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Абонирайте
се за

Слово плюс

за 2012 г. в клоновете на „Български пощи”
във Враца, Монтана и Видин

до 20-о число на всеки месец

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

до края на всеки месец за следващите
Нашите абонати имат еднократно право
на безплатна реклама, обява или
съобщение във вестника

КАТАЛОЖЕН № 2120

Мерки за икономия на вода
З

аради сушата количеството питейна вода в
яз. „Среченска бара” е достигнало 7,5 млн.
куб. м при максимален обем от 15,5 млн. кубика.
Това, ако не се промени ситуацията от нови
валежи, застрашава с воден режим потребителите
в Монтана, Враца, Мездра и Берковица.
Експерти и кметовете на двата областни града
обсъждат как да се справят с безводието, за да не
останат на сухо жителите на близо 30-те населени
места, които черпят питейна вода от язовира.
Водата не бива да бъде спирана напълно, заяви
на пресконференция кметът Златко Живков. Би
могло да се намали налягането през нощта и
пестеливо да се използва наличната вода.
Такава ситуация е имало през 2002 г. и през
2008 г.
Във Враца кметът инж. Николай Иванов и ди
ректорът на водното дружество Ангел Престойски
са се договорили за някои мерки за ограничаване
потреблението и разхищението на водния ресурс,
за да не се стига до воден режим.
Като първа мярка за ограничаване разхода на
вода е затварянето и зазимяването на всички об
щински чешми и въвеждане на икономии в об
щинските сгради.■

Делегация от
Белоградчик
посети Княжевац
в Сърбия
Делегация на общи
на Белоградчик, водена
от кмета Борис Николов,
посети Княжевац по по
кана на кмета на града
Младен Миросавлевич.
На срещата, която имаше
опознавателен характер,
от сръбска страна при
състваха Дарко Живкович
– председател на об
щинския съвет, Драган
Милутинович - директор
на Агенция „Развитие”,
Владан Радованович - ко
ординатор за трансгра
нично сътрудничеств о и
Йован Исаков - предсе
дател на Сдружението на
частните производители.
От българск а страна при
състваха още Милена
Иванова - директор на
Дирекция „Устойчиво раз
витие и евроинтеграция” и
Любомир Веселинов - екс
перт „Връзки с обществе
ността”.
Приятелските отноше
ния между двете общини
датират от 70-те години
на миналия век и са из
пълнени с успешно сът
рудничество в различни
области – местната власт,
образованието, културата,
здравеопазването, про
тивопожарното дело, на
горите, спорта и туризма,
сдружаване на торлашките

общности и др.
Стана ясно, че сред при
оритетните теми най-го
лямо внимание ще бъде
отделено на изграждането
на ГКПП на прохода „Кадъ
боаз”, работата по съвмес
тни проекти по програми
те за трансгранично сът
рудничество – 2007-2013
г., съвместното участие на
туристическите борси в
София и Белград, както и
презентирането на съвмес
тен продукт, представящ
природните феномени в
Белоградчик и туристичес
ката атракция
„Бабин зуб” и
разширяване на
приятелските
връзки между
двете общини,
чрез организи
ране на групови
пътувания до
центровете на
общините.
В тази насо
ка още до края
на годината в
Белоградчик
ще пристиг
не първата
група – пред
ставители на
частните про
изводители от
град Княжевац.
■Слово плюс

Живовци
изплува
над язовир
“Огоста”
Димитър ЦЕРОВСКИ
алко по малко бившето
село Живовци изплува на
повърхността от своя подводен
затвор. Това се дължи на про
дължителната суша, а нивото на
втория по големина изкуствен
водоем в България е критично
ниско.
Същото се случи и през 2008
г., само че сега това е най-мал
кият обем на язовира, регист
риран след завиряването му от
1987 г. насам.
Отдолу под водата в района
на бившето Живовци, все още

М

стоят непокътнати въженият
мост “Бръвта” и електрически
стълбове, които стърчат над
язовирната вода.
Стари дървета, полепнали с
миди, улици, основи от къщи, ге
рани и чешмата “Горуньо” , която
се намира в бившия стопански
двор. Най-забележителното е, че
от нея тече вода, макар язови
рът да я залива и през по-голя
мото време от завиряването му
тя е на дъното.
Бившето село привлича като
магнит най-вече иманярите и
хора, събиращи безплатен ка

►За трансграничното сътрудничество четете още на 2-а стр.

менен материал от основите на
къщите, но не липсв
 ат и рибари.
А сега, след оттеглянето на
водата, там е особено оживено.
Навярно най-интересно ще e
за фотографите и хората на
изкуството.
Посетете това място, за да
усетите особената атмосфера,
която излъчва то.
А вие живовчани, заведете там
своите деца и внуци и им пока
жете корените им, които навярно
също така ще изплуват и потъ
ват във времето както Живовци.
■ СНИМКА: АВТОРЪТ

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”
ЕНЕРГИЯ ЗА ЧИСТА ПРИРОДА
KOZLODUY NPP
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Кметът на Берковица наследи
480 хил. лева задължения
На първата среща
на кмета на Берковица
Димитрана Каменова с
журналисти и граждани
присъстваха още зам.кметът Гергана Антонова
и председателят на ОбС
Петър Якимов. Датата е 7
декември – един месец от
встъпването на новия кмет
в длъжност. На срещата бе
представена информация
за финансовото състояние
на общината към момента,
какво предстои от тук
нататък и бе даден отговор
на зададените въпроси.
Направена е справка за
финансовите задължения
на общината. От тях бяха
изнесени по-важните
цифри:

● 80 000 лева има
неразплатени като текущи
плащания по фактури;
● 248 000 лева са
капиталовите разходи,
които стоят неразплатени;
● 135 000 лева
трябва да се изплатят
към Предприятието за
управление на отпадъците;
Общата цифра е 480 000
лева задължения.
Във връзка с местните
данъци и такси са
започнали изпращането на
покани към длъжниците.
За този един месец са
събрани 14 900 лева от
физически лица и 21 000
лева от юридически. Със
старите недобори, които са
събрани, общата сума е 35

400 лева.
С едномесечни
предизвестия се
освобождават двама
служители на общината и
двама в извънсписъчния
й състав, както и 22
служители в социалните
служби, навършили
пенсионна възраст.
В болницата е поискана
оставката на д-р Викторов,
който веднага я е подал.
Ще бъде назначен
временно изпълняващ
длъжността и проведен
конкурс за поста.
Предстои пребазиране
на Детско и Неврологично
отделение, като те се
преместят в основната
сграда.

