се реши, че всички
участнички в изложбата
заслужават награди – те
получиха домакински
пособия и грамоти за
участие в кулинарното шоу.
И тъй като Въведение
Богородично е празник,
посветен на семейството
и децата, председателят

на женското сдружение
Петранка Петрова
предложи изложбата да
бъде благотворителна
и средствата, събрани
от откупката на ястията

да бъдат връчени като
Коледен подарък на „Бебе
2012” – единственото бебе,
родено през тази година в
селото, малката Борислава.
С надеждата, че децата

на селото ще се множат,
а рецептите за вкусните
гозби на баба все така
ревностно ще се съхраняват
в семейството и ще се
предават на внуците.■

Слово

кметове
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Наташа МИХАЙЛОВА, кмет на Община Брусарци:

Разчитаме на програмите
по европейските
проекти, за да
задържим хората
Параскева МАРКОВА
- Какви са персп
 ективи
те за развитие на община
Брусарци?
- Нашата община е от те
зи със затихващи функции.
Надявам се да създадем ус
ловия за развитие, за да може
поне тези хора, които са ос
танали тук, да ги запазим, да
създадем условия да живеят
по-добре. Сега в общината
живеят 5000 души. Някои
се върнаха от чужбина.
Демографските проце
си са много динамични.
Смъртността е голяма.
Преди време Василовци
беше по-голямо село от
Брусарци. Има много хора,
заминали в чужбина, пре
димно от Василовци и Крива
бара.
- С какво се препитават
хората тук?
- По-голямата част от тях
са на социални помощи. 100
човека работят по проек
ти - „Развитие на човешките
ресурси”, по програмата „От
социални помощи към за
етост”. Някои са намерили
препитание в частни фирми.
В общината има дарак, ши
вашки цех и няколко частни
земеделск и производители.
Някога тук имаше голямо
АПК. А сега стоят само ко
мините от фабрика „Сила”.
- Каквo правите, за
да останат хората в
общината?
- Разчитаме на програми
те по европейските проекти,
както и на програмата за
развитие на селските райони,
за да създадем нови работни
места и да задържим хората.
- Наскоро приключихте
един много сериозен про

ект и общината създаде
условия за модерно обслуж
ване на гражданите. Това
очевидно има голям ефект
за обикновените хора, ко
ито могат да получат обс
лужване от общината, без
да пътуват. Какви други
проекти реализирате в
момента, на които разчи
тате за преодоляване на
безработицата?
- Спечелихме проект
„Реконструкция вътрешна
водопроводна мрежа и вън
шен довеждащ водопровод
– гр. Брусарци и реконструк
ция вътрешна водопроводна
мрежа I етап и хидрофлорна
станция в с. Крива бара”. Той
се реализира с финансовата
подкрепа на ДФ „Земеделие”
– ОРА ПРСР за 5 790 366 лв.
Мярката е 32 „Основни услу
ги за икономиката и населе
нието на селските райони”.
Спечелихме проект
„Изграждане и укрепване
на инфраструктура за пре
дотвратяване на наводнения
и заливане на територия
в рамките на регулацията
на с. Смирненски” по ОП
„Регионално развитие” за
1 000 000 лв. С реализа
цията на този проект ще
се изградят диги против
наводненията.
Подписахме договор, кой
то се изпълнява – „Моето
село – китно и зелено” в
с. Дъбова махала за 9680
лв., който се финансира от
МОСВ – ПУДООС.
Кандидатстваме с про
екти за ремонта на площа
дите в селата Дондуково,
Киселево и Василовци, който
ще се финансира от фонд
„Земеделие” – ОРА ПРСР с

