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Китай ин вес ти ра 10 млн. 
ев ро в об щи на Бойница
Заместник-министърътна

земеделиетонаКитай
ГаоХонбин,министърътна
земеделиетоихранитед-р
МирославНайденовиоблас-
тниятуправителнаобласт
ВидинПламенСтефанов
открихаинвестициянаки-
тайскатадържавнакомпания
„Тянджинагробизнескъмпа-
ни”въввидинскатаобщина
Бойница.Товаепърватадър-
жавнаинвестициянаКитай
вдържаваотЕвропейския
съюз.
Средофициалнитегости

министърътназемедели-
етоизразисвоятапозиция,
чедържаватащепродължи
даполагаусилиязаувели-
чаваненаинвестициитев
Северозападниякрай.
Следнаправенипроучва-

ниякомпаниятарешавада
отглеждаразличниземедел-
скикултуривСеверозападна
България.Дъщернатаком-
панияевложила10милиона
евров20000декараземя
вСеверозападнаБългария,
коятоеарендовала.Голяма
частотмасивитесавоб-
щинаБойница,където
щесеотглеждацаревица,
люцернаислънчоглед.
Китайскатакомпанияплани-

радаинвестирасредстваив
животновъдството,размера
наинвестициитесеочаквада
достигне30милионаевро.

Наофициалнатацеремо-
нияприсъствахапосланикът
наКитайвБългарияНегово
ПревъзходителствоГуо

Йеджоу,президентътнаком-
паниятаБаиджъШън,пред-
ставителиотКитайидруги
гости.►Още на 2-а стр.

2 яну ари 
2012 г. 
ще бъ де 
почивенден

Правителството взе ре ше
ние за раз мес т ва не на по
чив ни те дни през 2012 г., за 
да не се пре къс ва ра бот на
та сед ми ца и да се оси гу ри 
поефек тив но из пол з ва не 
на по чив ни те дни. 

2 яну ари 2012 г. 
(понеделник) е обя вен за 
по чи вен ден, кой то ще се 
от ра бот ва на 21 яну ари 
(събота).

Още 4 съ бо ти през го ди
на та ще бъ дат ра бот ни дни. 
Това са 21 април, 19 май, 29 
сеп тем в ри и 15 декември. 

За по чив ни дни се обя
вя ват 30 април, 25 май, 7 
сеп тем в ри и 31 декември. 

По то зи на чин ще се съ
бе рат по 4 пос ле до ва тел ни 
по чив ни дни око ло праз
ни ци те на тру да (1 май), 
на бъл гар с ка та прос ве та 
и кул ту ра и на сла вян с
ка та пис ме ност (24 май), 
Деня на Съединението (6 
септември) и Нова година.

Според Кодекса на тру
да в 4 пос ле до ва тел ни дни 
не се ра бо ти за Великден 
(през 2012 г. то ва са 13, 
14, 15 и 16 април) и в три 
– за Коледа (24, 25 и 26 
декември). Националният 
праз ник 3 март и Денят 
на Независимостта (22 
септември) през след ва
ща та го ди на са в събота. ■
Слово плюс

Електромобилите 
за фир ми безДДС
Ломската фирма „ДИ ВЕН” произвежда 
електрически лекотоварни автомобили

Фирмите да мо гат 
да пол з ват въз мож
нос т та за да нъ чен 
кре дит при по куп ка 
на електромобили. 
Това пред виж дат про
ме ни те в Закона за 
ДДС, ко ито от ГЕРБ 
въз на ме ря ват да нап
ра вят пре ди вто ро то 
че те не на про ек та в 
парламента.

В мо мен та ДДС 
се въз с та но вя ва за 
по куп ка на то вар ни 
ав то мо би ли и ко ли с 8 
места. За да на сър чи 
биз не са да из пол з ва 
електромобили, от уп
рав ля ва ща та пар тия 
пла ни рат да да дат въз мож ност на фир ми те да пол з ват да
нъ чен кре дит при по куп ка та и на елек т ри чес ки ко ли .П ре ди 
вре ме ми нис т ри те Трайчо Трайков и Нона Караджова пред с
та ви ха спи сък с мерки, ко ито да сти му ли рат из пол з ва не то на 
електромобилите. Една от тях бе ше след вре ме МВР да ку
пу ва елек т ри чес ки по ли цейс ки автомобили. Вече е в ход пи
ло тен про ект за из г раж да не на елек т рос тан ции за за реж да не 
в найго ле ми те гра до ве у нас – София, Пловдив и Варна.■

▲ Лекотоварният електромобил е 
много маневрен. Предназначен е за 
транспортиране на неголеми товари 
(до 1 т.)в градски условия.
СНИМКА: ДИ ВЕН

Мирослав ГЕТОВ
По оперативна прог ра ма 

„Регионално раз ви тие” 2007 
 2013 г. е одоб рен за фи нан си
ра не про ек тът „Община Мездра 
в под к ре па за де ин с ти ту али за
ция на со ци ал ни институции, 
пред ла га щи ус лу ги за де ца 
в риск чрез из г раж да не на 2 
центъра за нас та ня ва не от се
ме ен тип и на 2 защитени жи
ли ща”. Одобреният бю джет е 
2 008 343.88 лв., а сро кът за 
из пъл не ние  24 месеца. 

Целта на про ек та е пре дос та
вя не то на ал тер на тив ни ре зи
дент ни и съ пътс т ва щи услуги, 
ко ито да за ме нят ин с ти ту ци
онал ни те гри жи за де ца та и мла
де жи те с увреждания, нас та не ни 
в ДДМУИ  гр. Мездра. Двата 
центъра за нас та ня ва не от се
ме ен тип ще бъ дат из г ра де ни в 
ра йо ни на града, ко ито раз по ла
гат с ус ло вия за ин тег ра ция на 
под рас т ва щи те в риск, съз да ва
не на си гур на среда, раз ви та и 
ефек тив но дейс т ва ща сис те ма 
от ус лу ги и ле сен дос тъп до 

тран с пор т на инфраструктура, 
об щес т ве ни ус лу ги и заведения. 
От своя стра на две те за щи те ни 
жи ли ща ще оси гу рят на оби та те
ли те им пъл но це нен и са мос то
яте лен жи вот в среда, близ ка до 
семейната. 

Проектът ще об хва не 28 деца, 
раз п ре де ле ни по  рав но в два та 
центъра за нас та ня ва не от се ме
ен тип, и 16 мла де жи и де вой ки 
в две те за щи те ни жилища, вся ко 
с по 8 пот ре бители. Създаването 
и фун к ци они ра не то на то зи вид 
ус лу ги ще доп ри не се как то за 
по доб ря ва не на со ци ал на та 
инфраструктура, та ка и за раз к
ри ва не то на 31 пос то ян ни ра бот

ни места.
В рам ки те на про ек та ще бъ

дат из пъл не ни ре ди ца дейности, 
под к ре пя щи ус тойчи во то со
ци ал но раз ви тие на об щи на 
Мездра: ог ра ни ча ва не до ми
ни мум на де ца та и младежите, 
нас та не ни в спе ци али зи ра ни 
институции, съз да ва не на рав
но стой ни стан дар ти за ка чес
т во на живот, за до во ля ва не 
на ос нов ни те нуж ди на де ца та 
и младежите: ин ди ви ду ал
на грижа, вни ма ние и лич но 
пространство, пъл но це нен и 
са мос то яте лен на чин на жи вот 
в под хо дя ща среда, близ ка до 
семейната. ■

Проектът об хва ща 28 деца, раз п ре де ле ни 
по  рав но в 2 та центъра за нас та ня ва не от 
се ме ен тип, и 16 мла де жи и де вой ки в 2те 
за щи те ни жилища, вся ко с по 8 пот ре бители

ОбщинаМездра
инвестира
още2млн.лв. 
в со ци ал на та 
ин ф рас т рук ту ра



по на ци онал на та прог ра ма 
"Отсоциалнипомощикъм
осигуряваненазаетост"
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Ротарианци да ри ха ма мог раф 
на бол ни ца та в Белоградчик

Областният уп ра ви
тел на Видин Пламен 

Стефанов по се ти об щин с ка та 
бол ни ца в Белоградчик, ко ято 
по лу чи нов ма мог раф от пред
с та ви те ли на Българофрен
с кия ко ми тет за при ятел с т во 
към Ротари Интернешънъл 
и Ротари клуб – София. 
Мобилната ма мог раф с ка апа
ра ту ра е на стойност 100 хи л. 
евро. Ключовете за но ва та 
апа ра ту ра прие уп ра ви те лят 
на об щин с ка та бол ни ца др 
Петя Рускова. 

Областният управител, 
кой то е член на Видинския 
ро та ри ан с ки клуб, из ра зи 
сво ята бла го дар ност към 
пред с та ви те ли те на Българо
френ с кия ко ми тет и Ротари 
клуб – София за про яве на та 
бла гот во ри тел на инициатива. 

„Вие из б рах те бол ни ца та в 
град Белоградчик да има ед на 
край но не об хо ди ма апаратура, 
ко ято ще изиг рае важ на ро ля 
при из вър ш ва не то на прег ле ди 
в поот да ле че ни те на се ле ни 
места. Надявам се пар т ньор
с т во то меж ду две те стра ни да 
про дъл жи да се раз ви ва чрез 
още бла гот во ри тел ни ка узи”, 
за яви пред гос ти те Пламен 
Стефанов. Той обеща, че ня
ма да до пус не да се съз да дат 
ад ми нис т ра тив ни преч ки за 
при веж да не то на апа ра ту ра та 
в експлоатация. 

