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Абонирайте
се за

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

до 20-о число на всеки месец

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

до края на всеки месец за следващите

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

КАТАЛОЖЕН № 2120

ГОДИНА XVII, БРОЙ 47 (858 ) ISSN 1310 - 9693

Монтана може да се сдобие
с университет догодина
Академичният съ
вет на Техническия
университет в Русе
е предложил да
откр
 ие филиал за
обучение на студенти в Монтана, съобщи об
ластният управител на града Ивайло Петров.
Съветът за регионално развитие, в кой
то влизат областн
 и управители и кметове
от 5 северозападни области – Монтана,
Видин, Враца, Плевен и Ловеч, е одобрил
предложението.
Предстои то да бъде одобрено и от
Националната агенция за оценяване и
акредитация. Ако това бъде направено, то
от началото на следващата учебна годи
на в Монтана може да учат 120 студенти
по технически специалности – инфор
мационни технологии, комуникационни
технологии, управление на транспорта и об
що инженерство.■ Слово плюс

Млади висшисти
започнаха
първата си работа
в община Монтана
Крум КРУМОВ
Десет младежи с висше образование започнаха
от 14 декември своята първа работа. Техен рабо
тодател стана община Монтана по програмата „От
образование към заетост”, която се финансира от
фондовете на ЕС.
Младежите ще се трудят в продължение на шест
месеца и ще получават заплата от 400 лева. Те
са разпределени в отделите „Европейска интегра

Тодорка
Кръстева, шеф
на фирма „Теди”
ООД – Монтана,
стана

еврофермер
на годината
В столичния ресторант „Капри” бяха връчени
наградите за еврофермер на годината, евро
бизнесдама на годината и млад еврофермер.
Отличията получиха Димитър Мачуганов, Тодорка
Кръстева, Диляна Иванова и Георги Георгиев.
Наградите връчи Десислава Танева, председател
на Парламентарната комисия по земеделие и гори
към НС.

ция и икономическо развитие”, „Местни приходи”,
„Общинска собственост”, „Правно-нормативно обс
лужване”, „Териториално устр
 ойство и строителст
во”, а също в някои от общинските фирми. Кметът
на Монтана Златко Живков представи младите
хора и заяви, че те ще имат възможност да пока
жат своите умения и след изтичането на шестте
месеца на най-добрите от тях ще бъде предложе
на постоянна работа.■

ЕТ „НЕШО МИРАНОВ”
Нешо МИРАНОВ – управител

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

▲Тодорка Кръстева получава наградата за дама
еврофермер на годината.
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Кметове искат моторни
шейни за дебелия сняг
Пясък и сол не решават проблемите
със затворените пътища през зимата
Не пясък и сол за затру
паните от преспи пътища
през зимата, а моторни
шейни, с които да се пре
возват нуждаещите се
от медицинск а помощ и
лекарства, са нужни на
кметовете, заяви управ
никът на община Кула д-р
Владимир Владимиров.
Специализираната техника
– роторни снегорини, мо
торни шейни, може да бъде
на разположение на други
ведомства, но близо до нас,
настоя кметът на заседа
ние на областния кризисен
щаб, посветено на зимната

подготовка.
През миналата година
зимата е откъснала за десе
тина дни пътя до 5 села от
община Бойница. Седмица
хората чакали да пристиг
не проходима техника от
Монтана, за да разчисти
пътя. Пет дни са били бло
кирани и пътищата от село
Киреево за Кула и Видин.
Снежни навявания с 2 мет
ра височина са откъснали
от света за дни и селата
Медешевци и Милчина
лъка от община Грамада,
припомни кметът Николай
Гергов.

Обръщение
Д-Р ВЛАДИМИР
ВЛАДИМИРОВ,
КМЕТ НА КУЛА

Общините са започна
ли отдавна подготовка за
новия снежен сезон. В
Белоградчик, Кула, Макреш
и Ружинци вече са склю
чили договори със сне

Герго Гергов обеща

баластриране
на улици в Буковец
Кметът на Видин пое
ангажимента по време на
срещата по повод публич
ния отчет за една година
управление на Венцислав
Кирилов – кмет на се
ло Буковец. Тя се състоя
в Клуба на пенсионера.
На нея присъстваха още
народният представител
Владимир Тошев, областни
ят управител инж. Цветан
Асенов и заместник-пред
седателят на ОбС – Видин
Росен Живков.
Кирилов отбеляза, че не
зависимо от трудностите,
в селото са направени
редица полезни неща за
жителите. Назначени са на
работа 25 лица от Бюрото
по труда във Видин и 4 от
общината, отстранени са 8
аварии в селото, периодич

но се почистват улиците
и площадките, поддържа
се уличното осветление,
от Община Видин са от
пуснати средства, с които
е ремонтиран покривът
на сградата на кметството
и детската градина, из
вършват се необходимите
административни услуги за
населението. „Всичко то
ва се случва с помощта на
общината и на кмета Герго
Гергов. Помощ, без която
нямаше да успеем да пос
тигнем никакви резултати“
– каза Венцислав Кирилов.
Герго Гергов от своя
страна даде добра оценка
за работата на Кирилов.
„Това, от което се нуждаем,
е доверие от страна на на
шите съграждани. Ние ще
правим невъзможното, за да

създадем условия за по-до
бър живот на хората. И това
ще стане, ако вървим ръка
за ръка и загърбваме поли
тическите си пристрастия“
- с тези думи видинският
кмет се обърна към жите
лите на Буковец, дошли
да чуят годишния отчет на
кмета си. Гергов даде обе
щание за баластриране и
асфалтиране на улици в
селото и отговори на ня
колко въпроса, зададени от
жителите за състоянието на
общината. Той подчерта,
че Видин вече е във фокуса
на вниманието от страна
на държавата, за което съ
действат активно депу
татът Владимир Тошев и
областният управител инж.
Цветан Асенов.■ Слово
плюс

гопочистващи фирми. В
Бойница и Димово също.
Три общини в област
та – Грамада, Ново село и
Чупрене, ще чистят улици
те и общинските си пътища
сами. Те са се снабдили със
снегопочистваща техника,
превръщат в снегорини и
трактори. Само една фир
ма – “Видапътстрой”, ще
чисти цялата републиканска
пътна мрежа във Видинско,
която е 611 км. От сайта
kmeta.bg
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№
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В Община Монтана от
началото на 2012 год. са
сключени общо 15 проек
та на стойност 62 749 224
лв., от които безвъзмезд
на финансова помощ са
56 781 730 лв.
10 от общ 15-те проекта
през 2012 г. са на фирми:
6 от тези бизнес про
екти са по схемата
„Безопасен труд – фаза 1“
по Оперативна програма
„Развитие на човешките ре
сурси“, която се оказа една
от най-атрактивните схеми
за бизнеса на национално
ниво, тя допуска 100% фи
нансиране за малки и сред
ни предприятия, а големите
участват с 20% собствен
принос от общата стойност

на бюджета. А дейностите
по проекта трябва да по
добрят здравословните и
безопасни условия на труд.
2 проекта са по схе
мата „Технологична мо
дернизация на малките
и средни предприятия“
по Оперативна програма
„Конкурентоспособност“
1 проект е за изгражда
не на бизнес инкубатор
по Оперативна програма
„Конкурентоспособност“

1 проект за насърчаване
на трайно безработните
Другите 5 проекта:
3 проекта са на община
Монтана – за водния ци
къл по Оперативна прог
рама „Околна среда“ и за
културно-историческия
туризъм (Антична кре
пост – Монтана) и мар
кетинг на дестинациите
(„Уикенд в Северозапада“)
по Оперативна програма
„Регионално развитие“
2 проекта са на РИОСВ
– за устойчово развитие
на резерватите „Чупрене“,
„Горна кория“ и „Ибиша“ и
за разработване на план за
защитена зона Берковица
по Оперативна програма
„Околна среда“■

За Общинското настоятелство
на БЗНС – Монтана:
Борис Ангелов – председател
Александър Тачев – секретар
Бойко Макавеев – зам.-председател
Емилия Коцева – председател КРК

