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Зимата на
Персоналът 
на община 
Монтана е 
оп ти ми зи ран
200 ми ли она са 
не съб ра ни те 
взе ма ния на об щи ни те

В об щи ни те са по лу
че ни пис ма от ми нис тър 
Симеон Дянков, кой то нас
то ява да съ дят длъж ни
ци те си, ако не си пла тят 
доб ро вол но данъците, съ
об щи на прес кон фе рен ция 
кме тът на Монтана Златко 
Живков, кой то е и зам.
пред се да тел на НСОРБ. 
Найго ле ми те длъж ни ци 
на об щи на та са по ли ци ята 
и пожарната, а дом „Майка 
и де те” дъл жи ве че 70 000 
ле ва да нък сгра ди и так са 
смет. Общо не съб ра ни те 
взе ма ния на об щи ни те в 
България са 200 милиона.

С друг до ку мент ми нис
тър Дянков ис ка оп ти ми
зи ра не на чис ле нос т та на 
об щин с ки те ад ми нис т ра
ции с 15%. 

Тази оп ти ми за ция в 
Монтана е направена. 
„Достигнали сме 
минимума, с кой то оси
гу ря ва ме ус лу ги те на 
населението”, ка за още 
кметът. Общината пред
ла га 164 ви да услуги. ■ 
Слово плюс

недоволството

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

Елеонора ЦАНОВА

На га ра та във Враца 
някога шум но и при вет

ли во място, е пус то и мал ко 
тъжно. Събрани в сво ята си 
ста ич ка пок рай печ ка та са 
де се ти на ре ви зорвагони, ко
ито са обя ви ли още на вра та та , 
че стачкуват. Носят и зна ци 
на дре хи те си, как то и син
ди кал ни зна ме на с над пис: 
«СТАЧКА». А по тег ля щи те 
вагони, ако има такива, ще са 
без га ран ти ра на си гур ност . 
Показват ни тет рад ка та, в ко
ято за дъл жи тел но по за по вед 
от го ре са впи са ли име на та 
си сре щу то ва , че стачкуват. 
Обясняват ни как вър ху тях 
е уп раж нен на тис к,  но въп
ре ки това те не се страхуват. 
Обединяват се око ло това, че 
един с т ве ната реформа, ко ято 
се пра ви от го ди ни в бъл гар с
ки те же лез ни ци е по пра ви ло то 
«Разделяй и владей!»  Убедени 
са , че ни що доб ро ня ма да се 
слу чи на род ни те тре но ве и че 
цел та на уп рав ля ва щи те е да 
взе мат от тях, за да да дат по 
де вет ле ва на найза къ са ли те 
пен си оне ри, да ги ос та вят без 
ра бо та и прехрана, ка то за лъ
жат възрас т ни те с найнис ки 
пенсии. Възмущават се от 
ста на ло то пре ди го ди ни ро ене 
на БДЖ на це ли шест от дел
ни структури, вся ка със своя 
администрация, с чи нов ни ци, 
ко ито са на топ ло . П ри ема т, 
че по ло же ни ето е труд но и за 
да се из ва ди же лез ни ца та ни 
от но во на рел си те , ще тряб ва 
да има съкращения. Но те в 
ни ка къв слу чай не би тряб ва
ло да бъ дат та ка драс тич ни и в 

ущърб на тол ко ва мно го хо ра и 
на хи ля ди пътници. Със смях 
при пом ня т  как пре диз бор но 
ми нис тъ рът на тран с пор та 
Ивайло Московски и ми нис
тъ рът на ре ги онал но то раз ви
тие Лиляна Павлова от но во 
обещава ха ми ли они за ско
рос т ния влак, кой то да ми на ва 
през тях на та га ра Враца, са мо 
не бе уточнено как ще минава, 
от го ре   или отдолу. 

"Искат да ни от х вър лят нас, 
ре ви зорвагоните, сък ра ща ват 
всич ки те де сет чо ве ка. Враца 
е про фил на гара, тук се пра ви 
от нас ос нов на та про вер ка на 
спи рач ки те на вагоните, та ка ва 
от Видин до София не се из
вър ш ва"   обяс ня ват  вку пом 
про тес ти ра щи те . И до пъл ват. 
"Нашата ра бо та мо же да се 
съ пос та ви с та зи на ве те ри нар
ни те лекари. Както жи вот но то 
не мо же да ка же къ де го боли, 
та ка и же ля зо то ня ма да про го
во ри, че е неизправно. Ние сме 
хо ра та, ко ито га ран ти рат бе зо
пас нос т та на път ни ци те и се 
под пис ва ме за това. Няма про
фил на га ра, как ва то е Враца, да 
ня ма ре ви зорвагони, а нас ни 
сък ращ ша ват на сто процента."

Според Мила Иванова, об
лас тен ко ор ди на тор на КНСБ, 
из ляз ло то раз по реж да не на 
ръ ко вод с т во то на БДЖ там, къ
де то ръ ко во ди телдви же ние на 
га ра та стачкува, вла ко ве те да 
бъ дат пус ка ни от на чал ни ци те 
на га ри те е про ти во за кон но и 
си е чист локаут. Минути след 
осем ча са в пър вия про тес тен 
ден на же лез ни ча ри те прис
тиг на пътг ни чес ки влак от 
Мездра. ►► на 4-а стр.

Любомир ВЕСЕЛИНОВ
На 23 но ем в ри в 

Министерството на ре
ги онал но то раз ви тие и 
благоустройството, кме тът на 
об щи на Белоградчик Борис 
Николов под пи са Договор за 
пре дос та вя не на без въз мез
д на фи нан со ва по мощ по ОП 
„Регионално раз ви тие” /2007 
– 2013 г./. Схема за пре дос та
вя не на без въз мез д на фи нан
со ва по мощ BG161PO001/3.1 
– 03/2010. Подкрепа за раз
ви ти ето на природни, кул тур
ни и ис то ри чес ки ат рак ции”. 
Наименование на проекта: 
„Съхраняване на кул тур но-
ис то ри чес ко то нас лед с т во 
и раз но об ра зя ва не на ту-
рис ти чес ко то пред ла га не в 
ра йо на на Белоградчишката 
кре пост”. Една от найваж ни
те це ли е по доб ря ва не на ту
рис ти чес ки те ат рак ции и свър
за на та с тях инфраструктура.

С нас то ящия до го вор 
договарящият ор ган пре дос та
вя на бе не фи ци ен та без въз
мез д на та фи нан со ва по мощ 

за из пъл не ние на про ек та в 
раз мер на 2 995 629,74 лева, 
ка то 15% от об ща та су ма е 
съ фи нан си ра не от дър жав ния 
бюджет, а 6,15% са от соб с т
вен при нос на бенефициента.

Срокът за из пъл не ние на 
про ек та е 24 ме се ца от да та та 
на не го во то подписване.

За МРРБ до го во рът е под
пи сан от Деница Николова 
– гл. ди рек тор на глав на ди
рек ция „Програмиране и ре ги
онал но раз ви тие” и ръ ко во ди
тел на уп рав ля ва щия ор ган на 
ОПРР.■ 

Добро начало за 
кмета на Белоградчик
Отпускат близо 3 млн. лв. за развитието
на туристическите атракции в региона

БОРИС НИКОЛОВ

ДЕКЛАРАЦИЯ 
на ръ ко вод с т во то 
на "АЕЦ Козлодуй" 
ЕАД

Ръководството на “АЕЦ 
Козлодуй” ЕАД из ра зя ва 
сво ето дъл бо ко въз му ще ние 
от прес тъп ния акт на на па
де ние сре щу из пъл ни тел ния 
ди рек тор на дружеството 
Александър Николов.

Потресени сме от 
бру тал нос т та на то ва 
посегателство, ко ето при ема
ме ка то по се га тел с т во сре щу 
си гур нос т та и бе зо пас нос
т та на атом на та централа. 
Единодушно заявяваме, че 
под к ре пя ме гн Николов в 
ра бо та та му ка то наш дъл го
го ди шен ко ле га и ка то из пъл
ни те лен ди рек тор на “АЕЦ 
Козлодуй” ЕАД и за ед но ще 
отс то ява ме яс ни те и проз
рач ни прак ти ки в от но ше ни
ята с на ши те партньори.

Искаме ка те го рич но да 
подчертаем, че по доб ни 
дейс т вия по ни ка къв на чин 
ня ма да ни поп ре чат да про
дъл жим да работим, как то 
досега, за оси гу ря ва не на 
надеждно, бе зо пас но и ефек
тив но електропроизводство, 
от как во то стра на та ни се 
нуждае.■
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Георги ПЕТРОВ

При тър жес т ве на 
об с та нов ка в ОНЧ 

„Постоянство” – Лом, но
ви ят кмет Иво Иванов по
ло жи клетва. Заедно  с не
го се зак ле ха и кме то ве те 
на се ла та Сталийска ма
ха ла – Цветан Цветанов, 
с. Трайково – Румен 
Радевски, с. Замфир 
– Гаврил Гаврилов, с. 
Ковачица – Цветан Аспарухов. В сво
ето сло во кме тът на Лом Иво Иванов 
из ка за сво ята сър деч на бла го дар ност 
на из би ра те ли те от общината, ко ито го 
под к ре пи ха, и с чест и дос тойн с т во ще 
из пъл ни по ети те ан га жи мен ти за пока
чес т ве но уп рав ле ние на общината.

