
Приемете мо ите сър деч ни и ис к ре
ни бла го по же ла ния по по вод най

свет лия хрис ти ян с ки праз ник Рождество 
Христово и нас тъп ва не то на новата 
2012 година!

Коледа но си в се бе си ма гия и 
топлина, на деж да и вя ра в доб ро то.

Нека си яни ето на пред с то ящи те свет
ли праз ни ци оза ри сър ца та и ду ши те ви 
и ви до не се здраве, удов лет во ре ние и 
ра дост на вас и ва ши те семейства! 

Весела Коледа и мир на и щас т ли ва 
но ва 2012 г. 

инж. Николай ИВАНОВ
кмет на община Враца
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Абонирайте 
се за 

Слово плюс
за 2012 г. в кло но ве те на „Български по щи” 

във Враца, Монтана и Видин 
до 20-о чис ло на все ки месец

Чи та те лите ни от Враца мо гат да
 се або ни рат и във фир ма „Оларт”

Абонаментът в ре дак ци ята про дъл жа ва 
до края на все ки ме сец за следващите

Нашите або на ти имат ед нок рат но пра во
 на без п лат на реклама, обя ва или 

съ об ще ние във вестника

КАТАЛОЖЕН № 2120

Щастлива 
Коледа!

Нов учас тък 
от жп тра се то 

към Дунав мост 
Ангелина ДАКОВА
Високо нап ре же ние от 25 000 

вол та бе пус на то на 12.12.2011 г. 
по 9750 м же ле зен път от Товарна 
га ра – Видин в по со ка Дунав мост 
Видин-Калафат. Това е вто ри ят 
учас тък от но во то жп трасе, ко ето 
се из г раж да в рам ки те на проекта, 
съ об ща ват от ин фор ма ци он ни я 
офис на ис пан с ка та фир ма – из пъл-
ни тел на проекта.

Първият елек т ри фи ци ран учас-
тък от 4257 м от меж ду га ри те 
Видбол-Видин до Пътническа га ра 
– Видин бе пус нат в експ ло ата ция 
през но ем в ри 2010 година.

При мон та жа на рел со вия път в 
те зи учас тъ ци са из пол з ва ни алу-
ми ни ево-тер мит ни заварки, ко ито 
поз во ля ват дви же ние на ви со кос ко-
рос т ни влакове. Контактната мре жа 
съ що е съ об ра зе на с те зи изис к ва-
ния за ско рост от 160 км в час.

В рам ки те на про ек та по из г раж-
да не на при ле жа ща та ин ф рас т рук-
ту ра към мос та се из пъл ня ват още 
три учас тъ ка от же лез ния път, два 
от ко ито не са елек т ри фи ци ра ни и 
по ко ито ще се из пол з ва ди зе ло ва 
тяга. Това са учас тъ ци те от раз де-
лен пост – Капитановци до ми на 
„Кошава” (950 м) и от раз де лен 

пост – Капитановци до фе ри бо-
та (600 м). По тях на та дъл жи на в 
мо мен та се из вър ш ва т. нар. „дол-
но” и „гор но” стро ене – стро еж на 
водостоци, же ле зен път и канавки. 
Предстои из г раж да не то и на елек-
т ри фи ци ран учас тък от 767 м 
меж ду Пътническа и Товарна га ра 
– Видин.

87% от стро ител ни те ра бо ти 
по из г раж да не то на при ле жа ща та 
ин ф рас т рук ту ра към Дунав мост 
II при Видин-Калафат, пред ви де-
ни по договора, ве че са изпълнени. 
Строителството на моста е 
изпълнено на 71%. ■

В на ве че
ри ето 

на Коледа и 
Нова го ди на 
приемете 
моите най
сърдечни 
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 го ди на не га сим огъ ня 
в сър ца та си, за да се раж дат чис ти дни, 
из пъл не ни с вя ра и мечти, а мъд рос т та 
и свет ли на та да ни со чат пъ тя към доб
ри те дела, за да све ти яр ка звез да та на 
България на ев ро пейс кия небосклон!

Честито Рождество!
Златко ЖИВКОВ

кмет на община Монтана

Уважаеми 
съграждани, 

Скъпи 
съграждани, 
от об щи на 
Монтана, 

В свет ли те дни на Коледа и в на ве че ри ето 
на праз нич на та но во го диш на нощ по

же ла вам на всич ки съг раж да ни и гос ти на 
Видин здраве, щас тие и късмет. Нека свя
та та Коледна нощ до не се бла го ден с т вие в 
до мо ве те и вя ра и лю бов в сър ца та ни!

Герго ГЕРГОВ
кмет на община Видин

Честито 
Рождество 
Христово!
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▲ Кметът на община Враца инж. Николай Иванов про ве де ра бот на сре ща с 
Марио Канела, из пъл ни те лен  ди рек тор на „Ферара Арте”- про вин ция Ферара, 
Италия. „Ферара Арте” е институцията, ко ято ор га ни зи ра кул тур ни те съ би-
тия в про вин ция Ферара. На сре ща та бя ха об съ де ни въз мож нос ти за бъ де що 
пар т ньор с т во в сфе ра та на кул ту ра та и туризма.                       СНИМКИ: АРХИВ

▲ Ни ко лай Иванов се сре щна и с Матео Рока, уп ра ви тел на фир ма RBO за 
България, който го ин фор ми ра за хо да на из г раж да не на мощ нос ти те на 
бъ де щия за вод за сфе рич ни кра но ве във Враца и бла го да ри за ока за но то 
съдействие. Те се уговориха да поддържат опе ра тив на връз ка и да си съ дейс т-
ват за ре али за ци ята на проекта. Очаква се през сеп тем в ри след ва ща та го ди-
на да стар ти ра ре ал но то производство. 

40 години Дом
на науката и
техниката
във Враца

Елеонора ЦАНОВА
През февруари, пре ди 

де вет десетилетия, във 
Враца се съз да ва клон на 
Българското ин же нер но-
ар хи тек тур но дру жес т во 
БИАД. За не гов пред се да-
тел е из б ран инж. Стефан 
Боев. Годините са ус пеш ни 
за раз ви ти ето на ин дус т-
ри ята в то зи край. Мито 
Орозов ве че стъп ва със 
сво ите каб ри оле ти по ев-
ро пейс ки те калдаръми, а 
коп ри не на та фаб ри ка на 
Пърпови об ли ча дамите. 
Строи се же лез ни ца та 
Мездра-Враца, из г раж дат 
се пътища. В тях сво ите 
зна ния и уме ния вла гат 
дош ли те от вид ни ев ро-
пейс ки уни вер си те ти мла-
ди и на по рис ти инженери, 
стро ител ни специалисти, 
архитекти. 

Целите на те зи пър ви 21 
вра чан с ки  ен ту си ас ти е 
би ла да про ме нят изос та-
на лия вид на своя край, да 
вне сат но во то и ка то дух, 
и ка то тех ни чес ко ре ше-
ние за не го вия нов облик, 
за по доб ря ва не жи во та на 
хо ра та и за прев ръ ща не то 
на Враца в ис тин с ки град. 
Те са тези, ко ито при да ват 
на ис ти на про ме не ния вид и 
дух на гра да под Околчица. 
Архитектите Дограмаджиев 
и Николов, ин же не ри те 
Новоселски, Янакиев и още 
мно го дру ги да ват всич ко 
от се бе си за пре об ра зя ва-
не то на региона. Техните 
име на ос та ват за ви на ги 
впи са ни в ис то ри чес ка та 
па мет на Дома на на ука та и 
тех ни ка та във Враца. 

