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Абонирайте
се за

Слово плюс

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

до 20-о число на всеки месец

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

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

КАТАЛОЖЕН № 2120

Нов участък
от жп трасето

риемете моите сърдечни и искр
 е
П
ни благопожелания по повод найсветлия християнски празник Рождество

Христово и настъпването на новата
2012 година!
Коледа носи в себе си магия и
топлина, надежда и вяра в доброто.
Нека сиянието на предстоящите свет
ли празници озари сърцата и душите ви
и ви донесе здраве, удовлетворение и
радост на вас и вашите семейства!
Весела Коледа и мирна и щастлива
нова 2012 г.
инж. Николай ИВАНОВ
кмет на община Враца

В

Скъпи
съграждани,
от община
Монтана,

навече
рието
на Коледа и
Нова година
приемете
моите найсърдечни
пожелания
за живот и здраве! Нека имаме доброта
в сърцата, мир в душите, сила пред
трудностите и пълни с любов домове!
Нека и през 2012 година не гасим огъня
в сърцата си, за да се раждат чисти дни,
изпълнени с вяра и мечти, а мъдростта
и светлината да ни сочат пътя към доб
рите дела, за да свети ярка звездата на
България на европейския небосклон!
Честито Рождество!

Златко ЖИВКОВ
кмет на община Монтана

към Дунав мост
Ангелина ДАКОВА

Високо напрежение от 25 000
волта бе пуснато на 12.12.2011 г.
по 9750 м железен път от Товарна
гара – Видин в посока Дунав мост
Видин-Калафат. Това е вторият
участък от новото жп трасе, което
се изгражда в рамките на проекта,
съобщават от информационния
офис на испанск ата фирма – изпъл
нител на проекта.
Първият електрифициран учас
тък от 4257 м от между гарите
Видбол-Видин до Пътническа гара
– Видин бе пуснат в експлоатация
през ноември 2010 година.

При монтажа на релсовия път в
тези участъци са използв ани алу
миниево-термитни заварки, които
позволяват движение на високоско
ростни влакове. Контактната мрежа
също е съобразена с тези изисква
ния за скорост от 160 км в час.
В рамките на проекта по изграж
дане на прилежащата инфраструк
тура към моста се изпълняват още
три участъка от железния път, два
от които не са електрифицирани и
по които ще се използва дизелова
тяга. Това са участъците от разде
лен пост – Капитановци до мина
„Кошава” (950 м) и от разделен

Честито
Рождество
Христово!
светлите дни на Коледа и в навечерието
В
на празничната новогодишна нощ по
желавам на всички съграждани и гости на

Видин здраве, щастие и късмет. Нека свя
тата Коледна нощ донесе благоденст вие в
домовете и вяра и любов в сърцата ни!

Герго ГЕРГОВ
кмет на община Видин

пост – Капитановци до ферибо
та (600 м). По тяхната дължина в
момента се извършва т. нар. „дол
но” и „горно” строене – строеж на
водостоци, железен път и канавки.
Предстои изграждането и на елек
трифициран участък от 767 м
между Пътническа и Товарна гара
– Видин.
87% от строителните работи
по изграждането на прилежащата
инфраструктура към Дунав мост
II при Видин-Калафат, предвиде
ни по договора, вече са изпълнени.
Строителството на моста е
изпълнено на 71%. ■

Слово

във фокус

40 години Дом
на науката и
техниката
във Враца
Елеонора ЦАНОВА

През февруари, преди
девет десетилетия, във
Враца се създава клон на
Българското инженерноархитектурно дружеств о
БИАД. За негов председа
тел е избран инж. Стефан
Боев. Годините са успешни
за развитието на индуст
рията в този край. Мито
Орозов вече стъпва със
своите кабриолети по ев
ропейските калдаръми, а
копринената фабрика на
Пърпови облича дамите.
Строи се железницата
Мездра-Враца, изграждат
се пътища. В тях своите
знания и умения влагат
дошлите от видни евро
пейски университети мла
ди и напористи инженери,
строителни специалисти,
архитекти.
Целите на тези първи 21
врачански ентусиасти е
била да променят изоста
налия вид на своя край, да
внесат новото и като дух,
и като техническо реше
ние за неговия нов облик,
за подобряване живота на
хората и за превръщането
на Враца в истински град.
Те са тези, които придават
наистина променения вид и
дух на града под Околчица.
Архитектите Дограмаджиев
и Николов, инженерите
Новоселски, Янакиев и още
много други дават всичко
от себе си за преобразява
нето на региона. Техните
имена остават завинаги
вписани в историческата
памет на Дома на науката и
техниката във Враца.
Открита преди 40 години,
красивата сграда на Дома
на науката и техниката,
дело на арх. Сава Савов,
се превръща в истинс
ки животрептящ център
на творческа енергия, на
нестандартн
 и мисли и
решения, на дръзновения.
Събраните под този покрив
поколения вече инженери,
архитекти, земемери,
агрономи, са дали много
на Враца. На тях врача
ни дължат Туристическия
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Енергия и творческа дързост,
прехвърлили десетилетията
Обновена църква
във
Вирове
Външната икона на Св. Архангел
Михаил е реставрирана от
художничката Нина Антова

дом, Военния клуб, днес
ДНА, такива емблематич
ни сгради като читалище
„Развитие „, Съдебната
палата, Митрополията.
В онези първи години
след 1944-а именно до
билите знания в чужбина
и натрупалите вече опит
специалисти започват
усилено да променят и
модернизират цялост
ния облик на този край. И
както каза в своето слово
физик Евелина Васкова,
дългогодишен председател
на Управителния съвет на
дружеството и най-ревнос
тен радетел за неговото
развитие в новите условия,
от кабриолетите на Мито
Орозов в новия век вра
чани се качиха на тролея.
Предстоеше в последните
години на нелекия ни пре
ход творческата нагласа на
тези обединени в своята си
ла технически интелектуал
ци да бъде пренасочена към
новите пазарни условия, да
се търсят нови пътища за
реализация на техните виж
дания и проекти. Именно
в тази насока врачанско
то дружество се оказва

