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тел. 0915/8 34 61

Абонирайте 
се за 

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

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

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

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

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

съ об ще ние във вестника

КАТАЛОЖЕН № 2120

Академичният съ
вет на Техническия 
уни вер си тет в Русе 
е пред ло жил да 
от к рие фи ли ал за 

обу че ние на сту ден ти в Монтана, съ об щи об
лас т ни ят уп ра ви тел на гра да Ивайло Петров. 

Съветът за ре ги онал но развитие, в кой
то вли зат об лас т ни уп ра ви те ли и кме то ве 
от 5 се ве ро за пад ни об лас ти – Монтана, 
Видин, Враца, Плевен и Ловеч, е одоб рил 
предложението. 

Предстои то да бъ де одоб ре но и от 
Националната аген ция за оце ня ва не и 
акредитация. Ако то ва бъ де направено, то 
от на ча ло то на след ва ща та учеб на го ди
на в Монтана мо же да учат 120 сту ден ти 
по тех ни чес ки спе ци ал нос ти – ин фор
ма ци он ни технологии, ко му ни ка ци он ни 
технологии, уп рав ле ние на тран с пор та и об
що инженерство.■ Слово плюс

Монтана мо же да се сдо бие
с уни вер си тет до го ди на

Крум КРУМОВ
Десет мла де жи с вис ше об ра зо ва ние  за поч на ха 

от 14 де кем в ри сво ята пър ва работа. Техен ра бо
то да тел ста на об щи на Монтана по прог ра ма та „От 
об ра зо ва ние към за етост”, ко ято се фи нан си ра от 
фон до ве те на ЕС. 

Младежите ще се тру дят в про дъл же ние на шест 
ме се ца и ще по лу ча ват зап ла та от 400 лева. Те 
са раз п ре де ле ни в от де ли те „Европейска ин тег ра

ция и ико но ми чес ко раз ви тие”, „Местни при хо ди”, 
„Общинска соб с т ве ност”, „Правнонор ма тив но об с
луж ва не”, „Териториално ус т ройс т во и стро ител с т
во”, а съ що в ня кои от об щин с ки те фирми. Кметът 
на Монтана Златко Живков пред с та ви мла ди те 
хо ра и заяви, че те ще имат въз мож ност да по ка
жат сво ите уме ния и след из ти ча не то на шес т те 
ме се ца на найдоб ри те от тях ще бъ де пред ло же
на пос то ян на работа.■

Млади вис шис ти
за поч на ха 
пър ва та си ра бо та 
в об щи на Монтана

Тодорка 
Кръстева, шеф 
на фир ма „Теди” 
ООД – Монтана, 
ста на 
ев ро фер мер
на го ди на та
В сто лич ния рес то рант „Капри” бя ха връ че ни 
наг ра ди те за ев ро фер мер на годината, ев ро
биз нес да ма на го ди на та и млад еврофермер. 
Отличията по лу чи ха Димитър Мачуганов, Тодорка 
Кръстева, Диляна Иванова и Георги Георгиев. 
Наградите връчи Десислава Танева, председател 
на Парламентарната комисия по земеделие и гори 
към НС.

▲Тодорка Кръстева получава наградата за дама 
еврофермер на годината.
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В община Монтана

О Б Щ И Н А     М О Н Т А Н А
На основание чл. 69  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество
О  Б  Я  В  Я  В  А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
За продажба  на земеделски имоти от Общинския поземлен фонд в землищата на община Монтана

1. На 10.01.2013 г. и повторен търг на 17.01.2013 г. 

№ Описание на земеделските имоти
час на 
търга

Нач. тр. 
цена 
(лв.)

Депозит  
(лв.)

Цена тр. 
докум.
(лв.)

1 №103001,площ 7.797 дка, нива, м. „Друма“, IIІ кат. Трифоново 13.15 ч.   951.00   95.10 10.00
2 №214040,площ 9.513 дка, нива, м. „Т.геран“, IIІ кат. Трифоново 13.30 ч. 1113.00 111.30 10.00
3 №234073,площ 7.733 дка, нива, м. „Д.дол“, IIІ кат. Трифоново 13.45 ч.   905.00   90.50 10.00
4 №253043,площ 10.963дка,нива,м.„Мъртвин.“, IIІ кат. Трифоново 14.00 ч. 1283.00 128.30 10.00
5 №139007,площ 8.258 дка, нива, м. „Смрадличе“, V кат. Стубел 14.15 ч.   800.00   80.00 10.00
6 №415002,площ 1.267дка, тр.нас.,м. Бърдото“, ІІІ кат. Д.Вереница 14.30 ч. 1090.00 109.00 10.00
7 №041001,площ 11.656 дка,ливада, м. „Шаваре “, ІV кат. Винище 14.45 ч. 1678.00 167.80 10.00
8 №041004,площ 13.790 дка,ливада, м. „Шаваре “, ІV кат. Винище 15.00 ч. 1986.00 198.60 10.00
9 №964003,площ 94.532 дка,нива,м.„Полцето“,VІкат. Д. Белот-ци 15.15 ч. 7374.00 737.40 10.00

2. На 11.01.2013 г. и повторен търг на 18.01.2013 г. 

№ Описание на земеделските имоти
час на 
търга

Нач. тр. 
цена 
(лв.)

Депозит  
(лв.)

Цена тр. 
докум.
(лв.)

10 №040006,площ2.481дка,нива,м.„П. кръст“,VІІ кат. Г.Церовене 10.15 ч.   109.00  10.90 10.00
11 №040024,площ2.253дка,нива,м.„П. кръст“,VІІ кат. Г.Церовене 10.30 ч.   113.00  11.30 10.00
12 №040025,площ22.837дка,нива,м„П. кръст“,VІІ кат. Г.Церовене 10.45 ч. 1005.00 100.50 10.00
13 №040027,площ4.273дка,нива,м.„П. кръст “,VІІ кат. Г.Церовене 11.00 ч.   188.00  18.80 10.00
14 №070042,площ2.564 дка,нива,м.„Б.земя “,VІІ кат. Г.Церовене 11.15 ч.   128.00  12.80 10.00
15 №130016,площ0.610 дка,нива,м.„К. кръст “,VІІ кат. Г.Церовене 11.30 ч.    31.00   3.10 10.00
16 №130029,площ1.942 дка,нива,м.„К. кръст “,VІІ кат. Г.Церовене 11.45 ч.   97.00   9.70 10.00
17 №130030,площ3.654 дка,нива,м.„К. кръст “,VІІ кат. Г.Церовене 12.00 ч 183.00 18.30 10.00
18 №080003,площ27.866 дка, нива, м. „Б.земя“,VІ кат. Г.Церовене 12.15 ч    2230.00 223.00 10.00
19 №090001,площ1.563 дка,нива,м. „Умни дол“,VІI кат. Г.Церовене 12.30 ч.  69.00   6.90 10.00
20 №090013,площ 6.354 дка, нива, м. „Б. свар“,VІ кат. Г.Церовене 12.45 ч. 426.00 42.60 10.00
21 №090014,площ 2.205 дка, ливада, м. „Б. свар“,VІ кат. Г.Церовене 13.00 ч.   97.00   9.70 10.00
22 №090019,площ 54.136 дка, нива, м. „Б. свар“,VІ кат. Г.Церовене 13.15 ч. 4114.00 411.40 10.00
23 №100001,площ 23.350 дка,лив.,м.„Н.липка“,VІ кат. Г.Церовене 13.30 ч. 1027.00 102.70 10.00
24 №100006,площ 64.875 дка, лив., м. „Н.липка“,VІ кат. Г.Церовене 13.45 ч. 2855.00 285.50 10.00

Тръжни документи се купуват и получават от касата в стая 102 на община Монтана.
Краен срок за купуване на тръжни документи, внасяне на депозит и подаване на заявления за земеделските имоти е 04.01.2013 г. и 
за повторния търг е 11.01.2013 г.                                  
Заявления за допускане до участие в търга се приемат в стая 102.
Депозит се внася на касата в стая 501, ет. 5.
Място на провеждане на търга в стая 503, ет. 5
За справки:  тел. 096/ 394 209 и 503 стая, ет. V.

О Б Щ И Н А     М О Н Т А Н А
На основание чл. 69  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество
О  Б  Я  В  Я  В  А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
За продажба  на земеделски имоти от Общинския поземлен фонд в землищата на община Монтана
1.  На 08.01.2013 г. и повторен търг на 15.01.2013 г. 

№ Описание на земеделските имоти
час на 
търга

Нач. тр. 
цена 
(лв.)

Депозит  
(лв.)

Цена 
тр. 

докум.
(лв.)

1 №000619, площ 5.006дка, храсти, м. „Липовец“,ІV кат. Ник-во 9.30 ч. 1627.00 162.70 10.00
2 №050035, площ 2.699 дка, нива, м.„Върха“, ІV кат. Николово 9.45 ч.   378.00   37.80 10.00
3 №050038, площ 2.499 дка, нива, м.„Върха“, ІV кат. Николово 10.00 ч.   350.00   35.00 10.00
4 №050060, площ 1.691 дка, нива, м. „Върха“, ІI кат. Николово 10.15 ч.   308.00   30.80 10.00
5 №170035,площ 11.477дка,п.култ.,м.„Кирк.блок“, ІII кат. Сл-тин 10.30 ч. 1561.00 156.10 10.00
6 №280012,площ 11.427дка,п.култ.,м.„Н.раздол.“,V кат. Славотин 10.45 ч.   937.00   93.70 10.00
7 №371041,площ 28.190 дка,п.култ, м. „Пт.блато“,V кат. Славотин 11.00 ч. 2622.00 262.20 10.00
8 №461017,площ 17.967 дка,п.култ, м. „Ср.орниче“, ІІІ кат. Сл-тин 11.15 ч. 2749.00 274.90 10.00
9 №490033,площ 16.601 дка, п.култ, м. „Тр.лозе“,V кат. Славотин 11.30 ч. 1544.00 154.40 10.00
10 №512018,площ 6.871 дка, п.култ, м. „Тр.път“,IV кат. Славотин 11.45 ч.   990.00   99.00 10.00
11 №532072,площ 10.230 дка, ливада, м. „ Т.ливада “,ІІІ кат. Сл-тин 12.00 ч   747.00   74.70 10.00

2. На 09.01.2013 г. и повторен търг на 16.01.2013 г. 

№ Описание на земеделските имоти
час на 
търга

Нач. тр. 
цена 
(лв.)

Депозит  
(лв.)

Цена тр. 
докум.
(лв.)

