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В Монтанска област

Врачани казаха
"да"
на виделото
Елеонора ЦАНОВА

С

амо преди дни жена от Борован по нашенс
ки искрено заяви, че тя ще гласува с „да” на
референдума за изграждането на нова ядре
на централа у нас, а със своя глас иска у дома й да
е светло и топло и това да е по джоба и с нейната
малка пенсия.
Въпреки мъглата, в прекия и политическия смисъл,
около Дунава, въпреки минусовите температури и
поледиците, все пак част от хората във Врачанско
стигнаха до урните, за да дадат своя глас в първия по
рода си граждански вот в най-новата история на стра
ната ни. Вяло, трудно тръгна денят на референдума.
Липсваше онзи ентусиазъм, който обикновено прид
ружава изборите. Партиите прегряха, особено в пос
ледните дни, а народът се отегчи от прения, които
са му неясни и са обвити в политическа мъгла.Това
най-ясно личеше в големия град, та дори и в града
на Първа атомна . И там много от хората, от които се
очакваше да са ядрено образовани, и те твърдяха ч
е все пак нямат достатъчна информираност. От поли
тическите сили и от т.нар. инициативни комитети „за”
и „против” се изпращаха ежедневно разнопосочни
сигнали и това разконцентрира хората.
В мразовитата неделна утрин всичките 308 секции
в областта бяха отворени в точния час. В област
ния център секциите бяха 110, с пет допълнителни в
МБАЛ “Христо Ботев”, затвора, Дома за стари хора
и специализираните диспансери. В крайдунавския
град, където всеки втори е енергетик, желанието за
бъдещи нови ядрени блокове бе очевидно. Там имат
опита с референдума преди години за изграждане
на хранилище за съхранение на ядрените отпадъци,
на което допитване 30 000 жители казаха „да” и след
две години то ще бъде завършено окончателно. И
въпреки че хората бяха объркани от въпроса и про
тивопоставянето на 7 и 8 блок тук на централата в
Белене, те са очевидци, че след затварянето на че
тирите малки блока, където сега са останали като
обслужващи една четвърт само от заетите в тях 1600
енергетици, а общо в Козлодуй безработицата след
това е скочила с 50 процента.
Все пак от имащите право на глас 174 890 жители
на Врачанска област, до края на избирателния ден
своя вот дадоха 42 574, или 24.26 процента. В гра
да на ядрените енергетици активностт а бе една от
най-високите - 32.92%, а гласувалите бивши вече,
настоящи и бъдещи енергетици бяха 5874. От тях
4600 казаха своето „да” на бъдещото развитие на
ядрената енергетика и на България като държава с
високи технологии и 1201 бяха против. Отличник по
активност е община Роман със своите близо 34 про
цента гласували. Най-плахо бе желанието да изразят
своята гражданска позиция на първия демократичен
референдум на врачани, с 20. 71 процент гласували.
А мнозина от тях помнят как именно Врачанско
изстрада, но и бе донякъде привилегировано, с из
граждането на Първа атомна в Козлодуй. В остана
лите общини процентът на гласувалите в неделния
ден бе около 24-25 процента, или една четвърт от
имащите право на глас.
А гласът на хората от нашата област е „за” раз
витието на ядрената енергетика и по-точно за нови
седми, че дори и осми блок в Козлодуй. От действи
телните 41 931 бюлетини с „да” са 27 555, против са
14 376, или това е около 65.7% „за” и 34.3% „против”
бъдеща ядрена мощност.
Денят премина спокойно, без сериозни сигнали за
нарушения, за купуване на гласове или неразрешена
агитация, обяви председателят на Районната изби
рателна комисия Ирина Иванова при обявяване края
на изборния ден. Изключение е едно обаждане на
телефон 112 от криминално проявено лице, че кме
тът на Долна Кремена пазари гласове. Направената
проверка е установила, че това не е истина.■

Абонирайте
се за

►Кметът на Видин
Герго Гергов гласува в
22-а избирателна секция,
в сградата на ОУ „Отец
Паисий“.
Видинският кмет бе
придружен от съпругата
си. Той пусна изборната
бюлетина в 11.15 ч.
Гергов заяви, че дава
своя глас в името на
по-доброто бъдеще
на България. Според
него всеки гражданин
трябва да изрази своята
позиция по важния за
страната ни въпрос,
свързан с развитието на
ядрената енергетика.
На 27 януари 2013
година се провежда
първото допитване
у нас в периода на
демокрацията.
Общо 121 избирателни
секции са формирани
на територията на
Община Видин, а броят
на хората, фигуриращи
в избирателните
списъци, е 66 250.
Общината е направила
всичко необходимо за
нормалното протичане
на изборния ден.
Заради студеното
време, в много секции е
осигурено допълнително
отопление.
СНИМКИ: АРХИВ

66,36% са за нова
ядрена централа
Само 120 души гласуваха
в ромск ите квартали в Монтана

С над 6 процента по-висок резултат от средния
за страната в подкр
 епа на нова ядрена централа.
66,36 процента от гласувалите в нашия регион са
подкр
 епили изграждането на нова АЕЦ, в страната
отговор „да” са дали 60,55 процента.
Почти същата е разликата при отговора „не”. В
област Монтана против нова централа са гласували
31,88, в страната 38,02 процента.
511 са недействителните бюлетини в областта, за
страната те са 19 337.
19 423 са бюлетините с отговор „да” в областта,
върху 9333 е отбелязан отговорът „не”.
По-малко от 120 жители на двата ромски кварта
ла в Монтана са гласували в неделя. В кв.”Огоста”
от 983-ма записани в избирателните списъци до
урните са стигнали едва 35 човека. В Кошарник
има две секции – едната е чисто ромска, а друга
та смесена. В тези две секции са гласували 92-ма
души. Сравнение с резултатите от парламентарните
избори през 2009 година показва, че в трите секции
са гласували над 60 на сто от имащите право на
това, т.е. над 1200 души.■

Във Видин

при 100% обработени
протоколи с „да”
са гласували 68.517%,
с “не” - 29.393%

О

бщо 15 278
жители на об
ласт Видин са
гласували с «да» на
проведения в неделя
референдум. При 100%

ЕТ „НЕШО МИРАНОВ”
Нешо МИРАНОВ – управител

Kачество
със световно
значение
3200 Бяла Слатина
ул. „Васил Левски” № 90
тел. 0915/8 34 61

обработени протоколи
в избирателен район
Видин резултатите от
националния референ
дум за развитието на яд
рената енергетика чрез

изграждане на нова яд
рена централа са: „да” –
68.517% (15 278 гласа);
„не” – 29.393% (6554
гласа). Недействителни
– 2.090% (466 гласа)■

Слово

във фокус
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Спират сечта във вододайната
зона на Берковския балкан
Имаме план да доби
ем само 1000 куб.метра
дървесина от вододайната
зона в Берковския балкан.
Досега сме добили 500
куб. метра, от останалите
се отказваме. Това съобщи
Юри Миков, директор на
Северозападното държавно
горско предприятие на сре
ща в Монтана. Вододайната
зона обхваща 3660 хектара
площ от планината, 3150 от
които са гори.
Площите със сеч вече
не се залесяват, това не
е модерно, допълни още
Миков. Гората се оставя да
се възстанови сама. Найкачествена е тази, в която
едно до друго растат сто
годишни и едногодишни
дървета, обясни той. Това
са новите, европейски стан
дарти за възпроизводств о

Оставят горите да се
възстановяват естествено,
залесяването не било полезно
на зеленото богатство на
континента.
Според Миков, намаля
ването на водата в язовир
„Среченска бара”, от който
са водоснабдени 27 селища
в Монтанско и Врачанско,
не се дължи на изсича
нето на горите, а на гло
балното затопляне. Преди
години, когато от района
на Берковица са добива
ни по 50 000 куб. метра
дървесина, водата е била
повече. През последни
те години от планината се
свалят годишно по 28 000
куб. м.
Горският шеф трябваше
да отговори на въпроси

те на жителите на села
та Говежда, Копиловци,
Еловица и др. защо се сече
масово гората и защо тиро
ве преминават с огромни
стволове почти денонощно.
Няма изсичане, твърди
Юри Миков. Разрешение
за добив имат 150 фирми,
които започват да се
кат само след санкция от
РИОСВ – Монтана. Тя пък
обсъждала инвестиционни
те намерения на секачите и
едва тогава давала съгласие.
Как обаче то се спазва,
директорката на инспек
цията Деница Славкова не
отговори.
Не намалява и количест