Открита пре ди 40 години, 
кра си ва та сгра да на Дома 
на на ука та и техниката, 
де ло на арх. Сава Савов, 
се прев ръ ща в ис тин с-
ки жи вот реп тящ цен тър 
на твор чес ка енергия, на 
нес тан дар т ни мис ли и 
решения, на дръзновения. 
Събраните под то зи пок рив 
по ко ле ния ве че инженери, 
архитекти, земемери, 
агрономи, са да ли мно го 
на Враца. На тях вра ча-
ни дъл жат Туристическия 

дом, Военния клуб, днес 
ДНА, та ки ва ем б ле ма тич-
ни сгра ди ка то чи та ли ще 
„Развитие „, Съдебната 
палата, Митрополията. 
В оне зи пър ви го ди ни 
след 1944-а  имен но до-
би ли те зна ния в чуж би на 
и нат ру па ли те ве че опит 
спе ци алис ти за поч ват 
уси ле но да про ме нят и 
мо дер ни зи рат ця лос т-
ния об лик на то зи край. И 
как то ка за в сво ето сло во 
фи зик Евелина Васкова, 
дъл го го ди шен пред се да тел 
на Управителния съ вет на 
дру жес т во то и най-рев нос-
тен ра де тел за не го во то 
раз ви тие в но ви те условия, 
от каб ри оле ти те на Мито 
Орозов в но вия век вра-
ча ни се ка чи ха на тролея. 
Предстоеше в пос лед ни те 
го ди ни на не ле кия ни пре-
ход твор чес ка та наг ла са на 
те зи обе ди не ни в сво ята си-
ла тех ни чес ки ин те лек ту ал-
ци да бъ де пре на со че на към 
но ви те па зар ни условия, да 
се тър сят но ви пъ ти ща за 
ре али за ция на тех ни те виж-
да ния и проекти. Именно 
в та зи на со ка вра чан с ко-
то дру жес т во се оказ ва 

жилаво, мис ле що с един 
ход нап ред и то ва го из веж-
да на ед но от пър ви те мес-
та в стра на та по ак тив ност 
в раз г ръ ща не то на об ра зо-
ва тел ни и про фе си онал ни 
структури, в ра бо та та по 
ев ро пейс ки те проекти. 

В  сво ето при ветс т вие 
към съб ра ни те в са ло на 
по слу чай две те го диш ни-
ни - 90 го ди ни от съз да ва-
не то на вра чан с кия клон 
на Българското ин же нер-
но-тех ни чес ко дру жес т во 
и 40 го ди ни от из г раж да-
не то на Дома на на ука-
та и техниката, Евелина 
Васкова, раз де ляй ки ус-
лов но ис то ри ята на вра-
чан с ка та тех ни чес ка ин те-
ли ган ция на три периода, 
1878-1949,1949-1989 го ди-
на и пос лед ния етап в на ши 
дни, споделя: „Историята е 
необходима, за да въз к ре-
си духа, да го доб ли жи до 
днеш ния ден, за да по мог не 
на съв ре мен на та тех ни чес-
ка ин те ли ген ция да на ме ри 
дос тойна та си граж дан с ка 
позиция, да въз ро ди жаж-
да та за твор чес ки тър се ния 
на пър во ос но ва те ли те на 
БИАД - София и на вра чан-

с ко то дру жес т во на ин же-
не ри те и архитектите.“

От име то на Федерацията 
на на уч но-тех ни чес ки-
те съ юзи ака де мик Васил 
Сгурев поз д ра ви вра чан с-
ки те де яте ли на на уч но-тех-
ни чес ка та ми съл и наг ра ди 
с най-го ля мо то от ли чие - 
зва ни ето «Почетен член на 
фе де ра ци ята на на уч но-тех-
ни чес ки те съ юзи», фи зик 
Евелина Васкова със злат на 
знач ка на федерацията. С  
поз д ра ви тел ни ад ре си бя-
ха наг ра де ни инж. Ангел 
Димитров и Валентин 
Митов. Академик Сгурев 
под чер та ав то ри те та на 
вра чан с ко то дружество, 
пос ле до ва тел нос т та в съх-
ра ня ва не то на тра ди ци ите и 
това, че се га не го ви те дей-
ци са от во ре ни към но ви те 
предизвикателства. От име-
то на кме та на Враца инж. 
Николай Иванов сек ре та рят 
на об щи на та Иван Жеков 
поз д ра ви гос ти те на тъ рес т-
во то с по же ла ни ето да обе-
ди ним всич ки уси ли ята си 
за кра си вия мо де рен об лик 
на Враца и из рас т ва не ду ха 
на врачани. 

Енергия и твор чес ка дързост, 
прех вър ли ли де се ти ле ти ята

Обновена църква 
във Вирове
Външната икона на Св. Архангел 
Михаил е реставрирана от 
художничката Нина Антова

НВ Видинският мит ро по лит Дометиан отслу жи 
ли тур гия на хра мо вия праз ник на цър к ва та във 
Вирове, ко ято но си име то на Св. Архангел Михаил. 
Така бе ос ве тен но во ре мон ти ра ни ят Божи дом, а 
денят, в кой то се по чи та Архистратегът на ця ло то 
не бес но войн с т во от ан ге ли и архангели, се пре вър
на в го лям праз ник за 420те жи те ли на селото. 

Вировският храм е пос т ро ен през 1931 г. със 
сред с т ва та и тру да на местните. В го ди ни те 
на со ци ализ ма би л занемарен. Тази го ди на от 
Дирекцията по ве ро из по ве да ни ята от пус на ли за 
ре монт 5000 лева. Община Монтана от де ли ла 1500 
лв. и об но вя ва не то започнало. През есен та е бо
яди са на фасадата, под ме не ни са стъклата, ре мон
ти ран е час тич но покривът. Столична художничка, 
чии то ко ре ни са от селото, рес тав ри ра ла външ на та 
ико на на свети Архангел Михаил. За ра бо та та си 
по въз с та но вя ва не то й Нина Антова не взе ла ни то 
лев. Тя е дъл го го ди шен пред се да тел на чи та ли ще 
“Цар Борис Трети” в София и е обя ве на за лич ност 
на Асоциацията на съв ре мен ни те чи та ли ща за 2010 
година, раз ка за кме тът на Вирове Валентин Колов. 
Местна фир ма нап ра ви ла улу ци те на църквата. 
Жители на се ло то око си ли и по чис ти ли двора. Сега 
кметът се е за ел с труд на та задача, да оси гу ри па ри 
за рес тав ра ци ята на ико ни те в храма. За въз с та но
вя ва не то на вът реш ни те сте но пи си са не об хо ди ми 
око ло 40 хи ля ди лева, уточ ни той. 

"Валентин Колов по ло жи мно го уси лия за ре мон
та на църквата. Той съз да де ця ла та ор га ни за ция за 
ус пеш но то прик люч ва не на стро ител ни те дейности. 
Направи и невъзможното, за да от во ри врати об
но ве ният храм на 8 ноември", под чер та кме тът на 
об щи на та Златко Живков.■ Слово плюс
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DANI CAR SERVICE
Диагностика и 
ре монт на 
дви га те ли и 
хо до ва част

Монтана, ул. „В. Търново” 78, тел. 0887/90 99 74

■ Системи 
    за сигурност
■ Техническа
    ох ра на на
    обек ти с
    ав то пат рул ни
    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

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

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

И&И ДИЗАЙН
●Дизайн и пе чат на билбордове, 
табели, све те щи реклами, 
обем ни букви, тотеми, па на от 
винил, над пи си от PVC фо лио и др.
●Широкоформатен пе чат

Монтана, бул. „Ал. Стамболийски” 11, 
GSM 0888 396 775, e-mail: iidesign@abv.bg

Празничните свет
ли ни на ко лед на та 

елха, раз по ло же на на 
пло ща да в цен тъ ра на 
Криводол, бя ха за па
ле ни на 16 декември. 
Ритуалът бе ше прид ру
жен със заря, ко ято оза
ри не бе то над града. 

Празничната прог ра ма 
включ ва ше дет с ко ко лед
ноно во го диш но шоу „С 
пес ни и тан ци край ел ха
та” с учас ти ето на де ца та 
от ОДЗ „Славейче”, ЦДГ 
„Радост”, Вапцаровата 
твор чес ка ра бо тил ни ца 
към чи та лищ на та биб
ли оте ка и дет с ки тан
цов със тав при НЧ ”Н. 
Й. Вапцаров1924”. За 
ра дост на мал чу га ни те 
прис тиг на ха бе лоб ра ди
ят ста рец Дядо Коледа и 
Снежанка, ко ито раз да
до ха мно го подаръци.

Кметът на об щи на та 
Петър Данчев поз д ра ви 
присъстващите, ка то им 
по же ла здраве, къс мет и 
ве се ло пос ре ща не на ид

ва щи те ко лед ни и но во го
диш ни празници. 

За ко лед но то нас т ро
ение в гра да се пог ри жи
ха и уче ни ци от СОУ „Св. 
св. Кирил и Методий” – 

Криводол, ко ито ук ра си ха 
жи ви те ел хи пред сгра да
та на общината.

