
Всички кме то ве от 
Северозападния ра йон 
за пла ни ра не се съб ра
ха на двуд нев на сре ща 
в Монтана. Експерти от 
Националното сдру же ние 
на об щи ни те ги обу ча ва ха 
как да се спра вят с мес т ни
те финанси. За тен ден ци ите 
и ре ал нос ти те на бю джет 
2012 го во ри фи нан сис тът 
Емил Савов. За пра во мо
щи ята и проб ле ми те на 
мес т но то са мо уп рав ле ние 
лек ция из не се кме тът на 
Ловеч Минчо Казанджиев. 
Лекцията на кме та на 
Монтана Златко Живков 
беше: „Отговорната и от

во ре на към граж даните 
ин с ти ту ция „Об щи на”. По 
проб ле ми те на ев ро пейс
ки те пари, ко ито ча кат 
общините, мно го по лез на 
бе ше лек ци ята на Силвия 
Георгиева, уп ра ви тел на 
„НСОРБ – Актив” ЕООД 
„Пътят на ус пеш ния ев ро
пейс ки про ект” с кон к рет
ни те пре по ръ ки и съ ве ти.

Теодора Дачева – зам. 
из пъл ни те лен ди рек тор на 
НСОРБ, го во ри по ак ту ал
ни те за да чи и от к ри ти въп
ро си пред мес т на та власт. 
Тя за поз на  кме то ве те и с 
въз мож нос ти те на НСОРБ 
да под к ре пи об щи ни те и 

кме то ве те по из ник на ли
те проб ле ми в на ча ло то на 
ман дат 20112015 г.

На 3 фев ру ари се про ве де 
ре ги онал но то де ле гат с ко 
за се да ние за из ди га не кан

ди да ту ри за чле но ве на УС 
на НСОРБ. 

Квотата от че ти ри ма 
чле но ве на УС за об щи ни те 
от Северозападния ра йон 
за пла ни ра не бе ше по

пъл не на с яв но гласуване. 
Избрани бяха: Владимир 
Владимиров, кмет на Кула, 
Димитранка Каменова, 
кмет на Берковица, Иво 
Иванов, кмет на Лом, и 

Румен Маноев, кмет на 
Козлодуй.

Направени бя ха пред
ло же ния за чле но ве на 
Контролния съвет. ■ 
Слово плюс
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Кметове от Северозапада
из б ра ха чле но ве
на УС на НСОРБ
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Изграждане и ре мон ти на во доп ро вод ни 
мрежи, пътища, хра мо ве и ту рис ти чес ки 
ат рак ции в мал ки об щи ни са одоб ре ни за 
фи нан си ра не с 278 млн. лв., со чи обоб щена 
справ ка на фонд „Земеделие”. 

В Чипровци и Доспат ще се из г раж дат 
спор т ни центрове, в об щи на Ново се ло ще 
се ре мон ти рат две църкви, а в Антоново 
улич но то ос вет ле ние ще се под дър жа от 
слън че ва енергия. 

Алея за пе ше хо ден ту ри зъм и ко ло ез де не 
ще има в Пещера, а в Ковачевци – ет ног
раф с ки цен тър „Сурвакари”. Парите са по 
мер ки те за на сър ча ва не на ту рис ти чес ки 
дейности, за ос нов ни ус лу ги и за об но вя
ва не на на се ле ни мес та по Програмата за 
раз ви тие на сел с ки те райони. ■ Слово 
плюс

Малки об щи ни 
до го во ри ха 
278 млн. лв. за
бла го ус т ройс т во

Кметът на община Враца ин ж.  Ни ко
лай Иванов про ве де ра бот на сре ща 

с част от кме то вете на на се ле ни мес
та, пре воз вача по ре дов ните ав то бус ни 
ли нии, пред с та ви те ли на РУ ”Полиция”  и 
кон т ро лния от дел на ДАИ  Враца. 

Бя ха об съ де ни проблеми, свър за ни с не
за кон ните превозвачи, ко ито пъ ту ват 
по раз пи са ни ето на ре дов ни те ав то бус
ни ли нии на те ри то ри ята на об щи ната. 
Това фи нан со во зат руд ня ва Дружество 
„Автобусни пре во зи”. Георги Яков из ка
за ста но ви ще, че найси гур ният тран
с порт ос та ва автобусният, защото 
всеки ден во да чи те се про ве ря ват за 
ал ко хол и доб ро фи зи чес ко здраве, а пре
воз ните сред с т ва се под лагат на тех ни
чес ки преглед.

Присъстващите на бе ля за ха мер ки, за 
да се пре дот в ра ти рис кът от спи ра не  
на ре дов ни те ав то бус ни линии. 

Николай Иванов се ан га жи ра да про
веде пов тор на среща, на ко ято да се 
ана ли зи ра ефек тът от пред п ри ети те 
действия. ■ Слово плюс

Възстановено е 
дви же ни ето на 
къс ни те вла ко ве в пе тък
От23.01.2012г.„БДЖ–Пътническипре

вози”ЕООДразрешидвижениетовпетък  
накрайградскипътническивлакове№71208
Берковица–Бойчиновци/счасназами
наванеотБерковицав20.50ч/и№71209
Бойчиновци–Берковица/счасназамина
ванев22.05./,койтоосъществявавръзкас
последниябързвлакСофия–Лом.
Тебяхаспрениследвлизанетовсила

нановоторазписаниеот12.12.2011г..
Инициативатазапусканетовдвижениена
мотрисатаотБерковицадоБойчиновции
обратновпетъквечербешенаобластния
управителИвайлоПетровследнастоятелни
молбиотгражданите.■ Слово плюс

Автобусният
транспорт - 
най-сигурен

Жандармеристите, ко ито ох ра ня
ва ха ни ви те през лятото, се га вли
зат в селата. Увеличаваме при със
т ви ето на уни фор ме ни в найкри
тич ни те райони, къ де то има най
мно го кражби, съ об щи ди рек то рът 
на об лас т на та по ли ция в Монтана 
ко ми сар Валери Димитров.

Жандармеристите ще пат ру ли
рат но щем в мал ки те на се ле ни 
мес та на об щи ни те Вълчедръм, 
Бойчиновци, Якимово и Брусарци. 

Извънредните де жур с т ва за поч
ват от сре да та на февруари. 

От ре гис т ри ра ни те 2049 прес
тъп ле ния на те ри то ри ята на об ласт 

Монтана, краж би те са 1232. Най
мно го са до мо ви те – 471, взлом
ни те са 321, на сел с кос то пан с ка 
про дук ция и жи вот ни – 151, а от 
офи си и ма га зи ни – 105. Разкрити 
са 984 случая.

Областната ди рек ция на МВР 
в Монтана от чи та на ма ля ва не на 
прес тъп нос т та за ми на ла та го ди на 
с 13%. 

През 2011 го ди на е из вър ше но 1 
умиш ле но убийство. През 2010 г. 
умиш ле ни те убийс т ва на те ри то ри
ята на ре ги она са би ли 6. Блудствата 
и из на сил ва ни ята през из ми на ла та 
го ди на са 16. ■ Слово плюс

Нощни пат ру ли 
ще па зят се ла та

ДО
ОБЩИНСКИСЪВЕТ
ВРАЦА

ДЕКЛАРАЦИЯ
Ние,общинскитесъветнициотВМРОБългарско

национално движение – Движение за европейска
интеграция,ЗемеделскинароденсъюзиБългарска
социалистическа партия, съзнавайки отговорност
тасипредизбирателите,смедлъжнидазаявим:
1.Категоричносеразграничавамеотпубличните

изявинаПредседателянаОбСВраца–инж.Петя
Аврамова,вкоитотязаставазадтяснопартийните
интересинаПП„ГЕРБ”.
2. Настояваме инж. Петя Аврамова ясно да

обявява,чемнениятаистановищата,коитоизлага
втезислучаи,саличниилипартийниинепредс
тавляватмнениетоистановищетонаОбСВраца.
3.Предоставяменастоящатадекларациянавни

маниетонаОбщинскиясъветимедиите.
Следват 12 под пи са на 

съ вет ни ци те от ВМРО-ДЕИ, ЗНС, БСП



На заседанието си на 26 
януари общинският съвет 

в Монтана прие Стратегия за 
управление на общинската 
собственост за мандат 
20112015 г., разработена в 
съответствие с изискванията на 
Чл. 8, ал. 8 от ЗОС. на базата 
на задълбочен и всестранен 
анализ на състоянието по 
управлението и разпореждането 
на общинската собственост. 

Определени са основните 
цели, принципи и приоритети 
за придобиване, управление 
и разпореждане с имотите 
– общинска собственост, 
очертани са основните 
характеристики на отделинте 
видове имоти, които могат 
да се предоставят под наем 
или да бъдат предмет на 
разпореждане.

С 21 гласа „за” и 10 „против” 
Общинският съвет прие отчета 
за изпълнението на бюджета на 
Община Монтана за миналата 
година, който беше 31 558 200 
лв. 

Просрочените задължения са 
890 000 лв. 

Преходният остатък възлиза 
на 1 050 885 лв., от които 
933 301 лв. са от държавни 
и 117 684 от местни данъци. 
Изпълнението на местните 
приходи е 83%.

Споровете в залата започнаха 

с отчета на средствата от такса 
смет. При планирани 3 444 
697 лв. в общинската каса са 
постъпили 3 679 951 лв. За 
чистотата са използвани 2 304 
121 лв.  

Съветниците от ГЕРБ 
Ирена Димова и др Людмил 
Джурджов 
попитаха за 
разликата от 
около 1.5 млн. 
лв., къде са 
отишли парите и 
законосъобразно 
ли са използвани. 
Кметът Златко 
Живков 
отговори, че 
разликата идва 
от недоборите 
и лихвите по 
тях, които няма 
как да бъдат 
планирани. 
Съветниците 
от ГЕРБ обаче 
гласуваха против 
приемането 
на отчета, а 
председателят на групата им 
Златко Тодоров каза, че не 
е станало ясно с колко не е 
изпълнен бюджетът. 

