Момче от социален
дом спаси дете
Людмила СТАНКОВА
Осмокласникът Марио
Тихомиров, възпитаник на Дома
за деца, лишени от родителски
грижи "Надежда" в Белоградчик
спаси осемгодишно дете,
паднало в пропаст в скалите
около града, рискувайки собстве
ния си живот.
Марио извадил паднало върху
скалите непознато малко момче и
го носил на ръце, докато намери
помощ. Това съобщи директор
ката на дома Емилия Григорова,
като не скри гордостта си от пос
тъпката на своя възпитаник.
Инцидентът станал на 23

ноември. Марио бил в градинка
та пред дома, когато чул викове
за помощ, идващи от близките
скали. Той хукнал натам и ви
дял две деца на около 7-8 г.,
които плачели. Когато се надве
сил надолу, Марио съзрял техен
връстник, паднал върху скалите и
заклещен между камъните. Спус
нал се и извадил пострадалото
дете. Понесъл го на ръце към
площада в Белоградчик, за да
търси помощ. Видял двама въз
растни и ги помолил да се обадят
на Спешна помощ. В следва
щия миг обаче решил, че няма
да чака линейка. “Видял спряла

Слово
МАРИО ТИХОМИРОВ

плюс

седмичник за общините
и кметствата

www.slovoplus.info

ГОДИНА XVII, БРОЙ 46 (857 ) ISSN 1310 - 9693

СНИМКА: АВТОРЪТ

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

13 - 19 ДЕКЕМВРИ 2012, ЦЕНА 0,30 ЛВ.

След този проект
Враца вече
ще е променена
Елеонора ЦАНОВА
И както каза в своето
приветствие при открива
нето кметът на Враца инж.
Николай Иванов, чаканият
повече от две години маща
бен проект, минал през много
трудности и перипетии, про
ект изключително значим за
нашия град вече стартира и с
неговата реализация след две
години и половина Враца ще
бъде град с европейска мо
дерна инфраструктура, която

ще остане за десетилетия
напред за бъдещето на живе
ещите тук хора.
Проектът, на обща
стойност 136 373 288, лева се
финансира безвъзмездно с 98
818 893 лева от Кохезионния
фонд на Европейския съюз,
по Оперативна програма
„Околна среда“ държавата от
пуска 24 704 722 лева, а Вра
чанската община чрез пол
зване на кредит ще участва
с 12 849 672 лева. Срокът за
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изпълнение на този най-голям
европейски проект, реализи
ран у нас в областта на води
те, е 72 месеца. През първия
етап, началото на който бе
даден пред паметника на
свети Софроний Врачански
в центъра на града, ще бъде
извършено обновяване на
43 км водопроводна мрежа,
реконструкция на два главни
канализационни колектора,
обновяването на близо 11 ки
лометра и половина второсте

В понеделник в
присъствието на
трима министри,
депутати,
областния
управител и
много гости
бе даден старт
на Интегрирания
проект за воден
цикъл на Враца

пенна канализационна мрежа
във Враца, поставянето на
нова второстепенна канали
зационна мрежа в града 6553
метра и помпена станция в
квартал Кулата. Изпълнител
е Консорциум „Воден цикъл
2011“ ДЗЗД . Вторият етап
включва обновяване на около
34 км градска водопроводна
мрежа, включително част от
магистралния водопровод за
град Мездра - 3752 метра,
реконструкция на три главни
канализационни колектори,
около три километра и об
новяване на 2738 метра вто
ростепенна канализационна
мрежа на областния център,
изгр аждане на нова второсте
пенна мрежа в града от три
километра и над девет ки
лометра в квартал Бистрец,
както и на канализационна

помпена станция в Бистрец.
Избраният изпълнител е
„Понсстройинженеринг“
ЕАД. ►►на 2-а стр.

кола, отворил вратата и помолил
шофьора да откара в болница
та раненото момченце”, разказа
Емилия Григорова.
Тя разбрала за случилото се
от пристигналия по-късно в дома
полицай.
“Марио не се смята за герой.
Просто заяви, че е помогнал и аз
съм щастлива, защото на това ги
учим - да бъдат добри хора. Той
е при нас от малък. Настанен е
в дома още преди 7-8 г.”, добави
директорката. Според нея момче
то е трудолюбиво и отзивчиво. В
момента в дома живеят 34 моми
чета и момчета.■

Слово на редактора

Причината
е в закона,
а не в кмета
Законът за местните данъци и такси
от приемането му през 1997 г.
до днес е променян 42 пъти!?
Параскева МАРКОВА

Неотдавна Тодор Попов, кмет на Пазарджик и
председател на НСОРБ, написа във в. „Стандарт”:
„Товарят общините с държавни харчове”.
Спомних си за този текст, когато започна новата
политическа репресия срещу кмета на Монтана
Златко Живков. Проверява го вече и Врачанската
прокуратура, след като Окръжната прокуратура в
Монтана отказа да образува дело за едни пари от
такса смет, които той е използвал за отопление в
детск ите градини, за храна на децата или за други
належащи плащания.
Всеки трезвомислещ човек се пита кой ограни
чава кмета за използването на общинските пари?
И с какво право са обвиненията, щом се знае, че
държавата издава наредби, налице са и закони и
закончета, за работата на местната власт, които не
са обезпечени със средства.
С тези затруднения се сблъскват всички кметове
и това е причината да насочват пари от една смет
ка към друга според приоритетите на общината.
Това може и да е нарушение, но то е предизвикано
от необходимост и е за добро! Парите не излизат
извън общината, никой не ги е присвоил. Така е и в
случая със Златко Живков.
Кметът на Монтана Златко Живков, който спе
чели със завидна преднина изборите за четвъртия
си мандат, е известен като човек, който в многото
години на кметуването си не е изгубил социалните
си рефлекси. Още в първитя си мандат се шегува
ше пред журналистите: „Аз съм като „Тефал” – мис
ля за всички.”
Може би заради този му управленск и маниер хо
рата не повярваха на жълтите вестници, които по
време на изборите през миналата година в хиля
ден тираж се пускаха в пощенските кутии на граж
даните на Монтана. Е, и сега мнозина ще разберат,
че ако има нарушение, то причината не е в кмета,
а в онзи Закон за местните данъци и такси, попра
вяни 42 пъти, закончета и наредби, които вменяват
на кметовете дълг да ги изпълняват, но не дават
пари за това.
Има още една причина – винаги се бавят и па
рите по проектите и с месеци общините ги чакат,
а работата, за да се свърши, се харчат общински
пари. След това тръгват политическите поръчки за
проверки. Народът казва за тези случаи: „Търсят
под вола теле.”
А конфликтът на интереси, за който сега
Врачанската прокуратура проверява кмета на
Монтана, засяга косвено общината, защото на
рушението не е на кмета, а е станало във фирма
„Паркстрой”.
Нека не се съмняваме в добронамереностт а
и компетентностт а на магистратите. Докато се
изяснят нещата, и кметът, и община Монтана да си
гледат работата и да се грижат животът в област
ния град да върви нормално, в ненормалната об
становка на кризата и безумията на управлението
на държавата.
Ще си позволя да цитирам отново Тодор Попов
от онази статия: „В следствие на икономическата
криза общините са загубили близо 1 милиард от
собствени приходи и трансфери, което е довело до
траен дисбаланс във финансираните от тях услуги.
Натрупаната през последните години инфлация,
както и завишените изисквания за здравословни и
качеств
 ени храни, увеличиха значително издръж
ката на децата в детските градини и социалните
заведения – с около 40%, а за останалите услуги с
около 20%. На практика се получава, че общините
дотират държавно делегирани дейности.”
Трябва ли да ги съдят за това?■

Слово

във фокус
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Кръстьо Трендафилов, ексминистър на
земеделието, депутат в три народни събрания
и основател на Дискусионен клуб във Враца:
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В община Видин

Постната пица ще
си е все така постна
Идейните
убеждения
не са стока
от бит пазар,
която може
да се
продава
и купува