жилаво, мислещо с един
ход напред и това го извеж
да на едно от първите мес
та в страната по активност
в разгръщането на образо
вателни и професионални
структури, в работата по
европейските проекти.
В своето приветствие
към събраните в салона
по случай двете годишни
ни - 90 години от създава
нето на врачанския клон
на Българското инженер
но-техническо дружество
и 40 години от изгражда
нето на Дома на наука
та и техниката, Евелина
Васкова, разделяйки ус
ловно историята на вра
чанската техническа инте
лиганция на три периода,
1878-1949,1949-1989 годи
на и последния етап в наши
дни, споделя: „Историята е
необходима, за да възкре
си духа, да го доближи до
днешния ден, за да помогне
на съвременната техничес
ка интелигенция да намери
достойната си гражданска
позиция, да възроди жаж
дата за творчески търсения
на първооснователите на
БИАД - София и на врачан

▲ Кметът на община Враца инж. Николай Иванов проведе работна среща с
Марио Канела, изпълнителен директор на „Ферара Арте”- провинция Ферара,
Италия. „Ферара Арте” е институцията, която организира културните съби
тия в провинция Ферара. На срещата бяха обсъдени възможности за бъдещо
партньорство в сферата на културата и туризма.
СНИМКИ: АРХИВ

ското дружество на инже
нерите и архитектите.“
От името на Федерацията
на научно-технически
те съюзи академик Васил
Сгурев поздрави врачанс
ките деятели на научно-тех
ническата мисъл и награди
с най-голямото отличие званието «Почетен член на
федерацията на научно-тех
ническите съюзи», физик
Евелина Васкова със златна
значка на федерацията. С
поздравителни адреси бя
ха наградени инж. Ангел
Димитров и Валентин
Митов. Академик Сгурев
подчерта авторитета на
врачанското дружество,
последователността в съх
раняването на традициите и
това, че сега неговите дей
ци са отворени към новите
предизвикателства. От име
то на кмета на Враца инж.
Николай Иванов секретарят
на общината Иван Жеков
поздрави гостите на търест
вото с пожеланието да обе
диним всички усилията си
за красивия модерен облик
на Враца и израстване духа
на врачани.

НВ Видинският митрополит Дометиан отслужи
литургия на храмовия празник на църкв
 ата във
Вирове, която носи името на Св. Архангел Михаил.
Така бе осветен новоремонтираният Божи дом, а
денят, в който се почита Архистратегът на цялото
небесно войнство от ангели и архангели, се превър
на в голям празник за 420-те жители на селото.
Вировският храм е построен през 1931 г. със
средств
 ата и труда на местните. В годините
на социализма бил занемарен. Тази година от
Дирекцията по вероизповеданията отпуснали за
ремонт 5000 лева. Община Монтана отделила 1500
лв. и обновяването започнало. През есента е бо
ядисана фасадата, подменени са стъклата, ремон
тиран е частично покривът. Столична художничка,
чиито корени са от селото, реставрирала външната
икона на свети Архангел Михаил. За работата си
по възстановяването й Нина Антова не взела нито
лев. Тя е дългогодишен председател на читалище
“Цар Борис Трети” в София и е обявена за личност
на Асоциацията на съвременните читалища за 2010
година, разказа кметът на Вирове Валентин Колов.
Местна фирма направила улуците на църквата.
Жители на селото окосили и почистили двора. Сега
кметът се е заел с трудната задача, да осигури пари
за реставрацията на иконите в храма. За възстано
вяването на вътрешните стенописи са необходими
около 40 хиляди лева, уточни той.
"Валентин Колов положи много усилия за ремон
та на църквата. Той създаде цялата организация за
успешното приключване на строителните дейности.
Направи и невъзможното, за да отвори врати об
новеният храм на 8 ноември", подчерта кметът на
общината Златко Живков.■ Слово плюс

▲ Николай Иванов се срещна и с Матео Рока, управител на фирма RBO за
България, който го информира за хода на изграждане на мощностите на
бъдещия завод за сферични кранове във Враца и благодари за оказаното
съдействие. Те се уговориха да поддържат оперативна връзка и да си съдейст
ват за реализацията на проекта. Очаква се през септември следващата годи
на да стартира реалното производство.

Слово

във фокус

Деца от
Румъния
гостуваха
в Оряхово
На 15 декември де
цата и екипът на ЦДГ
„Дружба“ в Оряхово
посрещнаха гости
от детски градини в
Корабия, област Олт,
Румъния, водени от
Елена Никодинеску,
инициатор на проект
за международно пар
тньорство в област
та на възпитанието.
Щастливи сме, че сме
избр
 ани за партньор от
българска страна.
С подписването на
договор за сътрудни
чество стартира из
пълнението на кален
дара на дейностите по
проекта. Гостите бяха
посрещнати традици
онно с вкусна питка,
приготвена от мама
Желана от група „Мики
Маус“. От сърце пяха
и танцуваха децата от
двете подготвителни
групи - 5 и 6-годишни.
Гостите бяха очаро
вани от изпълнението
им.На продължилата
около два часа среща
обменихме информа
ция за организацията
на работа в детските
заведения. С нетърпе
ние очакваме следва
щата среща, която ще
е през март в Румъния,
съобщиха от "Връзки
с обществеността" на
общината.■

