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Кметове от Северозапада
избраха членове
на УС на НСОРБ
Обучаваха ги как да се
справят с местните финанси
Всички кметове от
Северозападния район
за планиране се събра
ха на двудневна среща
в Монтана. Експерти от
Националното сдружение
на общините ги обучаваха
как да се справят с местни
те финанси. За тенденциите
и реалностите на бюджет
2012 говори финансистът
Емил Савов. За правомо
щията и проблемите на
местното самоуправление
лекция изнесе кметът на
Ловеч Минчо Казанджиев.
Лекцията на кмета на
Монтана Златко Живков
беше: „Отговорната и от

ворена към гражданите
институция „Община”. По
проблемите на европейс
ките пари, които чакат
общините, много полезна
беше лекцията на Силвия
Георгиева, управител на
„НСОРБ – Актив” ЕООД
„Пътят на успешния евро
пейски проект” с конкрет
ните препоръки и съвети.
Теодора Дачева – зам.
изпълнителен директор на
НСОРБ, говори по актуал
ните задачи и открити въп
роси пред местната власт.
Тя запознакметовете и с
възможностите на НСОРБ
да подкрепи общините и

К

метът на община Враца инж.Нико
лай Иванов проведе работна среща
с част от кметовете на населени мес
та, превозвача по редовните автобусни
линии, представители на РУ ”Полиция” и
контролния отдел на ДАИ - Враца.
Бяха обсъдени проблеми, свързани с не
законните превозвачи, които пътуват
по разписанието на редовните автобус
ни линии на територията на общината.
Това финансово затруднява Дружество
„Автобусни превози”. Георги Яков изка
за становище, че най-сигурният тран
спорт остава автобусният, защото
всеки ден водачите се проверяват за
алкохол и добро физическо здраве, а пре
возните средства се подлагат на техни
чески преглед.
Присъстващите набелязаха мерки, за
да се предотврати рискът от спиране
на редовните автобусни линии.
Николай Иванов се ангажира да про
веде повторна среща, на която да се
анализира ефектът от предприетите
действия. ■ Слово плюс

Автобусният
транспорт най-сигурен

кметовете по изникнали
те проблеми в началото на
мандат 2011-2015 г.
На 3 февруари се проведе
регионалното делегатско
заседание за издигане кан

дидатури за членове на УС
на НСОРБ.
Квотата от четирима
членове на УС за общините
от Северозападния район
за планиране беше по

пълнена с явно гласуване.
Избрани бяха: Владимир
Владимиров, кмет на Кула,
Димитранка Каменова,
кмет на Берковица, Иво
Иванов, кмет на Лом, и

Нощни патрули
ще пазят селата
Жандармеристите, които охраня
ваха нивите през лятото, сега вли
зат в селата. Увеличаваме присъс
твието на униформени в най-кри
тичните райони, където има наймного кражби, съобщи директорът
на областната полиция в Монтана
комисар Валери Димитров.
Жандармеристите ще патрули
рат нощем в малките населени
места на общините Вълчедръм,
Бойчиновци, Якимово и Брусарци.
Извънредните дежурства започ
ват от средата на февруари.
От регистрираните 2049 прес
тъпления на територията на област

Монтана, кражбите са 1232. Наймного са домовите – 471, взлом
ните са 321, на селскостопанска
продукция и животни – 151, а от
офиси и магазини – 105. Разкрити
са 984 случая.
Областната дирекция на МВР
в Монтана отчита намаляване на
престъпността за миналата година
с 13%.
През 2011 година е извършено 1
умишлено убийство. През 2010 г.
умишлените убийства на територи
ята на региона са били 6. Блудствата
и изнасилванията през изминалата
година са 16. ■ Слово плюс

Възстановено е
движението на
късните влакове в петък
От 23.01.2012 г. „БДЖ – Пътнически пре
вози” ЕООД разреши движението в петък
на крайградски пътнически влакове №71208
Берковица – Бойчиновци /с час на зами
наване от Берковица в 20.50 ч/ и №71209
Бойчиновци – Берковица /с час на замина
ване в 22.05./, който осъществява връзка с
последния бърз влак София – Лом.
Те бяха спрени след влизането в сила
на новото разписание от 12.12.2011 г..
Инициативата за пускането в движение на
мотрисата от Берковица до Бойчиновци и
обратно в петък вечер беше на областния
управител Ивайло Петров след настоятелни
молби от гражданите. ■ Слово плюс

Румен Маноев, кмет на
Козлодуй.
Направени бяха пред
ложения за членове на
Контролния съвет. ■
Слово плюс

Малки общини
договориха
278 млн. лв. за
благоустройство
Изграждане и ремонти на водопроводни
мрежи, пътища, храмове и туристически
атракции в малки общини са одобрени за
финансиране с 278 млн. лв., сочи обобщена
справка на фонд „Земеделие”.
В Чипровци и Доспат ще се изгр аждат
спортни центрове, в община Ново село ще
се ремонтират две църкви, а в Антоново
уличното осветление ще се поддържа от
слънчева енергия.
Алея за пешеходен туризъм и колоездене
ще има в Пещера, а в Ковачевци – етног
рафски център „Сурвакари”. Парите са по
мерките за насърчаване на туристически
дейности, за основни услуги и за обновя
ване на населени места по Програмата за
развитие на селските райони. ■ Слово
плюс

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВРАЦА

ДЕКЛАРАЦИЯ

Ние, общинските съветници от ВМРО - Българско
национално движение – Движение за европейска
интеграция, Земеделски народен съюз и Българска
социалистическа партия, съзнавайки отговорност
та си пред избирателите, сме длъжни да заявим:
1. Категорично се разграничаваме от публичните
изяви на Председателя на ОбС Враца – инж. Петя
Аврамова, в които тя застава зад тясно партийните
интереси на ПП „ГЕРБ”.
2. Настояваме инж. Петя Аврамова ясно да
обявява, че мненията и становищата, които излага
в тези случаи, са лични или партийни и не предс
тавляват мнението и становището на ОбС Враца.
3. Предоставяме настоящата декларация на вни
манието на Общинския съвет и медиите.
Следват 12 подписа на
съветниците от ВМРО-ДЕИ, ЗНС, БСП
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Златко Живков:
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83% изпълнение на
собствените приходи
в условията на криза
е успех
Приеха Стратегия за управление
на общинската собственост