ОБЩИНА МОНТАНА
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.
Нач. тр.
час на
Депозит
цена
Описание на земеделските имоти
търга
(лв.)
(лв.)
№103001,площ 7.797 дка, нива, м. „Друма“, IIІ кат. Трифоново
13.15 ч.
951.00
95.10
№214040,площ 9.513 дка, нива, м. „Т.геран“, IIІ кат. Трифоново
13.30 ч.
1113.00
111.30
№234073,площ 7.733 дка, нива, м. „Д.дол“, IIІ кат. Трифоново
13.45 ч.
905.00
90.50
№253043,площ 10.963дка,нива,м.„Мъртвин.“, IIІ кат. Трифоново
14.00 ч.
1283.00
128.30
№139007,площ 8.258 дка, нива, м. „Смрадличе“, V кат. Стубел
14.15 ч.
800.00
80.00
№415002,площ 1.267дка, тр.нас.,м. Бърдото“, ІІІ кат. Д.Вереница
14.30 ч.
1090.00
109.00
№041001,площ 11.656 дка,ливада, м. „Шаваре “, ІV кат. Винище
14.45 ч.
1678.00
167.80
№041004,площ 13.790 дка,ливада, м. „Шаваре “, ІV кат. Винище
15.00 ч.
1986.00
198.60
№964003,площ 94.532 дка,нива,м.„Полцето“,VІкат. Д. Белот-ци
15.15 ч.
7374.00
737.40
2.
На 11.01.2013 г. и повторен търг на 18.01.2013 г.
Нач. тр.
час на
Депозит
цена
Описание на земеделските имоти
търга
(лв.)
(лв.)
№040006,площ2.481дка,нива,м.„П. кръст“,VІІ кат. Г.Церовене
10.15 ч.
109.00
10.90
№040024,площ2.253дка,нива,м.„П. кръст“,VІІ кат. Г.Церовене
10.30 ч.
113.00
11.30
№040025,площ22.837дка,нива,м„П. кръст“,VІІ кат. Г.Церовене
10.45 ч.
1005.00
100.50
№040027,площ4.273дка,нива,м.„П. кръст “,VІІ кат. Г.Церовене
11.00 ч.
188.00
18.80
№070042,площ2.564 дка,нива,м.„Б.земя “,VІІ кат. Г.Церовене
11.15 ч.
128.00
12.80
№130016,площ0.610 дка,нива,м.„К. кръст “,VІІ кат. Г.Церовене
11.30 ч.
31.00
3.10
№130029,площ1.942 дка,нива,м.„К. кръст “,VІІ кат. Г.Церовене
11.45 ч.
97.00
9.70
№130030,площ3.654 дка,нива,м.„К. кръст “,VІІ кат. Г.Церовене
12.00 ч
183.00
18.30
№080003,площ27.866 дка, нива, м. „Б.земя“,VІ кат. Г.Церовене
12.15 ч
2230.00
223.00
№090001,площ1.563 дка,нива,м. „Умни дол“,VІI кат. Г.Церовене
12.30 ч.
69.00
6.90
№090013,площ 6.354 дка, нива, м. „Б. свар“,VІ кат. Г.Церовене
12.45 ч.
426.00
42.60
№090014,площ 2.205 дка, ливада, м. „Б. свар“,VІ кат. Г.Церовене
13.00 ч.
97.00
9.70
№090019,площ 54.136 дка, нива, м. „Б. свар“,VІ кат. Г.Церовене
13.15 ч.
4114.00
411.40
№100001,площ 23.350 дка,лив.,м.„Н.липка“,VІ кат. Г.Церовене
13.30 ч.
1027.00
102.70
№100006,площ 64.875 дка, лив., м. „Н.липка“,VІ кат. Г.Церовене
13.45 ч.
2855.00
285.50

Цена тр.
докум.
(лв.)
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
Цена тр.
докум.
(лв.)
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
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.
ОБЩИНА МОНТАНА
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.

В община Монтана

Изпълняват се 15 проекта
за близо 63 млн. лв.

Общинското настоятелство на БЗНС – гр.
Монтана, се обръща към своите членове и
симпатизанти, че напоследък няколко личности си
присвояват правото да се представят пред поли
тически партии в региона и пред симпатизанти на
БЗНС като представители на БЗНС.
Необходимо е да се знае, че Общинското насто
ятелство на БЗНС се помещава в Клуба на БЗНС,
който се намира на ул. „Васил Левски” № 51 в
град Монтана. Всички срещи и заседания се водят
на този адрес.
На 26 януари 2013 година предстои провеждане
на ХХХVIII редовен конгрес на БЗНС. Умоляваме
всички симпатизанти на БЗНС да изпратят своите
предложения за допълнения към програмата на
БЗНС на адрес: град Монтана, пощенска кутия
316 – за Общинско настоятелство на БЗНС.

№

Описание на земеделските имоти

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

№000619, площ 5.006дка, храсти, м. „Липовец“,ІV кат. Ник-во
№050035, площ 2.699 дка, нива, м.„Върха“, ІV кат. Николово
№050038, площ 2.499 дка, нива, м.„Върха“, ІV кат. Николово
№050060, площ 1.691 дка, нива, м. „Върха“, ІI кат. Николово
№170035,площ 11.477дка,п.култ.,м.„Кирк.блок“, ІII кат. Сл-тин
№280012,площ 11.427дка,п.култ.,м.„Н.раздол.“,V кат. Славотин
№371041,площ 28.190 дка,п.култ, м. „Пт.блато“,V кат. Славотин
№461017,площ 17.967 дка,п.култ, м. „Ср.орниче“, ІІІ кат. Сл-тин
№490033,площ 16.601 дка, п.култ, м. „Тр.лозе“,V кат. Славотин
№512018,площ 6.871 дка, п.култ, м. „Тр.път“,IV кат. Славотин
№532072,площ 10.230 дка, ливада, м. „ Т.ливада “,ІІІ кат. Сл-тин
2.
На 09.01.2013 г. и повторен търг на 16.01.2013 г.

№

Описание на земеделските имоти

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

№111030,площ 2.094 дка, нива, м.„ Ц.-Ван. “, III кат. Безд-ца
№116003,площ 2.728 дка,нива, м.„ Ез.-Прип. “, VI кат. Безд-ца
№119008,площ 1.073 дка, нива, м. „Лъката“, ІІІ кат. Безденица
№122027,площ 1.959 дка, нива,м. „Край село“, VІ кат. Безд-ца
№123003,площ 4.001 дка, нива, м. „Г.бран.“, VІ кат. Безд-ца
№129044,площ 4.000 дка, нива, м. „Краварн.“, VІ кат. Безд-ца
№137016,площ 14.637 дка,нива,м. „Могилата“,VІ кат. Безд-ца
№141040,площ 6.155 дка, нива, м. „Сав.Поле“, IV кат. Безд-ца
№142005,площ 6.888 дка,нива,м.„М-у пад.“, VІ кат. Безденица
№158023,площ 1.500 дка, нива, м. „Хумата“,IV кат. Безденица
№159001,площ 4.417 дка,нива,м.„Янк.пол.“, IV кат. Безденица
№159004,площ 3.500 дка, нива, м. „Янк.пол.“, IV кат. Безд-ца
№017001,площ 14.557 дка,нива, м. „Б.камък“, V кат. Крапчене
№018032,площ 12.681 дка,нива, м.„Селището“, III кат. Кр-не
№019122,площ 13.294 дка, нива, м. „Върха“, V кат. Крапчене
№023042,площ 8.500 дка, нива, м. „Раяница“, V кат. Крапчене
№023054,площ 9.840 дка,нива, м. „Раяница“, IX кат. Крапчене
№025026,площ 9.851 дка, нива, м. „Бабките“, V кат. Крапчене
№035055,площ 13.021 дка,нива, м.„Обреша“,IV кат. Крапчене
№044012,площ 11.000 дка,нива,м.„М.гложак“,IX кат. Кр-не

час на
търга

Нач. тр.
цена
(лв.)

Депозит
(лв.)

9.30 ч.
9.45 ч.
10.00 ч.
10.15 ч.
10.30 ч.
10.45 ч.
11.00 ч.
11.15 ч.
11.30 ч.
11.45 ч.
12.00 ч

1627.00
378.00
350.00
308.00
1561.00
937.00
2622.00
2749.00
1544.00
990.00
747.00

162.70
37.80
35.00
30.80
156.10
93.70
262.20
274.90
154.40
99.00
74.70

час на
търга
13.15 ч.
13.30 ч.
13.45 ч.
14.00 ч.
14.15 ч.
14.30 ч.
14.45 ч.
15.00 ч.
15.15 ч.
15.30 ч.
15.45 ч.
16.00 ч.
16.15 ч.
16.30 ч.
16.45 ч.
17.00 ч.
17.15 ч.
17.30 ч.
17.45 ч.
18.00 ч.