Елеонора ЦАНОВА

- Г-н Трендафилов,
само натрупаният с
годините богат опит ли ви
провокира да създадете този
дискусионен клуб и каква
ще е неговата дейност?
- Целта ни е да поставим на
дневен ред и да бъдат обект
на дискусии проблемите на
общината и на хората, които
живеят в нея. Защото, за
съжаление, в общинската
партийна организация на БСП
и в организациите по места
не се говори за политика,
тези проблеми не са обект на
обсъждане, няма предложения
и предлагане на решения.
Не се поставят въпросите
за развитието на Враца, да
се създаде обстановка на
инициативност и действия
към по-добра промяна.
Сега Враца няма собствена
физиономия и позиции, а за
много това е неприемливо.
В града ни има потенциал,
да изразяват своето мнение,
съгласие или несъгласие,
да дават идеи, с които да
захранват общинските
съветници от левицата и да
бъдат в помощ.
- Конкретен пример може
ли да дадете?
- Разбира се, по въпроса
каква политика трябва да
имаме за преодоляване на
кризата. Защото за всички
е ясно, че либералният
модел се е провалил. Накъде
трябва да върви страната и
нашият град? На първото
събрание участваха 47 човека,
общественици и стопански
ръководители, хора с опит,
които с мъдростта си ще
бъдат в помощ със своите
идеи за това как по-бързо
да преминем през т.нар.
преход. В този клуб дойдоха
не само хора с определено
леви убеждения, но и хора с
достатъчно организационна и
партийна култура, които имат
желанието да помагат.
- Споделихте, че за вас
преходът не е приключил?
- В България смятахме,
че след като до 1989 година
имахме едни добри позиции,
влизахме в 30-те най-развити
страни, разполагахме с
висококвалифицирана
работна ръка, заводите ни
бяха оборудвани с модерна,
предимно западна техника
и технологии, това ще
стане бързо и леко. С този
натрупан капитал, а той не
бе малък,смятахме, че ще
надградим и ще започнем
да се развиваме още побързо при новите условия.
Имахме водещи позиции
в редица сектори в света.

В селското стопанство,
след модернизиране на
хранително вкусовата
промишленост, захранвана
от едно мощно земеделие и
от една развиваща се наука,
можеше да ни изведе напред.
След преструктуриране, а не
приватизация от този вид, в
който стана, също можехме
да минем по-успешно през
прехода.
Разрухата в селското
стопанство в нашия
Северозападен край бе найочевидна, направихме нещо
уникално, правителството на
Филип Димитров показа как
не трябва да стават промените
в земеделието. Лошото е,
че в този период трудно се
привличаха инвестиции
отвън, едва след 2000 година
това започна да се случва.
Но тези инвестиции отиваха
предимно за закупуване на
недвижима собственост, в
хотелиерството и туризма,
много малко от т.нар.
стратегически инвеститори
дойдоха в страната, и по-точно
в нашия регион. Държавата
в тези години не инвестира
достатъчно в развитието на
науката и образованието,
напротив, ние съкращаваме
и средствата, и хората,
занимаващи се с научни
разработки. Разчитаме само на
това, че ще дойде някой отвън,
който ще инвестира тук .
- Вашето виждане
за Бюджет 2013-а, след
като споделихте, че
Министерството на
земеделието се оказва
само разпределител на
европарите?
- Бюджетът за тази
година не се различава от
бюджетите в предходните
години. Постната пица си
е постна, нищо ново няма.
Има някои неща обаче, които
наистина са смущаващи.
След протести, с подписите
на премиера, на министрите
Дянков и Найденов, трябваше
да се дадат 540 милиона
лева държавно доплащане
в земеделието, в последния
момент те се отказаха от
подписите си и парите
станаха 240 милиона лева,
за този бюджет те си остават
също 240 милиона. Така
освен че няма доплащане
за зърнопроизводителите,
с нищо не се увеличава
делът на държавата в
земеделието,парите са си
същите. А инвестицията в
земеделието е инвестиция
в осигуряването на
производство. Най-важното
е да имаш приоритети, да
съживиш производството, а

когато то е съживено, тогава
могат да се търсят пари за
благоустрояване на селищата.
Даже се хвалим с това, че
сме отклонили средства от
земеделието към общините, за
да ги благоустроим.
- Очаквате ли тежка за
хората зима?
- Очаквам тежка зима не
от проблема липса на хляб
и изхранване, а тежка зима
от това, че цените, което е
нормално и е почти навсякъде,
нарастват, но лошото е, че
доходите у нас не нарастват.
И управниците ни трябва
да разберат, че проблемът
не е във високите цени, а в
ниските доходи на хората.
Вдигането на доходите
стимулира потреблението,
а това пък е най-добрият
начин за стимулиране на
производството. За съжаление
и в този бюджет това го няма.
И този стремеж, да бъдем
отличници с това, че държим
хората да мизерстват и ни
потупват по рамото в Европа,
защото не им дотягаме с
искания, не прави чест на
което и да е управление, наймалкото на сегашното, и то по
време на криза.
- Предстои референдум
за ядрената енергетика в
България, вашето мнение?
- Според мен на
референдума хората трябва
да участват, да участват с
вота си в утвърждаването на
необходимостта от развитие
на ядрената ни енергетика,
това че промениха въпроса не
беше коректно. Но въпреки
че са се подписали веднъж
под нещо по-различно,
хората трябва да участват
активно, че в България
трябва да се развива една
високоинтелигентна и
високопроизводителна
екологично чиста енергия,
каквато е в атомните
централи. Всичките тези
разправии и около АЕЦ Белене и около седми блок в
Козлодуй, този стремеж да
се откъснем от Русия и че
всичко, което идва от тези
страни трябва да е лошо, а
идващото от запад е добро, в
никакъв случай не е от полза
на българската държава.
Германия може да е найдобрият партньор на Русия,
ние не можем, защо? Този
закъснял антикомунизъм,
който напоследък отново
се прокрадва в приказките
на бивши комунисти, сега
управляващи, това ми е
необяснимо. Идейните
убеждения не са стока от
бит пазара, която може да се
продава и купува.■

Герго Гергов пое
ангажимент за
нови придобивки
в Кошава
По примера на видинския
градоначалник, и кметът на село Кошава
Галина Радионова даде отчет за свърше
ната работа през изминалата година от
мандата си. За събитието бяха покане
ни Герго Гергов и председателят на ОбС
- Видин Пламен Трифонов. Радионова
отбеляза, че независимо от трудностите,
в селото са направени редица полезни
неща. Административната работа се върши
добре, осъществени са ремонти в сградите
на кметството и читалището, предпри
емат се мерки за решаване на проблемите
със сметосъбирането и нерегламенти
раните сметища, поддържа се уличното
осветление, запазена е детската градина,
самодейната певческа и танцова група
получава грамоти и отличия от редица
участия, отбелязват се колективно много
празници. Галина Радионова заяви, че при
решаването на проблемите винаги е сре
щала пълна подкрепа от страна на видинс
кия кмет и на председателя на Общинския
►► От 1-а стр.

В проекта е включено
още и рехабилитация на
съществуващия стоманен
захранващ водопровод и
реконст рукция на азбес
то-циментовия водопро
вод, з ахранващ Враца и
Мездра с води от язовир
„Среченска бара”, както и
реконст рукция на пречист
вателната станция за от
падни води.
Полаганите преди пове
че от четири десетилетия
тръби на градск ата водоп
реносна и канализаци
онна система са отдавна
негодни, остарели и по тях,
както и по водопроводите,
се губи 80 процента от по
даваната вода. На повече
от 35 години е и пречиства
телната станция на града.
Министър Нона
Караджова нарече този
ден много добър за Враца,
врачани и за страната и
подчерта голямото значе
ние на този изключително
важен проект за екологията
на района. Заедно с други
те два проекта, разширени
ето на депото за твърди би
тови отпадъци и инстала
цията за рециклирането на
боклука, проекта за промя
на визията на Врачанския
балкан и превръщането
му в място за екотуризъм,
министър Караджова смя
та, че Враца ще има ново

съвет.
Герго Гергов изрази задоволството си от
факта, че в Кошава се работи добре и има
разбирателство между хората. „Радвам
се, че вашият кмет е човек, който живее
с проблемите на селото и е събудил у вас
чувството за взаимна помощ. Спокоен съм,
че сте в сигурни ръце“ – с тези думи ви
динският кмет се обърна към жителите на
Кошава, дошли да чуят годишния отчет на
Галина Радионова. Гергов обеща за дого
дина баластриране и асфалтиране на улици
в селото, както и изграждането на спортна
площадка.
От своя страна председателят на ОбС –
Видин Пламен Трифонов отбеляза, че при
новото ръководство на общината нещата
наистина се случват, факт е, че тежките
задължения от предишното управление се
стопяват благодарение на строгата финан
сова дисциплина, има диалог и доверието
на хората в местната власт се възвръща.
■Слово плюс