Призив

Уважаеми съграждани,
В дните преди едни от най-чаканите и обичани празници - Коледа и Нова
година, се обръщам към вас с призив да украсим нашия град, да го направим
празничен и красив. Нека в тези дни заедно да създадем добро настроение и
приятни емоции на врачани и гостите на града.
Призовавам гражданите на Враца, обществените организации, фирми, уч
реждения и туристически обекти да поставят коледна украса на домовете и
сградите си, както и на пространствата пред тях, за да създадем в нашия град
истинско коледно настроение.
Община Враца ще награди най-красивите коледни украси, поставени на час
тни домове, магазини, обществени сгради, учреждения и туристически обекти.
Всички, желаещи да бъдат включени в конкурса за най-красива коледна
украса, следва да подадат заявка за участие до 22.12.2011 год. в Община
Враца на телефон 0887 900 331 – Ирена Иванова, на 092 62 92 86 – Радосвета
Крумова или 092 62 64 58 – сектор „Култура”.
Журирането ще бъде направено от специална комисия на 23 и 27 декември,
а награждаването - на 29 декември 2011 год.
Вярвам, че с усилията на всички Враца може ще бъде много красива за
коледните и новогодишни празници.
С най-добри пожелания за весела Коледа и щастлива и успешна 2012 година!
Николай ИВАНОВ
кмет на Община Враца

Н

а 1 декември се проведе
заседание на Общински
съвет – Мездра. На него при
състваха всичките 21 общински
съветници. Сесията ръководи
най-възрастният сред тях Елисей Давидов (БСП).
Съветниците бяха запоз
нати със Заповед № 464/
29.11.2011 г. на областния уп
равител на област Враца Пепа
Владимирова, която връща за
ново обсъждане Решение № 3
от Протокол № 1 от заседанието
на Общински съвет – Мездра,
проведено на 15.XI.2011 г. С
него Общинският съвет избра
за председател на съвета инж.
Делян Дамяновски (БСП). За
Дамяновски гласуваха 11 от
21-те общински съветници, 9
подкрепиха другия номиниран
кандидат – Надежда Йорданова
(ГЕРБ), а 1 съветник не упраж
ни правото си на глас.
Основният мотив на облас
тния управител за връщане на
решението е, че “… в Областна
администрация – Враца е пос
тъпил сигнал, че един от гласу
валите съветници към момента
на провеждане на заседанието е
ползвал отпуск поради времен
на неработоспособност”.
И още: „В случая няма данни
има ли прекратяване на отпуска
на общинския съветник или не.
В тази връзка е спорно доколко

ДИМИТРАНА КАМЕНОВА

Започваме проекти за
8 млн. евро със Сърбия

ДО
ГРАЖДАНИТЕ НА ВРАЦА,
ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ,
ФИРМИ И УЧРЕЖДЕНИЯ

Мирослав ГЕТОВ

До края на декември
ще бъде напълно готов
кметският екип. Няма да
се правят безпринципни
уволнения. Ще търсят
отговорност на хора за
некомпетентна работа, с
което е ощетена общината.
Продължава активната
работа по проекти,
като основно перо за
увеличаване на общинския
бюджет. Ще бъде запазен
културният календар, като
общината е отворена за
всякакви нови идеи.
Димитрана Каменова
очаква добра съвместна
работа с всички съветници
в името на по-доброто
бъдеще на община
Берковица. ■Слово плюс

експерт по връзки с общес
твеностт а на секретариата.
Целта на програмата е
да се подобри територи
алното сближение в бъл
гаро-сръбския граничен
регион чрез сътрудничес
тво в икономическата, со
циалната и екологическата
области. За всички нови
проекти, чийто срок за
Първолета ЦВЕТКОВА
предст авяне е 20 февруари,
Агенция „Стандарт нюз” са отделени 8 741 808 евро.
Експерти от съвмест
Българските бенефициенти
ния технически секре
получават 15% от финан
тариат на оперативната
сирането от държавния
програма „Трансгранично
бюджет. Сръбската стра
сътрудничество: България на не поема тези разходи
– Сърбия“ предст авиха в
и те остават за сметка на
Монтана новите условия
бенефициентите.
за приемане на проекти,
Средствата ще бъдат
съобщи Небойша Николич, дадени за изграждане на

същият е имал право да гласува на общинските съветници от
събрание.
в процедурата по избор на пред ГЕРБ областният управител
За нас въпросът е ясен:
седател на Общинския съвет.”
оспори избора на инж. Делян
1. Общинският съветник
С оглед на гореизложеното
Дамяновски за председател
Георги Валентинов е бил в
Владимирова счита, че Решение на Общинския съвет. И то
болнични с общо заболяване и
№ 3 е „незаконосъобразно и
абсолютно субективно и по
на общ режим. Трудовото му
следва да се върне за ново об
целесъобразност, целящо изця правоотношение не е с ОбС, а
съждане”. Съгласно чл. 45, ал. 7 ло да обслужи теснопартийните с ЧЕЗ. Така, както е записано
от ЗМСМА то подлежи на ново интереси на ГЕРБ.
и в заповедта на Областния
разглеждане в 14-дневен срок
Защото в заповедта областни управител: „Отпускът при
от получаването на настояща
ят управител си позволява:
временна нетрудоспособност
та Заповед от
е регламенти
Общински съвет
ран… като су
– Мездра.
бективно право
Следващото
на работещия,
заседание на
което той може
Общински съ
да упражни при
вет – Мездра се
необходимост
проведе на 5.XII.
и по своя пре
(понеделник)
ценка”. Георги
2011 г. и първа
Валентинов е
точка от дневния
преценил, че
ред бе „Вземане
може да при
на решение по
съства на за
Обръщение
към
граж
д
а
н
и
т
е
на
Заповед № 464/
седанието и
29.11.2011 г. на
той присъства,
община Мездра от общинските
областния упра
полага клетва,
съветници от Демократичната левица
вител на област
участва в
Враца”.
гласуването.
Във връз
Защото общото
ка със заповедта на Пепа
1. Да тълкува Закона за
му заболяване му позволява да
Владимирова групата общински здравето, което не е от нейната
участв а в работата на ОбС.
съветници от Демократичната
компетентност, а единств ено от
Няма нарушения на закона!
левица излезе със следното
компетенция на Съда.
Но някои искат да превърнат
Обръщение към гражданите
2. Не е сигурна в изводите
Общинския съвет и града ни в
на община Мездра:
си, а изказва единств ено ня
частн
 и търговски дружества.
„ЩЕ РАБОТИМ ЛИ?”
какви съмнения.
И докато се занимават с това,
„Уважаеми съграждани,
3. Не се съобразява с
гражданите на община Мездра
Както вече знаете, по сигнал
практиката, вкл. и в Народното очакват да решаваме тех

Сагата с избора
на председател
на ОбС в Мездра

физическа и информацион
на инфраструктура, за еко
логическа инфраструктура
и за подготовка на проекти.
Много нужни са проекти
те от типа „хора за хора“,
подчертаха от техническия
секретариат.
Финансиране за свои
проекти от програмата мо
гат да искат само общини,
културни инст итуции и
НПО от българските облас
ти Видин, Монтана, София
– област и град, Перник и
Кюстендил и от сръбски
те Бор, Зайчар, Нишава,
Пирот, Ябланица и Пчиня.
Централният офис на
програмата се намира в
София, а клонът му - в
Ниш, Сърбия.■

ните проблеми. В ОбС има
депозирани вече 9 докладни
записки, които чакат да бъде
приет Правилника за органи
зацията и дейността на ОбС,
неговите комисии и взаимо
действието му с Общинската
администрация, да се съставят
Постоянните комисии и да за
работи Съвета.
Между тях са:
1. Докладна записка за раз
делно събиране на отпадъци.
Забавянето лишава около 250
семейства от възможността да
участват в системата и да им
бъде облекчена такса смет.
2. Съставяне на Местната ко
мисия за решаване проблемите
на хората с многогодишни жи
лищно-спестовни влогове.
3. Три преписки на граждани
за възст ановяване на земеделс
ки земи.
4. Забавя се определянето на
основните месечни работни
заплати на кметовете от общи
ната и др.
Ние не сме съгласни с такъв
стил на поведение. Пълна от
говорност за бездействието на
Общинския съвет носят част
от общинск ите съветници от
ГЕРБ, които не могат да се при
мирят с решението на ОбС за
избор на председател.
Оставяме на Вас, уважаеми
съграждани, да прецените ситу
ацията”.■

