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Персоналът
на община
Монтана е
оптимизиран

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”
ЕНЕРГИЯ ЗА ЧИСТА ПРИРОДА
KOZLODUY NPP

Зимата на

Железничарската
стачка – началото
във Враца. Ден
първи от протеста
на железничарите

200 милиона са
несъбраните
вземания на общините
В общините са полу
чени писма от министър
Симеон Дянков, който нас
тоява да съдят длъжни
ците си, ако не си платят
доброволно данъците, съ
общи на пресконференция
кметът на Монтана Златко
Живков, който е и зам.председател на НСОРБ.
Най-големите длъжници
на общината са полицията
и пожарната, а дом „Майка
и дете” дължи вече 70 000
лева данък сгради и такса
смет. Общо несъбраните
вземания на общините в
България са 200 милиона.
С друг документ минис
тър Дянков иска оптими
зиране на числеността на
общинските администра
ции с 15%.
Тази оптимизация в
Монтана е направена.
„Достигнали сме
минимума, с който оси
гуряваме услугите на
населението”, каза още
кметът. Общината пред
лага 164 вида услуги. ■
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Добро начало за
кмета на Белоградчик
Отпускат близо 3 млн. лв. за развитието
на туристическите атракции в региона
Любомир ВЕСЕЛИНОВ
На 23 ноември в
Министерството на ре
гионалното развитие и
благоустройството, кметът на
община Белоградчик Борис
Николов подписа Договор за
предоставяне на безвъзмез
дна финансова помощ по ОП
„Регионално развитие” /2007
– 2013 г./. Схема за предоста
вяне на безвъзмездна финан
сова помощ BG161PO001/3.1
– 03/2010. Подкрепа за раз
витието на природни, култур
ни и исторически атракции”.
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БОРИС НИКОЛОВ

за изпълнение на проекта в
размер на 2 995 629,74 лева,
като 15% от общата сума е
Наименование на проекта:
„Съхраняване на културно- съфинансиране от държавния
бюджет, а 6,15% са от собст
историческото наследство
вен принос на бенефициента.
и разнообразяване на ту
Срокът за изпълнение на
ристическото предлагане в
района на Белоградчишката проекта е 24 месеца от датата
крепост”. Една от най-важни на неговото подписване.
За МРРБ договорът е под
те цели е подобряване на ту
ристическите атракции и свър писан от Деница Николова
заната с тях инфраструктура. – гл. директор на главна ди
рекция „Програмиране и реги
С настоящия договор
договарящият орган предоста онално развитие” и ръководи
тел на управляващия орган на
вя на бенефициента безвъз
ОПРР.■
мездната финансова помощ

Елеонора ЦАНОВА
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ДЕКЛАРАЦИЯ
на ръководството
на "АЕЦ Козлодуй"
ЕАД
Ръководството на “АЕЦ
Козлодуй” ЕАД изразява
своето дълбоко възмущение
от престъпния акт на напа
дение срещу изпълнителния
директор на дружеството
Александър Николов.
Потресени сме от
бруталността на това
посегателство, което приема
ме като посегателство срещу
сигурността и безопаснос
тта на атомната централа.
Единодушно заявяваме, че
подкрепяме г-н Николов в
работата му като наш дълго
годишен колега и като изпъл
нителен директор на “АЕЦ
Козлодуй” ЕАД и заедно ще
отстояваме ясните и проз
рачни практики в отношени
ята с нашите партньори.
Искаме категорично да
подчертаем, че подобни
действия по никакъв начин
няма да ни попречат да про
дължим да работим, както
досега, за осигуряване на
надеждно, безопасно и ефек
тивно електропроизводство,
от каквото страната ни се
нуждае.■

а гарата във Враца
някога шумно и привет
ливо място, е пусто и малко
тъжно. Събрани в своята си
стаичка покрай печката са
десетина ревизор-вагони, ко
ито са обявили още на вратата,
че стачкуват. Носят и знаци
на дрехите си, както и син
дикални знамена с надпис:
«СТАЧКА». А потеглящите
вагони, ако има такива, ще са
без гарантирана сигурност .
Показват ни тетрадката, в ко
ято задължително по заповед
отгоре са вписали имената
си срещу това, че стачкуват.
Обясняват ни как върху тях
е упражнен натиск,но въп
реки това те не се страхуват.
Обединяват се около това, че
единствената реформа, която
се прави от години в българс
ките железници е по правилото
«Разделяй и владей!» Убедени
са, че нищо добро няма да се
случи на родните тренове и че
целта на управляващите е да
вземат от тях, за да дадат по
девет лева на най-закъсалите
пенсионери, да ги оставят без
работа и прехрана, като залъ
жат възрастн
 ите с най-ниски
пенсии. Възмущават се от
станалото преди години роене
на БДЖ на цели шест отдел
ни структури, всяка със своя
администрация, с чиновници,
които са на топло. Приемат,
че положението е трудно и за
да се извади железницата ни
отново на релсите, ще трябва
да има съкращения. Но те в
никакъв случай не би трябва
ло да бъдат така драстични и в

ущърб на толкова много хора и
на хиляди пътници. Със смях
припомнят к ак предизборно
министърът на транспорта
Ивайло Московски и минис
търът на регионалното разви
тие Лиляна Павлова отново
обещаваха милиони за ско
ростн
 ия влак, който да минава
през тяхната гара Враца, само
не бе уточнено как ще минава,
отгореили отдолу.
"Искат да ни отхвърлят нас,
ревизор-вагоните, съкращават
всичките десет човека. Враца
е профилна гара, тук се прави
от нас основната проверка на
спирачките на вагоните, такава
от Видин до София не се из
вършв а" - обясняват вкупом
протестиращите. И допълват.
"Нашата работа може да се
съпостави с тази на ветеринар
ните лекари. Както животното
не може да каже къде го боли,
така и желязото няма да прого
вори, че е неизправно. Ние сме
хората, които гарантират безо
пасностт а на пътниците и се
подписваме за това. Няма про
филна гара, каквато е Враца, да
няма ревизор-вагони, а нас ни
съкращшават на сто процента."
Според Мила Иванова, об
ластен координатор на КНСБ,
излязлото разпореждане на
ръководств ото на БДЖ там, къ
дето ръководител-движение на
гарата стачкува, влаковете да
бъдат пускани от началниците
на гарите е противозаконно и
си е чист лок-аут. Минути след
осем часа в първия протестен
ден на железничарите прис
тигна пътгнически влак от
Мездра. ►► на 4-а стр.
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Кметът на Лом Иво Иванов
встъпи в длъжност

Георги ПЕТРОВ
ри тържествена
обстановка в ОНЧ
„Постоянство” – Лом, но
вият кмет Иво Иванов по
ложи клетва. Заедно с не
го се заклеха и кметовете
на селата Сталийска ма
хала – Цветан Цветанов,
с. Трайково – Румен
Радевски, с. Замфир
– Гаврил Гаврилов, с.
Ковачица – Цветан Аспарухов. В сво
ето слово кметът на Лом Иво Иванов
изказа своята сърдечна благодарност
на избирателите от общината, които го
подкр
 епиха, и с чест и достойнство ще
изпълни поетите ангажименти за по-ка
чествено управление на общината.
Сесията бе откр
 ита от областния
управител Ивайло Петров, който заяви,
че ще съдейств
 а на новата общинска
управа. С кратко слово към присъст
ващите се обърна и народният пред
ставител от ГЕРБ Димитър Аврамов,
като заяви готовността на всички на
родни представители и правителств
 о
то да подкр
 епят новото ръководство.
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Прочетени бяха поздравителни адреси
от президента на Република България
Георги Първанов, от Националното
сдружение на общините в Република
България и от национално сдружение
„Екоенергия”.
Председателят на Общинската из
бирателна комисия Анелия Любенова
връчи удостоверенията за избора на
новите общински съветници и кметове.
Представени бяха и новите зам.-кме
тове Камелия Арсенова, Александър
Александров и Илияна Петрова.
На първото заседание общинските
съветници избраха за председател на
Общинския съвет Стефан Панталеев
от Гражданска инициатива за управле