В Белоградчик

Проведената среща в
Белоградчик бе с участието на
предст авители на общинска
администрация, в която учас
тваха кметът Борис Николов
и неговият заместник Росен
Младенов. Присъстващите бя
ха запознати с правната рамка
на процеса на програмиране и
същността и технологията на
програмирането – от идейния
проект до неговата реализация.
Ръководителят на центъра
Мариела Савкова говори за
новия програмен период – за
видовете програми, темите,
целите и приоритетитеq по
които ще се работи от 2014
до 2020 година. За настоящия
период, активността на общи
на Белоградчик е: сключени
8 договора на обща стойност

10 години без нашата
приятелка и колежка,
журналистката

НЕЛИ
ДАВИДКОВА

Скъпа
Нели,
Не сме те
забравили!
Живи са
спомените
за твоето
благородство, за твоята
доброта, за твоята чес
тна журналистическа
позиция в отстояване на
принципите на доброто.
Ти беше журналист с
високи професионални
качества, с голямо, отво
рено за човешките болки
сърце.
Обичаме те! Липсваш ни!
Прекланяме се
пред светлата ти памет!
в. „Слово плюс”

5 006 090 лв., което я нарежда
на първо място по договорени
средст ва сред 10-те по-малки
като брой население общини
на област Видин.
В Белоградчик ОИЦ про
веде първата от поредица
открити приемни в общините,
които ще се осъществят през
2013 г. Целта на приемна
та бе гражданите на място
да получат информация за
отворените процедури по
Оперативните програми и въз
можностите за финансиране
на проектни идеи със средст

само падат на един път, а
не постепенно през месеца.
Т.е. намаляването на пи
тейната вода не може да се

търси и в малкото дъждове
и снегове в района, обясни
метеороложката.■
От сайта kmeta.bg

Израелски професор дарява
надежда

Открита приемна по
оперативните програми
проведе ОИЦ - Видин

Любомир ВЕСЕЛИНОВ

вото на валежите в района,
добави Леночка Ангелова,
ръководител на местната
метеорологична служба. Те

ва от европейските фондове.
Амбицията на Центъра е всеки
месец да бъдат организирани
открити приемни, на които
негови представители да дават
консултации и полезна ин
формация на заинтересовани
граждани.
Кметът Борис Николов
разказа за активната работа на
общинска администрация по
програми и проекти и в част
ност в областта на строител
ството и благоустрояването.
Стартиралите проекти и тези,
които предстои да стартират
тази година, са на стойност от
порядъка на 16-17 млн. лева.
В заключение той изрази сво
ята убеденост от полезното
и успешно сътрудничество с
Областния информационен
център.■

През изминалата седмица
професорът от израелската
болница „Хадаса” Рувен Ор и
неговите сътрудници доказаха,
че идеята за създаването във
Враца на Център за клетъчна
терапия ще стане.
Най-големият радетел на
това градът под Околчица
да бъде място за медицина
от висока класа депутатът
д-р Янко Здравков, който
е моторът на този хуманен
проект, съвместно с проф.
Ор вече усилено работят за
бъдещия Център за клетъчна
терапия. В столицата
преди дни директорът на
Центъра за костно-мозъчна
трансплантация в израелската
болница „Хадаса” и д-р
Здравков получиха подкрепа
на срещата си със здравния
министър Десислава
Атанасова.
"Тук съм, за да си
сътрудничим с д-р Здравков.
Ние сме отдадени на
този проект и влагаме
много енергия за неговото
реализиране. Най-важно е
мотивацията и обмяната на
опит между българските и
израелските лекари.
Вярвам, че така ще
постигнем много и сме готови
да стартираме изграждането
на високотехнологичен
медицински център във Враца
в най-кратки срокове.
Ще обучим и нужните
специалисти, в такъв Център
за клетъчна терапия най-

важни са хематолозите и
онкохематолозите, тъй като
ще лекуваме болести на
имунната система, левкома,
левкимия и други онкологични
заболявания.
Разговарях с много лекари
тук и се убедих, че имате
талантливи специалисти и
отлични професионалисти,
които могат да работят
в този център."- Това
сподели при краткото си
посещение в страната ни
световноизвестният израелски
професор. Той успя, макар
за часове да консултира и
даде препоръки и указания,
а и голяма доза надежда на
дошлите при него онкоболни.
По метода на професора,
вече прилаган в Германия,
САЩ и Сингапур, се извличат
стволови клетки от костния
мозък на пациенти, които

по-късно, след обработка
се връщат в болния и
активизират неговата имунна
система, за да се пребори с
рака.
Д-р Здравков, приел
присърце тази кауза, е
убеден, че изграждането на
този Център за лечение чрез
стволови клетки във Враца
ще дари надежда и лечение
на болни от цялата страна, ще
спести време, средства и други
неудобства на пациентите,
които сега търсят помощ в
чужбина.
Заедно с директора на
лабораторията за обработка на
стволови клетки в болницата
„Хадаса” Симха Самюел те
огледаха наличния сграден
фонд, който може да бъде
предоставен за развитието
на този истински център за
надежда. ■ Слово плюс

ОБЩИНА МОНТАНА
На основание чл. 69 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинското имущество
О Б Я В Я В А
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
За отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на имоти – общинск а собственост, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 56, ал.1 от
ЗУТ

№
1.
2.
3.
4.

Наименование и описание на обекта на търга

Дата, час и място на
провеждане на търга

Повторен търг при
неспечелен обект

Терен с площ от 12.00 м² за поставяне на павилион за
продажба на промишлени стоки, находящ се в УПИ І,
кв.10 гр. Монтана.
Терен с площ от 11.18 м² за поставяне на павилион
за продажба на хранителни стоки, находящ се в УПИ
І, кв.285 (Младост-2) гр. Монтана.
Помещение за копирни услуги с площ 6.70 м², на
ходящо се в обект с идентф.48489.7.515.1.1. гр.
Монтана.
Кафе – аперитив с площ 21.00 м²,находящо се в УПИ
ІІІ, кв.16 с. Г. Церовене, общ. Монтана

15.02.2013 г.
13.30 ч.
община Монтана
15.02.2013 г.
14.00 ч.
община Монтана
15.02.2013 г.
14.30 ч.
община Монтана
15.02.2013 г.
15.00 ч.
община Монтана

22.02.2013 г.
13.30 ч.
община Монтана
22.02.2013 г.
14.00 ч.
община Монтана
22.02.2013 г.
14.30 ч.
община Монтана
22.02.2013 г.
15.00 ч.
община Монтана

Начална
тръжна цена,
месечен наем без
ДДС (лв.)

Депозит
(лв.)

Цена на
тръжни
докумен
ти
(лв.)

19.20

57.60

30.00

16.77

50.30

30.00

16.08

48.20

30.00

35.70

107.10

30.00

Тръжни документи се закупуват и получават от касата в стая 102
Депозит се внася на касата в стая 501.
Заявления за участие в търга се приемат в стая 102.
Краен срок за закупуване на тръжни книжа, внасяне на депозит и подаване на заявления е 13.02.2013 г., а за повторния търг е 20.02.2013 г.
За справки: тел. 394 239
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Весeла Коларска,
зам.-кмет на Монтана:

Развиваме
нови услуги за
деца в риск

Общината строи 4 жилища,
едно вече е изградено
- Г-жо Коларска, в Монтана
се строят 4 жилища за деца в
риск, едно вече е построено.
Означава ли това, че общи
ната води активна социална
политика?
- Общината развива нови видо
ве социални услуги по специално
разработена стратегия. Целта ни
е докато се закрият домовете за
медико-социални грижи, ние да
сме създали условия за живот на
децата на друго, по-добро място.
Разработваме проекти, свързани
със създаване на условия, близ
ки до семейните. Вече имаме и
стандарти за тези нови условия –
каква площ трябва да се осигури
за детето, какво оборудване, как
во обзавеждане и т.н. Такава е и
политиката на правителств ото –
да се закриват институциите като
сегашните домове с много деца
– в монтанския – до 100 – 180
преди и те да заживеят в биоло
гичните си семейства, в приемни
или да бъдат осиновени. Тези, ко
ито все пак няма къде да отидат,
да сменят условията на живот. Да
живеят като в свой дом.
Затова в момента строим три
къщи от семеен тип и едно защи
тено жилище.
Защитеното жилище е пред
назначено за младежи от
домовете, навършили 18 години.
Средствата получаваме по про

