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Китай инвестира 10 млн.
евро в община Бойница
З

аместник-министърът на
земеделието на Китай
Гао Хонбин, министърът на
земеделието и храните д-р
Мирослав Найденов и облас
тният управител на област
Видин Пламен Стефанов
откриха инвестиция на ки
тайската държавна компания
„Тянджин агробизнес къмпа
ни” във видинската община
Бойница. Това е първата дър
жавна инвестиция на Китай
в държава от Европейския
съюз.
Сред официалните гости
министърът на земедели
ето изрази своята позиция,
че държавата ще продължи
да полага усилия за увели
чаване на инвестициите в
Северозападния край.
След направени проучва
ния компанията решава да
отглежда различни земедел
ски култури в Северозападна
България. Дъщерната ком
пания е вложила 10 милиона
евро в 20 000 декара земя
в Северозападна България,
която е арендовала. Голяма
част от масивите са в об
щина Бойница, където
ще се отглежда царевица,
люцерна и слънчоглед.
Китайската компания плани

ра да инвестира средства и в
животновъдството, размера
на инвестициите се очаква да
достигне 30 милиона евро.

На официалната церемо
ния присъстваха посланикът
на Китай в България Негово
Превъзходителство Гуо

Община Мездра
инвестира
още 2 млн. лв.
в социалната
инфраструктура
Мирослав ГЕТОВ
По оперативна програма
„Регионално развитие” 2007
- 2013 г. е одобрен за финанси
ране проектът „Община Мездра
в подкрепа за деинституализа
ция на социални институции,
предлагащи услуги за деца
в риск чрез изграждане на 2
центъра за настаняване от се
меен тип и на 2 защитени жи
лища”. Одобреният бюджет е
2 008 343.88 лв., а срокът за
изпълнение - 24 месеца.
Целта на проекта е предоста
вянето на алтернативни рези
дентни и съпътстващи услуги,
които да заменят инст итуци
оналните грижи за децата и мла
дежите с увреждания, настанени
в ДДМУИ - гр. Мездра. Двата
центъра за настаняване от се
меен тип ще бъдат изградени в
райони на града, които разпола
гат с условия за интеграция на
подрастващите в риск, създава
не на сигурна среда, развита и
ефективно действаща система
от услуги и лесен достъп до

Йеджоу, президентът на ком
панията Баи джъ Шън, пред
ставители от Китай и други
гости. ►Още на 2-а стр.

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”
ЕНЕРГИЯ ЗА ЧИСТА ПРИРОДА
KOZLODUY NPP

2 януари
2012 г.
ще бъде
почивен ден
Правителството взе реше
ние за разместване на по
чивните дни през 2012 г., за
да не се прекъсва работна
та седмица и да се осигури
по-ефективно използване
на почивните дни.
2 януари 2012 г.
(понеделник) е обявен за
почивен ден, който ще се
отработва на 21 януари
(събота).
Още 4 съботи през годи
ната ще бъдат работни дни.
Това са 21 април, 19 май, 29
септемвр
 и и 15 декември.
За почивни дни се обя
вяват 30 април, 25 май, 7
септемвр
 и и 31 декември.
По този начин ще се съ
берат по 4 последователни
почивни дни около праз
ниците на труда (1 май),
на българск ата просвета
и култура и на славянс
ката писменост (24 май),
Деня на Съединението (6
септември) и Нова година.
Според Кодекса на тру
да в 4 последователни дни
не се работи за Великден
(през 2012 г. това са 13,
14, 15 и 16 април) и в три
– за Коледа (24, 25 и 26
декември). Националният
празник 3 март и Денят
на Независимостта (22
септември) през следва
щата година са в събота. ■
Слово плюс

Електромобилите
за фирми без ДДС

Ломската фирма „ДИ ВЕН” произвежда
електрически лекотоварни автомобили

Проектът обхваща 28 деца, разпределени
поравно в 2-та центъра за настаняване от
семеен тип, и 16 младежи и девойки в 2-те
защитени жилища, всяко с по 8 потребители
транспортна инфраструктура,
обществени услуги и заведения.
От своя страна двете защитени
жилища ще осигурят на обитате
лите им пълноценен и самосто
ятелен живот в среда, близка до
семейната.
Проектът ще обхване 28 деца,
разпределени по равно в двата
центъра за настаняване от семе
ен тип, и 16 младежи и девойки
в двете защитени жилища, всяко
с по 8 потребители. Създаването
и функционирането на този вид
услуги ще допринесе както за
подобряване на социалната
инфраструктура, така и за разк
риването на 31 постоянни работ

ни места.
В рамките на проекта ще бъ
дат изпълнени редица дейности,
подкрепящи устойчивото со
циално развитие на община
Мездра: ограничаване до ми
нимум на децата и младежите,
настанени в специализирани
институции, създаване на рав
ностойни стандарти за качес
тво на живот, задоволяване
на основните нужди на децата
и младежите: индивидуал
на грижа, внимание и лично
пространство, пълноценен и
самостоятелен начин на живот
в подходяща среда, близка до
семейната. ■

Фирмите да могат
да ползват възмож
ността за данъчен
кредит при покупка
на електромобили.
Това предвиждат про
мените в Закона за
ДДС, които от ГЕРБ
възнамеряват да нап
равят преди второто
четене на проекта в
парламента.
В момента ДДС
се възстановява за
покупка на товарни
▲ Лекотоварният електромобил е
автомобили и коли с 8 много маневрен. Предназначен е за
места. За да насърчи транспортиране на неголеми товари
бизнеса да използва
(до 1 т.)в градски условия.
електромобили, от уп СНИМКА: ДИ ВЕН
равляващата партия
планират да дадат възможност на фирмите да ползват да
нъчен кредит при покупката и на електрически коли.Преди
време министрите Трайчо Трайков и Нона Караджова предс
тавиха списък с мерки, които да стимулират използването на
електромобилите. Една от тях беше след време МВР да ку
пува електрически полицейски автомобили. Вече е в ход пи
лотен проект за изграждане на електростанции за зареждане
в най-големите градове у нас – София, Пловдив и Варна.■

Слово

във фокус

бластният управи
О
тел на Видин Пламен
Стефанов посети общинската

болница в Белоградчик, която
получи нов мамограф от пред
ставители на Българо-френ
ския комитет за приятелств
о
към Ротари Интернешънъл
и Ротари клуб – София.
Мобилната мамографска апа
ратура е на стойност 100 хил.
евро. Ключовете за новата
апаратура прие управителят
на общинската болница д-р
Петя Рускова.
Областният управител,
който е член на Видинския
ротариански клуб, изрази
своята благодарност към
представителите на Българофренския комитет и Ротари
клуб – София за проявената
благотворителна инициатива.
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„Вие избрахте болницата в
град Белоградчик да има една
крайно необходима апаратура,
която ще изиграе важна роля
при извършването на прегледи
в по-отдалечените населени
места. Надявам се партньор
ството между двете страни да
продължи да се развива чрез
още благотворителни каузи”,
заяви пред гостите Пламен
Стефанов. Той обеща, че ня
ма да допусне да се създадат
администр
 ативни пречки за
привеждането на апаратурата
в експлоатация.
Прегледите на млечната
жлеза с мамограф са препоръ
чителни не само за жени над
50 години, но и за по-младите
заради навременната ранна
превенция и диагностика. ■
Слово плюс

Ротарианци дариха мамограф
на болницата в Белоградчик
Безлихвени заеми на общините
ще бъдат отпускани по още
две мерки от Програмата за
развитие на селските райони
равителството одобри промени в ПМС
П
59/2011, с което са регламентирани ус
ловията и редът за отпускане на безлихвени