120 години от
обявяването на
Монтана за град

ние на Лом с 26 гласа от общо 29. Той
е на 39 години. Завършил е „Стопански
и финансов контр
 ол” в Стопанска ака
демия „Димитър Ценов” в Свищов.
Председател е на Съвета на дирек
торите и изпълнителен директор на
„Балканкар-Дунав”. Управител е на
„Трансимпекс”, клон Лом.
В новия общински съвет ГЕРБ
имат 10 съветници, БСП- 7, ЗС
„Ал. Стамболийски” – 4, коалиция
„Сдружение за Лом” – 3, Гражданска
инициатива за управление на Лом – 3,
и СДС – 2 съветници.
Новият правилник за дейност
та на общинския съвет беше приет
единодушно.■

Галя МАРКОВА
а 18 ноември 2011 г.
Общинският съвет в
Криводол проведе първото си
редовно заседание за мандат
2011-2015 година.
На заседанието бе приет
Правилник за организацията и
дейността на ОбС. Бе избран
състав и ръководство на пос
тоянните комисии. В състава
на местния парламент ще фун
кционират следните комисии:
постоянна комисия по финанси
и бюджет, общинска
собственост, при
ватизация и инвес
тиционна политика;
постоянна комисия по
хуманитарни дейности
(образование, култура,
здравеопазване, со
циални дейности,
религия, младежта и
спорта) и прилагане
на ЗПУКИ и постоянна комисия
по местно самоуправление и
местна администрация, терито
риално развитие, екология, ред,
законност и връзки с обществе
ността и бизнеса.
Съветниците упълномощиха
кмета на общината да подпи
ше Запис на заповед, без про
тест и без разноски, платима
на предявяване в полза на ДФ
„Земеделие” - Разплащателна
агенция в размер на 158 736,60
лева за обезпечаване на 110%
от авансово плащане по дого
вор за отпускане на финансова
помощ по Мярка 322 по Проект
„Рехабилитация на общес
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твени зелени площи в село
Краводер”.
Приета бе и Годишна прог
рама на културните събития в
общината за 2012 година, която
се изпълнява от читалищата
въз основа на финансово обез
печени договори, сключени с
кмета на общината.
Определена бе Общинска
комисия по чл. 8, ал. 2 от
Закона за уреждане правата
на граждани с многогодишни
жилищноспестовни влогове

под наем на публична общин
ска собственост – лекарски
кабинети в поликлиника в гр.
Криводол и селски здравни
служби в селата Добруша,
Галатин и Лесура.
Председателят на Общинския
съвет Юрий Кацарски бе опре
делен за делегат на Общото
събрание на националното
сдружение на общините в ре
публика България и за предс
тавител в Областния съвет за
развитие на област Враца.

Първо редовно
заседание на Общински
съвет Криводол

Поздравителна телеграма
от кмета на Кутловица
по повод преименуването
на селото на името
на княз Фердинанд
15 декември 1891 г., Кутловица
Президент-министру г-ну Стамболову,
Копие: в. „Свобода”
Тази сутрин се получи от почитаемото правител
ство официално известие за преименуванието на
село Кутловица в град на името на прелюбезния
ни господар и баща – Негово Царско Височество
Фердинанд I686, княз българский. По случай тази
неописуема за населението радост, отслужи се
молебен в присъствието на цялото чиновничеств
о
и всичките живущи тук граждани, без разлика на
вяра, за дългоденствието на Н. Царско Височество,
почитаемото правителство, начело с Вас, като найтържествено празнуват и се веселят. За постигане
на идеята си най-много дължи на Вас, народний
поборниче и патриоте. Както цялото Отечество
България Ви дължи, за гдето с риск на живота си
му пазите независимостта и свободата и затова ме
натовари коленопреклонно да Ви искажа неговата
сърдечна благодарност и признателност. Живейте
за щастие на целокупната България.

Кмет: И. Попов

Ф. 19, оп. 1, а.е. 473, л. 199, оригинал

с председател – Цветелина
Младенова – гл. счетоводител
на общината, секретар - инж.
Йордан Веселинов – гл. екс
перт ОПГС при общинската
администрация и членове:
Искра Костадинова – общински
съветник, Людмил Янчев – ад
вокат в Адвокатско дружест
во „Пешковски и Карамелски”
Враца, Пролетка Никова – гл.
специалист по бюджета при
Община Криводол, Татяна
Владимирова – ст. специалист
УТАБ и Стефка Цветкова – вло
жител по ЖСВ гр. Криводол.
Кметът бе упълномощен да
открие процедура за отдаване

Местният парламент опреде
ли размера на трудовото въз
награждение на кмета на общи
ната и кметовете и кметските
наместници.
Определени бяха и времен
но изпълняващите длъжността
кмет на кметство, както следва:
Ботуня - Ивка Кирова;
Главаци – Илидия Тошева;
Големо Бабино – Тихомир
Трифонов; Добруша – Янка
Конова; Осен – Лиляна
Петкова; Фурен – Галина
Михалкова.
Правомощията им са в сила
от 21.11.2011 г. до назначаване
на кметски наместници.■

Българо-Сръбска ИПП Трансгранична Програма, CCI No. 2007 CB16IPO-006-2009-65
ГД “Програмиране на Регионалното развитие”, МРРБ
Програма”Трансгранично сътрудничество България – Сърбия”
ПРОЕКТ: СЪЗДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛТАТИВНИ
ЦЕНТРОВЕ /ИКК/ - „БЪРЗ СТАРТ” В
ГРАДОВЕТЕ БЕРКОВИЦА И НИШ”

СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на бизнеса, НПО, социалния сектор и
публичните инст итуции в Област МОНТАНА