В Общински съвет – Монтана

Н

а заседанието си на 26
януари общинският съвет
в Монтана прие Стратегия за
управление на общинската
собственост за мандат
2011-2015 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 д-р 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

Прокурорска
проверка на
кмета на Лом

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

кръжна прокуратура в Монтана отказа
Окмета
да образува наказателно производство срещу
на Монтана Златко Живков за нарушения
при изпълнението на бюджета в периода
от 1 януари до 31 декември 2010 година

През септември председателят на Сметната палата
изпрати в Главна прокуратура доклад от извършен
одит на община Монтана, според който
са отклонени средства, събрани  от такса
битови отпадъци за  финансиране на други
дейности. По сигнала е образувано досъдебно
производство в Окръжна прокуратура Монтана.
Разследващите служители са установили, че
няма пренасочване на бюджетни средства,
които да са използвани не по предназначение
и няма данни за престъпление, извършено от
длъжностно лице.  
Събраните приходи в община Монтана
от такса битови отпадъци са в размер на
2 милиона 778 хиляди лева в това число
и задължения от предходни години. За
одитираната 2010-та  година реално в бюджета
са постъпили 1 милион 555 хиляди лева.
Направените разходи за дейността са  2
милиона 074 хиляди лева. Така са оказва, че
в община Монтана  не само не са отклонени
средства от такса битови отпадъци, а
дейностите по чистотата са дотирани с 520 481
хиляди лева.
Никъде в Закона за местни данъци и такси
не е посочен и начинът, по който се изразходват средствата
от таксата. Освен това  те не могат да се определят като
целеви, пише в прокурорското постановление. За такива
се считат субсидиите от държавния бюджет с изрично
регламентирано целево предназначение. Такса битови
отпадъци не е субсидия от Държавния бюджет и в Закона
за местни данъци и такси не е регламентиран начинът на
разходването й, затова не е налице престъпление по чл. 254
от Наказателния кодекс.■

►Падналият
миналата
седмица
първи сняг
в Монтана
донесе мно
го радост
на децата,
които изля
зоха навън в
почивните
дни и превър
наха всяка
стръмнина в
парковете в
пързалка.
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велинка Петрова, общинска съветничка
от Сдружение за Лом, е подала жалба в
прокуратурата, в която твърди, че хораот ГЕРБ и
от ръководството на общината в Лом я притискат
да гласува в общинския съвет с тяхната група.  
Била привиквана при кмета Иво Иванов и я при
нудили да подаде заявление за освобождаване от
длъжността директор на детска градина „Калинка”.
ГЕРБ няма мнозинство в общинския съвет в
Лом. 16 души са опозиция. Групата им се бори
да привлече съветници, за да може да властва в
общинския съвет, твърди тя.
„Аз нямам проблем с нито един от съветниците.
Събрали сме се да работим за Лом. Госпожа
Петрова продължава да е директор на детската
градина”, коментира пред журналисти кметът на
Лом Иво Иванов. ■ Слово плюс

О

бщина Монтана изпъл
нява проект “Развитие
на дребномащабна спортна
и рекреационна инфраст
руктура в трансграничния
регион Монтана - Пирот”,
спечелен по Програма за
трансгранично сътрудничес
тво (ТГС) по Инструмента за
предприсъединителна помощ
(ИПП) България – Сърбия,
Приоритетна ос 1 ”Развитие
на малко (дребно) мащабна
инфраструктура”
Проектът е на обща
стойност 424 011 €, от ко
ито безвъзмездната помощ
за община Монтана е 100 %
- 258 666 €, а 165 345 € са за
община Пирот, от които соб

Трансгранично сътрудничество
между Монтана и Пирот
ственият финансов принос
(15%) е в размер на 24 802 € .
Водеща организация по
изпълнението на проекта
е община Монтана, а об
щина Пирот е партньор.
Договорът за изпълнение
на проекта е сключен на
29.07.2011 г. Продължител
ността му е 18 месеца.
Целта на програмата е да
засили сближаването на бъл
гаро-сръбския трансграничен
регион чрез сътрудничество

в икономическата, социал
ната и екологичната област.
Също така чрез изграждане
то на спортните съоръжения
да се мотивират децата да
спортуват повече и да опоз
нават природата.
Предвидено е строителст 
во на общо 4 спортни съоръ
жения и 2 детски площадки.
Община Монтана ще из
гради 2 съоръжения в Мон
тана и в с. Николово и 1
детск а площадка в Монтана.

Спортните съоръжения могат
да се използват за трениров
ки и състезания по волейбол
и футбол на малки врати.
Детската площадка ще е раз
положена в района на ЦДГ
№ 7 “Приказен свят” в ж.к.
„Младост” и е предназначена
за различни игри на открито.
Двете спортни съоръжения
и детската площадка в общи
на Пирот ще се изградят във
ваканционен компл екс Rajic.
■ Слово плюс
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Георги Божинов:

В Народното събрание

Синята коалиция
манипулира становище
на БАН за шистовия газ
и тази година в България
ще вали сняг, коменти
ра с ирония Божинов.
„От Синята коалиция
скриха въпроса, който са
задали на БАН за шис
товия газ и прочетоха
само отговора. Чухте
ли въпроса, който са
задали? Ако запитам
БАН през 2012 г. ос
вен дъжд, ще вали ли
и сняг, какъв ще бъде
отговорът и нужно ли
е да си академик, за да
го знаеш?”, риторично
попита Георги Божинов
и обясни, че БАН не се
ангажират с конкретно
Синята коалиция аб
солютно манипулативно становище, но това не
тълкува отговора на БАН означава, че методът не е
опасен.
по повод степента на
Според Георги
опасност на проучването
Божинов в България са
и добива на шистов газ
проведени хиляди ге
по метода хидравлично
оложки изследвания,
разбиване, заяви Георги
за които през години
Божинов от ПГКБ по
повод предложението на те са дадени милиарди
СК за отмяна на морато левове. Той изтъкна, че
когато едно изсл едване
риума
е платено от държавата
В подкрепа на думите
на Георги Божинов се из с държавни пари, ре
зултатите от него стават
каза депутатът от ПГКБ
собст веност на българс
Петър Курумбашев,
ката държава и отиват в
който изчете конкрет
Националния геофонд,
ния текст от писмо
а когато е проведено с
то на БАН, в което е
частни средст ва - освен
записано, че: „Учените
за геоложко откритие,
от Геологическия инс
откривателите могат да
титут при БАН не биха
претендират и за търгов
могли да се ангажират с
аргументирано експертно ско откритие. „По този
начин носителят на пра
мнение относно техно
вата става директен кон
логията за извличане на
цесионер на откритието.
шистов газ посредством
Точно заради това
хидравлично разбиване,
Коалиция за България
прилагано от водещи
внесе законопроект да
нефто- и газодобив
бъде забранен методът на
ни компании”. Според
хидравлично разбиване
Петър Курумбашев в
за проучване и добив на
писмото си учените от
шистов газ. Този метод
БАН, ясно и директно
е само един от много
заявяват, че не потвър
то методи за проучване
ждават безопасността
на шистови находища,
на прилагането на този
но единст вен за добив”,
метод.
подчерта още Божинов.
Не е нужно да си
академик, за да знаеш, че ■ Слово плюс
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Обсъдиха бюджети 2011
и 2012 в община Мездра
Кметът Иван Аспарухов представи и
Програма за управление на община
Мездра през мандат 2011 – 2015 г.
Мирослав ГЕТОВ
Публично обсъждане на
Годишен отчет за изпъл
нение на Бюджет 2011, на
Проект за бюджет на об
щина Мездра за 2012 г. и
на Годишна програма за
управление и разпореждане
с имоти – общинска собс
твеност през т. г. се прове
де в заседателната зала на
Общинския съвет. В рамки
те на дискусията, която се
организира за девета по
редна година, кметът Иван
Аспарухов представи и
Програма за управление на
община Мездра през мандат
2011 – 2015 г. Обсъждането
уважиха над 60 служители в
общинската администрация,
съветници, кметове на се
ла и кметски наместници,
секретари на читалища,
ръководители на общински
дружества и предприятия,
представители на социални
институции, на синдика
тите и бизнеса, местни и
регионални медии. Въпреки
широката разгласа, не при
състваха директорите на
училища и детски градини,
слаб интерес отново прояви
и гражданството.
„Независимо от строги
те бюджетни ограничения,
Община Мездра не допус
на отстъпление от поетите
ангажименти и изпълнени
ето на поставените цели”,
подчерта при анализа на
отчета на миналогодишния
бюджет кметът Аспарухов.
„Запазено е качеството
и броят на публичните
услуги, предоставяни на
населението от Общината;
няма закрити бюджетни
звена; осигурен е необхо
димият финансов ресурс за
обезпечаване на текущите

плащания по спечелените
проекти по оперативните
програми на Европейския
съюз до тяхното възстано
вяване”.
Приходно-разходната
част на Бюджет 2011 е в
размер на 10 378 897 лв.,
от които 6 598 575 лв. за
делегираните от държава
та дейсности и 3 780 322
за местните дейности. В
сравнение с 2010 г. общин
ските приходи като цяло са
се увеличили с 237 хил. лв.,
а местните – с повече от
480 хил. лв. Като негативна
тенденция Аспарухов посо
чи нарастването на относи
телния дял на приходите от
държавния бюджет (77%)
спрямо собствените прихо
ди (23%).
Отчетено бе също, че
само през м. г. Община
Мездра е реализирала три
значими социални проекти
по линия на ЕС, по които са
усвоени приблизително 425
000 лв., осигурена е времен
на трудова заетост на 146 ду
ши като социални асистенти,
домашни помощници, лич
ни асистенти, градинари и
пътни строители и са обс
лужени 200 потребители.
Същевременно са изпълнени
8 по-значими обекти в сфе
рата на капиталното стро
ителст во (ремонт на улици,
четвъртокласни пътища и об
разователна инфраструктура)
на обща стойност 543 хил.
лв.
Финансовата рамка на
проектобюджет’2012 е 10
970 246 лв. От тях: 5 913 815
лв. (53.90%) държавни и 5
056 431 лв. (46.10%) мес
тни приходи. Очаква се да
продължи да се задълбочава
отрицателната тенденция

От пресцентъра на премиера

Ще ратифицират
изменения в договорите
за строителството
на Дунав мост 2
Правителството ут
върди подписаните през
ноември м. г. изменения
на двата финансови до
говора с Европейската
инвестиционна банка /
ЕИЕ/ за строителство
то на Дунав мост при
Видин-Калафат и пред
лага на Народното събра
ние да ги ратифицира. С
промените сроковете за
усвояване на средствата
по заемите се удължават
до 31 декември 2012 г.
С двата договора ЕИБ
предоставя 70 млн. ев
ро за съфинансиране на
проектните и строител
ните дейности на новия
мост. Неизтеглените до
сега траншове са в раз
мер на 29,5 млн. евро.
Забавянето на усво
яването на средст вата
се дължи на сложността
на проекта и финанси
рането му от няколко
институции с различни
изисквания, което удъл
жи подготвителната фаза
след срока, планиран при
сключването на финансо
вите договори с ЕИБ.
Договорените измене