Сесията бе от к ри та от об лас т ния 
уп ра ви тел Ивайло Петров, кой то заяви, 
че ще съ дейс т ва на но ва та об щин с ка 
управа. С крат ко сло во към при със т
ва щи те се обър на и на род ни ят пред
с та ви тел от ГЕРБ Димитър Аврамов, 
ка то за яви го тов нос т та на всич ки на
род ни пред с та ви те ли и пра ви тел с т во
то да под к ре пят но во то ръководство. 

Прочетени бя ха поз д ра ви тел ни ад ре си 
от пре зи ден та на Република България 
Георги Първанов, от Националното 
сдру же ние на  об щи ни те в Република 
България и от на ци онал но сдру же ние 
„Екоенергия”.

Председателят на Общинската из
би ра тел на ко ми сия Анелия Любенова 
връ чи удос то ве ре ни ята за из бо ра на 
но ви те об щин с ки съ вет ни ци и кметове. 
Представени бя ха и но ви те зам.кме
то ве Камелия Арсенова, Александър 
Александров и Илияна Петрова.

На пър во то за се да ние об щин с ки те 
съ вет ни ци из б ра ха за пред се да тел на 
Общинския съ вет Стефан Панталеев 
от Гражданска ини ци ати ва за уп рав ле

ние на Лом с 26 гла са от об що 29. Той 
е на 39 години. Завършил е „Стопански 
и фи нан сов кон т рол” в Стопанска ака
де мия „Димитър Ценов” в Свищов. 
Председател е на Съвета на ди рек
то ри те и из пъл ни те лен ди рек тор на 
„БалканкарДунав”. Управител е на 
„Трансимпекс”, клон Лом.

В но вия об щин с ки съ вет ГЕРБ 
имат 10 съветници, БСП 7, ЗС 
„Ал. Стамболийски” – 4, ко али ция 
„Сдружение за Лом” – 3, Гражданска 
ини ци ати ва за уп рав ле ние на Лом – 3, 
и СДС – 2 съветници.

Новият пра вил ник за дейнос т
та на об щин с кия съ вет бе ше при ет 
единодушно.■

Кметът на Лом Иво Иванов 
встъ пи в длъж ност

120 години от 
обявяването на 
Монтана за град

Поздравителна те лег ра ма 
от кме та на Кутловица
по по вод пре име ну ва не то
на се ло то на име то
на княз Фердинанд

15 де кем в ри 1891 г., Кутловица

Президент-ми нис т ру г-ну Стамболову,
Копие: в. „Свобода”

Тази сут рин се по лу чи от по чи та емо то пра ви тел
с т во офи ци ал но из вес тие за пре име ну ва ни ето на 
се ло Кутловица в град на име то на пре лю без ния 
ни гос по дар и ба ща – Негово Царско Височество 
Фердинанд I686, княз българский. По слу чай та зи 
не опи су ема за на се ле ни ето радост, от с лу жи се 
мо ле бен в при със т ви ето на ця ло то чи нов ни чес т во 
и всич ки те жи ву щи тук граждани, без раз ли ка на 
вяра, за дъл го ден с т ви ето на Н. Царско Височество, 
по чи та емо то правителство, на че ло с Вас, ка то най
тър жес т ве но праз ну ват и се веселят. За пос ти га не 
на иде ята си наймно го дъл жи на Вас, на род ний 
по бор ни че и патриоте. Както ця ло то Отечество 
България Ви дължи, за где то с риск на жи во та си 
му па зи те не за ви си мос т та и сво бо да та и за то ва ме 
на то ва ри ко ле ноп рек лон но да Ви ис ка жа не го ва та 
сър деч на бла го дар ност и признателност. Живейте 
за щас тие на це ло куп на та България.

Кмет: И. Попов

Ф. 19, оп. 1, а.е. 473, л. 199, ори ги нал

Българо-Сръбска ИПП Трансгранична Програма, CCI No. 2007 CB16IPO-006-2009-65
ГД “Програмиране на Регионалното раз ви тие”, МРРБ

Програма”Трансгранично сът руд ни чес т во България – Сърбия”
ПРОЕКТ: СЪЗДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННОКОНСУЛТАТИВНИ 

ЦЕНТРОВЕ /ИКК/  „БЪРЗ СТАРТ” В
 ГРА ДО ВЕ ТЕ БЕРКОВИЦА И НИШ”

СЪОБЩЕНИЕ
На вни ма ни ето на бизнеса, НПО, со ци ал ния сек тор и 

пуб лич ни те ин с ти ту ции в Област МОНТАНА

Уважаеми гос по жи и господа,
има ме при ят но то за дъл же ние да Ви уведомим, че в рам ки те на из пъл ня ва ния от нас тран с г ра
ни чен про ект ус пеш но фи на ли зи рах ме тръж на та про це ду ра по въз ла га не на ед на от ос нов ни те 
про ек т ни дейнос ти – еки пи от на ши ек с пер ти в про дъл же ние на два ме се ца ще осъ щес т вя ват 
ре гу ляр ни сре щи  във фир ми те от ре ал ния сектор; нес то пан с ки те организации; пуб лич ни те за
ве де ния от сфе ра та на:  здравеопазването,образованието, заетостта, со ци ал но то подпомагане, 
об щес т ве на та си гур нос т, об щин с ко то и  мес т но ад ми нис т ра тив но обслужване. На те зи сре щи  
на мяс то при Вас ще има те въз мож ност да  пред с та ви те Вашите идеи, на ме ре ния и пла но ве и 
уси лия за раз ши ря ва не на биз не са Ви чрез съз да ва не на контакти, съв мес т но сътрудничество, 
ко опе ри ра не и общ тран с г ра ни чен па зар с ико но ми чес ки ак тив ни пар т ньо ри от Област Нишава. 
При те зи по се ще ния ще мо же те да пре дос та ви те без п лат но за Вас рек лам на и дру га биз нес 
информация, с ко ято да Ви пред с та вим в ин фор ма ци он ния биз неспор тал на проекта, кой то ве
че изграждаме.
Допълнителна ин фор ма ция по ор га ни за ци ята на сре щи те ще пуб ли ку ва ме в пре са та и 
радиото. 
От Партньорите, из пъл ня ва щи Проект№ 2007CB16IPO-006-2009-1-65 

Галя МАРКОВА

На 18 но ем в ри 2011 г. 
Общинският съ вет в 

Криводол про ве де пър во то си 
ре дов но за се да ние за ман дат 
20112015 година. 

На заседанието бе приет 
Правилник за ор га ни за ци ята и 
дейнос т та  на ОбС. Бе из б ран 
със тав и ръ ко вод с т во на пос
то ян ни те комисии. В със та ва 
на мес т ни я пар ла мент ще фун
к ци они рат следните комисии: 
постоянна ко ми сия по фи нан си 
и бюджет, об щин с ка 
собственост, при
ва ти за ция и ин вес
ти ци он на политика; 
постоянна ко ми сия по 
ху ма ни тар ни дейнос ти 
(образование, култура, 
здравеопазване, со
ци ал ни дейности, 
религия, мла деж та и 
спорта) и при ла га не 
на ЗПУКИ и постоянна ко ми сия 
по мес т но са мо уп рав ле ние и 
мес т на администрация, те ри то
ри ал но развитие, екология, ред, 
за кон ност и връз ки с об щес т ве
нос т та и бизнеса.

Съветниците упъл но мо щи ха 
кме та на об щи на та да под пи
ше Запис на заповед, без про
тест и без разноски, пла ти ма 
на пре дя вя ва не в пол за на ДФ 
„Земеделие”  Разплащателна 
аген ция в раз мер на 158 736,60 
ле ва за обез пе ча ва не на 110% 
от аван со во пла ща не по до го
вор за от пус ка не на фи нан со ва 
по мощ по Мярка 322 по Проект 
„Рехабилитация на об щес

т ве ни зе ле ни пло щи в се ло 
Краводер”.

Приета бе и Годишна прог
ра ма на кул тур ни те съ би тия в 
об щи на та за 2012 година, ко ято 
се из пъл ня ва от чи та ли ща та 
въз ос но ва на фи нан со во обез
пе че ни договори, склю че ни с 
кме та на общината.

Определена бе Общинска 
ко ми сия по чл. 8, ал. 2 от 
Закона за уреж да не пра ва та 
на граж да ни с мно го го диш ни 
жи лищ нос пес тов ни вло го ве 

с пред се да тел – Цветелина 
Младенова – гл. сче то во ди тел 
на общината, сек ре тар  инж. 
Йордан Веселинов – гл. ек с
перт ОПГС при об щин с ка та 
ад ми нис т ра ция и членове: 
Искра Костадинова – об щин с ки 
съветник, Людмил Янчев – ад
во кат в Адвокатско дру жес т
во „Пешковски и Карамелски” 
Враца, Пролетка Никова – гл. 
спе ци алист по бю дже та при 
Община Криводол, Татяна 
Владимирова – ст. спе ци алист 
УТАБ и Стефка Цветкова – вло
жи тел по ЖСВ гр. Криводол.