Следващото ме роп
ри ятие от коледноно во
го диш на та прог ра ма е 

на 30 де кем в ри от 17,30 
ча са с учас ти ето на са мо
дей ни ко лек ти ви при НЧ 
„Н. Й. Вапцаров1924” и 
фолк кон церт на Борис 
Дали.■ Слово плюс

Грейна коледната 

ел ха в Криводол

На 16 де кем в ри Дружеството на ви дин с ки те писатели, 
за ед но с Видинска све та мит ро по лия и НЧ „Цвят 

1870”, ор га ни зи ра ха бла гот во ри тел на ве чер „Да по да дем 
ръ ка” за ле че ни ето на пред се да те ля на СБП Николай 
Петев. Вклю чи ха се и уче ни ци те от II „б” клас на СОУ „Л. 
Каравелов”, ко ито из ра бо ти ха ко лед ни и но во го диш ни 
картички, а ор га ни за ци ята „БГ Мама” пре дос та ви ръч но 
из ра бо те ни су ве ни ри за им п ро ви зи ра ния ба за рен щанд. 

На по ка на та за учас тие се от зо ва ха по ети те Ненчо 
Славчев, Диана Сиракова, Мария Дикова, Сашка 
Витанова, Милена Христова, Колетка Павлова и Катерина 
Ненчева. Свои 
пес ни из пъл
ни ав то рът на 
хим на на Видин 
Красимир 
Михайлов. 
Прозвучаха и 
част от есе та та 
на Николай Петев от но ва та му кни га „Не ме ли пом ниш”. 
Да по мог нат на пи са те ля бя ха дош ли и ро ди те ли те на ра
но по чи на ла та по ете са от Видин Искра Димитрова. Нейни 
сти хо ве про че те май ка й Митка Димитрова.

Участниците в ли те ра тур на та ве чер бя ха поз д ра ве ни 
от ар хи ман д рит Поликарп, кой то им пре по да де бла гос
ло ва на Видинския мит ро по лит Дометиан и от сър це и 
ду ша по же ла Бог да по мог не и про яви Своята ми лост 
към Николай Петев и да му да ру ва здра ве.

През та зи сед ми ца щандът с кни ги от ви дин с ки автори, 
с картички и су ве ни ри  ще съ пътс т ва всич ки културни ме
роп ри ятия на читалището. 

Ден пре ди Коледа съб ра ни те сред с т ва ще бъ дат пре
ве де ни по обя ве на та бан ко ва сметка. ■ Слово плюс

Благотворителна 
литературна вечер 
за лечението на 
Николай Петев

За го ле мия при нос 
в ико но ми чес ко то 

раз ви тие на Монтана 
фир ма „Римекс” бе от-
ли че на с по чет на та знач-
ка на общината. 

Наградата на ме ни-
джъ ра на мес т ния офис 
Румен Игнатов връ чи  
кме тът Златко Живков. 
Това ста на на при ема по 
слу чай 120-го диш ни на та 
от обя вя ва не то град с кия 
ста тут на Монтана.

По тра ди ция на то зи 
ден об щи на та от ли ча ва 
с по чет на та знач ка на 
Монтана фир ми с най-
го лям при нос за ико-
но ми чес ко то раз ви тие 
на гра да през годината. 
„Римекс” доказа, че е 
такава. Дружеството 
оси гу ря ва ра бо та на 
над сто ду ши и въп ре ки 
трудностите, по ро де ни 
от све тов на та фи нан со ва 
криза, ос та на на пазара. 
Още повече, кра чи с 
бър зи и уве ре ни стъп ки 
напред, за яви кме тът на 
Монтана Златко Живков.

Търговският и сер ви-
зен цен тър на „Римекс 
1-Холдинг” е раз по ло-
жен край Монтана на 
меж ду на род ния път  
Видин-София. Тук сто-
па ни те от Северозапада 
на ми рат най-ка чес т ве на-
та зе ме дел с ка тех ни ка от 
све тов ноиз вес т ни те мар-
ки „Case”, „Vаderstad”, 
„Kverneland”, 
„Salford”, „Tecnoma”. 
Агроцентърът, из г-
ра ден по све тов ни те 
стандарти, оси гу ря ва 
сер виз но то обслужване. 

Базата тук има  скла до-
ва част, как то и ма га-
зин за ре зер в ни час ти и 
консумативи.

Центърът раз по ла га 

с обо руд ва ни сер виз ни 
работилници, сер виз-
ни ав то мо би ли и всич-
ко то ва е в по мощ на 
мес т ни те зе ме дел с ки 

производители. Идеята 
е на то ва мяс то тех ни-
ка та да се дооборудва, 
ком п лек то ва и тества, 
как то и да се из вър ш ва 

продажбен, га ран ци онен 
и из вън га ран ци онен 
сервиз. В еки па вли зат 
доб ре обу че ни сер виз ни 
инженери, ко ито не кол-
кок рат но са пре ми на ли 
кур со ве в аме ри кан с ки-
те и ев ро пейс ки те сер-
виз ни цен т ро ве на Case. 
Амбицията на „Римекс“ 
е да пред ла га на фер-
ме ри те ка чес т ве на и 
ви со коп ро из во ди тел на 
тех ни ка и тех но ло гии и 
чрез пос то ян но обо га-
тя ва не на про дук то ва-
та гама, уточ ни Румен 
Игнатов.

За пър ви път та зи го-
ди на от пред с та ви тел с-
т во то на „Римекс“ по ка-
за ха зе ме дел с ка тех ни ка 
из вън агроцентъра. 

Това ста на в цен тъ ра 
на Монтана на праз ни-
ка на града, от бе ляз ван 
на Свети Дух, и ин те-
ре сът към ма ши ни те бе 
огромен. Тогава ме ни-
джъ рът Игнатов из ра зи 
надежда, че де мон с т ра-
ци ята ще е ежегодна. ■ 
Слово плюс

"Римекс" по лу чи 
по чет на та знач ка 
на об щи на Монтана

Деца от 
Румъния 
гостуваха
в Оряхово

На 15 де кем в ри де
ца та и еки път на ЦДГ 
„Дружба“ в Оряхово 
пос рещ на ха гос ти 
от дет с ки гра ди ни в 
Корабия, об ласт Олт, 
Румъния, во де ни от 
Елена Никодинеску, 
ини ци атор на про ект 
за меж ду на род но пар
т ньор с т во в об лас т
та на възпитанието. 
Щастливи сме, че сме 
из б ра ни за пар т ньор от 
бъл гар с ка страна.

С под пис ва не то на 
до го вор за сът руд ни
чес т во стар ти ра из
пъл не ни ето на ка лен
да ра на дейнос ти те по 
проекта. Гостите бяха 
пос рещ нати тра ди ци
он но с вкус на питка, 
при гот ве на от  ма ма 
Желана от гру па „Мики 
Маус“. От сър це пя ха 
и тан цу ва ха де ца та от 
две те под гот ви тел ни 
гру пи  5 и 6годишни. 
Гостите бя ха оча ро
ва ни от из пъл не ни ето 
им.  На про дъл жи ла та 
око ло два ча са сре ща 
об ме них ме ин фор ма
ция за ор га ни за ци ята 
на ра бо та в дет с ки те 
заведения. С не тър пе
ние очак ва ме след ва
ща та среща, ко ято ще 
е през  март в Румъния, 
съобщиха от "Връзки 
с обществеността" на 
общината.■



Община Вълчедръм 
и лич но кме тът 
Иван БАРЗИН 
поз д ра вя ват сво ите слу жи те
ли и съг раж да ни с Рождество 
Христово!
Нека ко лед ни те праз ни ци до
не сат на вас и близ ки те ви 
здра ве и късмет, не ка ва ши 
съ вет ни ци бъ дат сър це то и 
умът, ва ши спът ни ци  ус пе хът 
и вед ро то настроение! 
Посрещнете праз ни ци те с 
надежди, из п ра те те ги с осъ
щес т ве ни мечти!
Весела Коледа!
Щастлива но ва 2012 
година!

Скъпи съграждани,
Като ви поз д ра вя вам найсър деч но 
с нас тъп ва щи те празници, ви по
же ла вам с найтоп ли чув с т ва креп
ко здраве, мно го ра дост и щас тие 
в се мейния и лич ния живот!
Пожелавам ви ус пе хи в тру да и 
творчеството, ак тив но учас тие в 
ре али зи ра не на го ле ми те ни цели, 
ко ито сме си поставили, за да бъ
де гра дът на ши ят слън чев дом и 
го ле ми ят про зо рец на България 
към Европа!
Весели празници!