Кметът Златко Живков заяви 
накрая, че в условията на криза 
изпълнението на собствените 
приходи с 83% е добро 

постижение. 
Съветниците обсъдиха 

още предложенията за 
проекти за трансгранично 
сътрудничество, годишния 
план за приватизация, 
отчета за общинския дълг, 

разпределението на преходния 
остатък от 2011 г., предложения 
за съфинансиране на обекти 
по проект „Красива България”, 
състоянието на общинската 
собственост и още много 
други проблеми в един доста 
натоварен дневен ред. ■ 
Слово плюс

В 
Об

щ
ин

ск
и 

съ
ве

т
–

 М
он

т
ан

а
2www. slovoplus. info   БРОЙ 5 (816), 9 - 15 ФЕВРУАРИ 2012Слово във фокус

83% изпълнение на 
собствените приходи
в условията на криза
е успех

Златко Живков:

ПриехаСтратегиязауправление
наобщинскатасобственост

Окръжна прокуратура в Монтана отказа 
да образува наказателно производство срещу

кмета на Монтана Златко Живков за нарушения 
при изпълнението на бюджета в периода 
от 1 януари до 31 декември 2010 година
ПрезсептемврипредседателятнаСметнатапалата

изпративГлавнапрокуратурадокладотизвършен
одитнаобщинаМонтана,споредкойто
саотклоненисредства,събраниоттакса
битовиотпадъцизафинансираненадруги
дейности.Посигналаеобразуванодосъдебно
производствовОкръжнапрокуратураМонтана.
Разследващитеслужителисаустановили,че
няма пренасочване на бюджетни средства, 
които да са използвани не по предназначение 
и няма данни за престъпление, извършено от 
длъжностно лице.
СъбранитеприходивобщинаМонтана

оттаксабитовиотпадъцисавразмерна
2милиона778хилядилевавтовачисло
изадълженияотпредходнигодини.За
одитираната2010тагодинареалновбюджета
сапостъпили1милион555хилядилева.
Направенитеразходизадейносттаса2
милиона074хилядилева.Такасаоказва,че
вобщинаМонтананесамонесаотклонени
средстваоттаксабитовиотпадъци,а
дейноститепочистотатасадотиранис520481
хилядилева.
НикъдевЗаконазаместниданъциитакси

неепосочениначинът,покойтосеизразходватсредствата
оттаксата.Освентоватенемогатдасеопределяткато
целеви,пишевпрокурорскотопостановление.Затакива
сесчитатсубсидиитеотдържавниябюджетсизрично
регламентираноцелевопредназначение.Таксабитови
отпадъцинеесубсидияотДържавниябюджетивЗакона
заместниданъциитаксинеерегламентиранначинътна
разходванетой,затованееналицепрестъплениепочл.254
отНаказателниякодекс.■

►Падналият 
ми на ла та 

сед ми ца 
пър ви сняг 
в Монтана 

до не се мно
го ра дост 

на децата, 
ко ито из ля
зо ха на вън в 

по чив ни те 
дни и пре вър

на ха вся ка 
стръм ни на в 
пар ко ве те в 

пързалка.

СНИМКА:
КРУМ КРУМОВ

Прокурорска 
про вер ка на 
кме та на Лом

ЕвелинкаПетрова,общинскасъветничка
отСдружениезаЛом,еподалажалбав

прокуратурата,вкоятотвърди,чехораотГЕРБи
отръководствотонаобщинатавЛомяпритискат
дагласувавобщинскиясъветстяхнатагрупа.
БилапривикванаприкметаИвоИвановияпри

нудилидаподадезаявлениезаосвобождаванеот
длъжносттадиректорнадетскаградина„Калинка”.
ГЕРБнямамнозинствовобщинскиясъветв

Лом.16душисаопозиция.Групатаимсебори
дапривлечесъветници,задаможедавластвав
общинскиясъвет,твърдитя.
„Азнямампроблемснитоединотсъветниците.

СъбралисмеседаработимзаЛом.Госпожа
Петровапродължавадаедиректорнадетската
градина”,коментирапреджурналистикметътна
ЛомИвоИванов.■ Слово плюс

Община Монтана из пъл
ня ва про ект “Развитие 

на дреб нома щаб на спор т на 
и рек ре аци он на ин ф рас т
рук ту ра в тран с г ра нич ния 
ре ги он Монтана  Пирот”, 
спе че лен по Програма за 
тран с г ра нич но сът руд ни чес
т во (ТГС) по Инструмента за 
пред п ри съ еди ни тел на по мощ 
(ИПП) България – Сърбия, 
Приоритетна ос 1 ”Развитие 
на мал ко (дребно) ма щаб на 
ин ф рас т рук ту ра”

Проектът е на об ща 
стойност 424 011 €, от ко
ито без въз мез д на та по мощ 
за об щи на Монтана е 100 % 
 258 666 €, а 165 345 € са за 
об щи на Пирот, от ко ито соб

с т ве ният фи нан сов при нос 
(15%) е в раз мер на 24 802 € .

Водеща ор га ни за ция по 
из пъл не ни ето на про ек та 
е об щи на Монтана, а об
щи на Пирот е партньор. 
Договорът за из пъл не ние 
на про ек та е склю чен на 
29.07.2011 г. Про дъл жи тел
нос т та му е 18 месеца.

Целта на прог ра ма та е да 
за си ли сбли жа ва нето на бъл
га росръб с кия тран с г ра ни чен 
регион  чрез сът руд ни чес т во 

в икономическата, со ци ал
на та и еко ло гич на та област. 
Също така чрез из г раж да не
то на спор т ни те съ оръ же ния 
да се мо ти ви рат де ца та да 
спор ту ват по ве че и да опоз
на ват природата.

Пред ви де но е стро ител с т
во на об що 4 спор т ни съ оръ
же ния и 2 дет с ки площадки. 

Община Монтана ще из
г ра ди 2 съ оръ же ния в Мон
та на и в с. Ни ко ло во и 1 
дет с ка пло щад ка в Монтана. 

Спортните съ оръ же ния мо гат 
да се из пол з ват за тре ни ров
ки и със те за ния по во лейбол 
и фут бол на мал ки врати. 
Детската пло щад ка ще е раз
по ло же на в ра йо на на ЦДГ 
№ 7 “Приказен свят” в ж.к. 
„Младост” и е пред наз на че на 
за раз лич ни иг ри на открито. 

Двете спор т ни съ оръ же ния 
и дет с ка та пло щад ка в об щи
на Пирот ще се из г ра дят във 
ва кан ци онен ком п лекс Rajic. 
■ Слово плюс

Трансгранично сътрудничество
между Монтана и Пирот
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Правителството ут
вър ди под пи са ни те през 
но ем в ри м. г. из ме не ния 
на два та фи нан со ви до
го во ра с Европейската 
ин вес ти ци он на бан ка /
ЕИЕ/ за стро ител с т во
то на Дунав мост при 
ВидинКалафат и пред
ла га на Народното съб ра
ние да ги ратифицира. С 
про ме ни те сро ко ве те за 
ус во ява не на сред с т ва та 
по за еми те се удъл жа ват 
до 31 де кем в ри 2012 г.

С два та до го во ра ЕИБ 
пре дос та вя 70 млн. ев
ро за съ фи нан си ра не на 
про ек т ни те и стро ител
ни те дейнос ти на но вия 
мост. Неизтеглените до
се га тран шо ве са в раз
мер на 29,5 млн. евро.

Забавянето на ус во
ява не то на сред с т ва та 
се дъл жи на слож нос т та 
на про ек та и фи нан си
ра не то му от ня кол ко 
ин с ти ту ции с раз лич ни 
изисквания, ко ето удъл
жи под гот ви тел на та фа за 
след срока, пла ни ран при 
сключ ва не то на фи нан со
ви те до го во ри с ЕИБ.

Договорените из ме не

ния ще оси гу рят ус во
ява не то на сред с т ва та за 
фи нан си ра не на съ щес
т ве на част от про ек т но
стро ител ни те ра бо ти и 
над зо ра по Дунав мост 2. 
Те уреж дат и въп ро са с 
изис к ва ни ята на бан ка та 
към соб с т ве нос т та вър ху 
ак ти ви те на мос та съг
лас но меж дуп ра ви тел с т
ве но то спо ра зу ме ние на 
България и Румъния от 
2000 г.

Удължаването на сро
ко ве те за пол з ва не на 
за еми те ще обез пе чи 
пос ти га не то на глав на та 
цел на стро ител с т во то на 
но вия мост на р. Дунав – 
съз да ва не на лип с ва ща та 
ди рек т на връз ка в ин ф
рас т рук ту ра та за ин тег
ри ра не на тран с пор т на та 
мре жа на България с 
ев ро пейс ки те тран с пор т
ни мре жи и по ви ша ва не 
на кон ку рен тос по соб
нос т та на бъл гар с ка та 
ико но ми ка чрез сни жа
ва не на вре мет ра ене то и 
раз хо ди те за тран с порт 
на хо ра и сто ки към и от 
стра ни те от Европейския 
съюз. ■ Слово плюс

Ще ра ти фи ци рат 
из ме не ни я в до го во ри те
за стро ител с т во то 
на Дунав мост 2

Синята ко али ция аб
со лют но ма ни пу ла тив но 
тъл ку ва от го во ра на БАН 
по по вод сте пен та на 
опас ност на про уч ва не то 
и до би ва на шис тов газ 
по ме то да хид рав лич но 
разбиване, за яви Георги 
Божинов от ПГКБ по 
по вод  пред ло же ни ето на 
СК за от мя на на мо ра то
ри ума

В под к ре па на ду ми те 
на Георги Божинов се из
ка за де пу та тът от ПГКБ 
Петър Курумбашев, 
кой то из че те кон к рет
ния текст от пис мо
то на БАН, в ко ето е 
записано, че: „Учените 
от Геологическия ин с
ти тут при БАН не би ха 
мог ли да се ан га жи рат с 
ар гу мен ти ра но ек с пер т но 
мне ние от нос но тех но
ло ги ята за из в ли ча не на 
шис тов газ пос ред с т вом 
хид рав лич но разбиване, 
при ла га но от во де щи 
неф то и га зо до бив
ни ком па нии”. Според 
Петър Курумбашев в 
пис мо то си уче ни те от 
БАН, яс но и ди рек т но 
заявяват, че не пот вър
ж да ват бе зо пас  нос тта 
на при ла га не то на то зи 
метод. 