Уважаеми госпожи и господа,
имаме приятното задължение да Ви уведомим, че в рамките на изпълнявания от нас трансгра
ничен проект успешно финализирахме тръжната процедура по възлагане на една от основните
проектни дейности – екипи от наши експерти в продължение на два месеца ще осъществ
 яват
регулярни срещи във фирмите от реалния сектор; нестопанските организации; публичните за
ведения от сферата на: здравеопазването,образованието, заетостта, социалното подпомагане,
обществената сигурност,общинското и местно администр
 ативно обслужване. На тези срещи
на място при Вас ще имате възможност да представите Вашите идеи, намерения и планове и
усилия за разширяване на бизнеса Ви чрез създаване на контакти, съвместно сътрудничество,
коопериране и общ трансграничен пазар с икономически активни партньори от Област Нишава.
При тези посещения ще можете да предоставите безплатно за Вас рекламна и друга бизнес
информация, с която да Ви представим в информационния бизнес-портал на проекта, който ве
че изграждаме.
Допълнителна информация по организацията на срещите ще публикуваме в пресата и
радиото.
От Партньорите, изпълняващи Проект№ 2007CB16IPO-006-2009-1-65
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Общо аварийно
учение в АЕЦ
“Козлодуй”
На 24 ноември, на площадката на АЕЦ
“Козлодуй” бе проведено общо аварийно учение.
Това бе второто за 2011 г. занятие за проверка на
цялостната аварийна подготовка, предвидено в
Графика за провеждане на учения и тренировки в
АЕЦ. Целта бе да се установи степента на подгот
веност на персонала по Аварийния план на цент
ралата за организиране и координиране на дейст
вията на аварийните екипи в случай на възникване
на “Обща авария”.
Съгласно изготвения план-сценарий за провеж
дане на учението нормалната работа на ядрените
съоръжения и на общостанционните обекти на
площадката на централата е “нарушена” от силно
хипотетично “земетресение” със земно ускорение,
което значително надвишава проектн
 ото ниво. В
резултат на това “събитие” от енергийната система
на страната се изключват хилядамегаватовите 5 и
6 блок. “Земетресението” предизвиква “пълна загу
ба на електрозахранване” на АЕЦ “Козлодуй” и “из
хвърляне” на радиоактивна пара от първи контур
на 5 блок, която се задържа в херметичния обем на
блока.
В хода на общото аварийно учение бе проиграно
изпълнението на мерките, предвидени в Аварийния
план на централата. Предприети бяха всички не
обходими действия за овладяване на “аварийното
събитие”. По време на тренировката беше тества
на информационната система в Центъра за управ
ление на аварии, новата оповестителна система в
зоната за превантивни защитни мерки и в зоната
за неотложни защитни мерки, както и осигуряване
то на захранване с мобилен дизелгенератор. Обект
на проверка беше степента на сработване на ава
рийните екипи. Проверена бе и координацията на
съвместните действия с регионалните и национал
ните структури на Агенцията за ядрено регулиране,
Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита
на населението” (“ПБЗН”) към Министерството
на вътрешните работи и областните дирекции на
“ПБЗН” във Враца и Монтана, Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма, кметств
 ата
на общините Козлодуй и Мизия.
Тренировката изпълни ролята си да провери ре
акциите в случай на авария и доказа, че всички
звена адекватно изпълняват задачите си по овла
дяване на ситуацията. Предстои детайлно обсъж
дане на резултатите от учението и анализиране на
аварийната готовност на всички структури, участ
вали в него. ■ Слово плюс
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а пресконференция кме
тът на община Враца
предст ави състоянието на
общинските финанси към
15.11.2011 г. в частта за местни
дейности.
Към тази дата по бюджетната
сметка на oбщина Враца няма
налични пари за издръжка на
общинските дейности.
Изхарчени са 865 000 лв.
целеви средст ва от такса „бито
ви отпадъци”. Изхарчени са за
местни дейности в нарушение
на ЗДБРБ за 2011 г. още 712
966 лв. от трансфе
рите за делегирани
държавни дейности.
Натрупани са 513
641 лв. неразпл атени
разходи. Сборът от
цитираните числа е
минус 2 091 607 лв.,
в които не са вклю
чени очакваните
нови претенции на
доставчици и строители.
В същото време за десет
те месеца на текущата година
община Враца е реализирала
собств ени приходи – данъчни
и неданъчни в размер на 10 459
634 лв. или 81,15 % от годиш
ния план. Заедно с получените
субсидии от републиканския
бюджет за местни дейности,
приходите за периода са 16 533
887 лв., или 82,73%. от годиш
ния план, като по-съществено
е неизпълнението на приход
ната част на бюджета по § 40
„Постъпления от продажба на
нефинансови активи”, изпъл
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АЕЦ "Козлодуй" не се
оттегля от свободния пазар
От 2004 г., когато стартира либерализацията на енергийния
пазар в страната, до сега “АЕЦ Козлодуй” ЕАД оперира
едновременно на регулирания и на свободния пазар
Доставките за регули
рания пазар са задължи
телни за изпълнение и се
осъществ яват в рамките
на определените с реше
ние на ДКЕВР квоти.
Съгласно Решение №
ТЕ-020 от 29.06.2011
г. квотата на “АЕЦ
Козлодуй” ЕАД за вто
рото полугодие на 2011

нен на 70,18%.
Изпълнението на приходите
за местни дейности по никакъв
начин не кореспондира с цити
рания вече финансов резултат
на общината. Той се дължи
на сериозните нарушения на
финансовата дисциплина, до
пуснати от ръководния екип
на общината. Кметът заяви,
че ръководният екип на общи
ната не само не е възстановил
предоставените заеми по из
вънбюджетни сметки, но е дал
нови такива без решение на

г. е в размер на 4 476 958
MWh. По отчетни данни
за периода юли – октом
ври 2011 г. на регули
рания пазар са доста
вени 2 544 136 MWh.
Паралелно с това центра
лата изпълнява и склю
чените си шестм
 есечни
договори на свободния
пазар.

на работа на ядрените
блокове, ще бъдат изпъл
нени коректно както за
дълженията по квотата за
регулирания пазар, така
и сключените договори
на свободния пазар, но
няма да има възможност
за обезпечаване на допъл
нителни количества извън
договорените обеми.■

СНИМКA: АРХИВ

зани с осигурителните внос
ки за сметка на работодателя.
Допуснати са преразходи по
параграфи и подпараграфи и
в други дейности, но най-тре
вожно е състоянието в дейност
„Други дейности по икономи
ката”, където § 10 „издръжка”
е в преразход спрямо годишния
план с 35 856 лв., като съдебни
те обезщетения са преразходе
ни с 423 030 лв. При годишен
план от 355 458 лв. са похарче
ни 778 488 лв., а в същото вре
ме не са платени задълженията

„При това наследство, пе
риодът до края на бюджетната
година ще е сериозно изпита
ние за екипа ми, още повече,
че вече сме в зимния период.”,
заяви кметът на общината.
Предстои вземането на тежки
решения, свързани с иконо
мии на средства за нормалното
финансиране в частта местни
дейности – оптимизация на
разходите. Предстои да бъде
извършен финансов одит от
вътрешни одитори за пери
ода 01.01.2009-31.10.2011 г.
Последният доклад
на Сметната па
лата е от 2008 го
дина за период до
31.12.2008 г.
Кметът заяви,
че ще бъде нама
лена численост
та на общинска
администрация.
Към момента слу
жителите са 173, в т.ч 138 – за
делегирана държавна дейност,
35 – за дофинансиране, от ко
ито 67 са държавни служители,
65 служители са на трудо
во правоотношение и 41 – в
кметствата.
Действащите гражданс
ки договори са 25. 11 вече са
прекратени.
На 27 декември ще се прове
де заседание на Общинския съ
вет, на което ще се внесе пред
ложение за новата структура
на Общинска администрация,
допълни инж. Иванов. ■Слово

Финансови нарушения
в община Враца
общински съвет, като задълже
нието е нараснало на 759 900
лв.
Към 31.10.2011 г. е допус
нат преразход в издръжката
на дейност „Общинска адми
нистрация” от 144 661 лв. над
годишния план, а предстоят
по-тежки разходи, свързани
с издръжката на администра
цията през зимния период. На
99,34% са усвоени разчетени
те средства за издръжка и на
общински съвет - Враца, като в
това число не са включени въз
награжденията на общинските
съветници и разходите, свър

АЕЦ “Козлодуй” не
се оттегля от свободния
пазар. Към момента по
вече от 90% от енергията,
предназначена за излез
лите на свободния пазар
потребители, се осигуря
ва директно и индиректно
от АЕЦ “Козлодуй”.
До края на годината,
при текущия режим

на общината за данъци и такси
в размер на 277 018 лв.
Подобно е състоянието при
платените капиталови разходи.
Неизпълнението на приходите
по цитирания вече приходен §
40 и драстичното неизпълне
ние на приходите по извънбю
джетната сметка на общината
за приходи от приватизация, а
най-вероятно и поети ангажи
менти към строителни фирми
е накарало ръководния екип да
изразходва 497 327 лв. от при
ходите за текущата издръжка
на другите дейности, финанси
рани от общинския бюджет.