ния ще осигурят усво
яването на средст вата за
финансиране на същес
твена част от проектностроителните работи и
надзора по Дунав мост 2.
Те уреждат и въпроса с
изискванията на банката
към собст веността върху
активите на моста съг
ласно междуправителст
веното споразумение на
България и Румъния от
2000 г.
Удължаването на сро
ковете за ползване на
заемите ще обезпечи
постигането на главната
цел на строителст вото на
новия мост на р. Дунав –
създаване на липсв ащата
директна връзка в инф
раструктурата за интег
риране на трансп
 ортната
мрежа на България с
европейските транспорт
ни мрежи и повишаване
на конкурентоспособ
ността на българск ата
икономика чрез снижа
ване на времетраенето и
разходите за транспорт
на хора и стоки към и от
страните от Европейския
съюз. ■ Слово плюс
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Белоградчик ще се
побратимява с град
от Русия
Кметът на Белоградчик
Борис Николов бе приет от
посланика на Русия Юрий
Исаков по установяване на въз
можност за побратимяване на
Белоградчик с град от Русия.
По време на срещата кметът
Николов направи мотивирано
предложение в унисон с акти
визиране на руско-българското
сътрудничество в областта на
икономиката и други сфери на
обществения живот, тези кон
такти да бъдат пренесени и на
ниво побратимени градове.
Посланик Исаков благо
дари за проявения интерес
и подкрепи тази форма на
сътрудничество, която би
довела до развитие на по-ин
тензивни контакти между
двете страни. Той сподели, че
има и конкретно предложение
и смята за удачно градът от
Русия да бъде от Башкирия
(Република Башкортостан).
В тази република е роден и
той самият. Башкирия е раз
положена между Европа и

Азия и има територия 92,6
хил. кв. км. Столица е град
Уфа. Населението е почти
4,2 млн. жители. 36,3 про
цента са руснаци, а 96,4% от
цялото население на стра
ната владее руски език. Тя е
субект в състава на Руската
Федерация. Влиза в състава
на Приволжски федерален
окръг и Уралски икономичес
ки район. Богата е на нефт,
газ, въглища, желязна руда
и злато. Древните народи на
нашите страни имат отдав
нашни връзки. Те имат общи
корени още във Великата
Волжска Булгария. Еднаква
е и абревиатурата на страни
те – РБ. В близко време ще
бъде известен и градът, с кой
то Белоградчик ще установи
приятелски отношения.
Кметът Борис Николов се
срещна и с Игор Илингин –
търговски представител на
Русия в България, съобщиха от
пресслужбата на общината.
■ Слово плюс

от общинската хазна да се
дофинансират все повече
делегирани от държавата
дейности.
Запазва се и незначител
ният размер на целевата
субсидия от републиканския
бюджет за капиталови разхо
ди – едва 367 хил. лв.
През т. г. Община Мездра
ще работи по изпълнението
на четири европроекти и на
един, финансиран от японс
кото правителство, на обща
стойност към 7,5 млн. лв.
Сред по-значимите ин
фраструктурни проекти,

заложени за реализиране
през 2012 г., са ремонт на 5
улици в гр. Мездра и в села
та Върбешница, Моравица,
Зверино и Игнатица, довър
шване реконструкцията на
IV-класната пътна отсечка
Ослен Криводол – Лик –
Дърманци и на участъка
Зверино – Оселна и съфи
нансиране на проектите за
разширяване на Дома за ста
ри хора и за изгр аждането на
терапевтична работилница
за деца и младежи с увреж
дания – всичките на обща
стойност 487 хил. лв.■

Представяне на Проект
„Създаване на условия за разработване и
прилагане на ефективни и ефикасни политики за ус
тойчиво развитие на община Мездра”
по ОП „Административен капацитет”
На пресконференция, състояла се на 30 януари
в заседателната зала на Общинския съвет, кметът
Иван Аспарухов представи Проект „Създаване на
условия за разработване и прилагане на ефек
тивни и ефикасни политики за устойчиво разви
тие на община Мездра” № А10-13-8/ 11.01.2012
г., по схема за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG051PO002/10/1.3-04 на
Оперативна програма „Административен капа
цитет” (ОПАК), Приоритетна ос I „Добро управле
ние”, Подприоритет 1.3 „Ефективна координация и
партньорство при разработване и провеждане на
политики”, с бенефициент Община Мездра, чието
изпълнение стартира на 11.01.2012 г.
На брифинга заинтересованите лица, широката
общественост и медиите бяха запознати с общата
и със специфичните цели на проекта, с целевите
групи, към които е насочен, с основните дейности,
предвидени за изпълнение по него, както и с очак
ваните резултати. Той е на обща стойност 283
625 лв. с период за изпълнение – 18 месеца, до
11.07.2013 г. 85% от средствата ще бъдат отпусна
ти от Европейския социален фонд, а останалите
15% – от държавния бюджет.
Представен бе и екипът, който ще реализи
ра проекта: Нина Данколова – ръководител на
проекта, Златина Михайлова-Карова – координатор
„Общи поръчки”, Десислава Гешева – координатор
информация и публичност, Димитър Павлов – ко
ординатор проучвателни и аналитични дейности,
Цеца Костова – счетоводител и Антон Антонов –
технически сътрудник.    
Проектът „Създаване на условия за разработва
не и прилагане на ефективни и ефикасни политики
за устойчиво развитие на община Мездра” се осъ
ществява с финансовата помощ на ОПАК, съфи
нансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд.

Слово
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Евродепутатите Мария
Неделчева и Владимир
Уручев гостуваха на
празника на меда в Козлодуй
се популяризира фактът, че
медът, произведен в регион
с наличие на съоръжения за
управление на радиоактив
ни отпадъци, по нищо не
отстъпва на производств ото
на пчеларите от други ра
йони на страната. За четири
години бяха изгр адени мно
го добри партньорски отно
шения с производителите.
Празникът се планира
съвместно, а стремежът
е съдържанието му да
се надгражда, да се раз
ширяват положителните
ефекти от него за всички
участници. В тази връзка
в Празника на меда 2012
участие ще вземат евроде