След този проект
Враца вече ще е...
бъдеще като съвременен
европейски град, като за
яви, че след реализацията
на проекта по водния цикъл
загубите на вода ще бъдат
намалени до 20 процента.
Тя обаче не се нае да от
говори категорично с колко
ще се намали цената на
водата за врачани след
края на проекта. Министър
Караджова подчерта го
лямото значение от об
щите действия и добрите
връзки между местната и
централната власт, дове
ли до успешния край на
този най-голям в областта
на водите проект, финан
сиран с евросредства.
Министърът, отговарящ за
усвояването на европари
те Томислав Дончев, пък
подчерта, че това е първи
ят, най-голям по средст ва
проект, който въпреки че е
бил и начело с натрупаното
закъснение успя и си поже
ла тук да бъдат вложени в
определения срок всичките
тези 136 милиона лева, до
последните 7 стотинки по
проекта. Той нарече про
екта предизвикателство и
със значим екологичен и
социален ефект, пожела

гражданите да имат пове
че търпение и разбиране
към неудобствата, които
едно такова строителс
тво ще има, и подчерта,
че усилията си струват за
бъдещето, което оставяме,
и че изгр
 аждането както
на пътната, така и на вод
ната инфраструктура е от
изключително значение
за идващите в този край
инвеститори и в крайна
сметка за подобряване
условията на живот тук. В
този дух бяха и думите на
социалния министър Тотю
Младенов, който сподели,
че след реализирането на
този проект, след започва
не обновяването на пътя
Мездра-Враца, градът ни
ще стане различен. От име
то на асоциираният партнь
ор по проекта „В и К“ ООД
- Враца и от името на кон
сорциума изпълнител на
първия етап, при полагане
то на първата копка своите
думи на поздрави и обеща
ния направиха и управите
лят на водното дружество
инж. Ангел Престойски и
Иван Мирински, управля
ващ консорциум „Воден
цикъл 2011“ ДЗЗД .■

във фокус

Мирослав ГЕТОВ
Кметовете на общи
на Монтана и Мездра
Златко Живков и Иван
Аспарухов взеха участие в
98-ата Пленарна сесия на
Комитета на регионите*,
която се проведе в Брюксел.
Заседанието беше открито
с изказване на председателя
на Европейската комисия
Жозе Мануел Барозу относ
но работната програма на
Комисията за 2013 г., пос
ледвано от дебати за бъде
щето на Съюза.
В рамките на двата пле
нарни дни делегатите об
съдиха и приеха становища
по актуални въпроси за
локалните власти от Стария
континент: Общата страте
гическа рамка, „Европейска
програма за потребителите 
насърчаване на доверието
и растежа”, „Кодекс за по
ведение в областта на парт
ньорството”, инициативата
„Водено от общностите
местно развитие” и предло
жението „Командироване
на работници в рамките на
предоставянето на услуги”.
Дневният ред на се
сията включваше още
обсъждане на Устав на ев
ропейската фондация, съ
общения на Комисията за
„Модернизиране на поли
тиката на ЕС в областта на
държавната помощ” и „Към
Седмата програма за дейс
твие в областта на околна
та среда”, предложение за
директивата „Приоритетни
вещества в областта на
политиката на водите”,
доклада „Изпълнение на
Тематичната стратегия за
опазване на почвите” и
инициативата „Европейски
столици на културата” за
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Дебати за бъдещето
на Европейския съюз
периода 2020 2033 г. А
така също съобщения на
Комисията за ”Иновации за
устойчив растеж: биоико
номика за Европа” и за
Европейско партньорство за
иновации „Селскостопанска
производителност и ус
тойчивост”.
Приети бяха проек
торезолюции относно
„Приоритетите на Комитета
на регионите за 2013 г. въз
основа на законодателна
та и работна програма на
Европейската комисия” и
за „Текущи преговори по
многогодишната финансова
рамка”.
В документа за поли
тическите приоритети се
подчертава, че „основното
предизвикателство пред
Европейския съюз е необхо
димостта от преодоляване
на икономическата, социал
ната и финансовата криза.
Затова подкрепя категорич
но усилията за запазване
и изостряне на внимани
ето на ЕС във връзка със
стратегията „Европа 2020”,
единния пазар, целенасоче
ните инвестиции и постига
нето на резултати в сътруд
ничество с местните и ре
гионалните власти.” В тази
връзка Комитетът отправи
искания и призиви и пое ан
гажименти относно иконо
мическия и паричен съюз,

Златко Живков и Иван
Аспарухов участваха в
98-ата Пленарна сесия на
Комитета на регионите
политиката на сближаване,
единния пазар, изграждане
то на мрежите на бъдещето,
растежа, работните места и
приобщаването, подоброто
използване на ресурсите на
Европа, Европа на гражда
ните и Европа като фактор в
световен план.

* Комитетът на реги
оните е консултативен
орган на Европейския съюз
(ЕС), който представлява
местните и регионалните
власти в 27-те страничленки. Неговата основна
роля е да представи глед
ните точки на локалните

СНИМКА: АРХИВ

Слово

администрации относно
законодателството на ЕС.
Състои се от 344 членове,
в т. ч. 12 от България.
Златко Живков е
делегат, титуляр в
Комитета на региони
те през 2012-2014 г.
от групата на ЕНП и

участва в две комисии
– по „Образование” и
„Икономическа и социална
политика”. Иван Аспарухов
е зам.- делегат в Комитета
през периода 2010 - 2014 г.
от групата на Партията
на европейските социалис
ти (ПЕС).

Кръгла маса

възможности
Домашни грижи за независим Европейски
за обучение и работа
и достоен живот
за младите хора

Oбластният управи
тел на Област Враца Пепа
Владимирова откри кръгла
маса по проект „Домашни
грижи за независим и достоен
живот“, който стартира пилот
но във Врачанска област.
Участие в кръглата маса
взеха Н. Пр. Регина Ешер –
посланик на Конфедерация
Швейцария в България, д-р
Янко Здравков – депутат от
41 Народно събраниe, район
Враца, Доц. д-р Красимир
Гигов – генерален дирек
тор на БЧК, Д-р Димитър
Ленков – главен секретар,
Български лекарски съюз,
Милка Василева – председа
тел на Българска асоциация на
професионалистите по здрав
ни грижи, Пенка Георгиева
– Българска асоциация за
закрила на пациентите, пред
ставители на Министерство
на труда и социалната
политика, Министерство на
здравеопазването, Швейцарски
Червен кръст, Община Враца,
Община Оряхово, общи
на Криводол, община Бяла
Слатина, РД „Социално подпо
магане“, РЗИ – Враца, лекари,
здравни медиатори от област
Враца и др.
Такъв тип проект се осъщес
твява за пръв път в България
съвместно от Българският

Червен кръст, Министерство
на труда и социалната
политика, Министерство
на здравеопазването и
Швейцарският Червен кръст
и има за цел въвеждането на
швейцарски модел за комплек
сно предоставяне на здравни
грижи и социални услуги по
домовете, като форма на дъл
госрочна грижа за възрастни
хора над 65 години, включи
телно роми с хронични заболя
вания и трайни увреждания.
В рамките на проекта се
предвижда създаването на че
тири Центъра „Домашни гри
жи” в област Враца, в общини
те – Враца, Оряхово, Мездра
и Криводол. Това включва
обучение на персонала – ме
дицински сестри и домашни
помощници, въвеждане на сис
тема за индивидуална оценка
на нуждите от медицинска
сестра, документиране на
услугите, качествено предос
тавяне на здравните и соци
алните грижи и механизми за
мониторинг. Изграждането на
центровете ще осигури заетост
на 50 души – медицински сес
три и домашни помощници,
сред тях и представители на
ромск ата общност, които ще
предоставят услуги на повече
от 400 възрастни хора с хро
нични заболявания и трайни

увреждания. Целта е да се до
каже ефективността на модела
„Домашни грижи”, като форма
за обгрижване на възрастн
и
хора в тяхната обичайна среда,
изключващ нуждата от хоспи
тализация или настаняване в
институция.
Предвижда се и институ
ционализиране на услугата
«Домашни грижи», чрез адап
тиране на българското законо
дателств о в здравната и соци
алната сфера, изработване на
единни национални стандарти
за качество на здравните и со
циалните услуги, предоставя
ни в домашна среда, остойнос
тяване на услугите и изработ
ване на устойчиви механизми
за тяхното финансиране; попу
ляризиране и утвърждаване на
услугата «Домашни грижи» в
общността.
Във всеки един от компо
нентите на проекта е предви
дено широко партньорств о
и с други компетентни инс
титуции и неправителстве
ни организации, сред които
Български лекарски съюз,
Българска асоциация на про
фесионалистите по здравни
грижи, Националната здравно
осигурителна каса, медицин
ските университети, НСОРБ
и др.
„За мен е изключително
приятно да ви поздравя и се
гордея със стартирането на
Проекта „Домашни грижи за
независим и достоен живот“,
защото Врачанска област е
първа в страната, където ще
се реализира.
Това е проект с важно со
циално значение и ще бъде
много полезен за хронично
болните и с трайни уврежда
ния възрастни хора от Област
Враца, като се има предвид
високия им брой и често пъти
невъзможността на близките
им да се грижат професионал
но и качествено за тях“, каза
в словото си на откр иването
Пепа Владимирова.■