Нач. тр.
цена
(лв.)
302.00
185.00
155.00
174.00
356.00
272.00
1303.00
665.00
468.00
180.00
402.00
490.00
1325.00
2004.00
1436.00
697.00
344.00
808.00
1406.00
385.00

Депозит
(лв.)
30.20
18.50
15.50
17.40
35.60
27.20
130.30
66.50
46.80
18.00
40.20
49.00
132.50
200.40
143.60
69.70
34.40
80.80
140.60
38.50

Цена
тр.
докум.
(лв.)
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
Цена тр.
докум.
(лв.)
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
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

кметове

Елеонора ЦАНОВА
- Г-н Аспарухов, само
преди седмица се завър
нахте от Брюксел, където
участвахте в работата на
Комитета на регионите ка
то български представител.
Какви новини за българс
ките общини има оттам?
- В Брюксел започна своята
нормална работа новият със
тав на Комитета на регионите
към Европейския парламент.
Това е европейският орган
на местните власти и всички
документи, които се приемат
в ЕС и комисиите, когато
касаят живота на хората в
регионите, преминават за
дължително през комитета.
След като в продължение
на два часа председате
лят Жозе Барозу обсъжда
с нас принципната рамка
за следващия програмен
период, започна рутинната
дейност. Българската делега
ция ще участва с конкретни
предложения, когато се разг
леждат отделните въпроси.
- Имаше ли нещо реално
за нас и за Северозападния
регион като най-бедния в
Европа?
- Помогни си сам, за да
ти помогне някой и ако ние
чакаме някой да мисли за
Северозапада, ще сгрешим.
Гърция изложи своето стано
вище във връзка с финанси
рането на държавния сектор,
Испания сподели труднос
тите си, така че има неща,
които трябва да се разделят
на общоприети мерки и ста
новища и проекторешения
по определени действ ия
на Евросъюза и неща, ко
ито са във вътрешен план.
Не ни е виновна Европа, че
Северозападът е най-слабо
развит. Друг е въпросът, кой
трябва да предложи мерките
за излизане от това дъно и
това е изпълнителната власт.
Ние знаем рамката, колкото
и ограничена да е тя, но от
това, какъв превес ще се даде
и къде при този недоимък, за
виси от нас. Въпросът е дали
ще намерим инструментите,
за да вървим напред, и жал
кото е не че Северозападният
регион е много назад, а това,
че ни настига в негативен
план цяла Северна България.
- В такъв случай само на
европарите ли трябва да се
облягат общините занапред?
- Не, и това е мое твърдо
становище. Грешката е, че
три-четири години се на
малиха драстично парите
на общините за капиталови
разходи, че едва мъжду
кат националните фондове,
финансирани с държавен
ресурс. „Красива България“
е на ръба с проекти, които са
работени и са правени разхо
ди за редица благоустройст
вени дейности в населените
места, социално инвестици
онният фонд също. Така че за
мен европейското финанси
ране може да бъде основният
стълб, но това не трябва да
лишава възможностт а да се
търсят варианти капиталови
те средства на общините да
не намаляват. Още повече,
че този европейски ресурс
след усвояването черпи наци
онален и общински ресурс.
Откъде да се осигурят пари
за кофинансиране? Правим
го с кредити, но при пови
шаване темповете на усво
яване ще трябват още повече
пари да се влагат и в крайна
сметка държавата ще трябва
да помисли. В последните
години не се говори за струк
турен дефицит в общински
те бюджети, а такъв реално
има. От една страна, капи
таловото орязване, от друга,
необръщане внимание на
структурния дефицит, който
да се компенсира, от трета,
неправилното разпределение
на изравнителните субсидии.
Въпросът с разпр еделени
ето на определен ресурс е
болезнен и този инструмент
се изтървава. Европейското
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Иван Аспарухов, кмет на Община Мездра:

Общините
продължават да са
Работата по
европроектите
не е привилегия,
а отговорност,
ангажимент и
допълнително
натоварване