Не е нуж но да си 
академик, за да знаеш, че 

и та зи го ди на в България 
ще ва ли сняг, ко мен ти
ра с иро ния Божинов. 
„От Синята ко али ция 
скри ха въпроса, кой то са 
за да ли на БАН за шис
то вия газ и про че то ха 
са мо отговора. Чухте 
ли въпроса, кой то са 
задали? Ако за пи там 
БАН през 2012 г. ос
вен дъжд, ще ва ли ли 
и сняг, ка къв ще бъ де 
от го во рът и нуж но ли 
е да си академик, за да 
го знаеш?”, ри то рич но 
по пи та Георги Божинов 
и обясни, че БАН не се 
ан га жи рат с кон к рет но 
становище, но то ва не 
означава, че ме то дът не е 
опасен.

Според Георги 
Божинов в България са 
про ве де ни хи ля ди ге
олож ки изследвания, 
за ко ито през го ди ни
те са да де ни ми ли ар ди 
левове. Той изтъкна, че 
ко га то ед но из с лед ва не 
е пла те но от дър жа ва та 
с дър жав ни пари, ре
зул та ти те от не го ста ват 
соб с т ве ност на бъл гар с
ка та дър жа ва и оти ват в 
Националния геофонд, 
а ко га то е про ве де но с 
час т ни сред с т ва  ос вен 
за ге олож ко откритие, 
от к ри ва те ли те мо гат да 
пре тен ди рат и за тър гов
с ко откритие. „По то зи 
на чин но си те лят на пра
ва та ста ва ди рек тен кон
це си онер на откритието. 

Точно за ра ди то ва 
Коалиция за България 
вне се за ко ноп ро ект да 
бъ де заб ра нен ме то дът на 
хид рав лич но раз би ва не 
за про уч ва не и до бив на 
шис тов газ. Този ме тод 
е са мо един от мно го
то ме то ди за про уч ва не 
на шис то ви находища, 
но един с т вен за до бив”, 
под чер та още Божинов. 
■ Слово плюс

Георги Божинов: 
Синята ко али ция 
ма ни пу лира ста но ви ще 
на БАН за шис то вия газ

Мирослав ГЕТОВ
Публично об съж да не на 

Годишен от чет за из пъл
не ние на Бюджет 2011, на 
Проект за бю джет на об
щи на Мездра за 2012 г. и 
на Годишна прог ра ма за 
уп рав ле ние и раз по реж да не 
с имо ти – об щин с ка соб с
т ве ност през т. г. се про ве
де в за се да тел на та за ла на 
Общинския съвет. В рам ки
те на дискусията, ко ято се 
ор га ни зи ра за де ве та по
ред на година, кме тът Иван 
Аспарухов пред с та ви и 
Програма за уп рав ле ние на 
об щи на Мездра през ман дат 
2011 – 2015 г. Обсъждането 
ува жи ха над 60 слу жи те ли в 
об щин с ка та администрация, 
съветници, кме то ве на се
ла и кмет с ки наместници, 
сек ре та ри на читалища, 
ръ ко во ди те ли на об щин с ки 
дру жес т ва и предприятия, 
пред с та ви те ли на со ци ал ни 
институции, на син ди ка
ти те и бизнеса, мес т ни и 
ре ги онал ни медии. Въпреки 
ши ро ка та разгласа, не при
със т ва ха ди рек то ри те на 
учи ли ща и дет с ки градини, 
слаб ин те рес от но во про яви 
и гражданството.

„Независимо от стро ги
те бю джет ни ограничения, 
Община Мездра не до пус
на отс тъп ле ние от по ети те 
ан га жи мен ти и из пъл не ни
ето на пос та ве ни те це ли”, 
под чер та при ана ли за на 
от че та на ми на ло го диш ния 
бю джет кме тът Аспарухов. 
„Запазено е ка чес т во то 
и бро ят на пуб лич ни те 
услуги, пре дос та вя ни на 
на се ле ни ето от Общината; 
ня ма зак ри ти бю джет ни 
звена; оси гу рен е не об хо
ди ми ят фи нан сов ре сурс за 
обез пе ча ва не на те ку щи те 

пла ща ния по спе че ле ни те 
про ек ти по опе ра тив ни те 
прог ра ми на Европейския 
съ юз до тях но то въз с та но
вя ва не”.  

Приходнораз ход на та 
част на Бюджет 2011 е в 
раз мер на 10 378 897 лв., 
от ко ито 6 598 575 лв. за 
де ле ги ра ни те от дър жа ва
та дейс нос ти и 3 780 322 
за мес т ни те дейности. В 
срав не ние с 2010 г. об щин
с ки те при хо ди ка то ця ло са 
се уве ли чи ли с 237 хил. лв., 
а мес т ни те – с по ве че от 
480 хил. лв. Като не га тив на 
тен ден ция Аспарухов по со
чи на рас т ва не то на от но си
тел ния дял на при хо ди те от 
дър жав ния бю джет (77%) 
спря мо соб с т ве ни те при хо
ди (23%). 

Отчетено бе също, че 
са мо през м. г. Община 
Мездра е ре али зи ра ла три 
зна чи ми со ци ал ни про ек ти 
по ли ния на ЕС, по ко ито са 
ус во ени приб ли зи тел но 425 
000 лв., оси гу ре на е вре мен
на тру до ва за етост на 146 ду
ши ка то со ци ал ни асистенти, 
до маш ни помощници, лич
ни асистенти, гра ди на ри и 
път ни стро ите ли и са об с
лу же ни 200 потребители. 
Същевременно са из пъл не ни 
8 позна чи ми обек ти в сфе
ра та на ка пи тал но то стро
ител с т во (ре монт на улици, 
чет вър ток лас ни пъ ти ща и об
ра зо ва тел на инфраструктура) 
на об ща стойност 543 хил. 
лв. 

Финансовата рам ка на 
про ек то бю джет’2012 е 10 
970 246 лв. От тях: 5 913 815 
лв. (53.90%) дър жав ни и 5 
056 431 лв. (46.10%) мес
т ни приходи. Очаква се да 
про дъл жи да се за дъл бо ча ва 
от ри ца тел на та тен ден ция 

от об щин с ка та хаз на да се 
до фи нан си рат все по ве че 
де ле ги ра ни от дър жа ва та 
дейности. 

Запазва се и нез на чи тел
ни ят раз мер на це ле ва та 
суб си дия от ре пуб ли кан с кия 
бю джет за ка пи та ло ви раз хо
ди – ед ва 367 хил. лв. 

През т. г. Община Мездра 
ще ра бо ти по из пъл не ни ето 
на че ти ри ев роп ро ек ти и на 
един, фи нан си ран от япон с
ко то правителство, на об ща 
стойност към 7,5 млн. лв. 

Сред позна чи ми те ин
ф рас т рук тур ни проекти, 

за ло же ни за ре али зи ра не 
през 2012 г., са ре монт на 5 
ули ци в гр. Мездра и в се ла
та Върбешница, Моравица, 
Зверино и Игнатица, до вър
ш ва не ре кон с т рук ци ята на 
IVклас на та път на от сеч ка 
Ослен Криводол – Лик – 
Дърманци и на учас тъ ка 
Зверино – Оселна и съ фи
нан си ра не на про ек ти те за 
раз ши ря ва не на Дома за ста
ри хо ра и за из г раж да не то на 
те ра пев тич на ра бо тил ни ца 
за де ца и мла де жи с ув реж
да ния – всич ки те на об ща 
стойност 487 хил. лв.■

Представяне на Проект 
„Създаване на ус ло вия за раз ра бот ва не и 

при ла га не на ефек тив ни и ефи кас ни по ли ти ки за ус
тойчи во раз ви тие на об щи на Мездра” 
по ОП „Административен ка па ци тет”

Напресконференция,състояласена30януари
взаседателнатазаланаОбщинскиясъвет,кметът
ИванАспаруховпредставиПроект„Създаванена
условиязаразработванеиприлаганенаефек
тивнииефикасниполитикизаустойчиворазви
тиенаобщинаМездра”№А10138/11.01.2012
г.,посхемазапредоставяненабезвъзмездна
финансовапомощBG051PO002/10/1.304на
Оперативнапрограма„Административенкапа
цитет”(ОПАК),ПриоритетнаосI„Доброуправле
ние”,Подприоритет1.3„Ефективнакоординацияи
партньорствоприразработванеипровежданена
политики”,сбенефициентОбщинаМездра,чието
изпълнениестартирана11.01.2012г.
Набрифингазаинтересованителица,широката

общественостимедиитебяхазапознатисобщата
исъсспецифичнитецелинапроекта,сцелевите
групи,къмкоитоенасочен,сосновнитедейности,
предвиденизаизпълнениепонего,кактоисочак
ванитерезултати.Тойенаобщастойност283
625лв.спериодзаизпълнение–18месеца,до
11.07.2013г.85%отсредстватащебъдатотпусна
тиотЕвропейскиясоциаленфонд,аостаналите
15%–отдържавниябюджет.
Представенбеиекипът,койтощереализи

рапроекта:НинаДанколова–ръководителна
проекта,ЗлатинаМихайловаКарова–координатор
„Общипоръчки”,ДесиславаГешева–координатор
информацияипубличност,ДимитърПавлов–ко
ординаторпроучвателниианалитичнидейности,
ЦецаКостова–счетоводителиАнтонАнтонов–
техническисътрудник.
Проектът„Създаваненаусловиязаразработва

неиприлаганенаефективнииефикасниполитики
заустойчиворазвитиенаобщинаМездра”сеосъ
ществявасфинансоватапомощнаОПАК,съфи
нансиранаотЕвропейскиясъюзчрезЕвропейския
социаленфонд.