Областен информационен център – Монтана и Европа
директн
 о – Враца проведоха информационна среща с
ученици и безработни младежи на тема „Професионалното
ориентиране и неформалното образование“

Учениците, ко
ито в момента са
11 и 12 клас, през
новия програмен
период от 2014
год. ще са преки
те ползватели на
възможностите
на новите опера
тивни програми.
Затова е важно
да бъдат запоз
нати със същнос
тта и значението
на Структурните
фондове, дейст
ващите програми
в страната, както и за дейностите, в ко
ито могат да се включат, за да подобрят
своите знания, умения и конкурентоспо
собност на пазара на труда, заяви при
откр
 иването на срещата Александрина
Здравкова, управител на Областен ин
формационен център – Монтана.
Даниела Накова, директор на дирек
ция „Регионална служба по заетостта“ –
Монтана, представи схемите за заетост
за безработни младежи до 29 години
по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“. Тя се обърна към
младите хора с пожелание да бъдат ак
тивни и мотивирани, да бъдат лидери и
да управляват своя живот като натрупат
знания и умения и да се стремят да ста
нат професионалисти в своята област.
От своя страна Мария Панайотова, ръ
ководител на Европа директн
 о Враца,
сподели, че най-ценната придобивка,
която всички ние имаме е свободното
движение на хора, капитали, стоки и

услуги.
Клуб „Европейци“ към Финансовостопаска гимназия „Васил Левски“
– гр. Монтана представиха своя раз
работка за профила на професиите
счетоводител, медицинска сестра,
адвокат, археолог и екскурзовод. Клубът
за неформално образование „Медии“
представи своя поглед към неформал
но образование и свободата, която
то дава на младежите. Областен ин
формационен център – Монтана за
позна учениците с новата програма за
образованието, стажуването, младежта
и спорта „Еразъм за всички“, която след
2014 год. ще позволи на 3 млн. студен
ти да обменят своите знания и умения в
друга държава от Европа.
В рамките на срещата Найден Илиев,
ръководител на Центъра за кариерно
ориентиране, представи дейностите на
центъра, който ще работи с ученици и
ще им помага при избора на специал
ност и професия. ■

Слово

седмица

Земляци

Учителят Веселин Патрашков:

За мен родината
започва от Златията
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В Оряхово

с качествена
медицинска
помощ
Галина ГАНОВА

ВЕСЕЛИН ПАТРАШКОВ

Славко ГРИГОРОВ
С Веселин Патрашков,
учител и кръевед от с.
Златия, се познавах задоч
но и все ми се искаше да се
срещна с него, защото това,
което е писано от негово
то перо, ме впечатляваще,
както и неговият борбен
дух, богатата му духовност
и морал. Преди две години
се осъществява желанието
ми да се запозная с него
чрез инж. Цветан Станев,
негов съселянин от Златия и
него ученик. Двамата имали
идеята да изградят преди
няколко години чешма в се
лото и я изградили. Открил
я Патрашков и при откри
ването изрекъл думите: „В
селото ни има легенда за
златна вода, чешмата ще се
казва „Златна”. Няма по-ху
баво от това да засади човек
дърво, да направи чешма
или мост. Така ще се споме
нава името му.”
Какъв пример на учител
и на неговия ученик! Добър
е този учител, който е под
готвил учениците си за
живота да са добри човеци.
Запомнил съм тези негови
съждения при срещата ни
в Монтана, когато го съп
ровождаше неговата съп
руга Цветана Патрашкова,
учителка, която го подпо
мага и сега в тези трудни
години в живота му.
Неотдавна го посе
тих в дома на семейство
Патрашкови в с. Златия, об
щина Вълчедръм. Моят пи
шещ събрат, съпругата му
и синът Евгени – инженер,
завършил ВМЕИ в София,
ме посрещнаха на портата
на добре подредения двор
с плодни дървета, асми и с
множеств о есенни цветя –
хризантеми, с почти всички
цветове на дъгата.
Бързам да кажа, че раз
говорите ни в дома му бяха
като между приятели, които
се познават от дълги годи
ни и се помнят цял живот.
В стаята, щом влязох, ме
лъхна приятна топлина не
само от печката на дърва,
но и топлина от душите на
тримата от семейството.
Въпреки 87-те години
на Патрашков (р. 1925 г.),
на писалищната му маса
имаше ръкописи на подгот
вена книга за родното му
село. Сподели, че повече
от 40 години се занимава с
краеведческа дейност и с

▲Откриване на Златната чешма. От ляво на дясно: Корнелия Миланова,
Иван Барзин, отец Цветан, инж. Цветан Станев, Веселин Патрашков, д-р
Маргарита Кръстева, д-р Узунова. СНИМКА: АРХИВ
етнографията на Златията.
Ковачица, по-близо до
вота не е гладък като мра
Има публикации в областн
 и Златията, и там завършва
морния площад в Монтана,
и национални вестници и
но по гладки пътища сле
средното си образование.
списания, отразяващи исто И пътят му го отвежда в
дите не личат. На такъв
рията на родния край. През учителския институт в
човек като Патрашков, на
2008 година е отпечатана
такава възраст му тряб
Дупница за прогимназиал
книгата му „Русалийски
ва малко внимание и
ни учители.
обред „Калуш”, която е
Щастлив е, че става учи здраве. Вниманието той
го получил. През 2009 го
описание на един обичай,
тел и цели 27 години носи
целящ пропъждане на зли учителския дневник, а още дина е обявен за Почетен
те духове. „Интересът към
10 години е директор. Цели гражданин на Вълчедръм.
На 26.10.2012 г. с реше
нея бе голям и се изчерпа
37 години се радва на учи
ние на Общинския съвет
бързо. Това предизвика
лищния звънец, на детски
преиздаването й. На подоб гласчета и вижда как децата в Ситово, обл. Силистра,
но нещо малко краеведи се поемат пътя си и са подгот е удостоен със званието
радват”, каза той.
вени да се справят с бури и „Почетен гражданин на об
щина Ситово” за приноса
Не скривам, че имах
ветрове.
му като учител и директор.
желание моят приятел да
След завършване на
Получавал е редица от
прояви другарств о и да ме
Института за учители със
личия – ордени и медали.
преведе през своя извървян съпругата си работят в с.
Най-много се радва на ор
житейски път и да запиша
Ситово, област Силистра.
ден „Кирил и Методий”
най-забележимото.
Първоначално е учител
Доволен е, че като граж
Ломската гимназия и
и директор на ОУ „Г. С.
данин и учител достойно
днес му е в съзнанието.
Раковски”. Преподава ис
е изпълнил дълга си и
За него тя е ковачница
тория и рисуване. Отишли
на кадри. От тук е тръг
са за 2 години, а работят 10 според възможностите си
работи за родния си край.
нал Димитър Филипов,
години.
„За мен родината започва
Стамен Илиев и Миладин
На 1.Х.1962 г. от Ситово
от Златията, нашата майка
Кунчев от Железна, проф.
идва в родното си село
и хлебородница.
Ангел Бънков, проф.
Златия. Тук той рабо
Тук имах спастрени пъ
Тодор Патрашков, из
ти не само като учител,
теки и тях сега ги описвам,
вестен лекар уролог,
но и като дописник на
за да останат за днеш
Кристина Патрашкова
регионалния вестник
ните и идни поколения.
(журналистка) е негова
„Септемврийско слово”,
Етнографията и традици
дъщеря и племенничка
член е на Окръжния съвет
на Веселин Патрашков,
за култура в Михайловград ите съм описал от 1945
година. Те са нашата ду
и още много учени от на
и в различни ръководства
ховна нива. Забравят ли се,
шия Северозапад и добавя: във Вълчедръм.
народната нива ще обрасне
„Тези хора са възпитавани
Инициатор е за изгр
 аж
така, че да работят за доб
дане на паметен знак меж с бурени! А какво по-тъж
рото на хората.” За това той ду Козлодуй и Вълчедръм, но от това?”
Преживяното с моя
като ученик прегръща иде където все още има ос
приятел остава един миг
ята на Декулаж: „Да бъде
танки от Аспаруховия
от живота на двамата.
щастлив човек е да не мис вал. През 2006 година при
Пожелавам на Веселин
ли само за себе си, да рабо откриване на паметника
Патрашков здраве, дълголе
ти за другите и да се отдаде той произнася вълнуващо
тие и да осъществи мечтата
на едно дело, в което вярва. слово. С болка споделя,
си да издаде книгата си за
Самопожертвованието е
че в наше време малко се
красивото, вечното, оста
награда.”
работи за съхраняване на
вено от предците в равната
Той се отдава на тази
нашата духовност, прек
идея, въпреки че неговият
Златия в Подунавието.
роява се историята. Да се
Патрашковски род е имал
Селището обединява
знае за Аспаруховия вал е
имоти, плодородни ниви
две села – Куле махала и
нужно на всеки истински
в Златията, които ражда
Калугер махала, които на
българин.
ли златно жито, но когато
13.12.1955 г. се обединяват
С любов Патрашков
ги разделили на четири
и преименуват в Златия.
работи на уникалната
мата наследници, оста
Местност между реките
читалищна нива и цели
нали по стотина декара.
30 години е председа
Цибрица, Огоста и голямата
Семейството му изнемогва тел на читалище „Н. Й.
река Дунав. В Златия доло
и това го принуждава да
вих ехото на Балкана, откъ
Вапцаров-1921” в селото.
напусне Ломската гимна
дето извира Огоста, и видях
От разказа му става
зия и отива да учи в Долна
известно, че пътят му в жи къде се ражда хлябът!■