- Г-н Николов, Белоградчик
премина през световна класа
ция за избор на новите 7 чуде
са на света. Тя как повлия на
славата му?
- Донесе ни голяма известност,
макар да не станахме едно от
тези 7 чудеса. От тогава – 2009
година, към града тръгна по-го
лям туристически поток. Имаше
месеци, когато през Белоградчик
преминаваха по 10 000 души.
Пикът беше през 2010 година.
През миналата и настоящата не
щата се успокоиха. Ако съдя по
продадените входни билети за
крепостта, то годишно ще преми
нават по 20 – 30 000 души.
- Щом искате да сте
известни, да идват хора да
видят чудесата ви, какво
правите, за да ги покажете в
най-големия им блясък и да
посрещнете гостите си модер
но и предизвикателно за след
ващо посещение?
- В началото на туристичес
кия сезон изчистихме районите
около крепостта и пещерата.
Почистваме редовно от расти
телност и някои от скалите. Те
са високи, величествени, но в
подножието си са потънали в
диви храсти. Въведохме ред за
влизане в крепостта и пещерата
– купуването на билети вече не
отнема време. Назначихме след
обучение и 15 екскурзоводи, ко
ито говорят чужди езици. Преди,
особено за пещерата, се чакаше
дълго водач. Сега не е така – не

1 460 060 лв.
В процес на одобрение са
три наши проекта за ремонт
на читалищата в Дондуково,
Брусарци и Василовци.
Стойността на проектите
е 1 690 374 лв. Става дума
за изграждане на спортни
центрове, ремонт и подоб
ряване на условията в тези
културни институции.
В процес на одобрение
е един друг наш интересен
проект по програма ИПП
„България – Сърбия” „Създаване на инфраструкту
ра за информационна мрежа
по отношение на електрон
ните административни ус
луги в общините Брусарци,
Берковица (България),
Бабушница и Бела палан
ка (Сърбия)”. Стойността
на този проект е близо 1
000 000 евро и се финансира
от МРРБ.
Пак по проект за 90 314
лв. ще ремонтираме правос
лавния храм „Св. Николай”
в село Дондуково. В резер
вите е предложеният от нас
проект „Мерки за енергийна
ефективност в СОУ „Хр.
Ботев” в Брусарци”. Парите
са от международния фонд
„Козлодуй”.
Оптимисти сме, че на
шите проекти ще бъдат
одобрени и реализирани,
тъй като община Брусарци е
доказала, че има опитни спе
циалисти в подготвянето на
проектите, както и на реали
зирането им.
- Как работите с
Общинския съвет?
- Добре, въпреки че съ
ветниците са от различни
партии – 5 са от ГЕРБ, 1
от РЗС, 4 от БСП и 3 са от

Родена на 14. 01.1977 г.
Завършила е СУ „Св. Климент Охридски” и е
магистър „Учител по химия и физика”. Била е
началник отдел „Социална закрила” в Община
Брусарци, началник отдел „Хора с увреждания
и социални услуги” в дирекция „Социално
подпомагане” и директор на дирекция
„Социално подпомагане” в Медковец за двете
общини - Брусарци и Медковец.
Била е общински съветник в ОбС – Брусарци.

нистративни услуги, данъци.
Бюджетът на общината е
2 300 000 лева. Държавната
субсидия е 1 900 000 лв.
Останалото са собствени
приходи. Не са много.
- А какво правите за
децата на Брусарци и със
ната села. Какви проблеми тавните села? Има ли дос
други партии. Имаме си
татъчно места в детските
поставят хората?
мнозинство. Ние нямаме
- Вече бях в няколко села. градини?
върнато решение. Кмет съм
- Да, местата в детските
от ГЕРБ, но работя с всички, В Буковец искат пенсионер
градини са достатъчни, дори
ски клуб, а в Смирненски
надпартийно.
можем да поемем още деца
- Ремонтирахте ли пъти – автобус. Няма автобусна
линия, която да поема хората в градините в Крива бара,
щата това лято?
- Това лято не сме правили сутрин и да ги връща вечер. в Брусарци, Василовци,
Дондуково и Смирненски.
Общинският превоз не е
ремонт на пътната мрежа.
достатъчен. В Киселево обе 260 деца са в училищата.
Имахме проблем в Буковец
Във Василовци и Крива бара
щахме детски площадки…
с активизирано свлачище и
училищата са основни, а в
- Тук има възможности
вложихме парите за капита
за развито земеделие. Има Брусарци е средно.
ловиразходи, за да попра
Поемаме грижата за
ли необработваема земя?
вим щетите от свлачището.
осветление, отопление и
- Земята се обработва.
- Как върви подготовка
храната в детските градини.
Направихме търг за общин
та за зимата?
Таксите за малките са дос
ска земя и я дадохме под
- Миналата година бя
тъпни. За един работещ
наем. Имаме възможност
ха затворени две села.
родител таксата за едно дете
Помогнаха ни земеделските да дадем още, защото ста
е 25 лева, за дете на двама
ва дума за малки парчета,
производители с техника.
които, ако се обработват, ще работещи родители е 35 лв.,
Оправяме се със собствени
средства. На тях ще разчита ни донесат поне още 64 000 а безработните плащат по 20
лв. Държавната издр
 ъжка на
лева от наем.
ме и тази година.
детските градини е 266 000
С това ще увеличим при
- Разбрахме, че сте орга
низирали приемни на кме ходната част на бюджета, ко лв., а общината харчи 80 700
ято се пълни от наеми, адми лв. ■
та в съставните на общи