екта „Детство за всички”, фи
нансиран с 2 млн. лв. от опера
тивната програма „Регионално
развитие”. През миналата година
изградихме център за настанява
не от семеен тип за деца от 3 до
7 години. По проект общината
изгради и комплекс за социални
услуги. Проектите изпълняваме
като общински, но след това пре
доставяните услуги се превръщат
в делегирана държавна дейност.
- Монтана е един от гра
довете с най-много приемни
родители. Как протича проце
сът на приемане на чуждите
деца в семействата?
- В област Монтана има 81
приемни семейства. Най-мно
го са те в Монтана, Лом и
Берковица. В края на миналата
година в Монтана са били нас
танени 23 деца в 19 семейства.
Всичко започва с обучение на
приемните родители. То про
дължава по 4 месеца в нашия
комплекс за социални услуги.
Последната група е от 14 души.
В 8 семейства от тази група вече
са настанени деца.
- Какви хора стават прием
ни родители? Само безработни
ли?
- За да отглеждаш дете, тряб
ва да нямаш друга работа. Така
че, приемни родители стават
безработни, пенсионери, сред

които много са
бивши учители,
медицински
сестри. Няма
изисквания за ценз. Главното
изискване е да са добронамере
ни към детето – не само майката
, а и останалите му членове, да
се ангажират с отглеждането.
Виждам, че жените се информи
рат една от друга за условията,
работата, ползата за семейството.
С това си обяснявам многото
семейства, които са от два съсед
ни блока в квартал „Пъстрина”.
Не всичко върви гладко – 1 – 2
приемни майки се отказаха от
децата. Видя им се трудно да
се грижат за тях. Други пък ве
че вземат деца за втори път,
след като първото е осиновено
или е взето от биологичното си
семейство.
- Освен обучение, какво дру
го е задължително за приема
щите родители?
- Задължително правим проуч
ване на семействата-кандидати.
Това става съвместно със служ
бите за социално подпомагане.
Правят се анкети с членовете на
цялото семейство, със съседите.
Щом съседите споделят, че кан
дидатите не са се грижили осо
бено добре за своите деца, те не
стават приемни родители. Имаме
и случаи, при които съпрузите

или по-големите деца не желаят
чуждите в дома си. Тогава също
не удовлетворяваме желанието
на майка им за приемен родител.
- В сегашния дом за медикосоциални грижи са останали
30 деца, а персоналът е от 50
души. Има ли стандарти колко
души трябва да се грижат за
едно дете?
- Не, но този персонал ще
бъде намален. На дома пред
стои ремонт, затова задържат
персонала. Целта е децата да
бъдат обгрижвани по-добре, ко
ето означава за тях да се грижат
и повече хора. Аз бях в българска
група, която се запозна с опита
на Англия в предоставянето на
социалните услуги. Видях, че за
3 деца с увреждания се грижат
14 души. Само нощем до деца
та дежуреха по двама, а един им
беше на разположение. Аз бях
шокирана, там за същия брой
деца се грижат много повече
хора. Държавата предоставя пари
на семействата с деца с увреж
дания да си наемат социални
асистенти. Те получават ваучери,
с които си наемат човек за един
ден в седмицата примерно.
Тогава майката може да иде на
кино, в библиотека, да се откъс

С

Мирослав ГЕТОВ

официална церемония,
състояла се на 22
януари, успешно
приключи изпълнението на
проекта „Създаване на тера
певтична работилница за деца
и младежи с увреждания” в
гр. Мездра, който беше ре
ализиран с безвъзмездна фи
нансова помощ от японското
правителство.
Благодарение на него към
Дома за деца и младежи с умс
твена изостаналост (ДДМУИ)
„Вяра, Надежда и Любов” бяха
изградени и оборудвани че
тири ателиета: по готварство,
шивачество, приложни дейнос
ти и грънчарство. Целта е
децата и младежите с уврежда
ния от общината да придобият
полезни умения и трудови
навици, които ще ги направят
самостоятелни и ще съдейст
ват за тяхната социална интег
рация в обществото.
Лентата на новата придо
бивка прерязаха посланикът на
Япония у нас Н. Пр. Такаши
Коидзуми, заместник-минис
търът на икономиката, енерге
тиката и туризма Иво Маринов
и кметът на Община Мездра
Иван Аспарухов.
„Надявам се, че посредс
твом обучението в терапев
тичната работилница децата
и младежите с увреждания
ще придобият умения, които
ще ги направят икономически
и психологически самосто
ятелни”, заяви при откри
ването посланик Коидзуми.
„Тук бих искал да споделя,
че средст вата за помощта са
отделени от парите на японс
кия данъкоплатец. Надявам се
терапевтичната работилница
да се използв а ефективно и
занапред и вие дълги години

не от средата, в която живее с
болното си дете. У нас не е така
– държавата наема социалните
асистенти, избира ги, изпраща
ги и това не винаги се оказва
удачно.
- Монтана има и дневен
център за деца и младежи с
увреждания. Той подлежи ли
на промени или продължава
да съществува по сегашния си
начин?
- Този център е един от мно
го добре функциониращите в
страната. Всеки ден в него идват
или докарват 16 деца. Условията
за живот са много модерни. Те
имат работилница по готварство,
шивачество, артзанималня. С
децата работи рехабилитатор,
трудов терапевт. Центърът има
по-малко места от желаещите да
го посещават, но засега няма къ
де да ги настаним.
Всичко това е нов вид дейност,
смятате ли, че я усвоявате
успешно?
Старая се, казах, че изучаваме
и чужд опит, и нашия. Занапред
общините ще изпълняват по-раз
лична от преди социална функ
ция и служителите и трябва да са
готови за нея.
От сайта kmeta.bg

Областен информационен
център – Враца
посети Криводол

Терапевтична
работилница
откриха в Мездра
да пазите спомена за оказаното
съдействие”.
Кметът Иван Аспарухов
благодари на японското пра
вителство за предоставената
безвъзмездна помощ, както и
на министерството на иконо
миката за администрирането
на проекта.
„Каквото и да направим
за децата и младежите с
увреждания, винаги ще е мал
ко”, подчерта Аспарухов и
допълни, че този проект е плод
на дългогодишните усилия на

общинското ръководство за по
добряване жизнения стандарт
и социализацията на хората
със специални нужди. В този
смисъл, той е естеств ено про
дължение на вече реализира
ните проекти за преходното и
защитеното жилище към дома
и изключително важна стъпка
към изпълнението на проекта
за деинституционализация на
социалното заведение чрез из
граждането на два Центъра за
настаняване от семеен тип и на
две Защитени жилища. „Искам

да ви уверя, каза в заключение
Аспарухов, че всяка една йена
по този проект е отишла по
предназначение и Вие можете
да гарантирате за това пред
японския данъкоплатец”.
Бюджетът на проекта за
терапевтичната работилница
е приблизително 125 хил. лв.
От тях: финансовата подкрепа
от „Страната на изгряващото
слънце” е около 113 хил. лв.,
а останалите 20-на хил. лв. са
собствен принос на Община
Мездра. ■

С информационно събитие в Криводол ОИЦ - Враца
приключи третия си цикъл от срещи на територията на
областта. На събитието присъстваха служители на общин
ската администрация, представители на читалище „Никола
Й. Вапцаров-1924“, както и студенти, работещи по различ
ни проекти към него. Срещата премина под формата на
дискусия, което се оказа полезно за всички присъстващи.
Разисквани бяха актуалните възможности за кандидатстване,
както и основните проблеми при изготвянето на проекти по
различните програми.
Присъстващите студенти с голям интерес се запознаха с
работата на центъра и проявиха желания за провеждане на
стаж. Екипът на центъра заяви категорична готовност да
посрещне всички желаещи младежи, макар и под формата
на посещение. На място в центъра младежите ще имат въз
можност да се запознаят не само с дейността на ОИЦ, но и
ще им бъде предоставена различна и полезна информация за
Европейския съюз и оперативните програми в България.
Най-активни бяха представителите на читалище „Никола
Й. Вапцаров-1924“, които разказаха за своя опит при кан
дидатстването по различни проекти и впечатленията си
от проведената в началото на декемвр и седмица „Европа
– България“ по случай 5-годишнината от членството ни в
Европейския съюз. По време на дискусията се родиха много
идеи за съвместни инициативи, които всички си пожелаха да
се реализират през новата година.
Експертите посетиха и в града, с които са партньори
след сключеното споразумение между министър Дончев и
Министерство на културата за съвместна работа по прог
рама „Глобални библиотеки - България“. И двете страни
заявиха интерес да продължат своята съвместна дейност, за
да постигнат заложените цели на програмата: лесен и рав
нопоставен достъп до информация, знание, комуникация
и електронни услуги; преодоляване на информационната
неравнопоставеност, особено в по-малките населени места
и др.
ОИЦ – Враца е част от мрежата от 28 информационни
центрове за популяризиране на Кохезионната политика на
Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие.■
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На Бабинден
Във Видин
подаръци за
ко
лектива на АГО
Кметът на Видин Герго Гергов бе сред гости

▲Бабинден в
с. Крапчене,
община
Монтана.