Петнадесет са жителите на община Оряхово, възполз
вали се до края на ноемвр
 и от услугите на Вътрешно от
деление в новооткр
 ития филиал на МБАЛ „Христо Ботев”
– Враца. Приемът на пациенти започна през втората
половина на месеца и местн
 ите хора вече се радват на
качествена и достъпна медицинска помощ. „За постъпва
щите във филиала се грижат общо девет лекари, петна
десет медицински сестри и осем санитари. Графикът им
за декември вече е изготвен, болничните стаи са добре
отоплени и уютни – разказа д-р Светла Пурчева, управи
тел на филиала – Дневното меню е съобразено с диетич
ното хранене и пристига при нас от Детската градина,
където се приготвя и разлива в котленки индивидуално
за всеки човек, според заболяването му”.
Пациенти не липсват и в Детското отделение. През
ноември в него са хоспитализирани шест деца. „Не
всички хора в близките села знаят, че в Оряхово отново
има Детско отделение и търсят помощ в по-отдалече
ни болници. Други пък подхождат с недоверие, но ние
вярваме, че това скоро ще се промени и хората ще
оценят удобството от близкото здравно заведение и
качеството на предлаганата услуга. Очакваме съдейс
твие от кметовете, които да информират жителите на
селата.”, коментира началникът на отделението д-р Таня
Тевекелева.
Как вървят нещата във филиала провери директо
рът по медицинските дейности в МБАЛ „Христо Ботев”
– Враца д-р Цветанка Генкова. След деловата среща
с персонала на филиала, тя обходи болничните стаи в
двете отделения и разговаря с пациентите, които от своя
страна изказаха удовлетворение от условията, храната и
обслужването в здравното заведение.■

Божидар Димитров дари
бреговско училище с
пръстен на хан Кубрат
В СОУ „Св. св. Кирил и Методий” в Брегово бе отбе
лязана тържествено 100-годишнината от историческо
то разкр
 иване на гроба и съкровището на хан Кубрат
при Малая Перешчепина в Украйна. Гост на тържес
твото бе директорът на Националния исторически
музей проф. Божидар Димитров. Пред присъстващи
те той говори за ролята на хан Кубрат в българската
история. Професорът припомни категоричната си
позиция, че създаването на Велика България от хан
Кубрат е станало през 632 г.и е българо-византийски
християнски проект, версия, която още не е намери
ла място в учебниците по история. Видният историк
поднесе дар на училището копие от Кубратов пръстен
и икона на светите братя Кирил и Методий за училищ
ния параклис. „Пръстенът е ценен паметник, защото
той доказва, че край Полтава е погребан създателят
на нашата държава - кан Кубрат. Епископ Сионий ме
помоли за вашето училище да направя едно копие“,
каза проф. Димитров, връчвайки подаръка.
Пръстенът бе вграден в историческия кът на
училището, където е поставена и плоча-мемориал на
хан Кубрат, подобен на този в Малая Перешчепина.
Под плочата пък е вградена пръст от гроба на хана,
донесена със съдействието на Велички епископ
Сионий, който също бе гост на събитието.
В знак на благодарност директорката на училището
Илияна Кръстева връчи на професор Димитров гра
мота за принос за съхраняване на българщината и
бронзова пластика на скулптора Александър Пройнов
– АПЕР.
Малая Перешчепина е село в Централна Украйна,
Полтавска област. Разположено е на 25 км югоизточно
от Полтава и на 70 км североизточно от река Днепър.
Селото става известн
 о с откр
 итото на 29 май 1912 г.
съкровище. Едни от най-важните предмети от съкро
вището са пръстените с монограмите, удостоверява
щи тяхната българска принадлежност. ■Слово плюс

Слово

кметове
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Ваньо КОСТИН, кмет на Община Чупренe:

- Г-н Костин, Чупрене
се прочу из България
с мътната си вода.
Жителите на селото
постоянно се оплакват
от кал в чашите, стра
хуват се за здравето си
и твърдят, че такава
питейна вода пречи и за
развитието на селския
туризъм. Като кмет си
гурно знаете пътя за ре
шаването на проблема.
Къде е спасението?
- Познавам пробле
ма до най-малките му
подробности. В кабинета
си имам цяла колекция
от шишета с вода с как
ви ли не примеси - листа,
клечки, пиявици, червеи.
Носят ми ги жители на
селото, за да видя как
ва вода са принудени да
Мътилка трови жителите
използват. Всичко, което
може да мине през крано
на Чупрене и още
вете на домашните чешми,
попада в чашите. Живеем
35 селища от 4 общини
в хубава планина, имаме
много вода с добри питей
ни качества, но кална. Не
копано само на ръка заради голе въпрос?
става за пиене, много пъти – и
- За около 3 млн. лв. С тях
мите наклони. Какво трябва да се
за готвене. Общината обаче не
може да се обнови водопрово
направи? Да се подменят амор
може да реши проблема. Може
дът от откритото водохващане
тизираните тръби и да се изгра
държавата, но засега не бърза да ди пречиствателна станция. Но
до селото, дълъг 10 км. Теренът
ни помогне. Нашето водохваща водната инфраструктура е соб
е труден за строителни работи,
не е от алпийски тип – открито.
но пък няма инфраструктура за
ственост на видинското “В и К”
Високо в планината – на 10 км
дружество. То трябва да подмени възстановяване. Защото по него
от селото, през 1964 година е
няма кабели, пътища и т. н.
тръбите, да изгради станцията,
направен един бетонов праг на
- Искали ли сте досега тези
но отказва, защото не разполага
естествена падина и всички реки със средства за това.
пари?
и ручейчета на площ от 2000 дка
- Много пъти и от различни
Общината не може да кан
се стичат към нея. Достатъчен е
правителства. Търсим съдейст
дидатства за финансиране по
малко по-силен вятър да разлю нито една европейска програма,
вие и от нашите депутати, на вся
лее водата и тя потича кална.
ка предизборна среща искаме от
тъй като не е собственик на
През зоната преминават
всеки да се ангажира с проблема.
водопровода, а и трасето отдав
животни, хора секат дърва,
Досега не сме успели да убедим
на не е ничие. Земите над него
движат се камиони, след дъжд
никого. Но не само Чупрене е в
са върнати на собствениците
потичат кални порои. Тази во
такъв капан, мътната вода стига
им – над 400 на брой. Опитвали
да влиза в тръбите и стига до
и до туристическия Белоградчик,
сме да вземем съгласието им за
нашите чешми. Водопроводът
защото от нашето водохваща
строителни работи през имоти
преминава през сложно трасе не са снабдени още 35 селища в
те им, но не можем да открием
пущинаци, скали, гори, земедел и половината от наследниците.
общините Белоградчик, Димово
ски земи. Тръбите са етернитови Спасението е държавата да
и Ружинци. Водопроводът до
с годност 25 години, но гонят
скалния град е 20 км. Една ава
отдели средства за капитало
50. Една авария оставя без вода
рия остави миналата зима част
ви разходи, с които да доста
селото за 2-3 дни. Защото трасе вим нови тръби и да изградим
от Белоградчик една седмица без
то е труднодостъпно, с техника
вода. Кметовете на Белоградчик,
станцията.
до него не се стига. Навремето е
Димово и Ружинци като мен съ
- За каква сума става