12 №111030,площ 2.094 дка, нива, м.„ Ц.-Ван. “, III кат. Безд-ца 13.15 ч.   302.00   30.20 10.00
13 №116003,площ 2.728 дка,нива, м.„ Ез.-Прип. “, VI кат. Безд-ца 13.30 ч.   185.00   18.50 10.00
14 №119008,площ 1.073 дка, нива, м. „Лъката“, ІІІ кат. Безденица 13.45 ч.   155.00   15.50 10.00
15 №122027,площ 1.959 дка, нива,м. „Край село“, VІ кат. Безд-ца 14.00 ч.   174.00   17.40 10.00
16 №123003,площ 4.001 дка, нива, м. „Г.бран.“, VІ кат. Безд-ца 14.15 ч.   356.00   35.60 10.00
17 №129044,площ 4.000 дка, нива, м. „Краварн.“, VІ кат. Безд-ца 14.30 ч.   272.00   27.20 10.00
18 №137016,площ 14.637 дка,нива,м. „Могилата“,VІ кат. Безд-ца 14.45 ч. 1303.00 130.30 10.00
19 №141040,площ 6.155 дка, нива, м. „Сав.Поле“, IV кат. Безд-ца 15.00 ч.   665.00   66.50 10.00
20 №142005,площ 6.888 дка,нива,м.„М-у пад.“, VІ кат. Безденица 15.15 ч.   468.00   46.80 10.00
21 №158023,площ 1.500 дка, нива, м. „Хумата“,IV кат. Безденица 15.30 ч.   180.00   18.00 10.00
22 №159001,площ 4.417 дка,нива,м.„Янк.пол.“, IV кат. Безденица 15.45 ч.   402.00   40.20 10.00
23 №159004,площ 3.500 дка, нива, м. „Янк.пол.“, IV кат. Безд-ца 16.00 ч.   490.00   49.00 10.00
24 №017001,площ 14.557 дка,нива, м. „Б.камък“, V кат. Крапчене 16.15 ч. 1325.00 132.50 10.00
25 №018032,площ 12.681 дка,нива, м.„Селището“, III кат. Кр-не 16.30 ч. 2004.00 200.40 10.00
26 №019122,площ 13.294 дка, нива, м. „Върха“, V кат. Крапчене 16.45 ч. 1436.00 143.60 10.00
27 №023042,площ 8.500 дка, нива, м. „Раяница“, V кат. Крапчене 17.00 ч.   697.00   69.70 10.00
28 №023054,площ 9.840 дка,нива, м. „Раяница“, IX кат. Крапчене 17.15 ч.   344.00   34.40 10.00
29 №025026,площ 9.851 дка, нива, м. „Бабките“, V кат. Крапчене 17.30 ч.   808.00   80.80 10.00
30 №035055,площ 13.021 дка,нива, м.„Обреша“,IV кат. Крапчене 17.45 ч. 1406.00 140.60 10.00
31 №044012,площ 11.000 дка,нива,м.„М.гложак“,IX кат. Кр-не 18.00 ч.   385.00   38.50 10.00

Тръжни документи се купуват  и получават от касата в стая 102 на община Монтана.
Краен срок за купуване на тръжни документи, внасяне на депозит и подаване на заявления за земеделските имоти е 04.01.2013 г. 
и за повторния търг е 11.01.2013 г.                                  
Заявления за допускане до участие в търга се приемат в стая 102.
Депозит се внася на касата в стая 501, ет. 5.
Място на провеждане на търга в стая 503, ет. 5
За справки:  тел. 096/ 394 209 и 503 стая, ет. V

В Община Монтана от 
на ча ло то на 2012 год. са 
склю че ни об що 15 про ек-
та на стойност 62 749 224 
лв., от ко ито без въз мез д-
на фи нан со ва по мощ са 
56 781 730 лв. 

10 от общ 15-те про ек та 
през 2012 г. са на фирми:

6 от те зи биз нес про-
ек ти са по схе ма та 
„Безопасен труд – фа за 1“ 
по Оперативна прог ра ма 
„Развитие на чо веш ки те ре-
сур си“, ко ято се ока за ед на 
от най-ат рак тив ни те схе ми 
за биз не са на на ци онал но 
ниво, тя до пус ка 100% фи-
нан си ра не за мал ки и сред-
ни предприятия, а го ле ми те 
учас т ват с 20% соб с т вен 
при нос от об ща та стойност 

на бюджета. А дейнос ти те 
по про ек та тряб ва да по-
доб рят здра вос лов ни те и 
бе зо пас ни ус ло вия на труд. 

2 про ек та са по схе-
ма та „Технологична мо-
дер ни за ция на мал ки те 
и сред ни пред п ри ятия“ 
по Оперативна прог ра ма 
„Конкурентоспособност“

1 про ект е за из г раж да-
не на биз нес ин ку ба тор 
по Оперативна прог ра ма 
„Конкурентоспособност“

1 про ект за на сър ча ва не 
на трай но без ра бот ни те

Другите 5 проекта:
3 про ек та са на об щи на 

Монтана – за вод ния ци-
къл по Оперативна прог-
ра ма „Околна сре да“ и за 
кул тур но-ис то ри чес кия 
ту ри зъм (Антична кре-
пост – Монтана) и мар-
ке тинг на дес ти на ци ите 
(„Уикенд в Северозапада“) 
по Оперативна прог ра ма 
„Регионално раз ви тие“ 

2 про ек та са на РИОСВ 
– за ус тойчо во раз ви тие 
на ре зер ва ти те „Чупрене“, 
„Горна ко рия“ и „Ибиша“ и 
за раз ра бот ва не на план за 
за щи те на зо на Берковица 
по Оперативна прог ра ма 
„Околна сре да“■

Изпълняват се 15 проекта 
за близо 63 млн. лв.

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

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

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

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

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

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

Бойко Макавеев – зам.пред се да тел
Емилия Коцева – пред се да тел КРК

Кметът на Видин пое 
ан га жи мен та по вре ме на 
сре ща та по по вод пуб лич-
ния от чет за ед на го ди на 
уп рав ле ние на Венцислав 
Кирилов – кмет на се-
ло Буковец. Тя се със тоя 
в Клу ба на пенсионера. 
На нея при със т ва ха още 
на род ни ят пред с та ви тел 
Владимир Тошев, об лас т ни-
ят уп ра ви тел инж. Цветан 
Асенов и за мес т ник-пред-
се да те лят на ОбС – Видин 
Росен Живков.

Кирилов отбеляза, че не-
за ви си мо от трудностите, 
в се ло то са нап ра ве ни 
ре ди ца по лез ни не ща за 
жителите. Назначени са на 
ра бо та 25 ли ца от Бюрото 
по тру да във Видин и 4 от 
общината, отс т ра не ни са 8 
ава рии в селото, пе ри одич-

но се по чис т ват ули ци те 
и площадките, по ддър жа 
се улич но то осветление, 
от Община Видин са от-
пус на ти средства, с ко ито 
е ре мон ти ран пок ри вът 
на сгра да та на кметс т во то 
и  дет с ка та градина, из-
вър ш ват се не об хо ди ми те 
ад ми нис т ра тив ни ус лу ги за 
населението. „Всичко то-
ва се случ ва с по мощ та на 
об щи на та и на кме та Герго 
Гергов. Помощ, без ко ято 
ня ма ше да ус пе ем да пос-
тиг нем ни как ви ре зул та ти“ 
– ка за Венцислав Кирилов.

Герго Гергов от своя 
стра на да де доб ра оцен ка 
за ра бо та та на Кирилов. 
„Това, от ко ето се нуж да ем, 
е до ве рие от стра на на на-
ши те съграждани. Ние ще 
пра вим невъзможното, за да 

съз да дем ус ло вия за по-до-
бър жи вот на хората. И то ва 
ще стане, ако вър вим ръ ка 
за ръ ка и за гър б ва ме по ли-
ти чес ки те си прис т рас тия“ 
- с те зи ду ми ви дин с ки ят 
кмет се обър на към жи те-
ли те на Буковец, дош ли 
да чу ят го диш ния от чет на 
кме та си. Гергов да де обе-
ща ние за ба лас т ри ра не и 
ас фал ти ра не на ули ци в 
се ло то и от го во ри на ня-
кол ко въпроса, за да де ни от 
жи те ли те за със то яни ето на 
общината. Той подчерта, 
че Видин ве че е във фо ку са 
на вни ма ни ето от стра на 
на държавата, за ко ето съ-
дейс т ват ак тив но де пу-
та тът Владимир Тошев и 
об лас т ни ят уп ра ви тел инж. 
Цветан Асенов.■ Слово 
плюс

Герго Гергов обе ща

ба лас т ри ра не 
на ули ци в Буковец

Не пя сък и сол за зат ру-
па ни те от прес пи пъ ти ща 
през зимата, а мо тор ни 
шейни, с ко ито да се пре-
воз ват нуж да ещи те се 
от ме ди цин с ка по мощ и 
лекарства, са нуж ни на 
кметовете, за яви уп рав-
ни кът на об щи на Кула д-р 
Владимир Владимиров. 
Специализираната тех ни ка 
– ро тор ни снегорини, мо-
тор ни шейни, мо же да бъ де 
на раз по ло же ние на дру ги 
ведомства, но бли зо до нас, 
нас тоя кме тът на за се да-
ние на об лас т ния кри зи сен 
щаб, пос ве те но на зим на та 

подготовка.
През ми на ла та го ди на 

зи ма та е от къс на ла за де се-
ти на дни пъ тя до 5 се ла от 
об щи на Бойница. Седмица 
хо ра та ча ка ли да прис тиг-
не про хо ди ма тех ни ка от 
Монтана, за да раз чис ти 
пътя. Пет дни са би ли бло-
ки ра ни и пъ ти ща та от се ло 
Киреево за Кула и Видин. 
Снежни на вя ва ния с 2 мет-
ра ви со чи на са от къс на ли 
от све та за дни и се ла та 
Медешевци и  Милчина 
лъ ка от об щи на Грамада, 
при пом ни кме тът Николай 
Гергов.

Общините са за поч на-
ли от дав на под го тов ка за 
но вия сне жен сезон. В 
Белоградчик, Кула, Макреш 
и Ружинци ве че са склю-
чи ли до го во ри със сне-

го по чис т ва щи фирми. В 
Бойница и Димово също. 
Три об щи ни в об лас т-
та – Грамада, Ново се ло и 
Чупрене, ще чис тят ули ци-
те и об щин с ки те си пъ ти ща 
сами. Те са се снаб ди ли със 
сне го по чис т ва ща техника, 
прев ръ щат в сне го ри ни и 
трактори. Само ед на фир-
ма – “Видапътстрой”, ще 
чис ти ця ла та ре пуб ли кан с ка 
път на мре жа във Видинско, 
ко ято е 611 км. От сайта 
kmeta.bg

Кметове ис кат мо тор ни 
шей ни за де бе лия сняг
Пясък и сол не ре ша ват проб ле ми те
със зат во ре ни те пъ ти ща през зи ма та

Д-Р ВЛАДИМИР 
ВЛАДИМИРОВ, 
КМЕТ НА КУЛА
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Елеонора ЦАНОВА
- Г-н Аспарухов, са мо 

пре ди сед ми ца се за вър-
нах те от Брюксел, къ де то 
учас т вах те в ра бо та та на 
Комитета на ре ги они те ка-
то бъл гар с ки представител. 
Какви но ви ни за бъл гар с-
ки те об щи ни има оттам?

- В Брюксел за поч на сво ята 
нор мал на ра бо та но ви ят със-
тав на Комитета на ре ги они те 
към Европейския парламент. 
Това е ев ро пейс ки ят ор ган 
на мес т ни те влас ти и всич ки 
документи, ко ито се при емат 
в ЕС и комисиите, ко га то 
ка са ят жи во та на хо ра та в 
регионите, пре ми на ват за-
дъл жи тел но през комитета. 
След ка то в про дъл же ние 
на два ча са пред се да те-
лят Жозе Барозу об съж да 
с нас прин цип на та рам ка 
за след ва щия прог ра мен 
период, за поч на ру тин на та 
дейност. Българската де ле га-
ция ще учас т ва с кон к рет ни 
предложения, ко га то се раз г-
леж дат от дел ни те въпроси.

- Имаше ли нещо ре ал но 
за нас и за Северозападния 
ре ги он ка то най-бед ния в 
Европа?