плюс

Гражданска
инициатива
подпомага
врачански
семейства
Кметът на Враца откри
поредната инициатива „Осиновете
врачанско семейство”. Той бла
годари на организаторите и по
жела на всички присъстващи
топлината, любовта и разбирател
ството да не напускат семейства
та им. Кампанията стартира през
2003 г. по идея на доброволеца от
Корпуса на мира Джошуа Уенз.
Целта е да бъдат осигурени
децата от семейства в трудно
социално положение с най-не
обходимото за Коледа. Теса оп
ределени от отдел „Закрила на
детето” към Дирекция „Социални
грижи” - Враца.
Организатори на инициативата
са: СНЦ ”Дом на науката и тех
никата”, читалище „Развитие”,
Майчин център „Българка”,
сдружение „МОСТ”, Клуб
„Приятели на ПП Врачански бал
кан”, СНЦ ”Бъдеще за ромските
инициативи”, Клуб на франкофо
нията – Враца, СНЦ ”Светлина
в живота” в партньорство с
Община Враца ,Областна адми
нистрация - Враца, Регионален
инспекторат по образовани
ето – Враца, Младежки дом,
Дневен център за деца и въз
растни с увреждания „Зорница”,
НУ ”Софроний Врачански”, НУ
”Иванчо Младенов”, СОУ ”Н.
Войводов“, НУ „Иван Вазов” и ЦДГ
„Българче”. ■ Слово плюс

Слово
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Нарушения в първия ден на стачката
Ревизорите от
гара Враца
продължават
да стачкуват
съобщи Мила
Иванова –
председател на
КНСБ – Враца

Двата бързи влака – от и
за София, така и не стигна
ха до тук, но електричката за
Мездра не замина, тъй като
правилникът не позволява да
тръгне влак без техническата
проба от страна на ревизорите.
“Нашата работа може да
се съпостави с тази на вете
ринарните лекари – споде

ли с КНСБ – Враца един от
ревизорите. Както животно
то не може да каже къде го
боли, така и желязото няма да
проговори, че е неизправно.
Ние сме хората, които гаран
тират безопасността на пътни
ците и се подписваме за това.
Немислимо е профилна гара,
каквато е Враца, да няма реви

зор вагони, а искат да ни сък
ратят на 100%” – споделиха
още железничарите.
Желанието на служителите е
всички хора да знаят, че тяхно
то пътуване няма да бъде безо
пасно и сигурно без техничес
кия контрол, защото вагоните
са стари и се повреждат често.
Стачкуващите са решени да

продължават борбата за права
та си докрай.
За нарушенията от първия
ден на стачката са уведоме
ни европейските и световни
синдикални структури и са
поискани наблюдатели от
Европейската транспортна
федерация, съобщават още от
КНСБ.■

Медиците
от Спешна
помощ
във Видин
подкрепят
стачниците
Диана СИРАКОВА

Служителите на Центъра за
спешна медицинска помощ във
Видин символично подкрепят
служителите на БДЖ в техните
стачни действия. По този повод
линeйките, минавайки покрай
спирки и ж.п.гари, ще пускат
сирените. Служителите на тези
центрове са внесли протест
на декларация в парламента
против идеята центровете за
спешна медицинска помощ да
бъдат върнати към болниците.
В момента се изчакват отгово
рите на Комисията по здраве
опазване и Министерството на
здравеопазването.
Според тях реформата е из
ключително погрешна и ще
унищожи както бюджетите
на болниците, така и самите
центрове, които са обособена
национална единна структура.
След отговор от страна на
Народното събрание, ще се взе
ме решение на национално ниво
за последващи действия, вклю
чително и ефективни стачки.
Очаква се това преструктури
ране да засегне 175 души, рабо
тещи в спешните центрове на
територията на област Видин.
Медиците питат, ако се вър
не центърът към видинската
болница, към кои болници ще
се преструктурират останалите
центрове в общините, където
няма болници? Болницата в
Кула е закрита, в Белоградчик
- пред закриване и няма въз
можност да се издържа сама.
Според лекарите спешните
центрове ще натоварят и бю
джетите на болниците, тъй ка
то спешната помощ е напълно
безплатна.
В сегашния им вид спешните
центрове са създадени по прог
рама ФАР със средства на ЕС
и са звеното, изтърпяло цялата
реформа на здравеопазването. ■

Диди СИРАКОВА
ече пети ден по линията от
Враца до Видин промяна в
ситуацията няма. Билети не се
продават, служителите от билетната
каса също стачкуват. Няма и чакащи
пътници по гарите. На видинската
гара стачкуващите са поставили
знамена и плакати. Засега напреже
ние между стачкуващите и ръковод
ств
 ото на гарата няма. Ефективно
стачкуващите са над 50 процента
от персонала на железниците във
Видин.
Във Видин
стачкуват само
членовете на
синдиката на же
лезничарите към
КНСБ, защото ту
кашните жепейци
нямат структури
на “Подкрепа” в
града.
Двата влака, тръгващи от гара
Видин за София – бързият в 12,45 и
пътническият в 13,55 часа, вече дни
наред не потеглят. Дори не ги ком
позират на перона. Поради стачката
на гарата не пристигнат и влаковете,
пътуващи по разписание от София
за Видин.
В първия ден на протестите бър
зият влак за София, тръгващ в 6,05
часа, отпътува само с двама път
ника и е спрял на междинна гара.
Служителите от билетната каса съ

В

що стачкуват и не издават билети на
пътниците.
„Не може с лека ръка да се зак
риват линии и влакове – казва
Антон Дамянов, председател на
Регионалния координационен съ
вет на КНСБ. - Видин остава без
нормална връзка със София, ако
се закрие късният влак, който
пристига след 24 часа в града. На
практика ние оставаме откъснати
от столицата, защото човек няма с
какво да се прибере от там в по-къ
сен час.” Последният влак, който ще
пристига във
Видин, ще е
около 21 часа,
а последният,
заминаващ
за София, ще
е в 16,30. С
промените ще
бъде загубе
на връзката
от Брусарци за Видин в късните
часове.
Все още не е ясно колко от же
лезничарите във Видин ще бъдат
съкратени. Засега са премахнати
4 свободни работни места, а на 8
души са дадени предизвествия. Но
се очакват още съкращения. През
втория стачен ден на работа не из
лязоха около 70% от работещите в
сектора. Заради ниските температу
ри на протестиращите се предлага
топъл чай. ■

И видинските
железничари
стачкуват

Зимата на...
►► От 1-а стр.
Слязоха немалко
пътници, една жена до
ри се подхлъзна и падна,
минавайки през замра
зената пътеката между
коловозите. След малко
пристигна и товарен врак
от Бели извор. Ревизор-ва
гоните ни казват,че според
техните правила този влак
не може да продължи, след
като не е проверен,защото
те отговарят освен за изп
равностт а на спирачките
на вагоните и за устойчи
востт а и безопасността на
товара.
Сега на бързия влак за
София, пристигнал малко
преди девет часа, техни
ческа проверка,обикаляй
ки вагоните, прави самият
началник-влак, който не
стачкува, на работното си
място в локомотива е и
машинистът. След дълго
чудене и преговори влакът,
от който слизат не повече
от петнадесетина пътници,
а се качват двама,
продължава, като черве
ната шапка и знакът пое
началник-гарата Младен
Младенов.
Билетните касиерки
също си бяха на гишетата,
но желаещите да пътуват
в рисковите часове бяха
малцина. Жена, която сле
зе от пътническия влак от
Мездра, заяви, че си е взе
ла билет за бързия влак за
София, но на гара Мездра