Кметът бе упъл но мо щен да 
от к рие про це ду ра за от да ва не 

под на ем на пуб лич на об щин
с ка соб с т ве ност – ле кар с ки 
ка би не ти в поликлиника в гр. 
Криводол и селски здрав ни 
служ би в се ла та Добруша, 
Галатин и Лесура.

Председателят на Общинския 
съ вет Юрий Кацарски бе оп ре
де лен за де ле гат на Общото 
съб ра ние на на ци онал но то 
сдру же ние на об щи ни те в ре
пуб ли ка България и за пред с
та ви тел в Областния съ вет за 
раз ви тие на област Враца.

Местният пар ла мент оп ре де
ли раз ме ра на тру до во то въз
наг раж де ние на кме та на об щи
на та и кме то ве те и кмет с ки те 
наместници. 

Определени бя ха и вре мен
но из пъл ня ва щите длъж нос т та 
кмет на кметство, как то следва:

Ботуня  Ивка Кирова;  
Главаци – Илидия Тошева; 
Големо Бабино – Тихомир 
Трифонов; Добруша – Янка 
Конова; Осен – Лиляна 
Петкова; Фурен – Галина 
Михалкова.

Правомощията им са в си ла 
от 21.11.2011 г. до наз на ча ва не 
на кмет с ки наместници.■

Първо ре дов но 
за се да ние на Общински 
съ вет Криводол
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Доставките за ре гу ли
ра ния па зар са за дъл жи
тел ни за из пъл не ние и се 
осъ щес т вя ват в рам ки те 
на оп ре де ле ни те с ре ше
ние на ДКЕВР квоти.

Съгласно Решение № 
ТЕ020 от 29.06.2011 
г. кво та та на “АЕЦ 
Козлодуй” ЕАД за вто
ро то по лу го дие на 2011 

г. е в раз мер на 4 476 958 
MWh. По от чет ни дан ни 
за пе ри ода юли – ок том
в ри 2011 г. на ре гу ли
ра ния па зар са дос та
ве ни 2 544 136 MWh. 
Паралелно с то ва цен т ра
ла та из пъл ня ва и склю
че ни те си шес т ме сеч ни 
до го во ри на сво бод ния 
пазар.

АЕЦ “Козлодуй” не 
се от тег ля от сво бод ния 
пазар. Към мо мен та по
ве че от 90% от енергията, 
пред наз на че на за из лез
ли те на сво бод ния па зар 
потребители, се оси гу ря
ва ди рек т но и ин ди рек т но 
от АЕЦ “Козлодуй”. 

До края на годината, 
при те ку щия ре жим 

на ра бо та на яд ре ни те 
блокове, ще бъ дат из пъл
не ни ко рек т но как то за
дъл же ни ята по кво та та за 
ре гу ли ра ния пазар, та ка 
и склю че ни те до го во ри 
на сво бод ния пазар, но 
ня ма да има въз мож ност 
за обез пе ча ва не на до пъл
ни тел ни ко ли чес т ва из вън 
до го во ре ни те обеми.■

АЕЦ "Козлодуй" не се 
оттегля от свободния пазар
От 2004 г., ко га то стар ти ра ли бе ра ли за ци ята на енер гийния 
па зар в страната,  до се га “АЕЦ Козлодуй” ЕАД опе ри ра 
ед нов ре мен но на ре гу ли ра ния и на сво бод ния пазар

Общо ава рий но 
уче ние в АЕЦ 
“Козлодуй”

На 24 ноември, на пло щад ка та на АЕЦ 
“Козлодуй” бе про ве де но об що ава рий но учение. 
Това бе вто ро то за 2011 г. за ня тие за про вер ка на 
ця лос т на та ава рий на подготовка, пред ви де но в 
Графика за про веж да не на уче ния и тре ни ров ки в 
АЕЦ. Целта бе да се ус та но ви сте пен та на под гот
ве ност на пер со на ла по Аварийния план на цен т
ра ла та за ор га ни зи ра не и ко ор ди ни ра не на дейс т
ви ята на ава рийни те еки пи в слу чай на въз ник ва не 
на “Обща ава рия”.

Съгласно из гот ве ния плансце на рий за про веж
да не на уче ни ето нор мал на та ра бо та на яд ре ни те 
съ оръ же ния и на об щос тан ци он ни те обек ти на 
пло щад ка та на цен т ра ла та е “на ру ше на” от сил но 
хи по те тич но “зе мет ре се ние” със зем но ускорение, 
ко ето зна чи тел но над ви ша ва про ек т но то ниво. В 
ре зул тат на то ва “съ би тие” от енер гийна та сис те ма 
на стра на та се из к люч ват хи ля да ме га ва то ви те 5 и 
6 блок. “Земетресението” пре диз вик ва “пъл на за гу
ба на елек т ро зах ран ва не” на АЕЦ “Козлодуй” и “из
х вър ля не” на ра ди о ак тив на па ра от пър ви кон тур 
на 5 блок, ко ято се за дър жа в хер ме тич ния обем на 
блока.

В хо да на об що то ава рий но уче ние бе про иг ра но 
из пъл не ни ето на мерките, пред ви де ни в Аварийния 
план на централата. Предприети бя ха всич ки не
об хо ди ми дейс т вия за ов ла дя ва не на “ава рийно то 
съ би тие”. По вре ме на тре ни ров ка та бе ше тес т ва
на ин фор ма ци он на та сис те ма в Центъра за уп рав
ле ние на аварии, но ва та опо вес ти тел на сис те ма в 
зо на та за пре ван тив ни за щит ни мер ки и в зо на та 
за не от лож ни за щит ни мерки, как то и оси гу ря ва не
то на зах ран ва не с мо би лен дизелгенератор. Обект 
на про вер ка бе ше сте пен та на сра бот ва не на ава
рийни те екипи. Проверена бе и ко ор ди на ци ята на 
съв мес т ни те дейс т вия с ре ги онал ни те и на ци онал
ни те струк ту ри на Агенцията за яд ре но регулиране, 
Главна ди рек ция “Пожарна бе зо пас ност и за щи та 
на на се ле ни ето” (“ПБЗН”) към Министерството 
на вът реш ни те ра бо ти и об лас т ни те ди рек ции на 
“ПБЗН” във Враца и Монтана, Министерството на 
икономиката, енер ге ти ка та и туризма, кметс т ва та 
на об щи ни те Козлодуй и Мизия.

Тренировката из пъл ни ро ля та си да про ве ри ре
ак ци ите в слу чай на ава рия и доказа, че всич ки 
зве на адек ват но из пъл ня ват за да чи те си по ов ла
дя ва не на ситуацията. Предстои де тайл но об съж
да не на ре зул та ти те от уче ни ето и ана ли зи ра не на 
ава рийна та го тов ност на всич ки структури, учас т
ва ли в него. ■ Слово плюс

На прес кон фе рен ция кме
тът на община Враца 

пред с та ви със то яни ето на 
об щин с ки те фи нан си към 
15.11.2011 г. в час т та за мес т ни 
дейности. 

Към тази да та по бю джет на та 
смет ка на oбщина Враца ня ма 
на лич ни па ри за из д ръж ка на 
об щин с ки те дейности. 

Изхарчени са 865 000 лв. 
це ле ви сред с т ва от так са „би то
ви от па дъ ци”. Изхарчени са за 
мес т ни дейнос ти в на ру ше ние 
на ЗДБРБ за 2011 г. още 712 
966 лв. от тран с фе
ри те за де ле ги ра ни 
дър жав ни дейности. 
Натрупани са 513 
641 лв. не раз п ла те ни 
разходи. Сборът от 
ци ти ра ни те чис ла е 
ми нус 2 091 607 лв., 
в ко ито не са вклю
че ни очак ва ни те 
но ви пре тен ции на 
дос тав чи ци и строители. 

В съ що то вре ме за де сет
те ме се ца на те ку ща та го ди на 
община Враца е ре али зи ра ла 
соб с т ве ни при хо ди – да нъч ни 
и не да нъч ни в раз мер на 10 459 
634 лв. или 81,15 % от го диш
ния план. Заедно с по лу че ни те 
суб си дии от ре пуб ли кан с кия 
бю джет за мес т ни дейности, 
при хо ди те за пе ри ода са 16 533 
887 лв., или 82,73%. от го диш
ния план, ка то посъ щес т ве но 
е не из пъл не ни ето на при ход
на та част на бю дже та по § 40 
„Постъпления от про даж ба на 
не фи нан со ви ак ти ви”, из пъл

нен на 70,18%. 
Изпълнението на при хо ди те 

за мес т ни дейнос ти по ни ка къв 
на чин не ко рес пон ди ра с ци ти
ра ния ве че фи нан сов ре зул тат 
на общината. Той се дъл жи 
на се ри оз ни те на ру ше ния на 
фи нан со ва та дисциплина, до
пус на ти от ръ ко вод ния екип 
на общината. Кметът заяви, 
че ръ ко вод ни ят екип на об щи
на та не са мо не е въз с та но вил 
пре дос та ве ни те за еми по из
вън бю джет ни сметки, но е дал 
но ви та ки ва без ре ше ние на 

общински съвет, ка то за дъл же
ни ето е на рас на ло на 759 900 
лв.