Слово

във фокус

Диана СИРАКОВА

Б

ившият областен
управител на Видин,
а сега общински съветник
– Кръстьо Спасов, пред
ложи на общинска сесия
съветниците да се отка
жат от възнагражденията
си за срок от 6 месеца
(3.11.2011 – 3.05.2012 г.),
като част от плана за из
лизане на общината от
финансовата криза.
Съветниците обаче от
хвърлиха атрактивното
предложение и си запази
ха заплатите, които предс
тавляват 60% от средната
месечна заплата в общин
ската администрация,
която пък е 537 лв.
С 21 гласа „за” и 12 въз
държали се съветниците
приеха предложените от
кмета Герго Гергов мерки
за излизане на общината

3

Общинските съветници
във Видин не се отказаха
от заплатите си
от финансовия колапс.
Антикризисната програ
ма на Гергов предвижда
преструктуриране на
банковия кредит, завеж
дане на всяко вземане на
публично принудително
събиране, завишаване
контрола върху съби
раемостта на всички
местни данъци и такси,
оптимизиране на приори

Протестна
декларация
Извънредното събрание на Областния съюз на
земеделските кооперации, проведено на 6.12.2011 г.,
след като се запозна с тенденциите в политиката на
българското правителство в земеделието
констатира:
Правителството не води активна политика за изра
вняване размера на субсидиите до тези, получавани
от европейските страни.
Непоследователността на правителството за под
помагането на земеделските производители ясно ли
чи от данните, че за 2011 г. те ще получат 50%, а за
2012 г. – 60% от размера на този в западните страни.
В проектобюджета за 2012 г. са заложени 230 млн.
лв. по-малко за сектор „Земеделие” от тези, записа
ни в споразумението между правителството и бран
шовите организации.
Каквито и да са мотивите за този ход, то те не
минуемо ще доведат както до намаляване до
ходите на селскостопанските семейства, така
силно ще се намали и производството и неговата
конкурентоспособност.
Всичко това ни убеди в правилността, която взеха
както браншовите организации, така и Националният
съюз на земеделските кооперации и Асоциацията
на зърнопроизводителите за безсрочни стачни
действия, което ще ни позволи да се предпазим от
нова, още по-голяма криза, свързана с храната и
живота на всеки българин, независимо от политичес
ката му принадлежност.
По тези причини както директно, така и чрез наци
оналните медии призоваваме правителств
 ото още
един път, и то много сериозно да преразгледа своята
позиция и ни даде възможност да работим и да жи
веем по европейските правила и норми.
ОС на ЗК - Враца, Иван ВЕЛЧЕВ

Не стигат средства
за снегопочистване
в селата
„БКС – Враца” ЕООД ще
поддържа четвъртокласната
пътна мрежа при зимни условия
Техниката, с която
„БКС-Враца” ЕООД
разполага, са 35 машини.
Продължава доставката на
145 тона солно-пясъчни
смеси в населените места,
където общо 80 човека ще
извършват ръчно снегопо
чистването във Враца. На
90% е осигурена техни
ката за снегопочистване в
селата.
На проведената среща
с кметовете на кметства,
кметски наместници и
пълномощници на квар
талите в общината кме
тът е бил информиран, че
заложените средства за
снегопочистване в мал
ките населени места са
недостатъчни. Те са в
размер на 250 лв. за по-
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големите села и 200 лв.
за по-малките. В някои
населени места няма ра
ботно облекло за хората и
инструменти. По тези въп
роси ще се търси решение
в движение, каза кметът и
допълни, че на теория има
готовност. Той лично се
надява и практически да
се изпълнят ангажименти
те по снегопочистването.
Кметските наместни
ци по селата още не са
назначени. Това предстои,
но всяко едно назначение
ще се извърши след про
веждане на общи събрания
в селата, защото кметският
наместник трябва да се
ползв а с доверието и подк
репата на хората. ■Слово
плюс

тетите по отношение на
разходите, задействане
контролните функции на
общинск
 ия контролен
инспекторат, повишаване
с 50% на събираемост
та на всички общински
вземания.
За да сработи антикри
зисната програма, кметът
иска:
● целева държавна суб

сидия от 5 866 997 лв. за
навременно и точно из
пълнение на погасителни
те планове и деблокиране
на сметките на общината;
● предоставяне на
8 339 783 лв. от централ
ния бюджет като безлих
вен заем за изплащане
задълженията към достав
чици и възнаграждения
на общински служители и

на наетите по оперативни
програми;
● ускоряване изпла
щането на извършени
разходи на стойност
532 803 лв. по проект
„Подобряване достъпнос
тта и условията за живот
на хора в неравностойно
положение”, финансиран
от Европейския фонд за
регионално развитие и

държавния бюджет;
● възстановяване на
натрупаните към 31 де
кември 2007 г. 563 401
лв. за отопление на
училищата.
Програмата дава въз
можност отпуснатият
от централния бюджет
безлихвен заем да бъде
изплатен в рамките на 60
месеца.■

Спогодба на кметовете

К

метът на Враца инж.
Николай Иванов
откри втората работна
среща на общините,
които се присъединиха
към дейностите по
проект „CONURBANT
- Всеобхватен мрежови
подход за включване на
европейските агломерации
и други обширни области
за участие в „Спогодбата на
кметовете”
На срещата присъстваха
заместник-кметът на
Община Враца Красимира
Георгиева, зам.-кметът на
Община Криводол, както
и експерти от общините

Враца, Мездра, Мизия,
Криводол, Козлодуй и
Оряхово.
Темата на събитието e
насочена към техническите,
организационни и
финансови изисквания
и възможности за
управление на процеса на
енергийната ефективност и
е естествено продължение
на първото еднодневно
местно обучение, което
беше посветено на
инвентаризация на CO2
емисии и изготвяне на План
за действие за устойчиво
енергийно развитие. На
обучението ще бъдат

а 9 декември oбщинският
Н
съвет в Криводол проведе
редовно заседание. В началото

на заседанието клетва като об
щински съветник положи Христо
Христов, който зае мястото на
Тихомир Трифонов, избран за
временно изпълняващ длъжност
та кмет на с. Големо Бабино.
Местният парламент одоб
ри Доклада за междинната
оценка на изпълнение на об
щинския план за развитие
на общината 2005-2013 г. и
прие Актуализиран документ
за изпълнението на плана за
2011-2013 г. Съветниците из
вършиха вътрешни компеса
торни промени в първоначално
уточнения план на средств
 ата
за капиталови разходи на об
щината и утвърдиха общ размер
на разчета за капиталовите раз
ходи към 31.12.2011 г. – 1 466
269 лв. /капиталови разходи, фи
нансирани с целева субсидия от
Републиканския бюджет – 127 200
лв. и капиталови разходи от пос

представени новите
възможности за осветление,
енергийна ефективност на
сградите, мобилни решения
и местно производство на
енергия. Представените
теми имат за цел да
помогнат на общините за
определяне на адекватни
дейности в плановете за
енергийно развитие, за да
се постигнат поставените
цели в Конвента на
кметовете.
Специализираните теми
ще бъдат представени
от специалисти от
„Сънсистем”, „Ромтех – 3
Ес ООД” и «Енемона” АД.