П

разничните свет
лини на коледната
елха, разположена на
площада в центъра на
Криводол, бяха запа
лени на 16 декември.
Ритуалът беше придру
жен със заря, която оза
ри небето над града.
Празничната програма
включваше детско колед
но-новогодишно шоу „С
песни и танци край елха
та” с участието на децата
от ОДЗ „Славейче”, ЦДГ
„Радост”, Вапцаровата
творческа работилница
към читалищната биб
лиотека и детски тан
цов състав при НЧ ”Н.
Й. Вапцаров-1924”. За
радост на малчуганите
пристигнаха белобради
ят старец Дядо Коледа и
Снежанка, които разда
доха много подаръци.
Кметът на общината
Петър Данчев поздрави
присъстващите, като им
пожела здраве, късмет и
весело посрещане на ид

З

а големия принос
в икономическото
развитие на Монтана
фирма „Римекс” бе от
личена с почетната знач
ка на общината.
Наградата на мени
джъра на местния офис
Румен Игнатов връчи
кметът Златко Живков.
Това стана на приема по
случай 120-годишнината
от обявяването градския
статут на Монтана.
По традиция на този
ден общината отличава
с почетната значка на
Монтана фирми с найголям принос за ико
номическото развитие
на града през годината.
„Римекс” доказа, че е
такава. Дружеството
осигурява работа на
над сто души и въпреки
трудностите, породени
от световната финансова
криза, остана на пазара.
Още повече, крачи с
бързи и уверени стъпки
напред, заяви кметът на
Монтана Златко Живков.
Търговският и серви
зен център на „Римекс
1-Холдинг” е разполо
жен край Монтана на
международния път
Видин-София. Тук сто
паните от Северозапада
намират най-качеств
 ена
та земеделска техника от
световноизвестните мар
ки „Case”, „Vаderstad”,
„Kverneland”,
„Salford”, „Tecnoma”.
Агроцентърът, изг
раден по световните
стандарти, осигурява
сервизното обслужване.
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"Римекс" получи
почетната значка
на община Монтана

Базата тук има складо
ва част, както и мага
зин за резервн
 и части и
консумативи.
Центърът разполага

с оборудвани сервизни
работилници, сервиз
ни автомобили и всич
ко това е в помощ на
местните земеделски

производители. Идеята
е на това място техни
ката да се дооборудва,
комплектова и тества,
както и да се извършв
а

продажбен, гаранционен
и извънгаранционен
сервиз. В екипа влизат
добре обучени сервизни
инженери, които некол
кократно са преминали
курсове в американски
те и европейските сер
визни центрове на Case.
Амбицията на „Римекс“
е да предлага на фер
мерите качествена и
високопроизводителна
техника и технологии и
чрез постоянно обога
тяване на продуктова
та гама, уточни Румен
Игнатов.
За първи път тази го
дина от представителс
твото на „Римекс“ пока
заха земеделск
 а техника
извън агроцентъра.
Това стана в центъра
на Монтана на празни
ка на града, отбелязван
на Свети Дух, и инте
ресът към машините бе
огромен. Тогава мени
джърът Игнатов изрази
надежда, че демонстра
цията ще е ежегодна. ■
Слово плюс

Н

Грейна коледната

а 16 декември Дружеството на видинск ите писатели,
заедно с Видинска света митрополия и НЧ „Цвят
1870”, организираха благотворителна вечер „Да подадем
ръка” за лечението на председателя на СБП Николай
Петев. Включиха се и учениците от II „б” клас на СОУ „Л.
Каравелов”, които изработиха коледни и новогодишни
картички, а организацията „БГ Мама” предостави ръчно
изработени сувенири за импровизирания базарен щанд.
На поканата за участие се отзоваха поетите Ненчо
Славчев, Диана Сиракова, Мария Дикова, Сашка
Витанова, Милена Христова, Колетка Павлова и Катерина
Ненчева. Свои
песни изпъл
ни авторът на
химна на Видин
Красимир
Михайлов.
Прозвучаха и
част от есетата
на Николай Петев от новата му книга „Не ме ли помниш”.
Да помогнат на писателя бяха дошли и родителите на ра
но починалата поетеса от Видин Искра Димитрова. Нейни
стихове прочете майка й Митка Димитрова.
Участниците в литературната вечер бяха поздравени
от архимандрит Поликарп, който им преподаде благос
лова на Видинския митрополит Дометиан и от сърце и
душа пожела Бог да помогне и прояви Своята милост
към Николай Петев и да му дарува здраве.
През тази седмица щандът с книги от видински автори,
с картички и сувенирище съпътства всички културни ме
роприятия на читалището.
Ден преди Коледа събраните средства ще бъдат пре
ведени по обявената банкова сметка. ■ Слово плюс

Благотворителна
литературна вечер
за лечението на
Николай Петев

елха в Криводол
ващите коледни и нового
дишни празници.
За коледното настро
ение в града се погрижи
ха и ученици от СОУ „Св.
св. Кирил и Методий” –

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

Криводол, които украсиха
живите елхи пред сграда
та на общината.
Следващото мероп
риятие от коледно-ново
годишната програма е

на 30 декември от 17,30
часа с участието на само
дейни колективи при НЧ
„Н. Й. Вапцаров-1924” и
фолк концерт на Борис
Дали.■ Слово плюс

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

■ 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

Уважаеми жители на
Община Криводол,
С пожелание за здраве,
късмет и много щастливи
мигове, Ви честитя най-свет
лите празници – Рождество
Христово и новата 2012
година!
Нека бъде светло в душите
и обич да сгрява сърцата!
Нека 2012-а бъде по-добра
за всички нас!
Делата и дните ни да са
озарени от доверие и
доброта.
Да бъдем силни пред
трудностите, смело да вър
вим напред и пътят ни да е
застлан с вяра и мъдрост, с
обич и закрила, с радост и
благоденствие!
ВЕСЕЛИ КОЛЕДНИ ПРАЗНИЦИ!
НЕКА ДА БЪДЕ
БЛАГОСЛОВЕНА,
УСПЕШНА И ЩАСТЛИВА
НОВАТА 2012 ГОДИНА!
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Когато най-хубавите праз
ници потропат на вашата
врата, посрещнете ги с
вяра и красива усмивка,
а тяхната отплата ще е
здраве, щастие и много
късмет през цялата 2012
година! Нека тези празнич
ни дни ни дарят с много ра
дост и красота, с енергия и
надежда, с обич и закрила!