най-отговорните
структури в държавата
субсидиране трябва да бъде
основното, но нека не раз
читаме само на него, защото
няма да свършим никаква
работа така.
- Приет е Бюджет-2013,
какво се случва?
- Бюджетът изглежда
стабилен, няма нещо, което
коренно да променя негова
та философия от предиш
ните години, със същите
рестрикции, със същите те
жести върху капиталовите и
социалните дейности. Така
че няма нищо ново в Бюджет
2013. С този ресурс общини
те могат да осигуряват един
ствено и само поддържащи
функции Нашата задача е с
този ограничен ресурс да ус
пеем да съхраним социалната
стабилност на социалните
плащания, да запазим соци
алните услуги като качество
и да успеем да отговорим на
новите изисквания за об
служване на населението.
Малко внимание се обръща
на това, но ние търсим въз
можности за реализирането
на някаква инвестицион
на политика в тази насока.
Нещата много се промениха
и трябва да вървим към оком
плектоване с необходимата
техника и съвременни прог
рамни продукти, все повече
да електронизираме услугите
за населението, а за това са
нужни средства.
- Откъде ще ги намерите,
след като спуснатата ви от
държавата рамка е доста
тясна?
- В рамките на това, което
ще получим като приходи,
въпреки че и нашите
възможности, като на почти
всички български общини, са
силно ограничени. Въпреки
настъпателното действие
към нередовните платци
обаче това, което може да
дойде като приход от мест
ните данъци и такси, е едва
10 процента от бюджета.
В този ограничен периме
тър какви сериозни неща
могат да се случат? Можем
само да продължим с по
литиката си на повишаване
събираемостта на местни
те данъци и такси. Защото
истината е, че не само бед
ността кара хората да не си
плащат тези задължения, а и
безотговорността. В същото
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предоставят и по електронен
път, а в сайта на общината
да се намира цялата нужна
на гражданите информация.
Прекрасна за нас като общи
на е Програмата за развитие
на градската среда, с която
бихме решили много от въп
росите по социализацията и
благоустрояването на градс
ките площи, но ни отрязаха,
заедно с още много други
български общини. Всичко е
въпрос на приоритети, така
трябва да е и в държавата и
аз мисля, че е нужно да има
ново регионално планиране,
ново икономическо плани
ране на база на това, което
имаме вече като предоставен
ресурс, макар и ограничен.
Инвестицията се измерва с
ефективността и твърдя, че
държавата трябва да пог
ледне от този ъгъл и кога
то действията ни са в една
посока, ще успеем. Много са
въпросите и колкото повече
са те, толкова по-малко са
отговорите, защото пробле
мите не се формулират и не
се замисляме от кой край да
почнем. Работата по европ
роектите не е привилегия, то
ва е отговорност, ангажимент
и допълнително натоварване.
- Ще продавате ли об
щинска земя и какво пра
вите за изпълнението на
министерското решение?
- Усилено работим по то
зи въпрос и ангажирахме
не малък ресурс, за да може
да вкараме в ред сектора,
имайки предвид негативите,
които установихме след
две години инвестиции там
от страна на държавата.
Ощетени от това са общи
време настояваме за по-доб
да е водещото, да обърнем
в България трябва да получа ните и личните стопани и бе
ро обслужване навсякъде.
внимание и на социални
ват изравнителна субсидия,
нужна справедливост. Още в
Като община в тази насо
те неща. С тези две задачи,
както няма да се съглася и с
началото направихме иден
ка имаме много работа,
които сме си поставили,
класацията на общините по
тификация на общинските
за да облекчим живота на
искаме да смекчим ударите
критерия, че някои от тях са
земи, мери и пасища, които
хората. Максимално изпол
на кризата, особено на тру
финансово дисциплинирани. представляват интерес за
зваме всички възможности
довия пазар. Безработицата
Много лесно е да не вършиш земеделските производители,
на Оперативна програма
в Мездренската община
нищо, да не пипаш нищо и
проведохме търгове за раз
„Човешки ресурси“, макси
официално е 15 % . Когато
да си финансово стабилен.
витие на селскостопанска
мално използв аме всяко едно поех общината в първия си
- Бихте ли споделили по
дейност, а това носи, макар
работно място, но неговото
мандат, тя бе 23 %, свалихме кои и колко европроекти
и неголям, приход и на об
създаване и обслужване също я на 5.5 % и вече от две-три
работи в момента община
щинския бюджет. Всички
носи на общината разходи.
години тръгна пак напред и
Мездра?
земи, които не са обхв анати
- Общините са най-голе
това касае преди всичко ин
- Работим сериозно, но
с арендни договори, но се
мите работодатели в този
дустриалния сектор.
не искам да отчитаме само
обработват от арендатори,
кризисен период. Така ли е?
- Какво не достига на
бройките европроекти. Не
също бяха обхванати и пол
- Това е само
общините и какво очакват
искам да усвояваме пари за
звателите плащат средната
доказателство, че в случая
те като изравнителна суб
20 проекта примерно, които
рента за декар в специална
имаме изкривено самоуправ сидия от държавата ?
не са ни нужни, само за да
сметка в общината, а когато
ление и също така доказател
- За съжаление, проце
спазим олимпийския прин
собственикът си потърси не
ство,че общините продължа сът на децентрализация
цип на участие. Напротив,
оформения с договор парцел
ват да бъдат най-отговорните приключи. С преминаването
имаме достатъчно проекти
и арендаторът е изряден, то
структури в държавата. 240
на Съвета по децентрали
с достатъчно ангажименти.
той може да получи някаква
към момента са назначени
зация към Съвета по адми
Най-атрактивен и вълнуващ
сума за своята земя.
те по различните социални
нистративни реформи на
ще е реализирането на ту
- Чувствате ли
програми, предстои скоро
Министерския съвет.
ристическия проект на мест управляващите от ГЕРБ да
да започнат работа още 37
При тази ситуация найността Калето на стойност 3
толерират своите общини,
бивши безработни, работим
малкото е да се говори за
милиона лева, една уникална а другите да пренебрегват?
и по програмите „Старт в
процес на децентрализация,
атракция, която ще стане
- През дванадесетгодиш
кариерата” и „Ново начало”.
въпреки че ако бяхме напра
много скоро с всички неща за ния ми опит като кмет съм
В това отношение нещата се
вили финансовата децент
добра туристическа услуга.
работил достатъчно с раз
развиват и ние ги използва
рализация сериозно, когато
Предстои ни изпълнени
лични правителства, едва
ме и подкрепяме. Да, висока
имахме възможности, но
ето на проекта за енергийна
две-три години с определена
е безработицата, кризата се
нямаше политическа воля в
ефективност в останалите
политическа сила, към която
отразява, но в същото време
нито едно управление, се
училища, реализацията на
по една или друга причина
изпускаме квалификаци
га нямаше да се хвалим, че
социалния проект за две за
съм съпричастен.
ята на кадрите, изпускаме
сме финансово стабилни, а
щитени и две от семеен тип
С всички съм работил в
стимулите за работа, загър
щяхме да сме на мястото на
жилища за над два милиона
синхр
 он и това не ми е пре
бваме процеса за трудовия
северните държави, на които лева . Започнахме работата
чело да си върша работата.
потенциал, мотивацията за
не им е необходимо да доказ за изграждането и доизграж Да не се заблуждаваме, че
труд. Оцеляването е много
ват това. Казвам го, защото
дането на водопреносната и всяко едно управление не из
важно, но в същото време
децентрализацията сама по
канализационната системи
ползва властта, за да стиму
каквито и инвестиции да се
и пречиствателна станция,
лира по един или друг начин
направят, ако те са съсредото себе си води до активиране
на населението, до усещане
стойността е за близо 20
своите структури. Но една
чени само върху ниския сек
милиона, процедурите са
местна власт, ако се обляга
тор на образователното ниво, то за общност и че какъвто
и ресурс да е събран, той
задействани.
само на този вариант, това
резултатите не биха били
отива до тях, до гражданите.
Имаме шест проекта по
е много преходно и не може
такива, каквито ги желаем.
Децентрализацията не е
„Човешки ресурси“, един по
да продължи повече от един
-Промениха ли се при
универсален модел, но е
програмата за администра
мандат.
оритетите ви като кмет
прекрасен модел за отразява тивен капацитет, по който
Най-важното е да се знаят
през тези години ?
работим. В момента правим
проблемите на хората и на
- Приоритетите, основните нето на едно демократично
всичко необходимо за елект общността, да има усет за
ни цели вече са в съвсем друг общество. Какво не достига
ронизацията на архивите на
изработване на определени
порядък. Първият ни приори ли? От 15 години парите за
поддържане на четвърток
населените места, създаваме модели на политика. Макар и
тет вече е бързи и достъпни
ласната пътна мрежа са едни условия за обработването и
с ограничен ресурс, ако това
услуги за хората , на второ
съхранението им. Сериозно
е формулирано като идея, ка
място по важност е социална и същи, няма движение, за
зимното почистване също,
работим по електронизаци
то проект и по-нагоре намери
та подкрепа и заетостта и на
ята на обществените услуги, реализация, това е добре.
трето идва инфраструктурата. замръзнали са цифрите от
години.
с което те да станат още поМисля, че при едни добре
Тази промяна заложихме
Но като споменахте израв достъпни. Гордеем се, че от
подготвени неща шансовете
още преди изборите мина
нителната субсидия, меха
470 обследвани институции
на едно управление да влияе
лата година. Много хора
низмът не е добър. На базата в България, община Мездра е грубо намаляват. През толкова
казваха тогава, абе, защо не
на дългогодишните ни борби на осмо място. Има какво да мои кметски мандати никога
сложите инфраструктура
общата сума нараства, но раз се желае още, но нашата идея не съм се оплаквал от поли
та начело. Да, ние живеем в
пределението не е правилно. е до края на мандата всички
тическо игнориране по прос
условията на стагнация, на
Не мога да се примиря с
услуги, които се предоставят тата причина, че не съм бил и
икономическа криза и липса
в общинския център, да се
партийно стимулиран. ■
на заетост, значи, трябва това мисълта, че всички общини
СНИМКА: АРХИВ
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Скъпи съграждани,
Приемете моите най-сър
дечни пожелания за здра
ве и сполука по повод
Рождество Христово! Желая
на всички щастл
 иви дни,
добруване и успехи в начи
нанията през 2013 година!
Вярвам, че и през нея ще
бъдем заедно в стремежа
си да постигнем едно подоброто бъдеще за нашия
общ дом Монтана!

Весели празници!

Златко ЖИВКОВ,
кмет на Община Монтана

Честито Рождество Христово!
Уважаеми съграждани, при
емете моите най-сърдеч
ни коледни поздравления
с пожелание за щастие и
просперитет! Нека топлина
та на тези светли празници и
вярата в доброто ни води във
вярната посока.
Благословени да са всичките
ни желания за здраве, мир и
благополучие!

инж. Иво ИВАНОВ,
председател на ОбС- Монтана

Весела Коледа всички
служители и многобройните
ни клиенти!
Нека се радваме на доб
ро здраве и нека в новите
си дела откр
 ием истинско
щастие!
Духът на Коледа да е във
всички нас - той ни прави
истински хора, такива, ко
ито обичат, помагат и пра
вят света много красив!

Замфир ЗАМФИРОВ,
управител на
Общинска пазар – Монтана
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Скъпи съграждани,

От сърце ви желая весели
Коледни празници и щастл
 и
ва Нова година! Да продъл
жим да вярваме в доброто и
да не се отказваме от мечти
те си. Макар да ни предстои
трудна година, ще се спра
вим заедно и достойно с всич
ки предизвикателства!
Нека сиянието на Рождество
Христово озари сърцата ви
и ви донесе здраве, любов и
сили за бъдните дни.

Честита Коледа!

Анатоли ПЪРВАНОВ,
кмет на Община Чипровци

Честита Коледа!

В навечерието на най-свет
лия християнск
 и празник
Рождество Христово, приеме
те моите най-сърдечни поже
лания за живот и здраве! Нека
през 2013 г. имаме доброта в
сърцата, мир в душите, сила
пред трудностите и пълни с
любов домове!

Весели празници!

Венцислав ВАНКОВ,
кмет на Община Ружинци

Честито Рождество
Христово!