Прегледите на млеч на та 
жле за с ма мог раф са пре по ръ
чи тел ни не са мо за же ни над 
50 години, но и за помладите 
за ра ди нав ре мен на та ран на 
пре вен ция и диагностика. ■
Слово плюс

Правителството одоб ри про ме ни в ПМС 
59/2011, с ко ето са рег ла мен ти ра ни ус

ло ви ята и ре дът за от пус ка не на без лих ве ни 
за еми на об щи ни те от цен т рал ния бю джет за 
фи нан си ра не на раз хо ди за окон ча тел ни пла
ща ния по одоб ре ни про ек ти по Програмата за 
раз ви тие на сел с ки те ра йо ни за пе ри ода 2007
2013 г.

С до ку мен та се раз ши ря ва об х ва тът на 
дейс т вие на постановлението, ка то то ще се 
при ла га и за об щи ни с одоб рен про ект по мяр
ка 223 „Първоначално за ле ся ва не на не зе ме
дел с ки зе ми” и по мяр ка 226 „Възстановяване 
на гор с кия по тен ци ал и въ веж да не на пре ван
тив ни дейнос ти”. Целта е об щи ни те пол з ва те
ли на без въз мез д на фи нан со ва по мощ по две
те мерки, ко ито са с ма лък бюджет, при хо ди 
и са сил но затруднени, да на ба вят сред с т ва 
за оси гу ря ва не на фи нал ни те пла ща ния към 
изпълнителите.

За ус пеш но то прик люч ва не на изпълнените, 
про ве ре ни и одоб ре ни за под по ма га не про
ек ти на об щи ни по ПРСР с един ме сец се 
удъл жа ва и сро кът за пре дос та вя не то на без
лих ве ни за еми – той ста ва до 30 но ем в ри на 
съ от вет на та ка лен дар на година.■
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Безлихвени за еми на об щи ни те 
ще бъ дат от пус ка ни пооще
двемеркиотПрограматаза
развитиенаселскитерайони

Премиерът Бойко 
Борисов се срещ на в 

Министерски съ вет със за
мес т никми нис тъ ра на 
зе ме де ли ето на Kитайс
ка та на род на ре пуб ли ка 
гн Гао Хонбин, кой то е на 
по се ще ние в България. 
Основна те ма на раз го
во ри те бе ше раз ви ти ето 
на бъл га роки тайс ки те 
от но ше ния в об лас т та на 
сел с ко то стопанство. 

На сре ща та при със т
ва ха още ми нис тъ рът на 
зе ме де ли ето и хра ни те 
Мирослав Найденов, 
как то и гн Бай Жишен, 
пред се да тел на дър жав
на та „Тянджин аг ро биз нес 
към па ни”.

Китайската ком па ния е 
арен до ва ла 20 000 де ка
ра зе мя в Северозападна 
България, къ де то ще бъ
дат от г леж да ни царевица, 
лю цер на и слънчоглед. 
Продукцията ще се из

на ся за Китай.  
Голяма част от 
ма си ви те са в 
об щи на Бойница, 
Видинско, къ
де то спо ред 
дан ни те на 
Евростат се на

ми ра найбед но то на се ле но 
мяс то в Европейския съюз. 

Инвестицията е в раз мер на 
10 млн. ев ро и бе ше при ветс т
ва на от ми нис търпред се да те
ля Бойко Борисов ка то важ на 
пър ва стъп ка в ре али за ци ята 
на съв мес т ни проекти.

По вре ме на раз го во ри те в 
Министерския съвет,  бе ше 
об съ де на и въз мож нос т та за 
сът руд ни чес т во в об лас т та на 

животновъдството. „Страната 
ни има по тен ци ал и ре сурс за 
раз ви тие и на еко жи вот но въд
с т во”, за яви премиерът. Той 
уточни, че бла го да ре ние на  
под дър жа не то на найнис ки те 
ни ва на да нъ ци в ЕС, стра на та 
ни съз да ва ста бил на сре да за 
инвестиции. Тянджин аг ро биз
нес към па ни има на ме ре ния 

да ин вес ти ра още 20 
млн. ев ро в сел с ко то 
стопанство, ка то част 
от сред с т ва та ще са 
за животновъдство.

„С то зи проект, 
кой то за поч ва ме в 
об щи на Бойница, 
по каз ва ме ин те ре
са на Китайската 
на род на ре пуб ли ка 
за сът руд ни чес т во 
с България”, за яви 
от своя стра на за
мес т никми нис тъ рът 
на зе ме де ли ето Гао 
Хонбин. В рам ки те 
на сре ща та бе ше из
ра зе на го тов ност за 
сключ ва не и на двус
т ран но спо ра зу ме ние 
за фи то са ни тар ни 
раз ре ши тел ни за 
из нос на рас ти тел
ни култури.■Слово 
плюс

Китайинвестира
10млн.еврозаразвитие
на зе ме де ли ето в България

Комисията по 
за етост към 

Областния съ вет за 
раз ви тие на об ласт 
Видин про ве де по ред
но то си за се да ние в 
за се да тел на та за ла 
на Областна ад ми
нис т ра ция – Видин. 
Заседанието бе во де но 
от за мес т никоб лас т ния 
уп ра ви тел на об ласт 
Видин Елка Георгиева. 

Комисията одоб ри 
16 про ек та по на ци
онал на та прог ра ма 
„От со ци ал ни по мо щи 
към оси гу ря ва не на 
за етост” на 11те об
щин с ки ад ми нис т ра ции 
и 4 учи ли ща от об ласт 
Видин. Проектите са 
на со че ни към оси гу
ря ва не на за етост в 
ко му нал ноби то ви те и 
со ци ал ни те дейности, 
как то и в сфе ра та на 
поддръжката. Чрез на
ци онал на та програма, 
ко ято ще стар ти ра от 
на ча ло то на след ва
ща та го ди на ще се 
оси гу ри за етост на 
391 души, от пус на ти те 
сред с т ва ще са в раз
мер на 748 163 лева. 

„Критериите, по ко ито 
се оце ня ват про ек ти те 
в Областната ко ми сия 
по заетост, е да са съв
мес ти ми с по со че ни те 
в Областната стра те гия 
за раз ви тие при ори те ти 
и да доп ри на сят за раз
ви ти ето на областта. 
В про ек ти те не се до
пус ка дуб ли ра не на 
дейнос ти или обекти, 
фи нан си ра ни от дру ги 
прог ра ми или до но ри”, 
ка за пред при със т ва
щи те Елка Георгиева. ■
Слово плюс

16 про ек та на об ласт
Видин са одоб ре ни
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КметътнаобщинаВраца
инж.НиколайИванов
представисвояекип.
КрасимираГеоргиеваще
бъдезаместник-кметпо
европейскифондовеи
инвестиции.
КрасимираГеоргиева

заяви,чеевтечениена
проектите,покоитоерабо-
тилаОбщинаВраца,ипод-
чертачеИнтегрираният
проектзаводенцикълна
Врацанямадабъдесамо-
целищеизползвасвоя
професионаленопитза
привличаненаповечеев-
ропейскисредства,тъй
катообщинатаимамного
необходимости.
СветозарЛукановще

бъдезаместник-кметпо
здравеопазванеисоциални
дейности.Тойблагода-
ризаоказанотодовериеи
заяви,чесъссвоятаработа
щеоправдаеполученото
доверие.
КрасимирБогдановще

бъдезаместник-кметпо
образованиеикултура.

КрасимирБогданов
споделипредмедиите,
чеповеренитемуресо-
риотговарятнанеговите
професионалникачества
иотговорности.Всферата
наобразованиетотрябва
дасегарантирасигурност
научителскитеколективи,
дасеповишикачеството
наобразованиетоидасе
осигуриравнопоставеност
навсичкиучебнизаве-
дениянатериториятана
общината.
Тойприпомни,чевпре-

дишнияОбщинскисъвете
билпротивоптимизацията
научилищнатамрежа,тъй
катотоваозначавазакрива-
ненаучебнизаведения.
Всфератанакултурата

щесетърсятвъзможности
заподкрепаиподдържане
накултурнитеинститу-
цииитяхнотоучастиепри
привличанетонаевропейс-
кисредства.Щебъденап-
равеновсичконеобходимо
дасепопуляризиракултур-
но-историческотонаследс-

твонаградаиобщината.
Вземанетонарешенията,
касаещитозиресор,ще
сеправятследразговори
скултурнитеинституции
иКонсултативниясъвет
покултура.
Новиятсекретарна

ОбщинаВрацаеИван
Жеков.Секретарят
наобщинатасподе-
липредмедиите,че
осъзнаватрудностите,
коитопредстоятпред
администрацията,но
щесетърсятреше-
ниязаадекватнотоим
преодоляване.
КметътнаОбщината

припомни,чеединот
приоритетитенауп-
равленскияекипщебъде
привличанетонаевропейс-
кофинансиранезапре-
одоляваненапроблемите,
свързанисинфраструктура
иповишаваненакачество-
тонаживотвобщината.
Нададенатапрескон-

ференцияинж.Николай
Ивановсподели,чеще

сесрещнескметоветена
кметстваипълномощни-
цитенакварталитепора-
дилошатаорганизация
поснегопочистванетона
четвъртокласнатапътна
мрежа,задапровериго-
товносттаимпоснегопо-
чистванетоидобави,чесе
водятразговорисобщин-

скотодружество«БКС»
ЕООДзаснегопочистване-
тонатазипътнамрежа.
Назададенвъпрос

какприемаизборана
председателнаОбщинския
съвет,кметътзаяви,чесе

надяванаекипнаработас
по-малкополитика,когато
залогътеВрацаиуточни,
чегоприеманормално
катопървастъпкаоткон-
ституиранетонановия
Общинскисъвет.■

Кме тът на община Враца 
пред с та ви своя екип

Инж. Николай Иванов, 
кмет на Враца:
ДаработимзаВраца,
дасмеекипътнаВраца
Слово, произнесено на
сесия на ОбС  Враца

В та зи за ла сме хората, от ко ито за ви си съд ба та 
на об щи на Враца. Врачани ни да до ха до ве ри ето си, 
за да взе ма ме ре ше ния от тях но име. Но не само. 
Към нас са от п ра ве ни го ле ми очак ва ния и ис ка ния 
за промяна, за действие, за из ли за не от кризата.