Весела Коледа!

плът, въплатеното Божие
слово, в девствената утроба
на пресветата Дева, избрана
та от векове, по благия Божий
промисъл, за спасение на чо
вешкия род.
Дойде сред нас, човеците,
Христос Господ пълен „с бла
годат и истина”, за да озари
живота на всеки от нас с бо
жествената Си светлина, за да
ни насочи по правия жизнес
пасителен път, за да ни даде
надежда, да въдвори мир в
сърцата и душите на изморе
ното от грехове човечество,
за да ни увери във вечния за
кон на правдата и любовта в
живота! Откри се светът
на Новата ера. За тези,
които Го последваха,
се свършиха дните на
езическото невежест
во и духовна тъмнина,
защото в света на човеците с
добра воля се въдвори свет
лина – светлината на Божието
присъствие в изтерзания от
страсти и грехове свят.
Любовта на Всещедрия Бог
– Творец на всичко видимо
и невидимо промислително,
от създание мира, толкоз
обикна света, по словата на
све
т
ия
Евангелист, че отдаде своя
„Твоето Рождество,
Единороден Син, та всякой, който
Христе, Боже наш,
повярва в Него, да не погине, а да
озари света със
има живот вечен (Йоан 3:16).
светлината на
Нека сладкогласният камбанен
познанието”
звън отново ни призове в Божия
(тропар на Рождество
храм за светло тържество и изпълва
Христово).
сърцата и душите ни с радостта на
небесния ангелски химн: „Слава във
къпи в господа братя и сестри! висините Бог,, и на земята мир, меж
Идвам при вас с много обич
ду човеците добра воля!” (Лук 2:14).
и най-добри отечески чувства, за
На любезните читатели на вестник
да ви припомня в дните на светло
„Слово плюс” вседушевно честитя
то Рождество Христово посланието
светлото Рождество Христово, като
към целия човешки род на Небесния им молитствам от родилия се във
пратеник в лъчезарната Витлеемска Витлеемските ясли Богомладенец
„Здравие же и спасение во всем
нощ: „Ето благовестя ви голяма
благое посешение” – през настъп
радост, която ще бъде за всички
ващото ново лето Господне 2012
човеци, защото днес ви се роди в
за нас, семействата и чедата ни, за
града Давидов Спасител, който е
добрия ни народ и Майка България!
Христос Господ” (Лук 2:10-11).
Векове наред в тази пресветла,
На многая лета!
тиха и свята нощ над земните прос
тори се носи вестта за Христовото
С неизменна обич в Господа:
Рождество. Христос се роди по
Видински митрополит Дометиан
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Община Вълчедръм
и лично кметът
Иван БАРЗИН

поздравяват своите служите
ли и съграждани с Рождество
Христово!
Нека коледните празници до
несат на вас и близките ви
здраве и късмет, нека ваши
съветници бъдат сърцето и
умът, ваши спътници - успехът
и ведрото настроение!
Посрещнете празниците с
надежди, изпр
 атете ги с осъ
ществ
 ени мечти!

Весела Коледа!
Щастлива нова 2012
година!
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Честито Рождество
Христово!
Уважаеми съграждани, приемете
моите най-сърдечни коледни позд
равления с пожелания за щастие
и просперитет. Нека топлината
на тези светли празници и вяра
та в доброто ни води във вярната
посока.
Благословени да са всички
те ни желания за здраве, мир и
благополучие!

Иво ИВАНОВ
председател на ОбС – Монтана
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Скъпи съграждани,
Като ви поздравявам най-сърдечно
с настъпващите празници, ви по
желавам с най-топли чувства креп
ко здраве, много радост и щастие
в семейния и личния живот!
Пожелавам ви успехи в труда и
творчеството, активно участие в
реализиране на големите ни цели,
които сме си поставили, за да бъ
де градът нашият слънчев дом и
големият прозорец на България
към Европа!

Весели празници!

Росен ДОБРЕВ
кмет на община Оряхово

Уважаеми съграждани,
В навечерието на един от найсветлите празници – Рождество
Христово, желая на всички вас и
вашите семейства преди всичко
здраве. И нека през новата 2012
година добрата сполука съпро
вожда всяко ваше начинание.
Нека има щастие и топлина в
живота на всеки от вас. Нека с
увереност в собствените си въз
можности да работим за проспе
ритета на нашия красив край!

Честита Коледа!
Щастлива 2012 година!
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Честита Коледа,
уважаеми жители
на община Бойчиновци!
Сърдечно ви поздравявам с найсветлите християнск
 и празници
и ви желая много здраве и лично
благополучие. Нека с вашата
всеотдайна и съзнателна работа
да направим живота в нашата
община по-добър и по-спокоен.
Да е мирна и честита, весела и
спорна за всички 2012 година!
Светлин СРЕТЕНИЕВ
кмет на община Бойчиновци
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Щастлива и мирна
2012 година!

Новата 2012 година се об
ръщам към всички жители и
приятели на община Брегово,
както и към всички служители
на Общинска администрация
с най-сърдечни пожелания за
здраве, благополучие и мно
го нови успехи в професиона
лен и личен план!

Нека в навечерието на
Рождество Христово колед
ните камбани да звучат за
вас и вашите семейства с
посланията на Спасителя
за мир, човеколюбие и
благоденствие! С позд
рав и благослов ви желая
здраве и късмет, духовна
извисеност, щастие и доб
рина през новата 2012
година!