тъпления от продажба на нефи
нансови активи – 1 339 069 лв./.
Одобрена бе щатната чис
леност на Общинската адми
нистрация от 53 бр. и 6 бр.
на дофинансиране, счита
но от 01.01.2012 г. Общината
ще има един заместн
 ик-кмет.

Одобриха
структурата
на общинската
администрация
в Криводол
Администрацията е обособе
на в две Дирекции. В Дирекция
„Обща администрация” ще има
два отдела: „Финансово-сто
пански дейности и бюджет” и
„Информационно и администра
тивно обслужване. Два са отдели

Основната стратегическа
цел на проект
CONURBANT е да
подпомогне достигането
на целите на Европейския
съюз по отношение на
намаляването на емисиите
на CO2, увеличаването на
възобновяемите енергийни
източници и опазване на
климата.
Изпълнението на
проект CONURBANT
започна на 10.05.2011
г. Той се финансира по
програма „Интелигентна
енергия – Европа” и е
с продължителност 36
месеца. ■Слово плюс

те и в Дирекция „Специализирана
администрация”: „Устройство на
територията и общинска собст
веност” и „Проекти, програми и
хуманитарни дейности”. Седем са
кметовете на кметства в община
та и седем кметски наместници.
В кметствата ще има технически
сътрудници на цял щат.
В щатната численост на персо
нала по основно щатно разписа
ние за Домашен социален пат
ронаж се съкращават пет щатни
бройки.
Съветниците определиха пъл
номощията на кметски наместник
в общината. Допълнена беше
числеността на ЦДГ „Калина
Малина” с. Ракево, филиал с.
Галатин с една бройка несписъ
чен състав – огняр и численостт а
на ЦДГ „Радост” Криводол с една
бройка несписъчен състав – „во
дач МПС”. Дневният оклад в дет
ските заведения от 1,50 лв. да се
увеличи на 2,00 лева, считано от
1 декември тази година. ■Слово
плюс

Слово

делник
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"Винария 2011"
и истинското вино
Районът на Оряхово
в близкото минало се е
славил със своите лозя
и произвежданото тук
вино. Затова е имало
и предприятие за
преработка на гроздето
– „Винпром” - Оряхово,
а в частните мази на
жителите са се наливали
големи и многобройни
бъчви с вино.
Традиция е в
навечерието на
празниците през
декември хотелски
комплекс „Камъка” да
организира „Винария”.
Тази година отново се
събраха производители
на вина от нашата
община. Гости на
събитието бяха кметът на
община Оряхово Росен
Добрев и секретарят
Христинка Цонева,
председателят на
Общинския съвет Ивайло
Вагенщайн, общинският
съветник Стелиян
Стефанов, зам.-кметът на
община Мизия Николай
Нековски, собственикът

В Оряхово

Н

Гено Генов, служители на
винарна „Ахинора” ООД
- Селановци и граждани.
За седемнадесети
пореден път влезлите
в ролята на сомелиери
имаха нелеката задача да
определят най-добрите
вина, състезаващи се във
„Винария 2011”. Журито,
председателствано от
инж. Димитър Гайдарски
- гл. директор „Контрол”
в Изпълнителна агенция
по лозята и вината
- София, с членове
Христинка Цонева и
Иван Йончев, дегустира
и след като определи найдобрите вина, направи
и своята класация за
червени и бели вина.
Така в надпреварата
при червените вина
първото място бе
спечелено от винарна
„Ахинора” ООД Селановци. На второ
място се класира
произведеното
вино от Стефан
Йорданов от Оряхово,
дългогодишен участник

а 8 декември Оряхово бе домакин на среща на
Регионалното сдружение на общините за управ
ление на отпадъците в региона.
Росен Добрев - кмет на община Оряхово, пос
рещна гости от областн
 а та
администрация - Вергиния
Керефейска, и от РИОСВ
- Враца Христо Христов.
Представители на общините,
членки на сдружението, бяха
Биляна Симеонова - гл. екс
перт „Екология и опазване на
околната среда” – Козлодуй,
д-р Виолин Крушовенски - кмет
на община Мизия, гл. експерт
„Икономически дейности, НП и
проекти” при община Хайредин - Маргарита Цветкова,
гл. експерт „Екология” при община Борован - Иванка
Пелева, директорът на Дирекция „УТЕФИП” при общи
на Бяла Слатина - Петър Петров и зам.-кметът на об

в мероприятието,
който винаги е печелил
награди. Третото място
си осигури Сашо Петков
Иванов от Селановци.
За първи път първото,
второто и третото
място при белите вина
се печели от една и
съща фирма – винарна
„Ахинора”. Така г-н
Генов не само спази
обещанието си от
предишната „Винария”
да представи първата
реколта от своята изба
в тазгодишното издание
на „Винария 2011”, но и
спечели трите места при
белите вина.
Поздрав към
присъстващите отправи
Христинка Цонева, която
сподели: "Докато всички
вие обирахте лозята
си, докато пълнехте
бъчвичките с грозде,
докато се наслаждавахте
на гъделичкащата
ухото мелодия на
ферментацията, аз
правех предизборна
кампания. Затова нямам

вина –нито бели, нито
червени. Виновен е
кметът. Но пък имам
удоволствието да съм
тук с вас, спокойствието,
че вече съм печелила
първо място за червено
вино и пожелание
– въпреки делника,
разума, прагматизма, да
си подарявате моменти
като този, потвърждаващ
латинското IN VINO
VERITAS - във виното е
истината."
Думи към
присъстващите отправи
и председателят на ОбС
Ивайло Вагенщайн, а
поздрав от името на
кмета на община Мизия
д-р Виолин Крушовенски
прочете неговият
заместник Николай
Нековски.
За доброто настроение
на участниците във
винарията се погрижи
фолклорен център
„Нестия” – София с
художествен ръководител
Христо Станков.
■Слово плюс

щина Кнежа Николай Дамянов.
Заседанието на общото събрание премина по пред
варително одобрен дневен ред. По предложение на
д-р Крушовенски единодушно Росен Добрев бе избр
 ан
за председател на регионално
то сдружение. Участниците в
срещата предложиха то да се
регистр
 ира в съда по ЗЮЛНЦ,
да има собствена сметка, чийто
титуляр да е председателят на
сдружението, да се представи
на следващата среща отчет за
предходната година по калку
лацията за депониране на тон
отпадък от общината, оператор
на депото, и да се преразгледа
заложената в калкулацията цена за компактор.
Решено бе на следващата среща, определена за
10.01.2012 година, да присъстват от всяка община
кметовете, финансист, еколог, по възможност юрист.■