Основната част от вас не са за пър ви път тук и на 
те зи позиции. Съветът ми е: из пол з вай те опи та си, 
но не заб ра вяй те найваж но то  се га си ту аци ята е 
аб со лют но нова, раз лич на от всичко, ко ето е пре жи
вя ва ла общината. Враца, как то ни ко га досега, има 
нуж да от  икономическо, со ци ал но , кул тур но и ду
хов но възраждане. Така че  про ме не те глед на та си 
точка. Не дъл бай те в ми на ло то и в ста ри кон ф лик ти 
и отношения, а гле дай те напред.

Тази но ва си ту ация изис к ва и то тал на про мя на 
във фи ло со фи ята на взе ма не на ре ше ния и уп рав
ле ни ето на oбщи на Враца. От днес на та тък ние 
не мо жем да сме са мос то ятел ни играчи, а тряб
ва да сме еки път на Враца. Трябва да ра бо тим за 
Враца, а не за партийния, корпоративния, лич ния 
си интерес.

Моето убеж де ние е, че пър ва та стъп ка към из г
раж да не то на то зи екип е да си стис нем ръ це те по 
три ос нов ни точки:

Обединение и кон сен сус за об щи ко ор ди ни ра ни 
дейс т вия меж ду всич ки по ли ти чес ки си ли за ре ша
ва не на клю чо ви за об щи на та проб ле ми – ус пеш
но то уп рав ле ние и прив ли ча не на ев рос ред с т ва та 
и от чайва що то по ло же ние на инфраструктурата. 
Отказ от как ви то и да е по ли ти чес ки иг ри по те зи 
проблеми.

Нов ха рак тер на от но ше ни ята и дейнос т та в са
мия Общински съвет. Спазване на всич ки за ко но ви 
процедури, чес т на игра, прозрачност, прек ра тя ва не 
на зад ку лис ни те спо ра зу ме ния и коалиции. Враца, 
ин те ре си те на хо ра та и на чес т ния биз нес ня ма да 
бъ дат ра зиг ра ва ни в по ли ти чес ки покер.

Нова ди на ми ка та в ра бо та та на кме та и 
Общинския съвет. С ед на ду ма  кметът, об щин с ки
те съветници, ад ми нис т ра ци ята тряб ва да ра бо тят 
повече. Ние тряб ва да сме про ак тив на та стра на 
в тър се не то на ре ше ния за из ход от кризата. Ние 
тряб ва да чу ка ме на вра ти те и на Европа, и на 
правителството, и на чуж ди те инвеститори. А не да 
ча ка ме ня кой да по чу ка на на ша та врата. Общината 
тряб ва да спре да се дър жи ка то раз п ре де ли тел на 
дър жав на субсидия, а да вле зе поре ши тел но ка то 
сти му ла тор и ре гу ла тор на мес т на та икономика, в 
со ци ал на та политика, в образованието, в проб ле ми
те на селата.

Не ис кам от вас по ли ти чес ки комфорт, ни то бе зус
лов на подкрепа. Не ис кам вре ме в аванс. Не очак
вай те то ва и от мен.

Това, ко ето ис кам и ще пос тиг на е да ра бо тим 
обективно, честно, да спаз ва ме правилата, да ра бо
тим по ве че и ко га то ин те ре сът на об щи на Враца го 
на ла га – да сме единни.

Благодаря ви, успех!

40проектавъвВрачанскаоб-
ластзадогодинапопрограма„От
социалнипомощикъмосигуря-
ваненазаетост“бяхагласувани
единодушно.Проектитесанаоб-
щастойност694690лева,скоито
сеосигуряват407работниместа.
ОпределениятзаобластВраца
бюджете694870лева.Проектите
щебъдатвнесенизаодобрение
ифинансираневсоциалното
министерство.Разпределението
импообщиниеследното:

Борован–12проектаза63ра-
ботниместа,БялаСлатина–2
проектаза104места,Враца–7за
16,Криводол–1за47,Козлодуй
–5за47,Хайредин-1за53,
Мездра–1за8,Роман–4за26,
Мизия–1за7иОряхово–6про-
ектаза36места.Работодатели
саобщини,училища,детс-
киградини,социалнидомове,
читалища,фирми,болници,
кметства.
Заседаниетонапостоянната

Комисияпозаетостбешепред-
седателстваноотзаместникоб-
ластниятуправителЦветелина
Теофилова.Нанегоучастваи
директорътнаРегионалнаслуж-
бапозаетост–МонтанаДаниела
Накова.Бешеактуализирани
съставътнаКомисиятазаради
проведенитеминалиямесецмес-
тниизбориивлизанетонанови
хоракаточленовенапостоянна-
таКомисияпозаетост.■Слово 
плюс

Комисията по за етост одоб ри 
40проектаза407работниместа

Заместниккме тът на об
щи на Враца Красимир 

Богданов бе ше офи ци ален 
гост на „Иновационен ла
гер” в СОУ „Козма Тричков”. 
Мероприятието се про веж
да по фор мат на «Джуниър 
Ачийвмънт България» ка то 
част от се рия ини ци ати ви 
на ор га ни за ци ята в рам ки те 
на Световната сед ми ца по 
предприемачество. 

По вре ме на 
ла ге ра  учас т ни
ци те ра зис к ват 
кон к рет но биз нес 
пре диз ви ка тел с
т во и ге не ри рат 
идеи. 

В при ветс т
ви ето на кме
та на об щи на 
Враца, под не се
но от Красимир 
Богданов, бе ше 
под чер та на  зна
чи мос т та на ме
ни джър с ко то обу
че ние в училище,

„…
Окуражаването 
на пред п ри ема
чес кия дух и 
спе ци али зи ра
но то обу че ние в 
та зи на со ка са 
от осо бе на важ
ност за тем па на 
ико но ми чес ко 
развитие, по ви
ша ва не на за
етос т та и ка чес т

во то на живот. 
Затова с та зи ини ци ати ва 

вие се включ ва те в ин те лек
ту ален маратон, из пол з вай ки 
ин фор ма ци он ни те технологии, 
ко ито са нас то яще то и бъ де
ще то на бизнеса. А ние вяр ва
ме във вас, мла ди те хора, ко
ито са част от него. Днешното 
съ би тие е част от об щи те ни 
уси лия да по ма га ме на мла ди
те да се ре али зи рат ус пеш но 

и да бъ дат кон ку рен тос по соб
ни…”

Специално жури, със та ве но 
от изя ве ни име на в бизнеса, 
кла си ра пър ви те три от об що 
се дем те отбора, учас т ва ли в 
надпреварата. 

Красимир  Богданов наг ра ди 
кла си ра ни те и по же ла ус пех 
на първенците, ко ито ще пред
с та вят учи ли ще то на на ци
онал но то състезание.■

Иновационен лагер 
в училище
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Дават 4 млн. лв. на
об щи ни засаниране
12 об щи ни в стра на та ще по лу чат 4 млн. лв. за про ек ти 
за енер гий на ефективност
Това ста на възможно, след ка то ми нис тъ рът на 
икономиката, енер ге ти ка та и ту риз ма Трайчо Трайков 
под пи са спо ра зу ме ния с тях за фи нан си ра не то на про
ек ти те им. Средствата са от пус на ти от Международен 
фонд „Козлодуй” (МФК).  Парите ще се вло жат за по
доб ря ва не то на отоп ли тел ни те системи, смя на та на 
дог ра ма и дру ги мер ки за енер гий на ефек тив ност в 40 
об щес т ве ни сгради, от ко ито че ти ри ле чеб ни и здрав ни 
заведения, 8 дет с ки гра ди ни и други. Трайков уточни, че 
не се изис к ва съ фи нан си ра не по про ек ти те за от пус ка
не на па ри от фонда. Със средствата, от пус на ти от него, 
до се га е пос тиг на то на ма ля ва не на пот реб ле ни ето на 
енер гия по ве че от 7%. Парите във фон да се от пус кат 
от ЕС ка то ком пен са ция за пред с роч но то зат ва ря не на 
пър ви те че ти ри бло ка на АЕЦ „Козлодуй”. С тях се фи
нан си рат мер ки за енер гий на ефективност.■

ДФ „Земеделие”
отпуска за еми
заторисемена
Държавен фонд „Земеделие” от пус на це
ле ви кре дит за ку пу ва не на ми не ра лен 
тор и се ме на за про из вод с т во то на пше ни
ца за ре кол та 2012, съ об щи ха от фонда. 
Срокът за при ем на за яв ле ния е до 30 
но ем в ри 2011 г. и/ или до из чер п ва не на 
фи нан со вия ресурс, кой то е в раз мер на 
9 930 000 лева. Кредитът за ку пу ва не на 
ми не ра лен тор е в раз мер на 80 лв. на ха, 
а за се ме на – по 60 лв. на ха. Семената 
мо гат да бъ дат и соб с т ве но про из вод с т во 
и да са не окон ча тел но сертифицирани. 
Заемите ще се да ват при лих ва от 6%. 
Кандидатстването е с ед но за яв ле ние и за 
две те нап рав ле ния заедно, ка то сто па ни
те мо гат да пред с та вят об ща зас т ра хов ка 
и обез пе че ние по кредита.■На

кр
ат

ко

ЧЕЗ помогна на детска
градина в с. Лехчево
Служители на ком па ни ята по ло жи ха доб ро во лен труд и 
ос ве жи ха дет с ки те съ оръ же ния в дво ра на гра ди на та