Нека вярата,
надеждата и
любовта да са
водещи във
вашите дела!

Георги СТОЕНЕЛОВ
кмет на Община Ново село

Милчо ЛАЛОВ
кмет на Община Брегово
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Весела и щастлива
Коледа!
Честита нова
2012 година!

В светлите дни на Коледа поже
лавам на всички наши съгражда
ни от община Георги Дамяново
и техните семейств
 а здраве,
радост и късмет! В навечерието
на празника да си пожелаем
сили и сплотеност в стремежа
си за просперитет, за да тво
рим бъдещето си с доверие и
професионализъм!

Дилян ДИМИТРОВ
кмет на община Георги Дамяново

Честото Рождество
Христово!

На всички хора в общи
на Макреш желая дните
през следващата година
да са спорни, изпълнени
с амбиция, упорит труд и
радост! Вярвам, че ще рабо
тим достойно за доброто на
Макреш и региона! Бъдете
здрави!

Иван КАМЕНОВ
кмет на Община Макреш

Петко

Весела Коледа!
Щастлива
Нова година!
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честити на своите
работници, служители и биз
неспартньори настъпващи
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и лично
изпълнителният директор
Константин Костадинов

честитят Рождество Христово
и новата 2012 година
на всички служители,
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►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

22 - 28 декември 2011
ч 22 Св. вмчца
Анастасия
п 23 * Преп. Наум
Охридски. Св. 10 мчци в
Крит. Св. мчк Геласий.
с 24 Св. прпмчца
Евгения. Преп. Николай
войн, българин (Утреня,
Царски часове, св.
Василиева литургия)
(Бъдни вечер)
н 25 † Рождество
Христово (Утреня и св.
Златоустова литургия)
п 26 † Събор на
Пресвета Богородица.
Св. Йосиф Обручник.
Св. цар Давид. Св.
Яков, брат Божий
в 27 † Св. първо
мъченик и архидя
кон Стефан. Преп.
Теодор Начертаний
(Стефановден)
с 28 Св. 20 хиляди
мъченици, изгорени в
Никодимия

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

ТПК “Септември” –
Монтана

произвежда:
• дюшеци, маси – холни и кухненски,
и столове
• Отдава помещения под наем
за офиси и производство

Има свободни помещения
в Битов комбинат – за офиси
Монтана, ул. “Индустриална” 8,

тел./факс: 096/305 802 – гл. счетоводител

ЕТ “МАРИУС-Пламен Марков-Ваня Емилова”
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КОЛЕДНО-НОВОГОДИШНА ПРОГРАМА
в Криводол
17,30 часа

30.12.2011 г. (петък)

●Самодейна програма на
НЧ „Н. Й. Вапцаров-1924” – Криводол
●Фолк-концерт на Борис Дали

Място: на площада пред
НЧ „Н. Й. Вапцаров-1924”
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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

„Ася Рапонска - 2011” ООД

Магазин за риба
на Общинския пазар в Монтана
●Рибни изкушения
●Скумрия на скара
●Винаги пресни и вкусни пържени:
уклей, шаран, пъстърва, цаца, хек,
картофи.

За предварителна заявка: тел.
0886/059 200

„Кирил Рапонски”
– 2006” ЕООД

Иван Атанасов
управител

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

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

Тел. 096/300385, 305107;
0898/304538

Магазин за риба

на Общинския пазар в Монтана

salov@hotmail.de
www.salov.bg

●Прясна риба:
сом, шаран, бял амур.
Собствено производство, с гарантирано
качество. От язовир: с. Студено буче, с. Д-р
Йосифово, с. Септемврийци.

●Замразена риба:
хек, цаца, скумрия.

“МОНТКОМЕРС” ООД
► Работно облекло,

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

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

СД “ДАНИМИЛА”

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

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

Магазини КООП

“Заедно на пазар”

Георги Георгиев

PVC и алуминиева дограма, окачени тавани,
гипс-картон, топлоизолация, фаянс и
теракота. Ремонт на покриви. Блиндирани
и МДФ врати. Боядисване, огради и
довършителни дейности
Монтана, ул. “Индустриална”48,
тел. 0898/223 500; e-mail: danimila_plast@abv.bg

120 години пазаруваме
с доверие!

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

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

Ветеринарен кабинет

д-р Станислав
Якимов

●рентген, ехограф,
биохимичен анализ,
подстригване и
електрохирургия
Зоомагазин

● храни и аксесоари за

кучета, котки, гризачи

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

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

Тел. 0988/66 20 75
Велизар Николов Илиев,
мениджър
3400 Монтана,
х-л „Житомир”, офис 129
GSM: 0888/31 79 67

празник
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ай-добър спортист за 2011
Н
г. стана Ирена Цветкова таекуон-до от таекуон-до клуб

„Кум Рьонг” с треньор Илия
Цветков. Наградата връчи кметът
на община Враца инж. Николай
Иванов. Той изрази своето възхи
щение и уважение пред труда и
амбицията на всички спортисти и
подчерта:
„Врачанските спортисти ви
наги са били повод за гордост.
Пожелавам на всички вас още
много нови успехи и весело посре
щане на наближаващите коледни
и новогодишни празници”
На второмясто се нареди
Петър Градинарски – спортн а
стрелба, СК-Спортна стрелба
„Ботев”, 17-годишен, включен в
представителния олимпийски
отбор на Република България
за Лондон 2011 г. Треньор: мс
Марияна Ангелова
3. Йордан Йорданов - кик бокс,
СК „Арис” получи третото място,
треньор: Ангел Иванов

Във Враца

Община Враца присъди
награди и на :