Само държавата
може да ни
измъкне от
водния капан
що поставят въпроса за калната
вода.
- В момента подменяте
водопроводната мрежа на
Чупрене.
- Преди дни направихме първа
копка за обновление на водопро
водната мрежа на селото. Общата
й дължина е 11 км. Това става
по проект на общината, финан
сиран от програмата за развитие
на селските райони. Избрахме
за изпълнител “ПСТ“ – холдинг.
Обединили сме този проект с
още два – рехабилитация на ули
ците в селото и изгр аждане на
общински път с дължина 20 км.
Стойността на трите проекта е
8 млн. лв. Срокът за обновле
нието на водопроводната мрежа
е средата на 2013. То обаче не
решава проблема с механичните
примеси.
- Общината в Чупрене са
ма чисти пътищата и улиците
си от снега. Готови ли сте за
настъпващата зима? Да не се
окажете в ситуация, при която
екипите на “В и К” да не могат

да стигнат до селото за отстра
няване на авария?
- Готови сме. Доставили
сме си 340 т пясък, 30 т – сол.
Разполагаме с 2 трактора, ко
ито вече сме превърнали в
снегорини. Имаме и един
камион, който отпред се движи
с дъска, а от каросерията му се
разпръсква пясък. С тази техника
поддържаме 30 км четвърток
ласна пътна мрежа и улиците на
селата.
- Стигат ли ви парите, отпус
кани за зимното поддържане на
пътищата?
- Не. Добре е правителството
да въведе по-справедливи кри
терии за разпределение на тези
средства. Гледат се километ
рите пътища, а не надморската
височина. Когато във Видин вали
дъжд, при нас, под връх Миджур,
вече има 20 см сняг. Ние чистим
сняг по 5 месеца и половина. В
Южна България е още по-раз
лично от при нас. Но получаваме
парите на един и същ принцип.
От сайта kmeta.bg

България има над
В
4000 деца, лишени от
Без Коледа за Ани
родителска грижа. Малката
Ани – героиня в Коледната
кампания на SOS Детски
тази
селища България, е съби
рателен образ на децата
година.
в риск, лишени от възмож

„За воинската слава
и чест на предците ни”
100 г. от Балканската война
отбелязаха в Криводол
На 22 ноември 2012 г. в библиотека
та към Народно читалище „Никола Й.
Вапцаров-1924” - Криводол, се проведе
конференция, в която взеха участие ветерани
от войните. Поводът за мероприятието е 100
години от Балканската война.
В срещата участваха кметът на Община
Криводол Петър Данчев, заместник-кме
тът Дияна Милетиева, Галина Маркова – гл.
експерт „Хуманитарни дейности”, учени
ци от кръжока по „Краезнание” от ОУ
„Св. св. Кирил и Методий” - с. Краводер,
Антоанета Георгиева – заместник-директор
на Регионална библиотека „Христо Ботев” –
Враца, ветерани от войните и техни близки,
граждани на Криводол и общината.
Паметта на героите беше почетена с едно
минутно мълчание.
Кметът Петър Данчев връчи грамоти на
ветераните от името на Съюза на ветераните
от войните на България – област Враца. Под

мотото „За воинската слава и чест на предци
те ни” главният библиотекар и председател
на Постоянната комисия по „Хуманитарни
дейности” към Общинския съвет Христина
Кръстева представи презентация за учас
тници в Балканската война от Криводол,
Баурене, Лесура, Галатин, Градешница и
Пудрия. Спомени на съвременници и близки
на участници в Балканската война, както и
лични документи и снимки бяха включени в
конференцията. Личният архив на Цеко Гергов
от с. Баурене е предоставен за нуждите на
библиотеката.
Лични преживявания и спомени споделиха
ветераните Цено Димитров от гр. Криводол,
Иван Нинов и Евден Цветанов от с. Ракево.
В мероприятието взеха участие и внуците
на Петко Маринов от с. Лесура.
Конференцията завърши с дискусия по по
вод стогодишнината от Балканската война, с
участието и на историка Евгения Иванова.■

ността да изживеят детс
твото си, заобиколени от
любовта, уюта и сигурност
та на семейството.
Да те научат да караш
колело, да ти приготвят
сандв
 ича за училище, да
те целунат за „Лека нощ“ –
за всички нас това е част
от ежедневието, с което
толкова сме свикнали,
че дори не обръщаме
внимание. Това обаче са
миговете, които създават
семейството. Миговете,
чиято болезнена липса
усещат лишените от ласка
деца. Техният живот мо
же да се промени. Нужно
е малко – да отделиш миг
и да помогнеш - с един
клик на www.sosbg.org/ani
за всички, които предпо
читат да даряват онлайн.
Банковата сметка на SOS
Детски селища България
е: IBAN BG76 RZBB 9155
1060353913, BIC RZBBBGSF,
Райфайзенбанк (България)
ЕАД – София, основание:
Ани.
„Ние от SOS Детски се
лища България вярваме,
че семейството във всички
те му форми е най-доброто
място за израстването на
едно дете. С помощта на
нашите дарители се стре
мим да дадем възможност
на всяко дете да расте
сред обич и грижа, в бе
зопасна и сигурна среда.
Вашите дарителски внос
ки ще бъдат използвани
за осигуряване на пълен

Следващата
също.
SOS Детски селища България
стартира Коледна кампания за
набиране на средст ва под надсл
 ов
„Миговете създават семейството“
с обич дом, семейство и
бъдеще за деца като Ани“,
сподели Пламен Стоянов –
Национален изпълнителен
директор на SOS Детски
селища България.
Коледната кампания
стартира на 15 ноември
и ще приключи в края на
декември 2012 година.
Целта на организаторите
е не само набирането на
дарения, нужни за отглеж
дането и възпитанието
на децата, за които SOS
Детски селища България
се грижи, но и привличане
на SOS-приятели, които
да поемат ангажимента да
подпомагат дейността на
сдружението с ежемесечни
дарителски вноски. SOS
Детски селища България
предварително благодари
на всички свои дарители за
подкрепата!
За SOS Детски селища
България:
Вече 22 години SOS
Детски селища България
работи за по-доброто бъ

деще на деца, лишени от
родителска грижа или в
риск да загубят подкре
пата на своите родители.
Българското Сдружение
е равноправен член на
международната органи
зация SOS Детски селища,
която обединява самосто
ятелни национални SOS
сдружения в 133 страни.
В България Сдружението
полага грижи за над 700
деца, живеещи в SOS дет
ските селища в Трявна и
Дрен, в SOS младежките
домове в София и Велико
Търново и обхванати в
програмите по подкрепа на
семейството и превенция
на изоставянето в София,
Габрово, Велико Търново и
Радомир.
За повече информация:
Соня Точева, ръководи
тел направление „Връзки
с обществеността и на
биране на средства“
SOS Детски селища
България, sonia.totcheva@
sosbg.org , 02/818 49 32■

Слово
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пред поколенията. Желая
ви здраве, вдъхновение и
успехи в благородното чи
талищно дело! Уважаеми
музиканти от вировската
музика, вие сте емблемата
на селото, славата ви се раз
нася по цяла Северозападна
България повече от век.
Вие сте скъпи гости
в много села и градове!
Нека и занапред звуците
на вировската музика из
вират от дълбочините на
родния край и пренасят
през поколенията нашия
бит и култура!” – се казва
в поздравителния адрес на
кмета на община Враца.
Своите приветствия под
несоха също кметът на
селото Илинка Маринова,
читалищните дейци от с.
Върбица и от град Мездра,
и Цветана Борисова - ди
ректор на ОДЗ “Люляк”,
чийто филиал сега е детска
та градина в с. Вировско.
След тържествените сло
заместник-кметовете на
които полагате за бъдеще
ва празникът продължи с
община Враца Светозар
то на с. Вировско – децата! песни, изпълнени от найЛуканов и Красимир
Пожелавам ви букети от
малките жители на селото.
Богданов. Светозар Луканов усмихнати детски ли
След тях на сцената стъпи
приветства всички и под
ца и творчески успехи!
местната вокална група към
несе поздравителен ад
Читалищни деятели, вие сте читалището и вировската
рес от името на кмета на
най-ревностният пазител на духова музика, която днес е
общината инж. Николай
националните традиции и
от деветима наследници на
Иванов. “Уважаеми гос
фолклор, на българщината. някогашните музиканти.
пожи и господа, за мен е
Честването на 85-ата го
На празника имаше и
чест да поздравя всички вас дишнина е израз на благо
специални гости – танцо
с честванията. Приемете
дарност към тези, които са
вият състав от читалището
искрената ми благодар
създали читалището и към
в Мездра и вокалната гру
ност към вас, учителите, за продължителите на тях
па за стари градски песни
всеотдайността и грижата,
ното дело с отговорност
“Мездрея”.■