СлужителинаЧЕЗзарадвахас
люлкаи90столчетадецатавдет-
скатаградинавс.Лехчево,обл.
Монтана.Освенподаръцитете
боядисахавсичкидетскисъоръ-
женияиоградатавдворанагра-
динатасматериали,осигурениот
компанията.ДимоПетров,дирек-
тордирекция„Обновяване,про-
учванеипредоставяненамрежи”
в„ЧЕЗРазпределениеБългария“
същосевключивдоброволческата
акция.Тойпосетидетскатагра-
динавпонеделник(7ноември)и
връчиподаръцитенадиректорката
ПаолинаДимитрова.
„Сътрудничимсместните

власти,задаможемнай-точнода
определимкъдеикакпомощтани

бибиланай-пълноценна.Подобно
партньорствоеотобществен
интерес,затовавярвам,четощесе
затвърждаваизадълбочавасвреме-
то”,казаДимоПетров.
„Нямамдумидаопишасвоята

благодарностзатазиинициатива.
Освенчетябешеприятна
изненада,бешеиизключително
навременна.През2012г.гради-
натаниимаюбилей–ставана50
години.Несмесеинадявали,че
щепосрещнемпразникасобно-
вендвориновистолчета”,каза
ПаолинаДимитрова.
Инициативатаечастот

Седмицатанадоброволчеството,
организиранаотслужителинаЧЕЗ.
Между7и14ноемвридоброволци

откомпаниятащеосвежатобщо
шестдетскизаведениявЛехчево,
Монтана,Видин,Ловеч,Дъбовани
Гулянци.
Средпредвиденитедейности

сабоядисваненасъоръженията
заигравдвороветенадетските
заведения,закупуванеимонтира-
ненаосветителнителаидетски
столчетаидр.Средстватазама-
териалитесаосигурениотЧЕЗ.
Изборътвкоидетскиградинида
бъдатпроведенидоброволческите
акциибенаправенвсътрудни-
чествосадминистрациятанасъ-
ответнитеобщини.Скампанията
работещитевЧЕЗсеприсъединя-
ваткъмЕвропейскатагодинана
доброволчеството.■Слово плюс

КНСБ започва 
стачнидействия

Национални про тес т ни и стач ни 
дейс т вия ще има, ако от но во бъ дат 
по га зе ни пра ва та на работещите, 
за яви Мила Иванова, пред се да тел на 
Регионалния съ вет на КНСБ  Враца
Про ве де се из вън ред но за се да ние на Изпълнителния 

ко ми тет на КНСБ и Националния ста чен комитет, 
във връз ка с изяв ле ни ята на ми нис тър Симеон 
Дянков за пен си он на та въз раст и па ри те за тру дов 
стаж и про фе си она лен опит. 

На за се да ни ето бя ха об съ де ни про дъл жа ва не то и не обос
но ва но то за дъл бо ча ва не на нас тъп ле ни ето сре щу тру до ви
те и оси гу ри тел ни те пра ва на граж да ни те и  за сил ва щия се 
на тиск вър ху пра во то на син ди кал но сдружаване. Министър 
Дянков и не го ви ят за мес т ник гн Горанов гру бо по га зи ха 
пра ви ла та и нор ми те на со ци ал но то пар т ньор с т во и взри
ви ха со ци ал ния мир с изяв ле ни ята си за сус пен ди ра не на 
пос тиг на то то след теж ки пре го во ри и на ци онал на про тес т на 
ак ция на КНСБ спо ра зу ме ние от есен та на ми на ла та година. 
Повишаването на пен си он на та въз раст и от не ма не то на кла
са ня ма да ста би ли зи рат пен си он на та сис те ма в България, 
за явя ват от ръ ко вод с т во то на синдиката.

От КНСБ са категорични, че син ди ка тът е длъ жен да про ти
во дейс т ва на без п ре це дент ния на тиск вър ху пра ва та на хо ра
та и обез ли ча ва не то и обез с мис ля не то на со ци ал ния ди алог 
и сътрудничество. В та зи връз ка при емат след ни те решения:

1. На нас ро че но то за 20.11.2011 го ди на (неделя) от 11.00 
ч. за се да ние на Консултативния ко ми тет меж ду КНСБ и КТ 
„Подкрепа”, с учас ти ето на два та Национални стач ни ко ми те
ти и пред с та ви те ли на федерациите, син ди ка ти те и съюзите, 
ръ ко вод с т во то на КНСБ да предложи:

● об съж да не на от тег ля не то от НСТС на де ле га ци ите на 
два та синдиката;

● стар ти ра не на на ци онал на под пис ка за под го тов ка и 
про веж да не на ефек тив ни на ци онал ни стач ни дейс т вия сре
щу по ви ша ва не то на пен си он на та въз раст и от не ма не то на 
класа;

● про веж да не на на ци она лен про тест пред Парламента 
във вре ме то на под го тов ка та и об съж да не то на анон си ра ни те 
от Дянков намерения.

2. Ръководството на КНСБ не за бав но да ин фор
ми ра Европейската кон фе де ра ция на профсъюзите, 
Международната ор га ни за ция на проф съ юзи те и Бюрото за 
ра бот ни чес ки дейнос ти на МОТ (АКТРАВ) за случ ва що то се в 
България и да по ис ка меж ду на род на под к ре па на бор ба та на 
тру де щи те се у нас.

3. Призовава ми нис търпред се да те ля Бойко Борисов 
да за яви дър жи ли на ан га жи мен ти те по Националното 
споразумение, скре пе ни с не го вия подпис. Да оце ни по ве де
ни ето на ви цеп ре ми ера и ми нис тър на финансите, как то и 
со ци ал ни те и по ли ти чес ки пос ле ди ци от не го ви те изяв ле ния 
и очак ва ме по ка на за спеш на среща, за да се из бег не ес ка ла
ция на со ци ал но то нап ре же ние с неп ред ви ди ми последици. 

4. КНСБ се об ръ ща към всич ки ра бот ни ци и слу жи те ли в 
страната, не за ви си мо да ли чле ну ват или не в син ди кал ни 
ор га ни за ции да из ра зя ват от к ри то сво ето от но ше ние към по
ви ша ва не то на пен си он на та въз раст и от не ма не то на класа, 
ка то се при съ еди нят към ор га ни зи ра ни те про тес т ни и дру ги 
дейс т вия на синдикатите.■

Секретарят на Община Враца Иван Жеков при със т ва на тър
жес т во по по вод 20го диш ни на та от уч ре дя ва не на Търговско
про миш ле на па ла та –Враца, ко ето се със тоя на 18 но ем в ри в 
хо тел „Хемус”

В поз д ра ви тел ни я ад рес кметът на об щи на Враца из ра зя ва 
сво ето ува же ние към тру да, дръз но ве нието и пос то ян с т вото 
за ре али за ци ята на ед на  ус пеш на структура, „съз да де на в 
края на един век и прос пе ри ра ща в на ча ло то на следващия. 
Свидетели сме на то ва как ди на мич но све тът и дър жа ва та ни 
се про ме ня ха за те зи две де се ти ле тия и все ки от нас мо же да 
си да де смет ка кол ко не об хо ди мо и доб ре ор га ни зи ра но тряб
ва да е ед но нещо, за да ос та не на висота, тър се но и по чи та
но от хо ра та през ця ло то то ва време.

Ето за що по по вод днеш ния прек ра сен праз ник поз д ра вя
вам всички, ко ито са свър за ни с та зи ре али зи ра на във вре
ме то инициатива! Пожелавам още поши ро ки прос то ри за 
ам би ци ята на ръ ко вод с т во то и пъл на ре али за ция на всеки, 
кой то е по тър сил под к ре па та и съ дейс т ви ето на Търговско
про миш ле на та палата. Нека всич ки да тво рят и съз да ват още 
по ве че ус пе хи в пол за на хо ра та през след ва щи те години.

Бъдете все та ка ам би ци оз ни и компетентни!” се каз ва още в 
поз д ра ви тел ни я ад рес на ин ж.  Ни ко лай Иванов. 

От име то на община Враца бе ше връ чен подарък  кар ти на 
с из г лед на про хо да Вратцата.■Слово плюс

Търговско-промишлена 
палата във Враца

20 години
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ПГСАГ „Проф. арх. Стефан 
Стефанов” – Монтана 
сновпроектпо
секторнапрограма
„ЛеонардодаВинчи”

За вто ри път уче ни ци те на Професионална гим на зия по 
строителство, ар хи тек ту ра и ге оде зия „Проф. арх. Стефан 
Стефанов” ще по лу чат въз мож ност да осъ щес т вят мо бил
ност с цел прак ти ка в стра на от Европейския съюз. Двадесет 
уче ни ци ще пре би ва ват и ра бо тят три сед ми ци от 23.III.2012 
г. до 12 ап рил 2012 го ди на в Портсмут  Великобритания. 
Това ста ва възможно, бла го да ре ние на спе че лен про ект № 
20111BG1LEO0104579 “Иновативни практики, ба зи ра ни на 
ком пю тър ни те тех но ло гии”  от гим на зи ята по Секторна прог
ра ма „Леонардо да Винчи”, дейност „Мобилност”.

Цел на про ек та е по лу ча ва не то на но ви про фе си онал ни 
уме ния и ком пе тен ции в об лас т та на ком пю тър ни те тех но
ло гии и програмирането, чрез про веж да не то на прак ти ка в 
ре ал на сре да за при до би ва не на прак ти чес ки опит.

Цялото то ва пре диз ви ка тел с т во е от п ра ве но към уче ни ци
те от 10 клас. За учас ти ето си в про ек та те са из б ра ни след 
учас тие в кон курс по критерии, оп ре де ле ни предварително, 
и чрез по ла га не на тес то ве по про фе си онал на под го тов ка и 
по ан г лийс ки език. Учениците в про дъл же ние на 3 ме се ца ще 
пре ми нат и през до пъл ни тел на про фе си онал на под го тов ка 
по спе ци ал нос т та (180 уч. часа) и по ези ка (140 уч. часа), не
об хо ди ми им за ус пеш но то про веж да не на практиката, след 
ко ето от но во ще се явят на изпит. 