Борис НИКОЛОВ, кмет
на община Белоградчик:

Близо 30 хил. души
минават през града
ни на година
Спечелихме 3.9 млн. лв.
по проект „Регионално развитие”
само група, един човек да поис
ка да я разгледа, с него тръгва
и водач. В момента почистваме
и маркираме отново известната
ни “Алея на здравето”. Тя тръгва
от центъра на града и стига до
природонаучния музей. По пътя
до музея ще поставим пейки, ще
оформим и няколко панорамни
площадки. Имаме и план за съз
даване на временни паркинги,
ако стане нужда.
- Докъде стигна работата по
проекта, с който ще реставри
рате крепостта и ще разшири
те предлагането на туристи
ческите услуги?
- В начален етап на изпълне
ние сме. За проекта спечелихме
финансиране от оперативната
програма „Регионално развитие”
в размер на 3,9 мл. лв. Обявили
сме търговете за избор на

изпълнител, надзор на строител
ните работи, за информация и
публичност. Досега е преминал
само търгът за информация и
публичност. Очаквам в късната
есен да имаме избран изпъл
нител и да започне работата по
същинската част от проекта.
- Какво ще промените с
него?
- Ще променим картината
около входа на крепостта. Ще
реставрираме каменните стени,
ще изградим посетителски цен
тър със зали за презентации,
магазини, кафене. От този цен
тър туристите ще наблюдават
широка част от нашите скали.
В бъдеще от това място ще
предлагаме и светлинно шоу.
Ще ремонтираме основно и
трите улици, които водят към
крепостта. Проектът предвижда

да бъде положена нова асфал
това настилка, направени нови
тротоари и поставено ново улич
но осветление.
- Кога всичко това ще бъде
изпълнено?
- Ще работим през цялата
2013 година. Още от следващия
туристически сезон гостите ни
ще забележат промените.
- Белоградчишките скали,
историческата крепост
“Калето” и пещерата “Магура”
спечелиха първото място в
националната кампания на
вестн
 ик “Стандарт” за избор
на чудесата на България.
Всички ли в Белоградчик
гласуваха, как дадохте рамо
на вота?
- Още със старта на кампани
ята нашите забележителности
оглавиха класацията на 10-те

обекта в сектора ма
териално културно-ис
торическо наследство.
Тогава видяхме шанс
за спечелване на пър
вото място. Знаехме
много добре какво пре
димство е това за на
шия туристически град
– известност, слава,
закрила от ЮНЕСКО.
И разгласихме наши
роко целите на кам
панията на вестник
„Стандарт” и нашите
възможности да спе
челим първото място.
Призовавахме непре
къснато да се гласува в сайта
на “Чудесата на България” за
Белоградчик. Вярвам, че всеки,
който има адрес в мрежата,
който има компютър, особено
младите жители на града, са
гласували. Но Белоградчик е
малък град, нашите възможнос
ти за подкр
 епа са ограничени.
Първото място означава широ
ка подкр
 епа от цяла България.
Благодаря на всички, които
гласуваха за Белоградчик,
скалите, крепостт а и пещерата.
Зная, че това са хора, които са
минали през нашия град, виде
ли са скалите, разгледали са
крепостта, спуснали са се под
земята, за да видят уникална
та ни пещера. И са гласува
ли за тях. Това са българи от
страната, но и от чужбина.