влакът е спрян и тя се е
върнала с пътническия, ка
то се е отказала да пътува.
- Всеки в тази България
гледа само за себе си, за
това и управляващите изб
раха «Разделяй и владей!»
Всички сме около петде
сетте и работим от по 30
години в железниците,
най-младият от нас е
на 35 години, откакто
Полувисшият железничар
ски институт престана да
бълва кадри, млади хора
тук не постъпват. С тези
строшени вагони, ако не
се проверяват непрекъс
нато дали са в изправност,
каква сигурност може
да гарантира. Сега вър
ви износ на слънчоглед
за Турция от врачанската
гара, няма кой да прове
ри вагоните, а и товара,
в изправност ли е - въз
мущават се стачниците.
Най-яростн
 и са срещу
това, че некадърността на
ръководството, предишни
те раздробявания на БДЖ,
без да знаят те с каква цел
са правени и в чия угода,
са довели до безизходи
цата в българските же
лезници, която сега им се
струпва на тях на главата.
Наясно са, че цялото зве
но ще бъде аут, затова и
са вписали имената си в
тетрадката, но не са на
ясно за бъдещето, което
очаква БДЖ. Стачката
продължава.■

Слово

земляци
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да са болнави, издър
жам на удари и товари,
неволята е спътница в
живота ми – свикнала
съм й. Радвам се и на
трохите обич, усмивки,
благодарност, призна
телност и подкрепа от
околните, която ежеднев
но получавам.
Мили приятели, всич
ки сме в божиите ръце,
никой не може да избяга
от съдбата си, която му е
отредена, та и аз ... Моля
се за всеки божи ден да
оцелея и с Вяра, Надежда
и Любов аз живея.
Останала без ро
дители скъпи и братя
непрежалими, аз не
паднах духом, взех се в
ръце и продължих с пе
сен напред, защото всяка
песен е живот. Музиката
лекува, балсам е за
душата, тя е “магия”, без
която не можем, чувств ам
се нейна пленница. И за
що пък не!
По професия съм
икономист, но песен
та е в душата ми, с нея
съм родена, а обичам и
е нашият “съдбовник”. И поезията. Широкоскроен
човек съм, затова пече
така ден след ден живо
ля обичта и любовта на
тът продължава. Всеки
многото приятели, които
кой как си знае, така си
винаги са до мен в труден
я кара: Може - не може,
има - няма пари, така пре момент. Надявам се с тия
минава своите радостн
 и и мои слова да стопля мно
нерадостни дни. Времето го човешки сърца. Макар
далеч да съм от вас, аз ще
захладня - трябват ток,
бъда винаги с вас!
въглища, дърва и малко
“Аз съм сама, но силна
зимнинка, за да иззимеем
до пролетта. Тези пробле жена, имам две прегръща
ми вълнуват и други като щи ръце, пеещо, горящо и
добро сърце”!
мен, какво да се прави С много труд, обич,
“пенсионерски неволи”.
любов и музикални
Ами не сме толкоз
престарели, но в тоя коло познания, постоянство,
воз сме я наврели! Добре, амбиция и “дарба”, аз
че имаме подслон, столо изнесох безплатни четири
ва храна и стар касетофон концерта-рецитали пред
врачанското гражданст
да поддържаме духа си
во – любители на старата
с песен и в тон. “Жива
съм”! Макар ръце и крака градска песен. Първият

Музиката
е моят
живот
Пишат ни от Враца

Все още синоптиците
обещават добро време,
а навън есенният лис
топад се вихри в своя
танц. С умиление гледам
към есента, със страх ще
посрещна зимата-бяла,
може би защото съм
поостаряла!
А годините минават
бързо-неусетно, ста
рост-нерадост, казваше
ми старият баща. От
добро ли, зло ли побеля
ват ни косите, значи ли
това, че помъдряваме?
Може би! На стената стои
окачена торбата, в която
оставихме и скътахме
младост неизживяна,
несбъднати мечтите
наши. Часовникът ден и
нощ все си тиктака, той

Мирослав ГЕТОВ,
в. „Мездра XXI век”
метът Иван Аспарухов
и ръководителят
на Управляващия орган
на Оперативна програ
ма „Регионално развитие”
(ОПРР) 2007 – 2013 г. Деница
Николова сключиха договор
за предоставяне
на безвъзмездна
финансова по
мощ за изпълне
ние на проекта
„Историята, култу
рата и природата
– туристическите
атракции на Община Мездра“.
Официалното подписване
стана в столицата в присъст
вието на министъра на реги
оналното развитие и благоус
тройството Лиляна Павлова
и на кметовете на останалите
28 общини, чиито проектн
и
предложения са одобрени
за финансиране от ОПРР,
Приоритетна ос 3 „Устойчиво
развитие на туризма”, Схема
BG161РО001/3-1-03/2010
“Подкрепа за развитие на
природни, културни и истори
чески атракции”.
Инвестиционният проект е
на обща стойност 3 977489.00
лв., от които 3 756 738.36 лв.
(94.45%) безвъзмездна по
мощ от ОПРР и 220 750.64
лв.(5.55%) собствен принос.
85% или 3 193 227.61 лв. от
безвъзмездното финансира
не ще бъдат отпуснати чрез
Европейския фонд за реги

К

витие на разкопките.
С оглед подобряване
на достъпа до комплек
са ще бъде разширен
и реконструиран съ
ществуващият паркинг,
рехабилитирана парко
вата зона и изгр
 адена
екскурзоводна зона,
реконструирана пътната
отсечка и мостът
между главен път
Е-79 и крепостта,
както и реконс
труиран пеше
ходният подлез,
който свързва
комплекса с града и осигуря
ва достъпна среда за хора с
увреждания.
За да се създадат подхо
дящи условия за туристите,
посещаващи Археологически
комплекс „Калето”, и за да се
повиши сигурността и опазва
нето на обекта, е предвидено
преустройство на обслужва
щата сграда и изгр
 аждане на
посетителски информационен
център. А така също – обза
веждане на експозиционна
зала, в която ще бъдат екс
понирани находките, открити
при разкопките на крепостта,
и въведени в действие техники
и програми за интерпретация
и анимация.
Археологически комплекс
„Калето” е като водеща култур
но-историческа атракция за
община Мездра, част от един
бъдещ интегриран регионален
туристически продукт. ■

4 000 000 лева за
обновяване на Калето
онално развитие, а останали
те 15% или 563 510.75 лв. – от
държавния бюджет.
Срокът за изпълнение на
проекта, който цели създава
нето и развитието на комп
лексен туристически продукт
- Археологически комплекс
“Калето”, е 20 месеца т. е. до
края на юли 2013 г.
Проектът предвижда извър
шването на реставрацион
но-консервационни работи на
античната и средновековна
крепост „Калето”, вкл. напра
ва на минимален експозици
онен надзид и обособяване
на посетителски маршрути.
Западният участък, в който
теренните археологически
проучвания продължават, ще
бъде отделен от експонира
ната част с подвижна ограда,
позволяваща наблюдение
от страна на посетителите и
лесно преместване при раз
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ми концерт се проведе в
ДНА – Враца през 2006
г., останалите – 2007,
2008, 2010 г. изнесох в
Етнографско-възрож
денския комплекс “Св.
Софроний Врачански”,
гр. Враца.
Носителка съм на
много грамоти, дипло
ми за участия и награди
през изминалите години.
Чувствам се довол
на и удовлетворена от
постигнатото.
Тази година съм лауре
ат на ХII празник на ста
рата градска песен “Мара
Врачанка”, на която град
Враца е домакин всяка
година.
С благодарност на
Община Враца, отдел
“Култура”- Радосвета
Крумова, Генка Филипова
и Ива Цветкова, за доб
рата организация на
фестивала. Благодарности
и за професионалното
жури в състав: председа
тел г-жа Бони Милчева
- изп. на стари градски
песни и водеща в пре
даването “Ако зажалиш
...” на телевизия “Скат”,
и членове Бойчо Димов
– композитор и диригент,
и Томислав Аспарухов –
музикант и диригент.
Искам да поднеса сво
ята признателност и бла
годарност на г-н Петър
Симеонов – 91-годишния
поет на града ни, и на
композитора Робертино
Горанов, с когото работя
през тези години.
С уважение съм и към
композиторката Милка
Георгиева и поета-писа
тел Цветан Илиев, чиито
произведения пях на кон
цертите ми, пея и ще пея!
От сърце на всички Вас
желая здраве и творческо
дълголетие занапред!
С обич Дора МАНЧЕВА,
гр. Враца!