По вре ме на мо бил нос т та учас т ни ци те ще ра бо тят съ
об раз но спе ци ал нос т та си и пред ва ри тел но съг ла су ва
на та прог ра ма на практиката, съ об щи еки път по проекта. 
Инж. Красимира Каменова е ръководител, а инж. Людмила 
Григорова е координатор, ко ито са уве ре ни в ус пе ха и ка чес т
ве но то из пъл не ние на проекта. ■Слово плюс

Анна ДИНЕВА,
гл. ек с перт в от дел
“Териториален 
ар хив” – Монтана

Освеннеясамооще
двамабившиди-

ректоринаархивиотцяла
Българиясанаграденис
високотоотличие,коетой
даваоснованиедаотрази
къмбележкитеси,воде-
ниповременасесията:
“Истинскаизненадаи
радост,ченай-послесе
намериначиндабъдаоце-
ненаотДържавнаагенция
“Архиви”–София”.
ЛалкаМетодиеваеро-

денана05.04.1933г.вс.
Стубел,Фердинандско.
Основнообразованиеза-
вършвавроднотосисело,
средно–вДевическата
гимназиявМихайловград,
ависше,позадоченпът
–въвВисшияинститут
зафизическакултураи
спорт„ГеоргиДимитров”
–София.През1955г.се
омъжвазаИлияПетков

отс.ГорнаКовачица,
Михайловградско.Имат
дведеца–дъщеряЗояи
синРумен.
Презцелияситрудов

пътЛалкаМетодиеваена
ръководнаработа–сек-
ретарнаОколийскияи
Окръжниякомитетна
ДКМС–Михайловград,
заместник-председател
наОкръжниясъветна
БСФС,завеждащсектор
„Изкуствоикултура”вОК
наБКП,заместник-пред-
седателипредседателна
Окръжниясъветзаизкус-
твоикултура(ОСИК)и
членнаИзпълнителния
комитетнаОкръжния
народенсъвет(ИКна
ОНС),секретарнаИКна
ОНС–Михайловгради
ресоренотговорникна
Организационнияот-
делвОНС,наОСИКи
Окръженсъвет„Народна
просвета”.Развиваиак-
тивнаобщественадейност
вСъюзанабългарските

филателисти,Българския
червенкръст,БСПидр.
От01.01.1984г.едирек-

торнаДирекция„Окръжен
държавенархив”–
Михайловград.Шестте
годиниподнейноръковод-
ствосаедниотнай-ползот-
ворнитезаразвитиетона
архива.Многоотуспехите
наархивакатоинститу-
цияпрезтозипериодсе
дължатнанеизчерпаемата
енергия,огромнатара-
ботоспособностиамби-
циянаЛалкаМетодиева.
Изграденаематериалната
базанаархива,оборудвани
салабораториите,каби-
нетитенаслужителитеи
централнотофоайе,напра-
венаепланировкаиограда
надвораит.н.
Катодиректорсее

стремяладаиздигнеар-
хивакатоводещкултурен
институтвокръга.Ощес
назначаванетосизапочва
активносътрудничество
сИсторическиямузей,
Регионалнатабиблиотека,
ГрадскииОкръженсъвет
закултура,Българскафо-
тографияиКинефикация
–Михайловград.
Организираниса
чествания,изложбиидру-
гикултурнимероприятия,
коитоспомагатзапопуля-
ризираненадокументално-

тонаследство,съхранявано
вархива.Направениса
многоекспозициинадоку-
ментиотличенпроизход,
организиранисасрещи
сдарителиналичнидо-
кументипоповодтехни
годишниниидр.Архивът
сепревръщавпритегате-
ленцентързакултурните
деятелиотокръга.
Голямаезаслугатана

ЛалкаМетодиевазаорга-
низиранеипровежданена
честванетона25-годишни-
натанаархивапрез1988
г.,когатоеекспонирана
документалнатаизложба
“Българияибългарска-
таисториявархивитена
ВатиканаиВатиканската
апостолическабиблиоте-
каXV-XVIIIв.”,заснете
филмзаархиваиеиздаден
юбилееналбум.Начест-
ванетоприсъстватвсички
директоринаархивиот
страната,катозатяхЛалка
Методиеваорганизира
посещениевКлисурския
манастириконцертнасве-
товноизвестнияансамбъл
“ЙоанКукузел”.
Катодиректорнаархива

ЛалкаМетодиеваразвива
иактивнамеждународна
дейност–ръководиекипи
отбългарскиархивистив
ЧехословакияиПолшаза
изучаваненачуждияопит.

Нещоповече–архивът
вМонтанаставалице
набългарскатаархивна
системаисепревръ-
щавцентързаобмяна
наопит–посетенеот
делегацииотСССР,
Унгария,Чехословакия,
Румънияидр.
Изразнапризнание

зацялостниятрудовпът
наЛалкаМетодиева
еиздадениятУказна
Държавниясъвет,с
койтоенаграденасор-
ден„Червенознамена
труда”.Награждавана
еисорден„Трудова
слава”,орден„Кирили
Методий”ІІстепен,юби-
леенмедал„25годиниот
Социалистическатарево-
люция”идр.
Пенсионереот1990г.

Катопенсионерработив
Общинскопредприятие
„Обреднидейности”зара-
достниритуали.
Вотдел“Териториален

архив”–Монтанасе
съхраняватдокументиот
личенпроизходнаЛалка
Методиева.Описаниса
136архивниединици.
Товасадокументиот
биографиченхарактер
–автобиография,гра-
мотиидр.;бележници
съсзапискиотслужеб-
натайдейност;слова,

изказвания,приветствия
идоклади,изнесенина
политически,културнии
др.мероприятия;поздра-
вителниадреси,приветст-
вияителеграмиотнеядо
политически,стопанскии
културнидейципораз-
личниповоди;кореспон-
денциясучрежденияи
организациипослужебни
въпроси;делегатскикарти,
запискиидр.материалиот
участиевотчетно-изборни
конференциииконгресина
общественииполитически
организации;поздрави-
телникартичкиипокани;
снимки.Документитеса
достъпнизавсички,ко-
итоискатдаседокоснати
запознаятсЧовека,ръко-
водителяитворецаЛалка
Методиева.■

Зас лу же но приз на ние 
за Лалка Методиева
На 10 октомври по вре ме на тър жес т ве на се сия в аула та на Софийския 
уни вер си тет  Лалка Методиева, ди рек тор на Архива в Монтана бе ше 
удос то ена с по чет ния знак и гра мо та на Държавна аген ция “Архиви” 
за при нос в раз ви ти ето на ар хив но то де ло по слу чай 
60го диш ни на та на дър жав ни те ар хи ви в България

Галя МАРКОВА

За дни на то ле рант нос т та от 
14 до 18 но ем в ри обя ви ха 

съв мес т но чи та ли ще то и ОДЗ 
„Славейче” в Криводол. Открит 
урок  на те ма „Аз съм раз ли чен” 
пред с та ви в ПГ  5го диш ни 
ст. учи тел Петя Тодорова пред 
родители, учи те ли и гос ти. Чрез 
вклю че ни раз лич ни средства 
де ца та има ха въз мож ност за 
раз лич ни на чи ни на за бав ле
ния и об щу ва не  ди аг нос тич ни 
упражнения, компютър, книжка, 
пъ зе ли  и най го ля ма та из не
на да да ос та вят от пе ча тък с 
ръ ка вър ху „Дървото на то ле
рант нос т та”. Емоционално
во ле ва ак тив ност у 
де ца та пре диз ви ка при каз ка та 

за „Лошата ду ма”, къ де то всич
ки де ца не вол но пре ми на ха от 
слу ша те ли в ро ля та на  дървар, 
мечка, ме че та и гора. Христина 
Кръстева ак цен ти ра на по ука та 
от „Лошата ду ма” и в зак лю че
ние се обър на към родителите, 
че де ца та въз п ри емат мо де ли 
на по ве де ние от се мейс т во
то и от обкръжението, в ко ето 
живеят, ма кар и по ня ко га са мо 
ка то наблюдатели, а не ка то 
участници. Седмицата ще прик
лю чи с офор мя не то на „ Албум 
на то ле рант нос т та” и книж ка та 
„Лошата ду ма” с ри сун ки на 
де ца та от шко ла та по изоб ра зи
тел но изкуство, ръ ко во де на от 
П. Тодорова, след ко ето ще се 
съх ра ня ват в библиотеката. 