- Помогни си сам, за да 
ти по мог не ня кой и ако ние 
ча ка ме ня кой да мис ли за 
Северозапада, ще сгрешим. 
Гърция из ло жи сво ето ста но-
ви ще във връз ка с фи нан си-
ра не то на дър жав ния сектор, 
Испания спо де ли труд нос-
ти те си, та ка че има неща, 
ко ито тряб ва да се раз де лят 
на об щоп ри ети мер ки и ста-
но ви ща и про ек то ре ше ния 
по оп ре де ле ни дейс т вия 
на Евросъюза и неща, ко-
ито са във вът ре шен план. 
Не ни е ви нов на Европа, че 
Северозападът е най-сла бо 
развит. Друг е въпросът, кой 
тряб ва да пред ло жи мер ки те 
за из ли за не от то ва дъ но и 
то ва е из пъл ни тел на та власт. 
Ние зна ем рамката, кол ко то 
и ог ра ни че на да е тя, но от 
това, ка къв пре вес ще се да де 
и къ де при то зи недоимък, за-
ви си от нас. Въпросът е да ли 
ще на ме рим инструментите, 
за да вър вим нап ред, и жал-
ко то е не че Северозападният 
ре ги он е мно го назад, а това, 
че ни нас ти га в не га ти вен 
план ця ла Северна България.

- В та къв слу чай са мо на 
ев ро па ри те ли тряб ва да се 
об ля гат об щи ни те занапред?

- Не, и то ва е мое твър до 
становище. Грешката е, че 
три-че ти ри го ди ни се на-
ма ли ха драс тич но па ри те 
на об щи ни те за ка пи та ло ви 
разходи, че ед ва мъж ду-
кат на ци онал ни те фондове, 
фи нан си ра ни с дър жа вен 
ресурс. „Красива България“ 
е на ръ ба с проекти, ко ито са 
ра бо те ни и са пра ве ни раз хо-
ди за ре ди ца бла го ус т ройс т-
ве ни дейнос ти в на се ле ни те 
места, со ци ал но ин вес ти ци-
он ни ят фонд също. Така че за 
мен ев ро пейс ко то фи нан си-
ра не мо же да бъ де ос нов ни ят 
стълб, но то ва не тряб ва да 
ли ша ва въз мож нос т та да се 
тър сят ва ри ан ти ка пи та ло ви-
те сред с т ва на об щи ни те да 
не намаляват. Още повече, 
че то зи ев ро пейс ки ре сурс 
след ус во ява не то чер пи на ци-
она лен и об щин с ки ресурс. 
Откъде да се оси гу рят па ри 
за кофинансиране? Правим 
го с кредити, но при по ви-
ша ва не тем по ве те на ус во-
ява не ще тряб ват още по ве че 
па ри да се вла гат и в край на 
смет ка дър жа ва та ще тряб ва 
да помисли. В пос лед ни те 
го ди ни не се го во ри за струк-
ту рен де фи цит в об щин с ки-
те бюджети, а та къв ре ал но 
има. От ед на страна, ка пи-
та ло во то орязване, от друга, 
не об ръ ща не вни ма ние на 
струк тур ния дефицит, кой то 
да се компенсира, от трета, 
неп ра вил но то раз п ре де ле ние 
на из рав ни тел ни те субсидии. 
Въпросът с раз п ре де ле ни-
ето на оп ре де лен ре сурс е 
бо лез нен и то зи ин с т ру мент 
се изтървава. Европейското 

суб си ди ра не тряб ва да бъ де 
основното, но не ка не раз-
чи та ме са мо на него, за що то 
ня ма да свър шим ни как ва 
ра бо та така.

- Приет е Бюджет-2013, 
как во се случва?

- Бюджетът из г леж да 
стабилен, ня ма нещо, ко ето 
ко рен но да про ме ня не го ва-
та фи ло со фия от пре диш-
ни те години, със съ щи те 
рестрикции, със съ щи те те-
жес ти вър ху ка пи та ло ви те  и 
со ци ал ни те дейности. Така 
че ня ма ни що но во в Бюджет 
2013. С то зи ре сурс об щи ни-
те мо гат да оси гу ря ват един-
с т ве но и са мо под дър жа щи 
фун к ции  Нашата за да ча е с 
то зи ог ра ни чен ре сурс да ус-
пе ем да съх ра ним со ци ал на та 
ста бил ност на со ци ал ни те 
плащания, да за па зим со ци-
ал ни те ус лу ги ка то ка чес т во 
и да ус пе ем да от го во рим на 
но ви те изис к ва ния за об-
с луж ва не на населението. 
Малко вни ма ние се об ръ ща 
на това, но ние тър сим въз-
мож нос ти за ре али зи ра не то 
на ня как ва ин вес ти ци он-
на по ли ти ка в та зи насока. 
Нещата мно го се про ме ни ха 
и тряб ва да вър вим към оком-
п лек то ва не с не об хо ди ма та 
тех ни ка и съв ре мен ни прог-
рам ни продукти, все по ве че 
да елек т ро ни зи ра ме ус лу ги те 
за населението, а за то ва са 
нуж ни средства.

- Откъде ще ги намерите, 
след ка то спус на та та ви от 
дър жа ва та рам ка е дос та 
тясна?

- В рам ки те на това, ко ето 
ще по лу чим ка то приходи, 
въп ре ки че и на ши те 
възможности, ка то на поч ти 
всич ки бъл гар с ки общини, са 
сил но ограничени. Въпреки 
нас тъ па тел но то дейс т вие 
към не ре дов ни те плат ци 
оба че това, ко ето мо же да 
дой де ка то при ход от мес т-
ни те да нъ ци и такси, е ед ва 
10 про цен та от бюджета. 
В то зи ог ра ни чен пе ри ме-
тър как ви се ри оз ни не ща 
мо гат да се случат? Можем 
са мо да про дъл жим с по-
ли ти ка та си на по ви ша ва не 
съ би ра емос т та на мес т ни-
те да нъ ци и такси. Защото 
ис ти на та е, че не са мо бед-
нос т та ка ра хо ра та да не си 
пла щат те зи задължения, а и 
безотговорността. В съ що то 

вре ме нас то ява ме за по-доб-
ро об с луж ва не навсякъде. 
Като об щи на в та зи на со-
ка има ме мно го работа, 
за да об лек чим жи во та на 
хората. Максимално из пол-
з ва ме всич ки въз мож нос ти 
на Оперативна прог ра ма 
„Човешки ресурси“, мак си-
мал но из пол з ва ме вся ко ед но 
ра бот но място, но не го во то 
съз да ва не и об с луж ва не съ що 
но си на об щи на та разходи.

- Общините са най-го ле-
ми те ра бо то да те ли в то зи 
кри зи сен период. Така ли е?

- Това е са мо 
доказателство, че в слу чая 
има ме из к ри ве но са мо уп рав-
ле ние и съ що та ка до ка за тел-
с т во ,че об щи ни те про дъл жа-
ват да бъ дат най-от го вор ни те 
струк ту ри в държавата. 240 
към мо мен та са наз на че ни-
те по раз лич ни те со ци ал ни 
програми, пред с тои ско ро 
да за поч нат ра бо та още 37 
бив ши безработни, ра бо тим 
и по прог ра ми те „Старт в 
ка ри ера та” и „Ново на ча ло”. 
В то ва от но ше ние не ща та се 
раз ви ват и ние ги из пол з ва-
ме и подкрепяме. Да, ви со ка 
е безработицата, кри за та се 
отразява, но в съ що то вре ме 
из пус ка ме ква ли фи ка ци-
ята на кадрите, из пус ка ме 
сти му ли те за работа, за гър-
б ва ме про це са за тру до вия 
потенциал, мо ти ва ци ята за 
труд. Оцеляването е мно го 
важно, но в съ що то вре ме 
как ви то и ин вес ти ции да се 
направят, ако те са със ре до то-
че ни са мо вър ху нис кия сек-
тор на об ра зо ва тел но то ниво, 
ре зул та ти те не би ха би ли 
такива, как ви то ги желаем.

-Промениха ли се при-
ори те ти те ви ка то кмет 
през те зи го ди ни ?

- Приоритетите, ос нов ни те 
ни це ли ве че са в съв сем друг 
порядък. Първият ни при ори-
тет ве че е бър зи и дос тъп ни 
ус лу ги за хо ра та , на вто ро 
мяс то по важ ност е со ци ал на-
та под к ре па и за етос т та и на 
тре то ид ва инфраструктурата. 
Тази про мя на за ло жих ме 
още пре ди из бо ри те ми на-
ла та година. Много хо ра 
каз ва ха тогава, абе, за що не 
сло жи те ин ф рас т рук ту ра-
та начело. Да, ние жи ве ем в 
ус ло ви ята на стагнация, на 
ико но ми чес ка кри за и лип са 
на заетост, значи, тряб ва то ва 

да е водещото, да обър нем 
вни ма ние и на со ци ал ни-
те неща. С те зи две задачи, 
ко ито сме си поставили, 
ис ка ме да смек чим уда ри те 
на кризата, осо бе но на тру-
до вия пазар. Безработицата 
в Мездренската об щи на 
офи ци ал но е 15 % . Когато 
по ех об щи на та в пър вия си 
мандат, тя бе 23 %, сва лих ме 
я на 5.5 % и ве че от две-три 
го ди ни тръг на пак нап ред и 
то ва ка сае пре ди всич ко ин-
дус т ри ал ния сектор.

- Какво не дос ти га на 
об щи ни те и как во очак ват 
те ка то из рав ни тел на суб-
си дия от дър жа ва та ?

- За съжаление, про це-
сът на де цен т ра ли за ция 
приключи. С пре ми на ва не то 
на Съвета по де цен т ра ли-
за ция към  Съвета по ад ми-
нис т ра тив ни ре фор ми на 
Министерския съвет. 

При та зи си ту ация най-
мал ко то е да се го во ри за 
про цес на децентрализация, 
въп ре ки че ако бях ме нап ра-
ви ли фи нан со ва та де цен т-
ра ли за ция сериозно, ко га то 
имах ме възможности, но 
ня ма ше по ли ти чес ка во ля в 
ни то ед но управление, се-
га ня ма ше да се хвалим, че 
сме фи нан со во стабилни, а 
щях ме да сме на мяс то то на 
се вер ни те държави, на ко ито 
не им е не об хо ди мо да до каз-
ват това. Казвам го, за що то 
де цен т ра ли за ци ята са ма по 
се бе си во ди до ак ти ви ра не 
на населението, до усе ща не-
то за об щ ност и че ка къв то 
и ре сурс да е събран, той 
оти ва до тях, до гражданите. 
Децентрализацията не е 
уни вер са лен модел, но е 
прек ра сен мо дел за от ра зя ва-
не то на ед но де мок ра тич но 
общество. Какво не дос ти га 
ли? От 15 го ди ни па ри те за 
под дър жа не на чет вър ток-
лас на та път на мре жа са ед ни 
и същи, ня ма движение, за 
зим но то по чис т ва не също, 
зам ръз на ли са циф ри те от 
години. 

Но ка то спо ме нах те из рав-
ни тел на та субсидия, ме ха-
низ мът не е добър. На ба за та 
на дъл го го диш ни те ни бор би 
об ща та су ма нараства, но раз-
п ре де ле ни ето не е правилно. 
Не мо га да се при ми ря с 
мисълта, че всич ки об щи ни 

в България тряб ва да по лу ча-
ват из рав ни тел на субсидия, 
как то ня ма да се съг ла ся и с 
кла са ци ята на об щи ни те по 
критерия, че ня кои от тях са 
фи нан со во дисциплинирани. 
Много лес но е да не вър шиш 
нищо,  да не пи паш ни що и 
да си фи нан со во стабилен. 

- Бихте ли спо де ли ли по 
кои и кол ко ев роп ро ек ти 
ра бо ти в мо мен та об щи на 
Мездра?