Росен ДОБРЕВ
кмет на община Оряхово

„Твоето Рождество, 
Христе, Боже наш, 
оза ри све та със 
свет ли на та на
поз на ни ето”
(тро пар на Рождество 
Христово).

Скъпи в гос по да бра тя и сестри!
Идвам при вас с мно го обич 

и найдоб ри оте чес ки чувства, за 
да ви при пом ня в дни те на свет ло
то Рождество Христово пос ла ни ето 
към це лия чо веш ки род на Небесния 
пра те ник в лъ че зар на та Витлеемска 
нощ: „Ето бла го вес тя ви го ля ма 
радост, ко ято ще бъ де за всич ки 
човеци, за що то днес ви се ро ди в 
гра да Давидов Спасител, кой то е 
Христос Господ” (Лук 2:1011).

Векове на ред в та зи пресветла, 
ти ха и свя та нощ над зем ни те прос
то ри се но си вес т та за Христовото 
Рождество. Христос се ро ди по 

плът, въп ла те но то Божие 
слово, в дев с т ве на та ут ро ба 
на прес ве та та Дева, из б ра на
та от векове, по бла гия Божий 
промисъл, за спа се ние на чо
веш кия род.

Дойде сред нас, човеците, 
Христос Господ пъ лен „с бла
го дат и ис ти на”, за да оза ри 
жи во та на все ки от нас с бо
жес т ве на та Си светлина, за да 
ни на со чи по пра вия жиз нес
па си те лен път, за да ни да де 
надежда, да въд во ри мир в 
сър ца та и ду ши те на из мо ре
но то от гре хо ве човечество, 
за да ни уве ри във веч ния за
кон на прав да та и лю бов та в 

живота! Откри се све тът 
на Новата ера. За тези, 
ко ито Го последваха, 
се свър ши ха дни те на 
ези чес ко то не ве жес т
во и ду хов на тъмнина, 

за що то в све та на чо ве ци те с 
доб ра во ля се въд во ри свет
ли на – свет ли на та на Божието 
при със т вие в из тер за ния от 
страс ти и гре хо ве свят.

Любовта на Всещедрия Бог 
– Творец на всич ко ви ди мо 
и не ви ди мо промислително, 
от съз да ние мира, тол коз 
обик на света, по сло ва та на 

све тия Евангелист, че от да де своя 
Единороден Син, та всякой, кой то 
по вяр ва в Него, да не погине, а да 
има жи вот ве чен (Йоан 3:16).

Нека слад ког лас ни ят кам ба нен 
звън от но во ни при зо ве в Божия 
храм за свет ло тър жес т во и из пъл ва 
сър ца та и ду ши те ни с ра дос т та на 
не бес ния ан гел с ки химн: „Слава във 
ви си ни те Бог,, и на зе мя та мир, меж
ду чо ве ци те доб ра воля!” (Лук 2:14).

На лю без ни те чи та те ли на вес т ник 
„Слово плюс” все ду шев но чес ти тя 
свет ло то Рождество Христово, ка то 
им мо литс т вам от ро ди лия се във 
Витлеемските яс ли Богомладенец 
„Здравие же и спа се ние во всем 
бла гое посе ше ние” – през нас тъп
ва що то но во ле то Господне 2012 
за нас, се мейс т ва та и че да та ни, за 
доб рия ни на род и Майка България!

На мно гая лета!
С не из мен на обич в Господа: 

Видински мит ро по лит Дометиан 

бла гос ловРождественски 

Екипът на “Овергаз Запад” АД
 – гр. Монтаначес ти ти Коледа и Новата 2012 

го ди нана  всич ки на ши нас то ящи и 
бъ де щи пот ре би те ли ка то им 
пожелава:Да бъ де Коледата ви 

незабравима, а го ди на та – 
неповторима! Да сте здрави, 
весели, зас ме ни и от Бог 
благословени! 

Ръководството на хо тел „Огоста” – 

Монтана и 

лич но уп ра ви те лят 

поз д ра вя ват всич ки свои 

служители, кли ен ти и гос ти с нас

тъп ва щия свят праз ник Рождество 

Христово!

Нека във въл шеб на та Коледна 

нощ се сбъд нат ва ши те на деж ди 

и очак ва ния за здраве, ус пе хи и 

лич но щастие!

Честит празник!

Уважаеми съграждани,
В на ве че ри ето на един от най
свет ли те праз ни ци – Рождество 
Христово, же лая на всич ки вас и 
ва ши те се мейс т ва пре ди всич ко 
здраве. И не ка през но ва та 2012 
го ди на доб ра та спо лу ка съп ро
вож да вся ко ва ше начинание. 
Нека има щас тие и топ ли на в 
жи во та на все ки от вас. Нека с 
уве ре ност в соб с т ве ни те си въз
мож нос ти да ра бо тим за прос пе
ри те та на на шия кра сив край!
Честита Коледа!
Щастлива 2012 година!

Иван АСПАРУХОВ
кмет на община Мездра

Честито Рождество 
Христово!
Уважаеми съграждани, при еме те 
мо ите найсър деч ни ко лед ни поз д
рав ле ния с по же ла ния за щас тие 
и просперитет. Нека топ ли на та 
на те зи свет ли праз ни ци и вя ра
та в доб ро то ни во ди във вяр на та 
посока.
Благословени да са всич ки
те ни же ла ния за здраве, мир и 
благополучие!

Иво ИВАНОВ
пред се да тел на ОбС – Монтана

Ръководството на Областния 

ко опе ра ти вен съ юз – Монтана

чес ти ти Коледните и 

Новогодишни праз ни ци 

на всич ки дей ци на съюза, 

кооперации, членко опе ра то

ри и кли ен ти с по же ла ние за 

здраве, бла го по лу чие и оп ти

ми зъм в пре одо ля ва не на пре

диз ви ка тел с т ва та и ре али зи

ра не на ко опе ра тив на та идея 

в ев ро пейс ко то семейство.

Нека по ка жем найдоб ро то от 

нас, за да се рад ва ме на ус

пеш ни бъд ни дни!

Весели празници!

инж. Бранимир ДИМИТРОВ

пред се да тел на ОКС – Монтана

Приказна Коледа и 
бла го дат на но ва година!
Община Медковец чес ти тиКоледа и но ва та 2012 го ди на 

на всич ки жи те ли и гос ти на 
общината! Нека но ва та го ди на 

бъ де из вор на нрав с т ве ни си
ли за жи вот и бла го ден с т вие за 

всич ки нас! Желаем ви здра ве и 

щас т ли ви мигове!инж. Венцислав ЕВГЕНИЕВ
кмет на община Медковец

Когато найху ба ви те праз
ни ци пот ро пат на ва ша та 
врата, пос рещ не те ги с 
вя ра и кра си ва усмивка, 
а тях на та от п ла та ще е 
здраве, щас тие и мно го 
къс мет през ця ла та 2012 
година! Нека те зи праз нич
ни дни ни да рят с мно го ра
дост и красота, с енер гия и 
надежда, с обич и закрила!

Весела Коледа!
Румен МАНОЕВ

кмет на Община Козлодуй

Във връз ка с Коледните и 
Новогодишни праз ни ци 

поз д ра вя вам найсър деч но 
всич ки членкооператори, 
всич ки служители, специалисти, ка то им же

лая найве се ло нас т ро
ение през праз ни ци те и 
пос ре ща не на но ва та 2012 
година.С мно го вяра, с още по

го ля ма ам би ция и още 
попол зот во рен труд за 
про цъф тя ва не на на ши те 
ко опе ра ции и жи во тът ни 
да ста не още подо бър и 
щастлив!

инж. Велко АТАНАСОВ
пред се да тел на ОКС – Враца

Уважаеми жи те ли на 
Община Криводол,

С по же ла ние за здраве, 
къс мет и мно го щас т ли ви 
мигове, Ви чес ти тя найсвет
ли те праз ни ци – Рождество 
Христово и новата 2012 
година!
Нека бъ де свет ло в ду ши те 
и обич да сгря ва сърцата!
Нека 2012а бъ де подоб ра 
за всич ки нас!
Делата и дни те ни да са 
оза ре ни от до ве рие и 
доброта.
Да бъ дем сил ни пред 
трудностите, сме ло да вър
вим нап ред и пъ тят ни да е 
зас т лан с вя ра и мъдрост, с 
обич и закрила, с ра дост и 
благоденствие!
ВЕСЕЛИ КОЛЕДНИ ПРАЗНИЦИ!
НЕКА ДА БЪДЕ 
БЛАГОСЛОВЕНА, 
УСПЕШНА И ЩАСТЛИВА 
НОВАТА 2012 ГОДИНА!