От сайта kmeta.bg

Слово
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Пишат ни от Враца

oбщопрактикуващ лекар,
специалист по
обща медицина

Откриха изложба
в памет на екзарх
Антим Първи
На 29
ноември, във
връзка с отбе
лязването на
124-годишни
ната от блаже
ната кончина
на Негово
Блаженство
Антим Първи,
екзарх
Български и
митрополит
Видински, бе
откр
 ита из
ложба на тема „Екзарх Антим Първи – високо зас
лужил на народа и църквата Първойерарх“.
Изложбата бе организирана от Видинска света
митрополия и Държавен архив – Видин и включва
като експозиция документи от видинския архив,
както и документи, богослужебни книги, икони и
архиерейско облачение на Екзарх Антим Първи
от архива на катедрален храм „Св. вмчк Димитър
Солунски“, гр. Видин, съобщиха от митропомията.
Изложбата бе откр
 ита от архимандрит
Поликарп, председател на катедралния храм,
както и от Мария Новакова от Държавен архив Видин. Има идея да се създаде и организира все
народно честване, държавно-църковно, в памет на
Първия Български екзарх и митрополит Видински
Антим.■

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

Реализирани проекти
в Северозападен район
за планиране

Добрите практики –
споделеният успех

Д-р Даниела
Стоянова

Всеки работен ден

от 8,00 до 13,00 часа

На многая и
благая лета!
Навън е студено. Вятърът закачливо щипе премръзналите
минувачи. Декември е последният месец на годината, пъ
лен с църковни празници – изненади, чудеса, подаръци. В
дома на Цена и Иван Абровски от с. Девене, община Враца,
е топло, уютно и оживено. Стоката в обора е нахранена. От
време на време се носи камбанен звън, упоен с мирис на сено.
Добродушни и работливи хора са те, затова Бог ги ощастливи
и дари с добра снаха. Димитър булка си довел, на мама и тате
отмяна. Родени в еднагодина - 1922, вречени във вярност и
любов следват своята съдба. Млади, пъргави, чевръсти въртят
всичко вкъщи. С кобилица на рамо, булка Вълкана прибира се
от герана. Младоженецът с перчема грабва булката засмена.
Насред село на мегдана тъпан бие. Натъкмена, пременена
булка хоро води. Стари, млади играят, скачат, тропат, а хоро
то вие ли се, вие… Сватба е това, не е шега. С греяна ракия
младоженецът гости черпи. Летят поздрави и пожелания към
младото семейство. „Ха наздраве.” Таз година булка, догодина
люлка. Сбъднаха се пожеланията. От година на година станаха
седмина. Уважавани от всички, в много труд и грижи живо
тът на тези добри хора премина. Трите дъщери са радостта на
мама, тати, баба и дядо. Цецка, Ванчето и Блага омъжени, с
деца и внуци ходят често, грижат се добре за мама Вълкана и
тато Мито. Доживели достолепна възраст, макар и с бастунче
в ръка, с коси побелели, от живота много мъдрост взели, праз
нуват 67 години семеен живот. Младостта не ще се върне, но
пък споменът за преживяното на беленки, седенки, сборове
със смях, веселие и закачки се помни и топли техните сърца.
Работливи, слънчеви и грижовни, те все още посрещат своите
чеда с 5 внуци и 8 правнуци.
През декемвр и т.г. те ще отпразнуват
90-годишния си юбилей. Честито!
Живи, здрави вий бъдете!
С Вяра, Надежда, Любов напред вървете!
На 100-годишнината пак ни съберете!

Дора МАНЧЕВА, Враца

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

6 -12 декември
6 ч † Св. Николай,
архиеп. Мирликийски,
Чудотворец (Никулден)
(Тип. с. 136) (Разрешава
се риба)
7 п Св. Амвросий,
еп. Медиолански. Св.
Филотея Търновска
8 с Преп. Патапий
9 н † 10 Неделя
след Неделя подир
Въздвижение. Зачатие
на св. Анна. Гл. 2, утр.
ев. 5, ап. Гал. 4:22-27 (с.
425), лит. ев. Лк 13:10-17
(Тип. с. 139) (Разрешава
се риба)
10 п Св. мчци Мина,
Ермоген и Евграф
11 в Преп. Даниил
Стълпник. Преп. Лука
Стълпник
12 с Св. Спиридон, еп.
Тримитунтски Чудотворец
(Тип. 141)

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

"Тайлифт”.