Скъпи съграждани,
Нека да съумеем да запазим
магията на Коледната нощ
през цялата година, за да бъ
дем по-добри, да се обичаме
повече и да имаме силата да
сътворяваме по едно малко
чудо всеки ден –
една усмивка, едно добро
дело, един топъл жест.
Бъдете живи, здрави и истинск
и
щастливи!
Симеон ШАРАБАНСКИ,
кмет на Община Кнежа

Рождественски
благослов
„Младенецът,
Който лежи във
Витлеемските ясли
е упование на всички
земни краища“,
/патриарх Вартоломей,
РП - 2008 г./

Възлюбени в Господа братя и сестри,
скъпи любомъдри поклоници на Младенеца
Христос,
Отново сърцата ни тържествуват и за
едно с ангелите в съзвучие с рождеств ен
ския камбанен звън издигат глас пеейки и
възпявайки „Слава във висините Богу и на
земята мир, между човеците благоволение»
/Лук. 2:14/. «По благодатта на Бог-Отец
Единородният Син и божествено Слово
Божие, Който е в недрата на Отца, едино
същен с Отца и Светия Дух, предвечният
и съвършен Бог, Който е безначален, сниз
хожда към нас като Негови чеда, ставайки
напълно човек, и извършв а онова, което е
по-ново от всичко ново, единственото ново
нещо под слънцето» (Точно изложение на
Православната вяра). Това въплъщение на
Сина Божи е не просто символично, както
въплъщенията на многобройните богове в
митологията; то е реалност, една наистина
нова реалност, единственото ново нещо под
слънцето, което е станало в конкретен исто
рически момент по време на управлението
на император Октавиан Август, сред един
богоизбран народ, от дома и рода Давидов
(Лук. 2:4), а именно Витлеем Иудейски, със
спасителна цел, да достигаме съвършенство,
като образ и подобие на Бога.
Събитието на въплъщението на Божието
Слово ни дава възможност да достигнем
крайните предели на нашата природа, ко
ито не се отъждествяват нито с „доброто и
красивото“ на древните елини и „правдата“
на философите, нито със спокойствието на
будистката „нирвана“ и трансцеденталната
„съдба“ - „карма“ чрез предполагаеми нес
пирни изменения във формата на живота,
нито пък с някаква „хармония“ на смятаните
за противоречиви елементи на някаква въоб
ражаема „жизнена енергия“ или нещо друго
подобно.

Христовото рождество не ни обещава
някакво мъгляво блаженство или абстрактн
а
вечност; то поставя „в нашите ръце“ потен
циала за лично участие в свещения живот
и любов на Бога в едно безкрайно духовно
възрастване. То ни дава възможност не само
„да получим осиновение“ (Гал. 4:5), но съ
що и да станем „участници в божеств еното
естество“ (2 Петр. 1:4).
И когато днес, изправени пред света с ця
лото му величие и блясък чудейки се как да
живеем, как да се спасяваме, пътят е един и
той е Христос. Целият християнски род сега
се обръща към един Младенец, към Дете,
Което лежи в ясли, за да покаже на света,
че това „е безумство за ония, които гинат, а
за нас, които се спасяваме, е сила Божия“.
(1Кор.1:18) Този Младенец за всяка една
християнск а душа е вдъхновение за живот,
защото: „В Него имаше живот, и животът
беше светлината на човеците“. (Йоан 1:4)
Това е нашата вяра, това е нашата надежда,
това е и нашата любов, без които не можем
да живеем, не можем да съществуваме.
Христос каза: „Аз съм пътят и истината и
животът; никой не дохожда при Отца, освен
чрез Мене“ /Йоан 14:6/. Без Него, човечест
вото не може да живее и преуспява, защото
животът е в Него, спасението е в Него. На
това ни учи Рождество Христово, да бъдем
свободни, да бъдем личности в Христа Богомладенеца.
Сега, когато се обръщаме към
Светлината-Христос, нека подражаваме
на призива Му, по думите на св. ап. Павел
„защото плодът на Духа се състои във вся
ка доброта, правда и истина“ /Ефесяни
5:9/ Човечеството има нужда да живее в
доброта, в правда, в истина, а тези ги няма
без Христос. Тогава тези житейски добро
детели ще бъдат спасителни и вдъхновява
щи човешките същества, когато прозрем и
приемем в сърцата си лежащия днес в ясли
Младенец-Христос, приемем го в нас и съз
дадем жилище у нас, в което Той да живее.
Към това в този момент сме призовани и
от Светата Църква, подтикнати да придо
биваме не земното, а вечното, не тленното,
а нетленното, да събираме богатств о не на
земята, а на небето за вечността.
Светата Църква няма да престане да въз
вестява - с цялата сила, придобита през
нейния над двухилядолетен опит - ч е
Младенецът, Който лежи във Витлеемските
ясли, е „упование на всички земни краища“,
Словото и целта на живота, изкуплението,
изпратено от Бога на Неговия народ, тоест
на целия свят, за всички човеци и времена.
Споделяйки тази блага вест, нека, възлю
бени в Господа братя и сестри с духовност,
трезвост и мъдрост посрещнем Младенеца
- Христос. Призовани от рождеств енския
камбанен звън да отидем в Божия храм и
бъдем едно с Рождественската радост, да
я носим в сърцата си, да знаем и помним,
че великият и свят ден на Рождество - пър
венец и начало на всички празници - сипе
зарите си, като приканва всеки от нас към
духовно въздигане и среща с Вечния по дни,
Който стана Младенец заради нас.
От все сърце поздравяваме любезните
читатели на вестн
 ик „СЛОВО ПЛЮС» със
Светлото Рождество Христово и настъпва
нето на Новата 2013 година, молитствено им
пожелаваме да бъдат озарени от светлината
на Божествения Младенец, та да подражават
на Божествената правда и бъдат достойни
чеда на Бога и светата ни Родна Българска
православна църква! Амин.
На многая и благая лета!
С неизменна в Богомладенеца обич,
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Коледно поздравление
До епархиотите от Врачанска епархия

П

о Божие допущение и сега възторже
но ще чуваме ангелското войнство да
изпълнява дивната песен: „Слава във виси
ните Богу, и на земята мир, между човеците
благоволение” /Лука 2:14/. Чрез Христовото
Рождество започна новата ера и се откри
великата тайна на човешкото спасение и
затуй историята отбелязва, че това е голямо
събитие, защото 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 истина не
се променя. Неговото слово не отслабва.

Неговата любов не отпада. Само Неговият
път е винаги правилен.
Промисълът за спасение на човеците е
изпълнен, защото е божествен. Божието
дело на земята е осъществено, защо
то е всесилно. Божията съкровищница е
отворена, за да се обогатят всички, които са
познали милостта Му. Трябва обаче да се
знае, че Господ Иисус Христос винаги се
ражда само в богопреданите последователи,
в добронамерените люде и обществени
дейци, в благочестивите християни, в пре
даните евангелск и войни, в смирените
творци, в ревностните учители, в любозна
телните учащи, в чистите и възпитани деца,
в неопетнените младенци.
Тъй, светлината на Божественото учение
винаги ще свети. Вярата в Господ Иисус
Христос винаги ще ни утешава. Надеждата
в Божията милост винаги ще ни подкрепя.
Нека Рождественската светлина и занап
ред да огрява нашите сърца, да прогонва
зловредния мрак около нас, за да бъдем
безукорни и чисти, непорочни Божии чеда
посред опърничавия съвременен свят. Само
така ще изпълним апостолската заръка: да
сияем като светлина в света /Фил. 2:15/.
Сърдечно поздравявам всички родолюби
ви сънародници с нашата Българска Коледа,
благославям православните християни от
Врачанска епархия и молитвено им бла
гопожелавам от родилия се Богомладенец
– мирно житие, душевно и телесно здраве,
благоденствие и дългоденствие. С архи
ерейския си благослов пожелавам на всич
ки и благоуспеваемост в идващата Нова
2013 година!