Петър ДАНЧЕВ
Кмет на община Криводол

Областно път но уп рав ле ние 

– Монтана 

и ди рек то рът 

инж. Ивайло СПАСОВ 

поз д ра вя ват сво ите ра бот ни

ци и слу жи те ли с найсвет лия 

хрис ти ян с ки праз ник

Рождество Христово!

Нека свя та та ко лед на нощ 

до не се бла го ден с т вие в 

домовете, вя ра и лю бов в 

сър ца та ви! Време е за но во 

начало, но ви на деж ди и но ви 

хоризонти!

Щастлива и ус пеш на 

2012 година!



В на ве че ри ето на свет
лия праз ник Рождество 

Христово и нас тъп ва не то на 
Новата 2012 го ди на се об
ръ щам към всич ки жи те ли и 
при яте ли на об щи на Брегово, 
как то и към всич ки слу жи те ли 
на Общинска ад ми нис т ра ция 
с найсър деч ни по же ла ния за 
здраве, бла го по лу чие и мно
го но ви ус пе хи в про фе си она
лен и ли чен план! 

Нека вярата, 
на деж да та и 
лю бов та да са 
во де щи във 
ва ши те дела!

Милчо ЛАЛОВ
кмет на Община Брегово

Весела Коледа на

всич ки слу жи те ли и 

мно гоб ройни те ни 

клиенти!

Нека се рад ва ме на доб ро здра ве 

и не ка в но ви те си де ла от к ри ем 

ис тин с ко щастие!

Нека но ва та 2012 го ди на бъ де пъл

на с плодородие, обич и сполука!

Замфир ЗАМФИРОВ

уп ра ви тел на Общински па зар – 

Монтана

Фирма „Нешо Миранов”
Бяла Слатина
чес ти ти на сво ите 
работници, слу жи те ли и биз
нес пар т ньо ри нас тъп ва щи
те Коледни и Новогодишни 
празници! 
Нека в пред с то яща та 
2012 го ди на ви съ пътс т
ват мно го успехи, здра ве и 
благоденствие!

Весела Коледа!
Щастлива
Нова година!

Весела Коледа!
Уважаеми съграждани,
Поздравявам ви по слу чай 

КоледноНовогодишните 
празници!Убеден съм, че всич ки по же ла

ния се сбъдват, ако чо век вяр

ва в тях! Искам да ви по же лая 

здра ве и сили! Те са нужни, за 

да се увен чае с ус пех вся ко 

на ше начинание! 
Желая ви бла го ден с т вие и 

радост!

Борис НИКОЛОВ

кмет на Община Белоградчик

Весела и щас т ли ва 
Коледа! 
Честита но ва 
2012 година!
В свет ли те дни на Коледа по же
ла вам на всич ки на ши съг раж да
ни от об щи на Георги Дамяново 
и тех ни те се мейс т ва здраве, 
ра дост и късмет! В на ве че ри ето 
на праз ни ка да си по же ла ем 
си ли и спло те ност в стре ме жа 
си за просперитет, за да тво
рим бъ де ще то си с до ве рие и 
професионализъм!

Дилян ДИМИТРОВ
кмет на община Георги Дамяново

Весела Коледа!

Щастлива

Нова година!

Повече оптимизъм, здраве, 

къс мет и ра дос ти на всич ки хо

ра от Северозапада 

по же ла ват

„Джет так си” и „Джет СОД”.

Петко ЕНЧЕВСКИ

Честита Коледа, 
ува жа еми жи те ли 
на об щи на Бойчиновци!
Сърдечно ви поз д ра вя вам с най
свет ли те хрис ти ян с ки праз ни ци 
и ви же лая мно го здра ве и лич но 
благополучие. Нека с ва ша та 
все от дай на и съз на тел на ра бо та 
да нап ра вим жи во та в на ша та 
об щи на подо бър и поспокоен.
Да е мир на и честита, ве се ла и 
спор на за всич ки 2012 година!

Светлин СРЕТЕНИЕВ
кмет на община Бойчиновци

Весела и щас т ли ва 

Коледа!

Да е мир на и честита, ве се

ла и спор на 2012 го ди на за 

граж да ни те на об щи на Кула! 

Да се рад ва ме на доб ро 

здра ве и не ка в но ви те си де

ла от к ри ем щастие!

Желая ви по ве че ра дост и 

оптимизъм!
Владимир ВЛАДИМИРОВ

кмет на Община Кула

Уважаеми съграждани,

От сър це ви же лая ве се ли 

Коледни праз ни ци и щас т ли ва 

Нова година!

Нека 2012а до не се здра ве и 

късмет! 

Да про дъл жим да вяр ва ме в 

доб ро то и да не се от каз ва

ме от меч ти те си. Макар да 

прес тои труд на година, ще се 

спра вим за ед но и дос той но с 

всич ки предизвикателства!

Анатоли ПЪРВАНОВ

кмет на община Чипровци

Щастлива и мирна 
2012 година!
Нека в на ве че ри ето на 
Рождество Христово ко лед
ни те кам ба ни да зву чат за 
вас и ва ши те се мейс т ва с 
пос ла ни ята на Спасителя 
за мир, чо ве ко лю бие и 
благоденствие! С поз д
рав и бла гос лов ви же лая 
здра ве и късмет, ду хов на 
извисеност, щас тие и доб
ри на през но ва та 2012 
година!

Георги СТОЕНЕЛОВ
кмет на Община Ново се ло

Уважаеми съграждани,В на ве че ри ето на найсвет
лия хрис ти ян с ки праз ник 
Рождество Христово
при еме те мо ите найсър
деч ни по же ла ния за жи вот 
и здраве! Нека през 2012 г. 
има ме доб ро та в сърцата, 
мир в душите, си ла пред 
труд нос ти те и пъл ни с лю
бов домове! Весели празници!Венцислав ВАНКОВ

кмет на община Ружинци

Честото Рождество 
Христово!
На всич ки хо ра в об щи
на Макреш же лая дни те 
през след ва ща та го ди на 
да са спорни, из пъл не ни 
с амбиция, упо рит труд и 
радост! Вярвам, че ще ра бо
тим дос той но за доб ро то на 
Макреш и региона! Бъдете 
здрави!

Иван КАМЕНОВ
кмет на Община Макреш

Честито
Рождество
Христово!

„ПРИСТАНИЩЕН 
КОМ П ЛЕКС” ЕАД – Лом
и лич но 
из пъл ни тел ни ят ди рек тор 
Константин Костадинов 
чес ти тят Рождество Христово 
и но ва та 2012 го ди на 
на всич ки служители, 
ра бот ни ци и на 
съг раж да ни те си от Лом!
Нека праз ни ци те бъ дат 
из пъл не ни с радост, 
топ ли на и на деж да за 
подоб ро бъдеще!

Весела Коледа!
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►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР 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

Велизар Николов Илиев, 
мениджър

3400 Монтана, 
 х-л „Житомир”, офис 129
GSM: 0888/31 79 67

“МОНТКОМЕРС” ООД
► Работно облекло, 

ремъци, лагери, гуми, 
семеринги, греси, 
полиетилен, маркучи, 
карбид, сезал, 
гвоздеи, лич ни 
пред паз ни средства

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

ЕТ “МАРИУС-Пламен Марков-Ваня Емилова”

■ Внос на ел.уреди и бяла техника
   втора употреба от Германия

Магазин в Монтана: 
бул. “Трети март” 91, тел. 0887/17 94 94

■ Превоз на пътници до Германия
■ Поръчки за автомобили
■ Транспорт с платформа

Монтана, 0887/17 94 94; 0888/32 35 63

СД “ДАНИМИЛА”
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

Магазини КООП 

“Заедно на пазар”

120 години  пазаруваме
с доверие!

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

ТПК “Септември” – 
Монтана

произвежда:
• дюшеци, ма си – хол ни и кухненски, 

и столове
• Отдава по ме ще ния под на ем

за офи си и производство
Има сво бод ни по ме ще ния

в Битов ком би нат – за офиси

Монтана, ул. “Индустриална” 8, 
те л. /факс: 096/305 802  – гл. счетоводител

Ветеринарен кабинет
др 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

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

ДАВАМ стая под наем, 
удобна за квартира и 

за офис, в БЦ „Огоста” 
– Монтана. 