● Бързи, ергономични и надеждни мотокарите
на „Тайлифт” са най-добрата подкр
 епа във ва
шия склад, производствено хале или площадка.
Възможности за доставка на дизел, газ или бензин,
комплектовани със сменни съоръжения.
● Двигатели НИСАН, ИСУЗУ или ЯНМАР, автома
тична хидротрансмисия и сервоуправление.
● Две години гаранция, осигурено обслужване до
всяка точка на страната в рамките на 24 часа.

Ние сме сигурна опора за Вашия бизнес.
3600 Лом, ул. „Хаджи Димитър” 64
Тел.: 0971 66170; тел./факс: 0971 66828; факс: 0971 64047;
e-mail: office@di-ven.bg; http://www.di-ven.bg

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

Добра практика е всеки изпъл
нен (приключил) проект, с видим
резултат, който ясно илюстри
ра приноса на структурните и
Кохезионния фондове на ЕС в
странат, а чрез дейностите по
проекта и ангажимента на бенефициента се гаран
тира устойчивост на резултатите.

Околна среда

Проект “Изпълнение на първи етап на
интегриран проект за водния цикъл на гр. Троян”
Бенефициент: Община Троян
Обща стойност на проекта: 8 057 097 лв.
Кохезионен фонд: 6 311 738 лв.
Национално съфинансиране: 1 577 934 лв.
Община Троян: 167 424 лв.
Внедрява се “Биологично пречистване” на
Пречиствателна станция за отпадъчни води.
Използвана е уникална германска биотехнология,
която се прилага за първи път у нас.
Тя е изпитана в над 750 пречиствателни станции
в света и отговаря на всички европейскиизискв
 а
ния за отпадъчни води.

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

„ЕЛИНА” ЕООД – Монтана
● сенници;
● шатри;
● мобилни басейни
Монтана – околовръстен път,
срещу бензиностанция Shell.
Тел. 0888/62 40 18; 096/300 861;
http://elina-bg.com..

Слово

спектър

БРОЙ 45 (856) 6 - 12 ДЕКЕМВРИ 2012 Г.

В Криводол

7

Пишат ни от Лом

В Лом не забравят
инженера, който
построи лимана
Председателят на Общински
съвет – Криводол Юрий
Кацарски и неговата съпруга
Екатерина станаха кръстни
ци на група „Таралежи” в ОДЗ
„Славейче”.
Именуването на групата се
състоя на 28 ноември 2012 г.
Гости на тържеството, орга
низирано от учителките Петя
Тодорова и Искра Арсенов, бяха
д-р Илиян Грънчаров - общинс

ки съветник, родители и близки.
По традиция гостите бяха пос
рещнати с питка, мед и китка
здравец. Кръстницата Екатерина
короняса малките таралежчета,
след което те изиграха първото
си „Ежково хоро”.
Малчуганите рецитираха
стихчета за своя талисман, пяха
и играха хорца.
Както подобава на истинс
ко кръщене, думата бе дадена

Галина ГАНОВА
т миналата пролет, когато в
АГ на МБАЛ „Христо Ботев”Враца бе откр
 ито училището за ро
дители „Дара”, до сега успешно са
преминали обучителните курсове 53
бременни жени, две бъдещи баби и
двама татковци.
Това съобщи
старши акушер
ката Виолета
Цветанова, която
води заняти
ята съвместно
с колежките си
Юлия Кръстева
и Йоанна
Методиева.
По мнения на курсисти, получените
съвети, знания и придобитите прак
тически умения в единственото по
рода си училище в Северозападна
България са особено ценни за жените,
които за първи път ще бъдат майки.
Училище „Дара” продължава своята
дейност и очаква учениците си, които
могат да избират между три модула:
“Подготовка за раждане” - за бремен
ни жени в 6-и - 8-и месец; “Грижи за
новороденото” - възможност на роди
телите да се подготвят за посрещане
и отглеждане на бебето и “Пренатална
гимнастика” - компл
 екс от упражне
ния за лечебна физкултура. В курса е
включена още гимнастика и масаж на
новороденото.
От училището напомнят, че обучени
ето е достъпно за бъдещи и настоящи
родители от общините Враца, Мездра,
Криводол, Борован и Бяла Слатина.
„Натрупаният опит вече доказа колко
важно е майките и татковците да се
„запознаят” с основните етапи на бре