1. Галина Гюмлийска - кик бокс,
СК„Арис”, треньор, треньор: Ангел
Иванов
2. Михаил Альошев Велков
– лека атлетика, атлетически
клуб „Враца”, треньор: Ивайло
Младенов
3. Гита Ванива Додова – ле
ка атлетика, АК„Враца”, треньор:
Альоша Велков
4. Змс Дамян Митов Петров
– автомоделни спортове, Спортно-
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Юбиляри

Ирена Цветкова е
спортист на годината
технически моделен клуб – Враца,
треньор: Огнян Филипов
5. Георги Бориславов - борба,
спортен клуб по борба „Ботев 93”,
треньор: мс Юлиян Георгиев
6. Искрен Велизаров Иванов
– лека атлетика, АК „Враца”,
треньор: Юлияна Маринова
7. Едуард Евтимов - борба, СК
по борба „Ботев 93”, треньор: мс
Николай Ценов
Кметът Николай Иванов заедно
с председателя на УС на клуба и

Никола Намерански е роден в с.

Липен, Монтанско, на 19.12.1926 г..
Завършил е Софийския университет, спе
циалностбългарска филология. Работи
като учител и журналист.
Вече шест десетилетия той служи
в храма на писменото слово като пуб
ликува материали по езикознание,
литературознание, етнография и история.
Прави значими завоевания в областта
на краезнанието и получава национал
но признание от Съюза на краеведите в
България, който го отличава с Почетна
грамота и званията „Заслужил краевед”, и
„Почетен член на Съюза на краеведите”.
Автор е на 17 книги.

Йордан ГЕОРГИЕВ
- Щастлив ли е мъжът, който знае,
че още има сили и воля да участв
ав
живота на обществото, да твори ус
пешно в областта на словото?
- Как няма да е щастлив! Та нали
щастието не е гара, на която трябва да
слезем, а начин на пътуване. Пък аз си
мисля, че пътувам твърде добре и пъ
тят ми – закономерно неравен – не ми
позволява да си въобразявам, че съм
нещо повече от другите.
- Често си бил на кръстопът и се е
налагало да избираш посоката и да
правиш завой покрай земеделието,
занаятчийството и интелектуалния
труд. Кой е повратният момент?
- Категорично това беше Девети
септември 1944 г., когато с влизане
то на Съветската армия в България
стана възможно и моето влизане в
гимназията. В противен случай аз и до
сега щях да си остана шивач.
- Каква е била голямата мечта на
родителите ти и осъществи ли се тя?
- Най-голямата им мечта беше непре
менно да уча, да се образовам. Защото
те нямаха и начално образование.
Тяхното твърдо желание беше да ме
отърват от „плуга и мотиката” и да ми
осигурят работа „на сушина”. Затова ме
и пратиха да уча занаят, а когато покъсно се записах в гимназията, баща ми
без колебание започна да си продава от
нивиците, за да ме издържа.
Отначало мечтаех да стана учител,
като моите първи кумири Ангел Иванов
и Цветко Юнов. После като започнах
да пиша стихове, реших, че съм ро
ден за поет. След това, завършвайки
университета, се готвех да стана ас
пирант на проф. Стойков или проф.
Андрейчин. Никога не съм и допускал,
че мое хоби и моя стихия ще се окажат
етимологията и ономастиката.
- Навърши
 ха се 120 г. от обявя
ването на Монтана за град. Твоята
книга „Глас незнаен тук ме призова,
или как този град стана моя съдба”
е своеобразно посвещение на тази

негов предшественик д-р Костадин
Шахов връчиха наградата за

първо място в класацията
на трите най-добри отбори на
община Враца
в отборните спортове на:

1. ПОФК „Ботев-Враца”- футбол
мъже – за влизането им в „А” РФГ
през 2011 г.
2. Спортен клуб по волейбол
„Ботев”- отбор девойки млад
ша възраст, треньор: Аглая
Димитрова

годишнина. Книга разшири и обога
ти историята на нашия град. Нещо
повече: тя откри уникалността на
Монтана – през всеки обществен
строй да носи различно име.
- Прав си! Моята книга разшири и обо
гати писаната история на Монтана, но
не ти ли се струва, че тя така и не беше
забелязана от монтанския политически
и културен елит.
- Някога Горки писа за своите жи
тейски „университети”. Кои са твоите?
- Първият ми „университет” беше
Баба Христа Котова, за която съм п
 и
сал, неграмотна, но с „глава, по-стара
от нашите книги”. Моят втори „универси
тет” беше Майстор Атанас Горанов от

Турист на годината

3. КВТ „Ботев” - водна топка,
отбор девойки старша възраст,
треньор: Найден Найденов

1. Марио Петьов Боев - ученик
от ЕГ „Йоан Екзарх” – Враца,
ръководител: Николай Керефейски

1. Мс Катя Семкова - лека ат
летика
Многократна републиканска и
Балканска шампионка по лека
атлетика
2. Мс Георги Костов лека атлети
ка. Многократен републикански и
Балкански шампион по лека атле
тика - хвърляне на диск

1.Веселин Любенов Цветковски,
треньор: Иван Георгиев Иванов
Треньор с най-голям принос за
популяризиране на спорта сред
децата, който ще бъде предложен
за награждаване от МФВС, на база
предложения на клубовете.
1. Мс Юлиян Димитров Георгиев
– Треньор по борба■ Слово плюс

Ветерани

ната музика – певицата Мита Стойчева
– северняшката сладкогласна авлига,
на която някога виках „мамо”, и дунавс
кият композитор Дико Илиев, който през
последните си 10-15 години ми казваше
„сине”.
- Така или иначе, филологът бъл
гарист повече от шест десетилетия
упражнява своята специалност чрез
двете си професии – учителската и
журналистическата... Можеш ли да
ми кажеш какво всъщност остана от
шивача Кольо?
- Останаха една игленица и един
напръстник, един тълковно-етимологи
чен речник на шивашката терминология
и едно майсторско свидетелство за зва