Към 31.10.2011 г. е до пус
нат пре раз ход в из д ръж ка та 
на дейност „Общинска ад ми
нис т ра ция” от 144 661 лв. над 
го диш ния план, а пред с то ят 
потеж ки раз хо ди, свър за ни 
с из д ръж ка та на ад ми нис т ра
ци ята през зим ния период. На 
99,34% са ус во ени раз че те ни
те сред с т ва за из д ръж ка и на 
общински съ вет  Враца, ка то в 
то ва чис ло не са вклю че ни въз
наг раж де ни ята на об щин с ки те 
съ вет ни ци и разходите, свър

за ни с оси гу ри тел ни те внос
ки за смет ка на работодателя. 
Допуснати са пре раз хо ди по 
па раг ра фи и под па раг ра фи и 
в дру ги дейности, но найтре
вож но е със то яни ето в дейност 
„Други дейнос ти по ико но ми
ка та”, къ де то § 10 „из д ръж ка” 
е в пре раз ход спря мо го диш ния 
план с 35 856 лв., ка то съ деб ни
те обез ще те ния са пре раз хо де
ни с 423 030 лв. При го ди шен 
план от 355 458 лв. са по хар че
ни 778 488 лв., а в съ що то вре
ме не са пла те ни за дъл же ни ята 

на об щи на та за  да нъ ци и так си 
в раз мер на 277 018 лв.

Подобно е със то яни ето при 
пла те ни те ка пи та ло ви разходи. 
Неизпълнението на при хо ди те 
по ци ти ра ния ве че при хо ден § 
40 и драс тич но то не из пъл не
ние на при хо ди те по из вън бю
джет на та смет ка на об щи на та 
за при хо ди от приватизация, а 
найве ро ят но и по ети ан га жи
мен ти към стро ител ни фир ми 
е на ка ра ло ръ ко вод ния екип да 
из раз ход ва 497 327 лв. от при
хо ди те за те ку ща та из д ръж ка 
на дру ги те дейнос ти, фи нан си
ра ни от об щин с кия бюджет.

„При то ва наследство, пе
ри одът до края на бю джет на та 
го ди на ще е се ри оз но из пи та
ние за еки па ми, още повече, 
че ве че сме в зим ния период.”, 
за яви кме тът на общината. 
Предстои взе ма не то на теж ки 
решения, свър за ни с ико но
мии на сред с т ва за нор мал но то 
фи нан си ра не в час т та мес т ни 
дейнос ти – оп ти ми за ция на 
разходите. Предстои да бъ де 
из вър шен фи нан сов одит от 
вът реш ни оди то ри за пе ри
ода 01.01.200931.10.2011 г. 

Последният док лад 
на Сметната па
ла та е от 2008 го
ди на за пе ри од до 
31.12.2008 г. 

Кметът заяви, 
че ще бъ де на ма
ле на чис ле нос т
та на об щин с ка 
администрация. 
Към мо мен та слу

жи те ли те са 173, в т.ч 138 – за 
де ле ги ра на дър жав на дейност, 
35 – за до фи нан си ра не, от ко
ито 67 са дър жав ни служители, 
65 слу жи те ли са на тру до
во пра во от но ше ние и 41 – в 
кметствата.

Действащите граж дан с
ки до го во ри са 25. 11 ве че са 
прекратени. 

 На 27 де кем в ри ще се про ве
де за се да ние на Общинския съ
вет, на ко ето ще се вне се пред
ло же ние за но ва та струк ту ра 
на Общинска администрация, 
до пъл ни инж. Иванов. ■Слово 
плюс

СНИМКA: АРХИВ

Финансови нарушения 
в община Враца

Кметът на Враца от к ри 
поредната ини ци ати ва „Осиновете 
врачанско се мейс т во”. Той бла
го да ри на ор га ни за то ри те и по
же ла на всич ки при със т ва щи 
топлината, любовта и раз би ра тел
с т во то да не на пус кат се мейс т ва
та им. Кампанията стар ти ра през 
2003 г. по идея на доб ро во ле ца от 
Корпуса на ми ра Джошуа Уенз.

Целта е да бъ дат оси гу ре ни 
де ца та от се мейс т ва в труд но 
со ци ал но по ло же ние с найне
об хо ди мо то за Коледа. Те  са оп
ре де ле ни от от дел „Закрила на 
де те то” към Дирекция „Социални 
гри жи”  Враца.

Организатори на ини ци ати ва та 
са: СНЦ ”Дом на на ука та и тех
ни ка та”, читалище „Развитие”, 
Майчин цен тър „Българка”, 
сдружение „МОСТ”, Клуб 
„Приятели на ПП Врачански бал
кан”, СНЦ ”Бъдеще за ром с ки те 
ини ци ати ви”, Клуб на фран ко фо
ни ята – Враца, СНЦ ”Светлина 
в жи во та” в пар т ньор с т во с 
Община Враца ,Областна ад ми
нис т ра ция  Враца, Регионален 
ин с пек то рат по об ра зо ва ни
ето – Враца, Младежки дом, 
Дневен цен тър за де ца и въз
рас т ни с ув реж да ния „Зорница”, 
НУ ”Софроний Врачански”, НУ 
”Иванчо Младенов”, СОУ ”Н. 
Войводов“, НУ „Иван Вазов” и ЦДГ 
„Българче”. ■ Слово плюс

Гражданска
инициатива
подпомага
врачански
семейства
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►► От 1-а стр.
Слязоха не мал ко 

пътници, ед на же на до
ри се под х лъз на и падна, 
ми на вай ки през зам ра
зе на та пъ те ка та меж ду 
коловозите. След мал ко 
прис тиг на и то ва рен врак 
от Бели извор. Ревизорва
го ни те ни каз ва т,  че спо ред 
тех ни те правила то зи влак 
не мо же да продължи, след 
ка то не е про ве ре н,  за що то 
те от го ва рят ос вен за из п
рав нос т та на спи рач ки те 
на вагоните и за ус тойчи
вос т та и бе зо пас нос т та на 
товара. 

Сега на бър зия влак за 
София, прис тиг нал мал ко 
пре ди де вет ча са, тех ни
чес ка про вер ка ,  оби ка ляй
ки ва го ни те, пра ви са ми ят 
на чал никвлак, кой то не 
стач ку ва , на ра бот но то си 
мяс то в ло ко мо ти ва е и 
машинистът. След дъл го 
чу де не и преговори влакът, 
от кой то сли зат не по ве че 
от пет на де се ти на пътници, 
а се кач ват двама, 
продължава, ка то чер ве
на та шап ка и знакът пое 
на чал никга ра та Младен 
Младенов.  

Билетните ка си ер ки 
съ що си бя ха на гишетата, 
но же ла ещи те да пъ ту ват 
в рис ко ви те ча со ве бя ха 
малцина. Жена, ко ято сле
зе от път ни чес кия влак от 
Мездра, за яви , че си е взе
ла би лет за бър зия влак за 
София, но на га ра Мездра 

вла кът е спрян и тя се е 
вър на ла с път ни чес кия, ка
то се е от ка за ла да пътува. 

 Всеки в та зи България  
гле да са мо за се бе си, за
то ва и уп рав ля ва щи те из б
ра ха «Разделяй и владей!» 
Всички сме око ло пет де
сет те и ра бо тим от по 30 
го ди ни в железниците, 
наймла ди ят от нас е 
на 35 го ди ни ,  от как то 
Полувисшият же лез ни чар
с ки ин с ти тут прес та на да 
бъл ва кадри, мла ди хо ра 
тук не пос тъп ват. С те зи 
стро ше ни ва го ни, ако не 
се про ве ря ват неп ре къс
на то да ли са в изправност, 
как ва си гур ност мо же 
да гарантира. Сега вър
ви из нос на слън чог лед 
за Турция от вра чан с ка та 
гара, ня ма кой да про ве
ри ва го ни те , а и товара, 
в из п рав ност ли е  въз
му ща ват се стачниците. 
Найярос т ни са сре щу 
то ва , че не ка дър нос т та на 
ръководството, пре диш ни
те раз д ро бя ва ния  на БДЖ, 
без да зна ят те с как ва цел 
са пра ве ни и в чия угода, 
са до ве ли до бе зиз хо ди
ца та в бъл гар с ки те же
лез ни ци , ко ято се га им се 
струп ва на тях на главата. 
Наясно са , че ця ло то зве
но ще бъ де аут, за то ва и 
са  впи са ли име на та си в 
тет рад ка та , но не са на
яс но за бъдещето, ко ето 
очак ва БДЖ. Стач ка та 
продължава.■

Зимата на...

Двата бър зи вла ка – от и 
за София, та ка и не стиг на
ха до тук, но елек т рич ка та за 
Мездра не замина, тъй ка то 
пра вил ни кът не поз во ля ва да 
тръг не влак без тех ни чес ка та 
про ба от стра на на ревизорите. 

 “Нашата ра бо та мо же да 
се съ пос та ви с та зи на ве те
ри нар ни те ле ка ри – спо де

ли с КНСБ – Враца един от 
ревизорите. Както жи вот но
то не мо же да ка же къ де го 
боли, та ка и же ля зо то ня ма да 
проговори, че е неизправно. 
Ние сме хората, ко ито га ран
ти рат бе зо пас нос т та на път ни
ци те и се под пис ва ме за това. 
Немислимо е про фил на гара, 
как ва то е Враца, да ня ма ре ви

зор вагони, а ис кат да ни сък
ра тят на 100%” – спо де ли ха 
още железничарите. 