путатите Владимир Уручев
и Мария Неделчева, която
е с активна позиция в теку
щите дебати в Европейския
парламент (ЕП) по повод
стратегията за подпомага
не на пчеларите в периода
2013 – 2020 година. В рам
ките на изложението, което
бе открито на 3 февруари,
бе предвидена среща с два
мата български предста
вители в ЕП. По време на
разговора производителите
на мед поставиха всички
въпроси, свързани с тяхната
дейност, и получиха актуал
на информация за тенден
циите и финансирането на
пчеларството.■
ния като резултат за излиза
не от кризата.
Тази рецепта според
него не работи в Европа
и в България също. Пра
вилната позиция е, че за
излизане от икономичес
ката криза трябва да има
баланс между финансовата
отговорност и мерки за
икономически растеж, за
създаване на работни мес
та, което да позволи Европа
да генерира ръст и да бъ
де силна икономически.
Това за съжаление сподели
Станишев, не се слува.
Той ще настоява веднага
да се вземат мерки и да се
заделят средства за борба
с безработицата, особено
сред младите хора.
Конкретното предло
жение на европейските
социалисти е да се отде
лят 10 милиарда евро от
неизползваните средств а
в европейския социален
фонд за преодоляване на
младежката безработица
чрез стимулиране на пър
во работно място и други
мерки. В България безра
ботните млади хора са 27
процента и на тези младе
жи трябва да се даде шанс,
смята председателят на
имаме основание. При това Партията на европейските
социалисти■
бездействие на правител
ството се натрупаха мно
го тежки, някои порочни
практики в действията на
Министерството на вът
решните работи, като пос
ледните случки в Перник
с убитата Мирослава и
самоубилия се свидетел,
случаите на полицейс
ко насилие в Мировяне и
Скравена. Няма нито дума
на разкаяние, нито конк
ретни мерки това да не се
случва".
При посещението
си в Мездра Станишев
подчерта и позицията си
като лидер на европейс
ките социалисти по отно
шение на политиката на
Европейския съюз в мо
мента. Той е заявил катего
рично на най-високо ниво
в Брюксел, че две години и
половина в Европа се води
политика, която залага само
на финансовите ограниче

Станишев в Мездра:
ГЕРБ залагат
на сплашването

Елеонора ЦАНОВА
"Понeже не могат да
разрешат социалните проб
леми, залагат на сплашва
нето, на противопоставяне
то и на разделението. Така
сплашиха и земеделците, и
миньорите, и работниците
от БДЖ, това е управление
на страха.
Страхът е основната тех
нология на уравлението на
ГЕРБ, но те не могат да ре
шат проблемите на хората,
нещо повече, социалните
проблеми са предизвикани
от самото правителство."
Така в Мездра лидерът
на социалистите и пред
седател на Партията на
европейските социалисти
Сергей Станишев форму
лираотношението си към
настоящото управление на
страната. В Мездра той бе
по повод 102-годишнината
от създаването на местн
 ата
структура на социалисти
те. Партийна организация

отчете, че от 20 проведени
избори в годините на д
 е
мокрацията БСП в Мездра
има 16 победи, три загу
бени избори и един равен
резултат.
Посещението на лидера
на левицата стартираот
тук предизборната дейност
на партията, която започ
нева с отчетно-изборната
кампания. Той говори за
състоянието на партията
и алтернатгивата, която
предлага тя на сегашното
управление.
"Една партия винаги
трябва да бъде готова за
предсрочни избори, бяхме
три месеца в кампания и
сега доверието и конди
цията са различни. Тряб
ва да се направи анализ
на всяка една община, на
слабите страни - къде сме
сбъркали, къде ни е сила
та. Някъде ще се наложат
промени. За вота на недо
верие към правителст вото

ОбС - Козлодуй
прие програма
за управление на
общината за
периода 2011-2015 г.
ОбС - Козлодуй без
възражения беше приета
Програма за управление
на общината за периода
2011-2015 г., предложена
от кмета Румен Маноев.
„Имаме много и амбици
озни планове за бъдещето
на общината, които надг
раждат върху свършеното
до момента. Фактът, че
Общинският съвет без
възражения подкрепи
Програмата за управление
за следващите 4 години, де
монстрира решимостта ни
да осигурим на жителите на
Козлодуй и околните села
възможно най-добрите ус
ловия за живот, работа, раз
витие и забавление” – каза
Румен Маноев след сесията
на Общинския съвет.
По време на заседанието
бяха разисквани общо 16
точки от дневния ред. Беше
приета план-сметката за
чистотата на града и оста
налите 4 кметства (Хърлец,
Гложене, Бутан и Крива
бара). Единодушно беше
гласувано и предложението
на кмета Румен Маноев за
актуване на 27 недвижими
имота, общинска собстве
ност в град Козлодуй, на
чиято територия повечето
от живущите не притежават
документи за собственост
или за ползване на имота.

Съветниците приеха и из
даването на запис на запо
вед от Община Козлодуй в
полза на Министерството
на околната среда и водите,
с която ще бъде обезпече
но авансовото плащане по
договор за безвъзмездна
финансова помощ за реали
зация на първия петгоди
шен етап от изграждането
на воден цикъл на град
Козлодуй, съобщиха от
пресслужбата на общината.
Община Козлодуй под
писа договор за безвъзмез
дно финансиране с МОСВ
(Министерство на околната
среда и водите) за реализа
цията на първия петгоди
шен етап от „Интегриран
инвестиционен проект
във водния сектор на гр.
Козлодуй“ по Оперативна
програма „Околна среда
2007–2013 г.“. Проектът е
на стойност 23 674 277,63
милиона лева, като е съ
финансиран от Община
Козлодуй със сума в раз
мер на 7,28% от общата
стойност, а срокът на из
пълнение е 45 месеца.
Пълният текст на
Програмата за управление
на община Козлодуй за пе
риода 2011-2015 г. може да
намерите на страницата на
общината www.kozloduy.bg/
■ Слово плюс
СНИМКА: ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

Празникът на меда в град
Козлодуй се провежда от
2009 г. по инициатива на
Държавно предпр иятие
„Радиоактивни отпадъци”
(ДП РАО). Събитието се
организира в навечерието
на Деня на пчеларя – 10
февруари, когато правос
лавната църкв а чества св.
Харалампи, покровител на
пчеларите. През тази го
дина предстои четвъртото
издание на празника, който
бележи нараств аща попу
лярност както сред произво
дителите на мед от региона,
така и сред населението.
Идеята, с която ДП РАО
учреди изложението, бе да