Тел. 0899/655604

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

Тел. 096/300385, 305107;   
        0898/304538

salov@hotmail.de
www.salov.bg 

Продавам дву етаж на къ ща в цен тъ ра на Монтана с 
двор но мяс то 270 кв. м, пе че на тухла, гре до ред и 

плоча, ку ба ту ра 120 кв. м, раз гъ на та площ 55 кв. м. 
Цена по договаряне. 

ДАВАМ под на ем нов апар та мент 100 кв. м., на ем 
200 лв. Тел. 096/323035; GSM 0894/472624.

Иван Атанасов 
управител

гр. Берковица, обл. Монтана
тел./факс 0953/88 360, GSM 0888/351 157

e-mail:ivasberk@abv.bg

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

ТАХОГРАФИ, ТЕРМОГРАФИ И 
СКОРОСТООГРАНИЧИТЕЛИ
Монтаж, ото ри зи ран сервиз,

ле га ли за ция
Механична об ра бот ка на ме та ли и не ме та ли

Телефони: 0877/598 046; 0887/598 046
www.cartecs.eu
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„Ася Рапонска - 2011” ООД

Магазин за ри ба 
на Общинския па зар в Монтана

●Рибни изкушения
●Скум рия на ска ра

●Винаги прес ни и вкус ни пържени: 
уклей, шаран, пъстърва, цаца, хек, 

картофи.

За пред ва ри тел на заявка: тел. 
0886/059 200

„Кирил Рапонски”
 – 2006” ЕООД

Магазин за ри ба 
на Общинския па зар в Монтана

●Прясна риба: 
сом, шаран, бял амур.

Собствено производство, с га ран ти ра но 
качество. От язовир: с. Студено буче, с. Д-р 

Йосифово, с. Септемврийци.

●Замразена риба: 
хек, цаца, скумрия.

КОЛЕДНО-НОВОГОДИШНА ПРОГРАМА
в Криводол

30.12.2011 г. (петък)
17,30 ча са 

●Самодейна прог ра ма на 
НЧ „Н. Й. Вапцаров1924” – Криводол
●Фолккон церт на Борис Дали

Място: на пло ща да пред 
             НЧ „Н. Й. Вапцаров-1924” 

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, бъл га рин (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. пър во
мъ че ник и ар хи дя
кон Стефан. Преп. 
Теодор Начертаний 
(Стефановден)

с 28 Св. 20 хи ля ди 
мъченици, из го ре ни в 
Никодимия



Йордан ГЕОРГИЕВ
- Щастлив ли е мъжът, кой то знае, 

че още има си ли и во ля да учас т ва в 
жи во та на обществото, да тво ри ус-
пеш но в об лас т та на словото?

 Как ня ма да е щастлив! Та на ли 
щас ти ето не е гара, на ко ято тряб ва да 
слезем, а на чин на пътуване. Пък аз си 
мисля, че пъ ту вам твър де доб ре и пъ
тят ми – за ко но мер но не ра вен – не ми 
поз во ля ва да си въобразявам, че съм 
не що по ве че от другите.

- Чес то си бил на кръс то път и се е 
на ла га ло да из би раш по со ка та и да 
пра виш за вой пок рай земеделието, 
за на ят чийс т во то и ин те лек ту ал ния 
труд. Кой е повратният момент?

 Категорично то ва бе ше Девети 
сеп тем в ри 1944 г., ко га то с вли за не
то на Съветската ар мия в България 
ста на въз мож но и мо ето вли за не в 
гимназията. В про ти вен слу чай аз и до
се га щях да си ос та на шивач.

- Каква е би ла го ля ма та меч та на 
ро ди те ли те ти и осъ щес т ви ли се тя?

 Найго ля ма та им меч та бе ше неп ре
мен но да уча, да се образовам. Защото 
те ня ма ха и на чал но образование. 
Тяхното твър до же ла ние бе ше да ме 
отър ват от „плу га и мо ти ка та” и да ми 
оси гу рят ра бо та „на су ши на”. Затова ме 
и пра ти ха да уча занаят, а ко га то по
къс но се за пи сах в гимназията, ба ща ми 
без ко ле ба ние за поч на да си про да ва от 
нивиците, за да ме издържа.

Отначало меч та ех да ста на учител, 
ка то мо ите пър ви ку ми ри Ангел Иванов 
и Цветко Юнов. После ка то за поч нах 
да пи ша стихове, реших, че съм ро
ден за поет. След това, за вър ш вай ки 
университета, се гот вех да ста на ас
пи рант на проф. Стойков или проф. 
Андрейчин. Никога не съм и допускал, 
че мое хо би и моя сти хия ще се ока жат 
ети мо ло ги ята и ономастиката.

- На вър ш иха се 120 г. от обя вя-
ва не то на Монтана за град. Тво ята 
кни га „Глас нез на ен тук ме призова, 
или как то зи град ста на моя съд ба” 
е своеобразно пос ве ще ние на та зи 

годишнина. Книга раз ши ри и обо га-
ти ис то ри ята на на шия град. Нещо 
повече: тя от к ри уни кал нос т та на 
Монтана – през все ки об щес т вен 
строй да но си различ но име. 

 Прав си! Моята кни га раз ши ри и обо
га ти пи са на та ис то рия на Монтана, но 
не ти ли се струва, че тя та ка и не бе ше 
за бе ля за на от мон тан с кия по ли ти чес ки 
и кул ту рен елит. 

- Някога Горки пи са за сво ите жи-
тейс ки „уни вер си те ти”. Кои са тво ите?

 Пър вият ми  „уни вер си тет” бе ше 
Баба Христа Котова, за ко ято съм  пи
сал, неграмотна, но с „глава, поста ра 
от на ши те кни ги”. Моят вто ри „уни вер си
тет” бе ше Майстор Атанас Горанов от 

Криводол – един с т ве ни ят шивач, кой то 
бе ше при чис лен към ин те лек ту ал ния 
елит на ця ло Врачанско. Тре тият ми 
„уни вер си тет” бе ше мо ят со фийс ки ха
за ин вах мис тър Никола Иванов – на
чал ник на цар с ка та ох ра на по вре ме то 
на Фердинанд I и Борис III, от ко го то за 
4 го ди ни на учих ме повече, от кол ко то от 
про фе со ри те си.

- Като уче ник ти си бил сред най-
доб ри те ма те ма ти ци на Врачанската 
гимназия, а през 1948 г. си ста нал 
сту дент по литература. Защо?

 Учителката ми по ма те ма ти ка Пенка 
Бобошевска об ви ни за то ва ко ле га та 
си Никола Семков, из вес тен вра чан
с ки литератор. Но причините бя ха 
подълбоки. Отначало си мислех, че 
филологията ме е прив ляк ла за ра ди 
мо ите сти хот вор ни опити, но покъс но 
се убедих, че на там ме е тлас на ла ма
ги ята на фе но ме на чо веш ка реч и че 
ана ли тич но то мис ле не е об що за ма те
ма ти ка та и езикознанието, за раз ли ка от 
ху до жес т ве но то мислене, ха рак тер но за 
литературознанието.

- Има ли хора, ко ито са твои ду хов-
ни родители?

 Да. Това са два ма та ге нии на на род

на та му зи ка – пе ви ца та Мита Стойчева 
– се вер няш ка та слад ког лас на авлига, 
на ко ято ня ко га ви ках „ма мо”, и ду нав с
ки ят ком по зи тор Дико Илиев, кой то през 
пос лед ни те си 1015 го ди ни ми каз ва ше 
„си не”.

- Така или иначе, фи ло ло гът бъл-
га рист по ве че от шест де се ти ле тия 
уп раж ня ва сво ята спе ци ал ност чрез 
две те си про фе сии – учи тел с ка та и 
журналистическата...  Можеш ли да 
ми ка жеш как во всъщ ност ос та на от 
ши ва ча Кольо?

 Останаха ед на иг ле ни ца и един 
напръстник, един тъл ков ноети мо ло ги
чен реч ник на ши ваш ка та тер ми но ло гия 
и ед но майс тор с ко сви де тел с т во за зва

ние „Почетен майс тор по за на ята мъж ко 
и дам с ко ши ва чес т во”, да де но ми от 
Националната за на ят чийс ка камара.