Регионалното
сдружение на
общините с нов
председател

4

В Монтана

90 години училище
подготвя кадри
за бизнеса
Антоан ДИМИТРОВ

На 5 декември в
Младежкия дом в Монтана
най-голямото училище в
града - Финансово-сто
панска гимназия „Васил
Левски”, организира доб
роволчески бал, с който да
даде възможност на своите
усърдно учещи се бъдещи
биснесмени да покажат
своите таланти извън счето
водните сметки и класните
стаи. Така на този ден на
сцената излязоха талан
тите на гимназията и бяха
посрещнати от бурните
аплодисменти на своите
съученици, учители и гости.
Първо беше показана
презентация на Българския
Червен кръст и пиеса, озаг
лавена „Апостола“, поста
вена от учениците от XI г
клас Антоан Димитров и
Пламен Борисов и напи
сана от Антоан Димитров,
в чест на Дякона. След
това учениците представи
ха скечове, танци, песни.
И накрая балът завърши
с дискотека, на която уче
ниците от 8-и до 12-и клас
се забавляваха. Така ще
бъде сложено началото на
пробуждането на духа на
младите от страна на упра
вата на училището, тъй като
такива прояви укрепват
ученическия дух и засилват
стремежа на бъдещия елит
на България да получава но
ви знания и да се мотивира,
за да може всеки един въз
питаник на училището да
достигне момента, в който
ще бъде готов да посрещне
сблъсъците на живота и ги
направи свои ползи.
Отдавна училището се
стреми да предложи подхо
дящ климат на своите уче
ници с цел да обучи горди
млади българи.
Пример за урок по ро
долюбие бе състоялият се
празничен концерт на 6

декември в чест на 90-ата
годишнина от създаването
на образцовата гимназия,
на който присъстваха
„Ансамбъл Българе“, които
представиха небезизвест
ния си спектакъл „Това е
България“, игран дори и в
меката на театъра и мюзи
кълите „Бродоуей“ в Ню
Йорк. Също така съставът
се смята за най-големия
фолклорен ансамбъл в
Европа. Преди това кон
цертът беше открит от
ученици, носещи знамена
та на Европейския съюз,
Република България и
знамето на училището, на
което е изобразен ликът на
великия български патри
от Апостола, на чието име
и кауза гимназията е горд
носител. Бяха поканени
личности като Видинския
архимандрит Дометиан,
кмета на град Монтана
Златко Живков, които казаха
добри думи за гимназията и
нейното минало и бъдеще, а
на края на концерта и хо
реографът на „ансамбъла
чудо“ сподели своите впе
чатления за училището.
Вече десет години учи
лището е управлявано от
директорката Теменужка
Кисьова. Време, през което
бяха показани непрекъснати
успехи, дружба с австрийс
ки училища, организи
ране на редица конкурси,
програми, курсове, инова
ционни лагери с помощта
на спонсори. Предоста
вени са възможности на
учениците от паралелките
„Предприемачество и ме
ниджмънт” и „Икономика и
мениджмънт” да се подгот
вят за живота на работещия
човек чрез предмети като
Учебно-тренировъчна фир
ма и други.
Това училище безспорно
подготвя утрешните големи
българи.■

Слово

делник
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140 г. от освещаването на
храма
Петя ГЕНОВА

Навършват се 140
г. от освещаването на
църквата “Св. Николай
Чудотворец” в Берковица.
Святата дата 6
декември бе отбеляза
на с празнична литургия
с участието на Негово
високопреосвещенство
Видинският митропо
лит Дометиан, архиман
дрит Антим и местни
свещеници.
Катедралният храм е
една от най-значител
ните култови сгради
в Берковско. Майстор
Георги Джонгар от
Дебърско издига велико
лепната трикорабна цър
ква с емпория – балкон,
служел за женск о отде
ление на църквата през
1871 г.
Храмът е осветен съ
щата година от ктитора
и попечителя архиманд
рит Доротей - софийски

митрополит. В църковни
те кондики, запазени и до
днес, пише, че видният
възрожденец е дарил 5000
гроша за построяването
на сградата, а с труд са
помагали местните хора.
След Освобождението
основната сграда е надс
троена с около 80 см и е
издигнат богато декори
ран купол. На странични
те крила също е издигнат
по един малък купол, ко
ето придава на църквата
по-монументален вид.
Иконостасът и иконите
също са много интересни.
Камбанарията, която е на
входа, е построена през
1898 г. от майстор Пандул
Попов.
В двора на църквата
се намира и най-старо
то класно училище в
Берковица – днес градс
ка художествена галерия
“Отец Паисий”.■

Св. Николай
Чудотворец

СНИМКА: АВТОРЪТ

24 лешояда "кацнаха"

Почистиха района около

яз. "Дъбника"
във Враца

Ековести

в природозащитен
център "Натура"
На 6 декември 24 белоглави ле
шояда „кацнаха” в природозащитен
център „Натура” чрез рисунките на
учениците от НУ „Св. Софроний
Врачански”. В рамките на две сед
мици ученици от втори до четвърти
клас имаха възможност да рисуват
белоглав лешояд, като наблюдаваха
реален макет на птицата. Макетът е
предоставен на природозащитен цен
тър „Натура” от сдружение „Зелени
Балкани” във връзка с изпълняван
проект за възстановяването на белог
лавите лешояди в
България.
Освен че пока
заха своя худо
жествен талант,
децата научиха за
важната ролята
и ползата от те
зи величествени
птици както за
природата, така и
за човека.
Специален
гост на открива
нето на излож
бата бе Георги
СНИМКИ: АРХИВ
Стоянов, експерт
от Дружество

за защита на хищните птици, който
раздаде информационни плакати и
брошури на младите художници и
техните родители.
4 от рисунките бяха специално
отличени, а техните автори получиха
оригинални подаръци от Дирекция на
природен парк „Врачански балкан”.
Изложбата „Полетът на лешояда”
може да бъде посетена всеки работен
ден от 9.00 до 17.00 ч. в природоза
щитен център „Натура” до края на
месец декември. ■Слово плюс

О

бщина Враца се
присъедини към
екологичната и образова
телна инициатива „Моят
зелен град”, която се орга
низира за четвърта поредна
година от „Кока–Кола ХЕК
България” и Дружеството
за защита на птиците с
активната подкрепа на
„Екопак България”
Почистен беше районът
около язовир „Дъбника”.
Мястото се посещава от
много хора, предимно
рибари, които изоставят
бутилки и пликове след
престоя си.
В акцията се включи
ха служителите от отдел

„Опазване на околната сре
да” към Община Враца, 15
ученици от Екоклуб към
ПТГ „Н.Й.Вапцаров” и 5
ученици от ПГ „Димитраки
Хаджитошин” - Враца.
Напълнени бяха 75 чувала
с общо тегло 380 кг, като
събраните отпадъци бяха
предимно пластм
 асови и
стъклени опаковки.
Отпадъците бяха из
возени до базата на
„Й.Кръстителски-Джордан”
ЕООД, гр.Враца, където
след сепариране ще бъдат
предадени за рециклиране.
Необходимите матери
али за почистване – цветни
чували за разделно съ

биране и подаръци, бяха
осигурени от „Екопак
България”, а „Кока-Кола”
осигури вода за включили
те се доброволци, съобщи
инж. З. Иванова, началникотдел ООС..
Монтирани бяха четири
табели, забраняващи изх
върлянето на отпадъци.
Общината ще продъл
жи тази инициатива и в
бъдеще, като почиств ането
на района ще се извършва
пролет и есен. Ще разчита
ме на по-голям интерес от
страна на ученици и граж
дани, за да направим на
шия град по-зелен и чист.
■Слово плюс

Слово

спектър

►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

15 - 21 декември 2011
ч 15 Св. свщмчк
Елевтерий. Преп. Павел
Латрийски
п 16 Св. прор. Агей.
Св. мчк Марин
с 17 Св. прор. Даниил
и св. 3 отроци Анания,
Азария и Мисаил
н 18 † Неделя пред
Рождество Христово.
Св. Модест, патр.
Иерусалимски. Св. мчк
Севастиан и дружината
му.
п 19 Св. мчк
Бонифаций. Св
Бонифаций, еп.
Ферентийски. Св.
Григорий, еп. Омиритски
(Разрешава се риба)
в 20 * Св. свщмчк
Игнатий Богоносец.
Св. Йоан Кронщадски.
(Игнажден)
(Предпразненство на
Рождество Христово)
с 21 Св.мчца Юлиания
и пострадали с нея 500
мъже и 130 жени

Д-р Даниела
Стоянова
oбщопрактикуващ
лекар,
специалист по
обща медицина
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В община Борован

За по-щастлив

от 8,00 до
13,00 часа.