земляци
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Духовните рицари на
бунтовния Северозапад
■ Системи
за сигурност
■ Техническа
охрана на
обекти с
автопатрулни
сили
■ Физическа
охрана

Доверете ни се

Монтана,
бул. „Трети март” 74, офис 1
096/ 303 599, 0886/036 990,
0889/200 711, 0889/200 727
sot.3s.montana@abv.bg

DANI CAR SERVICE

Диагностика и
ремонт на
двигатели и
ходова част
Монтана, ул. „В. Търново” 78, тел. 0887/90 99 74

И&И ДИЗАЙН

●Дизайн и печат на билбордове,
табели, светещи реклами,
обемни букви, тотеми, пана от
винил, надписи от PVC фолио и др.
●Широкоформатен печат
Монтана, бул. „Ал. Стамболийски” 11,
GSM 0888 396 775, e-mail: iidesign@abv.bg

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
най-напред Евсений (265340), 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 поблизо 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. Покъсно, 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.
Най-после през 1673 г. е
възстановен като епископ,
но вече изморен и болен,
на 8 август 1674 г. умира
на 60-годишна 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
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Слово

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 по-полезен
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!■

Слово

спектър

►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

9 - 15 февруари 2012 г.
9 ч Св. мчк Полиевкт.
Св. Петър, еп.
Севастийски
10 п Преп. Евстратий
Св. Григорий, еп.
Нисийски. Преп.
Дометиан, еп.
Мелитински
11 с Св. Маркиан.
Св. Теофан Затворник.
Блажена Теозви Преп.
Теодосий Велики. Преп.
Теодосий Антиохийски
12 н Св. мчца Татяна.
Св. Сава Сръбски. Св.
мчк Мертий. Мчк Петър
13 п Св. мчци Ермил и
Стратоник. Св. мчк Петър
Анийски
14 в Преп. отци, изби
ти в Синай и Раита. Св.
Нина
15 с Неделя 12
след Неделя подир
Въздвижение на 10-те
прокажени Преп. Гавриил
Лесновски, Прохор
Пшински, Павел Тивейски
и Йоан Колибар

Д-р Даниела
Стоянова
oбщопрактикуващ
лекар,
специалист  по
обща медицина
Всеки работен ден

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

Тел. за контакти:

096 389 346

“АПОЛОН-21” ООД,
Монтана

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

ЕТ “МАРИУС-Пламен Марков-Ваня Емилова”

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

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

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

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

Траурен магазин
Монтана, бул. „Парта” (до блок „Плиска” 13)

۩ Магазинът предлага ковчези, кръстове,

    драперии, некролози, венци, както и всичко,
    необходимо за погребение и помен.
۩ Икони, сувенири, цветя, свещи.
۩ Изработка на изкуствени венци.
Цени на дребно и едро.
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С обич за децата –
от цветя за "цветята"
Светлана КАРАДЖОВА
В края на декември
2011 г. Нора Янева пред
ложи своята идея за
събиране на средства
за Фонда на Бърдарски
геран, в който всеки по
свой начин дарява нещо
за благото на любимото
село. Нора прави от плат
красиви цветя. Това не е
само хоби, а и начин за
препитание, но за да по
могне, тя дари 20 ръчно
изработени цветя от плат,
които бяха продадени по
5 лв. и така се събраха
100 лв. Благодарим на
всички включили се.
Цвете си купиха:
Ралица Велчева - 1 бр.
Катя Велчева - 1 бр.
Петя Живкова - 4 бр.
Александър Живков - 1
бр. Петя Мойзис - 1 бр.
Гергана Живкова - 1 бр.
Цветелина Беличовска

- 3 бр. Райна Гюрова - 1
бр. Рици Кукова - 1 бр.
Антон Наумов - 1 бр.
Лидка Калчева и Николай
Ангелов - 2 бр. Мариела
Калчева - 1 бр. Мария
Пенкова - 1 бр. Павлина
Радкова  -1 бр.
Първоначално идеята
бе да се допълни смет
ката за ремонт на часов
ника и кулата, но след
като Тома Гласнов изцяло
пое издръжката на това
начинание, Нора Янева
прехвърли дарените сред
ства към инициативата за
обновяване на детската
площадка. Приканваме
всички родители с малки
деца, както и всички же
лаещи да помогнат, да
се включат с идея, труд,
пролетта.
средства, материали,
Нека когато бялото
за да могат децата на
Бърдарски геран да полу покривало, което сега топ
ло е завило люлките, ка
чат една изненада през

Фирма „Ди-Вен” ЕООД – гр. Лом
е оторизиран
дилър на мо
токари с мар
ката Тайлифт”.
Бързи, ергономични и надеждни мотокарите
на „Тайлифт” са най-добрата подкр
 епа във ва
шия склад, производствено хале или площадка.
Възможности за доставка на дизел, газ или бензин,
компл
 ектовани със сменни съоръжения. Двигатели
НИСАН, ИСУЗУ или ЯНМАР, автоматична хидрот
рансмисия и сервоуправление.
Две години гаранция, осигурено обслужване до
всяка точка на страната в рамките на 24 часа.

Ние сме сигурна опора за Вашия бизнес.

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

“МОНТКОМЕРС” ООД

◄ Нора Янева и
нейните красиви цветя
терушката и пързалката,
се стопи и в топлото
време децата отново из
лезнат да играят навън,
очите им да заискр
 ят от
радост, а радостта от иг
рата да залее площада.
Нора Янева е координа
тор на инициативата.
За контакт с нея –
тел. 0888/73 73 36.■

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 – рекламен офис;
0898/92 69 69.
www.fixofficeservice.com

► Работно облекло,

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”

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

спектър
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Нов проект във Враца