В Монтана

СНИМКА:
КРУМ КРУМОВ

П

о традиция
тържества за
Бабинден имаше
навсякъде в областта.
Веселия организираха же
ните от Крапчене, Мърчево,
Спанчевци и на още десет
ки други места.
В Мърчево, селото с
най-висока раждаемост в
община Бойчиновци, найвъзрастната баба откри
тържеството. 85-годишната
Милка благослови и поз
драви местн
 ата лекарка
д-р Виктория Давидова с
хумореска. Самодейката
леля Надка пък й изпя
песен, разказа кметът Иван
Иванов. Оркестърът взриви
настроението и го изстр
 еля
до върха, а децата от мес
тната забавачка стоплиха с
изпълненията си душите на
всички. Близо стотина ду

ши седнаха на празничната
трапеза. “Винаги отбеляз
ваме Бабинден, но тази
година беше най-весело.
Цялото село се включи
в подаръка на нашата
докторка. Всеки даде помалко, за да й купим лекар
ска чанта”, разказа кметът.
Хората от сега правят
сметка за 14 февруари,
когато ще честват Свети
Валентин, а после 8 март и
Тодоровден през април.
В Крапчене баба
Светла, в национална
носия и с „бебе” на ръце,
благослови за здраве, за
внуци и правнуци. В се
лото преди два месеца
за първи път от 4 години
е проплакало новороде
но. Малката Миа е внучка
на кметицата Маргарита
Филипова. „Организирахме

това тържество, за да по
развеселим хората, тъй
като животът им е доста
тежък”, казва Филипова.
Сдружението на жените
“Тодорини кукли” орга
низира тържеството в
Спанчевци. Водосвет за
здраве и благоденст вие
отслужи отец Михаил от
местния храм “Св. Архангел
Михаил”. После жените
пресъздадоха обреда“поли
ване”, а за “баба” бе избра
на 78-годишната Снежана,
прочута певица-самодейка,
която изпълни народна пе
сен от родния край. Децата
от селото пяха и танцуваха,
а стихотворенията, посве
тени на бабите трогнаха
присъстващите. За добро
то настр
 оение допринесоха
и младите музиканти от
ученическия духов състав

“Зелени дел” от вършечкия
квартал Заножене. По слу
чай празника бе подредена
изложба от ръчно изпле
тени вълнени терлици. По
предложение на предсе
дателката на сдружението
Петранка Петрова и на
кмета Емил Димитров, тер
лиците бяха дарени на же
ните от Дома за стари хора
в Берковица.
На 21 януари в мон
танск ата болница са се
родили пет бебенца, каза
за медиите д-р Антоанета
Блажева.■

Галина ГАНОВА
екарите и аку
шерките в АГО
на МБАЛ “Христо
Ботев” АД- Враца, отбе
лязаха тържеств
 ено Деня
на родилната помощ. По
традиция, празничният
ден започна с водосвет за
здраве, отслужен от отец
Аспарух, с участието на
квартета при Катедрален
храм „Свети дванаде
сет апостоли” във Враца.
Последва трогателна реч
от старшата акушерка
на отделението Виолета
Цветанова, а на стената
над красиво украсената
трапеза вървяха снимки
на бебета, родени през годината.
Като домакин Цветанова пред
стави гостите на най-милото
тържество, което се организира
в болницата: народния предста
вител д-р Янко Здравков, кмета
на Враца инж. Николай Иванов,
заместн
 ика му по социалните
дейности Светозар Луканов, из
пълнителния директор на МБАЛ
Орлин Цветков, зам.-директора
по медицинските дейности д-р
Цветанка Генкова и ФИД Силвия
Георгиева.
Добра новина за всички съоб
щи д-р Здравков, който сподели,
че от МЗ са преведени по сметка
на врачанската болница 300 000
лв. целева субсидия за ремонт
на Родилното отделение. Освен
това до края на януари в АГО ще
пристигнат и 35 детск и креватчета,
дарение от Белгия. Средствата
обаче за трансп
 орта им, възли
защи на стойност 6000 лв., ще
бъдат поети лично от депутата и

те на тържеството в Акушеро-гинекологичното
отделение на МБАЛ „Св. Петка”, организирано
по повод Деня на родилната помощ 21 януари.
Той връчи поздравителен адрес на завеждащия
отделението д-р Слави Любенов и букет с цветя
на старшата акушерка Вили Иванова. „Хората
като вас и колегите ви с основание се гордеят с
благородната си професия. За нея са необходи
ми важни качества – отговорност, дисциплина,
всеотдайност и любов. Тя е въпрос на лично
призвание. Искам да пожелая на целия колектив
на Акушеро–гинекологичното отделение да бъ
де сплотен и дарява щастливи мигове на много
семейства, да има здраве, късмет и да се радва
на високо обществено признание!” – пише в поз
дравителния адрес. Герго Гергов обяви, че за
нуждите на отделението Община Видин е закупи
ла 10 стола и едно бюро.
На празника по случай Бабинден присъстваха
още народният представител Владимир Тошев,
областният управител инж. Цветан Асенов,
председателят на Общинския съвет Пламен
Трифонов, изпълнителният директор на видин
ската болница д-р Цветан Василев и др. Всички
изказаха пожелания тази година в отделението
да се раждат много и здрави деца.
Водосвет за здраве и благоденствие бе извър
шен от отец Ромил. Деца от ЦДГ „Зорница” поз
дравиха присъстващите със специално подгот
вена програма, посветена на Деня на родилната
помощ. Тържеството завърши с обреда „полива
не на ръцете”.■

Л

В Белоградчик
В

Многопрофилната болница на Белоградчик
се състоя тържество по повод Деня на родил
ната помощ. Освен кмета на общината Борис
Николов присъстваха още управителят на болница
та д-р Виолета Дочкова и старшата сестра Анелия
Борисова.
Кметът връчи Поздравителен адрес на д-р Румяна
Цонева – завеждащ Акушеро-гинекологично отделе
ние, в който се казва: „Искам най-сърдечно да позд
равя Вас и целия медицински персонал на Вашето
отделение по случай днешния стародавен празник в
българския народен календар – Бабинден, или Деня
на родилната помощ.” Той говори още за отдаването
на почит и уважение към майките в този ден, а съ
що за мястото и ролята на лекарите и акушерките
като първи съветници и наставници на родилките и
майките в грижите им за своите рожби, които да рас
тат здрави потомци на рода. По повод на празника
кметът Николов пожела на всички здраве, търпение,
издръжливост и любов във високоблагородната им и
отговорна работа за опазване на детския и майчиния
живот. Той поднесе на ръководителя на отделението
подаръци, включващи предмети от бита за нуждите
на АГО.■

Във Враца
изпълнителния директор на МБАЛ.
По повод празника, д-р Здравков
подари на началника на отделе
нието д-р Иван Кръстев красива
дърворезба, изобразяваща Дева
Мария с младенеца. Поздрав към
лекарите и акушерките подне
соха още Орлин Цветков и инж.
Николай Иванов. Директорът на
болницата изказа своето прек
лонение пред благословена
та професия и хората, които я
практикуват, а кметът сподели, че
тази година от общинския бюджет
ще бъде заделена солидна сума
за закупуване на нова апаратура,
необходима в отделението.
В празничния ден д-р Иван
Кръстев получи още грамота от
Ученическия Общински съвет.
Своя поздрав към присъстващи
те в шеговита стихотворна фор
ма отправиха и малчуганите от
ПГ „Усмивка” при ОДЗ „Единство
Творчество Красота”, съвмес
тно с тяхната учителка Венета
Богданова.