Желанието на слу жи те ли те е 
всич ки хо ра да знаят, че тях но
то пъ ту ва не ня ма да бъ де бе зо
пас но и си гур но без тех ни чес
кия контрол, за що то ва го ни те 
са ста ри и се пов реж дат често. 

Стачкуващите са ре ше ни да 

про дъл жа ват бор ба та за пра ва
та си докрай.

За на ру ше ни ята от пър вия 
ден на стач ка та са уве до ме
ни ев ро пейс ки те и све тов ни 
син ди кал ни струк ту ри и са 
по ис ка ни наб лю да те ли от 
Европейската тран с пор т на 
федерация, съ об ща ват още от 
КНСБ.■

Нарушения в първия ден на стачката
Ревизорите от 
га ра Враца 
про дъл жа ват 
да стачкуват
съ об щи Мила 
Иванова – 
пред се да тел на 
КНСБ – Враца

Диди СИРАКОВА

Вече пе ти ден по ли ни ята от 
Враца до Видин про мя на в 

си ту аци ята няма. Билети не се 
продават, слу жи те ли те от би лет на та 
ка са съ що стачкуват. Няма и ча ка щи 
път ни ци по гарите. На ви дин с ка та 
га ра стач ку ва щи те са пос та ви ли 
зна ме на и плакати. Засега нап ре же
ние меж ду стач ку ва щи те и ръ ко вод
с т во то на га ра та няма. Ефективно 
стач ку ва щи те са над 50 про цен та 
от пер со на ла на же лез ни ци те във 
Видин.

Във Видин 
стач ку ват са мо 
чле но ве те на 
син ди ка та на же
лез ни ча ри те към 
КНСБ, за що то ту
каш ни те же пей ци 
ня мат струк ту ри 
на “Подкрепа” в 
града. 

Двата влака, тръг ва щи от га ра 
Видин за София – бър зи ят в 12,45 и 
път ни чес ки ят в 13,55 ча са, ве че дни 
наред не потеглят. Дори не ги ком
по зи рат на перона. Поради стач ка та 
на га ра та не прис тиг нат и влаковете, 
пъ ту ва щи по раз пи са ние от София 
за Видин. 

В първия ден на протестите бър
зи ят влак за София, тръг ващ в 6,05 
ча са,  от пъ ту ва са мо с два ма път
ни ка и е спрял на меж дин на гара. 
Служителите от би лет на та ка са съ

що стач ку ват и не из да ват би ле ти на 
пътниците. 

„Не мо же с ле ка ръ ка да се зак
ри ват ли нии и вла ко ве – каз ва 
Антон Дамянов, пред се да тел на 
Регионалния ко ор ди на ци онен съ
вет на КНСБ.  Видин ос та ва без 
нор мал на връз ка със София, ако 
се зак рие къс ни ят влак, кой то 
прис ти га след 24 ча са в града. На 
прак ти ка ние ос та ва ме от къс на ти 
от столицата, за що то чо век ня ма с 
как во да се при бе ре от там в покъ
сен час.” Последният влак, кой то ще 

прис ти га във 
Видин, ще е 
око ло 21 часа, 
а пос лед ни ят, 
за ми на ващ 
за София, ще 
е в 16,30. С 
про ме ни те ще 
бъ де за гу бе
на връз ка та 

от Брусарци за Видин в къс ни те 
часове.

Все още не е яс но кол ко от же
лез ни ча ри те във Видин ще бъ дат 
съкратени. Засега са пре мах на ти 
4 сво бод ни ра бот ни места, а на 8 
ду ши са да де ни предизвествия. Но 
се очак ват още съкращения. През 
вто ри я с та чен ден на ра бо та не из
ля зо ха око ло 70% от ра бо те щи те в 
сектора. Заради нис ки те тем пе ра ту
ри на про тес ти ра щи те се пред ла га 
то пъл чай. ■

Диана СИРАКОВА
Служителите на Центъра за 

спеш на ме ди цин с ка по мощ във 
Видин сим во лич но под к ре пят 
слу жи те ли те на БДЖ в тех ни те 
стач ни действия. По то зи по вод 
линeйките, ми на вай ки пок рай 
спир ки и ж.п.га ри, ще пус кат 
сирените. Служителите на те зи 
цен т ро ве са внес ли про тес т
на дек ла ра ция в пар ла мен та 
про тив иде ята центровете за 
спеш на ме ди цин с ка по мощ да 
бъ дат вър на ти към болниците. 
В мо мен та се из чак ват от го во
ри те на Комисията по здра ве
опаз ва не и Министерството на 
здравеопазването.

Според тях ре фор ма та е из
к лю чи тел но пог реш на и ще 
уни що жи как то бю дже ти те 
на болниците, та ка и са ми те 
центрове, ко ито са обо со бе на 
на ци онал на един на структура. 
След от го вор от стра на на 
Народното събрание, ще се взе
ме ре ше ние на на ци онал но ни во 
за пос лед ва щи действия, вклю
чи тел но и ефек тив ни стач ки . 
 Очак ва се то ва прес т рук ту ри
ра не да за сег не 175 души, ра бо
те щи в спеш ни те цен т ро ве на 
те ри то ри ята на об ласт Видин. 

Медиците питат, ако се вър
не цен тъ рът към ви дин с ка та 
болница, към кои бол ни ци ще 
се прес т рук ту ри рат ос та на ли те 
цен т ро ве в общините, къ де то 
ня ма болници? Болницата в 
Кула е закрита, в Белоградчик 
 пред зак ри ва не и ня ма въз
мож ност да се из дър жа сама. 
Според ле ка ри те спеш ни те 
цен т ро ве ще на то ва рят и бю
дже ти те на болниците, тъй ка
то спеш на та по мощ е на пъл но 
безплатна. 

В се гаш ни я им вид спеш ни те 
цен т ро ве са съз да де ни по прог
ра ма ФАР със сред с т ва на ЕС 
и са звеното, из тър пя ло ця ла та 
ре фор ма на здравеопазването. ■

Медиците 
от Спешна 
помощ 
във Видин 
подкрепят 
стачниците

И видинските 
железничари 
стачкуват
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Все още си ноп ти ци те 
обе ща ват доб ро време, 
а на вън есен ни ят лис
то пад се вих ри в своя 
танц. С уми ле ние гле дам 
към есента, със страх ще 
пос рещ на зи ма табяла, 
мо же би за що то съм 
поостаряла!

А го ди ни те ми на ват 
бър зонеусетно, ста
ростнерадост, каз ва ше 
ми ста ри ят баща. От 
доб ро ли, зло ли по бе ля
ват ни косите, зна чи ли 
това, че помъдряваме? 
Може би! На сте на та стои 
ока че на торбата, в ко ято 
ос та вих ме и скъ тах ме 
мла дост неизживяна, 
нес бъд на ти меч ти те 
наши. Часовникът ден и 
нощ все си тиктака, той 

е на ши ят “съд бов ник”. И 
та ка ден след ден жи во
тът продължава. Всеки  
кой как си знае, та ка си 
я кара: Може  не може, 
има  ня ма пари, та ка пре
ми на ва сво ите ра дос т ни и 
не ра дос т ни дни. Времето 
зах лад ня  тряб ват ток, 
въглища, дър ва и мал ко 
зимнинка, за да из зи ме ем 
до пролетта. Тези проб ле
ми въл ну ват и дру ги ка то 
мен, как во да се пра ви  
“пен си онер с ки не во ли”.

Ами не сме тол коз 
престарели, но в тоя ко ло
воз сме я наврели! Добре, 
че има ме подслон, сто ло
ва хра на и стар ка се то фон 
да под дър жа ме ду ха си 
с пе сен и в тон. “Жива 
съм”! Макар ръ це и кра ка 

да са болнави, из дър
жам на уда ри и товари, 
не во ля та е спът ни ца в 
жи во та ми – свик на ла 
съм й. Радвам се и на 
тро хи те обич, усмивки, 
благодарност, приз на
тел ност и под к ре па от 
околните, ко ято ежед нев
но получавам.

Мили приятели, всич
ки сме в бо жи ите ръце, 
ни кой не мо же да из бя га 
от съд ба та си, ко ято му е 
отредена, та и аз ... Моля 
се за все ки бо жи ден да 
оце лея и с Вяра, Надежда 
и Любов аз живея.

Останала без ро
ди те ли скъ пи и бра тя 
непрежалими, аз не 
пад нах духом, взех се в 
ръ це и про дъл жих с пе
сен напред, за що то вся ка 
пе сен е живот. Музиката 
лекува, бал сам е за 
душата, тя е “ма гия”, без 
ко ято не можем, чув с т вам 
се ней на пленница. И за
що пък не!

По про фе сия съм 
икономист, но пе сен
та е в ду ша та ми, с нея 
съм родена, а оби чам и 
поезията. Широкоскроен 
чо век съм, за то ва пе че
ля обич та и лю бов та на 
мно го то приятели, ко ито 
ви на ги са до мен в тру ден 
момент. Надявам се с тия 
мои сло ва да стоп ля мно
го чо веш ки сърца. Макар 
да леч да съм от вас, аз ще 
бъ да ви на ги с вас! 