О

на кръстника Юрий Кацарски,
който поздрави децата и им
раздаде подаръци – лакомства,
книжки, аудио CD уредба.
Децата бяха поздравени и от
своите родители, които съ
що им поднесоха подаръци и
лакомства. Накрая за почерпка
бе осигурена голяма торта от
кръстника, както и много други
лакомства, които децата похап
наха с удоволствие.■

менността и раждането, с двигателния
режим на бременните и новородените,
с особеностите на храненето и вред
ните фактори, с нормалното раждане
и оперативните методи, както и с ле
карите в отделението – категорична е
Виолета Цветанова - Цената на всеки
модул се опреде
ля от броя лекции,
включени в него. С
отстъпки се полз
ват бременните и
техните партньори,
записали повече
от един модул.
Жените, лежащи
в отделението се
обучават безпл
 ат
но” – уточни Цветанова.
От „Дара“ са категорични, че при тях
бъдещите родителите могат да наме
рят правилната и компетентна инфор
мация за всичко свързано с бремен
ностт а и раждането на дете.■

Училището
за родители –
пръв съветник на
бъдещите майки

►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

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.

Никола ЛИСИЧКОВ
Инженер Георги
Христов Калицов е ро
ден в с. Драганово,
Великотърновско, завършил
е строително инженерство
в Прага – Чехословакия.
След завръщането си в
България и краткия прес
той в родното си село, през
1940 г. постъпва на работа в
Дунавска строителна дирек
ция – Русе.
Секцията била поделение
на отдел „Пристанищно
строителство” към
Дирекция „Водни съобще
ния” – София. Още преди
Първата световна война са
били изградени по Дунава
пристанищните кейо
ви стени в Русе, Свищов,
Сомовит и Видин, но не
напълно завършени.
През 1935 година са
изградени, с което се из
вършва прелом в отноше
нието на държавата към
река Дунав. Основават се
и Българско речно плава
не със седалище в Русе и
Дунавска измервателна
служба със седалище в
Лом. Корабите от техничес
кия флот „Искър”, „Вит”
и „Осъм” са преустроени
като пътнически. През 1942
година инж. Калицов пос
тъпва като участъков ин
женер в пристанище Лом.
Тук той заварва германската
организация „Тод”, която
започнала да изгражда вто
рото пристанище „Лимана”,
така го наричали. Като

►МАЛКИ ОБЯВИ

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.

видял Калицов мудната
работа за една година, той
настоял прекратяването на
договорните отношения с
„Тод” и ние сами да си из
вършваме строителството,
предложил инженерът. Два
багера изкопават канала
на лимана. Аз бях по това
време строителен работник
на лимана. Работехме на
две смени. Аз бях в групата
на разревачите. Инженер
Калицов беше прекрасен
човек, за него работното
му място беше на строежа.
Денонощно беше сред ра
ботниците да ръководи
обекта, грижеше се за нас
като майка за децата си,
въпреки че беше война,
докато минаваха бомбар
дировачите на англо-аме
риканските нашественици,
ние губехме златно време,
докато свири отбой, и пак
почвахме работа. Той не
ни караше да доработва
ме загубеното време, а си
тръгваме след часа и след
нас постъпваше втората
сяна. Той беше много добър
инженер, с много познания
по строителството. През
тези девет години той се
оженва за гимназиалната
учителка по френски език
в девическата гимназия в
Лом Малина Шевикова и се
раждат и двете му дъщери,
които прекараха детството
си в пристанището. През
месец септември 1949 г.
инж. Калицов напусна Лом,
но ние, които сме работили

Слово

www. slovoplus. info
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.