Тел. за контакти:

096 389 346

“АПОЛОН-21” ООД,
Монтана

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

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”

КАРТЕКС
Автомобилни
технологични системи
Калин Кирилов
ТАХОГРАФИ, ТЕРМОГРАФИ И
СКОРОСТООГРАНИЧИТЕЛИ
Монтаж, оторизиран сервиз,
легализация
Механична обработка на метали и неметали
Телефони: 0877/598 046; 0887/598 046
www.cartecs.eu

Всеки работен ден

Набира
пациенти

6

живот на децата
З

а втора поредна година с децата и екипа на ПГ „Мечо
Пух” – 6-годишни, отбелязваме Деня на толерантност
та с посещение в Дома за отглеждане и възпитание на деца,
лишени от родителск и грижи (ДОВДЛРГ) в село Борован.
Всички деца от групата, заедно с техните учители Петя
Петрова и Венета Черганова, пом.-възпитателката Лиляна
Радулова, родители, директора на детската градина, меди
цинската сестра, домакин, са приети радушно от децата и
персонала на дома. Осъществяваме взаимодействие, което
оставя трайни позитивни следи у всички – от децата в дома,
че не са сами, от децата от детск ата градина – че всички
деца имат право на щастлив живот. Защото една усмивка
повече, още една подадена ръка ни водят към един по-ху
бав и съвършен свят.
Удоволствие за нас е да подарим подаръците, които сме
подготвили всички заедно за децата от дома. Чувстваме се
щастливи да танцуваме и пеем заедно и си тръгваме с обе
щание за нови срещи!
Отправихме покана до децата и екипа на дома да ни гос
туват на 22 декември 2011 г. в Оряхово. За тях ще организи
раме коледен празник! Средства ще събираме от екипа на
детската градина, приятели и доброжелатели! Който желае
да ни подпомогне в тази благородна инициатива, нека се
свърже с нас на тел: 09171-4162 - ЦДГ „ДРУЖБА“.
И не забравяйте: ръка, която дава, никога не обеднява!ме
и пеем заедно и си тръгваме с обещание за нови срещи!
Отправихме покана до децата и екипа на дома да ни гос
туват на 22 декември 2011 г. в Оряхово. За тях ще организи
раме коледен празник!
Средства ще събираме от екипа на детск ата градина,
приятели и доброжелатели! Който желае да ни подпомогне,
нека се свърже с нас на тел: 09171-4162 - ЦДГ „ДРУЖБА“.
И не забравяйте: ръка, която дава, никога не обеднява!

Иван Атанасов
управител

гр. Берковица, обл. Монтана
тел./факс 0953/88 360, GSM 0888/351 157
e-mail:ivasberk@abv.bg

"СЪЛОВ" ООД България
Монтана 3400
ул. „Св.св.Кирил и Методий” 13

Тел. 096/300385, 305107;
0898/304538

salov@hotmail.de
www.salov.bg

“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!

Продавам двуетажна къща в центъра на Монтана с
дворно място 270 кв. м, печена тухла, гредоред и
плоча, кубатура 120 кв. м, разгъната площ 55 кв. м.
Цена по договаряне.
ДАВАМ под наем нов апартамент 100 кв. м., наем
200 лв. Тел. 096/323035; GSM 0894/472624.
ДАВАМ стая под наем,
удобна за квартира и
за офис, в БЦ „Огоста”
– Монтана.
Тел. 0899/655604

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

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

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

Накратко
■ СЕКРЕТАРЯТ НА ОБЩИНА
ВРАЦА ИВАН ЖЕКОВ бе гост
на тържественото честване
на 90 години от създаване
то на Българско инженер
но-архитектурно дружество
– клон Враца и 40 години от
откриването на сградата на
ДНТ – Враца. В поздрави
телния адрес, който беше
поднесен от името на кмета,
се казва: „… Вече 9 десети
летия Българското инженер
но-архитектурно дружество
допринася за развитието на
града, страната и света чрез
иновации и съвременни
методи на работа. Открита
преди 40 години, красивата
сграда на Дома на наука
та и техниката събира и до
днес под покрива си цвета
на техническата мисъл във
Враца.”
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поднасяне на венец
С
пред Паметника на
загиналите в Руско-тур

ската Освободителна
война бе почетена исто
рическата дата.
Освобождението на
Берковица от турско
робство започва на 3
ноември и трае до 4 де
кември 1877 г. Цял месец
руските войски водят
сражения с турците,
докато най-после послед
ните опразват града.
Четвърти Харковски
улански полк на полк.
Ертел идва от север
през Кутловица — с.
Боровци и тържеств
 ено
влиза в Берковица.

■ ОБЩИНА ВРАЦА Е
ПАРТНЬОР по проект ”И аз

имам семейство”, който се
реализира по Оперативна
програма „Развитие на чо
вешките ресурси“.
Проектът е в изпълнение
на стратегията на правител
ството за настаняване на
изоставени деца в приемни
семейства.
Той е насочен към развитие
на приемната грижа, която
ще замести социалните
домове.
Приоритет е помощта за
бебетата и децата до 3
години, както и за децата с
увреждания.

СНИМКИ: АРХИВ

В Медковец

На екскурзии за
здраве и отмора

■ В ЛОМ СТАРТИРА

образователен проект
за ромите – „Песните и
приказките на нашите баби
с детски клуб „Моят етнос
и фолклорът”. Водеща
организация по проекта
е ресурсният център в
Монтана, а негов партньор
е ОУ „Хр. Ботев” в ломския
квартал „Младеново”. Общо
30 деца ще развиват в него
творческите си умения.
Те ще издирват ромски
приказки, ще рисуват, ще
пеят и танцуват.
Проектът се финансира от
Центъра за образователна
интеграция на децата и
учениците от етническите
малцинства.