заеми на общините от центр
 алния бюджет за
финансиране на разходи за окончателни пла
щания по одобрени проекти по Програмата за
развитие на селските райони за периода 20072013 г.
С документа се разширява обхватът на
действие на постановлението, като то ще се
прилага и за общини с одобрен проект по мяр
ка 223 „Първоначално залесяване на неземе
делски земи” и по мярка 226 „Възстановяване
на горския потенциал и въвеждане на преван
тивни дейности”. Целта е общините ползв
 ате
ли на безвъзмездна финансова помощ по две
те мерки, които са с малък бюджет, приходи
и са силно затруднени, да набавят средства
за осигуряване на финалните плащания към
изпълнителите.
За успешното приключване на изпълнените,
проверени и одобрени за подпомагане про
екти на общини по ПРСР с един месец се
удължава и срокът за предоставянето на без
лихвени заеми – той става до 30 ноември на
съответната календарна година.■

нася за Китай.
Голяма част от
масивите са в
община Бойница,
Видинско, къ
дето според
данните на
Евростат се на
мира най-бедното населено
място в Европейския съюз.

Китай инвестира
10 млн. евро за развитие
на земеделието в България

От пресцентъра на премиера

ремиерът Бойко
П
Борисов се срещна в
Министерски съвет със за
местн
 ик-министъра на
земеделието на Kитайс
ката народна република
г-н Гао Хонбин, който е на
посещение в България.
Основна тема на разго
ворите беше развитието
на българо-китайските
отношения в областта на
селск ото стопанство.
На срещата присъст
ваха още министърът на
земеделието и храните
Мирослав Найденов,
както и г-н Бай Жишен,
председател на държав
ната „Тянджин агробизнес
къмпани”.
Китайската компания е
арендовала 20 000 дека
ра земя в Северозападна
България, където ще бъ
дат отглеждани царевица,
люцерна и слънчоглед.
Продукцията ще се из

16 проекта на област
Видин са одобрени
по националната програма
"От социални помощи към
осигуряване на заетост"
Инвестицията е в размер на
10 млн. евро и беше приветст
вана от министър-председате
ля Бойко Борисов като важна
първа стъпка в реализацията
на съвместни проекти.
По време на разговорите в
Министерския съвет, беше
обсъдена и възможността за
сътрудничество в областта на

животновъдството. „Страната
ни има потенциал и ресурс за
развитие и на еко животновъд
ство”, заяви премиерът. Той
уточни, че благодарение на
поддържането на най-ниските
нива на данъци в ЕС, страната
ни създава стабилна среда за
инвестиции. Тянджин агробиз
нес къмпани има намерения
да инвестира още 20
млн. евро в селското
стопанство, като част
от средствата ще са
за животновъдство.
„С този проект,
който започваме в
община Бойница,
показваме интере
са на Китайската
народна република
за сътрудничество
с България”, заяви
от своя страна за
местник-министърът
на земеделието Гао
Хонбин. В рамките
на срещата беше из
разена готовност за
сключване и на двус
транно споразумение
за фитосанитарни
разрешителни за
износ на растител
ни култури.■ Слово
плюс

омисията по
К
заетост към
Областния съвет за

развитие на област
Видин проведе поред
ното си заседание в
заседателната зала
на Областна адми
нистр
 ация – Видин.
Заседанието бе водено
от заместник-областния
управител на област
Видин Елка Георгиева.
Комисията одобри
16 проекта по наци
оналната програма
„От социални помощи
към осигуряване на
заетост” на 11-те об
щински администрации
и 4 училища от област
Видин. Проектите са
насочени към осигу
ряване на заетост в
комунално-битовите и
социалните дейности,
както и в сферата на
поддръжката. Чрез на
ционалната програма,
която ще стартира от
началото на следва
щата година ще се
осигури заетост на
391 души, отпуснатите
средств
 а ще са в раз
мер на 748 163 лева.
„Критериите, по които
се оценяват проектите
в Областната комисия
по заетост, е да са съв
местими с посочените
в Областната стратегия
за развитие приоритети
и да допринасят за раз
витието на областта.
В проектите не се до
пуска дублиране на
дейности или обекти,
финансирани от други
програми или донори”,
каза пред присъств
 а
щите Елка Георгиева. ■
Слово плюс
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Кметът на община Враца
представи своя екип
Кметът на община Враца
инж.Николай Иванов
представи своя екип.
Красимира Георгиева ще
бъде заместник-кмет по
европейски фондове и  
инвестиции.
Красимира Георгиева
заяви, че е в течение на
проектите, по които е рабо
тила Община Враца, и под
черта че Интегрираният
проект за воден цикъл на
Враца няма да бъде само
цел и ще използва своя
професионален опит за
привличане на повече ев
ропейски средства, тъй
като общината има много
необходимости.
Светозар Луканов ще
бъде заместник-кмет по
здравеопазване и социални
дейности. Той  благода
ри за оказаното доверие и
заяви, че със своята работа
ще оправдае полученото
доверие.
Красимир Богданов ще
бъде заместник-кмет по
образование и култура.

Красимир Богданов
сподели пред медиите,
че поверените му ресо
ри отговарят на неговите
професионални качества
и отговорности. В сферата
на образованието трябва
да се гарантира сигурност
на учителските колективи,
да се повиши качеството
на образованието и да се
осигури равнопоставеност
на всички учебни заве
дения на територията на
общината.
Той припомни, че в пре
дишния Общински съвет е
бил против оптимизацията
на училищната мрежа, тъй
като това означава закрива
не на учебни заведения.
В сферата на културата
ще се търсят възможности
за подкрепа и поддържане
на културните институ
ции и тяхното участие при
привличането на европейс
ки средства. Ще бъде нап
равено всичко необходимо
да се популяризира култур
но-историческото наследс

тво на града и общината.
Вземането на решенията,
касаещи този ресор, ще
се правят след разговори
с културните институции
и Консултативния съвет
по култура.
Новият секретар на
Община Враца е Иван
Жеков. Секретарят
на общината споде
ли пред медиите, че
осъзнава трудностите,
които предстоят пред
администрацията, но
ще се търсят реше
ния за адекватното им
преодоляване.
Кметът на Общината
припомни, че един от
приоритетите на уп
равленския екип ще бъде
привличането на европейс
ко финансиране за пре
одоляване на проблемите,
свързани с инфраструктура
и повишаване на качество
то на живот в общината.
На дадената прескон
ференция инж.Николай
Иванов сподели, че ще

се срещне с кметовете на
кметства и пълномощни
ците на кварталите пора
ди лошата организация
по снегопочистването на
четвъртокласната пътна
мрежа, за да провери го
товността им по снегопо
чистването и добави, че се
водят разговори с общин

Комисията по заетост одобри
40 проекта за 407 работни места
40 проекта във Врачанска об
ласт за догодина по програма  „От
социални помощи към осигуря
ване на заетост“ бяха гласувани
единодушно. Проектите са на об
ща стойност 694 690 лева, с които
се осигуряват 407 работни места.
Определеният за област Враца
бюджет е 694 870 лева. Проектите
ще бъдат внесени за одобрение
и финансиране в социалното
министерство. Разпределението
им по общини е следното:

Борован – 12 проекта за 63 ра
ботни места, Бяла Слатина – 2
проекта за 104 места, Враца – 7 за
16, Криводол – 1 за 47, Козлодуй
– 5 за 47, Хайредин -  1 за 53,
Мездра – 1 за 8, Роман – 4 за 26,
Мизия – 1 за 7 и Оряхово – 6 про
екта  за 36 места. Работодатели
са общини, училища, детс
ки градини, социални домове,
читалища, фирми, болници,
кметства.
Заседанието на постоянната

аместник-кметът на об
З
щина Враца Красимир
Богданов беше официален

вото на живот.
Затова с тази инициатива
вие се включвате в интелек
туален маратон, използвайки
информационните технологии,
които са настоящето и бъде
щето на бизнеса. А ние вярва
ме във вас, младите хора, ко
ито са част от него. Днешното
събитие е част от общите ни
усилия да помагаме на млади
те да се реализират успешно

гост на „Иновационен ла
гер” в СОУ „Козма Тричков”.
Мероприятието се провеж
да по формат на «Джуниър
Ачийвмънт България» като
част от серия инициативи
на организацията в рамките
на Световната седмица по
предприемачество.
По време на
лагера участни
ците разискват
конкретно бизнес
предизвикателс
тво и генерират
идеи.
В приветст
вието на кме
та на община
Враца, поднесе
но от Красимир
Богданов, беше
подчертана зна
чимостта на ме
ниджърското обу
чение в училище,
„…
Окуражаването
на предприема
ческия дух и
специализира
ното обучение в
тази насока са
от особена важ
ност за темпа на
икономическо
развитие, пови
шаване на за
етостта и качест

Комисия по заетост беше пред
седателствано от заместник об
ластният управител Цветелина
Теофилова. На него участва и
директорът на Регионална служ
ба по заетост – Монтана Даниела
Накова. Беше актуализиран и
съставът на Комисията заради
проведените миналия месец мес
тни избори и влизането на нови
хора като членове на постоянна
та Комисия по заетост. ■ Слово
плюс

и да бъдат конкурентоспособ
ни…”
Специално жури, съставено
от изявени имена в бизнеса,
класира първите три от общо
седемте отбора, участвали в
надпреварата.
Красимир Богданов награди
класираните и пожела успех
на първенците, които ще пред
ставят училището на наци
оналното състезание.■

Област Враца

Иновационен лагер
в училище

ското дружество «БКС»
ЕООД за снегопочистване
то на тази пътна мрежа.
На зададен въпрос
как приема избора на
председател на Общинския
съвет, кметът заяви, че се

надява на екипна работа с
по-малко политика, когато
залогът е Враца и уточни,
че го приема нормално
като първа стъпка от кон
ституирането на новия
Общински съвет.■

Инж. Николай Иванов,
кмет на Враца:
Да работим за Враца,
да сме екипът на Враца
Слово, произнесено на
сесия на ОбС - Враца

В тази зала сме хората, от които зависи съдбата
на община Враца. Врачани ни дадоха доверието си,
за да вземаме решения от тяхно име. Но не само.
Към нас са отправени големи очаквания и искания
за промяна, за действие, за излизане от кризата.
Основната част от вас не са за първи път тук и на
тези позиции. Съветът ми е: използвайте опита си,
но не забравяйте най-важното - сега ситуацията е
абсолютно нова, различна от всичко, което е прежи
вявала общината. Враца, както никога досега, има
нужда от икономическо, социално, културно и ду
ховно възраждане. Така че - променете гледната си
точка. Не дълбайте в миналото и в стари конфликти
и отношения, а гледайте напред.
Тази нова ситуация изисква и тотална промяна
във философията на вземане на решения и управ
лението на oбщина Враца. От днес нататък ние
не можем да сме самостоятелни играчи, а тряб
ва да сме екипът на Враца. Трябва да работим за
Враца, а не за партийния, корпоративния, личния
си интерес.
Моето убеждение е, че първата стъпка към изг
раждането на този екип е да си стиснем ръцете по
три основни точки:
Обединение и консенсус за общи координирани
действия между всички политически сили за реша
ване на ключови за общината проблеми – успеш
ното управление и привличане на евросредствата
и отчайващото положение на инфраструктурата.
Отказ от каквито и да е политически игри по тези
проблеми.
Нов характер на отношенията и дейността в са
мия Общински съвет. Спазване на всички законови
процедури, честна игра, прозрачност, прекратяване
на задкулисните споразумения и коалиции. Враца,
интересите на хората и на честния бизнес няма да
бъдат разигравани в политически покер.
Нова динамиката в работата на кмета и
Общинския съвет. С една дума - кметът, общинск и
те съветници, администрацията трябва да работят
повече. Ние трябва да сме проактивната страна
в търсенето на решения за изход от кризата. Ние
трябва да чукаме на вратите и на Европа, и на
правителството, и на чуждите инвеститори. А не да
чакаме някой да почука на нашата врата. Общината
трябва да спре да се държи като разпределител на
държавна субсидия, а да влезе по-решително като
стимулатор и регулатор на местната икономика, в
социалната политика, в образованието, в проблеми
те на селата.
Не искам от вас политически комфорт, нито безус
ловна подкрепа. Не искам време в аванс. Не очак
вайте това и от мен.
Това, което искам и ще постигна е да работим
обективно, честно, да спазваме правилата, да рабо
тим повече и когато интересът на община Враца го
налага – да сме единни.
Благодаря ви, успех!

Слово

делник

www. slovoplus. info БРОЙ 46 (806), 24 - 30 НОЕМВРИ 2011

ЧЕЗ помогна на детска
градина в с. Лехчево
Служители на компанията положиха доброволен труд и
освежиха детските съоръжения в двора на градината
Служители на ЧЕЗ зарадваха с
люлка и 90 столчета децата в дет
ската градина в с. Лехчево, обл.
Монтана. Освен подаръците те
боядисаха всички детски съоръ
жения и оградата в двора на гра
дината  с материали, осигурени от
компанията. Димо Петров, дирек
тор дирекция „Обновяване, про
учване и предоставяне на мрежи”
в „ЧЕЗ Разпределение България“
също се включи в доброволческата
акция. Той посети детската гра
дина в понеделник (7 ноември) и
връчи подаръците на директорката
Паолина Димитрова.
„Сътрудничим с местните
власти, за да можем най-точно да
определим къде и как помощта ни

би била най-пълноценна. Подобно
партньорство е от обществен
интерес, затова вярвам, че то ще се
затвърждава и задълбочава с време
то”, каза Димо Петров.
„Нямам думи да опиша своята
благодарност за тази инициатива.
Освен че тя беше приятна
изненада, беше и изключително
навременна. През 2012 г. гради
ната ни има юбилей – става на 50
години. Не сме се и надявали, че
ще посрещнем празника с обно
вен двор и нови столчета”, каза
Паолина Димитрова.
Инициативата е част от
Седмицата на доброволчеството,
организирана от служители на ЧЕЗ.
Между 7 и 14 ноември доброволци

Накратко

ДФ „Земеделие”
отпуска заеми
за тор и семена

Държавен фонд „Земеделие” отпусна це
леви кредит за купуване на минерален
тор и семена за производството на пшени
ца за реколта 2012, съобщиха от фонда.
Срокът за прием на заявления е до 30
ноември 2011 г. и/или до изчерпв
 ане на
финансовия ресурс, който е в размер на
9 930 000 лева. Кредитът за купуване на
минерален тор е в размер на 80 лв. на ха,
а за семена – по 60 лв. на ха. Семената
могат да бъдат и собствено производство
и да са неокончателно сертифицирани.
Заемите ще се дават при лихва от 6%.
Кандидатстването е с едно заявление и за
двете направления заедно, като стопани
те могат да предст авят обща застраховка
и обезпечение по кредита.■