ИНЖ. ГЕОРГИ КАЛИЦОВ

на лимана, и ломчани ви
наги си спомняме за този
кадърен инженер, под чието
ръководств о бе изграден ли
манът основно и след него
се довършиха второстепен
ните работи.
Роден е на 21 февруари
1912 г., починал е на 18 юли
2012 г. в София, гледан от
дъщеря си. Столетник. Тя
ми изпрати неговите спо
мени за строежа на лимана
и аз ги предадох на музея,
а на читалището и на прис
танището – препис от тях.
На инж. Калицов поклон и
признателност за неумор
ния му труд при построява
нето на лимана. В нашия
град, след толкова години,
Лом вече има построен нов
кей, по новите технологии,
през двата мандата на кмета
Пенка Пенкова – първата
жена кмет на община Лом
след Освобождението на
България.■

плюс

Кацарски стана кръстник
на група в ОДЗ „Славейче”

●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,
бул. "Трети март" 68,
Брокерска къща, ет. 3
тел. 0876 537952 		
0988 881081
Екип Видин
3700, ОКС, ул.”Г. Божинов” 1
тел.: 0889 399 349

Слово
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В Европа оцениха Врачанския
театър
Постановки на
Драматично-кукления
театър във Враца
донесоха три отличия
от ХVI Международен
фестивал
на камерните
театри в румънския
град Питещ
Една от най-авторитетните културни
прояви в северната ни съседка събра меж
ду 16 и 22 ноември в театър „Александър
Давила” трупи от България, Сърбия,
Македония, Унгария и Румъния, като на
сцените на фестивала бяха изиграни цели
15 спектакъла.
Продукцията „Столовете” от Йожен
Йонеско, режисирана от Любчо
Георгиевски, получи специалната награ
да на журито на фестивала. Блестящата
игра на Анастас Попдимитров и
Йоана Поповска беше оценена не са
мо от експертите, но и от публиката.
Спектакълът е копродукция между
Драматично-куклен театър – Враца и
Малдрамски театър – Битола, Македония,
и досега е игран в Москва, Киев, Букурещ,
Скопие, Битола, Прищина, Лондон и
София, а има покани за представления в
Хановер, Германия и Брюксел, Белгия.
(Броени дни след отличаването си в Питещ
„Столовете” ще се изиграе и пред публика
та във Враца – на 26 ноември /понеделник/
спектакълът започва от 19 часа в балетна
зала, като за него все още има свободни
места. Във вторник, 27 ноември, спектакъ
лът ще се играе в камерна зала, но билети
за това представление няма повече от 10
дни, след като бяха изкупени.)
Най-новото заглавие от репертоара на

▲Директорът
на театъра
Анастас
Попдимитров
получава приза

ДКТ – Враца – „Лизелоте и месец май”
от Жолт Пожгаи пък донесе две награди
от Румъния. Спектакълът на режисьора
Венцислав Асенов получи приз за най-до
бър спектакъл на фестивала след едино
душното становище на международното
жури с председател Драган Яковлевич
от Сърбия. Освен това сценографията на
врачанския спектакъл, която е дело на
Маноела Дойчинова, също получи отли
чие за най-добро оформление и костюми.
Наградите дойдоха и като признание за
страхотното представление, което изнесоха
Жана Рашева и Константин Соколов пред
румънската публика. Сценичният и техни
чески екип на постановката от Враца пък
предизвика удивлението на румънските си

Питещ е университетски град, в който
има няколко висши учебни заведения (в
тях учат и български студенти!), огромна
библиотека, музеи на спорта, сувенирите
и астрологията, но истинската гордост на
града са заводите, в които се произвеждат
автомобилите от марката „Дачия” – гор
достта на румънското автомобилостроене,
където вече се произвеждат и коли с мар
ката „Рено”.
Театър „Александър Давила” е домът
на три културни институции – драматичен
театър, музикален театър и филхармония.
Разполага с няколко сцени, най-голямата
от тях е с капацитет 500 места. Намира се
в идеалния център на Питещ и често е до
макин на международни прояви.■

Етно туристическа изложба
„С традициите в Европа”

СНИМКА: МЛАДЕЖКИ ДОМ

Импровизиран концерт
на „Пъстренец Jr.”
Певческа група „Пъстренец Jr.” под
несе музикален подарък на най-вер
ните си почитатели. Импровизираният
концерт се състоя в Младежкия дом.
Продукцията бе посветена на 6-ия рож
ден ден на формацията. „Годишнината
е само повод за събитието. Причината
за него е, че имаме впечатляващ репер
тоар от нови фолклорни творби и иска
ме да ги представим първо пред аудито
рия от групата „Семейство и приятели”.
Концертът е израз на нашата благо
дарност към тях за подкрепата и раз
бирането към усилията да развиваме
таланта си и да съхраним българското.
Признателни сме на всички, които ни
помагаха – на общината, на спонсорите,
но най-много на родителите, на всеот
дайните баби и дядовци, на верните
приятели, които насърчаваха ежеднев
но децата и ми помагаха на мен” – каза
при откр
 иването на концерта музикал
ният педагог Асен Асенов.
Че шестицата е числото на