Обсъдиха бюджети 2011
и 2012 в община Мездра
КметътИванАспаруховпредставии
Програмазауправлениенаобщина
Мездрапрезмандат2011–2015г.

Кметът на Белоградчик 
Борис Николов бе при ет от 
пос ла ни ка на Русия  Юрий 
Исаков по ус та но вя ва не на въз
мож ност за поб ра ти мя ва не на 
Белоградчик с град от Русия. 
По вре ме на сре ща та кме тът 
Николов нап ра ви мо ти ви ра но 
пред ло же ние в уни сон с ак ти
ви зи ра не на рус кобъл гар с ко то 
сът руд ни чес т во в об лас т та на 
ико но ми ка та и дру ги сфе ри на 
об щес т ве ния живот, те зи кон
так ти да бъ дат пре не се ни и на 
ни во поб ра ти ме ни градове. 

Пос ла ник Исаков бла го
да ри за про яве ния ин те рес 
и под к ре пи та зи фор ма на 
сътрудничество, ко ято би 
до ве ла до раз ви тие на поин
тен зив ни кон так ти меж ду 
две те страни. Той сподели, че 
има и кон к рет но пред ло же ние 
и смя та за удач но гра дът от 
Русия да бъ де от Башкирия 
(Република Башкортостан). 
В та зи ре пуб ли ка е ро ден и 
той са ми ят. Башкирия е раз
по ло же на меж ду Европа и 

Азия и има те ри то рия 92,6 
хил. кв. км. Столица е град 
Уфа. Населението е поч ти 
4,2 млн. жители.  36,3 про
цен та са руснаци, а 96,4% от 
ця ло то на се ле ние на стра
на та вла дее рус ки език. Тя е 
су бект в със та ва на Руската 
Федерация. Влиза в със та ва 
на Приволжски фе де ра лен 
ок ръг и Уралски ико но ми чес
ки район. Богата е на нефт, 
газ, въглища, же ляз на ру да 
и злато. Древните на ро ди на 
на ши те стра ни имат от дав
наш ни връзки. Те имат об щи 
ко ре ни още във Великата 
Волжска Булгария. Еднаква 
е и аб ре ви ату ра та на стра ни
те – РБ.  В близ ко вре ме ще 
бъ де из вес тен и гра дът, с кой
то Белоградчик ще ус та но ви 
при ятел с ки отношения.  

Кметът Борис Николов се 
срещ на и с Игор Илингин – 
тър гов с ки пред с та ви тел на 
Русия в България, съобщиха от 
пресслужбата на общината. 

■ Слово плюс

Белоградчик ще се 
поб ра ти мява с град 
от Русия
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ОбС  Козлодуй без 
въз ра же ния бе ше при ета 
Програма за уп рав ле ние 
на об щи ната за пе ри ода 
20112015 г., пред ло же на 
от кме та Румен Маноев. 
„Имаме мно го и ам би ци
оз ни пла но ве за бъ де ще то 
на общината, ко ито над г
раж дат вър ху свър ше но то 
до момента. Фактът, че 
Общинският съ вет без 
въз ра же ния под к ре пи 
Програмата за уп рав ле ние 
за след ва щи те 4 години, де
мон с т ри ра ре шимос т та ни 
да оси гу рим на жи те ли те на 
Козлодуй и окол ни те се ла 
въз мож но найдоб ри те ус
ло вия за живот, работа, раз
ви тие и за бав ле ние” – ка за 
Румен Маноев след се си ята 
на Общинския съвет.

По вре ме на за се да ни ето 
бя ха ра зис к ва ни об що 16 
точ ки от днев ния ред. Беше 
при ета плансмет ка та за 
чис то та та на гра да и ос та
на ли те 4 кметс т ва (Хърлец, 
Гложене, Бутан и Крива 
бара). Единодушно бе ше 
гла су ва но и пред ло же ни ето 
на кме та Румен Маноев за 
ак ту ва не на 27 нед ви жи ми 
имота, об щин с ка соб с т ве
ност в град Козлодуй, на 
чи ято те ри то рия по ве че то 
от жи ву щи те не при те жа ват 
до ку мен ти за соб с т ве ност 
или за пол з ва не на имота. 

Съветниците при еха и из
да ва не то на за пис на за по
вед от Об щи на Козлодуй в 
пол за на Министерството 
на окол на та сре да и водите, 
с ко ято ще бъ де обез пе че
но аван со во то пла ща не по 
до го вор за без въз мез д на 
фи нан со ва по мощ за ре али
за ция на пър вия пет го ди
шен етап от из г раж да не то 
на во ден ци къл на град 
Козлодуй, съобщиха от 
пресслужбата на общината.

Община Козлодуй под
пи са до го вор за без въз мез
д но фи нан си ра не с МОСВ 
(Министерство на окол на та 
сре да и водите) за ре али за
ци ята на пър вия пет го ди
шен етап от „Интегриран 
ин вес ти ци онен про ект 
във вод ния сек тор на гр. 
Козлодуй“ по Оперативна 
прог ра ма „Околна сре да 
2007–2013 г.“. Проектът е 
на стойност 23 674 277,63 
ми ли она лева, ка то е съ
фи нан си ран от Община 
Козлодуй със су ма в раз
мер на 7,28% от об ща та 
стойност, а сро кът на из
пъл не ние е 45 месеца.

Пълният текст на 
Програмата за уп рав ле ние 
на об щи на Козлодуй за пе
ри ода 20112015 г. мо же да 
на ме ри те на стра ни ца та на 
об щи на та www.kozloduy.bg/ 
■ Слово плюс

ОбС - Козлодуй 
прие прог ра ма
за уп рав ле ние на
об щи на та за 
пе ри ода 2011-2015 г.

Празникът на ме да в град 
Козлодуй се про веж да от 
2009 г. по ини ци ати ва на 
Държавно пред п ри ятие 
„Радиоактивни от па дъ ци” 
(ДП РАО). Събитието се 
ор га ни зи ра в на ве че ри ето 
на Деня на пче ла ря – 10 
февруари, ко га то пра вос
лав на та цър к ва чес т ва св. 
Харалампи, пок ро ви тел на 
пчеларите. През та зи го
ди на пред с тои чет вър то то 
из да ние на празника, кой то 
бе ле жи на рас т ва ща по пу
ляр ност как то сред про из во
ди те ли те на мед от региона, 
та ка и сред населението.

Идеята, с ко ято ДП РАО 
уч ре ди изложението, бе да 

се по пу ля ри зи ра фактът, че 
медът, про из ве ден в ре ги он 
с на ли чие на съ оръ же ния за 
уп рав ле ние на ра ди о ак тив
ни отпадъци, по ни що не 
отс тъп ва на про из вод с т во то 
на пче ла ри те от дру ги ра
йо ни на страната. За че ти ри 
го ди ни бя ха из г ра де ни мно
го доб ри пар т ньор с ки от но
ше ния с производителите. 

Празникът се пла ни ра 
съвместно, а стре ме жът 
е съ дър жа ни ето му да 
се надгражда, да се раз
ши ря ват по ло жи тел ни те 
ефек ти от не го за всич ки 
участници. В та зи връз ка 
в Празника на ме да 2012 
учас тие ще взе мат ев ро де

пу та ти те Владимир Уручев 
и Мария Неделчева, ко ято 
е с ак тив на по зи ция в те ку
щи те де ба ти в Европейския 
пар ла мент (ЕП) по по вод 
стра те ги ята за под по ма га
не на пче ла ри те в пе ри ода 
2013 – 2020 година. В рам
ки те на изложението, ко ето 
бе от к ри то на 3 фев ру ари, 
бе пред ви де на сре ща с два
ма та бъл гар с ки пред с та
ви те ли в ЕП. По вре ме на 
разговора про из во ди те ли те 
на мед пос та виха всич ки 
въп ро си, свързани с тях на та 
дейност, и по лу чиха ак ту ал
на ин фор ма ция за тен ден
ци ите и фи нан си ра не то на 
пчеларството.■

Евродепутатите Мария 
Неделчева и Владимир 
Уручев гос ту ваха на 
праз ни ка на ме да в Козлодуй
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Елеонора ЦАНОВА
"Понeже не мо гат да 

раз ре шат со ци ал ни те проб
ле ми, за ла гат на сплаш ва
не то, на про ти во пос та вя не
то и на разделението. Така 
спла ши ха и земеделците, и 
миньорите, и ра бот ни ци те 
от БДЖ, това е уп рав ле ние 
на страха. 

Страхът е ос нов на та тех
но ло гия на урав ле ни ето на 
ГЕРБ, но те не мо гат да ре
шат проб ле ми те на хората, 
не що повече, со ци ал ни те 
проб ле ми са пре диз ви ка ни 
от са мо то правителство." 
Така в Мездра ли де рът 
на со ци алис ти те и пред
се да тел на Партията на 
ев ро пейс ки те со ци алис ти 
Сергей Станишев фор му
ли ра  от но ше ни ето си към 
нас то ящо то уп рав ле ние на 
страната. В Мездра той бе 
по по вод 102го диш ни на та 
от съз да ва не то на мес т на та 
струк ту ра на со ци алис ти
те . Пар тий на ор га ни за ция 

отчете, че от 20 про ве де ни 
из бо ри в го ди ни те на  де
мок ра ци ята БСП в Мездра 
има 16 по бе ди , т ри за гу
бе ни из бо ри и един ра вен 
резултат.

Посещението на ли де ра 
на ле ви ца та стар ти ра  от
тук пре диз бор на та дейност 
на партията, ко ято за поч
нева с от чет ноиз бор на та 
кам па ния. Той  го во ри за 
със то яни ето на пар ти ята 
и ал тер нат ги вата, която 
пред ла га тя на се гаш но то 
управление. 