“Аз съм сама, но сил на 
жена, имам две прег ръ ща
щи ръце, пеещо, го ря що и 
доб ро сър це”!

С мно го труд, обич, 
лю бов и му зи кал ни 
познания, постоянство, 
ам би ция и “дар ба”, аз 
из не сох без п лат ни че ти ри 
кон цер таре ци та ли пред 
вра чан с ко то граж дан с т
во – лю би те ли на ста ра та 
град с ка песен. Първият 

ми кон церт се про ве де в 
ДНА – Враца през 2006 
г., ос та на ли те – 2007, 
2008, 2010 г. из не сох в 
Етнографсковъз рож
ден с кия ком п лекс “Св. 
Софроний Врачански”, 
гр. Враца.

Носителка съм на 
мно го грамоти, дип ло
ми за учас тия и наг ра ди 
през из ми на ли те години. 
Чувствам се до вол
на и удов лет во ре на от 
постигнатото. 

Тази го ди на съм ла уре
ат на ХII праз ник на ста
ра та град с ка пе сен “Мара 
Врачанка”, на ко ято град 
Враца е  до ма кин  вся ка 
година. 

С бла го дар ност на 
Община Враца, от дел 
“Култура” Радосвета 
Крумова, Генка Филипова 
и Ива Цветкова, за доб
ра та ор га ни за ция на 
фестивала. Благодарности 
и за про фе си онал но то 
жу ри в състав: пред се да
тел гжа Бони Милчева 
 изп. на ста ри град с ки 
пес ни и во де ща в пре
да ва не то “Ако за жа лиш 
...” на те ле ви зия “Скат”, 
и  чле но ве Бойчо Димов 
– ком по зи тор и диригент, 
и Томислав Аспарухов – 
му зи кант и диригент.

Искам да под не са сво
ята приз на тел ност и бла
го дар ност на гн Петър 
Симеонов – 91го диш ния 
по ет на гра да ни, и на 
ком по зи то ра Робертино 
Горанов, с ко го то ра бо тя 
през те зи години.

С ува же ние съм и към 
ком по зи тор ка та Милка 
Георгиева и по етапи са
тел Цветан Илиев, чи ито 
про из ве де ния пях на кон
цер ти те ми, пея и ще пея!

От сър це на всич ки Вас 
же лая здра ве и твор чес ко 
дъл го ле тие занапред!
С обич  Дора МАНЧЕВА,

гр. Враца!

Музиката
е мо ят
жи вот

Мирослав ГЕТОВ,
в. „Мездра XXI век”

Кметът Иван Аспарухов 
и ръ ко во ди те лят 

на Управляващия ор ган 
на Оперативна прог ра
ма „Регионално раз ви тие” 
(ОПРР) 2007 – 2013 г. Деница 
Николова склю чи ха до го вор 
за пре дос та вя не 
на без въз мез д на 
фи нан со ва по
мощ за из пъл не
ние на про ек та 
„Историята, кул ту
ра та и при ро да та 
– ту рис ти чес ки те 
ат рак ции на Община Мездра“. 
Официалното под пис ва не 
ста на в сто ли ца та в при със т
ви ето на ми нис тъ ра на ре ги
онал но то раз ви тие и бла го ус
т ройс т во то Лиляна Павлова 
и на кме то ве те на ос та на ли те 
28 общини, чи ито про ек т ни 
пред ло же ния са одоб ре ни 
за фи нан си ра не от ОПРР, 
Приоритетна ос 3 „Устойчиво 
раз ви тие на ту риз ма”, Схема 
BG161РО001/3103/2010 
“Подкрепа за раз ви тие на 
природни, кул тур ни и ис то ри
чес ки ат рак ции”.

Инвестиционният про ект е 
на об ща стойност 3 977489.00 
лв., от ко ито 3 756 738.36 лв. 
(94.45%) без въз мез д на по
мощ от ОПРР и 220 750.64 
лв.(5.55%) соб с т вен принос. 
85% или 3 193 227.61 лв. от 
без въз мез д но то фи нан си ра
не ще бъ дат от пус на ти чрез 
Европейския фонд за ре ги

онал но развитие, а ос та на ли
те 15% или 563 510.75 лв. – от 
дър жав ния бюджет. 

Срокът за из пъл не ние на 
проекта, кой то це ли съз да ва
не то и раз ви ти ето на ком п
лек сен ту рис ти чес ки про дукт 
 Археологически ком п лекс 
“Калето”, е 20 ме се ца т. е. до 
края на юли 2013 г. 

Проектът пред виж да из вър
ш ва не то на рес тав ра ци он
нокон сер ва ци он ни ра бо ти на 
ан тич на та и сред но ве ков на 
кре пост „Калето”, вкл. нап ра
ва на ми ни ма лен ек с по зи ци
онен над зид и обо со бя ва не 
на по се ти тел с ки маршрути. 
Западният участък, в кой то 
те рен ни те ар хе оло ги чес ки 
про уч ва ния продължават, ще 
бъ де от де лен от ек с по ни ра
на та част с под виж на ограда, 
поз во ля ва ща наб лю де ние 
от стра на на по се ти те ли те и 
лес но пре мес т ва не при раз

ви тие на разкопките. 
С ог лед по доб ря ва не 

на дос тъ па до ком п лек
са ще бъ де раз ши рен 
и ре кон с т ру иран съ
щес т ву ва щи ят паркинг, 
ре ха би ли ти ра на пар ко
ва та зо на и из г ра де на 
екс кур зо вод на зона, 
ре кон с т ру ира на път на та 

от сеч ка и мос тът 
меж ду гла вен път 
Е79 и крепостта, 
как то и ре кон с
т ру иран пе ше
ход ни ят подлез, 
кой то свър з ва 

ком п лек са с гра да и оси гу ря
ва дос тъп на сре да за хо ра с 
увреждания. 

За да се съз да дат под хо
дя щи ус ло вия за туристите, 
по се ща ва щи Археологически 
ком п лекс „Калето”, и за да се 
по ви ши си гур нос т та и опаз ва
не то на обекта, е пред ви де но 
пре ус т ройс т во на об с луж ва
ща та сгра да и из г раж да не на 
по се ти тел с ки ин фор ма ци онен 
център. А та ка съ що – об за
веж да не на ек с по зи ци он на 
зала, в ко ято ще бъ дат ек с
по ни ра ни находките, от к ри ти 
при раз коп ки те на крепостта, 
и въ ве де ни в дейс т вие тех ни ки 
и прог ра ми за ин терп ре та ция 
и анимация. 

Археологически ком п лекс 
„Калето” е ка то во де ща кул тур
ноис то ри чес ка ат рак ция за 
об щи на Мездра, част от един 
бъ дещ ин тег ри ран ре ги она лен 
ту рис ти чес ки продукт. ■

4 000 000 лева за 
обновяване на Калето

Един ден в 
Рилската оби тел
Димитрина СТОЯНОВА

Членовете на учи те ли те ве те ра ни „Будители на род ни” в 
Монтана пре ка ра ха един ден в Рилския манастир. Със слад
ко дум на та екс кур зо вод ка учи те ли те ве те ра ни про пъ ту ва ха 
вре ме то от Х век, ко га то Иван Рилски пос та вя на ча ло то на 
Рилската обител, та до на ши дни. Те чу ха мно го ле ген ди за 
светеца, ис то ри ята за храб рия про то се васт Хрельо и съд
ба та на Рилския ма нас тир през мно го ве ков на та му история. 
Разгледаха музея, църквата, пок ло ни ха се пред мо щи те на 
све те цапок ро ви тел на бъл гар с кия на род и си по же ла ха здра
ве и спо кой ни старини.

Всичко то ва се осъ щес т ви със съ дейс т ви ето на кме та на 
Община Монтана Златко Живков, на ко го то учи те ли те ве те
ра ни каз ват сво ето го ля мо „Благодаря!” и му по же ла ват да 
бъ де здрав и ус пе шен кмет.■



30 ноември - 
7 декември 2011

►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР Д-р Даниела 
Стоянова

oбщопрактикуващ 
лекар,
специалист  по
обща медицина

Всеки работен ден
от 8,00 до

13,00 часа.
Набира 

пациенти
Тел. за контакти: 
096 389 346

“АПОЛОН-21” ООД,
Монтана
ул. “Цар БорисIII” № 11 
Поликлиника,
кабинет 106

Велизар Николов Илиев, 
мениджър

3400 Монтана, 
 х-л „Житомир”, офис 129
GSM: 0888/31 79 67

“МОНТКОМЕРС” ООД
► Работно облекло, 

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

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

ЕТ “МАРИУС-Пламен Марков-Ваня Емилова”

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

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

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

Монтана, 0887/17 94 94; 0888/32 35 63

СД “ДАНИМИЛА”
Георги Георгиев

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

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

довършителни дейности

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

Магазини КООП 

“Заедно на пазар”

120 години  пазаруваме
с доверие!