Троен празник
в с. Вировско
Даниела ХИТОВА
Три празника в един ден
направиха жителите на
врачанското с. Вировско.
Поводите бяха 35-годиш
нината на детската градина
в селото, 85-годишнината
на местното читалище и
105-годишнината на виров
ската духова музика
Жители и гостите на се
лото се събраха в салона
на народното читалище
“Просвета 1927 г.”. Сред
официалните гости бяха

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

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

6

►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

13 -19 декември
13 ч Св. мчци Евстратий,
Авксентий, Евгений,
Мардарий и Орест. Св. мчца
Лукия девица
14 п Св. мчци Тирс,
Левкий, Филимон, Ариан и
Калиник
15 с Св. свщмчк
Елевтерий. Преп. Павел
Латрийски (Тип. с. 143)
16 н† 11 Неделя след
Неделя подир Въздвижение 
на св. Праотци. Св. прор.
Агей. Св. мчк Марин. Гл. 3,
утр. ев. 6, ап. Кол. 3:4-11 (с.
426), лит. ев. Лк 14:16-24
(Тип. с. 140)
17 п Св. прор. Даниил и св.
3 отроци Анания, Азария и
Мисаил
18 в Св. Модест, патр.
Йерусалимски. Св. мчк
Севастиан и дружината му
19 с Св. мчк Бонифаций.
Св. Бонифаций, еп.
Ферентийски. Св. Григорий,
еп. Омиритски

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.

Възстановиха
Музея на туризма
във Враца
Даниела ХИТОВА

Във Враца, в сградата на „Хижата”, отно
во отвори врати възстановеният Музей на
туризма. Музейната сбирка включва сто
тици фотографии, разказващи историята
на туристическото движение във Враца от
неговото основаване през 1900 г. до сега.
Художественото оформл
 ение на изложбата
е дело на врачанския художник Тодор Митов.
Сред първите гости бе заместник кметът
по образование, култура, спорт и туризъм
Красимир Богданов.
На откр
 иването присъстваха също Влъчко
Марински – председател на Туристическо
дружество „Веслец”, Илия Стоянов – ди
ректор на Регионалния исторически музей
и уредникът в отдел „Най-нова история” на
музея Христина Христова. На церемонията
дойдоха ветерани-туристи и 54 ученици от
НУ „Иванчо Младенов”. Децата получиха
своите първи туристически книжки от замес
тник кмета Красимир Богданов, от Георги
Петков – секретар на ТД „Веслец” и заслужи
лите туристи Лило Лилов и Георги Павлов.
Музеят ще бъде отворен във всеки делни
чен ден от 9 до 12 и от 14 до 17 ч. Историята
на туризма във Враца ще бъде представяна
от екскурзовода Силвия Славчева.■

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

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

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

▲Видинска Митрополия и Община Видин отбеля
заха 6 декември – Никулден, в памет на Св. Николай
Чудотворец - патрон на моряците и рибарите,
покровител на океаните, моретата, реките и
езерата. Празникът започна с тържествена Света
литургия в митрополитския храм „Свети Николай
Чудотворец”, където заместник-кметовете на
Видин Борислава Борисова и инж. Добромир Дилов
и Негово високопреосвещенство Видинския мит
рополит Дометиан запалиха кандилата на кораба
свещник. В храма присъстваха заместн
 ик облас
тният управител инж. Любомир Низамов, район
ният мюфтия Неджети Али, граждани и гости.
Празничната Литургия бе отслужена от Негово
високопреосвещенство Видински митрополит
Дометиан, в съслужение с Величкия епископ Сионий
и духовенството в храма. Под звуците на Градския
духов оркестър потегли литийно шеств
 ие до цен
тралния понтон, където последва традиционното
богославяне на река Дунав. По традиция, иконата
на Св. Николай бе потопена в реката за благослове
ние и плодовитост. Във водите на Дунав бяха хвър
лени венци в памет на загиналите моряци и рибари.
Програмата завърши с концерт на Ансамбъла за на
родни песни и танци „Дунав” и раздаване на празни
чен курбан за здраве на видинчани и гости на града.

▲Младежи ГЕРБ Бяла Слатина отбелязаха го
лемия православен празник Никулден с рибен
курбан за жителите на града, както и селата
Търнава, Соколаре, Попица, Бъркачево и Габаре.
Инициативата премина под наслов „С доброта и
обич в сърцето да почетем традицията и Светеца
пазител”.
На събитието присъств
 аха кметът на община
Бяла Слатина инж. Иво Цветков, председателят
на общински съвет инж. Харалампи Петков, както и
общинският ръководител на местната структура
Стефан Терзийски. След тържеств
 ената служба,
вкусна рибена супа стопли стотици хора с поздрав
за здраве и благополучие в семействата!
СНИМКИ: АРХИВ

Кметът на Община
Белоградчик Борис Николов,
връчи трудови договори на
30 безработни по Оперативна
програма „Развитие на чо
вешките ресурси”, схема
„Развитие”. Те успешно са
завършили двумесечен курс
за професионално обучение.
Едната половина са обучени
по специалността „Туризъм
и ще работят на длъжност
планински водач, другата
част са овладели специалнос
тта „Екология и опазване на
околната среда” и ще заемат
длъжността техник екология.
Назначените лица за срок от 9
месеца, ще работят на 8 ча
сов работен ден със заплата
380 лева.
С това назначение общи

ят брой на заетите по схема
„Развитие” е 185 души. Към
тях по схема „Подкрепа за
заетост” работят още 48 или
общо по европейските програ
ми са заети 235 човека.
От 30 ноември тази годи
на стартира и Националната
програма „ОСПОЗ” за рабо
тещи в аварийни групи при
зимни условия. От първона
чално определени за община
Белоградчик 10 души, ще
бъдат назначени 30 души.
До това се стигна след като
други общини от областта
не усвоиха своите предос
тавени квоти. Те ще работят
на 4 часов работен ден до 31
декември, след което ще бъдат
преназначени.
На 3 декември бяха връ
чени трудови договори на 9
безработни по проект „Ново

начало – от образование към
заетост”.
Това са младежи до 29
години, завършили сред
но специално, или висше
образование. Те са назначени,
като стажанти за период от
6 месеца с основно трудово
възнаграждение 400 лева по

специалностите: организация
и управление на туризма; сис
теми и инсталации; телекому
никационни системи; счето
водна отчетност и финанси.
Младежите ще подпомагат
дейности в сферата на специ
ализираната администрация в
Община Белоградчик.■

Паметник
във Враца
на Васил
Кънчов

Фотоизложба
„Монтана днес”
Изложба, озаглавена „Монтана
днес”, представя най-очарова
телните кътчета от града. Тя
беше открита във фоайето на
Младежкия дом. Младият фотог
раф Георги Каменов показва 50
пейзажни снимки. Той е докумен
тирал емблематичната Антична
крепост и фонтаните, църквата и
паметниците, парковете и градини
те на родния си град през различни
сезони. Слайдшоу на екрана на

лаптоп показва стотици други сним
ки на автора, за които не е достиг
нала експозиционната площ.
Георги Каменов посвещава ек
спозицията на 121-ата годишнина
от обявяване градския статут на
Монтана. Той е благодарен на ек
сдепутата доц. Борислав Великов
и на своето Седмо СОУ „Проф. д-р
Асен Златаров” за съдейств
 ието
при реализирането на идеята му.
■Слово плюс

►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
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Кметът на Белоградчик
връчи трудови договори
на безработни

Втора употреба от
Германия. Мебели, ел.
уреди, колелета, ком
пютри и много други. В
подлеза на жп гарата в
Монтана.