"Една пар тия ви на ги 
тряб ва да бъ де го то ва за 
пред с роч ни из бо ри, бях ме 
три ме се ца в кам па ния и 
се га до ве ри ето и кон ди
ци ята са раз лич ни . Т ряб
ва да се нап ра ви ана лиз 
на вся ка ед на об щи на, на 
сла би те страни  къ де сме 
сбър ка ли, къ де ни е си ла
та. Ня къ де ще се на ло жат 
промени. За во та на не до
ве рие към пра ви тел с т во то 

има ме основание. При то ва 
без дейс т вие на пра ви тел
с т во то се нат ру па ха мно
го тежки, ня кои по роч ни 
прак ти ки в дейс т ви ята на 
Ми нис тер с т во то на вът
реш ни те ра бо ти, ка то пос
лед ни те случ ки в Перник 
с уби та та Мирослава и 
са мо уби лия се сви де тел, 
слу ча ите на по ли цейс
ко на си лие в Мировяне и 
Скравена. Няма ни то ду ма 
на разкаяние, ни то кон к
рет ни мер ки това да не се 
случва". 

При по се ще ни ето 
си в Мездра Станишев 
подчерта и по зи ци ята си 
ка то ли дер на ев ро пейс
ки те со ци алис ти по от но
ше ние на по ли ти ка та на 
Европейския съ юз в мо
мен та. Той е за явил ка те го
рич но на найви со ко ни во 
в Брюксел, че две го ди ни и 
по ло ви на в Европа се во ди 
политика, ко ято за ла га са мо 
на фи нан со ви те ог ра ни че

ния ка то ре зул тат за из ли за
не от кри за та . 

Та зи ре цеп та с по ред 
не го не ра бо ти в Европа 
и в България съ що. П ра
вил на та по зи ция е, че за 
из ли за не от ико но ми чес
кат а кри за тряб ва да има 
ба ланс меж ду фи нан со ва та 
от го вор ност и мер ки за 
иконо ми чес ки рас теж, за 
съз да ва не на ра бот ни мес
та, ко ето да поз во ли Европа 
да ге не ри ра ръст и да бъ
де сил на икономически. 
Това за съ жа ле ние спо де ли 
Станишев, не се слува. 
Той ще нас то ява вед на га 
да се взе мат мер ки и да се 
за де лят сред с т ва за бор ба 
с без ра бо ти ца та, осо бе но 
сред мла ди те хора. 

Конкретното пред ло
же ние на ев ро пейс ки те 
со ци алис ти е да се от де
лят 10 ми ли ар да ев ро от 
не из пол з ва ни те сред с т ва 
в ев ро пейс кия со ци ален 
фонд за пре одо ля ва не на 
мла деж ка та безработица 
чрез сти му ли ра не на пър
во ра бот но мяс то и дру ги 
мерки. В България безра
бот ни те мла ди хо ра са 27 
про цен та и на те зи мла де
жи тряб ва да се да де шанс, 
смя та пред се да те лят на 
Партията на ев ро пейс ки те 
социалисти■

Станишев в Мездра: 
ГЕРБ за ла гат 
на сплаш ва не то
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Славко ГРИГОРОВ
Авторът на първата 

печатна книга на български 
език „Абагар” Филип 
Станиславов е малко 
известен. Книгата си 
печата в Рим през 1651 г. 
с образа на Дева Мария. 
„Абагар” е отпечатана 
(анопистогравски) само 
върху едната страна на 
пет големи хартиени 
листа с ширина 44,5 см и 
височина 33,5 см. Текстът 
е в четири тесни колони 
върху всеки лист, като 
всяка колона е обградена 
от рамка с орнаменти. 
Изрязани и налепени в 
последователността на 
текста, колоните образуват 
книжна лента, дълга 580 
см. На няколко места на 
текста има празни места за 
вписване на името, на когото 
е свитъкът. Така полученият 
свитък, който има молитви, 
е бил удобен да се носи от 
притежателя като «живи 
мощи».

Защо заглавието е 
„Абагар”, научаваме от 
Димитър Мантов в книгата 
му „Абагар и вещиците”, 
която е исторически роман, 
а така също и от Петър 
Динеков. Абгар е арменски 
владетел, който е известен 
със своето послание до Исус 
Христос. За него споменава 
найнапред Евсений (265
340), който твърди, че то е 
запазено в архива на град 
Едеса. Това е единствен 
случай, когато смъртен е 
получил писмо от Исус. 
Затова Филип Станиславов 
е записал в края на книгата 
си да се носят „абагарите” 
вместо силни мощи и да се 
вярва, че както цар Абгар се 
докосвал до отвъдното, така 
и те ще сторят това.

В книгата е отпечатано 
писмото на цар Абгар. 
Според християнската 
легенда той се разболял 
от тежка болест и написал 
писмо до Исус с молба за 
избавление. Исус изобразил 
лика си на кърпа, в която 
завил писмото и му го 
изпратил. След като го 
получил цар Абгар оздравял. 
Тази легенда засилва 
вярата в светите личности 
и в чудотворната сила на 
иконите.

Силно впечатлява 

предисловието на книгата 
„Абагар”. "Както пчелата 
събира мед и восък от 
различни благоуханни цветя, 
тъй и Филип Станиславов, 
епископ на Велика България, 
събра и нареди своя 
„Абагар” и го дари на своя 
български народ.”

Филип Станиславов 
е роден през 1614 г. в 
крайдунавското с. Ореше по
близо до Свищов отколкото 
до Никопол.

През ноември 1627 г. 
постъпва в Илирийския 
колеж в Лорето. След 
завършване на учението 
си в колежа през декември 
1632 г. е ръкоположен за 
поддякон в Реканати, градче 
в Северна Италия, намиращо 
се близо до Лорето. По
късно, след една година, 
получава дяконски чин, а 
само месеци след това става 
свещеник и продължава да 
се доказва като талантлив 
българин, към когото 
проявяват интерес Илия 
Маринов и Петър Богдан – 
Бакшев в Чипровци, а така 
също и в Рим и там за кратко 
време защитава докторска 
дисертация. Ръкописът 
на дисертацията му се 
съхранява в библиотеката 
на Ватикана, но все още не 
е проучена от български 
историци.

През 1636 г. идва в 
България като мисионер, 
изпратен от Ватикана, 
и за тази цел обикаля 
никополските села, отива 
в Русе, Разград, Варна и 
изпълнява възложената му 
задача, но каква е била тя, не 
е известно.

Отново е в България 
през 1640 г., вероятно е 
повикан от Петър Богдан 
за шестмесечна обиколка 
на редица селища в 
Българско и Влашко и така 
двамата видни личности 
се сближават и се отдават 
на съвместна борба за 
освобождението на родината 
от османско потисничество. 
Има сведения, че след 
съвместната им обиколка 
с Петър Богдан, Филип 
Станиславов през 1643 г. 
обикаля много селища около 
Скопие и в югозападните 
български земи.

Вероятно на познанството 
му с Петър Богдан и по 
негово настояване през 
1648 г. Филип Станиславов 
е утвърден за никополски 
епископ. Активна е неговата 
работа там за изграждането 
на училища и църковни 
храмове. За осигуряване на 
средства за изграждането 
им се обръща към 
дубровнишките търговци 
в Никопол, които имали 
там цял квартал и те го 
подкрепяли.

Като никополски 
епископ той не се отказвал 
от пътуванията си из 
Европа, до Виена, Полша 
и други страни, но без да 
запознава Конгрегацията 
и за това остава загадъчна 
дейността му. Предполага 
се, че е обикалял тези 
страни с Петър Парчевич. 
Двамата видни българи са 
разговаряли с вождовете на 
тези страни за организиране 
на борбата с поробителите. 
За тази им дейност имало 
доноси, че двамата са 
вършели дела не за църквата, 
а се занимавали с политика. 

Доносите 
срещу Филип 
Станиславов са 
били изпълнени 
със злъч и имало 
предложения 
никополският 
епископ да бъде 
обявен за „враг 
на църквата”.

Това е 
причината Петър Парчевич 
и Филип Станиславов 
едновременно да бъдат 
отстранени като духовни 
водачи в епархиите им. 
Двамата използват високото 
си положение в църквата и 
действали за създаване на 
антитурска коалиция, като 
българите с оръжие отвътре, 
а войските на християнските 
държави отвън ще ни 
освободят от турците. 
Така двамата виждали как 
България ще възкръсне.

За защита на Петър 
Парчевич и Филип 
Станиславов Петър 
Богдан пише писма до 
Ватикана, но не получава 
отговори. Станиславов 
през 1662 г. отива в Русе, 
където е обикновен 
свещеник в църквата на 
дубровнишките търговци. 
През 1666 г. се присъединява 
към посолството на 
Австрийската империя 
и работи като преводач, 
живее на различни места 
и продължава да се бори 
за възстановяването на 
честта си от Конгрегацията. 
Найпосле през 1673 г. е 
възстановен като епископ, 
но вече изморен и болен, 
на 8 август 1674 г. умира 
на 60годишна възраст в 
Никопол.

Свършва земният път 
на Филип Станиславов, но 
остава загадъчна смъртта 
му, която до наши дни не е 
изяснена. Още повече, че по 
това време според Димитър 
Мантов, в цитираната вече 
книга, се изразява съмнение, 
че по това време са починали 
и други видни личности 
католици: на 23 юли 1674 г. 
в Рим внезапно умира Петър 
Парчевич, 16 дни след това 
умира Филип Станиславов, 
2 месеца след това в 
Чипровец скоропостижно 
напуска земния свят 
Петър Богдан. Четвъртият 
починал е чипровчанинът 
Франческо Соймирович, 
който също като Парчевич 
и Филип Станиславов е от 
видните радетели, търсели 
подкрепа от други страни 
за освобождението на 
България.