от компанията ще освежат общо
шест детски заведения в Лехчево,
Монтана, Видин, Ловеч, Дъбован и
Гулянци.
Сред предвидените дейности
са боядисване на съоръженията
за игра в дворовете на детските
заведения, закупуване и монтира
не на осветителни тела и детски
столчета и др. Средствата за ма
териалите са осигурени от ЧЕЗ.
Изборът в кои детски градини да
бъдат проведени доброволческите
акции бе направен в сътрудни
чество с администрацията на съ
ответните общини. С кампанията
работещите в ЧЕЗ се присъединя
ват към Европейската година на
доброволчеството. ■ Слово плюс
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КНСБ започва
стачни действия
Национални протестн
 и и стачни
действия ще има, ако отново бъдат
погазени правата на работещите,
заяви Мила Иванова, председател на
Регионалния съвет на КНСБ - Враца

Проведе се извънредно заседание на Изпълнителния
комитет на КНСБ и Националния стачен комитет,

във връзка с изявленията на министър Симеон
Дянков за пенсионната възраст и парите за трудов
стаж и професионален опит.

На заседанието бяха обсъдени продължаването и необос
нованото задълбочаване на настъплението срещу трудови
те и осигурителните права на гражданите и засилващия се
натиск върху правото на синдикално сдружаване. Министър
Дянков и неговият заместник г-н Горанов грубо погазиха
правилата и нормите на социалното партньорство и взри
виха социалния мир с изявленията си за суспендиране на
постигнатото след тежки преговори и национална протестна
акция на КНСБ споразумение от есента на миналата година.
Повишаването на пенсионната възраст и отнемането на кла
са няма да стабилизират пенсионната система в България,
заявяват от ръководството на синдиката.
От КНСБ са категорични, че синдикатът е длъжен да проти
водейства на безпрецедентния натиск върху правата на хора
та и обезличаването и обезсмислянето на социалния диалог
и сътрудничество. В тази връзка приемат следните решения:
1. На насроченото за 20.11.2011 година (неделя) от 11.00
ч. заседание на Консултативния комитет между КНСБ и КТ
„Подкрепа”, с участието на двата Национални стачни комите
ти и представители на федерациите, синдикатите и съюзите,
ръководството на КНСБ да предложи:
● обсъждане на оттеглянето от НСТС на делегациите на
двата синдиката;
● стартиране на национална подписка за подготовка и
провеждане на ефективни национални стачни действия сре
щу повишаването на пенсионната възраст и отнемането на
класа;
● провеждане на национален протест пред Парламента
във времето на подготовката и обсъждането на анонсираните
от Дянков намерения.
2. Ръководството на КНСБ незабавно да инфор
мира Европейската конфедерация на профсъюзите,
Международната организация на профсъюзите и Бюрото за
работнически дейности на МОТ (АКТРАВ) за случващото се в
България и да поиска международна подкрепа на борбата на
трудещите се у нас.
3. Призовава министър-председателя Бойко Борисов
да заяви държи ли на ангажиментите по Националното
споразумение, скрепени с неговия подпис. Да оцени поведе
нието на вицепремиера и министър на финансите, както и
социалните и политически последици от неговите изявления
и очакваме покана за спешна среща, за да се избегне ескала
ция на социалното напрежение с непредвидими последици.
4. КНСБ се обръща към всички работници и служители в
страната, независимо дали членуват или не в синдикални
организации да изразяват открито своето отношение към по
вишаването на пенсионната възраст и отнемането на класа,
като се присъединят към организираните протестни и други
действия на синдикатите.■

Дават 4 млн. лв. на
общини за саниране
12 общини в страната ще получат 4 млн. лв. за проекти
за енергийна ефективност
Това стана възможно, след като министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков
подписа споразумения с тях за финансирането на про
ектите им. Средствата са отпуснати от Международен
фонд „Козлодуй” (МФК). Парите ще се вложат за по
добряването на отоплителните системи, смяната на
дограма и други мерки за енергийна ефективност в 40
обществени сгради, от които четири лечебни и здравни
заведения, 8 детски градини и други. Трайков уточни, че
не се изискв
 а съфинансиране по проектите за отпуска
не на пари от фонда. Със средствата, отпуснати от него,
досега е постигнато намаляване на потреблението на
енергия повече от 7%. Парите във фонда се отпускат
от ЕС като компенсация за предсрочното затваряне на
първите четири блока на АЕЦ „Козлодуй”. С тях се фи
нансират мерки за енергийна ефективност.■

20 години
Търговско-промишлена
палата във Враца
Секретарят на Община Враца Иван Жеков присъства на тър
жество по повод 20-годишнината от учредяване на Търговскопромишлена палата –Враца, което се състоя на 18 ноември в
хотел „Хемус”
В поздравителния адрес кметът на община Враца изразява
своето уважение към труда, дръзновението и постоянството
за реализацията на една успешна структура, „създадена в
края на един век и просперираща в началото на следващия.
Свидетели сме на това как динамично светът и държавата ни
се променяха за тези две десетилетия и всеки от нас може да
си даде сметка колко необходимо и добре организирано тряб
ва да е едно нещо, за да остане на висота, търсено и почита
но от хората през цялото това време.
Ето защо по повод днешния прекрасен празник поздравя
вам всички, които са свързани с тази реализирана във вре
мето инициатива! Пожелавам още по-широки простори за
амбицията на ръководството и пълна реализация на всеки,
който е потърсил подкрепата и съдействието на Търговскопромишлената палата. Нека всички да творят и създават още
повече успехи в полза на хората през следващите години.
Бъдете все така амбициозни и компетентни!” се казва още в
поздравителния адрес на инж.Николай Иванов.
От името на община Враца беше връчен подарък - картина
с изглед на прохода Вратцата.■ Слово плюс

Слово

земляци
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Заслужено признание
за Лалка Методиева
На 10 октомври по време на тържествена сесия в аулата на Софийския
университет Лалка Методиева, директор на Архива в Монтана беше
удостоена с почетния знак и грамота на Държавна агенция “Архиви”
за принос в развитието на архивното дело по случай
60-годишнината на държавните архиви в България

Анна ДИНЕВА,
гл. експерт в отдел
“Териториален
архив” – Монтана

О

свен нея само още
двама бивши ди
ректори на архиви от цяла
България са наградени с
високото отличие, което й
дава основание да отрази
към бележките си, воде
ни по време на сесията:
“Истинска изненада и
радост, че най-после се
намери начин да бъда оце
нена от Държавна агенция
“Архиви” – София”.
Лалка Методиева е ро
дена  на 05.04.1933 г. в с.
Стубел, Фердинандско.
Основно образование за
вършва в родното си село,
средно – в Девическата
гимназия в Михайловград,
а висше, по задочен път
– във Висшия институт
за физическа култура и
спорт „Георги Димитров”
– София. През 1955 г. се
омъжва за Илия Петков

от с. Горна Ковачица,
Михайловградско. Имат
две деца – дъщеря Зоя и
син Румен.
През целия си трудов
път Лалка Методиева е на
ръководна работа – сек
ретар на Околийския и
Окръжния комитет на
ДКМС – Михайловград,
заместник-председател
на Окръжния съвет на
БСФС, завеждащ сектор
„Изкуство и култура” в ОК
на БКП, заместник-пред
седател и председател на
Окръжния съвет за изкус
тво и култура (ОСИК) и
член на Изпълнителния
комитет на Окръжния
народен съвет (ИК на
ОНС), секретар на ИК на
ОНС – Михайловград и
ресорен отговорник на
Организационния от
дел в ОНС,  на ОСИК и
Окръжен съвет „Народна
просвета”. Развива и ак
тивна обществена дейност
в Съюза на българските