колеги, след като едва не счупи световния
рекорд за най-скоростно сглобяване и разг
лобяване на декорите по сцената.
Питещ е главен град на окръг Арджеш,
носещ името на най-голямата река, която
минава през територията му. В него живе
ят около 180 000 души. Преди 10 години
в града са живели двойно повече хора, но
емиграцията към Западна Европа драс
тично е намалила населението. Питещ се
намира на 114 километра от столицата
Букурещ и на около 300 км от Враца.
Окръг Арджеш е една от петте части на
голямата област Олтения, заедно с Долж с
главен град Крайова (който е побратимен
на Враца), Олт с окръжен град Слатина и
др.

отличниците, потвърждават и резулта
тите от 6-ата година на „Пъстренец Jr.”.
Упоритата работа на гласовитите деца
се увенча със заслужени награди. С
участието си в 8 конкурса те спечелиха
53 индивидуални награди, 6 приза за
цялата група и още толкова за камер
ната формация от най-малките певци,
която шеговито наричат „Пъстренец
супер джуниър”. За малките певци оба
че най-вълнуващите творчески прик
лючения бяха съвместните концерти с
оркестъра на Българското национално
радио на 14 февруари, както и балканс
ката фиеста, която направиха заедно с
ансамбъл „Младост” и фолклорни със
тави от Македония и Сърбия. Децата от
„Пъстренец Jr.” ще запомнят творческа
та 2012-а и с турнето си в Македония.
Цялата група се гордее и с факта, че
благодарение на многобройните си
награди от певчески конкурси Сашко
Бисеров от ФСГ „Васил Левски” е сти
пендиант на Община Монтана.■

Любомир
ВЕСЕЛИНОВ
Сдружението за съх
раняване на традициите
„Извор”, с подкр
 епата на
Община Княжевац, тези
дни организираха за сед
ми път традиционната
етно туристическа излож
ба под мотото „С тради
циите в Европа”
В проявата участва
ха асоциации и сдру
жения от 30 градове на
Република Сърбия, също
от Словения Черна гора
и Македония. Бяха пред
ставени етно сдружения,
производители на храни
и напитки, представи
тели на занаятите, на
етнографски музеи, мес
тните власти, на малки
предприятия, културата и
туризма.
Форумът бе откр
 ит от
Драган Манчич – предсе
дател на общински съвет
- Княжевац. След което
домакините представиха
интересна културна прог
рама на реномирани из
пълнители и модно ревю
под наслов „Завещание
към бъдещето”.
За цялостната орга
низация на проявата
отговаряше Лиляна
Михайлович – пред
седател на сдружение
„Извор”. В провеждане
то й участваха и Саша
Петрович – зам.-кмет

СНИМКА: АВТОРЪТ

на община Княжевац,
Владан Радованович –
координатор за трансгра
нично сътрудничество, и
Деян Кръстич – зам.-ди
ректор на народен музей
в Зайчар и председател
на торлашко дружество
„Тимочана – Торлака”.
Делегация на общи
на Белоградчик, воде
на от Будьони Тодоров
– директор на дирекция
„Стопански дейности”,
също бе представена в
събитието. В състава й
бяха Георги Стефанов,
Таня Тодорова, Иванка
Ванева и Александър
Хараламбиев от сдру

жението за атрактивен
туризъм „Турлакулит”,
които участваха със
свои експонати. Бяха
предст авени и експ
 она
ти на други членове на
сдружението.
По време на своето
пребиваване белоград
чичани установиха тесни
контакти с ръководството
на сдружение „Извор” и
се договориха за бъ
дещо сътрудничество.
Възстановени бяха и
връзките с клуба на пен
сионера в Княжевац, ръ
ководен от Борка Вулич.
Посетен бе и историчес
кият музей в града.■