Позовавайки се на това, 
Димитър Мантов идва до 
извода, че неприятелите 
на тези видни личности 
са били българи, те са 
ги клеветели с писма до 
Конгрегацията на вярата и са 
искали отстраняването им от 
църквата. Клеветниците им 
не са били нито от Сърбия, 
Влашко и Молдова, а са били 
все техни братя българи. 
Такова е било мнението 
на Стефан Кнежевич – 
софийски католически 
архиепископ, преживял 
печалните събития след 
въстанието, починал в Сибиу 
на 28 октомври 1691 г., който 
пишел, че суспедирането 
на Петър Парчевич и 
Филип Станиславов се 
дължи на доносите на едни 

францисканци срещу други, 
все братя по вяра. Това е 
тъжната истина.

В подкрепа на изложеното 
ще спомена името на Дон 
Августини, роден в Никопол, 
който като дете е живял в 
Чипровци и оттам е изпратен 
да учи в Италия, но в себе си 
е носел през целия си живот 
тъгата към планинското 
градче. След завършване 
на образованието си 
в Италия му било 
възложено да замине за 
България и да разследва 
дейността на покойния 
никополски епископ Филип 
Станиславов. Във Ватикана 
имали сведения, че той се 
занимавал с неприемливи 
от църквата демони и е 
общувал с истински демони, 
като вещици, магьосници, 
самодиви и други подобни. 
Дон Августини приел 
предложението, тъй като 
повече от роднините 
на покойния Филип 
Станиславов се преселили 
в Чипровец с фамилното 
име Павликянич, а Дон 
Августини бил един от 
тях. Приел да извърши 
разследването и поради това, 
че му предстояло да защити 
докторат по демонология. 
Срещите на Дон Августини 
с много личности в 
България от Русе, Никопол и 
Чипровец, в това число със 
Стефан Кнежевич и Георги 
Пеячевич в Чипровец, 
го убеждават да остане в 
България, че е пополезен 
тук, отколкото в Рим и той 
приел убеждението им. 
Включва се в подготовката 
на бунтовния Северозапад да 
въстане срещу поробителите 
на родината му. Така той 
се убеждава, че Филип 
Станиславов неправилно е 
обвиняван в общуването с 
разни демони, а е един от 
будителите и радетелите за 
възраждане на българския 
дух, за възстановяване на 
българската държава.

Духовните водачи от 
бунтовния Северозапад 
запалиха факела, от който 
в мрачните години на 
робството през 1688 г. 
Северозападна България 
въстана. 

От искрите на факлите се 
разгорява бунтовният пожар. 
Въстанието не успява, 
но величава е борбата на 
духовните подбудители 
и военни ръководители, 
пред която в наши дни се 
прекланяме.

Сега много чипровчани 
мечтаят да изградят 
малък храм параклис, 
който да съхрани паметта 
на духовните водачи 
Петър Солинат, Петър 
Богдан, Петър Парчевич, 
Илия Маринов, Филип 
Станиславов, Георги 
Пеячевич, Богдан Маринов. 
Към тях бих добавил и Дон 
Августини и още, че тяхното 
дело е достойно не за 
параклис, а за Пантеон!■

Духовните рицари  на 
бунтовния Северозапад
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►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР Д-р Даниела 
Стоянова

oбщопрактикуващ
лекар,
специалистпо
общамедицина

Всекиработенден
от8,00до
13,00часа.

Набира 
пациенти

Тел.законтакти:
096 389 346

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

“МОНТКОМЕРС” ООД
►Работнооблекло,

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

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

ЕТ “МАРИУСПламен МарковВаня 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

Магазини КООП 

“Заедно на пазар”

120 години  пазаруваме
с доверие!

Давам под наем оборудван магазинсъссанитарен
възелвидеаленцентърнаМонтана,с
магазинеркасопитисигурниклиенти.

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

Ветеринарен кабинет
дрСтанислав

Якимов
●рентген,ехограф,
биохимиченанализ,
подстригванеи
електрохирургия

Зоомагазин
●хранииаксесоариза
кучета,котки,гризачи

Монтана, ул. „Парта” 
8; тел. 0888/54 3 011

ПРОДАВАМкъща
сдворномясто
520кв.мв
Монтана.
Тел. 0886/273042

ДАВАМ стаяподнаем,
удобназаквартираи
заофис,вБЦ„Огоста”

–Монтана.
Тел. 0899/655604

Продавам дву етаж на къ щавцентъранаМонтанас
дворномясто270кв.м,печенатухла,гредореди
плоча,кубатура120кв.м,разгънатаплощ55кв.м.

Ценаподоговаряне.
ДАВАМ под на емновапартамент100кв.м.,наем

200лв.Тел.096/323035;GSM0894/472624.

КАРТЕКС 
Автомобилни 
тех но ло гич ни сис те ми
Калин Кирилов

ТАХОГРАФИ, ТЕРМОГРАФИ И 
СКОРОСТООГРАНИЧИТЕЛИ
Монтаж,оторизирансервиз,

легализация
Механичнаобработканаметалиинеметали

Телефони: 0877/598 046; 0887/598 046
www.cartecs.eu

Канцеларски 
материали. 
Книги. 
Офис мебели. 
Компютри. 
Консумативи. 
Софтуер. 
Сервиз на техника. 
Реклама и дизайн.
Доставка до клиента!

Монтана, ул. „Хан Аспарух” 34, 
тел./факс: 096/30 19 10 
книжарница; 
30 11 33 – рек ла мен офис; 
0898/92 69 69. 
www.fixofficeservice.com

Фирма „ДиВен” ЕООД – гр. Лом
еоторизиран
дилърнамо
токарисмар
катаТайлифт”.

Бързи,ергономичниинадежднимотокарите
на„Тайлифт”санайдобратаподкрепавъвва
шиясклад,производственохалеилиплощадка.
Възможностизадоставканадизел,газилибензин,
комплектованисъссменнисъоръжения.Двигатели
НИСАН,ИСУЗУилиЯНМАР,автоматичнахидрот
рансмисияисервоуправление.
Двегодинигаранция,осигуренообслужванедо
всякаточканастранатаврамкитена24часа.

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

Траурен ма га зин
Монтана, бул. „Парта” (до блок „Плиска” 13)

۩Магазинътпредлагаковчези,кръстове,
драперии,некролози,венци,кактоивсичко,
необходимозапогребениеипомен.
۩Икони,сувенири,цветя,свещи.
۩Изработканаизкуственивенци.
    Цени на дреб но и едро.

6www. slovoplus. info   БРОЙ 5 (816), 9 - 15 ФЕВРУАРИ 2012Слово спектър

9 чСв.мчкПолиевкт.
Св.Петър,еп.
Севастийски

10 пПреп.Евстратий
Св.Григорий,еп.
Нисийски.Преп.
Дометиан,еп.
Мелитински

11 сСв.Маркиан.
Св.ТеофанЗатворник.
БлаженаТеозвиПреп.
ТеодосийВелики.Преп.
ТеодосийАнтиохийски

12 нСв.мчцаТатяна.
Св.СаваСръбски.Св.
мчкМертий.МчкПетър

13 пСв.мчциЕрмили
Стратоник.Св.мчкПетър
Анийски

14 вПреп.отци,изби
тивСинайиРаита.Св.
Нина

15 сНеделя12
следНеделяподир
Въздвижениена10те
прокажениПреп.Гавриил
Лесновски,Прохор
Пшински,ПавелТивейски
иЙоанКолибар

Светлана КАРАДЖОВА
Вкраянадекември

2011г.НораЯневапред
ложисвоятаидеяза
събираненасредства
заФонданаБърдарски
геран,вкойтовсекипо
свойначиндаряванещо
заблаготоналюбимото
село.Нораправиотплат
красивицветя.Тованее
самохоби,аиначинза
препитание,нозадапо
могне,тядари20ръчно
изработеницветяотплат,
коитобяхапродаденипо
5лв.итакасесъбраха
100лв.Благодаримна
всичкивключилисе.
Цветесикупиха:

РалицаВелчева1бр.
КатяВелчева1бр.
ПетяЖивкова4бр.
АлександърЖивков1
бр.ПетяМойзис1бр.
ГерганаЖивкова1бр.
ЦветелинаБеличовска

3бр.РайнаГюрова1
бр.РициКукова1бр.
АнтонНаумов1бр.
ЛидкаКалчеваиНиколай
Ангелов2бр.Мариела
Калчева1бр.Мария
Пенкова1бр.Павлина
Радкова1бр.
Първоначалноидеята

бедаседопълнисмет
катазаремонтначасов
никаикулата,нослед
катоТомаГласновизцяло
поеиздръжкатанатова
начинание,НораЯнева
прехвърлидаренитесред
ствакъминициативатаза
обновяваненадетската
площадка.Приканваме
всичкиродителисмалки
деца,кактоивсичкиже
лаещидапомогнат,да
севключатсидея,труд,
средства,материали,
задамогатдецатана
Бърдарскигерандаполу
чатеднаизненадапрез

пролетта.
Некакогатобялото

покривало,коетосегатоп
лоезавилолюлките,ка

терушкатаипързалката,
сестопиивтоплото
времедецатаотновоиз
лезнатдаиграятнавън,
очитеимдазаискрятот
радост,арадосттаотиг
ратадазалееплощада.
НораЯневаекоордина

торнаинициативата.
За кон такт с нея – 
тел. 0888/73 73 36.■

С обич за де ца та –
от цве тя за "цве тя та"

◄НораЯневаи
нейнитекрасивицветя



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

slovoplus@yahoo.com

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”

Председател
на кооперация
“Журналист”
и гл. редактор:

Параскева Маркова 
тел. 0876 307 732
         0876 537 952

●Печатница Враца●ЕООД

Монтана, 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. 0876 537952

Екип Видин                                   
3700, ОКС, ул.”Г. Божинов” 1
тел.: 0889 399 349

п
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Любомир ВЕСЕЛИНОВ

Посещението на гос
ти те от при ятел с ка та 

об щи на бе ини ци ира но 
от Сдружението на час
т ни те про из во ди те ли в  
града. Делегацията бе во
де на от пред се да те ля на 
струк ту ра та и бивш кмет 
Йован Исаков. В със та
ва й бя ха още Братислав 
Джорджевич – пред се да тел 
на Търговскопро миш ле на
та па ла та в Зайчар, Владан 
Радованович – ко ор ди
на тор за тран с г ра нич но 
сътрудничество, Мария 

Еленкович – на чал ник от
дел „Стопански дейнос ти” 
в об щи на Княжевац, Деян 
Кръстич – пред се да тел 
на Торлашко дру жес т во 
„Тимочана Торлака” – 
Миничево, и още 15 ду ши, 
пред с та ви те ли на биз не
са в об щина Княжевац. 
Сред тях пред с та ви те ли 
на ту рис ти чес кия бранш, 
строителството, текстил, 
про из во ди те ли на ви на и 
ракии, обувки, бри ке ти и 
пе ле ти и др.