Двете ин с ти ту ции са доб ри 
пар т ньо ри и про веж дат съв
мес т на по ли ти ка по от но ше
ние на въз пи та тел ния про цес 
при де ца та .  От ед на стра на, 
учи те ли те в дет с ка та гра ди
на фор ми рат знания и уме ния 
за об щу ва не меж ду децата, а 
от дру га  от го ля мо зна че ние 
за въз пи та нието в дух на то
ле рант ност и ува же ние имат 
про веж да ни те из вънучеб ни 
за ни ма ния по танцово и те ат
рал но из кус т во, и съв мес т но 
ор га ни зи ра ни те празниците. 
Това спо ма га за ут вър ж да ва не 
на  лич нос т та на вся ко дете, 
ка то съз да ва ус ло вия за из г
раж да не на со ци ал ни връз ки 
меж ду децата.■

на ри су ва ха де ца та от
ОДЗ "Славейче" в Криводол

Дърво на то ле рант нос т та
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►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР 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

“МОНТКОМЕРС” ООД
► Работно облекло, 

ремъци, лагери, гуми, 
семеринги, греси, 
полиетилен, маркучи, 
карбид, сезал, 
гвоздеи, лич ни 
пред паз ни средства

Монтана,
ул.“Индустриална” 27, 
тел. 096/300 778; 0894/60 88 40

ЕТ “МАРИУС-Пламен Марков-Ваня Емилова”

■ Внос на ел.уреди и бяла техника
   втора употреба от Германия

Магазин в Монтана: 
бул. “Трети март” 91, тел. 0887/17 94 94

■ Превоз на пътници до Германия
■ Поръчки за автомобили
■ Транспорт с платформа

Монтана, 0887/17 94 94; 0888/32 35 63

СД “ДАНИМИЛА”
Георги Георгиев

PVC и алуминиева дограма, окачени тавани, 
гипс-картон, топлоизолация, фаянс и 

теракота. Ремонт на покриви. Блиндирани 
и МДФ врати. Боядисване, огради и 

довършителни дейности

Монтана, ул. “Индустриална”48, 
тел. 0898/223 500; e-mail: danimila_plast@abv.bg

ЕТ “Владимиров
ин же не ринг”

●Ремонти и ре цик ли ра не на 
ди зе ло ва го рив на апа ра ту ра 
за сел с кос то пан с ка и тран с
пор т на тех ни ка
●Всички ви до ве рус ки
  ГИП и дю зи
●БОШ (без електроника)
●ДРА 3, 4, 6ци лин д ро ви ля ва и дяс на ори ги нал ни
  ре зер в ни части.

Монтана, ул. “Нишка” 17, 
тел. 0898/214 557

д-р Любомир Христов, 
тър гов с ки
 пред с та ви тел

   зa Северозападна 
         България

●Ветеринарни апарати, инструментариум, 
хра ни за животни, аксесоари, фуражи, фу раж ни 

добавки, пре микси, консултации
Офис Монтана:

тел. 096/300 925; 0888/675 949, 0878/303 171; 
e-mail: montana@lekoom.com Магазини КООП 

“Заедно на пазар”

120 години  пазаруваме
с доверие!

Давам под наем оборудван магазин със санитарен 
възел в идеален център на Монтана, с 
магазинерка с опит и сигурни клиенти. 

Тел. 0988/66 20 75

ТПК “Септември” – 
Монтана

произвежда:
• дюшеци, ма си – хол ни и кухненски, 

и столове
• Отдава по ме ще ния под на ем

за офи си и производство
Има сво бод ни по ме ще ния

в Битов ком би нат – за офиси

Монтана, ул. “Индустриална” 8, 
те л. /факс: 096/305 802  – гл. счетоводител
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Инициативата е във връз ка с 
нас тъп ва не то на есен нозим

ния сезон. Целта на ак ци ята е пре
вен ция на път нот ран с пор т ни те 
произшествия, найве че с учас ти ето 
на пешеходци, как то и под го тов ка 
на ав то мо би ли те и ос та на ли те пре
воз ни сред с т ва за дви же ние през 
зимата, по доб ря ва не на улич но то 
осветление, мар ки
ров ка та и дру ги ус ло
вия за бе зо пас ност в 
на се ле ни те мес та и 
из вън тях. Изготвена 
е ин фор ма ци он на 
листовка, ко ято да се 
раз да ва по вре ме на 
акцията.

Във връз ка с пре
вен ция на път ния 
трав ма ти зъм сред 
де ца та БЧК пое ан га
жи мен та в пе ри ода от 1 до 30.11.2011 
г. да про ве де т.нар. „открити уроци” 
по път на бе зо пас ност с наймал ки
те уче ни ци от пър ви до тре ти клас. 
Акцентът е вър ху ос нов ни те пра ви ла 
за дви же ние на де ца та ка то пе ше ход
ци и тях но то по ве де ние на пътя.

На 18 ноември. в  Първо ОУ „Св.

св.Кирил и Методий”  Монтана,  
доб ро вол ци от БМЧК при пом ни ха 
ос нов ни те пра ви ла за движение, 
ко ито де ца та тряб ва да спаз ват ка то 
пешеходци. В края на уро ка зна ни
ята на мал чу га ни те се про ве ря ва ха с 
тест, а  де мон с т ра ци ята по оказ ва не 
на първа по мощ при пъ тен инцидент, 
си му ли ра на от младежкият авариен 

екип, бе ат рак ция и урок как да се ор
га ни зи ра ме на пътя. За всич ки те 106 
уче ни ци има ше награди. 

Съвместната ини ци ати ва на по ли
ци ята и БЧК ще про дъл жи с ор га ни
зи ра не на пет ин те рак тив ни от к ри ти 
уро ка по път на бе зо пас ност  в ос нов
ни те учи ли ща на града.■

БЧК,  Пътна по ли ция 
и СБА в съв мес т на
акция„Светлина“
20 но ем в ри 2011 г. – Световен ден
за въз по ме на ние на жер т ви те на
път нот ран с пор т ни про из шес т вия

“Ибис – Масаж” 

ЕООД
Иванка Петрова

Масажи: 

●лечебен, 
●класически, 

●спортен, 
●билков, 

●козметичен

Терапии: 

●ориз
 и бамбук, 

●шоколадова, 
●винена

Монтана, 
ул. “Л. Каравелов” 6-А, 
тел. 0887/042 914

24 чет вър тък * Св. вмчца 
Екатерина. Св. вмчк Меркурий

25 пе тък * Св. Климент, 
архиеп. Охридски. Св. Климент, 
па па Римски. Св. Петър, еп. 
Александрийски (Отдание 
на Въведение Богородично) 
(Разрешава се риба)

26 съ бо та Преп Алипий 
Стълпник. Преп. Яков 
Отшелник. Св. Стилиан 
Пафлагонийски

27 не де ля † Неделя след 
Неделя по дир Въздвижение. 
Преп. Теодосий Търновски. 
Св. вмчк Яков Персиец. Преп. 
Паладий.

28 по не дел ник Св. прпмчк 
Стефан Нови. Св. мчк 
Иринарх. Св. 15 свщмчци 
Тивериополски. Св. мчк 
Христо.

29 втор ник Св. мчци 
Парамон и 370 мъченици. Св. 
мчк Филумен. Преп. Акакий 
Синайски.

30 сря да * Св. апос
тол Андрей Първозвани 
(Андреевден) (Разрешава се 
риба)

ОБЩИНА МОНТАНА
3400 МОНТАНА БЪЛГАРИЯ, Ул. Извора № 1 тел: 00359 96 300 400 факс: 00359 96 300 401

Email: montana@montanabg.net

Напомняме на всич ки юри ди чес ки лица, как то и на фи зи чес ки те лица, ко ито пол з ват не жи лищ ни и про из вод с т
ве носто пан с ки имо ти ка то търговски, производствени, сел с кос то пан с ки и др. подобекти, в ра йо ни те, оп ре де ле ни 
със Заповед на кмета на Община Монтана № 2129 от 20.10.2011 г., че имат въз мож ност до 30.11.2011 г. да по да
дат дек ла ра ция за оп ре де ля не на так са би то ви от па дъ ци спо ред ко ли чес т во то на би то ви те отпадъци.

В дек ла ра ци ята се по соч ва ви дът и бро ят на съ до ве те за из х вър ля не на би то ви те отпадъци, ко ито ще се из
пол з ват през годината.

Тази въз мож ност е рег ла мен ти ра на в Наредба за оп ре де ля не и ад ми нис т ри ра не на мес т ни те да нъ ци и так си и 
це ни на ус лу ги, при ета с Решение на Общински съ вет – Монтана.

Декларациите се по да ват в Община Монтана – от дел „Местни при хо ди”.



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

slovoplus@yahoo.com

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”

Председател
на кооперация
“Журналист”
и гл. редактор:

Параскева Маркова 
тел. 0886 024 339,
         0876 537 952

●Печатница Враца● ЕООД

Монтана, ул.“Пейо Яворов” 1, Бизнесцентър “Огоста”

Екип Враца 
ул.“Цв. Кръстенякова” 13 
ОКС, 3000, п.к. 140, 
тел.: 092/665 400; 
          0897/658 888
Екип Монтана
3400, п.к. 133,  
ул. “Пейо Яворов” 1,
бизнесцентър “Огоста”,
ет.4, тел. 096/588 292;
0882/ 910 550; 0876/537952
Екип Видин                                   
3700, ОКС, ул.”Г. Божинов” 1
тел.: 0889/399 349
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Юрий САПУНДЖИЕВ

Следпрестъпнатааван-
тюранацарФерди-

нанддазаповяданападение
надсъюзничкатаниСърбия,
задасеопълчатсрещунас
всичкибалканскистрании
държаватаниепринуденада
просипозоренмирсъсза-
губанатеритории,алчният
КобургипрезПърватасве-
товнавойнаотновосключил
таенсъюзсГермания,Авс-
троунгарияиТурция(т.нар.
Троенсъюз)изапочнала
мобилизация.
Народътпосрещналвраж-

дебномобилизацията.В
някоивоенничастиизбух-
налибунтове,нотебили
жестокопотъпкани.Мнози-
насеукрили,другиоткрито
негодували.Никойнеискал
дасебиерамодорамос
доскорошнитепоробители
турцитесрещубратятаосво-
бодителируси.Съдилищата
работелитрескаво.Затвори-
тесепълнели.Изпълнявали
сесмъртниприсъди.
Преди96г.,на1октомв-

ри1915,Фердинандобявил
войнанаСърбияибългарс-
катавойскабилахвърленав
бойсбратскиянамславянс-
кинарод.Вотговорвсички
държавиотАнтантата-Ан-
глия,ФранцияиРусия-обя-
виливойнанакобургското
царство.
Българскатавойскараз-