- Работим сериозно, но 
не ис кам да от чи та ме са мо 
бройки те европроекти. Не 
ис кам да ус во ява ме па ри за 
20 про ек та примерно, ко ито 
не са ни нужни, са мо за да 
спа зим олим пийс кия прин-
цип на участие. Напротив, 
има ме дос та тъч но про ек ти 
с дос та тъч но ангажименти. 
Най-ат рак ти вен и въл ну ващ 
ще е ре али зи ра не то на ту-
рис ти чес кия про ект на мес т-
нос т та Калето на стойност 3 
ми ли она лева, ед на уни кал на 
атракция, ко ято ще ста не 
мно го ско ро с всич ки не ща за 
доб ра ту рис ти чес ка услуга. 
Предстои ни из пъл не ни-
ето на про ек та за енер гий на 
ефек тив ност в ос та на ли те 
училища, ре али за ци ята на 
со ци ал ния про ект за две за-
щи те ни и две от се ме ен тип 
жи ли ща за над два ми ли она 
ле ва . Започнахме ра бо та та 
за из г раж да не то и до из г раж-
да не то  на во доп ре нос на та и 
ка на ли за ци он на та сис те ми  
и пре чис т ва тел на станция, 
стойнос т та е за бли зо 20 
милиона, про це ду ри те са 
задействани. 

Имаме шест про ек та по 
„Човешки ресурси“, един по 
прог ра ма та за ад ми нис т ра-
ти вен капацитет, по кой то 
работим. В мо мен та пра вим 
всич ко не об хо ди мо за елек т-
ро ни за ци ята на ар хи ви те на 
на се ле ни те места, съз да ва ме 
ус ло вия за об ра бот ва не то и 
съх ра не ни ето им. Сериозно 
ра бо тим по елек т ро ни за ци-
ята на об щес т ве ни те услуги, 
с ко ето те да ста нат още по-
достъпни. Гордеем се, че от 
470 об с лед ва ни ин с ти ту ции 
в България, об щи на Мездра е 
на ос мо място. Има как во да 
се же лае още, но на ша та идея 
е до края на ман да та всич ки 
услуги, ко ито се пре дос та вят 
в об щин с кия център, да се 

пре дос та вят и по елек т ро нен 
път, а в сай та на об щи на та 
да се на ми ра ця ла та нуж на 
на граж да ни те информация. 
Прекрасна за нас ка то об щи-
на е Програмата за раз ви тие 
на град с ка та среда, с ко ято 
бих ме ре ши ли мно го от въп-
ро си те по со ци али за ци ята и 
бла го ус т ро ява не то на град с-
ки те площи, но ни отрязаха, 
за ед но с още мно го дру ги 
бъл гар с ки общини. Всичко е 
въп рос на приоритети, та ка 
тряб ва да е и в дър жа ва та  и 
аз мисля, че е нуж но да има 
но во ре ги онал но планиране, 
но во ико но ми чес ко пла ни-
ра не на ба за на това, ко ето 
има ме ве че ка то пре дос та вен 
ресурс, ма кар и ограничен. 
Инвестицията се из мер ва с 
ефек тив нос т та и твър дя , че 
дър жа ва та тряб ва да пог-
лед не от то зи ъгъл и ко га-
то дейс т ви ята ни са в ед на 
посока, ще успеем. Много са 
въп ро си те и кол ко то по ве че 
са те, тол ко ва по-мал ко са 
отговорите, за що то проб ле-
ми те не се фор му ли рат и не 
се за мис ля ме от кой край да 
почнем. Работата по ев роп-
ро ек ти те не е привилегия, то-
ва е отговорност, ан га жи мент 
и до пъл ни тел но натоварване.

- Ще про да ва те ли об-
щин с ка зе мя и как во пра-
ви те за изпълнението на 
министерското решение?

- Усилено ра бо тим по то-
зи въп рос и ан га жи рах ме 
не ма лък ресурс, за да мо же 
да вка ра ме в ред сектора, 
имай ки пред вид негативите, 
ко ито ус та но вих ме след 
две го ди ни ин вес ти ции там 
от стра на на държавата. 
Ощетени от то ва са об щи-
ни те и лич ни те сто па ни и бе 
нуж на справедливост. Още в 
на ча ло то нап ра вих ме иден-
ти фи ка ция на об щин с ки те 
земи, ме ри и пасища, ко ито 
пред с тав ля ват ин те рес за 
зе ме дел с ки те производители, 
про ве дох ме тър го ве за раз-
ви тие на сел с кос то пан с ка 
дейност, а то ва носи, ма кар 
и неголям, при ход и на об-
щин с кия бюджет. Всички 
земи, ко ито не са об х ва на ти 
с аренд ни договори, но се 
об ра бот ват от арендатори, 
съ що бя ха об х ва на ти и пол-
з ва те ли те пла щат сред на та 
рен та за де кар в спе ци ал на 
смет ка в общината, а ко га то 
соб с т ве ни кът си по тър си не-
офор ме ния  с до го вор пар цел 
и арен да то рът е изряден, то 
той мо же да по лу чи ня как ва 
су ма за сво ята земя.

- Чувствате ли 
управлява щи те от ГЕРБ да 
то ле ри рат своите общини, 
а другите да пренебрегват?

- През два на де сет го диш-
ния ми опит ка то кмет съм 
ра бо тил дос та тъч но с раз-
лич ни правителства, ед ва 
две-три го ди ни с оп ре де ле на 
по ли ти чес ка сила, към ко ято 
по ед на или дру га при чи на 
съм съпричастен. 

С всич ки съм ра бо тил в 
син х рон и то ва не ми е пре-
че ло да си вър ша работата. 
Да не се заблуждаваме, че 
вся ко ед но уп рав ле ние не из-
пол з ва властта, за да сти му-
ли ра по един или друг на чин 
сво ите структури. Но ед на 
мес т на власт, ако се об ля га 
са мо на то зи вариант, то ва 
е мно го пре ход но и не мо же 
да про дъл жи по ве че от един 
мандат. 

Най-важ но то е да се зна ят 
проб ле ми те на хо ра та и на 
общността, да има усе т за 
из ра бот ва не на оп ре де ле ни 
модели на политика. Макар и 
с ог ра ни чен ресурс, ако то ва 
е фор му ли ра но ка то идея, ка-
то про ект и по-на го ре на ме ри 
реализация, то ва е добре. 
Мисля, че при ед ни доб ре 
под гот ве ни не ща шан со ве те 
на ед но уп рав ле ние да вли яе 
гру бо намаляват. През тол ко ва 
мои кмет с ки ман да ти ни ко га 
не съм се оп лак вал от по ли-
ти чес ко иг но ри ра не по прос-
та та причина, че не съм бил и 
пар тий но стимулиран. ■

Иван Аспарухов, кмет на Община Мездра:

най-отговорните 
структури в държавата

Общините 
продължават да са

Работата по 
ев роп ро ек ти те
не е привилегия,
а отговорност, 
ан га жи мент и 
до пъл ни тел но 
натоварване
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Рождественски
бла гос лов

„Младенецът, 
Който ле жи във 
Витлеемските яс ли 
е упо ва ние на всич ки 
зем ни краища“, 
/пат ри арх Вартоломей, 
РП - 2008 г./

Възлюбени в Господа бра тя и сестри, 
скъ пи лю бо мъд ри пок ло ни ци на Младенеца 
Христос,

Отново сър ца та ни тър жес т ву ват и за-
ед но с ан ге ли те в съз ву чие с рож дес т вен-
с кия кам ба нен звън из ди гат глас пе ей ки и 
въз пя вай ки „Слава във ви си ни те Богу и на 
зе мя та мир, меж ду чо ве ци те благоволение» 
/Лук. 2:14/. «По бла го дат та на Бог-Отец 
Единородният Син и бо жес т ве но Слово 
Божие, Който е в нед ра та на Отца, еди но-
съ щен с Отца и Светия Дух, пред веч ни ят 
и съ вър шен Бог, Който е безначален, сниз-
хож да към нас ка то Негови чеда, ста вай ки 
на пъл но човек, и из вър ш ва онова, ко ето е 
по-но во от всич ко ново, един с т ве но то но во 
не що под слънцето» (Точно из ло же ние на 
Православната вяра). Това въп лъ ще ние на 
Сина Божи е не прос то символично, как то 
въп лъ ще ни ята на мно гоб ройни те бо го ве в 
митологията; то е реалност, ед на на ис ти на 
но ва реалност, един с т ве но то но во не що под 
слънцето, ко ето е ста на ло в кон к ре тен ис то-
ри чес ки мо мент по вре ме на уп рав ле ни ето 
на им пе ра тор Октавиан Август, сред един 
бо го из б ран народ, от до ма и ро да Давидов 
(Лук. 2:4), а имен но Витлеем Иудейски, със 
спа си тел на цел, да дос ти га ме съвършенство, 
ка то об раз и по до бие на Бога.

Събитието на въп лъ ще ни ето на Божието 
Слово ни да ва въз мож ност да дос тиг нем 
крайни те пре де ли на на ша та природа, ко-
ито не се отъж дес т вя ват ни то с „доб ро то и 
красивото“ на древ ни те ели ни и „правдата“ 
на философите, ни то със спо койс т ви ето на 
бу дис т ка та „нирвана“ и тран с це ден тал на та 
„съдба“ - „карма“ чрез пред по ла га еми нес-
пир ни из ме не ния във фор ма та на живота, 
ни то пък с ня как ва „хармония“ на смя та ни те 
за про ти во ре чи ви еле мен ти на ня как ва въ об-
ра жа ема „жиз не на енергия“ или не що дру го 
подобно.

Христовото рож дес т во не ни обе ща ва 
ня как во мъг ля во бла жен с т во или аб с т рак т на 
вечност; то пос та вя „в на ши те ръце“ по тен-
ци ала за лич но учас тие в све ще ния жи вот 
и лю бов на Бога в ед но без к рай но ду хов но 
възрастване. То ни да ва въз мож ност не са мо 
„да по лу чим осиновение“ (Гал. 4:5), но съ-
що и да ста нем „учас т ни ци в бо жес т ве но то 
естество“ (2 Петр. 1:4).

И ко га то днес, из п ра ве ни пред све та с ця-
ло то му ве ли чие и бля сък чу дей ки се как да 
живеем, как да се спасяваме, пъ тят е един и 
той е Христос. Целият хрис ти ян с ки род се га 
се об ръ ща към един Младенец, към Дете, 
Което ле жи в ясли, за да по ка же на света, 
че то ва „е бе зум с т во за ония, ко ито гинат, а 
за нас, ко ито се спасяваме, е си ла Божия“. 
(1Кор.1:18) Този Младенец за вся ка ед на 
хрис ти ян с ка ду ша е вдъх но ве ние за живот, 
защото: „В Него има ше живот, и жи во тът 
бе ше свет ли на та на човеците“. (Йоан 1:4) 
Това е на ша та вяра, то ва е на ша та надежда, 
то ва е и на ша та любов, без ко ито не мо жем 
да живеем, не мо жем да съществуваме. 
Христос каза: „Аз съм пъ тят и ис ти на та и 
животът; ни кой не до хож да при Отца, ос вен 
чрез Мене“ /Йоан 14:6/. Без Него, чо ве чес т-
во то не мо же да жи вее и преуспява, за що то 
жи во тът е в Него, спа се ни ето е в Него. На 
то ва ни учи Рождество Христово, да бъ дем 
свободни, да бъ дем лич нос ти в Христа - 
Богомладенеца.