По повод Бабинден ръковод
ството на болницата награди
акушерките, водили най-мно
го раждания през 2012-а.
Класацията оглави Мария
Красимирова Воденичарска,
следвана от Янка Найденова
Найденова, Валерия Николова
Тодорова и Алина Момчилова
Върбанова. За най-много участия
при оперативни раждания наг
радата грабна оперативна аку
шерка Боряна Недкова Петрова.
Класацията в Неонатологично
отделение оглави медицинска
та сестра Милена Миленова,
награда получиха още Милена
Найденова – акушерка, и сес
тра Йорданка Софрониева.
Отличените получиха парични
награди и грамоти.
Настроението на присъстващи
те достигна своя връх при изпъл
нението на традиционния ритуал,
при който тази година бяха измити
ръцете на наградената Боряна
Недкова.■

Слово

Ф

седмица

ондация „Устойчиво развитие за
България”, Синдикатът на бъл
гарск
 ите учители, Централният
съвет на Българския антифашистки
съюз, Националният дворец на децата,
Федерацията за приятелство с народите на
Русия и ОНД, Сдружение на приятелите на
Русия „Ал. Невски”, Национално Движение
Русофили, Форум „България – Русия”,
Федерация „Съюз на съотечествениците”,
МКДЦ „Дом на Москва в София”, Руският
културно-информационен център, СОК
„Камчия” ЕАД, ГАУ „МЦДСОО”, МОО
„СОДО” с подкрепата на Министерството
на образованието, младежта и науката
и Посолството на Руската Федерация в
Република България организират за учебната
2012/2013 г. Международен ученически кон
курс „Заедно в ХХІ век” Мото на конкурса:
135 години от Руско-турската война (18771878 г.) и Освобождението на България.
Приносът на Русия за възстановяване на
българската държавност.
Конкурсът е за рисунки, песни, стихове,
есета, реферати и медийни презентации – на
българск и и руски език в три възрастови
групи: І – ІV клас, V – VІІІ клас, ІХ – ХІІ клас.
Приемат се за участие и творби на български
деца, които живеят или учат в чужбина, както и
на деца от други държави. Неразделна част от
конкурса е викторина, посветена на юбилея.
Този конкурс се обявява в рамките на дъл
госрочния международен проект „Заедно в
ХХІ век” на Фондация „Устойчиво развитие за
България”. Стремежът е да се засили интере
сът на децата и младежите, които с помощта на
своите родители и учители, да се запознаят с
многовековната история и настоящето на сът
рудничеств ото между България и Русия, между
България и страните от ОНД..
Участниците в конкурса могат да участват с
избр ана от тях подтема в следните насоки:
- минало, настояще, бъдеще на
сътрудничеството;
- общи славянски корени,
славянска писменост,
православие, духовен обмен
и контакти;
- 135 години от
Освобождението на
България.
- сътрудничество между
България, Русия, държави
те от ОНД и други държави
в областта на културата,
образованието, спорта,
икономиката, науката, ино
вациите и др. аспекти;
-връзки между децата и детските
организации.
Цел на конкурса:
- Да стимулира интереса на учениците за
запознаване, издирване и проучване на ис
торията и настоящето на дружбата между
нациите;
- Да се укрепват традиционните за българс
кия народ българо–руски връзки и отношения
и връзките с другите народи;
- Да формира в подрастващото поколение
чувств о на приятелств о между братски народи,
взаимопомощ, сътрудничество и всестра
нен обмен в съвременното информационно
общество;
- Чрез средствата на изкуството да се стиму
лира творческата изява учениците.
Условия за провеждане на конкурса:
Участието в конкурса е индивидуално.
В разработките си авторите трябва да изло
жат аргументирано своята
теза и разсъждения по избраната от тях тема,
съобразена с общата тематика на конкурса.
Могат да се използват разнообразни информа
ционни източници. При рефератите трябва да
бъдат посочени използваните източници.
За рисунките няма ограничения за жанровия
избор: живопис, графика, колаж /препоръчите
лен размер на рисунките – ¼ кадастрон/.
Песните се изпращат на диск /аудио запис на
изпълнение на песента/, придружен с текст и
музикална партитура. Оценява се индивидуал
но творчество /от един автор/ за музика и текст.
Учениците могат да използв ат специфич
ните средст ва на реферата, есето, стиховете,
мултимедията, музиката, рисунката. Всеки
участник може да се представи с няколко
творби.
Писмените работи, записите на песните,
рисунките не се връщат на авторите.
Организаторите запазват правото си да публи
куват най-добрите творби в печатни издания,
да издадат диск с най-добрите песенни и му
зикални творби, да използват най-добрите
рисунки за организиране на изложби с тях в
България и в други държави, участнички в
конкурса.
Учениците, желаещи да се включат във
викторината, могат да изпратят отговори на
приложените въпроси, като изразят и личното
си мнение по тях.
Викторината „135 години от Руско-турс
ката война (1877 - 1878 г.) и
Освобождението на България се провеж
да в рамките на Международния конкурс
„Заедно в ХХІ век“. Участниците ще се със
тезават по между си, като въпросите ще бъдат
общи за всички. Разработките се изпращат по
електронната поща fond.u_r_b@abv.bg и ще
бъдат оценявани в зависимост от следните
критерии:
- задълбоченото познаване и излагане на
фактите, на събитията;
- личното отношение към изложението и
оригинален подход;
- използването на широк кръг от литератур
ни източници.
Въпроси за викторината:

БРОЙ 5 (864) 31 ЯНУАРИ - 6 ФЕВРУАРИ 2013 Г.
1. Причини, цели и подготовка на Рускотурската война (1877 - 1878 г.).
Руската и световната общественост в защита
на българите.
2. Начало и ход на Руско-турската освободи
телна война.
3. Битката при Плевен и значението й за
изхода на войната.
4. Шипченската епопея.
5. Боевете по време на Руско-турската осво
бодителна война във Вашия роден край.
6. Участието на българите в Руско-турската
освободителна война. Българско опълчение.
7. Участието на руски генерали и други
изтъкнати личности на Руската империя във
войната.
8. Краят на войната и последиците от нея.
9. Възстановяване на българската
държавност.
10. Паметниците на признателност към ос
вободителите на българска земя.
11.Произведения на литературата и други
те изкуства посветени на тези исторически
събития.
Най-добре представилите се участници от
различните страни ще се състезават помежду
си на заключителна викторина, която ще се
проведе през лятото на 2013 г. в СОК «Камчия»
пред компетентно (международно) жури.
Организация на конкурса:
За участие в конкурса, творбите се изпращат
до 15 април 2013 г. в Националния организа
ционен комитет на адрес:
МКДЦ „Дом на Москва в София”
За конкурса „Заедно в ХХІ век”
Ул. „Г. С. Раковски” № 92, офис 1
1000 гр. София
Отговорите на въпросите за виктори
ната се изпращат на електронен адрес:
fond.u_r_b@abv.bg
Телефони за връзка с организационния
комитет:
Фондация „Устойчиво развитие за България”
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Враца почете
жертвите от
бомбардировките
през 1944 г.

МЕЖДУНАРОДЕН
УЧЕНИЧЕСКИ
КОНКУРС „ЗАЕДНО
В ХХI ВЕК”
тел./факс: 02-9800425, 0896719620, е-mail:
fond.u_r_b@abv.bg
СОК “Камчия” ЕАД 02-9584973
Национален дворец на децата: 02 9202317
Сдружение на приятелите на Русия: 02
9446319
Вестник „Учителско дело”: 02 9813528
Всички творби за участие да бъдат прид
ружени с данните: трите имена на автора,
държава, възраст, точен адрес и телефон;
училище (извънучилищно звено), телефон,
електронен и пощенски адрес на учебното
заведение; име на научния ръководител, те
лефон на ръководителя. Препоръчително е
текстовите материали да бъдат и на електронен
носител.
Награди:
Жури, включващо компетентни представите
ли – учени, писатели, художници, журналисти,
композитори, преподаватели ще оцени
творбите. На отличените ще бъдат връчени
грамоти и предметни награди в Руския култур
но-информационен център. Победителите ще
бъдат уведомени с писма чрез РИО на МОМН,
а информация за резултатите от конкурса ще
бъде публикувана във вестниците „Учителско
дело”, „Русия днес”, „Жарава” и на сайта
на НДД, МКДЦ „Дом на Москва в София”,
РКИЦ. Разходите за пътуването до София са за
сметка на участниците.
Организационен комитет:
Станка Шопова – председател на Фондация
„Устойчиво развитие за България” Председател на организационния комитет
Янка Такева – председател на Синдиката на
българските учители
Виктор Баженов – директор на Руския кул
турно – информационен център
Геновева Черкезова - главен експерт в
Дирекция „Достъп до образование и под
крепа на развитието” на Министерство на
образованието, младежта и науката
Татяна Досева – директор на Националния
дворец на децата
6. Марина Дадикозян – председател на
Федерация „Съюз на Съотечествениците”
Боряна Илиева – главен секретар на
Федерацията за приятелство с народите на
Русия и ОНД
Любомир Коларов – председател на
Сдружение на приятелите на Русия „Ал.
Невски”
Борис Громов – директор на Московския
културно – делови център „Дом на Москва в
София”
Светлана Шаренкова – председател на
Форум „България – Русия”
Скъпидар Николов – Национално Движение
Русофили
Весела Груева – секретар на Централния съ
вет на Българския антифашистки съюз
Доц. Емилия Лазарова – историк
Проф. Стоян Домусчиев – художник и пре
подавател в Национална художествена акаде
мия
Доц. Цветана Ралева – преподавател в ка
тедра „Руски език” в Софийски университет
„Св. Климент Охридски”■