биласръбскатаармия,коя-
тотрябвалодасебранипо
всичкифронтове,иокупи-
раластраната.Разбитите
сръбскичастиотстъпилив
Гърция.Германцитезабра-
нилинанашатаармиядаги
преследванагръцказемя,
защотоГърциябилаоще
неутрална.Тамсръбските
силисеокопитили,намесили
севъввойнатасрещунаси
Гърция,презСолундошли
англо-френскивойскиисре-
щубългаритесеизправила
значителнасила.Открилсе
т.нар.Юженфронт,накойто
българскитевойскитрябвало
даводятдългиикръвопро-
литнисражениячакдокрая
навойната.
Нопокварениятцари

разюзданитекапиталисти
несетрогвалиоттази“им-
периалистическакасапница
нанародите”(подумитена
ДимитърБлагоев).Икогато
през1916г.противнасвляз-
лавъввойнаиРумъния,пра-
тилибългарскатаармияда
преминецялаДобруджаитя,
заедноснемскииавстрийс-
кичастипревзелаБукурещ,я
принудилидасебиеисрус-
нацитенаСевернияфронт.
Мнозинаотказалидастрелят
срещубратятаосвободите-
ли.Теприветствалирусите
презотбоитеснай-сърдечни
възгласи.Размахвалишапки
ивместодавлизатватака,се
прегръщалисрускитесол-
дати.Честосеслучвалоча-
совоидасеприближаватот
рускаиотбългарскастрана,
даделятцигариилизалък
искритомотначалството
дасеоплачатеднидруги-
муоттежеститенавойната.
Офицеритекрещели,биели,
насъсквали...Новисъдили-
щаизправилипредразстрел
мнозиначестнибългари...
Презсъщатагодинасред

войскитенаТройниясъюзсе
усетилнедоимъкнадрехи,
храни,боеприпаси.Особено
унас.Германцитебезогледно
ограбвлистранатанисбла-
гословиятанадвореца.Насе-
лениетогладувало.Гладътсе
промъкналивармията.
През1917г.положението

станалобедствено.Войни-
цитеодрипавели,вместо

обувкиноселиналъми,или
ходелибосивснегаикалта,
яделицаревиченхляб.Няма-
лолекарства,липсвалипат-
рони.Пристигалиотчаяните
писманавойнишкитежени,
децаимайки,коитосъщо
гладувалиисъобщавализа
реквизиранетонахрании
добитъкотвластта.
Партиятанатеснитесоци-

алистииздигналалозунги
занезабавенмир.Вдъхновя-
валяпримерътнаВеликата
октомврийскареволюцияв
Русия.Примерътнаруски-
теработницииселяниги
мамелдаобърнаторъжията
срещуистинскитесивраго-
ве.Някоичастизахвърлили
пушките.Кобургътзаповя-
далдабъдатразстрелвани
непокорнитевойници,раз-
поредилсоциалистическата
пропагандадасепреследва
жестоко.
На18септември1918г.

следкръвопролитнибоеве
Южнияфронтепробит.
Едначастотвойскатанисе
озовалавплен,другапре-
миналавотстъпление.Обх-
ванатиотгнявбългарските
войницивъстаналиипрез
септември1918г.напуснали
фронтаипоеликъмстоли-
цатанаБългария,задасе
разправятведнъжзавинаги
сомразнияФердинадни
послушнитемулакеи.Бой-
цитепревзелиКюстендил
инастъпиликъмРадомир.
ТукРайкоДаскаловобявил
правителствотоимонархи-
ятазасвалениипровъзгла-
силрепублика.Въстаналите
войницисеотправиликъм
София.Дворецътизпадналв
паника.Сегапартиятаоба-
честорилафаталнагрешка.

Тязаявила,чевъстаниетое
селскоивнегонямакакво
дасемесиработническата
партия.Товарешилосъдба-
таму.
На28септемвривойниш-

китемасистигналиВладая
идалиултиматумнаправи-
телствотоидворецадасе
предадат.Ноненастъпили
къмСофия.Тукгрешката
биланаземеделскитеръ-
ководители.Уплашеният
Фердинандуспялдасъбере
силитенастоличниягар-
низон,получилпомощи
отгерманцитеинападнал
въстаниците.Последвала
жестокаикърваваразправа.
Около3хилядидушибили
избитиотнемците,хиляди
билихвърленивзатворите.
Аднеснатозицар-сатрап
искатдавърнаттленните
останкивБългария,тада
им“благодарят”потомците
натероризиранитеотнего.
Ивсепаквъстанието

принудилоокървавеният
деспотдасеоткажеоттро-
на.Престолазаелсинътму
Борис,койтонесеоказал
по-добъротбащасиикакто
еизвестно,по-късносесъю-
зилсХитлериМусолини.
Българияподписалапри-

мирие.Споредусловията
му,тябилаокупиранаот
чуждивойски.Тежко,катас-
трофалнозавършилатази
новаавантюранаКобургите
занас.Войнатавзеласкъ-
пижертви-150000убити,
200000раненииосакатени,
100000пленници.Селското
стопанствобилоразорено.
Фабрикитепрекъсналира-
ботаполипсанасуровини.
Ширелисескъпотиятаи
гладът.■

Войнишкото 
въстание 

Териториален ар хив,
Монтана 
Документалнатаизлож-

ба“100годиниНародно
читалище“Развитие-1911”
–с.Лехчево”епосветена
наедновековнияюбилей
начиталището,коетое
основанона6декември
1911г.Документитеобх-
ващатпериода1911-2011
г.Целтанаизложбатае
чрезархивнидокумен-
тииснимкидасепокаже
началото,развитиетои
разцветаначиталищна-
тадейноствс.Лехчево,
участиетоначиталищетов
културнияиобществения
животнаселото,общи-
наБойчиновциирегион
Монтана.
Изложбатаеорганизира-

наототдел“Териториален
архив”–Монтана,при
Регионалнадирекция
“Архиви”–Монтана,съв-
местносНародночита-
лище“Развитие-1911”–с.
Лехчево.
Документалнатаизложба

съдържакопиянаоколо50
документа,съхраняванив
отдел“Териториаленар-
хив”–Монтанаиоколо
60снимки,предоставени
заизложбатаотНародно
читалище“Развитие-1911”
–с.Лехчево.Документите
саподреденив3раздела
на18таблапохронологи-
ченпризнак:І.Създаване
иразвитиеначиталищна-
тадейност1911-1944г.;
ІІ.Подемначиталищната
дейност1944-1989г.;ІІІ.
Новиизмеренияначита-
лищнатадейност1989-

2011г.
Враздел“Създаване и 

раз ви тие на чи та лищ на-
та дейност“ 1911-1944 г. 
сапредставенипортретна
снимкаиавтобиографич-
нибележкиотучилищния
албумнаучителяПетър
Желязков–основателна
читалището,бележкиот
Летописнатакниганапро-
гимназиятаот1911-1912
учебнагодина,снимки
напредседателитена
читалището,протоколиза
избираненанастоятелство,
приеманенаустав,пра-
вилницииотчети,озем-
ляваненачиталището,за
построяваненачиталищна
сграда,закупуваненара-
диоапаратикиноапарат
идр.;снимкиотстро-
ителствотонаднешната
сграданачиталището,
разписказаабонаментза
сп.“Читалищенпреглед”,
поканазазаседаниена
членоветенаУСидр.
Враздел“Подем на 

чи та лищ на та дейност“ 
1944-1989 г. сапоказани
документиотдейността
наУС,годишниотчети
начиталището,наса-
модейнитеколективии
библиотеката;писмадоот-
дел“Просветаикултура“
наОНС–Михайловград
заорганизираненакон-
цертинадуховияоркестър
вокръга;протоколиза
участиенахудожестве-
нитеколектививпанаира
населото,впрегледина
театралнатасамодейност;
плановеиинформацииза
провежданенапразници,

снимкиот:постановкина
театралниясъстав,концер-
тинапевческиитанцови
колективи,грамотиот
участиенаженскинароден
хорвокръжнипрегледи
нахудожественатасамо-
дейностидр.
Враздел“Нови из ме-

ре ния на чи та лищ на та 
дейност“ 1989-2011 г. сред
интереснитедокументиса:
снимкиотпредставянена
народниобичаиотгрупа
заизворенфолклорпри
читалищетонанационал-
нисъборивКопривщица,
спомензанароднияком-
позиторДикоИлиев
вЛехчевоотВърбан
Христов;снимкиот:
празнуваненаБабинден,
ТрифонЗарезан,Баба
Марта,8март,Великден,
Деннахристиянското
семействоидр.;участие
напевческиитанцовисъс-
тавивконцерти,прегледи
исъборинанародното
творчествовБойчиновци,
Вълчедръм,Георги
ДамяновоиМонтана;
удостоверениязарегис-
трираненачиталището
вСъюзананародните
читалища,писмазаучас-
тиевпроектипопрогра-
манаООНипрограма
“Глобалнибиблиотеки”,
уставначиталищетоидр.
Изложбатащебъдеот-

критана6декември1911
г.от16часавъвфоайе-
тонаНародночитали-
ще“Развитие-1911”–с.
Лехчевонатържествопо
случай100-годишнияюби-
лейначиталището.■

Читалището в 
Лехчево на 1 век

▲Сградата на чи та ли ще
то в с. Лехчево.

▲Откриване на за ла по про ект 
„Глобални биб ли оте ки – 2011 г. 
СНИМКИ: АРХИВ

ФРАГМЕНТ ОТ КАРТИНАТА НА 
ЯРОСЛАВ ВЕШИН "НА НОЖ"
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Светла ДАМЯНОВСКА,
уред ник на ГХГ Мездра 
Този път ек с по зи ци ята включ

ва 22 акварели, гоб ле ни и 
поз на та та ни ве че се де фе на 
живопис. Изложбата е ба зар – 
це но ви ят ди апа зон на твор би те 
ва ри ра от 30 до 240 лв.