Един ден в
Рилската обител
Димитрина СТОЯНОВА
Членовете на учителите ветерани „Будители народни” в
Монтана прекараха един ден в Рилския манастир. Със слад
кодумната екскурзоводка учителите ветерани пропътуваха
времето от Х век, когато Иван Рилски поставя началото на
Рилската обител, та до наши дни. Те чуха много легенди за
светеца, историята за храбрия протосеваст Хрельо и съд
бата на Рилския манастир през многовековната му история.
Разгледаха музея, църквата, поклониха се пред мощите на
светеца-покровител на българския народ и си пожелаха здра
ве и спокойни старини.
Всичко това се осъществи със съдействието на кмета на
Община Монтана Златко Живков, на когото учителите вете
рани казват своето голямо „Благодаря!” и му пожелават да
бъде здрав и успешен кмет.■

Слово

спектър

►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

Д-р Даниела
Стоянова

30 ноември 7 декември 2011
30 сряда * Св. апос
тол Андрей Първозвани
(Андреевден) (Разрешава се
риба)
1 четвъртък Св.
прор. Наум. Св. Филарет
Милостиви
2 петък Св. прор. Авакум.
Преп. Йоан и Андрей
3 събота Св. прор.
Софония. Св. свщмчк Теодор,
архиеп. Александрийски
4 неделя † Неделя след
Неделя подир Въздвижение.
Св. вмчца Варвара. Преп.
Йоан Дамаскин (Разрешава
се риба).
5 понеделник * Преп Сава
Освещени. Преп. Нектарий
Битолски (Разрешава се
риба)
6 вторник * Св. Николай,
архиеп. Мирликийски.
(Никулден) (Разрешава се
риба, ако е храмов празник)
7 сряда Св. Амвросий, еп.
Медиолански. Преп. Филотея
Търновска

oбщопрактикуващ
лекар,
специалист по
обща медицина
Всеки работен ден

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

Тел. за контакти:

096 389 346

“АПОЛОН-21” ООД,
Монтана

ул. “Цар БорисIII” № 11
Поликлиника,
кабинет 106
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ПГСАГ "Проф. арх. Стефан
Стефанов" – Монтана
с нов проект по секторна
програма "Леонардо да Винчи"
За втори път учениците на Професионална гимназия по
строителство, архитектура и геодезия „Проф. арх. Стефан
Стефанов” ще получат възможност да осъществят мобилност с
цел практика в страна от Европейския съюз. Двадесет ученици
ще пребивават и работят три седмици от 23.III.2012 г. до 12 април 2012 година в
Портсмут - Великобритания. Това става възможно, благодарение на спечелен про
ект № 2011-1-BG1-LEO01-04579 “Иновативни практики, базирани на компютърните
технологии” от гимназията по Секторна програма „Леонардо да Винчи”, дейност
„Мобилност”.
Цел на проекта е получаването на нови професионални умения и компетенции
в областта на компютърните технологии и програмирането, чрез провеждането на
практика в реална среда за придобиване на практически опит.
Цялото това предизвикателство е отправено към учениците от 10 клас. За учас
тието си в проекта те са избрани след участие в конкурс по критерии, определени
предварително, и чрез полагане на тестове по професионална подготовка и по
английски език. Учениците в продължение на 3 месеца ще преминат и през допъл
нителна професионална подготовка по специалностт а (180 уч. часа) и по езика
(140 уч. часа), необходими им за успешното провеждане на практиката, след което
отново ще се явят на изпит.
По време на мобилността участниците ще работят съобразно специалността
си и предварително съгласуваната програма на практиката, съобщи екипът по
проекта. Инж. Красимира Каменова е ръководител, а инж. Людмила Григорова е
координатор, които са уверени в успеха и качественото изпълнение на проекта.

Публикацията отразява единст
 вено възгледите на автора, Европейската коми
сия и Националната агенция не носят отговорност за начина, по който предста
вената информация може да бъде използвана.
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Ветеринарен кабинет

д-р Станислав
Якимов

●рентген, ехограф,
биохимичен анализ,
подстригване и
електрохирургия

Зоомагазин

● храни и аксесоари за
кучета, котки, гризачи
Монтана, ул. „Парта”
8; тел. 0888/54 3 011

ПРОДАВАМ къща
с дворно място
520 кв. м в
Монтана.
Тел. 0886/273042
ДАВАМ стая под

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

ТПК “Септември” –
Монтана

произвежда:
• дюшеци, маси – холни и кухненски,
и столове

• Отдава помещения под наем
за офиси и производство

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

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

ЕТ “МАРИУС-Пламен Марков-Ваня Емилова”

“МОНТКОМЕРС” ООД
► Работно облекло,

■ Внос на ел.уреди и бяла техника
втора употреба от Германия
Магазин в Монтана:
бул. “Трети март” 91, тел. 0887/17 94 94

■ Превоз на пътници до Германия
■ Поръчки за автомобили
■ Транспорт с платформа
Монтана, 0887/17 94 94; 0888/32 35 63

СД “ДАНИМИЛА”

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

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

Магазини КООП

“Заедно на пазар”

Георги Георгиев

PVC и алуминиева дограма, окачени тавани,
гипс-картон, топлоизолация, фаянс и
теракота. Ремонт на покриви. Блиндирани
и МДФ врати. Боядисване, огради и
довършителни дейности
Монтана, ул. “Индустриална”48,
тел. 0898/223 500; e-mail: danimila_plast@abv.bg

120 години пазаруваме
с доверие!

Деня на християнското
семейство честваха
в Монтана
Една отколешна българска традиция намира място
в живота на Второ СОУ ,,Н. Й. Вапцаров’’- Монтана.
Колективът почете подобаващо хубавия празник.
Гости на педагозите бяха: малката Кристина, която
на 21.11.2011 г. направи единадесет месеца, нейните
родители Маруся и Данаил и щастливата баба Елка
Димитрова, бивш помощник-директор по учебната
дейност в училището. На празничната трапеза има
ше различни вкусотии – задължителната пита с мед
и сирене, няколко вида баници, сладкиши, ядки,
напитки.
Госпожа Елка Илчева - директор на училището - поз
драви цялото семейство и му пожела здраве, топлота
и късмет. Госпожа Параскева Анастасова предложи
на Криси, като порасне, да стане нейна ученичка.
Педагогическият съветник госпожа Даниела Иванова
сподели, че бъдещите личности се формират още в
детството. От името на колегията господин Стефан
Стефанов поднесе поздравителни картички, подаръци
и пожелания. ,,Радостна съм в Деня на християнското
семейство да бъда сред всички вас, които двадесет
и девет години бяхте за мен истинско семейство’’ отговори Елка Димитрова и прикани всеки да ува
жи трапезата. Тържеството продължи с веселие. ■
Слово плюс

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

Тел. 0988/66 20 75
Велизар Николов Илиев,
мениджър
3400 Монтана,
х-л „Житомир”, офис 129
GSM: 0888/31 79 67