Гостите от Сърбия с 
ин те рес раз г ле да ха ви

нар ни те из би в Рабиша и 
Боровица. Предоставена 
им бе под роб на ин фор
ма ция за тех но ло гич ни те 
про це си на про из вод с т во 
от съ от вет ни те спе ци алис
ти – Адриана Сребринова 
и Венелина Латинова. Във 
ви нар на „Максима” бе ор
га ни зи ра на и де гус та ция 
на вина. Специалистът в 
про из вод с т во то на ви на 
Огнян Цветков се оказа, че 
е един с т ве ни ят, за щитил 
док тор с ка тит ла по про
из вод с т во то на шам па ни
зи ра ни ви на в България. 

Той каза, че от сор то ве те 
гроз де „Каберне Совиньон” 
би тряб ва ло да е ти пич но 
за то зи ре ги он и че са мо то 
ви но в уме ре ни ко ли чес т ва 
е по лез но за организма. В 
из ба та в Рабиша гос ти те де
гус ти ра ха шам пан с ко вино, 
ко ето ос нов но се про да ва 
в чуж би на – САЩ, Дубай, 
Турция и дру ги страни.

Гостите по се ти ха съ
що и фир ма та „Транскомс 
– Ангел Стефанов”, как
то и при род ни те обек ти в 
града. Вечерта в рес то рант 
„Мислен ка мък” Община 
Белоградчик бе ор га ни
зи ра ла ра бот на вечеря, в 
ко ято учас т ва ха и 17 души, 
пред с та ви те ли на биз не са в 
Белоградчик. 

Присъстваха съ що кме
тът на об щи на та Борис 
Николов и ди рек то ри те 
на ди рек ции  Милена 
Иванова и Пламенка 
Цекова. В сър деч на и дру
жес ка об с та нов ка пред п ри
ема чи те дис ку ти ра ха те ми 
от раз лич ни те браншове. 
Визитата ще бъ де вър на та 
през ме сец март, след ко
ето от дел ни те бизнесмени 
са мос то ятел но ще ор га
ни зи рат сво ите бъ де щи 
контакти.■

Княжевац в 
Белоградчик

Подтова
моточастните
предприемачи
отoбщина
Княжевац
гостуваха
наoбщина
БелоградчикЗаместниккметътпообразованието,

културата,спортаитуризмавобщина
ВрацаКрасимирБогдановприеделега
цияотПолша,Унгария,Гърция,Турция
иИспания.Тезистранисапартньорипо
проектанаСОУ„ХристоБотев”–Враца
„Отисториятананациите–къмистори
ятанаЕвропа”.
НапроведенатасрещаКрасимир

Богдановпредставимаркетинговияпро
филнаобщинаВрацаикултурнитеи
историческизабележителности.
Отсвоястранагоститеблагодариха

залюбезнотогостоприемствоиизказаха
своитевпечатленияотдобратабазана
среднотоучилищеиградани.
Целтанапроекта„Отисториятана

нациите–къмисториятанаЕвропа”е
дапредставиисторическитесъбития,
коитосабилиеднадългастъпкакъм
демокрацията,кактоидоминиращите
фигури,изиграливажнароля.
Основенелементепредставянето

какразличнитенациимогатдавлияят
върхуразличниаспектикатоистория,
литература,музика,архитектура.
Товаееднопътуванепрезвремето

чрезисторическитесъбитияигерои.
ПовременагостуванетосивъвВраца

делегациитещепосетятИсторическия
иЕтнографскиямузей,ипещерата
Леденика.Щепроучватисториянаучас
тващитедържавиищепосетятпанорама
„Плевенскаепопея”.■ Слово плюсНо
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От историята
на нациите
към историята
на Европа

Диана СИРАКОВА

Видинскитетъргов
цисанедоволни

отновиярегламентза
раздаваненатърговски
площинаобщинския
пазар.Спореднови
теразпоредбивсеки
наемател,чийто
договорътзана
етопомещение
изтича,щетряб
вадаучаства
втъргзадаго
продължи.Без
търгщебъдат
подновенисамо
договоритена
онези,коитодо
кажатсдокументи,чеса
направилиинвестиция
наработнотосимясто
напазара.
Търговцитеса

притеснени,чесновите
правиламожедаизгу
бятместатаси.Над200
оттяхизразихасвоето

недоволствопредкмета
ГергоГергов.
Отобщинатапък

смятат,чепотозиначин
щесевъведередна
пазара,защотоголяма
частотпродавачитера
ботятбездоговорсрещу

символичнатакса.
Сноватаразпоредба

веченямадаможеда
сеползватнайдобрите
масинапазарабезда
сеплаща.Заобщина
татоваевъзможност
даполучаваредовно
средства.■

Промяна в 
регламента за 
тър гов с ки те ма си 
на ви дин с кия па зар 
при тес ни тър гов ци

Вс.Остров,общинаОряхово,беоткрит
ощеединмагазинот
веригатаКООП.
Гостинапразника

бяхаВелкоАтанасов
председателна
Кооперативенсъ
юзВраца,Величка
Петрованачалник
отдел"Търговия",
ЙорданДилковиз
пълнителендиректор

на„Колендро”ЕООД,
АтанаскаПетковаи
ГалилейГръблевкмет
населото.
Подръководство

тонасекретаряна
читалищетоИрена
Станкуловапенсионери
отклубоветеизнесо
хакраткамузикална
програма.Благодарност
къмръководствотона
ПК”Единство”,чието
делоеновиятмагазин
икоетоорганизира
празниказахоратана
с.Остров.Радостта
отноватапридобивка

хоратаизразиха
схоропред
магазина,който
евторивс.
Остров,18ив
систематана
ОКСВраца,
ипървиза
2012г.заЦКС
Пожелаваме
търговиятада
вървиповода!
Многоклиентии
късмет!

СНИМКИ: 
ОКС - ВРАЦА

Правителството даде без въз мез д но 
на Монтана кре постта "Калето", 

коятосенамираблизодообластния
град.Решениетонакабинетасъздава
възможностместнатавластдаканди
датствазафинансиранепопроектза
развитиенакултурноисторическия
туризъм,финансиранпоОперативна
програма„Регионалноразвитие”.

До го во ра за без въз мез д на 
фи нан со ва по мощ 

поОперативнапрограма"Регионално
развитие20072013",схемазабез
възмезднафинансовапомощ
BG161PO001/1.111/2011"Подкрепаза
реконструкция/обновяванеиоборуд
ваненаобщинскилечебнизаведения
вградскитеагломерации"настойност
6306906,23лв.подписазам.кметът
наВрацаСветозарЛуканов.Проектът
еза24месеца,асъфинансиранетоот
общинатавразмерна254799,01лв.

Нови так си за дви же ние и 
пар ки ра не в цен тъ ра на Видин

Фирмите,чиитотърговскиобектиса
вцентъранаВидин,вечещеполуча
ватпропускисфиксираначасовазона
заавтомобилите,скоитозареждат.
Месечнататаксазаслужебниавтомо
билинафирмите,коитоиматофиси
вцентъранаграда,остава30лева.
Задържавнитеиобщинскиавтомоби
лидостъпътебезплатен.50леваще
емесечнататаксазаавтомобилина
граждани,коитоминаватпрезцентрал
натаградскачаст.ОбщинаВидинще
издаваикартизапаркираневцентъра
награданахорасувреждания.

Нов магазин
от веригата

КООП

► НАКРАТКО
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Ненчо СЛАВЧЕВ
В края на миналата го ди на клуб 

„Белият Дунав” във Видин уч ре ди своя 
ли те ра тур на формация. В нея чле ну ват 
не са мо пи ше щи въз рас т ни хора, но и 
по чи та те ли на изящ но то слово. 

За пат рон на но ва та фор ма ция те из б
ра ха ра но на пус на ла та жи во та ви дин с ка 
по ете са Искра Димитрова. На нейно то 
твор чес т во бе пос ве те на и пър ва та ли те
ра турна сбир ка. 

Идеята на пред се да тел ка та на клу
ба Надежда Гъжева и ръ ко во ди тел ка та 
на фор ма ци ята жур на лис т ка та Янка 
Маринова е, ос вен ре дов ни те сбирки, 
вед нъж в ме се ца да бъ дат про веж да ни и 
сре щи с по ети и пи са те ли. 

Гост на пър ва та от тях бе талантливата 
по ете са  от Видин Диана Сиракова. 

Въпреки мра зо ви тия яну ар с ки ден, 

сре ща та в уют ния прос то рен са лон се 
пре вър на в то пъл и за ду ше вен раз го
вор за поезията, за стойнос т ните не ща 
в живота. Имаше и мно го въп ро си към 
ав тор ка та на сти хос бир ки те „Сънят на 
же на та”, „Кръв, сън и пти ца”, „Зимно 
ка зи но” и по вес т та „Дневникът на ед но 
учи тел с ко де те”.  