Няколкото ри сун ки с цвет ни 
ту шо ве пред с та вят ха рак тер ния 
за ко рейс ко то изоб ра зи тел но 
из кус т во ма ни ер на ек с п ре сив
но из г раж да не на образите, 
ка то рас ти тел ни те и жи во тин с
ки еле мен ти са из к лю чи тел но 
прав ди во представени. Силно 
впе чат ле ние с майс тор с т во то и 
доб ро то поз на ва не на обек ти те 
пра ви на тюр мор тът с мор с ки 
дарове.

Гоблените, бро ди ра ни вър
ху коп ри не на основа, са 6 на 
брой. Те пред с тав ля ват мно го 
пре циз но пре да де ни при род
ни кар ти ни и фан таз ни сцени. 
Богатствата от цве то ве и фи
но то из пъл не ние ги пра ви ак
цент в изложбата. Заслужено 
вни ма ние прив ли ча твор ба та 

„Макове”, с жиз не ра дос т ни те 
баг ри на доб ре пре съз да де ни 
пол с ки цветя.

Основната част от ек с по зи
ци ята са жи во пис ни те картини, 
ин к рус ти ра ни със са мо ро ден 
седеф. Това са раз но об раз ни 
пейзажи, из пъл не ни в топ ли 
пас тел ни цветове, творби, ко ито 
би ха би ли кра си во до пъл не ние 
за все ки до ма шен интериор.

В про дъл же ние на един ка
лен да рен ме сец жи те ли те и 
гос ти те на Мездра мо гат да се 
нас ла дят на из лож ба табазар, 
ко ято е под ре де на в Дома на 
железничаря, а при же ла ние – и 
да си за ку пят твор ба по ху ба ви 
по во ди или прос то за ос ве жа ва
не на своя дом.

Това е тре та та експозиция, с 
ко ято по сол с т во то на КНДР у 
нас пред с та вя пред мес т на та 
кул тур на об щес т ве ност се вер
но ко рейс ко то изоб ра зи тел но 
и при лож но изкуство. Първата 
гос ту ва в на шия град през зи ма
та на 2005 г., а вто ра та – през 
есен та на м. г.■

Акварели,гоблении
седефенаживопис
от Северна Корея на 
изложба в Мездра

Валентина АТАНАСОВА

Памет
   На Цветан Илиев

Ах, всяка нощ, приятелю, сънувам
мъгла над мъртвата ни долина
и гръм, и дим, и пушечни откоси
след щурма край Зелените гори,
вечерната проверка, във която
и с кръв ръкав се за човек брои…
И всяка нощ в съня си виждам
в „невиждана кушия” коня бял –
как Скобелев лети като стихия
със сабя, вдигната до небесата,
редут подир редут докрай обходил,
без страх лице в лице 
                                 срещу смъртта.

И от ума ми сякаш не излиза,
на вражеските щикове набит,
Горталов, себе си обезсмъртил,
и всеки редник тука, в долината,
чрез подвига си станал богатир.

Не се живее лесно с тази памет –
тя и среднощ ме вдига с ясен глас
и пита: „Още помниш ли, кажи ми,
на подвига безспорната му власт?”
Аз в този град отново ще живея,
сънят ми до смъртта ще продължи,
като маяк прозорецът ми нощем
ще свети, докато се зазори…

Но ти, приятелю, защо попита –
нима над тебе Вола не стърчи?
Едно чело, от зъл куршум пробито,
днес просветлява твоите очи…
Земя, на светещи от смелост
кости,
родината не ще се предаде,
щом сме готови в бой да паднем
просто,
тъй както пяха пред куршуми те…

Нели ВАСИЛЕВА

Живописнаизложба
наМилчоСпасов

беоткритавгалерия
“Кутловица”-Монтана.25
платнанаберковскияху-
дожникгрейнахавзалата
набул.“Третимарт”64.
КартинитенаМаестрото
преразказватувлекателно
приказкиотБългария.Те
санаселенисдобрепозна-
тиотфолклораперсонажи
исюжети.Невероятният
усетзацвят,койтоеда-
деннаМилчоСпасовот
Бога,зареждакартините
мусмагнетичнаенергия.
Теграбватпогледаини
потапятвединсвятна
легендиипредания-из-
коннобългарски,близък
додушитениидалеченна
ежедневиетони.Колоритът
наплатнатаесъчетанс
композиционнанаситеност
ивкускъмдетайла.Това
гиправиизключително
интересни.“Колкотопъти
дазастанетепредкартини-
тенаМилчо,толковапъти
щеоткриетенещоновои
интригуващо,коетонесте
забелязалипреди”-подчер-
таприоткриванетонаиз-
ложбатаДончоПланински
–председателнадружес-
твотонахудожниците
“Тенец”.Тойоткроисве-
жоточувствозахуморна

автора,близкодонародно-
тосветоусещанеипридава-
щонеповторимаатмосфера
накартинитему.
Специаленгостнаот-

криванетонаизложбата
“ПриказкиотБългария”бе
депутатътинж.Любомир
Иванов.Снеговосъдейст-
виепрезмарттазигодина
вНароднотосъбраниебе
уреденасамостоятелна
изложбанаМилчоСпасов.
Изложбатапожънаголям
успех.Всичките35тема-
тичнитворбинамайстора
отс.Черешовицастанаха
притежаниенадепутатиот
различнипарламентарни
групи.Среднай-големите
ценителинаМилчоСпасов
сеоказаСтефанДанаилов,
койтозакупи6картини.
Творбинанашенскияху-
дожниквечепритежават
ДаниелаПетрова–пред-
седателнаКомисиятапо
културата,гражданското
обществоимедиитев41-
отоНародносъбрание,

СпасПанчев,Емилия
Масларова,МаяМанолова,
ексминистърътнатранс-
портаПетърМутафчиев.
Приоткриванетона

изложбатана14ноем-
вривМонтанаМилчо
Спасовблагодарина
инициаторитеинж.Иво
Иванов–председател
наОбщинскиясъветна
Монтана,инабизнес-
менаНиколайНиколов,
кактоинадружество
“Тенец”,предоставило
залатасизаекспозицията.
Миналогодишнотогос-
туваненаколекцияот
картининаМаестротоот
Черешовицавобластния
градспечелимногонови
почитателинатворчество-
томутук.Прогнозитеса,
чекомерсиалниятуспех
наизложбатаотноември
2010-ащесеповтории
сега.Безпреувеличение
можедасекаже,чеМилчо
Спасовенай-търсеният
авторотСеверозапада.

Причинатазаинтереса
къмпроизведениятаене
самотяхнатахудожестве-
настойностиоригинален
стил,ноиголяматаму

продуктивност.
Иначекартинитена

МилчоСпасовсапоказ-
ванинамногоместав
Европа–вБратислава

(Словакия),Будапеща
(Унгария),Майданпек
(Югославия),Мюнхен,
ЕрфуртиХамбург
(Германия),Холандия.■

Изложба на Милчо Спасов 
в Монтана

През ок том в рино ем в ри в Градската
ху до жес т ве на га ле рия от но во гос ту ва
тра ди ци он но из кус т во от КНДР

Стефан П. СТЕФАНОВ,
пред се да тел на
Дружеството на 
кра еве ди те в Монтана

ВсредатанаоктомвриРегионалнабиблиотека
„ГеоМилев”иДружеството
накраеведитевгр.Монтана
организирахапредставянена
книгата„Времена/Видяно,
преживяноичуто/”отдоц.
д-рТрифонп.Михайловотс.
Сумер,членнаДружеството
накраеведитевМонтана.
Лекарят,койтоеработилв
Михайловградскатаболница
от1952г.до1959г.,сеоказа
смногоприятели,накоито
проливниятдъжднебепоп-
речилдагоуважатсприсъс-
твиетоси.
Водещият

представянето,дълго-
годишниятредактор
нав.”Септемврийско
слово,Димитър
Младенов,изявен
краевед,запозна
аудиториятасбо-
гататабиография
наавтора,апоетът
землякЦветанИлиев
направиобстоенана-
лизнакнигата.Той
разкридостойнствата
йкатодокументалноилите-
ратурнопроизведение,живо
изобразилоособеностите
надвеепохи–предиислед
9.IХ.1944г.
Своивпечатленияза

книгатаиколегата,ского-
тоеработил,споделид-р
ГеоргиБ.Георгиев.
Темпераментно
беизказванетона
ИванИванич,който
неприенякоииде-
ологическиоценки
напредставящия
книгата.Останалите
изказващисесевъз-
хитихаотуслужли-
ватапаметнаавтора
иизразихажелание
дасезапознаяти
съсследващитему
книги.
Книгата

„Времена”неесамо
родовоизследване.
Нееисамоопитза

приноскъмисториятанас.
Сумер.
Предчитателясеширва

еднапанораманаживо-
тавнашиякрай,вкоято
сапоказанинеочаквани
неизвестникартиниико-
лоритниличности.Книгата
еизпълненасдраматизма
навреметоиземляцитеис
изисканоточувствозахумор
наавтораинякоиотгероите.
Доц.д-рТрифонп.Михайлов
снестихващолюбопитст-
вонаблюдавагероитесии
многоточнорисуватехни-
тенародопсихологически
особености.Книгатамуене
самоинтересночетиво–в
неясценаристибиханамери-

линаходкизабъдещидрами
илифилми.Тящебъдеи
изворнабъдещикраеведски
изследвания.Защотоавто-
рътеуспялдауловидухана
времетоидапокажеразно-
образнихарактери,техните
преживявания,качестваи
чувства.■

Интересна 
краеведска
книга
Трифон п.Михайлов,
Времена
(Видяно, пре жи вя но и 
чуто), Враца, 2011.
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