Честито в пълнота Коледно
и Новогодишно тържество!
Многая и благая лета. Амин!
+ Врачански Митрополит Калиник
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ПРАЗНИЧНО ПРИВЕТСТВИЕ
Уважаеми съграждани,
приятели и партн
 ьори
на Община Мездра,
На прага сме на един
от най-тачените празни
ци - РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО,
изпълнен със семеен уют и
хармония, ведро настроение
и надежди за по-добри дни.
Отминаващата 2012 г. бе
ше още една успешна и пол
зотворна година за Община
Мездра. Въпреки трудностите,
притесненията и финансови
те ограничения, продължих
ме успешната си съвместна
работа.
Вярвам, че проектите, които
реализирахме и започнахме
през тази година, ще опреде
лят живота ни години напред.
Постиженията ни радват и
задължават да удвоим уси
лията си, за да реализира
ме още много добри идеи.
Убеден съм, че ще успеем,
защото всички ние - местна
власт, граждани и бизнес,
работим усилено, за да из
пълним поетите ангажименти.
Защото сме доказали, че
превръщаме думите в дела.
И най-вече: защото искаме
да живеем в една по-доб
ре уредена, перспективна и

привлекателна община.
Благодаря ви за подкрепата,
позитивните идеи и съпри
частността в съвместната ни
работа!
В навечерието на предсто
ящите светли празници нека
отворим с доброта сърцата
си за другите!
Пожелавам ви здраве, бла
гополучие и успех във всяко
начинание!

ВЕСЕЛА КОЛЕДА И
БЛАГОДАТНА
НОВА ГОДИНА!

Иван АСПАРУХОВ
кмет на община Мездра

Щастлива
и мирна 2013 година!
Нека в навечерието на
Рождество Христово коледни
те камбани да звучат за вас и
вашите семейств
 а с послани
ята на Спасителя за мир, чо
веколюбие и благоденствие!
С поздрав и благослов ви же
лая здраве и късмет, духовна
извисеност, щастие и добри
на през новата 2013 година!

Весели празници!

Георги СТОЕНЕЛОВ,
кмет на Община Ново село

леда!
Весела Ко СА” – Монтана
и
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ъ
т
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управит
година!
ДРЕЕВ,
Н

Цветан А

Ръководството
на ХОТЕЛ „ОГОСТА” – Монтана
и лично управителят
поздравяват всички свои
служители, клиенти и гости
с предстоящите Коледни
празници!
Нека във вълшебната
Коледна нощ се сбъднат
вашите надежди и очак
вания за здраве, успехи и
лично щастие! Нека тези
светли празници положат
началото на една година, в
която здравето, щастието и
успехът са Ваши постоянни
спътници, а радостта от тях
– необозрима.

Весели празници!

Скъпи съграждани
и гости на Вършец,
Нека през новата 2013 го
дина всичките ви дела бъдат
увенчани с успех и носят
удовлетворение и радост!
Бъдете живи, здрави и истин
ски щастливи!
Весела Коледа и Честита
Нова Година!

Иван ЛАЗАРОВ,
кмет на Община Вършец

Весела Коледа!
Уважаеми съграждани,
Поздравявам ви със светли
те Коледни празници! Убеден
съм, че всички пожелания
се сбъдват, ако човек вярва
в тях. Искам да ви пожелая
здраве и сили! Те са нужни,
за да се увенчае с успех вся
ко ваше начинание!

Желая ви радост
и благоденствие!

Светлин СРЕТЕНИЕВ,
кмет на Община Бойчиновци

Весела Коледа
и щастлива Нова година!

Повече оптимизъм, здраве,
късмет и радости на всички
хора от Северозапада поже
лават
„ДЖЕТ ТАКСИ” И ДЖЕТ СОД”!
Нека в тихата и свята
Коледна нощ радостт а и
щастието бъдат с Вас!

Петко ЕНЧЕВСКИ

Весела и щастлива Коледа!
Да е мирна честита, ве
села и спорна 2013 година
за гражданите от Община
Бойница. Да се радваме на
добро здраве и нека в новите
си дела открием щастие!
Пожелавам ви една въл
шебна Коледа, изпълнена с
много приятни емоции и не
забравими преживявания!

Анета ГЕНЧЕВА,
кмет на Община Бойница

Честито Рождество Христово!
На всички хора в общи
на Чупрене желая дните
през следващата година
да са спорни, изпълнени
с амбиция, упорит труд и
радост! Вярвам, че ще рабо
тим достойно за доброто на
Чупрене и региона!

Бъдете здрави!
Ваньо КОСТИН,
кмет на Община Чупрене

Фирма „Нешо Миранов” –
Бяла Слатина

честити на своите работници,
служители и бизнеспартньо
ри настъпващите Коледни и
новогодишни празници!
Нека в предстоящата
2013 година ви съпътст
ват много успехи, здраве и
благоденствие!

Нешо МИРАНОВ,
управител
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и
съгражда
ни

,
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Дими
кмет на транка КАМЕН
ОВ
Община
Беркови А,
ца

Областно пътно
управление – Монтана
и директорът инж. Ивайло
СПАСОВ поздравяват сво
ите работници и служите
ли с най-светлия христи
янски празник Рождество
Христово!
Нека святата Коледна нощ
донесе благоденствие в
домовете, вяра и любов в
сърцата ви! Време е за ново
начало, нови надежди и но
ви хоризонти!

Щастлива
и успешна 2013
година!

инж. Ивайло СПАСОВ,
директор на ОПУ – Монтана

►►Продължава на 8-а стр

Слово

спектър

Празнична
програма в
Бяла Слатина

БРОЙ 47 (858) 20 - 26 ДЕКЕМВРИ 2012 Г.

Конкурс на Европейския
икономически и социален
комитет за 2013

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

Какви са вашите права
като европейски граждани?
Какви са очакванията ви?
Какво бихте казали за
демокрацията, свободата и
обмена? С какво допринася
те за тях?
Можете да дадете отгово
ри на всички тези въпроси,
като запишете кратко видео
и се включите в конкурса
на Европейския икономи
чески и социален комитет
за 2013 г.

и на Хърватия, на възраст
между 18 и 30 години.
Желаещите трябва да качат
материалите си на официал
ната страница на конкурса.
Видеото трябва да е с
продължителност меж
ду 30 секунди и 1 минута
и може да бъде на всеки
пищна заря на 10 декември 2012 г. бе „за
официален език на ЕС, но
палена“ коледната елха на площада в Бяла
със субтитри на английски.
Слатина. Елхата бе изключително стилна и кра
Материалът не трябва да
сиво оформена и определено събра овациите и дос
е създаден преди повече
тави радост на всички присъстващи и най-вече на
от шест месеца преди на
децата. Кметът на общината инж.Иво Цветков
чалото на състезанието.
поднесе пожелания за здраве и повече успешно ре
Награди:
Кандидатурите трябва да
ализирани проекти и инвестиции и даде старт на
Спечелилите първите
коледните тържества в община Бяла Слатина.
три места ще получат 2000 включват също описание на
Гост на празненството бе заместн
 ик областн
 ият
евро, 3000 евро и 5000 евро. видеото до 300 думи.
управител на Област Враца инж.Валентин Литов.
Наградите ще бъдат връче
Краен срок:
В празничната програма на Община Бяла
ни на официална церемо
20 януари 2013 г.
Слатина за 2012 година са включени изложба-базар ния в Брюксел на 20 март
Повече подробности
„Бродирана красота“, базар на кулинарно и приложно 2013 г.
можете да намерите на
изкуство, спектакли, шоу-програми на деца и уче
Изисквания
официалната страница на
ници от общината , коледен концерт на художес
конкурса:
и кандидатств ане:
твените състави при НЧ „Развитие-1892“, „Добри
В конкурса могат да учас http://www.eesc.europa
гости коледари“, церемония по връчване на награда
eu/?i=portal.en.videoта „Спортист на Община Бяла Слатина за 2012 г.“ , тват граждани на страните
коледна изненада от Simnet и т.н.■
от Европейския съюз, както challenge-2013

С

Кметът на Видин Герго Гергов
получи грамота и купа от
Асоциацията на българските
футболисти
за изключителен принос
към Националната програма
„Децата и футбола”.
Заместник-кметът на
Видин Борислава Борисова
прие наградите по време на
12-ото подред тържество на
асоциацията, което се про
веде в Балабановата къща в
Пловдив.
От името на видинския
кмет Борисова потвърди по
етите ангажименти за подпо
магане развитието на спорта
и в частност футбола сред
подрастващите.
Сред наградените в Стария

град бе и председателят на
ОбС на БФС Иво Марков,
както и кметове, футболни
деятели, бизнесмени и фирми.
През септември на ста
дион „Г. Бенковски“ във
Видин се проведе детският
футболен турнир за Купата
на „M&BM”, който е част
от Националната програма
“Децата и футболът”.
В досегашните иници
ативи на Асоциацията на
Българските футболисти са
участвали над 80 000 деца, ка
то само през 2012 година тех
ният брой е бил над 5000.■

20 ч * Св. свщмчк Игнатий
Богоносец. Св. Йоан
Кронщадски. (Игнажден)
(Предпр. на Рождество Христово)
(Тип. с. 147) (от 20 до 24 декемв
ри службите са само от Минея)
21 п Св. мчца Юлиания и пос
традали с нея 500 мъже и 130
жени 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.
11:9-10 (с. 431), лит. ев. Мт 1:1-25
(Тип. с. 148)
24 п Св. прпмчца Евгения.
Преп. Николай воин, българин
(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 Божий

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

"Тайлифт”.