Сега, ко га то се об ръ ща ме към 
Светлината-Христос, не ка под ра жа ва ме 
на при зи ва Му, по ду ми те на св. ап. Павел 
„за що то пло дът на Духа се със тои във вся-
ка доброта, прав да и истина“ /Ефесяни 
5:9/ Човечеството има нуж да да жи вее в 
доброта, в правда, в истина, а те зи ги ня ма 
без Христос. Тогава те зи жи тейс ки доб ро-
де те ли ще бъ дат спа си тел ни и вдъх но вя ва-
щи чо веш ки те същества, ко га то проз рем и 
при емем в сър ца та си ле жа щия днес в яс ли 
Младенец-Христос, при емем го в нас и съз-
да дем жи ли ще у нас, в ко ето Той да живее. 
Към то ва в то зи мо мент сме при зо ва ни и 
от Светата Църква, под тик на ти да при до-
би ва ме не земното, а вечното, не тленното, 
а нетленното, да съ би ра ме бо гатс т во не на 
земята, а на не бе то за вечността.

Светата Църква ня ма да прес та не да въз-
вес тя ва - с ця ла та сила, при до би та през 
нейния над дву хи ля до ле тен опит -  че 
Младенецът, Който ле жи във Витлеемските 
ясли, е „упо ва ние на всич ки зем ни краища“, 
Словото и цел та на живота, изкуплението, 
из п ра те но от Бога на Неговия народ, то ест 
на це лия свят, за всич ки чо ве ци и времена.

Споделяйки та зи бла га вест, нека, въз лю-
бе ни в Господа бра тя и сес т ри с духовност, 
трез вост и мъд рост пос рещ нем Младенеца 
- Христос. Призовани от рож дес т вен с кия 
кам ба нен звън да оти дем в Божия храм и 
бъ дем ед но с Рождественската радост, да 
я но сим в сър ца та си, да зна ем и помним, 
че ве ли ки ят и свят ден на Рождество - пър-
ве нец и на ча ло на всич ки праз ни ци - си пе 
за ри те си, ка то при кан ва все ки от нас към 
ду хов но въз ди га не и сре ща с Вечния по дни, 
Който ста на Младенец за ра ди нас.

От все сър це поз д ра вя ва ме лю без ни те 
чи та те ли на вес т ник „СЛОВО ПЛЮС» със 
Светлото Рождество Христово и нас тъп ва-
не то на Новата 2013 година, мо литс т ве но им 
по же ла ва ме да бъ дат оза ре ни от свет ли на та 
на Божествения Младенец, та да под ра жа ват 
на Божествената прав да и бъ дат дос той ни 
че да на Бога и све та та ни Родна Българска 
пра вос лав на църква! Амин.

На мно гая и бла гая лета!
С не из мен на в Богомладенеца обич,

+ Видински мит ро по лит Дометиан:

Честито 
Рождество 
Христово!

Честита Коледа!
В на ве че ри ето на най-свет-

лия хрис ти ян с ки праз ник 
Рождество Христово, при еме-
те мо ите най-сър деч ни по же-
ла ния за жи вот и здраве! Нека 
през 2013 г. има ме доб ро та в 
сърцата, мир в душите, си ла 
пред труд нос ти те и пъл ни с 
лю бов домове!

Весели празници!
Венцислав ВАНКОВ, 

кмет на Община РужинциСкъпи съграждани,
От сър це ви же лая ве се ли 

Коледни праз ни ци и щас т ли-
ва Нова година! Да про дъл-
жим да вяр ва ме в доб ро то и 
да не се от каз ва ме от меч ти-
те си. Макар да ни пред с тои 
труд на година, ще се спра-
вим за ед но и дос той но с всич-
ки предизвикателства! 

Нека си яни ето на Рождество 
Христово оза ри сър ца та ви 
и ви до не се здраве, лю бов и 
си ли за бъд ни те дни . 
Чес ти та Коледа!

Анатоли ПЪРВАНОВ, 
кмет на Община Чипровци

Община Вълчедръми лич но кме тът Иван Барзин 
поз д ра вя ват сво ите слу жи те ли и съг раж да ни с Рождество Христово!Нека Коледните праз ни ци 

до не сат на вас и близ ки те 
ви късмет. Нека ва ши съ вет-
ни ци бъ дат сър це то и умът, 
ва ши спът ни ци – ус пе хът и 
вед ро то настроение!Посрещнете праз ни ци те 
с надежди, из п ра те те ги с 
осъ щес т ве ни мечти!Весела Коледа!

Иван БАРЗИН, 
кмет на Община Вълчедръм

Честито Рождество 
Христово!
Скъпи съграждани,
Нека да съ уме ем да за па зим 

ма ги ята на Коледната нощ 
през ця ла та година, за да бъ-
дем по-добри, да се оби ча ме 
по ве че и да има ме си ла та да 
сът во ря ва ме по ед но мал ко 
чу до все ки ден – 
ед на усмивка, ед но доб ро 
дело, един то пъл жес т. 
 Бъ де те живи, здра ви и ис тин с ки 
щастливи!

Симеон ШАРАБАНСКИ, 
кмет на Община Кнежа

Весела Коледа всич ки
слу жи те ли и мно гоб ройни те
ни клиенти!
Нека се рад ва ме на доб-

ро здра ве и не ка в но ви те 
си де ла от к ри ем ис тин с ко 
щастие!

Духът на Коледа да е във 
всич ки нас - той ни пра ви 
ис тин с ки хора, такива, ко-
ито обичат, по ма гат и пра-
вят све та мно го красив!

Замфир ЗАМФИРОВ, 
уп ра ви тел на 

Общинска па зар – Монтана

Скъпи съграждани,
Приемете мо ите най-сър-
деч ни по же ла ния за здра-
ве и спо лу ка по по вод 
Рождество Христово! Желая 
на всич ки щас т ли ви дни, 
доб ру ва не и ус пе хи в на чи-
на ни ята през  2013 година!
Вярвам, че и през нея ще 
бъ дем за ед но в стре ме жа 
си да пос тиг нем ед но по-
доб ро то бъ де ще за на шия 
общ дом Монтана!
Весели празници!

Златко ЖИВКОВ, 
кмет на Община Монтана

Честито Рождество Христово!
Уважаеми съграждани, при-
еме те мо ите най-сър деч-
ни ко лед ни поз д рав ле ния 
с по же ла ние за щас тие и 
просперитет! Нека топ ли на-
та на те зи свет ли праз ни ци и 
вя ра та в доб ро то ни во ди във 
вяр на та посока.
Благословени да са всич ки те 
ни же ла ния за здраве, мир и 
благополучие!

инж. Иво ИВАНОВ, 
пред се да тел на ОбС- Монтана

Уважаеми съг раж да ни

и гос ти на Враца,

В на ве че ри ето на свет-

лия хрис ти ян с ки праз ник 

Рождество Христово при-

еме те мо ите най-ис к ре ни 

по же ла ния за здраве, бла-

го по лу чие и ра дост във все-

ки дом!
Нека са по ве че дните, в 

ко ито се чув с т ва ме удов лет-

во ре ни от пос тиг на то то и 

ре али зи ра ме меч ти те си за 

бъдещето!
Честито 

Рождество Христово!

Щастлива 

и бла го дат на 2013 г.!

Инж. Николай ИВАНОВ,

кмет на об щи на Враца
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По Божие до пу ще ние и се га въз тор же-
но ще чу ва ме ан гел с ко то войн с т во да 

из пъл ня ва див на та песен: „Слава във ви си-
ни те Богу, и на зе мя та мир, меж ду чо ве ци те 
бла го во ле ние” /Лука 2:14/. Чрез Христовото 
Рождество за поч на но ва та ера и се от к ри 
ве ли ка та тай на на чо веш ко то спа се ние и 
за туй ис то ри ята отбелязва, че то ва е го ля мо 
събитие, за що то Бог се яви в плът /1 Тим. 
3:16/.

Само Господ Иисус Христос е Спасител 
на света, Победител на злото, Утешител 
на човеците. Само Неговата ис ти на не 
се променя. Неговото сло во не отслабва. 

Неговата лю бов не отпада. Само Неговият 
път е ви на ги правилен.

Промисълът за спа се ние на чо ве ци те е 
изпълнен, за що то е божествен. Божието 
де ло на зе мя та е осъществено, за що-
то е всесилно. Божията сък ро вищ ни ца е 
отворена, за да се обо га тят всички, ко ито са 
поз на ли ми лос т та Му. Трябва оба че да се 
знае, че Господ Иисус Христос ви на ги се 
раж да са мо в бо гоп ре да ни те последователи, 
в доб ро на ме ре ни те лю де и об щес т ве ни 
дейци, в бла го чес ти ви те християни, в пре-
да ни те еван гел с ки войни, в сми ре ни те 
творци, в рев нос т ни те учители, в лю боз на-
тел ни те учащи, в чис ти те и въз пи та ни деца, 
в не опет не ни те младенци.

Тъй, свет ли на та на Божественото уче ние 
ви на ги ще свети. Вярата в Господ Иисус 
Христос ви на ги ще ни утешава. Надеждата 
в Божията ми лост ви на ги ще ни подкрепя.

Нека Рождественската свет ли на и за нап-
ред да ог ря ва на ши те сърца, да про гон ва 
злов ред ния мрак око ло нас, за да бъ дем 
бе зу кор ни и чисти, не по роч ни Божии че да 
пос ред опър ни ча вия съв ре ме нен свят. Само 
та ка ще из пъл ним апос тол с ка та заръка: да 
си я ем ка то свет ли на в све та /Фил. 2:15/.

Сърдечно поз д ра вя вам всич ки ро до лю би-
ви съ на род ни ци с на ша та Българска Коледа, 
бла гос ла вям пра вос лав ни те хрис ти яни от 
Врачанска епар хия и мо лит ве но им бла-
го по же ла вам от ро ди лия се Богомладенец 
– мир но житие, ду шев но и те лес но здраве, 
бла го ден с т вие и дългоденствие. С ар хи-
ерейс кия си бла гос лов по же ла вам на всич-
ки и бла го ус пе ва емост в ид ва ща та Нова 
2013 година!

Честито в пъл но та Коледно
и Новогодишно тържество!
Многая и бла гая лета. Амин!
+ Врачански  Митрополит Калиник

Коледно поздравление 
До епархиотите от Врачанска епархия

ПРАЗНИЧНО ПРИВЕТСТВИЕ

Уважаеми съграждани, 
при яте ли и пар т ньо ри 
на Община Мездра,
На пра га сме на един 

от най-та че ни те праз ни-
ци - РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО, 
из пъл нен със се ме ен уют и 
хармония, вед ро нас т ро ение 
и на деж ди за по-доб ри дни.  

Отминаващата 2012 г. бе-
ше още ед на ус пеш на и пол-
зот вор на го ди на за Община 
Мездра. Въпреки трудностите, 
при тес не ни ята и фи нан со ви-
те ограничения, про дъл жих-
ме ус пеш на та си съв мес т на 
работа. 

Вярвам, че проектите, ко ито 
ре али зи рах ме и за поч нах ме 
през та зи година, ще оп ре де-
лят жи во та ни го ди ни напред. 

Постиженията ни рад ват и 
за дъл жа ват да уд во им уси-
ли ята си, за да ре али зи ра-
ме още мно го доб ри идеи. 
Убеден съм, че ще успеем, 
за що то всич ки ние - мес т на 
власт, граж да ни и бизнес, 
ра бо тим усилено, за да из-
пъл ним по ети те ангажименти. 
Защото сме доказали, че 
прев ръ ща ме ду ми те в дела. 

И най-вече: за що то ис ка ме 
да жи ве ем в ед на по-доб-
ре уредена, пер с пек тив на и 

прив ле ка тел на община.
Благодаря ви за подкрепата, 

по зи тив ни те идеи и съп ри-
час т нос т та в съв мес т на та ни 
работа! 

В на ве че ри ето на пред с то-
ящи те свет ли праз ни ци не ка 
от во рим с доб ро та сър ца та 
си за другите! 

Пожелавам ви здраве, бла-
го по лу чие и ус пех във вся ко 
начинание!