Никола НАМЕРАНСКИ:

Щастието
не е гара,
на която
да слезем,
а начин на
пътуване
Криводол – единств
 еният шивач, който
беше причислен към интелектуалния
елит на цяло Врачанско. Третият ми
„университет” беше моят софийски ха
заин вахмистър Никола Иванов – на
чалник на царската охрана по времето
на Фердинанд I и Борис III, от когото за
4 години научихме повече, отколкото от
професорите си.
- Като ученик ти си бил сред найдобрите математици на Врачанската
гимназия, а през 1948 г. си станал
студент по литература. Защо?
- Учителката ми по математика Пенка
Бобошевска обвини за това колегата
си Никола Семков, известен врачан
ски литератор. Но причините бяха
по-дълбоки. Отначало си мислех, че
филологията ме е привлякла заради
моите стихотворни опити, но по-късно
се убедих, че натам ме е тласнала ма
гията на феномена човешка реч и че
аналитичното мислене е общо за мате
матиката и езикознанието, за разлика от
художеств
 еното мислене, характерно за
литературознанието.
- Има ли хора, които са твои духов
ни родители?
- Да. Това са двамата гении на народ

1.Петър Петров - 80 .,
дългогодишен съдия по волейбол
и спортен деятел
2.Георги Петков – 70 г. - секретар
на БТС, 31 години ръководител на
Националния туристически поход
„Козлодуй – Околчица”
3. Асен Шиперков – 60 г., учител
по физическо възпитание и спорт
и бивш треньор по лека атлетика
4.Иван Томов – 60 г., бивш учи
тел и треньор по футбол
5. Георги Асенов - 65 г.,
дългогодишен преподавател
на спортен клуб по стрелба и
председател на сдружението на
спортните клубове „Ботев” - Враца
6.Димитър Миленков дългогодишен преподавател по
физическо възпитание
7. Петър Тодоров – посмъртно.
Дългогодишен преподавател по
физическо възпитание и със зас
луги в развитието на ученическия
спорт и популяризиране на туриз
ма в град Враца

Футболист на годината

да не губя формата си като словесник.
- Имаш ли си любимо занимание?
- Имам си две хобита: едното удов
летворява ума, а другото задоволява
сърцето. Едното е да пътешествам из
дебрите на дебелите речници, дру
гото е да слушам български народни
песни. И да търся контакти с певците и
инструменталистите.
- С познанст вото и приятелство
то на кои творци и изпълнители се
гордееш?
- Двамата гении – Мита Стойчева и
Дико Илиев ми стигат, но на сърцето ми
лежат още много магьосници на музи
калния фолклор.
- Това те весели и ободрява, а кое
те натъжава?
- Споменът по липненското ми време,
по бащиния дом и цветната градин
ка на мама, по говеждия обор и ов
чата кошара, по кочината и курника,
по кошовете, пълни с жито и кукуруз;
липсват ми патриархалните липненс
ки родове и фамилии, като Царците и
Шаховци, Пъдарците и Писарете...
- Имаш ли си девиз?
- Правя каквото трябва и става какво
то искам. Вапцаров беше писал: „Зная
свойто място във живота и напразно
няма да се дам...” Аз също знам своето
малко място. Малко, но достатъчно. И
от това място мога да кажа с думите на
Леонид Боровой: „Без мен народът не
е пълен.” Да, без Никола Намерански
българският народ не е пълен...
- Какво би казал на младите?
- Да не нарушават правилото:
„Бъркай всекиму в очите, но никому в
паницата!”■

ние „Почетен майстор по занаята мъжко
и дамско шивачество”, дадено ми от
Националната занаятчийска камара.
- А от учителя
Намерански какво
остана?
www. slovoplus. info
- Споменът и мъката
e-mails: slovoplyus@abv.bg,
по ония години, когато
slovoplus@yahoo.com
с дневник и показалка в
ръце всеки ден срещах
ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”
35 чифта жадни за знания
Монтана, ул.“Пейо Яворов” 1, Бизнесцентър “Огоста”
очи.
- Сигурно немалко е
Председател
останало и от журналис
Екип Враца
на кооперация
та Намерански?
ул.“Цв. Кръстенякова” 13
“Журналист”
- Остана неотслабващи
и гл. редактор:
ОКС, 3000, п.к. 140,
ят интерес към политичес
тел.: 092/665 400;
Параскева Маркова
ките и културните събития
тел. 0886 024 339,
0897/658 888
у нас и по света. Остана
0876 537 952
Екип Монтана
навикът в джоба си винаги
да нося бележник и писал
3400, п.к. 133,
ул. “Пейо Яворов” 1,
ка и най-важното да спаз
бизнесцентър “Огоста”,
вам девиза на оня умник
ет.4, тел. 096/588 292;
Апелес от Древна Гърция:
0882/ 910 550; 0876/537952
„Нула диаз сине линеа”, в
Екип Видин
превод „Нито ден без чер
тичка”, т.е. всеки ден към
3700, ОКС, ул.”Г. Божинов” 1
●Печатница Враца● ЕООД тел.: 0889/399 349
написаното да прибавям
буквичка или чертичка, за

Слово

плюс

Слово

Слово

култура
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Врачанските археолози
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Елеонора ЦАНОВА