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

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

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

ТПК “Септември”
– Монтана
произвежда:

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

ТПК „Септември” предлага
офиси под наем в Битов комбинат
на ул. „Трети март” 84

Проектът е на обща стойност 5 327 986 лева /пет
милиона триста двадесет и седем хиляди деветс
тотин осемдесет и шест лева/. Същият е финан
сиран от ДФ “Земеделие” по мярка 321 “Основни
услуги за населението и икономиката в селските
райони за периода 2007-2013 г, подкр
 епена от
Европейския Земеделски Фонд за развитие на сел
ските райони /ЕЗФРСР/.
Главен Изпълнител на обекта е “Северозапад
Билд” ДЗЗД.
Краен срок за завършване на обекта:
01.04.2014 г.

20 - 26 декември

ЛОМ ЕАД

Брокерска къща – Монтана,

На 13.12.2012 г. в Община Чипровци,
гр. Чипровци, стартира изпълнението
на проект: ”Реконструкция и
модернизация на спортен комплекс –
стадион, съблекалня и басейн,
гр. Чипровци, област Монтана”.

►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

ПРИСТАНИЩЕН
КОМПЛЕКС –

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

изкупува земеделска земя
в общините Медковец и Якимово
при изгодни цени.

Поликлиника, кабинет 106

6

Монтана, ул. “Индустриална” 8,
тел./факс: 096/305 802 – гл. счетоводител

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

спектър

Георги ПЕТРОВ
В тържествена обстановка колек
тивът на СОУ „Димитър Маринов” в
Лом отбеляза 166-годишнината от
рождението на своя патрон, известен
етнограф, историк и учител в Ломския
край. За живота и делото на този беле
жит българин говори Бистра Дамянова,
уредник в Историческия музей в Лом.
Тя подчерта, че в съзнанието на ре
дица поколения българи името на
Димитър Маринов (1846—1940) буди
възхищение с всестранните си дарби.
През своя изпълнен със събития живот
Димитър Маринов е бил възрожденски
учител, директор на гимназии в сво
бодна България. Историк, журналист,
преводач, краевед, основател и пръв
директор на Етнографския музей,
свещеник, един от „строителите” на
съвременна България, един от найярките представители на българската
възрожденска интелигенция. След
себе си Димитър Маринов оставя зна
чими произведения и сборници като
„Жива старина”, „Стефан Стамболов
и новейшата ни история”, „История на
гр. Лом и Ломска околия”, „Спомени
из моя живот или моята биография” и
други.
В своето слово директорът на СОУ
„Димитър Маринов” Красимир Горанов
сподели, че развитието на съвремен
ния модел на обучение по актуална
специалности предоставя възможност
на учениците след завършването на
осми клас да се обучават в техноло
гичните профили „предпр
 иемачест
во и бизнес”, ползващ учебен план
и програми на „Джуниър Ачийвмънт
България”.
Бе прочетен поздр
 авителен адрес и
от кмета на Община Лом Иво Иванов.
В чест на патронния празник на
училището се проведе традицион
ният турнир по бадминтон „Димитър
Маринов”, турнир по тенис на маса и
беше откр
 ита изложба „Училището и
моят град”. Отличилите се ученици по
лучиха награди.■
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Торлаци от България и Сърбия
се срещнаха в Белоградчик
Любомир ВЕСЕЛИНОВ,
председател на
Торлашко дружество
„Ждребче”
Потомци на някогашните
белодрешковци, както тогава са
се наричали торлаците, поради
спецификата на тяхното облек
ло /началото на ХХ век/ си да
доха среща в Белоградчик.
Тя бе по инициатива на
Торлашко дружество „Ждребче”
– Белоградчик и подкрепата на
Народно читалище „Развитие
– 1893 г.” На форума на торла
ците присъстваха и членове на
торлашко дружество „Тимочана
– Торлака”, Миничево, Сърбия.
Всъщност празникът на тор
лаците се провежда за осма
поредна година. За първи път
присъстваха и торлаци от
Чипровци. Участваха още и
симпатизанти на етнографската
група, на които им е близка те
мата и които се стараят да бъдат
полезни за нейното развитие,
също и някой от спонсорите на
дружеството.
Гостите от сръбска стра
на представляваха областта
на местната власт, бизнеса,
културата, музейното дело и
просветата.
В приветственото слово на
председателя на Торлашко дру
жество „Ждребче” се каза, че
основните цели, по които е
работено през годината са свър

зани с разнообразяване и обога
тяване живота на дружеството
с оглед привличането на повече
млади хора, които да изучават
и предават традициите и оби
чаите на идните поколения, да
съхраняват езика на който гово
рят местните хора, а също да се
разширява обхвата на хората,
които да бъдат обект на внима
ние и работа от страна на тор
лашкото дружество. Стана ясно,

че най-важното обаче предстои,
а то е свързано с честването на
45-годишния юбилей на поб
ратимяването на общините
Белоградчик и Княжевац. Тази
забележителна годишнина ще
се състои през 2013 година и в
нейна чест ще бъдат проведени
поредица от прояви и иници
ативи в различни области. Ще
се състоят и редица съвместни
мероприятия с дружеството от

Миничево, а също и с торлаци
те от Чипровци и Чупрене.
През настоящата година мно
го е направено и за популяризи
рането на торлашката тема – ко
респонденции във вестниците,
интервюта по радиото и елект
ронните медии.
По време на своето посеще
ние гостите с интерес разгледа
ха музеите на града и пещерата
„Магура”.■
казва в приветствието. Своите
поздравления поднесоха също
Румяна Цветкова – старши ек
сперт в Регионалния инспек
торат по образование, Росица
Стаменова – регионален предст а
вител на МФВС за Северозапада,
и Петранка Гушанска – директор

Спортното училище във Враца
отбеляза своята 35-а годишнина
Даниела ХИТОВА
Спортното училище „Св.
Климент Охридски” във Враца
отбеляза 35-ата годишнина от
своето основаване. Празникът
се състоя в градската концер
тна зала. Сред официалните
гости бе заместник-кметът на
общината Красимир Богданов,
който поднесе на директора на
училището Даниела Велкова
поздр авителен адрес от име
то на кмета. „Приветствам ви в
този празничен ден всички вас,
бивши и настоящи възпитани
ци на училището, които заслу
жихте световни и европейски
титли благодарение на силата,
упоритостта и спортната си
воля… Спортът възпитава и в
колективизъм, взаимопомощ и
състрадание. Той има неверо
ятната възможност да послужи
като средство за изгр аждане на
човешкото благородство. В този
ден, когато отдавате дължима
та почит и уважение към своето

училище, искам да пожелая на
вас – неговите възпитаници – да
запазите състезателния си дух

и страстта за победа, с безком
промисна увереност в своите
възможности и потенциал” – се

►МАЛКИ ОБЯВИ

ПК „КОЗЛОДУЙСКИ
БРЯГ” – гр. Козлодуй

предлага за продажба
мебелен магазин, който
е построен върху соб
ствена земя. Цена по
споразумение. Тел. за
контакти: 0973/80315.

ВСИЧКО ЗА ДОМА.

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

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

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

ДАВАМ стая под наем,

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

ПРОДАВАМ
двуетажна къща в цен

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

Слово

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

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”

Монтана, бул. „Трети март” № 68, Брокерска къща, ет. 3.
Председател
на кооперация
“Журналист”
и гл. редактор:

Параскева Маркова
тел. 0876 307 732
0876 537 952

ДАВАМ под наем

нов апартамент 100
кв. м – наем 200 лв.
Тел. 096/323 035;
0894/472624.