От историята
на нациите
към историята
на Европа
Заместник-кметът по образованието,
културата, спорта и туризма в община
Враца Красимир Богданов прие делега
ция от Полша, Унгария, Гърция, Турция
и Испания. Тези страни са партньори по
проекта на СОУ „Христо Ботев” – Враца
„От историята на нациите – към истори
ята на Европа”.
На проведената среща Красимир
Богданов представи маркетинговия про
фил на община Враца и културните и
исторически забележителности.
От своя страна гостите благодариха
за любезното гостоприемство и изказаха
своите впечатления от добрата база на
средното училище и града ни.
Целта на проекта „От историята на
нациите – към историята на Европа” е
да представи историческите събития,
които са били една дълга стъпка към
демокрацията, както и доминиращите
фигури, изиграли важна роля.
Основен елемент е представянето
как различните нации могат да влияя
т
върху различни аспекти като история,
литература, музика, архитектура.
Това е едно пътуване през времето
чрез историческите събития и герои.
По време на гостуването си във Враца
делегациите ще посетят Историческия
и Етнографския музей, и пещерата
Леденика. Ще проучват история на учас
тващите държави и ще посетят панорама
„Плевенска епопея”.■ Слово плюс

Княжевац в
Белоградчик

Любомир ВЕСЕЛИНОВ
осещението на гос
тите от приятелската
община бе инициирано
от Сдружението на час
тните производители в
града. Делегацията бе во
дена от председателя на
структурата и бивш кмет
Йован Исаков. В съста
ва й бяха още Братислав
Джорджевич – председател
на Търговско-промишлена
та палата в Зайчар, Владан
Радованович – коорди
натор за трансгранично
сътрудничество, Мария

П

с. Остров, община
В
Оряхово, бе откр
 ит
още един магазин от
веригата КООП.
Гости на празника
бяха Велко Атанасов
- председател на
Кооперативен съ
юз - Враца, Величка
Петрова - началник
отдел "Търговия",  
Йордан Дилков - из
пълнителен директор
► НАКРАТКО

Нови такси за движение и
паркиране в центъра на Видин

Фирмите, чиито търговски обекти са
в центъра на Видин, вече ще получа
ват пропуски с фиксирана часова зона
за автомобилите, с които зареждат.
Месечната такса за служебни автомо
били на фирмите, които имат офиси
в центъра на града, остава 30 лева.
За държавните и общински автомоби
ли достъпът е безплатен. 50 лева ще
е месечната такса за автомобили на
граждани, които минават през централ
ната градска част. Община Видин ще
издава и карти за паркиране в центъра
на града на хора с увреждания.

Нов магазин
от веригата

Еленкович – началник от
дел „Стопански дейности”
в община Княжевац, Деян
Кръстич – председател
на Торлашко дружество
„Тимочана Торлака” –
Миничево, и още 15 души,
представители на бизне
са в община Княжевац.
Сред тях представители
на туристическия бранш,
строителството, текстил,
производители на вина и
ракии, обувки, брикети и
пелети и др.
Гостите от Сърбия с
интерес разгледаха ви
на „Колендро” ЕООД,
Атанаска Петкова и
Галилей Гръблев - кмет
на селото.
Под ръководство
то на секретаря на
читалището Ирена
Станкулова пенсионери
от клубовете изнесо
ха кратка музикална
програма. Благодарност
към ръководството на
ПК ”Единство”, чието
дело е новият магазин
и което организира
празника за хората на
с. Остров. Радостта
от новата придобивка

КООП

която се намира близо до областния
град. Решението на кабинета създава
възможност местната власт да канди
датства за финансиране по проект за
развитие на културно-историческия
туризъм, финансиран по Оперативна
програма „Регионално развитие”.

Договора за безвъзмездна
финансова помощ

по Оперативна програма "Регионално
развитие 2007-2013", схема за без
възмездна финансова помощ
BG161PO001/1.1-11/2011 "Подкрепа за
реконструкция/обновяване и оборуд
ване на общински лечебни заведения
в градските агломерации" на стойност
6 306 906,23 лв. подписа зам.-кметът
на Враца Светозар Луканов. Проектът
е за 24 месеца, а съфинансирането от
общината - в размер на 254 799,01 лв.

Той каза, че от сортовете
грозде „Каберне Совиньон”
би трябвало да е типично
за този регион и че самото
вино в умерени количества
е полезно за организма. В
избата в Рабиша гостите де
густираха шампанско вино,
което основно се продава
в чужбина – САЩ, Дубай,
Турция и други страни.
Гостите посетиха съ
що и фирмата „Транскомс
– Ангел Стефанов”, как
то и природните обекти в
града. Вечерта в ресторант
„Мислен камък” Община
Белоградчик бе органи
зирала работна вечеря, в
която участваха и 17 души,
представители на бизнеса в
Белоградчик.
Присъстваха също кме
тът на общината Борис
Николов и директорите
на дирекции - Милена
Иванова и Пламенка
Цекова. В сърдечна и дру
жеска обстановка предпри
емачите дискутираха теми
от различните браншове.
Визитата ще бъде върната
през месец март, след ко
ето отделните бизнесмени
самостоятелно ще орга
низират своите бъдещи
контакти.■

нарните изби в Рабиша и
Боровица. Предоставена
им бе подробна инфор
мация за технологичните
процеси на производств о
от съответните специалис
ти – Адриана Сребринова
и Венелина Латинова. Във
винарна „Максима” бе ор
ганизирана и дегустация
на вина. Специалистът в
производството на вина
Огнян Цветков се оказа, че
е единственият, защитил
докторска титла по про
изводството на шампани
зирани вина в България.
Диана СИРАКОВА
идинските търгов
ци са недоволни
от новия регламент за
раздаване на търговски
площи на общинския
пазар. Според нови
те разпоредби всеки
наемател, чийто
договорът за на
етопомещение
изтича, ще тряб
ва да участва
в търг за да го
продължи. Без
търг ще бъдат
подновени само
договорите на
онези, които до
кажат с документи, че са
направили инвестиция
на работното си място
на пазара.
Търговците са
притеснени, че с новите
правила  може да изгу
бят местата си. Над 200
от тях изразиха своето

В

недоволствопред кмета
Герго Гергов.
От общината пък
смятат, че по този начин
ще се въведе ред на
пазара, защото голяма
част от продавачите ра
ботят без договор срещу