Свикнахме вече като че ли през
последните няколко лета врачанс
ките археолози Георги Ганецовски,
доцент д-р Нарцис Торбов и
Александра Петрова да изваждат но
ви факти и доказателства за древното
минало на нашия регион, за това, че
край Враца и траките, и римляните
са градили своите светилища и отб
ранителни валове.
За поредна година това лято про
дължиха разкопките на селището
от новокаменната епоха ОходенВалога. Разкритите останки от
раннонеолитна култова постройка
екипът на археолог Ганецовски
нарече Светилище на слънцето за
ради подредените опалови камъни,
оформящи овална основа с отвори
към слънчевия залез и изгр ев и ке
рамичните дискове, символизиращи
слънцето, Голямата жертвена яма
потвърди, че е откр ито най-ранното
светилище, посветено на слънчевия
култ. До разкритото преди години
първо погребение беше намерен гли
нен олтар с три черепа на трофейни
елени заедно с рогата. Култовото
съоръжение, на възраст около осем
хилядолития, е без аналог в Европа.
Пренасянето на глинения саркофаг
с рогата в музея бе истинско пре
дизвикателство. При разкопките
екипът, към който се присъединиха
и студенти, както и 15 безработни
по програмата на областн
 а адми
нистрация „Откривайки миналото,
градим бъдещето“, попаднаха на
изключително ценни находки, свър
зани с бита, изкуств ото и духов
ния живот на първите земеделци.
Сред тях са кремъчни пластини с
ретуш, рядко срещани пластини от
обсидиан, култова масичка от глина,
глинена лабрета, срещаща се за пър
ви път в праисторически обект от
Северозапада.
През есента на площ от 300 кв. м.
бе извършено ритуално засяване на
едрозърнест плевест лимец, праро
дител на днешното жито. В деня на
есенното равноденствие бе демон
стирирано древното мотично земе
делие, а през пролетта и лятото ще
чакаме покълналото зърно да стане
готово за жътва.
През лятото екипът продължи и
работата си в укрепеното селище
от края на каменно-медната епоха
Калето край Мездра. Проучванията
там са от 3 години, финансират се от
Мездренската община. Работи се по
опожарените останки от укрепено
селище от каменно-медната епоха
-петото хилядолетие преди Христа.
При каменните основи на построй
ка са разкрити пещ, две строителни
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Скъпи съграждани,

Приемете моите най-светли пожела
ния за здраве, много слънце и вдъх
новение през новата година! Нека в
дните й да ви съпътстват любов и мно
го истински неща! Нека да има много
нови начала и мечти, споделеност и
сбъднатост!

Весела и
незабравима Коледа!
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ями, част от култово съоръжение от
глина с вкопана част, отнасящо се
към ранножелязната епота - VІІ-VІ
век преди Христа. Сред многото на
мерени предмети впечатлява кръстат
амулет от глина, богато декориран,
и два ритуални предмета, датирани
от VІІІ-VІ Івек преди Христа, ук
расени на дъното с релефен знак,
символизиращ Слънцето, като спо
ред Ганецовски това е поредното
култово съоръжение, посветено на
слънцето,този път от ранножелязна
та епоха.
Много интересни за врачани са
продължилите и този сезон разкопки
около прохода Вратцата в местнос
тта Градището, финансирани освен
от врачанската община и от АЕЦ Козлодуй. В рамките на античната и
средновековна крепост продължиха
проучването на раннохристиянск а
църква-2. Храмът има преддве
рие, на западната стена, на което е
оформен централният вход, екипът
на археолозите Торбов и Петрова
са проучили централното помеще
ние, както и открития тук детски
гроб. Край на съществ уването на
тази ранновизантийска базилика
слага предпологаемо земетресение.
Продължиха през сезона разкоп
ките и на църква-3, от времето на
българското средновековие, част от
която е разрушена при прокарване
пътя от Враца за Згориград и изграж
дане на канала до каптажа Лудото
езеро. Три периода на този скъп за
врачани обект очертаха специалисти
те - първия, свидетелст ващ за ранно
тракийско селище на племето триба
ли VІ-V век преди Христа, период на
римското владичество, когато легион
се установява в м. Градището, и тре
ти период - през ранновизантийската
епоха, за което свидетества раннох

ристиянския храм, а последният
етап е свързан със застрояване на
укреплението през средновековието.
Именно през този период селището
се разраства в значим средновековен
център на име Вратица, който играе
първостепенна роля в северозапад
ните български земи .
Интерес предизвика сред журна
листите разработената от този екип
програма за патриотично възпитание
2012-2014 година, която предлагат
археолозите през шестия сезон в м.
Градището.
Наред с възстановяване на
занаятите, упражнявани в тракийс
кото селище и средновековния град
Враца, те си поставят за цел увли
чането на младежите и децата във
възст ановяване на бойните умения
на войните от онези много, много да
лечни за нас вече времена на траките
и българите, като ще има състезания
по стрелби с лък и мятане на ко
пие, усвояване на древното изкуство
на боя. Третата част от програмата
предвижда възст ановяване на оби
чаите на местното население от тра
кийското селище и средновековния
град Враца.
Въпреки отпуснатите отново ми
нимални средства за издр ъжка на
тази водеща културна институция,
съхраняваща историята и паметта
ни, въпреки ограничените възмож
ности на общината да помага, дирек
торът на Регионалния исторически
музей Илия Стоянов е оптимист, че и
през идващия археологически сезон,
а той вече се удължава от ранна про
лет до настъпване на зимата, архе
олозите ще продължат своята работа,
като ще бъдат разкрити нови тайни
на историята и ще станат те по-дос
тъпни за жителите на този край и за
гостите туристи.■

л

Весела Коледа
на всички колеги!
Фирма „БИГЪЛ” ООД – гр. Берковица
От все сърце желая на всички работници, слу
жители и клиенти на фирмата и на техните
семейства здраве и късмет, професионални и
лични успехи. Нека по-често да ни спохожда
сполуката, да сме здрави и усмихнати, работос
пособни и уверени във възможностите си!
Успешна и благодатна 2012 година!

Николай ВАСИЛЕВ, управител
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