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

Тел. 0988/66 20 75

ТПК “Септември” – 
Монтана

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

и столове
• Отдава по ме ще ния под на ем

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

в Битов ком би нат – за офиси

Монтана, ул. “Индустриална” 8, 
те л. /факс: 096/305 802  – гл. счетоводител
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ПГСАГ "Проф. арх. Стефан
Стефанов" – Монтана
с нов проект по секторна
програма "Леонардо да Винчи"

За вто ри път уче ни ци те на Професионална гим на зия по 
строителство, ар хи тек ту ра и ге оде зия „Проф. арх. Стефан 
Стефанов” ще по лу чат въз мож ност да осъ щес т вят мо бил ност с 
цел прак ти ка в стра на от Европейския съюз. Двадесет уче ни ци 

ще пре би ва ват и ра бо тят три сед ми ци от 23.III.2012 г. до 12 ап рил 2012 го ди на в 
Портсмут  Великобритания. Това ста ва възможно, бла го да ре ние на спе че лен про
ект № 20111BG1LEO0104579 “Иновативни практики, ба зи ра ни на ком пю тър ни те 
тех но ло гии”  от гим на зи ята по Секторна прог ра ма „Леонардо да Винчи”, дейност 
„Мобилност”.

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

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

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

Публикацията от ра зя ва един с т ве но въз г ле ди те на автора, Европейската ко ми
сия и Националната аген ция не но сят от го вор ност за начина, по кой то пред с та
ве на та ин фор ма ция мо же да бъ де използвана.

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

1 чет вър тък Св. 
прор. Наум. Св. Филарет 
Милостиви

2 пе тък Св. прор. Авакум. 
Преп. Йоан и Андрей

3 съ бо та Св. прор. 
Софония. Св. свщмчк Теодор, 
архиеп. Александрийски

4 не де ля † Неделя след 
Неделя по дир Въздвижение. 
Св. вмчца Варвара. Преп. 
Йоан Дамаскин (Разрешава 
се риба).

5 по не дел ник * Преп Сава 
Освещени. Преп. Нектарий 
Битолски (Разрешава се 
риба)

6 втор ник * Св. Николай, 
архиеп. Мирликийски.
(Никулден) (Разрешава се 
риба, ако е хра мов празник)

7 сря да Св. Амвросий, еп. 
Медиолански. Преп. Филотея 
Търновска

Една от ко леш на бъл гар с ка тра ди ция на ми ра мяс то 
в жи во та на Второ СОУ ,,Н. Й. Вапцаров’’ Монтана. 
Колективът по че те по до ба ва що ху ба вия празник. 
Гости на пе да го зи те бяха: мал ка та Кристина, ко ято 
на 21.11.2011 г. нап ра ви еди на де сет месеца, нейни те 
ро ди те ли Маруся и Данаил и щас т ли ва та ба ба Елка 
Димитрова, бивш помощникдиректор по учебната 
дейност в училището. На праз нич на та тра пе за има
ше раз лич ни вкус о тии – за дъл жи тел на та пи та с мед 
и сирене, ня кол ко ви да баници, сладкиши, ядки, 
напитки.

Госпожа Елка Илчева  ди рек тор на учи ли ще то  поз
д ра ви ця ло то се мейс т во и му по же ла здраве, топ ло та 
и късмет. Госпожа Параскева Анастасова пред ло жи 
на  Криси, ка то порасне, да ста не ней на ученичка. 
Педагогическият съ вет ник гос по жа Даниела Иванова 
сподели, че бъ де щи те лич нос ти се формират още в 
детството. От име то на ко ле ги ята гос по дин Стефан 
Стефанов под не се поз д ра ви тел ни картички, по да ръ ци 
и пожелания. ,,Радостна съм в Деня на хрис ти ян с ко то 
се мейс т во да бъ да сред всич ки вас, ко ито два де сет 
и де вет го ди ни бях те за мен ис тин с ко се мейс т во’’  
от го во ри Елка Димитрова и при ка ни все ки да ува
жи трапезата. Тържеството про дъл жи с веселие. ■ 
Слово плюс

Деня на хрис ти ян с ко то 
се мейс т во честваха 
в Монтана

Ветеринарен кабинет
др 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
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e-mails: slovoplyus@abv.bg,

slovoplus@yahoo.com

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”

Председател
на кооперация
“Журналист”
и гл. редактор:

Параскева Маркова 
тел. 0886 024 339,
         0876 537 952

●Печатница Враца● ЕООД

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

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

Слово п
лю

с
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В МОСВ 
дискутираха 
проекта за 
водния цикъл
на Враца

На прес кон фе рен ция кме тът на Община 
Враца инж. Николай Иванов пред с та ви ин
форма ция от ре гу ляр на та среща, про ве де на та 
в пе тък  в МОСВ с бенефициенти, из пъл ня ва щи 
найго ле ми те про ек ти в рам ки те на Оперативна 
прог ра ма „Околна сре да 20072013”. Дискутиран 
е нап ре дъ кът по „Интегриран про ект за во ден 
ци къл на гр. Враца”. На сре ща та са при със т ва ли 
ек с пер ти от Звеното за из пъл не ние на проекта, 
зам.кме тът по „Еврофондове и ин вес ти ции” 
Красимира Георгиева, на род ни ят пред с та ви тел 
Николай Коцев и зам.ми нис тъ рът на МОСВ 
Ивелина Василева.

Към мо мен та са под пи са ни до го во ри по след
ни те об щес т ве ни по ръч ки: 

Техническа по мощ за ЗИП; Одит по про ек та; 
Строителен ме ни дж мънт и стро ите лен над
зор на до го во ри за стро ител с т во по ФИДИК; 
Проучване, про ек ти ра не и ав тор с ки над зор на 
зах ран ващ во доп ро вод от язо вир „Среченска 
ба ра” до Враца.

Предстои под пис ва не на до го вор с из б ран 
из пъл ни тел по про це ду ра за изпълнение на мер
ките за ин фор ма ция и пуб лич ност по проекта. 
Процедурата бе ше спря на по ра ди обжалване. 
Върховният ад ми нис т ра ти вен съд от х вър ли вне
се на та жалба. 

По об щес т ве на по ръч ка с пред мет 
Реконструкция на во дос наб ди тел на мрежа; 
Удължаване на ка на ли за ци он на мрежа; 
Реконструкция на ка на ли за ци он на мре жа – Етап 
1 ре ше ни ето е об жал ва но пред КЗК от два ма от 
участниците: Консорциум „Воден про ект Враца”  
(„САД С.А”,  „Строителнопред п ри ема чес ки хол
динг”) и Консорциум ДЗЗД „Воден ци къл 2011” 
(„Водстрой 98” АД , „Интегрирани път ни сис те
ми” АД, „Дар 55” ЕООД). 

Приключила е и про це ду ра та за ре кон с т рук
ция на пре чис т ва тел на та стан ция. Протоколът и 
до ку мен та ци ята по оп ре де ля не то на из пъл ни тел 
са из п ра те ни в Министерството на окол на та сре
да и во ди те за пред ва ри те лен контрол, от къ де то 
се очак ва офи ци ал но становище. 

На ра бот на та сре ща в МОСВ са от че те ни и 
ня кол ко за къс не ния в ин ди ка тив ния гра фик по 
из пъл не ни ето на проекта по ра ди об жал ва не на 
из пъл ни те ли пред Комисията за за щи та на кон
ку рен ци ята и Върховния ад ми нис т ра ти вен съд. 
Наймал ко е за къс ня ла про це ду ра та по ин фор
ма ци он но обслужване. 

С два ме се ца на зад във вре ме то оба че е 
2и ят етап от ре кон с т рук ци ята на до веж да щи я 
водопровод, а с 4 се ба ви пре чис т ва тел на та 
станция. При то ва тя ще за къс ня ва още за ра ди 
обжалвания, до пъл ни кме тът .

Общата су ма, ко ято е ус во ена за мо мен та от 
стар та на про ек та, е 899 000 лв., ка за ин же нер 
Николай Иванов. Предстои в на ча ло то на ме сец 
де кем в ри да се про ве де Техническа сре ща и 
11о за се да ние на Комитета за наб лю де ние на 
Оперативна прог ра ма „Околна сре да 20072013 
г.”, за ко ято се из гот вя доклад. 

На про ве де на та сре ща в пе тък при със т ва щи те 
са дек ла ри ра ли съв мес т ни дейс т вия и ко ор ди
на ция за ка чес т ве но то и в срок из пъл не ние на 
проекта, до ба ви кметът. ■ Слово плюс

Годишна среща на мрежата на 
общините, приятели на детето

Заместниккме тът 
на Община Враца 
Красимир Богданов 
учас т ва в годишна 
сре ща на Мрежата на 
общините  при яте ли на 
детето, ко ято се про ве
де на 24 но ем в ри в хо
тел „Дедеман”, София. 

„Община, при ятел на 
де те то” е ини ци ати ва 
на УНИЦЕФ и Община 
Враца е ед на от 15 
об щи ни от България 
и об що 800 от це лия 
свят, ко ито са под пи

са ли Меморандума за 
уч ре дя ва не Мрежа на 
Общините, при яте ли на 
детето. 

Участниците дис ку
ти ра ха  при ори те ти те в 
по ли ти ка та за де ца та 
на мес т но ниво, доб ри 
прак ти ки на УНИЦЕФ 
у нас и по све та и бе 
на чер тан план за дейс
т вие и при ета ко му ни
ка ци он на прог ра ма на 
Мрежата на Общините, 
при яте ли на де те то 
през 2012 година. Беше 

пред с та вен и сай та на 
Мрежата на Общините, 
при яте ли на детето, 
в кой то се пред с та вя 
ини ци ати ва та и се про
мо ти рат идеи на де ца 

и младежи, сред 
партньорите. 