спектър

В МОСВ
дискутираха
проекта за
водния цикъл
на Враца
На пресконференция кметът на Община
Враца инж. Николай Иванов предст ави ин
формация от регулярната среща, проведената
в петък в МОСВ с бенефициенти, изпълняващи
най-големите проекти в рамките на Оперативна
програма „Околна среда 2007-2013”. Дискутиран
е напредъкът по „Интегриран проект за воден
цикъл на гр. Враца”. На срещата са присъств
 али
експерти от Звеното за изпълнение на проекта,
зам.-кметът по „Еврофондове и инвестиции”
Красимира Георгиева, народният предст авител
Николай Коцев и зам.-министърът на МОСВ
Ивелина Василева.
Към момента са подписани договори по след
ните обществени поръчки:
Техническа помощ за ЗИП; Одит по проекта;
Строителен мениджмънт и строителен над
зор на договори за строителств
 о по ФИДИК;
Проучване, проектиране и авторски надзор на
захранващ водопровод от язовир „Среченска
бара” до Враца.
Предстои подписване на договор с избран
изпълнител по процедура за изпълнение на мер
ките за информация и публичност по проекта.
Процедурата беше спряна поради обжалване.
Върховният административен съд отхв
 ърли вне
сената жалба.
По обществ
 ена поръчка с предмет
Реконструкция на водоснабдителна мрежа;
Удължаване на канализационна мрежа;
Реконструкция на канализационна мрежа – Етап
1 решението е обжалвано пред КЗК от двама от
участниците: Консорциум „Воден проект Враца”
(„САД С.А”, „Строително-предприемачески хол
динг”) и Консорциум ДЗЗД „Воден цикъл 2011”
(„Водстрой 98” АД , „Интегрирани пътни систе
ми” АД, „Дар 55” ЕООД).
Приключила е и процедурата за реконструк
ция на пречиствателната станция. Протоколът и
документацията по определянето на изпълнител
са изпратени в Министерството на околната сре
да и водите за предварителен контрол, откъдето
се очаква официално становище.
На работната среща в МОСВ са отчетени и
няколко закъснения в индикативния график по
изпълнението на проекта поради обжалване на
изпълнители пред Комисията за защита на кон
куренцията и Върховния администр
 ативен съд.
Най-малко е закъсняла процедурата по инфор
мационно обслужване.
С два месеца назад във времето обаче е
2-ият етап от реконструкцията на довеждащия
водопровод, а с 4 се бави пречиствателната
станция. При това тя ще закъснява още заради
обжалвания, допълни кметът .
Общата сума, която е усвоена за момента от
старта на проекта, е 899 000 лв., каза инженер
Николай Иванов. Предстои в началото на месец
декември да се проведе Техническа среща и
11-о заседание на Комитета за наблюдение на
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013
г.”, за която се изготвя доклад.
На проведената среща в петък присъств
 ащите
са декларирали съвместни действия и коорди
нация за качеств
 еното и в срок изпълнение на
проекта, добави кметът. ■ Слово плюс
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В с. Меляне, община Георги Дамяново, бе откр
 ита из
ложба с произведения от пленер „Полет”, посветен на
птиците. Пленерът, в който участват творци от цяла
та страна, е спонсориран от Българското дружество за
защита на птиците.
Творците – живописци и скулптори, работиха една сед
мица в ателието на Чавдар Антов, което художникът е
настанил в старото селско училище.
С бои, дърво и метал творците Александър Пройнов,
Венелин Захариев, проф. Галилей Симеонов, Димитър
Гоцак, Красимир Савов, Найден Кирилов, Петър Мичев
– Педро, Росен Марковски и самият Чавдар Антов пресъз
даваха темата за „Полета”. Към тях се присъединиха и
15 фотографи от клуб „8-о изкуство”.
Произведенията от пленера ще бъдат предст
 авени
в Пловдив, Русе и София. А Дружеството за защита на
птиците ще представи творците на международен фес
тивал в Англия.
Организаторът на първия пленер в „Училището” в
Меляне е един от основателите на Националния пленер
по дърворезба в село Бързия.■ Слово плюс

сали Меморандума за
учредяване Мрежа на
Общините, приятели на
детето.
Участниците диску
тираха приоритетите в
политиката за децата
на местно ниво, добри
практики на УНИЦЕФ
у нас и по света и бе
начертан план за дейс
твие и приета комуни
кационна програма на
Мрежата на Общините,
приятели на детето
през 2012 година. Беше

Лястовици. ВЕНЕЛИН ЗАХАРИЕВ
СНИМКА: МИЛАН МИЛАНОВ

Приключи националното
ученическо състезание

„Защита при бедствия,
пожари и извънредни ситуации”

Монтана приклю
В
чи националното
ученическо състезание

„Защита при бедствия,
пожари извънредни си
туации”. Организатори
на състезанието бяха ГД
„Пожарна безопасност
и защита на населени
ето”, Министерството
на образованието,
младежта и науката и
Националният дворец
на децата.
Оспорваната надпре
вара премина с теоре

тични тестове и практи
ческа част на състеза
нието по изучавани теми
от учебната програма за
действия при бедствия,
пожари и извънредни си
туации и аварии за уче
ниците от I до VIII клас.
Участваха 104 състе
затели от 26 областни
отбора. Всеки отбор бе
от по четирима състеза
тели и един ръководител
– учител. Компетентно
жури, съставено от екс
перти, чрез състезател

Годишна среща на мрежата на
общините, приятели на детето
Заместник-кметът
на Община Враца
Красимир Богданов
участва в годишна
среща на Мрежата на
общините - приятели на
детето, която се прове
де на 24 ноември в хо
тел „Дедеман”, София.
„Община, приятел на
детето” е инициатива
на УНИЦЕФ и Община
Враца е една от 15
общини от България
и общо 800 от целия
свят, които са подпи
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Изложба, вдъхновена от
птиците, откриха в Меляне

представен и сайта на
Мрежата на Общините,
приятели на детето,
в който се представя
инициативата и се про
мотират идеи на деца

и младежи, сред
партньорите.
На среща
та присъстваха
Таня Радочай,
представител
на УНИЦЕФ
за България,
Калин Каменов
от Държавната
агенция за зак
рила на детето и Диана
Вакарелска, програмен
директор на УНИЦЕФ
– България. ■ Слово
плюс

ни игри провери и оцени
знанията, практически
те умения, бързината,
ловкостта, издръжливос
тта и съобразителността
на отборите.
Учениците премериха
сили в пет центъра по
теми и учебни въпро
си - „Защита при бед
ствия”, „Защита при
промишлени аварии”,
„Индивидуални средст
ва за защита и Единен
европейски номер за
спешни повиквания

Слово

112”, „Първа помощ” и
„Пожарна безопасност”.
Крайно класиране:
I място с 311 точки –
област Пловдив – СОУ
„Свети седмочисленици”
- гр. Пловдив
II място с 309,5 точ
ки – област Плевен
СОУ „Христо Ботев” - гр.
Долни Дъбник
III място с 308 точки
– София област – СОУ
„Христо Ясенов” - гр.
Етрополе. ■ Слово
плюс

плюс

Слово

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

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”

Монтана, ул.“Пейо Яворов” 1, Бизнесцентър “Огоста”
Председател
на кооперация
“Журналист”
и гл. редактор:

Параскева Маркова
тел. 0886 024 339,
0876 537 952

●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,
ул. “Пейо Яворов” 1,
бизнесцентър “Огоста”,
ет.4, тел. 096/588 292;
0882/ 910 550; 0876/537952
Екип Видин
3700, ОКС, ул.”Г. Божинов” 1
тел.: 0889/399 349

Слово

култура
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Поезия и вино – на среща
стихове и любов, а и с вино, собствено
производство. Оказа се, че освен първата
награда и наградата «Горчиво вино»
на националния поетически конкурс
«Мелнишки вечери на поезията» през
2004 година, има и една „специална”
награда – за най-кисело вино, във Враца,
на традиционната дегустация на домашно
младо вино, произведено от творци. Но
това е било преди години, когато си е
купила лозе и се е престрашила да прави
вино…
А сега не само словата, но и виното
бяха хубави – искрящи, тръпчиви,
разтапяйки те отвътре, истински…
И откриваш нови приятели,
позабравени лица и усмивки.
И не ти се тръгва от тук, от уютния дом
на сърцето...