филателисти, Българския
червен кръст, БСП и др.
От 01.01.1984 г. е дирек
тор на Дирекция „Окръжен
държавен архив” –
Михайловград. Шестте
години под нейно ръковод
ство са едни от най-ползот
ворните за развитието на
архива. Много от успехите
на архива като институ
ция през този период се
дължат на неизчерпаемата
енергия, огромната ра
ботоспособност и амби
ция на Лалка Методиева.
Изградена е материалната
база на архива, оборудвани
са лабораториите, каби
нетите на служителите и
централното фоайе, напра
вена е планировка и ограда
на двора и т.н.
Като директор се е
стремяла да издигне ар
хива като водещ културен
институт в окръга. Още с
назначаването си започва
активно сътрудничество
с Историческия музей,
Регионалната библиотека,
Градски и Окръжен съвет
за култура, Българска фо
тография и Кинефикация
– Михайловград.
Организирани са
чествания, изложби и дру
ги културни мероприятия,
които спомагат за популя
ризиране на документално

то наследство, съхранявано
в архива. Направени са
много експозиции на доку
менти от личен произход,
организирани са срещи
с дарители на лични до
кументи по повод техни
годишнини и др. Архивът
се превръща в притегате
лен център за културните
деятели от окръга.
Голяма е заслугата на
Лалка Методиева за орга
низиране и провеждане на
честването на 25-годишни
ната на архива през 1988
г., когато е експонирана
документалната изложба
“България и българска
та история в архивите на
Ватикана и Ватиканската
апостолическа библиоте
ка XV-XVIII в.”, заснет е
филм за архива и е издаден
юбилеен албум. На чест
ването присъстват всички
директори на архиви от
страната, като за тях Лалка
Методиева организира
посещение в Клисурския
манастир и концерт на све
товноизвестния ансамбъл
“Йоан Кукузел”.
Като директор на архива
Лалка Методиева развива
и активна международна
дейност – ръководи екипи
от  български архивисти в
Чехословакия и Полша за
изучаване на чуждия опит.

Нещо повече – архивът
в Монтана става лице
на българската архивна
система и се превръ
ща в  център за обмяна
на опит – посетен е от
делегации от СССР,
Унгария, Чехословакия,
Румъния и др.
Израз на признание
за цялостния трудов път
на Лалка Методиева
е издаденият Указ на
Държавния съвет, с
който е наградена с ор
ден „Червено знаме на
труда”. Награждавана
е и с орден „Трудова
слава”, орден „Кирил и
Методий” ІІ степен, юби
леен медал „25 години от
Социалистическата рево
люция” и др.
Пенсионер е от 1990 г.
Като пенсионер работи в
Общинско предприятие
„Обредни дейности” за ра
достни ритуали.
В отдел “Териториален
архив” – Монтана се
съхраняват документи от
личен произход на Лалка
Методиева. Описани са
136 архивни единици.
Това са документи от
биографичен характер
– автобиография, гра
моти и др.; бележници
със записки от служеб
ната й дейност; слова,

изказвания, приветствия
и доклади, изнесени на
политически, културни и
др. мероприятия; поздра
вителни адреси, приветст
вия и телеграми от нея до
политически, стопански и
културни дейци по раз
лични поводи; кореспон
денция с учреждения и
организации по служебни
въпроси; делегатски карти,
записки и др. материали от
участие в отчетно-изборни
конференции и конгреси на
обществени и политически
организации; поздрави
телни картички и покани;
снимки. Документите са
достъпни за всички, ко
ито искат да се докоснат и
запознаят с Човека, ръко
водителя и твореца Лалка
Методиева.■

ПГСАГ „Проф. арх. Стефан
Стефанов” – Монтана
с нов проект по
секторна програма
„Леонардо да Винчи”
За втори път учениците на Професионална гимназия по
строителство, архитектура и геодезия „Проф. арх. Стефан
Стефанов” ще получат възможност да осъществ
 ят мобил
ност с цел практика в страна от Европейския съюз. Двадесет
ученици ще пребивават и работят три седмици от 23.III.2012
г. до 12 април 2012 година в Портсмут - Великобритания.
Това става възможно, благодарение на спечелен проект №
2011-1-BG1-LEO01-04579 “Иновативни практики, базирани на
компютърните технологии” от гимназията по Секторна прог
рама „Леонардо да Винчи”, дейност „Мобилност”.
Цел на проекта е получаването на нови професионални
умения и компетенции в областт а на компютърните техно
логии и програмирането, чрез провеждането на практика в
реална среда за придобиване на практически опит.
Цялото това предизвикателство е отпр
 авено към ученици
те от 10 клас. За участието си в проекта те са избрани след
участие в конкурс по критерии, определени предварително,
и чрез полагане на тестове по професионална подготовка и
по английски език. Учениците в продължение на 3 месеца ще
преминат и през допълнителна професионална подготовка
по специалностт а (180 уч. часа) и по езика (140 уч. часа), не
обходими им за успешното провеждане на практиката, след
което отново ще се явят на изпит.
По време на мобилността участниците ще работят съ
образно специалността си и предварително съгласува
ната програма на практиката, съобщи екипът по проекта.
Инж. Красимира Каменова е ръководител, а инж. Людмила
Григорова е координатор, които са уверени в успеха и качест
веното изпълнение на проекта. ■ Слово плюс

Дърво на толерантността
нарисуваха децата от
ОДЗ "Славейче" в Криводол
Галя МАРКОВА
а дни на толерантността от
14 до 18 ноември обявиха
съвместно читалището и ОДЗ
„Славейче” в Криводол. Открит
урок на тема „Аз съм различен”
представи в ПГ - 5-годишни
ст. учител Петя Тодорова пред
родители, учители и гости. Чрез
включени различни средства
децата имаха възможност за
различни начини на забавле
ния и общуване - диагностични
упражнения, компютър, книжка,
пъзели и най- голямата изне
нада да оставят отпечатък с
ръка върху „Дървото на толе
рантността”. Емоционалноволева активност у
децата предизвика приказката

З

за „Лошата дума”, където всич
ки деца неволно преминаха от
слушатели в ролята на дървар,
мечка, мечета и гора. Христина
Кръстева акцентира на поуката
от „Лошата дума” и в заключе
ние се обърна към родителите,
че децата възприемат модели
на поведение от семейство
то и от обкръжението, в което
живеят, макар и понякога само
като наблюдатели, а не като
участници. Седмицата ще прик
лючи с оформянето на „ Албум
на толерантността” и книжката
„Лошата дума” с рисунки на
децата от школата по изобрази
телно изкуство, ръководена от
П. Тодорова, след което ще се
съхраняват в библиотеката.