На сре ща
та при със т ва ха 
Таня Радочай, 
пред с та ви тел 
на УНИЦЕФ 
за България, 
Калин Каменов 
от Държавната 
аген ция за зак

ри ла на де те то и Диана 
Вакарелска, прог ра мен 
ди рек тор на УНИЦЕФ 
– България. ■ Слово 
плюс

Приключи на ци онал но то 
уче ни чес ко със те за ние

„Защита при бедствия, 
по жа ри и из вън ред ни си ту ации”

В Монтана прик лю
чи на ци онал но то 

уче ни чес ко със те за ние 
„Защита при бедствия, 
по жа ри из вън ред ни си
ту ации”. Организатори 
на със те за ни ето бяха ГД 
„Пожарна бе зо пас ност 
и за щи та на на се ле ни
ето”, Министерството 
на образованието, 
мла деж та и на ука та и 
Националният дво рец 
на децата. 

Оспорваната над п ре
ва ра пре ми на с те оре

тич ни тес то ве и прак ти
чес ка част на със те за
ни ето по изу ча ва ни те ми 
от учеб на та прог ра ма за 
дейс т вия при бедствия, 
по жа ри и из вън ред ни си
ту ации и ава рии за уче
ни ци те от I до VIII клас.

Участваха 104 със те
за те ли от 26 об лас т ни 
отбора. Всеки от бор бе 
от по че ти ри ма със те за
те ли и един ръ ко во ди тел 
– учител. Компетентно 
жури, със та ве но от ек с
пер ти, чрез със те за тел

ни иг ри про ве ри и оце ни 
знанията, прак ти чес ки
те умения, бързината, 
ловкостта, из д ръж ли вос
т та и съ об ра зи тел нос т та 
на отборите.

Учениците премериха 
си ли в пет цен тъ ра по 
те ми и учеб ни въп ро
си  „Защита при бед
с т вия”, „Защита при 
про миш ле ни ава рии”, 
„Индивидуални сред с т
ва за за щи та и Единен 
европейски но мер за 
спеш ни по вик ва ния 

112”, „Първа по мощ” и 
„Пожарна бе зо пас ност”.

Крайно кла си ра не:
I мяс то с 311 точ ки – 

об ласт Пловдив – СОУ 
„Свети сед мо чис ле ни ци” 
 гр. Пловдив

II мяс то с 309,5 точ
ки – об ласт Плевен 
СОУ „Христо Ботев”  гр. 
Долни Дъб ник

III мяс то с 308 точ ки  
– София об ласт – СОУ 
„Христо Ясенов”  гр. 
Етрополе. ■ Слово 
плюс

В с. Меляне, об щи на Георги Дамяново, бе от к ри та из
лож ба с про из ве де ния от пле нер „Полет”, пос ве тен на 
птиците. Пленерът, в кой то учас т ват твор ци от ця ла
та страна, е спон со ри ран от Българското дру жес т во за 
за щи та на птиците.

Творците – жи во пис ци и скулптори, работиха ед на сед
ми ца в ате ли ето на Чавдар Антов, ко ето ху дож ни кът е 
нас та нил в ста ро то селско учи ли ще.

С бои, дър во и ме тал твор ци те Александър Пройнов, 
Венелин Захариев, проф. Галилей Симеонов, Димитър 
Гоцак, Красимир Савов, Найден Кирилов, Петър Мичев 
– Педро, Росен Марковски и са ми ят Чавдар Антов пре съз
да ва ха те ма та за „Полета”. Към тях се при съ еди ни ха и 
15 фо тог ра фи от клуб „8о из кус т во”.

Произведенията от пле не ра ще бъ дат пред с та ве ни 
в Пловдив, Русе и София. А Дружеството за за щи та на 
пти ци те ще пред с та ви твор ци те на меж ду на ро ден фес
ти вал в Англия.

Организаторът на пър вия пле нер в „Училището” в 
Меляне е един от ос но ва те ли те на На ци онал ния пле нер 
по дър во рез ба в се ло Бързия.■ Слово плюс

Изложба, вдъх но ве на от 
птиците, от к риха в Меляне

Лястовици. ВЕНЕЛИН ЗАХАРИЕВ
СНИМКА: МИЛАН МИЛАНОВ
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Анета Дилова 
и нейни те 
“Премълчани 
от к ро ве ния”

Клуб на дейци те на кул ту
ра та –Враца и Младежки 

дом пред с та вят сти хос
бир ка та на Анета Дилова 
“Премълчани от к ро ве ния”.

Книгата е из да де на от со
фийс ко то из да тел с т во “Рал 
Колобър”  с фи нан со ват га 
под к ре па на Фонд “Култура” 
към Община Враца.

Стиховете са пи са ни във 

вре ме то на нейна та 
младост, но пре мъл
ча ни през годините. 
По по вод сво ята  70
та го диш ни на Анета 
Дилова ги спо де ля за 
сво ите приятели.

Почитателите на 
по ези ята и при яте ли
те на Анета Дилова 
мо гат да се за поз на ят 
с  ли рич на та кни га 
на ав тор ка та на 22 
но ем в ри 2011 го ди
на /вторник/ от 17.30 
час в Синята за ла на 
Младежки домВраца.

Анета Дилова
Станинска е ро де

на на 28 май 1941 г. в се ло 
Баница, Врачанска област.

Завършва спе ци ал нос
ти те ис то рия и фи ло со фия 
в Софийски уни вер си тет 
“Климент Охридски”.

През 1979 г. за щи та ва ди
сер та ция в Московска ака
де мия на на уки те и по лу ча ва 
на уч на сте пен доктор.

Работила е ка то пре по да ва
тел по ис то рия и фи ло со фия 
в раз лич ни училища, от го
ва ря ла е за об ра зо ва ни ето 
и кул ту ра та на те ри то ри ята 
на об щи на Враца. Била е 
сът руд ник на Окръжен ис то
ри чес ки му зей и Държавен 
ар хив  Враца. Съавтор е 
на ис то ри ята на Врачански 
дра ма ти чен театър, ав тор на 
мно го пуб ли ка ции в ре ги онал
ния печат.

Анета Дилова е но си тел 
на ор ден “Кирил и Методий” 
 пър ва сте пен и на ме дал 
“1300 го ди ни България”.

Член е на Съюза на на уч
ни те ра бот ни ци  клон Враца, 
на Дружество “Краезнание” 
и на Клуба на дейци те на 
културата.

Работи в об лас т та на кра
евед с ки те из с лед ва ния и 
под гот вя за пе чат ис то рия на 
род но то си се ло Баница.

Ето и ня кол ко сти ха 
от ли рич на та кни га на
Анета Дилова:

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 

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 найкисело 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...

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!
Есен..., в читалището...■

Поезия и вино – на среща

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.

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

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

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

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?…

***
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:

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

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

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

(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! 

Анета ДИЛОВА

Премълчани 
от к ро ве ния
                  ***
Душата си из ли вам в стихове,
по ети те ще ка жат – 
стихоплетство,
а хо ра та на вяр но „не - 
по ети се не раж дат по 
наследство.“

Акростих
Чудесна въз раст за любов!
Една же на и мъж сму тен
Стоят на тъ мен кръстопът.

Ту тръгват, ту се спрат…
Изгарят ги же ла ния греховни,
Тревога във ду ши те се таи,
А ня къ де да ле че във нощ та
Проплаква пти ца закъсняла,
Разперва тре пет ни кри ла и 
отлетява.
Опустява всич ко на света.
Любовта
Единствена 
Тържествува.

1983 г.

Любов ли е ?
Любов ли е ед на слу чай на сре ща
и раз ме не ни па ле щи слова,
или лю бов е жаж да та го ре ща
ос та на ла по ус т ни и в плътта?

Или лю бов е скри та та тре во га
и мъ ка та от не ла младостта.

Или лю бов е, че без теб не мога,
но ви на ги е крат ка радостта.

Любов ли е или заблуда,
тре во жен сън или съ ну ван блян.
Любов е щом сър ца та би ят лу до
и пог ле да ти бу ди моя свян.
                                                         
1984 г.

Изповед
Обичах те. И вся ка ве чер мис ле но
си раз го ва рях с теб до полунощ,
а сут рин се събуждах, сре щах те 
на ис ти на
и каз вах крат ко „Добър ден”!

Сънувах те и бях щастлива,
и тръп нех във лю бо вен плам.
Заклевах се да бъ да мълчалива,
из да ва ше ме са мо мо ят свян.

Ревнувах те. Улавях все ки пог лед
през ра мо то ми в дру га 
устремен.
Изглеждах весела, ус мих на та 
тан цу вах
и стра дах че не гле даш са мо мен.

Отмина ме. Сега съм 
безразлична, 
не ме из га рят съ ни ща та с теб,
не ме въл ну ват раз го во ри мис ле-
ни –
сър це то ми е къс че лед.

Щом ви дя те раз би рам –заб луж-
де ния
са всич ки те ми клет ви от преди.
Обичам те. Разкъсват ме съм не-
ния
оби чаш ли ме ти – отговори.
                                                                     
1983 г.

Тихомир  ЙОРДАНОВ