Валентина БОБОЙЧЕВА

Двадесет и третата ноемврийска вечер
– студена, но събираща и приютяваща
ни. Заедно, в читалището – след една
„Покана” от Виктория Иванова: „Моят
дом е отворен за всеки.
Заповядайте, вратата е отключена.”
И ни посреща със стихове и усмивки,
за да споделим и слънце, и „Измислени
криле”, „Само дъжд”, „Пътеводна
вселена”, „Капки тъга”, но и много
любов. Да отпуснем сърца и души „На
чаша вино със словото на Виктория
Иванова” – поредната творческа среща
под рубриката „Автограф за Вас”.
И поемаме заедно – по нейните пътеки,
спомени и поезия. Родена е в Бяла
Слатина, а е живяла в малкото селце
Буковец. Сега е във Враца. Работи в
Регионална библиотека и има издадени
седем стихотворни книги.
Добродушна и гостоприемна, слънчева,
напук на студа навън. Подава ръка,
гали те с дума и потапяйки се в синия й
поглед, вече си й приятел... и се усещаш
от нейната Вселена.
Чаровна дама, не само с име, а и с
осанка на победител, укротител на
думите, които достигат до нас и ни
опиват, отпускат и разнежват.

Така стана и тази вечер. И Василка
Цачева – познат литературен ерудит в
белослатинските среди и председател
на краеведско дружество „Сребреня”,
и Цвета Стефанова – журналист

установиха това в споделените мисли.
Заедно с тях – чистосърдечните, искрени
и усмихнати думи на Лъчезар Лазаров,
Кръстьо Раленков, Мария Монева…
А Вики ни посрещна не само със

Анета Дилова
и нейните
“Премълчани
откровения”

луб на дейците на култу
К
рата –Враца и Младежки
дом представят стихос
бирката на Анета Дилова
“Премълчани откр
 овения”.
Книгата е издадена от со
фийското издателств
 о “Рал
Колобър” с финансоватга
подкр
 епа на Фонд “Култура”
към Община Враца.
Стиховете са писани във

времето на нейната
младост, но премъл
чани през годините.
По повод своята 70та годишнина Анета
Дилова ги споделя за
своите приятели.
Почитателите на
поезията и приятели
те на Анета Дилова
могат да се запознаят
с лиричната книга
на авторката на 22
ноември 2011 годи
на /вторник/ от 17.30
час в Синята зала на
Младежки дом-Враца.
Анета ДиловаСтанинска е роде
на на 28 май 1941 г. в село
Баница, Врачанска област.
Завършва специалнос
тите история и философия
в Софийски университет
“Климент Охридски”.
През 1979 г. защитава ди
сертация в Московска ака
демия на науките и получава
научна степен доктор.

Анета ДИЛОВА

Премълчани
откровения
***

Душата си изливам в стихове,
поетите ще кажат –
стихоплетство,
а хората навярно „не поети се не раждат по
наследство.“

Акростих
Чудесна възраст за любов!
Една жена и мъж смутен
Стоят на тъмен кръстопът.

Работила е като преподава
тел по история и философия
в различни училища, отго
варяла е за образованието
и културата на територията
на община Враца. Била е
сътрудник на Окръжен исто
рически музей и Държавен
архив - Враца. Съавтор е
на историята на Врачански
драматичен театър, автор на
много публикации в регионал
ния печат.
Анета Дилова е носител
на орден “Кирил и Методий”
- първа степен и на медал
“1300 години България”.
Член е на Съюза на науч
ните работници - клон Враца,
на Дружество “Краезнание”
и на Клуба на дейците на
културата.
Работи в областта на кра
еведските изследвания и
подготвя за печат история на
родното си село Баница.

Ето и няколко стиха
от лиричната книга на
Анета Дилова:

Ту тръгват, ту се спрат…
Изгарят ги желания греховни,
Тревога във душите се таи,
А някъде далече във нощта
Проплаква птица закъсняла,
Разперва трепетни крила и
отлетява.
Опустява всичко на света.
Любовта
Единствена
Тържествува.
1983 г.

Любов ли е ?
Любов ли е една случайна среща
и разменени палещи слова,
или любов е жаждата гореща
останала по устни и в плътта?
Или любов е скритата тревога
и мъката отнела младостта.

Есен..., в читалището...■

Поетичен салон
Тихомир ЙОРДАНОВ

Стачка-плачка
Стачкувате ли, братя? – Влака
на гарата стои и чака. Да почака!
От разписания, неволи машиниста
ръцете си със черни пакли чисти.
Страха за хляба всеки сякаш взел
си
в душа ръждива на ръждиви релси.
Перона с недоволства се залива.
Спокойно! Откачиха локомотива.
Стачкувате ли пак, железничари?
Гърлата – не, стомахът отговаря.

***
Отец Иван от Нови хан

(монах един със нисък сан)
във своя беден манастир
намислил просто най-подир,
без някому с това да пречи,
животът сам да очовечи
и този свят на зверства и
злини
със друг, по-щедър, той да
замени.
Отецът е направил малко
във своята обител жалка:

Сега защо са тези ваши жалби?
Да иска Господ Бог можал би

приел в приюта (пример
бляскав!)
лишените от Божа ласка.

да дойде и със вас да протестира,
че барем той от Адове разбира.

Нахранил ги с надежда ложна
човек да си, че е възможно.

Кому ще накривите с протести
маловажни?
Държавата е бедна, министрите –
продажни!

Направил той това без страх,
че върши тук държавен грях.

А влакът все ще тръгне от тази
пуста гара.
Все някой се намира за грош да
го подкара.
Работническа класо, ще вдигаш
ли пак стачка?
За теб това не е ли една
играчка-плачка?…

Или любов е, че без теб не мога,
но винаги е кратка радостта.
Любов ли е или заблуда,
тревожен сън или сънуван блян.
Любов е щом сърцата бият лудо
и погледа ти буди моя свян.
1984 г.

Виктория – Поезия, Истина, Дъжд,
Слънце, Птиче, Облаци...,
Общуване,
«Мълчания в безтегловност»,
«Открит космос»,
«Есенен залез»
«Човешки каприз»
«Хоризонт»,
«Илюзия недостижима»
«Звънтяща предесенна оратория»
и разбира се – Победа!

(За повече подробности чети написаното точно е почти).
С Отец Ивановото дело
Държавата сега се е заела.
Не питайте защо се е заяла.
Та тя е злият пес на Капитала!
Но много истини във мрак са…
Четете, хора, ведите на
Маркса!

Ревнувах те. Улавях всеки поглед
през рамото ми в друга
устремен.
Изглеждах весела, усмихната
танцувах
и страдах че не гледаш само мен.

Отмина ме. Сега съм
безразлична,
не ме изгарят сънищата с теб,
не ме вълнуват разговори мисле
ни –
Обичах те. И всяка вечер мислено сърцето ми е късче лед.
си разговарях с теб до полунощ,
а сутрин се събуждах, срещах те Щом видя те разбирам –заблуж
дения
наистина
са всичките ми клетви от преди.
и казвах кратко „Добър ден”!
Обичам те. Разкъсват ме съмне
ния
Сънувах те и бях щастлива,
обичаш ли ме ти – отговори.
и тръпнех във любовен плам.
Заклевах се да бъда мълчалива,
1983 г.
издаваше ме само моят свян.

Изповед