Промяна в
регламента за
търговските маси
на видинския пазар
притесни търговци

Слово

Правителството даде безвъзмездно
на Монтана крепостта "Калето",
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Под това
мото частните
предприемачи
от oбщина
Княжевац
гостуваха
на oбщина
Белоградчик

плюс

Слово

символична такса.
С новата разпоредба
вече няма да може да
се ползват най-добрите
маси на пазара без да
се плаща. За община
та това е възможност
да получава редовно
средства. ■

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

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”
хората изразиха
с хоро пред
магазина, който
е втори в с.
Остров, 18-и в
системата на
ОКС - Враца,
и първи за
2012 г. за ЦКС
Пожелаваме
търговията да
върви по вода!
Много клиенти и
късмет!
СНИМКИ:
ОКС - ВРАЦА

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

Параскева Маркова
тел. 0876 307 732
0876 537 952

●Печатница Враца● ЕООД

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

Слово

култура
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"Т

интява" е новата книга на поете
сата Дарина Цветкова, която беше
представена в библиотеката при читалище
"Развитие "- Враца.
Лиричното томче съдържа 30
стихотворения. След “Пречистване”,
"Съзерцание","Необятност", "Ех..." и по
езия за деца това
е нейната осма
книга с по
езия. Авторката
сподели, че чис
лото 8 има сим
волно значение.
Осем години жи
вее в с. Игнатица,
община Мездра,
и всяка година
пише по една
книга.
Дарина
Цветкова е родена
на 14 септемв
ри 1949 година.
Завършила е
Институт за дет
ски учителки в
град Враца.
Работила е
като музикален
ръководител,
детска учителка,
учител по музика,
културно-масова
работа и др. Член
е на Съюза на писателите-земеделци и на
Творчески клуб "Христо Ботев" – Мездра.
Има публикации в регионалната и наци
онална преса. ■ Слово плюс

Диана СИРАКОВА

Есенна среща

Нова книга
на Дарина
Цветкова

***

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.

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.

Среща с
творчеството
на Диана
Сиракова
Ненчо СЛАВЧЕВ
В края на миналата година клуб
„Белият Дунав” във Видин учреди своя
литературна формация. В нея членуват
не само пишещи възрастни хора, но и
почитатели на изящното слово.
За патрон на новата формация те изб
раха рано напусналата живота видинска
поетеса Искра Димитрова. На нейното
творчество бе посветена и първата лите
ратурна сбирка.
Идеята на председателката на клу
ба Надежда Гъжева и ръководителката
на формацията журналистката Янка
Маринова е, освен редовните сбирки,
веднъж в месеца да бъдат провеждани и
срещи с поети и писатели.
Гост на първата от тях бе талантливата
поетесаот Видин Диана Сиракова.
Въпреки мразовития януарски ден,

О Б Я В А
На основание чл.10a, ал.1 от Закона за държавния служител и чл.13, ал.1 и чл.14 от Наредбата за
провеждане на конкурсите за държавния служител и Заповеди №51 и № 52 от 31.01.2012 г. на кмета
на община Чипровци

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

● Главен експерт „Програми и проекти”
● Младши експерт „Програми и проекти”
І..Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове
за заемането на длъжностите:
1. Минимални изисквания
Главен експерт
Младши експерт
„Програми и проекти”
„Програми и проекти”
бакалавър
2 години
ІV младши

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.

срещата в уютния просторен салон се
превърна в топъл и задушевен разго
вор за поезията, за стойностните неща
в живота. Имаше и много въпроси към
авторката на стихосбирките „Сънят на
жената”, „Кръв, сън и птица”, „Зимно
казино” и повестта „Дневникът на едно
учителско дете”.
Диана Сиракова зарадва почитателите
си със свой авторски рецитал и подари
на присъстващите свои книги, както и
екземпл яр от издадения от дружеството
на писателите поетичен сборник „Нежни
гласове”, на който тя е редактор.
С топли думи към учредителите
на литературната формация „Искра
Димитрова” и пожелания за успех се
обърна и председателят на видинския ка
тедрален храм „Св. Димитър” архиманд
рит Поликарп.■

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

степен на образование
професионален опит
изискващ се ранг
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Професионален бакалавър
Не се изисква
V младши

2.Допълнителни умения и квалификации:
● компютърна грамотност
● предпочитана специалност, по която е придобито образованието (една от изброените):
право, икономика, общо инженерство; технически науки
ІІ. Компетентности, по които ще се оценяват кандидатите:
● Аналитична компетентност, ориентация към резултати, изграждане на отношения,
познаване на заинтересованите страни, комуникативна компетентност.
ІІІ. Кратко описание на длъжността:
Прави предложения до кмета за разработване на проекти.
Разработва проекти, свързани с политиката на общината и реализацията на
стратегията й за развитие. Участва в изпълнението на възложените му проекти.
ІV. Минимален размер на основната заплата за длъжността:
● Главен експерт „Програми и проекти” – 335 лв.
● Младши експерт „Програми и проекти” – 335 лв.
V. Начин на провеждане на конкурса – тест и интервю.
VІ. Документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
● заявление за участие в конкурса, съгласно приложение № 2 към чл.17, ал.1 от Наредбата
за провеждане на конкурсите за държавни служители
● декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е
поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване
от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност;
● копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна
квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
● копие от документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит;
● документ за присъден ранг, ако лицето е работило като държавен служител;
VІІ. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите се подават лично или чрез упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице в
стая 103 на общинска администрация - Чипровци  до 21.02.2012 година включително.
VІІІ. Обявяване на обстоятелствата, свързани с конкурса:
Списъците на лицата, допуснати до конкурса, както и всички други съобщения във връзка с конкурса
ще се обявяват на таблото на първия етаж на Общинска администрация.
Анатоли ПЪРВАНОВ, кмет на община Чипровци
Обявата се публикува в Регистъра по чл. 61, ал.1 от Закона за администрацията на 09.02.2012 г. и във вестник „Слово плюс”
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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.

а 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 житиебитие. 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 найдобрите 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 по-нататъшното
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 80-годишнината на поета. ■
Слово плюс

Версията
за Осен
все повече
оживява