- А от учи те ля 
Намерански как во 
остана?

 Спо ме нът и мъ ка та 
по ония години, ко га то 
с днев ник и по ка зал ка в 
ръ це все ки ден сре щах 
35 чиф та жад ни за зна ния 
очи. 

- Сигурно не мал ко е 
ос та на ло и от жур на лис-
та Намерански?

 Остана не от с лаб ва щи
ят ин те рес към по ли ти чес
ки те и кул тур ни те съ би тия 
у нас и по света. Остана 
на ви кът в джо ба си ви на ги 
да но ся бе леж ник и пи сал
ка и найваж но то да спаз
вам де ви за на оня ум ник 
Апелес от Древна Гърция: 
„Нула ди аз си не ли неа”, в 
пре вод „Нито ден без чер
тич ка”, т.е. все ки ден към 
на пи са но то да при ба вям 
бук вич ка или чертичка, за 

да не гу бя фор ма та си ка то словесник.
- Имаш ли си лю би мо занимание?
 Имам си две хобита: ед но то удов

лет во ря ва ума, а дру го то за до во ля ва 
сърцето. Едното е да пъ те шес т вам из 
деб ри те на де бе ли те речници, дру
го то е да слу шам бъл гар с ки на род ни 
песни. И да тър ся кон так ти с пев ци те и 
инструменталистите.

- С поз нан с т во то и при ятел с т во-
то на кои твор ци и из пъл ни те ли се 
гордееш?

 Два ма та ге нии – Мита Стойчева и 
Дико Илиев ми стигат, но на сър це то ми 
ле жат още мно го магьос ни ци на му зи
кал ния фолклор.

- То ва те весели и ободрява, а кое 
те на тъ жа ва?

 Споменът по лип нен с ко то ми време, 
по ба щи ния дом и цвет на та гра дин
ка на мама, по го веж дия обор и ов
ча та кошара, по ко чи на та и курника, 
по кошовете, пъл ни с жи то и кукуруз; 
лип с ват ми пат ри ар хал ни те лип нен с
ки ро до ве и фамилии, ка то Царците и 
Шаховци, Пъдарците и Писарете...

- Имаш ли си девиз?
 Пра вя как во то тряб ва и ста ва как во

то искам. Вапцаров бе ше писал: „Зная 
свой то мяс то във жи во та и нап раз но 
ня ма да се дам...” Аз съ що знам сво ето 
мал ко мяс то. Малко, но достатъчно. И 
от то ва мяс то мо га да ка жа с ду ми те на 
Леонид Боровой: „Без ме н на ро дът не 
е пълен.” Да, без Никола Намерански 
бъл гар с ки ят на род не е пълен...

- Как во би казал на младите?
 Да не на ру ша ват правилото: 

„Бъркай все ки му в очите, но ни ко му в 
паницата!”■

Въ
в 
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Никола Намерански е ро ден в с. 
Липен, Монтанско, на 19.12.1926 г.. 
Завършил е Софийския университет, спе
ци ал нос т  бъл гар с ка фи ло ло гия. Ра бо ти 
ка то учи тел и журналист.

Вече шест де се ти ле тия той слу жи 
в хра ма на пис ме но то слово ка то пуб
ли ку ва ма те ри али по езикознание, 
литературознание, ет ног ра фия и история. 
Пра ви зна чи ми за во ева ния в об лас т та 
на кра ез на ни ето и по лу ча ва на ци онал
но приз на ние от Съюза на кра еве ди те в 
България, кой то го от ли ча ва с Почетна 
гра мо та и зва ни ята „Заслужил кра евед”, и 
„Почетен член на Съюза на кра еве ди те”. 
Автор е на 17 книги.

Найдо бър спор тист за 2011 
г. ста на Ирена Цветкова  

та еку ондо от таекуондо клуб 
„Кум Рьонг” с треньор Илия 
Цветков. Наградата връ чи кме тът 
на община Враца инж. Николай 
Иванов. Той из ра зи сво ето въз хи
ще ние и ува же ние пред тру да и 
ам би ци ята на всич ки спор тис ти и 
подчерта:

„Врачанските спор тис ти ви
на ги са би ли по вод за гордост. 
Пожелавам на всич ки вас още 
мно го но ви ус пе хи и ве се ло пос ре
ща не на наб ли жа ва щи те коледни 
и новогодишни праз ни ци” 

На вто ро  място се на ре ди 
Петър Градинарски – спор т на 
стрелба, СКСпортна стрелба 
„Ботев”, 17го ди шен, вклю чен в 
пред с та ви тел ния олим пийс ки 
от бор на Република България 
за Лондон 2011 г. Треньор: мс 
Марияна Ангелова

3. Йордан Йорданов  кик бокс, 
СК „Арис” по лу чи тре то то място, 
треньор: Ангел Иванов

Община Враца при съ ди
наг ра ди и на :
1. Галина Гюмлийска  кик бокс, 

СК„Арис”, треньор, треньор: Ангел 
Иванов

2. Михаил Альошев Велков 
– ле ка атлетика, атлетически 
клуб „Враца”, треньор: Ивайло 
Младенов

3. Гита Ванива Додова – ле
ка атлетика, АК„Враца”, треньор: 
Альоша Велков

4. Змс Дамян  Митов Петров 
– ав то мо дел ни спор то ве , С пор т но

технически моделен клуб – Враца, 
треньор: Огнян Филипов

5. Георги Бориславов  бор ба , 
с пор тен клуб по борба „Ботев 93”, 
треньор: мс Юлиян Георгиев

6. Искрен Велизаров Иванов 
– ле ка атлетика, АК „Враца”, 
треньор: Юлияна Маринова

7. Едуард Евтимов  бор ба , СК 
по борба „Ботев 93”, треньор: мс 
Николай Ценов

Кметът Николай Иванов за ед но 
с председателя на УС на клу ба и 

не гов пред шес т ве ник др Костадин 
Шахов връ чи ха наг ра да та за 

пър во мяс то в класацията
на три те най-доб ри от бо ри на
община Враца 
в от бор ни те спор то ве на:
1. ПОФК „БотевВраца” фут бол 

мъ же – за вли за не то им в „А” РФГ  
през 2011 г. 

2. Спортен клуб по волейбол 
„Ботев” от бор де вой ки млад
ша въз раст, треньор: Аглая 
Димитрова

3. КВТ „Ботев”  вод на топка, 
от бор де вой ки стар ша въз раст, 
треньор: Найден Найденов

Ветерани
1. Мс Катя Семкова  ле ка ат

ле ти ка
Многократна ре пуб ли кан с ка и 

Балканска шам пи он ка по ле ка 
ат ле ти ка

2. Мс Георги Костов ле ка ат ле ти
ка. Многократен ре пуб ли кан с ки и 
Балкански шам пи он по ле ка ат ле
ти ка  хвър ля не на диск

Юбиляри
1.Петър Петров   80 ., 

дългогодишен съ дия по во лейбол 
и спор тен де ятел

2.Георги Петков – 70 г.  секретар 
на БТС,  31 го ди ни ръ ко во ди тел на 
Националния ту рис ти чес ки по ход 
„Козлодуй – Околчица”

3. Асен Шиперков – 60 г., учител 
по фи зи чес ко въз пи та ние и спорт 
и бивш треньор по ле ка ат ле ти ка

4.Иван Томов – 60 г., бивш учи
тел и треньор по фут бол

5. Георги Асенов  65 г., 
дългогодишен пре по да ва тел 
на спор тен клуб по стрел ба и 
председател на сдру же ни ето на 
спор т ни те клу бо ве „Ботев”  Враца

6.Димитър Миленков  
дългогодишен пре по да ва тел по 
фи зи чес ко  въз пи та ние

7. Петър Тодоров – пос мър т но. 
Дългогодишен пре по да ва тел по 
фи зи чес ко  въз пи та ние и със зас
лу ги в раз ви ти ето на уче ни чес кия 
спорт и по пу ля ри зи ра не на ту риз
ма в град Враца

Турист на го ди на та
1. Марио Петьов Боев  ученик 

от ЕГ „Йоан Екзарх” – Враца, 
ръководител: Николай Керефейски

Футболист на го ди на та
1.Веселин Любенов Цветковски, 

треньор: Иван Георгиев Иванов  
Треньор с най-го лям при нос за 

по пу ля ри зи ра не на спор та сред 
децата, кой то ще бъ де пред ло жен 
за наг раж да ва не от МФВС, на ба за 
пред ло же ния на клубовете.