на Центъра за работа с деца във
Враца.■

плюс

В Лом
отбелязаха 166 г.
от рождението
на Димитър
Маринов
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СНИМКА: АВТОРЪТ

СНИМКА: АВТОРЪТ

Слово

●Печатница Враца● ЕООД

Екип Враца
ул.“Цв. Кръстенякова” 13
ОКС, 3000, п.к. 140,
тел.: 092 665 400;
0897 658 888
Екип Монтана
3400, п.к. 133,
бул. "Трети март" 68,
Брокерска къща, ет. 3
тел. 0876 537952 		
0988 881081
Екип Видин
3700, ОКС, ул.”Г. Божинов” 1
тел.: 0889 399 349

Слово

култура
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Честито
Рождество Христово!
В светлите дни на Коледа и в
навечерието на празничната
новогодишна нощ пожела
вам на всички съграждани
и гости на Брусарци здраве,
щастие и късмет. Нека свята
та Коледна нощ донесе бла
годенств
 ие в домовете и вяра
и любов в сърцата ни!
Весели празници!

Наташа МИХАЙЛОВА,
кмет на Община Брусарци

Честито Рождество
Христово!

Николай ГЕРГОВ,
кмет на Община Грамада

Ръководството
на БКС – Враца
честити Рождество Христово
на всички свои служители,
партньори и приятели.
Да си пожелаем една
щедра и спорна за всички
година, изпълнена с нови
перспективи, с ползотворни
дела и високи постижения!
Нека душите ни се изпълнят
с доброта, а домовете ни –
със здраве и благополучие!
Момчил МЛАДЕНОВ,
изп. директор
на БКС - Враца

ЕВГЕНИвец
о
нцислав
инж. Ве Община Медк
кмет на

В навечерието на Коледа
приемете моите
най-сърдечни пожелания за
здраве и дълголетие!
Нека имаме доброта в
сърцата, мир в душите, сила
пред трудностите и пълни с
любов домове!
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В навечерието на светлия
празник Рождество Христово
се обръщам към всички слу
жители в Общинска админис
трация и жителите на общи
на Брегово с най-сърдечни
пожелания за здраве, благо
получие и много нови успехи
в професионален и личен
план!

Нека вярата, надеждата
и любовта да са водещи
във вашите дела!
Милчо ЛАЛОВ,
кмет на Община Брегово

Във връзка с Коледните и
новогодишни празници поздравявам
всички член-кооператори, всички
служители, специалисти, като им
желая най-весело настроение
през празниците и посрещане
на новата 2013 година!
С много вяра,
с още по-голяма амбиция и
още по-ползотворен труд за
процъфтяване на
нашите кооперации и
животът ни да стане
още по-добър и щастлив!
инж. Велко АТАНАСОВ,
председател на ОКС – Враца

В навечерието на Коледа
приемете моите
най-сърдечни пожелания
за здраве и дълголетие!
Нека имаме доброта в
сърцата, мир в душите, сила
пред трудностите и
пълни с любов домове!
Честито Рождество Христово!
Николай ГЕРГОВ,
кмет на Община Грамада
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На всички жители на общи
на Криводол най-сърдечно
пожелавам здраве и сили,
ползотворни дела, добру
ване и разбирателство,
радост и благополучие в
семействата.

Честито Рождество
Христово!
Благодатна
и щастлива
новата 2013 година!

Петър ДАНЧЕВ,
кмет на Община Криводол

Ярко лирофилософско творчество
Христо ЧЕРНЯЕВ
Не питам на каква въз
раст е дъщерята на Тракия
– слънценосната българка
Лиана ДАСКАЛОВА, защо
то нейната искряща поезия,
както през миналия, така
и в сегашния век, е млада,
бих казал вечно млада! Все
в този творчески дух и със
същия пленителен тонус тя
продължава да ни пленява
с новите си лирични изяви.
С ярко извисеното си само
битно поетично творчество
след Елисавета Багряна
тя – Лиана Даскалова – е
най-голямата съвременна
българска поетеса. Това
се дължи както на непов
торимата емоционална
магия на творбите й, така
и на силното им българско
излъчване. В този смисъл
Лиана Даскалова не пише
стихове – тя ражда поезия.
Тази поезия е характерна и
с особения си аристократи
чен нрав, което й придава
още по-голямо очарование.
Лиана Даскалова е ав
тор на десетки стихос
бирки и поеми. Ето ня
кои от тях: „Признание”,
„Нишка”, „Старата къща”,
„Тракийка”, „В огледа
лото”, „Черни лебеди”
– поеми; „Пръстени”,
„Романтични портрети”,
„Рози”, „Човекът, който съ

буждаше слънцето”, „Лятна
къща”, „Седмата душа”,
„Вечеря на свещи”, „Рими”,
„Люляци и кипариси”,
„Избрани поеми”, „Ходене
по водата”, „Душа на от
крито”, „Последна зима”,
„Софийска улица”, както
и десетки книги за деца и
юноши. Лиана Даскалова
е преводачка на творби
от Едуардас Межелайтис,
Зулфия, Жана Кифер, АнаМария дьо Бакер, Луиза
дьо Видморен, Луи Арагон,
Рьоне ги Каду и др.
В лириката на Лиана
Даскалова има подкупва
що същинско юношеско
дихание. В магическите
й поеми и стихотворения
витаят божествени ним
фи и диви самовили. Тези
незнайно как съвършено
изваяни творби дъхтят на
древно-млада амброзия. И
всичко това е пропито от
атмосферата на живото ни
съвремие.
Потъвайки в поетич
ния свят на поетесата, ние
всъщност се възвисяваме
и облагородяваме. И то
ва е така, защото Лиана
Даскалова е силно и ориги
нално явление в съвремен
ната българска литература.
Нейният стих е колоритен и
затрогващ, бих го нарекъл
орфически. Той ни привли

Поетесата Лиана Даскалова на 85 години
ча с божествената си отк
ровеност и яснота. Както
има жива вода, дето лекува
раните, така и поезията
на Лиана Даскалова е жи
ва поезия, защото лекува
сърцето. В това е нейната
сила и страст.
Поезията на Лиана
Даскалова е фина, възвише
на поезия. Бих добавил – и
грациозна, и е трудно да
се обясни как е създавана.
Освен това тя е непреклон
на в своята възвишеност.
Как иначе да се охарактери
зират стихове, като:
… в слънчевата
моя земност
и простота
е оня климат
на гостоприемност,
познат на песента.
Или:
Ти вървиш
бавно-бавно.
Хубостта
е от всичките
шествия
най-тържествена!
А пък там на завоя
между листа
те очаква един момък
под дивите кестени.
Ти ще минеш.
Той с горестен жест

ще те спре.
Всяка вечер отколе
той в мрака те чака.
Усмихни се –
иначе ще умре.
Още умират
от любов във Тракия.
Или:
Чудно!
Толкоз голям е света,
а тъй малко усмивки
и доброта!

За да бъде високосен
стихът й, Лиана Даскалова
прониква в самата дълбина
на нещата. Неслучайно тя
ще каже:
В измерението дълбина
е твоята точна цена.
Яркото самородно лиро
философско творчество на
Лиана Даскалова е много
българско по своята инто
нация и пастелност. То е
божествено изваяно и зато
ва го наричам високосно.
Лиана Даскалова е една
своебразна изповедница
на българската душевност.
Затова нейните поетичес
ки видения ни превземат
и облагородяват, като
например в стихотворе
нието „Слово за Людмил
Стоянов”:
Сложил длани

на кръста си, той на
всички кимаше кротко,
мил, разсеян, известен
от половин век
на света,
сваляше шапка при
дългите си разходки
на дървета, свалящи
вместо шапки листа…
А в стихотворението „И
пак е май” голямата поете
са ще ни покори дори само
с един необхватен лиричен

стих:
Разцъфва люлякът,
налял
във ароматните си
чашки цялото небе…
По своя характер и по
своята ефирна тонал
ност лириката на Лиана
Даскалова е млада и
ангелогласна. Да пожелаем
на юбилярката нови твор
чески сполуки, крепко здра
ве и дълголетие!■