ВЕСЕЛА КОЛЕДА И
БЛАГОДАТНА
НОВА ГОДИНА! 

Иван АСПАРУХОВ
кмет на об щи на Мездра

Честито Рождество Христово!
На всич ки хо ра в об щи-

на Чупрене же лая дни те 
през след ва ща та го ди на 
да са спорни, из пъл не ни 
с амбиция, упо рит труд и 
радост! Вярвам, че ще ра бо-
тим дос той но за доб ро то на 
Чупрене и региона!

Бъдете здрави!
Ваньо КОСТИН, 

кмет на Община Чупрене

Щастлива 
и мир на 2013 година!
Нека в на ве че ри ето на 

Рождество Христово ко лед ни-
те кам ба ни да зву чат за вас и 
ва ши те се мейс т ва с пос ла ни-
ята на Спасителя за мир, чо-
ве ко лю бие и благоденствие! 
С поз д рав и бла гос лов ви же-
лая здра ве и късмет, ду хов на 
извисеност, щас тие и доб ри-
на през но ва та 2013 година!

Весели празници!
Георги СТОЕНЕЛОВ, 

кмет на Община Ново се ло

Областно път но 
уп рав ле ние – Монтана 
и ди рек то рът инж. Ивайло 
СПАСОВ поз д ра вя ват сво-
ите ра бот ни ци и слу жи те-
ли с най-свет лия хрис ти-
ян с ки праз ник Рождество 
Христово!

Нека свя та та Коледна нощ 
до не се бла го ден с т вие в 
домовете, вя ра и лю бов в 
сър ца та ви! Време е за но во 
начало, но ви на деж ди и но-
ви хоризонти!

Щастлива 
и ус пеш на 2013 

година!
инж. Ивайло СПАСОВ, 

ди рек тор на ОПУ – Монтана

Ръководството 
на ХОТЕЛ „ОГОСТА” – Монтана
и лич но уп ра ви те лят 
поз д ра вя ват всич ки свои 
служители, кли ен ти и гос ти 
с пред с то ящи те Коледни 
празници! 

Нека във въл шеб на та 
Коледна нощ се сбъд нат 
ва ши те на деж ди и очак-
ва ния за здраве, ус пе хи и 
лич но щастие! Нека те зи 
свет ли праз ни ци по ло жат 
на ча ло то на ед на година, в 
ко ято здравето, щас ти ето и 
ус пе хът са Ваши пос то ян ни 
спътници, а ра дос т та от тях 
– необозрима.

Весели празници!

Фирма „Нешо Миранов” – 
Бяла Слатина 
чес ти ти на сво ите работници, 
слу жи те ли и биз нес пар т ньо-
ри нас тъп ва щи те Коледни и 
но во го диш ни празници!

Нека в пред с то яща та 
2013 го ди на ви съ пътс т-
ват мно го успехи, здра ве и 
благоденствие!

Нешо МИРАНОВ,
уп ра ви тел

Весела Коледа 
и щас т ли ва Нова година!
Повече оптимизъм, здраве, 

къс мет и ра дос ти на всич ки 
хо ра от Северозапада по же-
ла ват

„ДЖЕТ ТАКСИ” И ДЖЕТ СОД”!
Нека в ти ха та и свя та 
Коледна нощ ра дос т та и 
щас ти ето бъ дат с Вас!

Петко ЕНЧЕВСКИ

Весела Коледа!
Уважаеми съграждани,
Поздравявам ви със свет ли-

те Коледни празници! Убеден 
съм, че всич ки по же ла ния 
се сбъдват, ако чо век вяр ва 
в тях. Искам да ви по же лая 
здра ве и сили! Те са нужни, 
за да се увен чае с ус пех вся-
ко ва ше начинание!

Желая ви ра дост
и благоденствие!

Светлин СРЕТЕНИЕВ, 
кмет на Община Бойчиновци

Скъпи съг раж да ни
и гос ти на Вършец,
Нека през но ва та 2013 го-

ди на всич ки те ви де ла бъ дат 
увен ча ни с ус пех и но сят 
удов лет во ре ние и радост! 
Бъдете живи, здра ви и ис тин-
с ки щастливи!

Весела Коледа и Честита 
Нова Година!

Иван ЛАЗАРОВ, 
кмет на Община Вършец

Весела Коледа!

„Транском и СА” – Монтана

От все сър це же лая на 

всич ки работници, слу жи те-

ли кли ен ти на фир ма та и на 

тех ни те се мейс т ва здра ве 

и късмет, про фе си онал ни и 

лич ни успехи. Нека по-чес то 

да ни спо хож да сполуката, 

да сме здра ви и усмихнати, 

ра бо тос по соб ни и уве ре ни 

във въз мож нос ти те си!

Щастлива но ва 2013 

година!
Цветан АНДРЕЕВ, уп ра ви тел

Весела и щас т ли ва Коледа!
Да е мир на  честита, ве-

се ла и спор на 2013 го ди на 
за граж да ни те от Община 
Бойница. Да се рад ва ме на 
доб ро здра ве и не ка в но ви те 
си де ла от к ри ем щастие!

Пожелавам ви ед на въл-
шеб на Коледа, из пъл не на с 
мно го при ят ни емо ции и не-
заб ра ви ми преживявания!

Анета ГЕНЧЕВА, 
кмет на Община Бойница

Уважаеми
съграждани,

В на ве че ри ето на един от 
най-свет ли те праз ни ци – Рождество Христово, же лая 
на всич ки вас и ва ши те се-
мейс т ва пре ди всич ко здраве. 
И не ка през но ва та 2013 го-
ди на доб ра та спо лу ка съп ро-
вож да вся ко ва ше начинание. 
Нека има щас тие и топ ли на в 
жи во та на все ки от вас. Нека 
с уве ре ност в соб с т ве ни те си 
въз мож нос ти да ра бо тим за 
прос пе ри те та на на шия край!Честита Коледа!

Димитранка КАМЕНОВА, 
кмет на Община Берковица

►►Продължава на 8-а стр



„ЕЛИНА” ЕООД – Монтана

● сенници;
● шатри;
● мо бил ни басейни

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

ТПК “Септември” 
– Монтана

произвежда:

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

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

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

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

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

ПРИСТАНИЩЕН 
КОМПЛЕКС – 
ЛОМ ЕАД

3600 Лом, 
ул. „Пристанищна” № 21
Тел. 0971/69 412, 60 300, факс 0871/60 301, 
е-mail: office@portlom.bg; info@portlom.bg; 
www.portlom.bg.

Фирма „Ди-Вен” ЕООД – гр. Лом 

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

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

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

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

Ние сме си гур на опо ра за Вашия бизнес.

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

Д-р Даниела 
Стоянова

oбщопрактикуващ лекар,
специалист  по
обща медицина

Всеки работен ден
от 8,00 до 13,00 часа

Набира 
пациенти

Тел. за контакти: 
096 389 346

“АПОЛОН-21” ООД,

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

Брокерска къща – Монтана,
изкупува земеделска земя

в общините Медковец и Якимово
при изгодни цени.

За контакти: гр. Монтана, бул. „Трети март” 68; 
телефони: 096/300 825, 0888/60 90 28

20 - 26 де кем в ри

►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР
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На 13.12.2012 г. в Община Чипровци, 
гр. Чипровци, стар ти ра из пъл не ни ето 

на проект: ”Реконструкция и 
мо дер ни за ция на спор тен ком п лекс – 

стадион, съб ле кал ня и басейн, 
гр. Чипровци, об ласт Монтана”.

Проектът е на об ща стойност 5 327 986 ле ва /пет 
ми ли она трис та два де сет и се дем хи ля ди де ветс
то тин осем де сет и шест лева/. Същият е фи нан
си ран от ДФ “Земеделие” по мяр ка 321 “Основни 
ус лу ги за на се ле ни ето и ико но ми ка та в сел с ки те 
ра йо ни за пе ри ода 20072013 г, под к ре пе на от 
Европейския Земеделски Фонд за раз ви тие на сел
с ки те ра йо ни /ЕЗФРСР/.

Главен Изпълнител на обек та е “Северозапад 
Билд” ДЗЗД.

Краен срок за за вър ш ва не на обекта: 
01.04.2014 г.

20 ч * Св. свщмчк Игнатий 
Богоносец. Св. Йоан 
Кронщадски. (Игнажден) 
(Предпр. на Рождество Христово) 
(Тип. с. 147) (от 20 до 24 де кем в
ри служ би те са са мо от Минея)

21 п Св. мчца Юлиания и пос
т ра да ли с нея 500 мъ же и 130 
же ни в Никомидия

22 с Св. вмчца Анастасия
23 н †Неделя пред Рождество 

Христово. Преп. Наум Охридски. 
Св. 10 мчци в Крит. Св. мчк 
Геласий. Гл. 4, утр. ев. 7, ап. Евр. 
11:910 (с. 431), лит. ев. Мт 1:125 
(Тип. с. 148)

24 п Св. прпмчца Евгения. 
Преп. Николай воин, бъл га рин 
(Утреня, Царски часове, св. Вас. 
лит.) (Тип. с. 151) (Бъдни вечер)

25 в †Рождество Христово 
(Всичко на празника) (Утреня и 
св. Злат. лит.)(Тип. с. 153, 154 
и 155)

26 с † Събор на Пресвета 
Богородица (Тип. 156)(Блажи се). 
Св. Йосиф Обручник. Св. цар 
Давид. Св. Яков, брат БожийКакви са ва ши те пра ва 

ка то ев ро пейс ки граждани? 
Какви са очак ва ни ята ви? 
Какво бих те ка за ли за 
демокрацията, сво бо да та и 
обмена? С как во доп ри на ся-
те за тях?

Можете да да де те от го во-
ри на всич ки те зи въпроси, 
ка то за пи ше те крат ко ви део 
и се вклю чи те в кон кур са 
на Европейския ико но ми-
чес ки и со ци ален ко ми тет 
за 2013 г.

Награди:
Спечелилите пър ви те 

три мес та ще по лу чат 2000 
евро, 3000 ев ро и 5000 евро. 
Наградите ще бъ дат връ че-
ни на офи ци ал на це ре мо-
ния в Брюксел на 20 март 
2013 г.

Изисквания 
и кан ди датс т ва не:
В кон кур са мо гат да учас-

т ват граж да ни на стра ни те 
от Европейския съюз, как то 

и на Хърватия, на въз раст 
меж ду 18 и 30 години. 
Желаещите тряб ва да ка чат 
ма те ри али те си на офи ци ал-
на та стра ни ца на конкурса.

Видеото тряб ва да е с 
про дъл жи тел ност меж-
ду 30 се кун ди и 1 ми ну та 
и мо же да бъ де на все ки 
офи ци ален език на ЕС, но 
със суб тит ри на английски. 
Материалът не тряб ва да 
е съз да ден пре ди по ве че 
от шест ме се ца пре ди на-
ча ло то на състезанието. 
Кандидатурите тряб ва да 
включ ват съ що опи са ние на 
ви де ото до 300 думи.

Краен срок: 
20 яну ари 2013 г. 
Повече под роб нос ти 

мо же те да на ме ри те на 
офи ци ал на та стра ни ца на 
конкурса: 
http://www.eesc.europa
eu/?i=portal.en.video-
challenge-2013
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те за тях?

Можете да да де те от го во-
ри на всич ки те зи въпроси, 
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за 2013 г.

Награди:
Спечелилите пър ви те 

три мес та ще по лу чат 2000 
евро, 3000 ев ро и 5000 евро. 
Наградите ще бъ дат връ че-
ни на офи ци ал на це ре мо-
ния в Брюксел на 20 март 
2013 г.