7

134 г. от освобождението
на Берковица

▲ На 81-ия си рожден ден пенсионерът миньор
Кузман Кузманов от с. Медковец дари 100 лева
за клуба на Съюза на инвалидите в България и
на хората с увреждания. Дарението бе прието
от Копринка Витанска, която к упи нова ка
фемашина за клуба.
СНИМКА: ГЕОРГИ ПЕТРОВ
Георги ПЕТРОВ

Н

а голяма висота е
■ ЗАТВОРЕНОТО
културно-масовата
УЧИЛИЩЕ в
работа сред пенсионери
Дългоделци, Община
те и хората с уврежда
Якимово, се превръща
ния в легендарното село
в многофункционален
Медковец. Много са прове
обществен център – 1
дените мероприятия през
250 000 лева е осигурила
изтичащата 2011 година.
общината за създаването му
Ето какво сподели пред
от Програмата за развитие
седателката на клуба Ема
на селските райони. В
Борисова:
центъра ще има площадки
Тържествено се посре
за спорт, фитнес-зала,
щат и отпр азнуват всички
кухня и столова, автомобил
празници, а така също и
за инвалиди, компютърни
рождените дни на члено
кабинети и др. В него ще се
помещава и дневен център
вете на клуба. Вълнуващи
за стари хора с кабинети за
спомени за хората от клуба
профилактика.
ще останат честванията и
Ще бъде обособен и
посрещането на Първа про
младежки клуб. В него
лет със сродните ни колек
ще работят консултанти и
тиви от Бързия, Берковица
специалисти.
и Боровци. Проведените
екскурзии до историчес
■ 20 НОВИ КНИГИ
ПОСТЪПИХА в Американския ки местности като връх
Персенк, Кръстова гора,
кът на Регионална
библиотека „Гео Милев”
Чекотинския манастир,
в Монтана, дарение от
Ботевград, Правец, до
посолството на САЩ
Белоградчишките скали,
в България. Те бяха
до пещерата Магура и
предоставени от Кен
Рабишкото езеро.
Московиц, съветник по
Незабравими ще ос
обществените въпроси. Това
та
н
ат и посещенията ни
са заглавия от класическата
и съвременната американска до Ловешките водопади,
Деветашката пещера,
литература, които могат да
Димитровград в съседна
бъдат четени и слушани в
оригинал, поясни директорът Сърбия. Тези туристичес
ки обекти ще оставят в нас
на библиотеката Анелия
траен спомен за обогатя
Иванова. С тях фондът
на американския кът вече
ването на географските ни
наброява 170 заглавия.
познания и прекрасните

впечатления от необятните
красоти на България.
Наред с туризма
полагаме грижи и за пев
ческата ни група, която
стана много популярна
през последните няколко
години. Само през тази
година взехме участие в
два регионални фестивала
и спечелихме два златни
медала, а на фестивала
на хората с увреждания
взехме бронзов медал.
Получихме покана и в
Македония в местен съ
бор в Ново село, където
групата ни се представи
блестящо. Редовно провеж
даме репетиции и изучава
ме нови фолклорни песни,
свързани с нашия бит и
култура.
Благодарим на кмета
на общината Венцислав
Евгениев, който много ни
помага. Ако наши членове
имат проблеми, той ги по
сещава в домовете им и им
помага. Така те не чакат с
часове пред кабинета му
или другаде в общинск ата
администрация. Наскоро
кметът награди членовете
на клуба с вечеря и нощув
ка във вила „Алмина” край
Добридолския манастир.
Ето с тази равносметка
посрещнахме и празника
на хората с увреждания 3
декември.■

"Локомотив" (Мездра)
- есенен първенец
„Железничарите” с историческо
постижение: 15 победи в 15 срещи
Мирослав ГЕТОВ
Историческо постижение
записаха футболистите
на Локомотив (Мездра)
през есенния полусе
зон от първенството в
Северозападната „В” група:
те спечелиха 15 поредни
победи в 15-те срещи от
първия дял на шампиона
та – нещо, което не само
се случва за пръв път в
над 80-годишната история
на клуба, но е и уникален
рекорд през настоящата
кампания във футболните
първенств
 а в целия свят.
По този начин „железни
чарите” оглавиха еднолич
но класирането на полу
сезона в зоната с актив от
42 точки и голова разлика
41:9*. За сравнение: мина
лата есен завършихме на
четвърта позиция с 28 т. и
голово съотношение 18:10
(8 победи, 4 равенст ва и 4
загуби). Втори в таблицата
е Спартак 1919 (Плевен)
с 38 т., а трети – Ботев
(Козлодуй) с 37 т.
С особена стойност бя
ха домакинските победи
срещу преките ни съпер
ници за първото място:
1:0 срещу Ботев (Кз) и 2:0
срещу Спартак 1919 (Пл).
Иначе най-изразителният
ни успех на собст вен те
рен беше срещу Ситомир
(Никопол) със 7:2, а като
гости – срещу Академик
(Свищов) с 1:4.
Голмайстор на отбора
е централният напада
тел Иван Редовски с 12
точни попадения, асис
тиран от своя партньор в
атаката на „червено-чер
ните” – Петър Златков,
който има 8 гола. Следват:
Александър Миков – 5,
Цветомир Валериев и
Борис Петков – по 3, Емил
Манолов – 2, Николай
Ковачев, Цветан Николов,
Борислав Боянов и Цветко
Иванов – по 1. За статисти
ката – Николай Велков от
Ботев (Криводол) си отбе
ляза автогол срещу нас,
регистрирахме и една слу
жебна победа: с 3:0 срещу
Балкан (Белоградчик).
Междувременно Локо
(Мз) достигна до полу

финалите на турнира за
Купата на Аматьорската
футболна лига, което съ
що се случва за пръв път.
Момчетата на треньор
ския тандем Николай
Нинов – Емилиян Петров
елиминираха последо
вателно четвъртодиви
зионния Манастирище
2000 (Манастирище) с
2:4 след изпълнение
на дузпи, в редовно
то време 0:0 (Златков,
Редовски, Цв. Иванов,
Петков), третоешелон
ния Янтра 1919 (Габрово)
с 3:0 (служ.) и лидера
във Великотърновската
ОФГ – Изток Килифарево
2003 (Килифарево) с 0:2
(Редовски – 2).
В повечето мачове титу
лярният ни състав изглеж

даше така: Христо Матев
– Цветко Иванов, Стоян
Димов (кап.), Александър
Кирилов, Николай
Ковачев – Александър
Миков, Емил Манолов,
Цветомир Валериев,
Борис Петков – Петър
Златков, Иван Редовски
(Стоян Стоянов, Цветан
Цветанов, Тодор Димитров,
Борислав Боянов, Явор
Янков, Пламен Ненов,
Цветан Николов, Владимир
Найденов, Борис Тончев).
* Заб. На 17 октомври
Зоналният съвет на БФС
– Велико Търново отне 3
точки от актива ни за
ради парични задължения
на ПФК Локомотив (Мз)
към бившия състезател
на клуба в „А” ПФГ Иржи
Ленко.
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Спектакъл в памет
на Велко Кънев

В Монтана

Калин ТОДОРОВ

Отиде си от нас големият български
актьор Велко Кънев, след тежко и про
дължително боледуване на 63-годишна
възраст. Творческата му съдба е свързана
с развитието на българското кино в про
дължение на 30 години и със сцената на
Народния театър, където изигра десетки
прекрасни роли.
Докато следваше във ВИТИЗ, бе
ше ученик на Апостол Карамитев.
Велко Кънев умееше като никой друг
да улови и смешното, и драматичното
в живота ни. Затова обичаме и помним
филмите му «Оркестър без име», «Да
обичаш на инат», «Мъжки времена»,
«Матриархат»...
Не случайно в сложните години на пре
хода заедно с Георги Мамалев и Павел
Попандов Велко Кънев участва в създава
нето на групата НЛО, която съумяваше да
улови промените в живота ни и понякога
да ни разплаче от смях.
Затова когато през 2009 година
разбрахме, че се бори с рак на гласните
струни, много хора се опитаха да по
могнат със средства за лечението му в
Германия. И все пак, той си отиде.
Поклон пред паметта му.
В памет на големия актьор, шоумен и
режисьор Драматичен театър – Монтана