Двете институции са добри
партньори и провеждат съв
местна политика по отноше
ние на възпитателния процес
при децата.От една страна,
учителите в детската гради
на формират знания и умения
за общуване между децата, а
от друга - от голямо значение
за възпитанието в дух на то
лерантност и уважение имат
провежданите извънучебни
занимания по танцово и теат
рално изкуство, и съвместно
организираните празниците.
Това спомага за утвърждаване
на личността на всяко дете,
като създава условия за изг
раждане на социални връзки
между децата.■

Слово

спектър

►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

24 - 30 ноември 2011
24 четвъртък * Св. вмчца
Екатерина. Св. вмчк Меркурий
25 петък * Св. Климент,
архиеп. Охридски. Св. Климент,
папа Римски. Св. Петър, еп.
Александрийски (Отдание
на Въведение Богородично)
(Разрешава се риба)
26 събота Преп Алипий
Стълпник. Преп. Яков
Отшелник. Св. Стилиан
Пафлагонийски
27 неделя † Неделя след
Неделя подир Въздвижение.
Преп. Теодосий Търновски.
Св. вмчк Яков Персиец. Преп.
Паладий.
28 понеделник Св. прпмчк
Стефан Нови. Св. мчк
Иринарх. Св. 15 свщмчци
Тивериополски. Св. мчк
Христо.
29 вторник Св. мчци
Парамон и 370 мъченици. Св.
мчк Филумен. Преп. Акакий
Синайски.
30 сряда * Св. апос
тол Андрей Първозвани
(Андреевден) (Разрешава се
риба)

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

от 8,00 до
13,00 часа.
Набира
пациенти

Тел. за контакти:

096 389 346

“АПОЛОН-21” ООД,
Монтана

ул. “Цар БорисIII” № 11
Поликлиника,
кабинет 106
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И

нициативата е във връзка с
св.Кирил и Методий” - Монтана,
настъпването на есенно-зим
доброволци от БМЧК припомниха
ния сезон. Целта на акцията е пре
основните правила за движение,
венция на пътнотранспортните
които децата трябва да спазват като
произшествия, най-вече с участието
пешеходци. В края на урока знани
на пешеходци, както и подготовка
ята на малчуганите се проверяваха с
на автомобилите и останалите пре
тест, а демонстрацията по оказване
возни средства за движение през
на първа помощ при пътен инцидент,
зимата, подобряване на уличното
симулирана от младежкият авариен
осветление, марки
ровката и други усло
вия за безопасност в
населените места и
извън тях. Изготвена
е информационна
листовка, която да се
раздава по време на
20 ноември 2011 г. – Световен ден
акцията.
за възпоменание на жертв
 ите на
Във връзка с пре
венция на пътния
пътнотранспортни произшествия
травматизъм сред
децата БЧК пое анга
жимента в периода от 1 до 30.11.2011 екип, бе атракция и урок как да се ор
г. да проведе т.нар. „открити уроци”
ганизираме на пътя. За всичките 106
по пътна безопасност с най-малки
ученици имаше награди.
те ученици от първи до трети клас.
Съвместната инициатива на поли
Акцентът е върху основните правила цията и БЧК ще продължи с органи
за движение на децата като пешеход зиране на пет интерактивни открити
ци и тяхното поведение на пътя.
урока по пътна безопасност в основ
На 18 ноември. в Първо ОУ „Св.
ните училища на града.■

БЧК, Пътна полиция
и СБА в съвместна
акция „Светлина“

6

“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

ТПК “Септември” –
Монтана
произвежда:

• дюшеци, маси – холни и кухненски,
и столове
• Отдава помещения под наем
за офиси и производство

Има свободни помещения
в Битов комбинат – за офиси
Монтана, ул. “Индустриална” 8,

тел./факс: 096/305 802 – гл. счетоводител

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

ЕТ “Владимиров
инженеринг”

●Ремонти и рециклиране на
дизелова горивна апаратура
за селскостопанска и транс
портна техника
●Всички видове руски
ГИП и дюзи
●БОШ (без електроника)
●ДРА 3, 4, 6-цилиндрови лява и дясна оригинални
резервни части.

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

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

“МОНТКОМЕРС” ООД

Тел. 0988/66 20 75

ремъци, лагери, гуми,
семеринги, греси,
полиетилен, маркучи,
карбид, сезал,
гвоздеи, лични
предпазни средства

д-р Любомир Христов,
търговски
представител
зa Северозападна
България

●Ветеринарни апарати, инструментариум,
храни за животни, аксесоари, фуражи, фуражни
добавки, премикси, консултации
Офис Монтана:
тел. 096/300 925; 0888/675 949, 0878/303 171;
e-mail: montana@lekoom.com

СД “ДАНИМИЛА”

► Работно облекло,

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

Магазини КООП

“Заедно на пазар”

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

120 години пазаруваме
с доверие!

ОБЩИНА МОНТАНА

3400 МОНТАНА БЪЛГАРИЯ, Ул. Извора № 1 тел: 00359 96 300 400 факс: 00359 96 300 401
E-mail: montana@montanabg.net
Напомняме на всички юридически лица, както и на физическите лица, които ползв
 ат нежилищни и производст
вено-стопански имоти като търговски, производствени, селскостопански и др. подобекти, в районите, определени
със Заповед на кмета на Община Монтана № 2129 от 20.10.2011 г., че имат възможност до 30.11.2011 г. да пода
дат декларация за определяне на такса битови отпадъци според количеството на битовите отпадъци.
В декларацията се посочва видът и броят на съдовете за изхвърляне на битовите отпадъци, които ще се из
ползват през годината.
Тази възможност е регламентирана в Наредба за определяне и администр
 иране на местн
 ите данъци и такси и
цени на услуги, приета с Решение на Общински съвет – Монтана.

Декларациите се подават в Община Монтана – отдел „Местни приходи”.