Даниела ХИТОВА
Враца отбеляза 69-ата
годишнина от деня, в
който при бомбардировки
над града загиват 132ма врачани и временно
пребиваващите жители
на столицата.
Имената им бяха
прочетени по време
на обща панихида,
отслужена от
свещеник Аспарух
Аспарухов в църквата
„Св. Възнесение”.
На богослужението
присъстваха заместниккметът на Враца
Красимир Богданов,
председателят на
читалище „Развитие”
Митко Тошев, ученици
от СОУ „Христо
Ботев”, общественици
и граждани. Подобен

траурен ритуал през
отминалите десетилетия
се е провел само
веднъж – по повод
60-годишнината от
историческото събитие.
След края на панихидата
заместник-кметът
Красимир Богданов
обяви, че врачани са
длъжни да изградят
паметен знак в името
на загиналите ни
съграждани.
При бомбардировката
на 24 януари 1944 г. над
Враца прелитат 41 англоамерикански аероплана,
които изсипват върху
града 380 бомби.
Загиват 132-ма
души, сред които цели
фамилии, като Ангелови,
Балиеви, Добралевски,
Дянкови, Карабашеви.
Без покрив в този ден

се оказват 1667 врачани.
Повредените сгради
са 823, като сред тях
напълно разрушените са
243, а полуразрушените
– 182. Сред срадите
с разрушения е и
читалище „Развитие”.
След въздушната атака
2/3 от града е евакуиран.
Тези данни бяха
припомнени от врачанина
Веско Лазаров, който
направи презентация за
историческото събитие.
Поетът Върбан Велчев
прочете баладата си
за капитан Димитър
Списаревски, известен
като първата жива
торпила на българската
авиация. Възпоменанието
бе инициирано от
Община Враца и
настоятелството на
читалище „Развитие”.■

Пишат ни от Лом

Факелно шествие за 100 г.
от Балканската война

В Лом бе тържествено
празнувана 100-годишни
ната от Балканската вой
на с факелно шествие по
главната улица и поднасяне
на венци на паметника на
Втори конен полк на Нейно
величество княгиня Мария
Луиза. От площада до
бившата казарма се вклю
чиха фанфарен оркестър,
ученици, представители
на културни институции.
Пред обновения паметник
на загиналите кавалеристи
във войните: 1885, 19121913, 1915-1918 и през
септемврийските събития,
паметникът, който от де
сетилетия е забравен и
недостъпен, е ремонтиран
за 17 000 лева, осигуре
ни от Министерството
на отбраната, на който са

изписани 67 безсм
 ъртни
герои, дали живота си за
свободата на родината,
бе отсл
 ужена литургия и
молебен.
Кметът на Община Лом
Иво Иванов в своето сло
во спомена: „Като българи
и като ломчани трябва да
помним, да тачим и да се
гордеем с подвига на Втори
конен полк, на 15-и пехо
тен полк и да се вдъхновя
ваме от техните дела.”
За участието на ломск и
те полкове в Балканската
война разказа Бистра
Дамянова, уредник в
Историческия музей.
Честването на 100-го
дишнината от Балканската
война продължи с фото
документална изложба
„Мигове зад фронтова

та линия – 100 години
Балканска война”. Тя е
собств еност на Народното
събрание, а Лом е първият
град, в който тази експ
 ози
ция гостува – каза дирек
торът на музея Даниела
Замфирова.
Община Лом ще
направи искане пред
Министерството на от
браната паметникът да
се предаде за общинска
собственост, за да може
да излезе от бившия полк
и да стане достъпен за
гражданите. Открит на 1
ноември – Деня на народ
ните будители, паметникът
на полка вече 82 години е
затворен в бившата казарма
на Втори конен полк в Лом.
Никола ЛИСИЧКОВ
Лом

Слово

спектър
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Монтана взима
европейски пари за
събиране на боклука
Целта е трансграничният регион България - Сърбия да стане по-чист

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

6

►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

31 ч Св. безсребрени
ци и чудотворци Кир и
Йоан
1 п Св. мчк Трифон
(Предпразненство на
Сретение Господне)
(Трифоновден)
2 с Сретение
Господне
3 н Св. Симеон
Богоприимец и Анна
пророчица
4 п Преп. Исидор
Пелусиотски. Св. мчк
Иадор
5 в Неделя 16
след Неделя подир
Въздвижение на Митаря
и Фарисея. Св. мчца
Агатия
6 с Преп. Вукол, еп.
Смирненски. Преп.
Варсануфий Велики.
Св. Фотий, патр.
Константинополски

Фирма „Ди-Вен” ЕООД – гр. Лом
е оторизиран дилър на мотокари с марката

"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,
комплектовани със сменни съоръжения.
● Двигатели НИСАН, ИСУЗУ или ЯНМАР, автома
тична хидротрансмисия и сервоуправление.
● Две години гаранция, осигурено обслужване до
всяка точка на страната в рамките на 24 часа.

бщината в Монтана си купува нова комунална
О
техника само със средства от ЕС, съобщи кме
тът Златко Живков. Той е подписал договор с прог

рамата „Трансгранично сътрудничество България
– Сърбия” за изпълнение на проект, свързан с почис
тването на трансг раничния район между общините
Монтана и Пирот, Сърбия. Стойността му е 553 528
евро. 353 998 евро са предназначени за Монтана.
Със средствата българската община ще се сдобие
с две сметосъбирачни машини, един камион и една
водоноска. Пирот ще се снабди с метачна машина за
улиците и с водоноска.
Това е втори „удар”, с който Монтана обновява изця
ло комуналната си техника, обясни кметът. През 2001
година със собствени средства са закупени 800 кон
тейнера и една сметосъбирачна машина.
В новия проект общините нямат задължения за
съфинансиране, допълни Златко Живков. Срокът за
изпълнението му е до април 2014 година.

От сайта kmeta.bg

Община Чипровци

обявление
Община Чипровци, област Монтана,
дирекция „Устройство на територията и
строителство и проекти”, на основание
чл.128, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава, че са
изработени проекти за Подробен устройствен план
(ПУП) – Парцеларен план (ПП) за изграждане на во
допровод и външно ел. захранване за изграждане на
обект: „АТРАКЦИОНЕН ПАРК”, в Поземлен имот №
81390.128.663 в землището на гр. Чипровци, местност
Мангесина ливада, община Чипровци, област Монтана” с
възложител Община Чипровци.
Проектите са изложени за разглеждане в стая 303, ет. III в
сградата на община Чипровци.
На основание чл.128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересувани
те лица могат да направят писмени възражения, предло
жения и искания по проектите до Общинска администра
ция гр. Чипровци.
Анатоли ПЪРВАНОВ
Кмет на Община Чипровци

ПРИСТАНИЩЕН
КОМПЛЕКС –
ЛОМ ЕАД

3600 Лом,
ул. „Пристанищна” № 21
Тел. 0971/69 412, 60 300, факс 0871/60 301,
е-mail: office@portlom.bg; info@portlom.bg;
www.portlom.bg.

Брокерска къща – Монтана,
изкупува земеделска земя
в общините Медковец и Якимово
при изгодни цени.