ще представи на 24 януари 2012 годи
на от 19,00 часа в Голяма зала негова
та последна постановка като режисьор
„Бившата жена на моя живот” от Жозиан
Баласко. Участват: Асен Блатечки,
Невена Бозукова, Милена Маркова и
Стефан Иванов. ■

на читателя. Той не спира по средата,
алко са книгите като „Времена” а бърза да прочете и следващата го
реща страница. Разбира се, доцент
на Трифон Михайлов, които
Михайлов е талантлив белетрист.
ни пренасят така упорито в кладата
Свидетелство за това са разказите
на най-жестокото време. В тоя сми
съл тя е явление, заглавието – напълно „Волга, Волга”, „Разстрели” с техния
сполучливо. Неслучайно на премиера драматизъм. Който иска да разбере
та дойде лично кметът Златко Живков характера на фашизма, нека проче
те тези разкази и да даде отпор на
да поздрави автора. Разтворим ли
отрицателите.
страниците й, ще ни плиснат облаци
Авторът не отминава нито една
от барут, ще се разтреперят тъпанче
случка, събитие, произшествие, би
тата ни от вопли и плачове от мъка и
ло трагично, било комично, било
смърт, ще ни налетят цунами от кръв
и сълзи. Та това е най-трагичното
време в историята на човечеството
и на България – двайсетият век. В
книгата като във фокус то се отра
зява в село Сумер и околните села в
Северозападна България.
Трифон Михайлов с детство,
Трифон Михайлов,
юношество, младост е свързан с
„Времена”, Враца, 2011 г.
това време. Той е в него и обратно.
Всичко чуто, видяно, преживяно
е минало през сърцето му. Той не
може да не напише тази книга, кни
гата на своя живот. Той не може
да не изпълни своя висш патри
отичен и човешки дълг – да разка
же истината, особено на младото
поколение, за времето, то е мани
пулирано с нагли цинични лъжи.
За двадесетия век, за Първата све
товна война, за Септемврийското
въстание, за фашизма, за антифа
шистк ата борба, за 9 септември,
за социализма, за така наречената
демокрация книгата „Времена” е
автентичен, разтърсв ащ документ.
И за да ни го поднесе, авторът,
макар и с проблем на Николай
Островски с неговата „Как се каля
ваше стоманата”, проявява изклю
чително мъжество, воля и любов,
талант, за да ни даде тази гореща
книга.
Тя няма традиционния сюжет и
композиция. Сюжетното действие
тече, завързано за протичането на
времето, където всеки час, ден,
интригуващо: кървавата септемв
седмица, месец са свързани с конк
рийска вакханалия, масовизацията на
ретни паметни случки и събития, с
ТКЗС, бомбардировките на американ
десетки конкретни имена, с живота и
ските и английски летци над София,
смъртта, с подвиг и предателство.
Враца и др. Навсякъде той не се под
По-скоро това е сборник от по-къ
дава на фалшив възторг или тенденци
си или дълги хроники, всяка от които
озен садизъм. Не скрива извращенията
приличат на малки повести. С тях се
при кооперирането, лакейничеств ото
попълва пъзелът на народния, на сел
ския живот. Това задържа вниманието на българските демократи пред новия
Цветан ИЛИЕВ

М

Сред кладата
на времето

▲Велко Кънев в „Да обичаш на инат”
▼„Бившата жена на моя живот”

голям брат и затова не обелват нито
дума за десетките убити през време на
бомбардировките от американците, на
големите разрушения. А когато се под
хвърля идеята за паметник на загина
лите американски летци, това е връх на
наглостта и цинизма. Той заклеймява
най-големия двуличник на планетата,
неизменния антикомунист (титулуван
като голям политик) Чърчил, който с
патологичната си омраза към българс
кия народ тръгва да му отмъщава.
При премиерата на книгата емоци
онално изказване направи небезиз
вестн
 ият Иван Иванич. Той не се
съгласи с направените изводи и зак
лючения от книгата от рецензента
(моя милост). Въпрос на лично мне
ние и убеждение. Но ние не можем
да не се съгласим, че точно такива
внушения ни прави самият автор с
цялата си книга.
Авторът не отминава и посеще
нията на цар Борис в село Сумер,
в родната му къща, в кръчмата на
дядо му. „Глупавият” народ според
Фердинанд проявява нужното ува
жение и почит към царя, като му
внушава, че маската му на добър
народен цар трябва да е неговата
същност, а не другата – на палач
и убиец, в името на когото клаха
народа, както и турчин не го е клал.
Главен герой във „Времена” се
очертава бащата на автора – отец
Михаил.
Той е с възрожденска същност, но
сител на добродетелите на Паисий,
Софроний, Викенти, Бозвели, поп
Андрей и др. И то в най-кървавото
време, когато се изисква смелост
и дързост, твърдост и безстрашие
пред смъртта, готовност за саможер
тва в името на правдата, истината,
свободата, спасението на хората.
Отец Михаил непринудено пораж
да у нас искрено преклонение и
благодарност. Наследството от него
се проявява и в неговия син – до
цент Михайлов е талантлив писател,
родолюбец, хуманист, реалист,
философ, голям специалист-открива
тел като лекар.
На читателите препоръчваме горе
щата му книга и очакваме втората с
обяснимо нетърпение, защото и тя,
уверени сме в това, ще бъде написана
от доцента с кръв от сърцето му.■

Среща с
Александра
Маринина
Марио ТОДОРОВ
Руската писателка Александра
Маринина е авторка на повече от 30
романа, които са преведени на 26
езика, в това число и на български.
Книгите й се продават в 35 милиона
тираж в целия свят. Тя е най-четеният
и обичан съвременен руски автор. По
романите й са заснети няколко телеви
зионни сериала, които са спечелили ог
ромна популярност. Сред най-известни
те й произведения са: „Игра на чужд те
рен”, „Неволна убийца”, „Откраднатият
сън”, „Смърт заради смъртта”,
„Пешките падат първи”, „Смърт и малко
любов”, „Черният списък”, „Посмъртен
образ”, „За всичко се плаща”, „Светлият
лик на смъртта”, „Жертвата неизвес
тна”, „Мъжки игри”, „Аз умрях вчера”,
„Реквием”, „Призрачна музика”...
"Много ми е приятно, че книгите
ми се превеждат в България и моите
любими герои вече говорят на бъл
гарски език. Искрено се надявам, че
ще бъде интересно да прочетете не
само как и защо се извършват прес
тъпления в Русия, но и за това как жи
веят хората в нашата страна, за какво
мислят, мечтаят, на какво се надяват
и от какво се страхуват. Романите
ми са за любовта, за ревността, за
омразата, за отмъщението, за друж
бата и предателството, за честта и
безчестието. Желая ви успех, щастие
и благополучие" – споделя Александра
Маринина.
„Смяна на мишената” е поредният
роман на руската кримикралица, която
отново посети България през ноември
тази година. Капитанът от милицията
Игор Дорошин е близо до мястото на
двойното убийство. Жертви са младата
съпруга на бизнесмен и шофьорът й,
който е и бодигард. Дорошин разслед
ва и създава своя версия. Тя е коренно
различна от официалната.
Когато мотивите се диктуват от чо
вешки страсти, дори привидно най-не
оспоримата логика може да се окаже
погрешна, е заключението след преми
ерата на книгата на Маринина.■