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

ДАВАМ стая под наем,

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

ПРОДАВАМ
двуетажна къща в цен

търа на Монтана с
дворно място 270 кв.м,
печена тухла, гредо
ред и плоча, кубатура
120 кв. м, разгъната
площ 55 кв. м. Цена по
договаряне.

Елеонора ЦАНОВА
Народен учител, изследовател на
Македония, писател и журналист,
народен представител от Враца, ми
нистър на народното просвещение,
автор на много научни, литера
турни и публицистични творби,
убит в министерския си кабинет в
София на 24 януари 1902 година.
Това е накратко биография на
един от видните врачани, Васил
Кънчов, наречен от европейските
журналисти един от най-големите
създатели на възкръсналата след
Освобождението България.
Заслужено признание на врачани
към голямото и всеобхватно де
ло на родения преди 150 години в
града под Околчица Васил Кънчов
беше откриването на паметник
пред носещото негово име училище
в центъра на Враца. Училище, ко
ето вече 75 години е сред елитните
учебни заведения в целия регион,
дало на страната много професи
оналисти и специалисти в различни
области.
Паметникът на Васил Кънчов е
дело на врачанския скулптор Цено
Ценов. На откриването му присъс
тва кметът на града инж. Николай
Иванов, директорът на СОУ “Васил
Кънчов” Димитър Марков, дирек
торът на Регионалния исторически
музей Илия Стоянов, ученици и
много граждани. Водосвет за здра
вето на ученици и учители отслужи
свещеник Николай Костадинов.■

Слово

плюс

Слово

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.

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

●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

култура
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В Криводол отбелязаха седмицата
„Европа – България”, посветена на 5-го
дишнината от членството на страната
ни в Европейския съюз. Инициативата
е в рамките на Работната програма за
2012 г. на Комуникационна стратегия на
България за ЕС.
Проявите бяха реализирани от Народно
читалище „Никола Й. Вапцаров-1924”,
съвместно с Община Криводол.
Във фоайето на читалището бе от
крита фотоизложба „Българските
евродепутати: Брюксел – Страсбург –
България”. Изложбата е реализирана от
фотографа Зафер Галибов по поръчка на
Информационното бюро на Европейския
парламент в България.
В читалищната библиотека главният
библиотекар Христина Кръстева направи
презентация на тема „Присъединяване
на България към Европейския съюз”.
Прожектирани бяха и филмите: „50 годи

ни ЕС”, „Вашите права като европеец” и
„Инвестиране в европейските региони”.
Уредени бяха и щандове с информаци
онни материали за ЕС, предназначени за
гражданите.
В читалището бе открита изложба от
рисунки „Децата на Ботунския край – де
ца на Европа”. Проведе се и викторина
с участието на ученици от училищата на
територията на общината.
Инициативите приключиха с тържес
твен концерт в салона на читалището, в
който участваха над 100 самодейци от
съставите по любителск
 о художествено
творчество на читалищата в Криводол,
Баурене и Пудрия.
Гости бяха Владимир Уручев
- евродепутат, представители от
Областна администрация, Общинск
а
администрация, общински съветници,
граждани и гости на Криводол. ■ Слово

плюс

Приключиха снимките
на документалния филм

СНИМКА: ОБЩИНА КРИВОДОЛ

Седмица „Европа – България”
в Криводол

▲С тържеств
 ен концерт-спектакъл на самодейните колективи от НЧ „Н.
Й. Вапцаров-1924” и със специалното участие на народния певец Володя
Стоянов – Войводата завърши седмицата „Европа – България” в Криводол.

Поетичен салон
Борис
БОРИСОВ

СНИМКА: МАРТИН ДИНКОВ

Купих на сина играчка.
Нарадва й се бързо.
Разглоби я.
Зарадва се повече.
Само който е
разглобявал
държава,
може така искрено
да се зарадва.

ПЕСНИЧКА
ЗА КРАЛСКИТЕ
КОНЕ

„Каменното съкровище
от Мездра”
Мирослав ГЕТОВ

„Какво очакваме,
стълпени на площада?
Днес варварите
ще пристигнат тук.
Константинос
Кавафис
„В очакване
на варварите”
Приключиха снимките
на документалния филм
„Каменното съкровище
от Мездра” („The Stone
Treasure Of Mezdra”) първата кинолента за ан
тичната и средновековна
крепост „Калето” в гр.
Мездра. В нея оживяват
арт реконструкции, които
пресъздават картини от
четири исторически епохи,
оставили неизличими сле
ди върху този кръстопът
на цивилизациите. Като се
започне от праисторическо
то селище и Светилището
на Тура, функционирали
тук преди 70 века, преми
не се през битките меж
ду тракийското племе
трибали, обитавало земите
по поречието на Ойскос
преди Христа, и воините
на Филип Македонски и
Александър Велики, про
дължи се през римската
епоха и похода на импе

ИГРАЧКАПЛАЧКА

ратор Александър Север
в провинция Мизия, та се
стигне до Средновековието
и падането на България под
османско иго.
Главните роли в то
ва вълнуващо пътуване с
„машината на времето”
са поверени на актьорите
от Врачанския драматич
но-куклен театър Калин
Костадинов, Анатоли
Бенкин и Юлия Колова,
които се превъплъща
ват успешно в по няколко
образи, емблематични за
отделните епохи: първобит
ни хора, тракийци, римски
патриции, варвари, дори...
алпинисти. Екскурзоводи в
своеобразния „Пътеводител
на историческия сто
паджия” са археолози
те Георги Ганецовски и
Сергей Торбатов, които
проучват „Калето” от едно
десетилетие насам, а кме
тът Иван Аспарухов разказ
ва за същността на проекта
„Историята, културата и
природата - туристичес
ките атракции на община
Мездра”, който се реализи
ра в момента на крепостта.
Режисьор и опера
тор на лентата е младият
cinematographer Искрен
Красимиров, сценарият е на

неговия баща - журналиста
Красимир Стефанов, а фо
тограф е Мартин Динков.
„Идеята е бъдещите посе
тители на „Калето” да се ка
чат в „асансьора на истори
ята”, който ще ги изведе от
най-долния етаж отпр еди 7
хил. години, та чак до наши
дни и модерната интерак
тивна експозиция, предви
дена да се подреди на ар
хеологическия комплекс”,
сподели при завършв ането
на филма Красимиров.
Проектът „Каменното
съкровище от Мездра”
е финансиран изцяло от
Община Мездра. Това е
четвъртият авторски филм
на Искрен, след докумен
талния „Хляб от Бога,
богове от глина” (2011) и
игралните „Не сме анге
ли” и „Другото полувреме”
(2012). С него 22-годиш
ният абсолвент в НБУ ще
участва в конкурсната прог
рама на IX Международен
фестивал на туристическия
филм на България „На из
точния бряг на Европа”,
който ще се проведе нап
ролет във Велико Търново.
Премиерата на „The Stone
Treasure Of Mezdra” ще
бъде в края на декември в
Мездра.■

Завиждам на кралете,
които си имат кралство
и могат да заменят
половината
кралство
и даже цялото кралство
за един кон,
който ще яздят,
за една книга,
която ще препрочитат,
за едно цвете,
което ще миришат,
за една усмивка,
която ще обичат…
Завиждам на кралете
и ненавиждам всички,
които биха заменили
срещу половината от едно
кралство
или даже срещу цялото
кралство,
срещу едно нищо и никакво
кралство
един кон, който яздят,
една книга,
която препрочитат,
едно цвете,
което миришат,
една усмивка,
която обичат…
Защото
какво струва половината
кралство
или даже цялото кралство,
ако нямаш
един кон,
който да яздиш,
една книга,
която да препрочиташ,
едно цвете,
което да миришеш,
една усмивка,
която да обичаш…

Днес плаче.
Да съм му бил сглобил
играчката.
Не ме занимавай
с твоите глупости,
сине.
Нова ще ти купя.

ПЕТОТО
ЕВАНГЕЛИЕ
Той бе един от нас –
верен, ревностен,
равноапостол.
Но в час на мрак,
в миг на бяс
предаде
учителя Исус Христос.
Отиде при
първосвещениците
и рече:
какво ще ми дадете,
та да ви Го предам?
А после стори
свое чудо –
не се обеси
на дървото Юда.
Самопречистен,
тръгна по света
да разнася вярата
в Христа.
… возкресе. Да живей…
Вервайте ми!
Забравил, че
Христос предаде,
сега е пръв, по-верен,
най-ревностен,
но не за някакви си
тридесет –
за тридесет по толкова
и толкова си
сребърника.
… и рече:
Когото целуна, той е.