Изисквания 
и кан ди датс т ва не:
В кон кур са мо гат да учас-

т ват граж да ни на стра ни те 
от Европейския съюз, как то 

и на Хърватия, на въз раст 
меж ду 18 и 30 години. 
Желаещите тряб ва да ка чат 
ма те ри али те си на офи ци ал-
на та стра ни ца на конкурса.

Видеото тряб ва да е с 
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със суб тит ри на английски. 
Материалът не тряб ва да 
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от шест ме се ца пре ди на-
ча ло то на състезанието. 
Кандидатурите тряб ва да 
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мо же те да на ме ри те на 
офи ци ал на та стра ни ца на 
конкурса: 
http://www.eesc.europa
eu/?i=portal.en.video-
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Конкурс на Европейския
ико но ми чес ки и со ци ален
ко ми тет за 2013

С пищ на за ря на 10 де кем в ри 2012 г. бе „за-
па ле на“ ко лед на та ел ха на пло ща да в Бяла 

Слатина.  Елхата бе из к лю чи тел но стил на и кра-
си во офор ме на и оп ре де ле но съб ра ова ци ите и дос-
та ви ра дост на всич ки при със т ва щи и най-ве че на 
децата. Кметът  на об щи на та ин ж. Иво Цветков  
под не се по же ла ния за здра ве и по ве че ус пеш но ре-
али зи ра ни про ек ти и ин вес ти ции  и да де старт на 
ко лед ни те тър жес т ва  в об щи на Бяла Слатина. 
Гост на праз нен с т во то бе за мес т ник об лас т ни ят 
уп ра ви тел на Област Враца ин ж. Ва лен тин Литов.

В праз нич на та прог ра ма на Община Бяла 
Слатина за 2012 го ди на са вклю че ни  из лож ба-ба зар 
„Бродирана кра со та“, ба зар на ку ли нар но и при лож но 
изкуство, спектакли, шоу-прог ра ми на де ца и уче-
ни ци от об щи на та , ко ле ден кон церт на ху до жес-
т ве ни те със та ви при НЧ „Развитие-1892“, „Добри 
гос ти ко ле да ри“, це ре мо ния по връч ва не на наг ра да-
та „Спортист на Община Бяла Слатина за 2012 г.“ , 
ко лед на из не на да от Simnet и т.н.■

Празнична 
прог ра ма в 
Бяла Слатина

за из к лю чи те лен при нос 
към Националната прог ра ма 
„Децата и фут бо ла”.

Заместник-кме тът на 
Видин Борислава Борисова 
прие наг ра ди те по вре ме на 
12-ото под ред тър жес т во на 
асоциацията, ко ето се про-
ве де в Балабановата къ ща в 
Пловдив. 

От име то на ви дин с кия 
кмет Борисова пот вър ди по-
ети те ан га жи мен ти за под по-
ма га не раз ви ти ето на спор та 
и в час т ност фут бо ла сред 
подрастващите.

Сред наг ра де ни те в Стария 

град бе и пред се да те лят на 
ОбС на БФС Иво Марков, 
как то и кметове, фут бол ни 
деятели, биз нес ме ни и фирми. 

През сеп тем в ри на ста-
ди он „Г. Бенковски“ във 
Видин се про ве де дет с ки ят 
фут бо лен тур нир за Купата 
на „M&BM”, кой то е част 
от Националната прог ра ма 
“Децата и фут бо лът”.

В до се гаш ни те ини ци-
ати ви на Асоциацията на 
Българските фут бо лис ти са 
учас т ва ли над 80 000 деца, ка-
то са мо през 2012 го ди на тех-
ни ят брой е бил над 5000.■

Кметът на Видин Герго Гергов 
по лу чи гра мо та и ку па от 
Асоциацията на бъл гар с ки те 
фут бо лис ти



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

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”

Председател
на кооперация
“Журналист”
и гл. редактор:

Параскева Маркова 
тел. 0876 307 732
         0876 537 952

●Печатница Враца● ЕООД

Монтана, бул. „Трети март” № 68, Брокерска къща, ет. 3.
Екип Враца 
ул.“Цв. Кръстенякова” 13 
ОКС, 3000, п.к. 140, 
тел.: 092 665 400; 
          0897 658 888
Екип Монтана
3400, п.к. 133,  
бул. "Трети март" 68, 
Брокерска къща, ет. 3
 тел. 0876 537952     
          0988 881081
Екип Видин                                   
3700, ОКС, ул.”Г. Божинов” 1
тел.: 0889 399 349

п
лю

сСлово

3400 Монтана
дом. адрес: ул. „Н.Рилски” № 8
тел. 096/310 554
сл. адрес: ул.”Цар Борис III” №11
тел. 096/306 644, GSM 0886/193 837

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

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

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

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

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

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

►МАЛКИ ОБЯВИ
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Любомир ВЕСЕЛИНОВ,
пред се да тел на
Торлашко дру жес т во
„Ждребче”
Потомци на ня ко гаш ни те 

белодрешковци, как то то га ва са 
се на ри ча ли торлаците, по ра ди 
спе ци фи ка та на тях но то об лек-
ло /на ча ло то на ХХ век/ си да-
до ха сре ща в Белоградчик.   

Тя бе по ини ци ати ва на 
Торлашко дру жес т во „Ждребче” 
– Белоградчик  и под к ре па та  на 
Народно чи та ли ще „Развитие 
– 1893 г.” На фо ру ма на тор ла-
ци те при със т ва ха и чле но ве на 
тор лаш ко дру жес т во „Тимочана 
– Торлака”, Миничево, Сърбия.  
Всъщност праз ни кът на тор-
ла ци те се про веж да за ос ма 
по ред на година. За пър ви път 
при със т ва ха и тор ла ци от 
Чипровци. Участваха още и 
сим па ти зан ти на ет ног раф с ка та 
група, на ко ито им е близ ка те-
ма та и ко ито се ста ра ят да бъ дат 
по лез ни за нейно то развитие, 
съ що и ня кой от спон со ри те на 
дружеството. 

Гостите от сръб с ка стра-
на пред с тав ля ва ха об лас т та 
на мес т на та власт, бизнеса,  
културата, му зейно то де ло и 
просветата. 

В при ветс т ве но то сло во на 
пред се да те ля на Торлашко дру-
жес т во „Ждребче” се каза, че 
ос нов ни те цели, по ко ито е 
ра бо те но през го ди на та са свър-

за ни с раз но об ра зя ва не и обо га-
тя ва не  жи во та на дру жес т во то 
с ог лед прив ли ча не то на по ве че 
мла ди хора, ко ито да изу ча ват 
и пре да ват тра ди ци ите и оби-
ча ите на ид ни те поколения, да 
съх ра ня ват  ези ка на кой то го во-
рят мес т ни те хора, а съ що да се 
раз ши ря ва  об х ва та на хората, 
ко ито да бъ дат обект на вни ма-
ние и ра бо та от стра на на тор-
лаш ко то дружество. Стана ясно, 

че най-важ но то оба че предстои, 
а то е свър за но с чес т ва не то на 
45-го диш ния юби лей на поб-
ра ти мя ва не то на об щи ни те 
Белоградчик и Княжевац. Тази 
за бе ле жи тел на го диш ни на ще 
се със тои през 2013 го ди на и в 
ней на чест ще бъ дат про ве де ни 
по ре ди ца от про яви и ини ци-
ати ви в раз лич ни области. Ще 
се със то ят и ре ди ца съв мес т ни 
ме роп ри ятия с дру жес т во то от 

Миничево, а съ що и с тор ла ци-
те от Чипровци и Чупрене.

През нас то яща та го ди на мно-
го е нап ра ве но и за по пу ля ри зи-
ра не то на тор лаш ка та те ма – ко-
рес пон ден ции във вестниците, 
ин тер вю та по ра ди ото и елек т-
рон ни те медии.

По вре ме на сво ето по се ще-
ние гос ти те с ин те рес раз г ле да-
ха му зе ите на гра да и пе ще ра та 
„Магура”.■

Торлаци от България и Сърбия
се срещнаха в Белоградчик

В Лом 
отбелязаха 166 г.
от рож де ни ето
на Димитър 
Маринов

Георги ПЕТРОВ
В тър жес т ве на об с та нов ка ко лек

ти вът на СОУ „Димитър Маринов” в 
Лом от бе ля за 166го диш ни на та от 
рож де ни ето на своя патрон, из вес тен 
етнограф, ис то рик и учи тел в Ломския 
край. За жи во та и де ло то на то зи бе ле
жит бъл га рин го во ри Бистра Дамянова, 
уред ник в Историческия му зей в Лом. 
Тя подчерта, че в съз на ни ето на ре
ди ца по ко ле ния бъл га ри име то на 
Димитър Маринов (1846—1940) бу ди 
въз хи ще ние с всес т ран ни те си дарби. 
През своя из пъл нен със съ би тия жи вот 
Димитър Маринов е бил въз рож ден с ки 
учител, ди рек тор на гим на зии в сво
бод на България. Историк, журналист, 
преводач, краевед, ос но ва тел и пръв 
ди рек тор на Етнографския музей, 
свещеник, един от „стро ите ли те” на 
съв ре мен на България, един от най
яр ки те пред с та ви те ли на бъл гар с ка та 
въз рож ден с ка интелигенция. След 
се бе си Димитър Маринов ос та вя зна
чи ми про из ве де ния и сбор ни ци ка то 
„Жива ста ри на”, „Стефан Стамболов 
и но вейша та ни ис то рия”, „История на 
гр. Лом и Ломска око лия”, „Спомени 
из моя жи вот или мо ята би ог ра фия” и 
други.

В сво ето сло во ди рек то рът на СОУ 
„Димитър Маринов” Красимир Горанов 
сподели, че раз ви ти ето на съв ре мен
ния мо дел на обу че ние по ак ту ал на 
спе ци ал нос ти пре дос та вя въз мож ност 
на уче ни ци те след за вър ш ва не то на 
ос ми клас да се обу ча ват в тех но ло
гич ни те про фи ли „пред п ри ема чес т
во и биз нес”, пол з ващ уче бен план 
и прог ра ми на „Джуниър Ачийвмънт 
България”.

Бе про че тен поз д ра ви те лен ад рес и 
от кме та на Община Лом Иво Иванов.

В чест на пат рон ния праз ник на 
учи ли ще то се про ве де тра ди ци он
ни ят тур нир по бад мин тон „Димитър 
Маринов”, тур нир по те нис на ма са и 
бе ше от к ри та из лож ба „Училището и 
мо ят град”. Отличилите се уче ни ци по
лу чи ха награди.■
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Даниела ХИТОВА
Спортното учи ли ще „Св. 