Диана Сиракова за рад ва по чи та те ли те 
си със свой ав тор с ки ре ци тал и по да ри 
на при със т ва щи те свои книги, как то и 
ек зем п ляр от из да де ния от дружеството 
на пи са те ли те по ети чен сбор ник „Нежни 
гла со ве”, на кой то тя е редактор.

С топ ли ду ми към уч ре ди те ли те 
на литературната фор ма ция „Искра 
Димитрова” и по же ла ния за ус пех се 
обър на и пред се да те лят на ви дин с кия ка
тед ра лен храм „Св. Димитър” ар хи ман д
рит Поликарп.■

Диана СИРАКОВА

Есенна среща

Отново дъжд. Паважът е самотен.
Сърдити капки тичат по балкона.
Безумно младият и рошав кестен 
уплашено прeвил е клони.

Дъждът вали. Блести асфалтът 
и светлини под стрехите танцуват. 
Заесенени чувства се прокрадват 
в очакване за слънце и тъгуват. 

Очакване за слънце – но едва ли!
Беззвездното небе е безпощадно, 
а вятърът нехайно разпилял е 
на лятото отминалата радост.

Вали! А знам, че ме очакваш 
самотен и със мисъл лятна. 
Дали да прекося паважа святкащ?
Тук стаята е топла и уютна.

Навън ще ме посрещнат студ и злоба,
и вятър зъл чадърa ми ще грабне, 
и дрехата ми цяла ще е мокра, 
а стаята е топла и уютна.

Не, може би ще звъннеш, ще дотичаш, 
тъй, както някога – 
през локвите – направо...
Напразно през прозорците надничам – 
навън са онзи студ, и онзи вятър...

* * *
Тя винаги пристига мълчешком 
и винаги ще бъде само наша, 
онази истинска любов, без дом, 
приседнала на тротоара прашен.

И все едно какъв е светофара, 
тя хуква през света
щом само зърне 
карираната твоя риза стара 
и бърза пред света да те прегърне.

А после? После тръгва мълчешком 
и загорчава странно в тишината -
онази - истинска любов, без дом, 
която носим тайно във душата.

Среща с 
творчеството 
на Диана 
Сиракова

"Тинтява" е но ва та кни га на по ете
са та Дарина Цветкова, ко ято бе ше 

пред с та ве на в биб ли оте ка та при чи та ли ще 
"Развитие " Враца. 

Лиричното том че съ дър жа 30 
стихотворения. След “Пречистване”, 
"Съзерцание","Необятност", "Ех..." и по

езия за де ца то ва 
е нейната ос ма 
кни га с по
езия. Авторката 
сподели, че чис
ло то 8 има сим
вол но значение. 
Осем го ди ни жи
вее в с. Игнатица, 
община Мездра, 
и вся ка го ди на 
пи ше по ед на 
книга.

Дарина 
Цветкова е ро де на 
на 14 сеп тем в
ри 1949 година. 
Завършила е 
Институт за дет
с ки учи тел ки в 
град Враца. 

Работила е 
ка то му зи ка лен 
ръководител, 
дет с ка учителка, 
учи тел по музика, 
кул тур нома со ва 
ра бо та и др. Член 

е на Съюза на пи са те ли тезе ме дел ци и на 
Творчески клуб "Христо Ботев" – Мездра. 

Има пуб ли ка ции в ре ги онал на та и на ци
онал на преса. ■ Слово плюс

***
ПРОСТРАНСТВО ОГРАДЕНО –
повой, увил снагата,
сгъстява моя въздух,
вкостява стъбълцето,
изпива ми водата.

Поникнала високо
съм синята тинтява.
Разтварям венчелисти,
развързвам си повоя,
погалва ме лазура.

Във тичинки – очички
златее синевата.
Повдигам се на пръсти –
цветец, почти в небето
и слънце ме целува.

Нова кни га 
на Дарина 
Цветкова

На 30 януари в  „Старинният 
файтон” в София се състоя 

премиерата на второто допълнено 
и разширено издание на 
„Загадката Осен – родното село 
на Христо Ботев”. 

Това издание стана факт, след 
като първото бе изчерпано за 
седмици, което показа големия 
интерес към доказателствата, 
спомените, изводите и 
заключенията за Осен като родно 
село на Христо Ботев. 

Водещ на вечерта бе поетът 
Велин Георгиев.

Книгата бе представена от 
литературния критик Петко Тотев. 
Той подробно 
се спря на 
изнесеното 
от авторите 
в сборника, 
съставен 
от поета 
Цветан Илиев 
и обърна 
особено 
внимание на 
учениците, 
които е обучил бащата на Ботев 
– Ботьо Петков, когато е бил 
учител в Осен. Това са 24 деца 
от съседните села – Галатин, 
Девене, Чирен, Галиче, както и 
от Осен. Техните имена, родните 
им места и професията, която 
са упражнявали като учители и 
кметове, се знаят. Но Петко Тотев 
посочи, че изследванията трябва 
да продължат: подробно да се 
изучи и опише тяхното житие
битие. Това е също много важно. 

Освен това той обърна 
много голямо внимание на 
езика на Ботев, при който 
преобладаващите думи са от 
врачанския говор.

Артистката Джуни 

Александрова, една от най
добрите изпълнителки на 
Ботевата поезия, прочете извадки 
от статията на Цветан Илиев 
„Не с тенденциозност, а с любов 
към истината”. Също така 
прочете и две стихотворения 
от поместените в сборника – 
„Истината” и „Грехът на село 
Осен”.

Всичко това породи голям 
интерес сред присъстващите. 
Изказаха се литературният 
критик Пенчо Чернаев, академик 
Борислав Йотов и др. Росица 
Копукова, поетеса и журналистка 
в радио „Хоризонт”, съобщи, че 

е направила 
предаване 
за книгата и 
е получила 
десетки отзиви 
с позитивни 
мнения. 

Тя каза още, 
че е готова 
да направи 
предаване за 
всяка книга 

на Цветан Илиев, която той ще 
издаде.

Цветан Илиев направи важно 
съобщение за понататъшното 
издирване на кондиката от с.  
Девене, където е кръстен Ботев. 

Засега и Калофер, и Осен 
си остават версии за родното 
място на Ботев, макар че везните 
натежават към Осен. Но едва 
след като се намери кондиката, 
всичко ще си дойде на мястото. 
Затова Цветан Илиев призовава 
да се обединят усилията и да 
се търси девенската кондика. 
Накрая присъстващите си казаха 
„наздраве” с чаша бяло вино 
за 80годишнината на поета.  ■ 
Слово плюс

Версията 
за Осен 
все повече 
оживява

ОБЩИНА  ЧИПРОВЦИ, 
п.к. 3460, Тел.: 09554/28-28, БУЛ. “П. ПАРЧЕВИЧ” № 45, факс: 21-36 , кмет: 29-90

О  Б  Я  В  А 

Наоснованиечл.10a,ал.1отЗаконазадържавнияслужителичл.13,ал.1ичл.14отНаредбатаза
провежданенаконкурситезадържавнияслужителиЗаповеди№51и№52от31.01.2012г.накмета
наобщинаЧипровци

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:
●Главенексперт„Програмиипроекти”
●Младшиексперт„Програмиипроекти”
І..Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове
   за заемането на длъжностите:

1. Минимални изисквания Главен експерт                     
„Програми и проекти”

Младши експерт 
„Програми и проекти”

степеннаобразование бакалавър Професионаленбакалавър
професионаленопит 2години Несеизисква
изискващсеранг ІVмладши Vмладши

2.Допълнителни  умения и квалификации:
●компютърнаграмотност
●предпочитанаспециалност,покоятоепридобитообразованието(еднаотизброените):
право,икономика,общоинженерство;техническинауки

ІІ. Компетентности, по които ще се оценяват кандидатите:
●Аналитичнакомпетентност,ориентациякъмрезултати,изгражданенаотношения,
познаваненазаинтересованитестрани,комуникативнакомпетентност.

ІІІ.Кратко описание на длъжността: 
Правипредложениядокметазаразработваненапроекти.
Разработвапроекти,свързанисполитикатанаобщинатаиреализациятана
стратегиятайзаразвитие.Участвавизпълнениетонавъзложенитемупроекти.

ІV. Минимален размер на основната заплата за длъжността:
●Главенексперт„Програмиипроекти”–335лв.
●Младшиексперт„Програмиипроекти”–335лв.

V. Начин на провеждане на конкурса–тестиинтервю.
VІ. Документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатитезаучастиевконкурсапредставятследнитедокументи:
●заявлениезаучастиевконкурса,съгласноприложение№2къмчл.17,ал.1отНаредбата
запровежданенаконкурситезадържавнислужители
●декларацияотлицетозанеговотогражданство,кактоизаобстоятелствата,чеепълнолетно,нее
поставеноподзапрещение,нееосъжданозаумишленопрестъплениеотобщхарактерналишаване
отсвободаинеелишенопосъответнияредотправотодазаемаопределенадлъжност;
●копиеотдокументизапридобитаобразователноквалификационнастепен,допълнителна
квалификацияиправоспособност,коитосеизискватзадлъжността;
●копиеотдокумент,удостоверяващпродължителносттанапрофесионалнияопит;
●документзаприсъденранг,аколицетоеработилокатодържавенслужител;

VІІ. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документитесеподаватличноиличрезупълномощеноснотариалнозаверенопълномощнолицев
стая103наобщинскаадминистрацияЧипровцидо21.02.2012 година включително.
VІІІ. Обявяване на обстоятелствата, свързани с конкурса:
Списъцитеналицата,допуснатидоконкурса,кактоивсичкидругисъобщениявъввръзкасконкурса
щесеобявяватнатаблотонапървияетажнаОбщинскаадминистрация.

Анатоли ПЪРВАНОВ, кметнаобщинаЧипровци
Обявата се публикува в Регистъра по чл. 61, ал.1 от Закона за администрацията на 09.02.2012 г. и във вестник „Слово плюс”