За контакти: гр. Монтана, бул. „Трети март” 68;
телефони: 096/300 825, 0888/60 90 28

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

Видинска епархия
и в Twitter
На 16 януари Видинска света митрополия Видинска епархия с благословението на Негово
високопреосвещенство Видинския митрополит
Дометиан откр
 и своя страница в световната соци
ална мрежа Twitter.
Адресът на страницата е: https://twitter.com/
mitropoliya_vd.
Целта на страницата в Twitter е да се популяри
зира духовно-социалния живот в епархията, както
и да достига Евангелското благовестие до макси
мален брой хора, не само в страната, но и извън
нейните предели.■

ТПК “Септември”
– Монтана
произвежда:
• дюшеци, маси – холни и кухненски,
и столове
• Отдава помещения под наем
за офиси и производство

ТПК „Септември” предлага
офиси под наем в Битов комбинат
на ул. „Трети март” 84
Монтана, ул. “Индустриална” 8,
тел./факс: 096/305 802 – гл. счетоводител

„ЕЛИНА” ЕООД – Монтана
● сенници;
● шатри;
● мобилни басейни
Монтана – околовръстен път,
срещу бензиностанция Shell.
Тел. 0888/62 40 18; 096/300 861;
http://elina-bg.com..

Слово

спектър

Това бе втора проверка за
врачани от предсезонната
им подготовка. Двубоят
се игра на стадиона
в Сандански. Още в
3-ата минута врачани
имаха възможност да
открият резултата, но
вратарят улови топката
след центриране на
Илия Илиев от фаул.
Последва удар с глава на
Димитър Телкийски, но
Жайро изчисти. В 17-ата
минута Иван Коконов бе
изведен зад отбраната на
столичните железничари
и под плонжа на Митрев
вкара за 1:0 в полза на
ботевци. Десет минути
по-късно невероятен
пропуск за “Локомотив”
направи Крум Бибишков.
Той получи топката на
точката на дузпата и бе
останал сам срещу стража
Христо Митов, но стреля в
аут. В 34-ата минута Илия
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“Ботев”-Враца надигра с
3:2 “Локомотив” - София
в контролна среща
Илиев центрира от корнер
и Тихомир Найденов с
глава удвои преднината
на врачани. В последната
минута на първата част
Телкийски проби отляво и
центрира в наказателното
поле, където Костадинов
с глава намали на 2:1.
Второто полувреме започна
с натиск на железничарите
и в 60-ата минута Искрен

Писаров стреля, но се
получи рикошет в гърба
на футболист на “Ботев”.
Топката заблуди вратаря
Здравко Чавдаров и влезе в
мрежа за 2:2. Осем минути
по-късно след центриране
от корнер на Кирил Иванов,
Ванков отклони топката
и тя попадна в Андрей
Атанасов, който се разписа
за 3:2 в полза на тима

от Враца. Момчетата на
Антони Здравков имаха
възможност да запишат
победа и с по-убедителен
резултат, но в 80-ата минута
уникален пропуск направи
Андрей Атанасов. Таранът
прехвърли Галев, но
топката се удари в гредата.
Така срещата приключи с
победа с 3:2 за “Ботев” Враца.

“Като цяло съм доволен
от футболистите. Целта на
треньорското ръководство
е не победата в този мач,
а нивото на подготовка на
футболистите. Получи се
едно отпускане в нашите
редици в началото на
второто полувреме, след
направените смени, но
постепенно всичко си
дойде на мястото. На

новите футболисти им
трябва още време за да се
впишат напълно в състава
Единствените, които не
взеха участие в срещата
са третият вратар Стоян
Маринов и Алесандро
Маркети, който все още не
е започнал тренировка с
топка”, коментира старши
треньорът на “Ботев”
Антони Здравков.■

Във Видин

С официална церемония бе поставено началото на
изграждането на три нови жилища по проект „Домашен
уют и грижа за деца в риск” на Община Видин.
Тя се състоя на строителната площадка в ж.к. „Гео
Милев” във Видин, където ще бъде един от обектите.
Откриването започна с тържествен водосвет, отслужен
от Негово високопреосвещенство Видинския митрополит
Дометиан.
Проектът „Домашен уют и грижа за деца в риск” се
реализира по схемата за безвъзмездна финансова помощ
„Подкрепа за деинституционализация на социални
институции, предлагащи услуги за деца в риск” на
Оперативна програма „Регионално развитие”. Одобреният
бюджет от управляващия орган на оперативната програма
е в размер на повече от 1 милион и 750 хиляди лв.
Проектът предвижда изграждането на два центъра
за настаняване от семеен тип – „Зора” и „Дъга” (в ж.
к. „Стефан Стамболов” и ж.к. „Крум Бъчваров”), както
и едно защитено жилище – „Вяра, Надежда и Любов”
(в ж.к. „Гео Милев”). Сградите ще бъдат оборудвани
и обзаведени. В двата центъра от семеен тип ще бъдат
настанени от 24 до 28 деца в риск, а в защитеното жилище
– 8 души с умствена изостаналост. ■

Разяснителен урок за
наркотичните вещества

Н

а 15 януари в акто
вата зала на СОУ
„Цар Симеон Велики“ във
Видин, се проведе курс на
ученици от шестите класо
ве за запознаване с видове
те наркотични вещества.
Урокът бе организиран
от Общински съвет по
наркотичните вещества
гр. Видин, който органи
зира периодични срещи и
събития, в които разясня
ва и прави превенция на
подрастващото поколение,
като ги запознава с нарко
тичните вещества, както и

►МАЛКИ ОБЯВИ

На екскурзия
в Сърбия

ВСИЧКО ЗА ДОМА.

Втора употреба от
Германия. Мебели, ел.
уреди, колелета, компютри
и много други. В подлеза
на жп гарата в Монтана.

Никола ЛИСИЧКОВ, Лом

Използвайки топлото време, група
от 70 души, членове на Съюза на офи
церите и сержантите от запаса и ре
зерва в Лом, организирани от Клуба на
военните, осъществиха две екскурзии
в град Зайчар и Неготин в Република
Сърбия. Посетени бяха исторически и
културни забележителности в тях.
Също така и през пролетта на 1937
г. спортен клуб „Тимок” от Зайчар гос
тува на ломчани за приятелска среща
със спортен клуб „Мария Луиза”, кой
то завърши при равен резултат 1:1, а
във втората среща-реванш в Зайчар
ломчани побеждават „Тимок” с 3:1.
Двете срещи преминаха при отлично
гостоприемство, коректна игра и при
ятелска обстановка.
Ломският военен клуб и в бъдеще
ще осъществява приятелска дружба с
тези два сръбски града.■

начините, по които става
лечението на зависим.
Към разяснителния урок
се присъедини, по покана
на съвета, като негов член
и архимандрит Поликарп,
председател на катедрал
ния храм на Видин, на
когото бе предоставена
думата, за да представи
работата на Видинска све
та митрополия по този
проблем, както и да отп
рави призив и напътствие
към учениците от името на
църквата за мъдро, разум
но и истинско израстване и

3400 Монтана
дом. адрес:
ул. „Н.Рилски” № 8
тел. 096/310 554
сл. адрес:
ул.”Цар Борис III” №11
тел. 096/306 644,
GSM 0886/193 837

ПРОДАВАМ двуетаж
на къща в центъра

на Монтана с дворно
място 270 кв.м, пече
на тухла, гредоред и
плоча, кубатура 120
кв. м, разгъната площ
55 кв. м. Цена по
договаряне.

усъвършенст ване в живота.
Архимандрит Поликарп
поздр
 ави учениците и им
пожела да растат и се из
граждат като личности,
които знаят, запознати са и
са избр
 али доброто в своя
живот и да бъдат пример
на всички свои връстници
и приятели в правилния
избор. Той подчерта важ
ните думи за тях на св. ап.
Павел, които са: „Всичко
изпитвайте, за добро
то се дръжте.“ /1 Солун.
5:21/ Той им напомни, че
църковните врати за тях

Слово

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

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”

Монтана, бул. „Трети март” № 68, Брокерска къща, ет. 3.
Председател
на кооперация
“Журналист”
и гл. редактор:

Параскева Маркова
тел. 0876 307 732
0876 537 952

ДАВАМ под наем

нов апартамент 100
кв. м – наем 200 лв.
Тел. 096/323 035;
0894/472624.