спектър

Документална изложба
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Юрий САПУНДЖИЕВ
лед престъпната аван
тюра на цар Ферди
нанд да заповяда нападение
над съюзничката ни Сърбия,
за да се опълчат срещу нас
всички балкански страни и
държавата ни е принудена да
проси позорен мир със за
губа на територии, алчният
Кобург и през Първата све
товна война отново сключил
таен съюз с Германия, Авс
троунгария и Турция (т. нар.
Троен съюз) и започнала
мобилизация.
Народът посрещнал враж
дебно мобилизацията. В
някои военни части избух
▲Сградата на читалище
нали бунтове, но те били
то в с. Лехчево.
жестоко потъпкани. Мнози
на се укрили, други открито
негодували. Никой не искал
да се бие рамо до рамо с
доскорошните поробители
турците срещу братята осво
бодители руси. Съдилищата
работели трескаво. Затвори
те се пълнели. Изпълнявали
се смъртни присъди.
Преди 96 г., на 1 октомв
ри 1915, Фердинанд обявил
2011 г.
снимки от: постановки на
Териториален архив,
война на Сърбия и българс
Монтана
В раздел “Създаване и
театралния състав, концер ката войска била хвърлена в
Документалната излож
развитие на читалищна
ти на певчески и танцови
бой с братския нам славянс
ба “100 години Народно
та дейност“ 1911-1944 г.
колективи, грамоти от
ки народ. В отговор всички
читалище “Развитие-1911” са представени портретна
участие на женски народен държави от Антантата - Ан
– с. Лехчево” е посветена
снимка и автобиографич
хор в окръжни прегледи
глия, Франция и Русия - обя
на едновековния юбилей
ни бележки от училищния на художествената само
вили война на кобургското
на читалището, което е
албум на учителя Петър
дейност и др.
царство.
основано на 6 декември
Желязков – основател на
В раздел “Нови изме
Българската войска раз
1911 г. Документите обх
читалището, бележки от
рения на читалищната
била сръбската армия, коя
ващат периода 1911-2011
Летописната книга на про дейност“ 1989-2011 г. сред то трябвало да се брани по
г. Целта на изложбата е
гимназията от 1911-1912
интересните документи са: всички фронтове, и окупи
чрез архивни докумен
учебна година, снимки
снимки от представяне на
рала страната. Разбитите
ти и снимки да се покаже
на председателите на
народни обичаи от група
сръбски части отстъпили в
началото, развитието и
читалището, протоколи за за изворен фолклор при
Гърция. Германците забра
разцвета на  читалищна
избиране на настоятелство, читалището на национал
нили на нашата армия да ги
та дейност в с. Лехчево,
приемане на устав, пра
ни събори в Копривщица, преследва на гръцка земя,
участието на читалището в вилници и отчети, озем
спомен за народния ком
защото Гърция била още
културния и обществения
ляване на читалището, за
позитор Дико Илиев
неутрална. Там сръбските
живот на селото, общи
построяване на читалищна в Лехчево от Върбан
сили се окопитили, намесили
на Бойчиновци и регион
сграда, закупуване на ра
Христов; снимки от:
се във войната срещу нас и
Монтана.
диоапарат и киноапарат
празнуване на Бабинден,
Гърция, през Солун дошли
Изложбата е организира и др.; снимки от стро
англо-френски войски и сре
Трифон Зарезан, Баба
щу българите се изправила
на от отдел “Териториален ителството на днешната
Марта, 8 март, Великден,
значителна сила. Открил се
архив” – Монтана, при
сграда на читалището,
Ден на християнското
т. нар. Южен фронт, на който
Регионална дирекция
разписка за абонамент за
семейство и др.; участие
“Архиви” – Монтана, съв сп. “Читалищен преглед”,
на певчески и танцови със българските войски трябвало
местно с Народно чита
покана за заседание на
тави в концерти, прегледи да водят дълги и кръвопро
литни сражения чак до края
лище “Развитие-1911” – с. членовете на УС и др.
и събори на народното
Лехчево.
В раздел “Подем на
творчество в Бойчиновци, на войната.
Но поквареният цар и
Документалната изложба читалищната дейност“
Вълчедръм, Георги
разюзданите капиталисти
съдържа копия на около 50 1944-1989 г. са показани
Дамяново и Монтана;
не се трогвали от тази “им
документа, съхранявани в
документи от дейността
удостоверения за регис
периалистическа касапница
отдел “Териториален ар
на УС, годишни отчети
триране на читалището
на народите” (по думите на
хив” – Монтана и около
на читалището, на са
в Съюза на народните
Димитър Благоев). И когато
60 снимки, предоставени
модейните колективи и
читалища, писма за учас
през 1916 г. против нас вляз
за изложбата от Народно
библиотеката; писма до от тие в проекти по програ
ла във война и Румъния, пра
читалище “Развитие-1911” дел “Просвета и култура“
ма на ООН и програма
тили  българската армия да
– с. Лехчево. Документите на ОНС – Михайловград
“Глобални библиотеки”,
са подредени в 3 раздела
за организиране на кон
устав на читалището и др.       премине цяла Добруджа и тя,
заедно с немски и австрийс
на 18 табла по хронологи церти на духовия оркестър
Изложбата ще бъде от
ки части превзела Букурещ, я
чен признак: І. Създаване
в окръга; протоколи за
крита на 6 декември 1911
принудили да се бие и с рус
и развитие на читалищна участие на художестве
г. от 16 часа във фоайе
наците на Северния фронт.
та дейност 1911-1944 г.;
ните колективи в панаира
то на Народно читали
Мнозина отказали да стрелят
ІІ. Подем на читалищната
на селото, в прегледи на
ще “Развитие-1911” – с.
срещу братята освободите
дейност 1944-1989 г.; ІІІ.
театралната самодейност;
Лехчево на тържество по
Нови измерения на чита
планове и информации за
случай 100-годишния юби ли. Те приветствали русите
през отбоите с най-сърдечни
лищната дейност 1989провеждане на празници,
лей на читалището. ■
възгласи. Размахвали шапки
и вместо да влизат в атака, се
прегръщали с руските сол
дати. Често се случвало ча
совои да се приближават от
руска и от българска страна,
да делят цигари или залък
и скритом от началството
да се оплачат едни други
му от тежестите на войната.
Офицерите крещели, биели,
насъсквали... Нови съдили
ща изправили пред разстрел
мнозина честни българи...
През същата година сред
войските на Тройния съюз се
усетил недоимък на дрехи,
храни, боеприпаси. Особено
у нас. Германците безогледно
ограбвли страната ни с бла
гословията на двореца. Насе
лението гладувало. Гладът се
промъкнал и в армията.
▲Откриване на зала по проект
През 1917 г. положението
„Глобални библиотеки – 2011 г.
станало бедствено. Войни
СНИМКИ: АРХИВ
ците одрипавели, вместо

Читалището в
Лехчево на 1 век

С
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Урок по история

Войнишкото
въстание

ФРАГМЕНТ ОТ КАРТИНАТА НА
ЯРОСЛАВ ВЕШИН "НА НОЖ"

обувки носели налъми, или
ходели боси в снега и калта,
ядели царевичен хляб. Няма
ло лекарства, липсвали пат
рони. Пристигали отчаяните
писма на войнишките жени,
деца и майки, които също
гладували и съобщавали за
реквизирането на храни и
добитък от властта.
Партията на тесните соци
алисти издигнала лозунги
за незабавен мир. Вдъхновя
вал я примерът на Великата
октомврийска революция в
Русия. Примерът на руски
те работници и селяни ги
мамел да обърнат оръжията
срещу истинските си враго
ве. Някои части захвърлили
пушките. Кобургът заповя
дал да бъдат разстрелвани
непокорните войници, раз
поредил социалистическата
пропаганда да се преследва
жестоко.
На 18 септември 1918 г.
след кръвопролитни боеве
Южния фронт е пробит.
Една част от войската ни се
озовала в плен, друга пре
минала в отстъпление. Обх
ванати от гняв българските
войници въстанали и през
септември 1918 г. напуснали
фронта и поели към столи
цата на България, за да се
разправят веднъж завинаги
с омразния Фердинадн и
послушните му лакеи. Бой
ците превзели Кюстендил
и настъпили към Радомир.
Тук Райко Даскалов обявил
правителството и монархи
ята за свалени и провъзгла
сил република. Въстаналите
войници се отправили към
София. Дворецът изпаднал в
паника. Сега партията оба
че сторила фатална грешка.

Слово

Тя заявила, че въстанието е
селско и в него няма какво
да се меси работническата
партия. Това решило съдба
та му.
На 28 септември войниш
ките маси стигнали Владая
и дали ултиматум на прави
телството и двореца да се
предадат. Но не настъпили
към София. Тук грешката
била на земеделските ръ
ководители. Уплашеният
Фердинанд успял да събере
силите на столичния гар
низон, получил помощ и
от германците и нападнал
въстаниците. Последвала
жестока и кървава разправа.
Около 3 хиляди души били
избити от немците, хиляди
били хвърлени в затворите.
А днес на този цар-сатрап
искат да върнат тленните
останки в България, та да
им “благодарят” потомците
на тероризираните от него.
И все пак въстанието
принудило  окървавеният
деспот да се откаже от тро
на. Престола заел синът му
Борис, който не се оказал
по-добър от баща си и както
е известно, по-късно се съю
зил с Хитлер и Мусолини.
България подписала при
мирие. Според условията
му, тя била окупирана от
чужди войски. Тежко, катас
трофално завършила тази
нова авантюра на Кобургите
за нас. Войната взела скъ
пи жертви - 150 000 убити,
200 000 ранени и осакатени,
100 000 пленници. Селското
стопанство било разорено.
Фабриките прекъснали ра
бота по липса на суровини.
Ширели се скъпотията и
гладът.■