Климент Охридски” във Враца 
от бе ля за 35-ата го диш ни на от 
сво ето основаване. Празникът 
се със тоя в град с ка та кон цер-
т на зала. Сред офи ци ал ни те 
гос ти бе за мес т ник-кме тът на 
об щи на та Красимир Богданов, 
кой то под не се на ди рек то ра на 
учи ли ще то Даниела Велкова 
поз д ра ви те лен ад рес от име-
то на кмета. „Приветствам ви в 
то зи праз ни чен ден всич ки вас, 
бив ши и нас то ящи въз пи та ни-
ци на училището, ко ито зас лу-
жих те све тов ни и ев ро пейс ки 
титли бла го да ре ние на силата, 
упо ри тос т та и спор т на та си 
воля… Спортът въз пи та ва и в 
колективизъм, вза имо по мощ и 
състрадание. Той има не ве ро-
ят на та въз мож ност да пос лу жи 
ка то сред с т во за из г раж да не на 
чо веш ко то благородство. В то зи 
ден, ко га то от да ва те дъл жи ма-
та по чит и ува же ние към сво ето 

училище, ис кам да по же лая на 
вас – не го ви те въз пи та ни ци – да 
за па зи те със те за тел ния си дух 

и страс т та за победа, с без ком-
п ро мис на уве ре ност в сво ите 
въз мож нос ти и потенциал” – се 

каз ва в приветствието. Своите 
поз д рав ле ния под не со ха съ що 
Румяна Цветкова – стар ши ек-
с перт в Регионалния ин с пек-
то рат по образование, Росица 
Стаменова – ре ги она лен пред с та-
ви тел на МФВС за Северозапада, 
и Петранка Гушанска – ди рек тор 
на Центъра за ра бо та с де ца във 
Враца.■

Спортното учи ли ще във Враца
от бе ля за сво ята 35-а го диш ни на
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В на ве че ри ето на свет лия 
праз ник Рождество Христово 
се об ръ щам към всич ки слу-
жи те ли в Общинска ад ми нис-
т ра ция и жи те ли те на об щи-
на Брегово с най-сър деч ни 
по же ла ния за здраве, бла го-
по лу чие и мно го но ви ус пе хи 
в про фе си она лен и ли чен 
план!
Нека вярата, на деж да та 
и лю бов та да са во де щи 
във ва ши те дела!

Милчо ЛАЛОВ, 
кмет на Община Брегово

Ръководството 
на БКС – Враца 
чес ти ти Рождество Христово 
на всич ки свои служители, 
пар т ньо ри и приятели. 
Да си по же ла ем ед на 
щед ра и спор на за всич ки 
година, из пъл не на с но ви 
перспективи, с пол зот вор ни 
де ла и ви со ки постижения!
Нека ду ши те ни се из пъл нят 
с доброта, а до мо ве те ни – 
със здра ве и благополучие!

Момчил МЛАДЕНОВ, 
изп. директор 

на БКС - Враца

Честито 
Рождество Христово!
В свет ли те дни на Коледа и в 
на ве че ри ето на праз нич на та 
но во го диш на нощ по же ла-
вам на всич ки съг раж да ни 
и гос ти на Брусарци здраве, 
щас тие и късмет. Нека свя та-
та Коледна нощ до не се бла-
го ден с т вие в до мо ве те и вя ра 
и лю бов в сър ца та ни!
Весели празници!

Наташа МИХАЙЛОВА, 
кмет на Община Брусарци

ЧеститаКоледа!

Във връз ка с Коледните и 
но во го диш ни праз ни ци поз д ра вя вам 
всич ки член-кооператори, всич ки 
служители, специалисти, ка то им
же лая най-ве се ло нас т ро ение 
през праз ни ци те и пос ре ща не 
на но ва та 2013 година!
С мно го вяра, 
с още по-го ля ма ам би ция и 
още по-пол зот во рен труд за 
про цъф тя ва не на 
на ши те ко опе ра ции и 
жи во тът ни да ста не 
още по-до бър и щастлив!

инж. Велко АТАНАСОВ, 
пред се да тел на ОКС – Враца

Ръководството на Областен ко опе ра ти вен съ юз – Монтана чес ти ти Коледните праз ни ци 
на всич ки дей ци на съюза, 
кооперации, член-ко опе ра-
то ри и кли ен ти с по же ла ние 
за здраве, бла го по лу чие и 
оп ти ми зъм в пре одо ля ва не 
на пре диз ви ка тел с т ва та и 
ре али зи ра не на ко опе ра-
тив на та идея в ев ро пейс ко то 
семейство. Нека по ка жем 
най-доб ро то от нас, за да 
се рад ва ме ус пеш ни бъд ни 
дни!
Весели празници!

инж. Бранимир ДИМИТРОВ, 
пред се да тел на ОКС – Монтана 

На всич ки жи те ли на об щи-
на Криводол най-сър деч но 
по же ла вам здра ве и сили, 
пол зот вор ни дела, доб ру-
ва не и разбирателство, 
ра дост и бла го по лу чие в 
семействата.
Честито Рождество 
Христово!
Благодатна 
и щас т ли ва 
но ва та 2013 година!

Петър ДАНЧЕВ, 
кмет на Община Криводол

В на ве че ри ето на Коледа 
при еме те мо ите 
най-сър деч ни по же ла ния 
за здра ве и дълголетие! 
Нека има ме доб ро та в 
сърцата, мир в душите, си ла 
пред труд нос ти те и 
пъл ни с лю бов домове!
Честито Рождество Христово!

Николай ГЕРГОВ, 
кмет на Община Грамада

В на ве че ри ето на Коледа 
при еме те мо ите 
най-сър деч ни по же ла ния за 
здра ве и дълголетие! 
Нека има ме доб ро та в 
сърцата, мир в душите, си ла 
пред труд нос ти те и пъл ни с 
лю бов домове!
Честито Рождество 
Христово!

Николай ГЕРГОВ, 
кмет на Община Грамада

Приказна Коледа 

и бла го дат на 

Нова година!

Община МЕДКОВЕЦ 

чес ти ти Коледа на всич ки 

свои жи те ли и гости! Нека 

но ва та го ди на бъ де из вор на 

нрав с т ве ни си ли за жи вот и 

бла го ден с т вие за всич ки нас! 

Когато най-ху ба ви те 

праз ни ци тро пат на 

вра та та ви, пос рещ не те ги

с вя ра и кра си ва ус мив ка ,

а тях на та от п ла та ще е

здраве, щас тие и 

мно го къс мет 

през ця ла та година!

инж. Венцислав ЕВГЕНИЕВ, 

кмет на Община Медковец

Христо ЧЕРНЯЕВ
Не пи там на как ва въз-

раст е дъ ще ря та на Тракия 
– слън це нос на та българка 
Лиана ДАСКАЛОВА, за що-
то нейна та ис к ря ща поезия, 
как то през миналия, та ка 
и в се гаш ния век, е млада, 
бих ка зал веч но млада! Все 
в то зи твор чес ки дух и със 
съ щия пле ни те лен то нус тя 
про дъл жа ва да ни пле ня ва 
с но ви те си ли рич ни изяви. 
С яр ко из ви се но то си са мо-
бит но по етич но твор чес т во 
след Елисавета Багряна 
тя – Лиана Даскалова – е 
най-го ля ма та съв ре мен на 
бъл гар с ка поетеса. Това 
се дъл жи как то на не пов-
то ри ма та емо ци онал на 
ма гия на твор би те й, та ка 
и на сил но то им бъл гар с ко 
излъчване. В то зи сми съл 
Лиана Даскалова не пи ше 
сти хо ве – тя раж да поезия. 
Тази по езия е ха рак тер на и 
с осо бе ния си арис ток ра ти-
чен нрав, ко ето й при да ва 
още по-го ля мо очарование.

Лиана Даскалова е ав-
тор на де сет ки сти хос-
бир ки и поеми. Ето ня-
кои от тях: „Признание”, 
„Нишка”, „Старата къ ща”, 
„Тракийка”, „В ог ле да-
ло то”, „Черни ле бе ди” 
– поеми; „Пръстени”, 
„Романтични порт ре ти”, 
„Рози”, „Човекът, кой то съ-

буж да ше слън це то”, „Лятна 
къ ща”, „Седмата ду ша”, 
„Вечеря на све щи”, „Рими”, 
„Люляци и ки па ри си”, 
„Избрани по еми”, „Ходене 
по во да та”, „Душа на от-
к ри то”, „Последна зи ма”, 
„Софийска ули ца”, как то 
и де сет ки кни ги за де ца и 
юноши. Лиана Даскалова 
е пре во дач ка на твор би 
от Едуардас Межелайтис, 
Зулфия, Жана Кифер, Ана-
Мария дьо Бакер, Луиза 
дьо Видморен, Луи Арагон, 
Рьоне ги Каду и др.

В ли ри ка та на Лиана 
Дас ка ло ва има под куп ва-
що съ щин с ко юно шес ко 
дихание. В ма ги чес ки те 
й по еми и сти хот во ре ния 
ви та ят бо жес т ве ни ним-
фи и ди ви самовили. Тези 
нез най но как съ вър ше но 
из ва яни твор би дъх тят на 
древ но-мла да амброзия. И 
всич ко то ва е про пи то от 
ат мос фе ра та на жи во то ни 
съвремие.

Потъвайки в по етич-
ния свят на поетесата, ние 
всъщ ност се въз ви ся ва ме 
и облагородяваме. И то-
ва е та ка, за що то Лиана 
Даскалова е сил но и ори ги-
нал но яв ле ние в съв ре мен-
на та бъл гар с ка литература. 
Нейният стих е ко ло ри тен и 
затрогващ, бих го на ре къл 
орфически. Той ни прив ли-

ча с бо жес т ве на та си от к-
ро ве ност и яснота. Както 
има жи ва вода, де то ле ку ва 
раните, та ка и по ези ята 
на Лиана Даскалова е жи-
ва поезия, за що то ле ку ва 
сърцето. В то ва е нейна та 
си ла и страст.

Поезията на Лиана 
Даскалова е фина, въз ви ше-
на поезия. Бих до ба вил – и 
грациозна, и е труд но да 
се обяс ни как е създавана. 
Освен то ва тя е неп рек лон-
на в сво ята възвишеност. 
Как ина че да се оха рак те ри-
зи рат стихове, като:

… в слън че ва та
моя зем ност
и прос то та
е оня кли мат
на гостоприемност,
поз нат на песента.
Или:
Ти вър виш 
бав но-бавно.
Хубостта
е от всич ки те
шес т вия
най-тържествена!
А пък там на за воя
меж ду лис та
те очак ва един мо мък
под ди ви те кестени.

Ти ще минеш. 
Той с го рес тен жест

ще те спре.
Всяка ве чер от ко ле 
той в мра ка те чака.
Усмихни се – 
ина че ще умре.
Още уми рат
от лю бов във Тракия.
Или:
Чудно! 
Толкоз го лям е света,
а тъй мал ко ус мив ки
и доброта!

За да бъ де ви со ко сен 
сти хът й, Лиана Даскалова 
про ник ва в са ма та дъл би на 
на нещата. Неслучайно тя 
ще каже:

В из ме ре ни ето дъл би на
е тво ята точ на цена.
Яркото са мо род но ли ро-

фи ло соф с ко твор чес т во на 
Лиана Даскалова е мно го 
бъл гар с ко по сво ята ин то-
на ция и пастелност. То е 
бо жес т ве но из ва яно и за то-
ва го на ри чам високосно. 
Лиана Даскалова е ед на 
сво еб раз на из по вед ни ца 
на бъл гар с ка та душевност. 
Затова нейни те по ети чес-
ки ви де ния ни прев зе мат 
и облагородяват, ка то 
нап ри мер в сти хот во ре-
ни ето „Слово за Людмил 
Стоянов”:

Сложил дла ни 

на кръс та си, той на
всич ки ки ма ше кротко,
мил, разсеян, из вес тен
от по ло вин век
на света,
сва ля ше шап ка при
дъл ги те си раз ход ки
на дървета, сва ля щи
вмес то шап ки лис та…
А в сти хот во ре ни ето „И 

пак е май” го ля ма та по ете-
са ще ни по ко ри до ри са мо 
с един не об х ва тен ли ри чен 

стих:
Разцъфва люлякът,
на лял 
във аро мат ни те си
чаш ки ця ло то не бе…
По своя ха рак тер и по 

сво ята ефир на то нал-
ност ли ри ка та на Лиана 
Даскалова е мла да и 
ангелогласна. Да по же ла ем 
на юби ляр ка та но ви твор-
чес ки сполуки, креп ко здра-
ве и дълголетие!■

Ярко ли ро фи ло соф с ко твор чес т во
Поетесата Лиана Даскалова на 85 го ди ни