винаги са отворени и от
свещенст вото са готови
да откликнат на техните
питания, желания и ще
бъдат в пълна подкрепа до
тях.
По време на срещата
учениците бяха запозна
ти с видовете наркотични
вещества, както и с тяхното
въздействие и предизвика
ха голям интерес у децата,
които след урока изявиха
желание да се присъединят
към Младежкия съвет по
наркотични веществ а във
Видин.■

плюс

Първа копка по проект
„Домашен уют и грижа
за деца в риск”

●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,
бул. "Трети март" 68,
Брокерска къща, ет. 3
тел. 0876 537952 		
0988 881081
Екип Видин
3700, ОКС, ул.”Г. Божинов” 1
тел.: 0889 399 349

Слово

култура
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Интригата е между
четири века
Тихомир Йорданов, “Руски поети на мой глас” – изд. “Славена”, Варна
Стефка ЦВЕТКОВА
Богата книга е издал Тихомир Йорданов
– антология на руската поезия от Пушкин
до наши дни. Съставена е само по лично
то виждане на преводача, което я прави
напълно авторска. Доколкото успешно
мога да броя, включените имена на авто
ри са 141. И без да броя стихотворенията,
се питам как е могло да се обхване всичко
това. Няма никакво съмнение в звучния,
естествен и искрен глас на нашия поет
Тихомир Йорданов.
Още от корицата с руската тройка,
изобразена на нея, лъхва познатото наст
роение на симпатия към руската култура.
А когато затворим книгата, може и да се
поразпеем. Преводачът е дал български
текст на познати песни: за под звезди
те балканските, за Альоша, за вечерен
звън и, о боже, за доброто настроение,
което Гурченко ни обещаваше във филма
«Карнавална нощ». Ех, Гурченко! Колко
тъжно беше, когато почина тази руска
«златна кака под корито» – но тя все пак
беше успяла да се измъкне, макар и много

по-късно, с филма «Гара за двама.» Но аз
едва сега виждам в антологията, че текс
тът на «хорошее настроение» е от Вадим
Коростильов.
Много усмивки има в тази книга:
Агнивцев («огорчен и пак велик, кралят
кротко появи се»), Дячков («В алеята цве
тята цъфтяха много ярко«), Уткин («Това
е нелепа идея пред старост да тръпнеш
от страх»), Аполон не иска и не иска от
поета черна жертва да пише каквото ха
ресва на жалките души, за хероин, за секс
(Римма Казакова).
Неизбежна е темата за драматизма в
руската поезия. И трагизмът. Още Надсон
пророкува страшен ден – «водачите ще
спрат в обърканост нелека, ще смъкнем
техните венци сурово». Некрасов се стъ
писва пред ужасите на войната. А пред
лицето на Втората световна у Михаил
Троицки мравките се чудят на музейния
експонат, куршума. За Горкиевия ли
ричен герой и при съмнало е мрак. За
Константин Ваншенкин (същият, с пе
сента за Альоша) плажът представлява

Поетичен салон

Закъснял отзив

Белоградчишките
скали

След
дъждовната
нощ
Цяла нощ дъждът валя над
Видин.
Спря. И от далечните поля
утрото със блясък керемиден
с покривите на града се сля.
Всичко пламна в алена окраска:
улици, дървета и лица.
Бяла чайка весело изкряска,
по брега завикаха деца.
Гълъбите кацаха щастливи.
Кой ли можеше да различи
под лъчите топли и игриви
техните от нашите очи?
Всички бяха пълни с много
нежност,
с много кротост, с много
чистота
и с една естествена
прилежност
крачеха с усмивка в утринта.

Наброяват се 30 живи съвременни
автори. При толкова много години с «от
– до». Но смело може да се предположи,
че в следващата сбирка на Тихомир
Йорданов ще се появят още нови имена,
няма той да престане да се интересува от
руските поети.
Класиците стоят естествено в тази
книга на български език. Те не чужде
ят на съвременните, всичко е поезия.
Специално благодаря на преводача за
Маяковски, когото трудно разбирам и че
та – Тихомир Йорданов и него приближи
към българския читател.■

Пишат ни от Златия

Христо ЧЕРНЯЕВ

Това е цяло войнство. Стърчат
огромни шлемове и пики.
Безбройна рат поела е на път
за битки славни и велики,
които никога не е узнал
човекът, като мравка дребен.
Земята долу е пиедестал,
над нея е светът им горд,
вълшебен.
Те в устрема си все летят,
летят
през вихрите на всяко време,
додето пак го победят.
Не може никой да отнеме
величието на вида им строг
и стройната тържествена
осанка,
възправена със шемет на възбог,
и тайната на нямата им сянка.
Те нощем през изгрелите звезди
фиксират постоянната
далечност.
И моят взор със завист ги следи,
че тяхната съдба е вечност.

срамна гледка – «едни лежат по корем,
смирени като в каторга, а други голи са
съвсем, тъй откровено, като в морга».
При Ковалджи витаят «Христос, не ос
тавил прашинка, и Ленин, оставил ни
прах.» Иля Фоняков заявява: «Родино, с
теб и двамата сме болни». Покъртителна
мисъл на Валентина Коростельова: «Да
стане нещо, кучето ще лае, а ние сълзи
гълтаме... Защо?» Борис Чичибабин оста
ва в своя ад, но «лице си не забулих като
бивш лауреат». Мъжествен е реквиемът
от Леонид Корнилов. Прави впечатление
включването в антологията и на Нестор
Махно.
Преводачът е уважил много автори на
стихове за България: Павел Антоколски,
Николай Доризо, Николай Грибачов,
Маргарита Алигер, Виктор Боков,
Александър Гатев, Владимир Фирсов и
Генадий Серебряков.Узнаваме, че Васил
Казин експр
 омт е написал стихотворение
за Кирил и Методий, на манифестация от
60-те години. А Игор Северянин още в
1933 година посвещава стихове на Ботев.

„Чипровски край – легенди и истини”,
Славко Григоров, Монтана, 2012

лавко Григоров много сполучли
С
во за редактор на своята книга
„Чипровски край – легенди и истини” е

избрал Стефан П. Стефанов. Възхитен
съм от книгата. Най-напред, грабна
ми вниманието и любопитството, ко
ето проявих с видяната от мен изящ
на корица – великолепната цветна,
привлекателна, изобразителна
композиция. На следващата, последна
корица, са снимката и биографичните

данни за автора. Те са прекрасен атес
тат за неговите съзидателни, творчес
ки години, изпълнени с разностранна
работоспособност, с огромен обществе
но-политически потенциал, посветени
на народното поприще и краеведска
всеотдайност. Славко Григоров като
човек, личност е сила толкова голяма и
разностранна, с помощта на която ус
пешно се е справял и се справя с раз
лични полезни изяви.
Той е положил много труд и старание
и е постигнал чудни резултати за реали
зиране на своята книга, която привлича
читателите със заглавието. Приложил
изобразителни художествени творби и
снимков материал, които обогатяват и
разнообразяват натежалите страници
със съдържанието си книга. С прият
но впечатление съм за похвалната му
грижа да издири и съхрани и обогати
съдържанието на книгата като изтъкнат
краевед, която е по-чувствителна, на
по-голяма висота, дори от грижата за

себе си. С присъщата си вещина и ком
петентност авторът с подходящи слова
и стилистика оповестява истините – ис
торическите факти и легенди на родния
край. Неговото патриотично и краеведс
ко дело е обхванало историята на бор
ческия Чипровски край, тук е закърмен
и работил дълги години.
Не съм изненадан за творческа
та сполука. Много години е работил и
работи неспирно на любимата си кра
еведска нива. Той е деятел за пример
и подражание. Непрекъснато търси и
прибавя, обогатява с нови факти изс
ледванията и съчетава със съвремието.
Неговата научноизследователска кра
еведска работа е увековечена с наниза
на разкошна огърлица от 8 книги, които
оставя за наследство на сегашното и
идните поколения. Зная, много добре
зная, че Славко Григоров твори и живее
с книгите и за книгите!
Веселин ПАТРАШКОВ
с. Златия, община Вълчедръм

Второкласник от Монтана
победи над 1200 връстници
на математически турнир
Второкласник от Монтана е един от
най-добрите математици в страната.
8-годишният Мирослав Дамянов се
класира трети и взе бронзов медал от
национален турнир по математика, ка
то победи 1246 свои връстници.
Националният математически тур
нир „Иван Салабашев” се провежда
ежегодно от 1992 г. В него участват
ученици от втори до 12-ти клас от ця
лата страна. 21-то издание на турнира
се проведе едновременно в няколко
средищни града малко преди Коледа,
но резултатите от оценяването и ме
далистите станаха известни тия дни.
Награждаването беше в София, откъ
дето се завърна с бронзов медал на
шият победител.
Мирослав Дамянов е възпитаник
на Трето ОУ „Д-р Петър Берон” в
Монтана. За смятането и точните на

уки го запалила неговата учителка
Марияна Петрова
За да заслужи медала, Миро е ре

шил почти без грешки 15-те задачи, за
което е оценен с 42 от максимални 60
точки. 		
От „НовинитеМ”