плюс

Слово
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култура

ивописна изложба
на Милчо Спасов
бе открита в галерия
“Кутловица” - Монтана. 25
платна на берковския ху
дожник грейнаха в залата
на бул. “Трети март” 64.
Картините на Маестрото
преразказват увлекателно
приказки от България. Те
са населени с добре позна
ти от фолклора персонажи
и сюжети. Невероятният
усет за цвят, който е да
ден на Милчо Спасов от
Бога, зарежда картините
му с магнетична енергия.
Те грабват погледа и ни
потапят в един свят на
легенди и предания - из
конно български, близък
до душите ни и далечен на
ежедневието ни. Колоритът
на платната е съчетан с
композиционна наситеност
и вкус към детайла. Това
ги прави изключително
интересни. “Колкото пъти
да застанете пред картини
те на Милчо, толкова пъти
ще откриете нещо ново и  
интригуващо, което не сте
забелязали преди”- подчер
та при откриването на из
ложбата Дончо Планински
– председател на дружес
твото на художниците
“Тенец”. Той открои све
жото чувство за хумор на
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Изложба на Милчо Спасов
в Монтана
автора, близко до народно
то светоусещане и придава
що неповторима атмосфера
на картините му.
Специален гост на от
криването на изложбата
“Приказки от България” бе
депутатът инж. Любомир
Иванов. С негово съдейст
вие през март тази година
в Народното събрание бе
уредена самостоятелна
изложба на Милчо Спасов.
Изложбата пожъна голям
успех. Всичките 35 тема
тични творби на майстора
от с. Черешовица станаха
притежание на депутати от
различни парламентарни
групи. Сред най-големите
ценители на Милчо Спасов
се оказа Стефан Данаилов,
който закупи 6 картини.
Творби на нашенския ху
дожник вече притежават
Даниела Петрова – пред
седател на Комисията по
културата, гражданското
общество и медиите в 41ото Народно събрание,

Спас Панчев, Емилия
Масларова, Мая Манолова,
ексминистърът на транс
порта Петър Мутафчиев.
При откриването на
изложбата на 14 ноем
ври в Монтана Милчо
Спасов благодари на  
инициаторите инж. Иво
Иванов – председател
на Общинския съвет на
Монтана, и на бизнес
мена Николай Николов,
както и на дружество
“Тенец”, предоставило
залата си за експозицията.
Миналогодишното гос
туване на колекция от
картини на Маестрото от
Черешовица в областния
град спечели много нови
почитатели на творчество
то му тук. Прогнозите са,
че комерсиалният успех
на изложбата от ноември
2010-а ще се повтори и
сега. Без преувеличение
може да се каже, че Милчо
Спасов е най-търсеният
автор от Северозапада.

Акварели, гоблени и
седефена живопис
от Северна Корея на
изложба в Мездра

Причината за интереса
към произведенията е не
само тяхната художестве
на стойност и оригинален
стил, но и голямата му

Стефан П. СТЕФАНОВ,
председател на
Дружеството на
краеведите в Монтана

В

продуктивност.
Иначе картините на
Милчо Спасов са показ
вани на много места в
Европа – в Братислава

принос към историята на с.
Сумер.
Пред читателя се ширва
една панорама на живо
та в нашия край, в която
са показани неочаквани
неизвестни картини и ко
лоритни личности. Книгата
е изпълнена с драматизма
на времето и земляците и с
изисканото чувство за хумор
на автора и някои от героите.
Доц. д-р Трифон п.Михайлов
с нестихващо любопитст
во наблюдава героите си и
много точно рисува техни
те народопсихологически
особености. Книгата му е не
само интересно четиво – в
нея сценаристи биха намери

средата на октомври
Регионална библиотека
„Гео Милев” и Дружеството
на краеведите в гр. Монтана
организираха представяне на
книгата „Времена /Видяно,
преживяно и чуто/” от доц.
д-р Трифон п.Михайлов от с.
Сумер, член на Дружеството
на краеведите в Монтана.
Лекарят, който е работил в
Михайловградската болница
от 1952 г. до 1959 г., се оказа
с много приятели, на които
проливният дъжд не бе поп
речил да го уважат с присъс
твието си.
Водещият
представянето, дълго
годишният редактор
на в.”Септемврийско
слово, Димитър
Младенов, изявен
краевед, запозна
аудиторията с бо
Трифон п.Михайлов,
гатата биография
Времена
на автора, а поетът
земляк Цветан Илиев (Видяно, преживяно и
направи обстоен ана чуто), Враца, 2011.
лиз на книгата. Той
разкри достойнствата
й като документално и лите ли находки за бъдещи драми
ратурно произведение, живо или филми. Тя ще бъде и
извор на бъдещи краеведски
изобразило особеностите
изследвания. Защото авто
на две епохи – преди и след
рът е успял да улови духа на
9.IХ.1944 г.
времето и да покаже разно
Свои впечатления за
образни характери, техните
книгата и колегата, с кого
преживявания, качества и
то е работил, сподели д-р
чувства.■
Георги Б. Георгиев.
Темпераментно
бе изказването на
Иван Иванич, който
не прие някои иде
ологически оценки
на представящия
книгата. Останалите
изказващи се се въз
хитиха от услужли
вата памет на автора
и изразиха желание
да се запознаят и
със следващите му
книги.
Книгата
„Времена” не е само
родово изследване.
Не е и само опит за

Интересна
краеведска
книга

През октомвр
 и-ноември в Градската
художествена галерия отново гостува
традиционно изкуство от КНДР
Светла ДАМЯНОВСКА,
уредник на ГХГ Мездра
Този път експозицията включ
ва 22 акварели, гоблени и
познатата ни вече седефена
живопис. Изложбата е базар –
ценовият диапазон на творбите
варира от 30 до 240 лв.
Няколкото рисунки с цветни
тушове представят характерния
за корейското изобразително
изкуство маниер на експресив
но изграждане на образите,
като растителните и животинс
ки елементи са изключително
правдиво представени. Силно
впечатление с майсторството и
доброто познаване на обектите
прави натюрмортът с морски
дарове.
Гоблените, бродирани вър
ху копринена основа, са 6 на
брой. Те предст авляват много
прецизно предадени природ
ни картини и фантазни сцени.
Богатствата от цветове и фи
ното изпълнение ги прави ак
цент в изложбата. Заслужено
внимание привлича творбата

„Макове”, с жизнерадостните
багри на добре пресъздадени
полски цветя.
Основната част от експози
цията са живописните картини,
инкрустирани със самороден
седеф. Това са разнообразни
пейзажи, изпълнени в топли
пастелни цветове, творби, които
биха били красиво допълнение
за всеки домашен интериор.
В продължение на един ка
лендарен месец жителите и
гостите на Мездра могат да се
насладят на изложбата-базар,
която е подредена в Дома на
железничаря, а при желание – и
да си закупят творба по хубави
поводи или просто за освежава
не на своя дом.
Това е третата експозиция, с
която посолств
 ото на КНДР у
нас представя пред местната
културна общественост север
нокорейското изобразително
и приложно изкуство. Първата
гостува в нашия град през зима
та на 2005 г., а втората – през
есента на м. г.■

(Словакия), Будапеща
(Унгария), Майданпек
(Югославия), Мюнхен,
Ерфурт и Хамбург
(Германия), Холандия.■

Поетичен салон
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…

СНИМКА: АВТОРЪТ

Слово