1. Мс Юлиян Димитров Георгиев 
– Треньор по бор ба■ Слово плюс

Ирена Цветкова е
спортист на годината

Никола НАМЕРАНСКИ:
Щастието 
не е гара,
на ко ято 
да слезем, 
а на чин на
пъ ту ва не

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

slovoplus@yahoo.com

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”

Председател
на кооперация
“Журналист”
и гл. редактор:

Параскева Маркова 
тел. 0886 024 339,
         0876 537 952

●Печатница Враца● ЕООД

Монтана, ул.“Пейо Яворов” 1, Бизнесцентър “Огоста”

Екип Враца 
ул.“Цв. Кръстенякова” 13 
ОКС, 3000, п.к. 140, 
тел.: 092/665 400; 
          0897/658 888
Екип Монтана
3400, п.к. 133,  
ул. “Пейо Яворов” 1,
бизнесцентър “Огоста”,
ет.4, тел. 096/588 292;
0882/ 910 550; 0876/537952
Екип Видин                                   
3700, ОКС, ул.”Г. Божинов” 1
тел.: 0889/399 349
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Елеонора ЦАНОВА
Свикнахме ве че ка то че ли п рез 

пос лед ни те ня кол ко ле та вра чан с-
ки те ар хе оло зи Георги Ганецовски, 
до цент д-р Нарцис Торбов и 
Александра Петрова да из важ дат но-
ви фак ти и до ка за тел с т ва за древ но то 
ми на ло на на шия регион, за то ва , че 
край Враца и траките, и рим ля ни те 
са гра ди ли сво ите све ти ли ща и от б-
ра ни тел ни валове.

За по ред на го ди на то ва ля то про-
дъл жи ха раз коп ки те на се ли ще то 
от но во ка мен на та епо ха Оходен-
Валога. Разкритите ос тан ки от 
ран но не оли тна кул то ва пос т рой ка 
екипът на ар хе олог Ганецовски 
на ре че Светилище на слън це то за-
ра ди под ре де ни те опа лови ка мъ ни, 
офор мя щи овал на ос но ва с от во ри 
към слън че вия за лез и из г рев и ке-
ра мич ни те дис ко ве, сим во ли зи ра щи 
слънцето, Голямата жер т ве на яма 
пот вър ди , че е от к ри то най-ран но то 
све ти ли ще, пос ве те но на слън че вия 
култ. До раз к ри то то пре ди го ди ни 
пър во погребение бе ше на ме рен гли-
нен ол тар с три чере па на тро фей ни 
еле ни за ед но с рогата. Култовото 
съ оръ же ние, на въз раст око ло осем 
хи ля до ли тия, е без ана лог в Европа. 
Пренасянето на гли не ния сар ко фаг 
с ро га та в му зея бе ис тин с ко пре-
диз ви ка тел с т во. При раз коп ки те 
екипът, към кой то се при съ еди ни ха 
и студенти, как то и 15 без ра бот ни 
по прог ра ма та на об лас т на ад ми-
нис т ра ция „Откривайки миналото, 
гра дим бъдещето“, по пад на ха на 
из к лю чи тел но цен ни на ход ки, свър-
за ни с бита, из кус т во то и ду хов-
ния жи вот на пър ви те земеделци. 
Сред тях са кре мъч ни плас ти ни с 
ретуш, ряд ко сре ща ни плас ти ни от 
обсидиан, кул то ва ма сич ка от глина, 
гли не на лабрета, сре ща ща се за пър-
ви път в пра ис то ри чес ки обект от 
Северозапада. 

През есента на площ от 300 кв. м. 
бе из вър ше но ри ту ал но за ся ва не на 
ед ро зър нест пле вест ли ме ц, п ра ро-
ди тел на днеш но то жи то. В де ня на 
есен но то рав но денс т вие бе де мон-
с ти ри ра но древ но то мо тич но зе ме-
де лие, а през про лет та и ля то то ще 
ча ка ме по къл на ло то зър но да ста не 
го то во за жътва.

През ля то то еки път про дъл жи и 
ра бо та та си в ук ре пе но то се ли ще 
от края на ка мен но-мед на та епо ха 
Калето край Мездра. Проучванията 
там са от 3 години, фи нан си рат се от 
Мез д рен с ка та община. Работи се по 
опо жа ре ни те ос тан ки от ук ре пе но 
се ли ще от ка мен но-мед на та епо ха 
-пе то то хи ля до ле тие пре ди Христа. 
При ка мен ни те ос но ви на пос т рой-
ка са раз к ри ти пещ, две стро ител ни 

ями, част от кул то во съ оръ же ние от 
гли на с вко па на част, от на ся що се 
към ран но же ляз на та епо та - VІІ-VІ 
век пре ди Христа. Сред мно го то на-
ме ре ни пред ме ти впе чат ля ва кръс тат 
амулет от гли на, бо га то де ко ри ран, 
и два ри ту ал ни пред ме та, да ти ра ни 
от VІІІ-VІ Івек пре ди Христа, ук-
ра се ни на дъ но то с ре ле фен знак, 
сим во ли зи ращ Слънцето, ка то спо-
ред Ганецовски то ва е по ред но то 
кул то во съ оръ же ние, пос ве те но на 
слън це то,то зи път от ран но же ляз на-
та епоха. 

Много ин те рес ни за вра ча ни са 
про дъл жи ли те и то зи се зон раз коп ки 
око ло про хо да Вратцата в мес т нос-
т та Градището, фи нан си ра ни ос вен 
от вра чан с ка та об щи на  и от АЕЦ - 
Козлодуй. В рам ки те на ан тич на та и 
сред но ве ков на кре пост про дъл жи ха 
про уч ва не то на ран нох рис ти ян с ка 
цър к ва-2. Храмът има предд ве-
рие, на за пад на та сте на, на ко ето е 
офор мен цен т рал ни ят вход, еки път 
на ар хе оло зи те Торбов и Петрова 
са про учи ли цен т рал но то по ме ще-
ние, как то и от к ри тия тук дет с ки 
гроб. Край на съ щес т ву ва не то на 
та зи ран но ви зан тийс ка ба зи ли ка 
сла га пред по ло га емо земетресение. 
Продължиха през се зо на раз коп-
ки те и на църква-3, от вре ме то на 
българското сред но ве ко вие, част от 
ко ято е раз ру ше на при про кар ва не 
пъ тя от Враца за Згориград и из г раж-
да не на ка на ла до кап та жа Лудото 
езеро. Три пе ри ода на то зи скъп за 
вра ча ни обект очер та ха спе ци алис ти-
те - пър ви я, сви де тел с т ващ за ран но 
тра кийс ко се ли ще на пле ме то три ба-
ли VІ-V век пре ди Христа, пе ри од на 
рим с ко то вла ди чес т во, ко га то ле ги он 
се ус та но вя ва в м. Градището, и тре-
ти пе ри од - през ран но ви зан тийс ка та 
епо ха, за ко ето сви де тес т ва ран нох-

рис ти ян с кия храм, а пос лед ни ят 
етап е свър зан със зас т ро ява не на 
ук реп ле ни ето през сред но ве ко ви ето. 
Именно през то зи пе ри од се ли ще то 
се раз рас т ва в зна чим сред но ве ко вен 
цен тър на име Вратица, кой то иг рае 
пър вос те пен на ро ля в се ве ро за пад-
ни те бъл гар с ки зе ми .

Интерес пре диз ви ка сред жур на-
лис ти те раз ра бо те на та от то зи екип 
прог ра ма за пат ри отич но въз пи та ние 
2012-2014 година, ко ято пред ла гат 
ар хе оло зи те през шес тия се зон в м. 
Градището. 

Наред с въз с та но вя ва не на 
занаятите, уп раж ня ва ни в тра кийс-
ко то се ли ще и сред но ве ков ния град 
Враца, те си пос та вят за цел ув ли-
ча не то на мла де жи те и де ца та във 
въз с та но вя ва не на бойни те уме ния 
на войни те от оне зи мно го, м но го да-
леч ни за нас ве че вре ме на на тра ки те 
и българите, ка то ще има със те за ния 
по стрел би с лък и мя та не на ко-
пие, ус во ява не на древ но то изкуство 
на боя. Третата част от прог ра ма та 
пред виж да въз с та но вя ва не на оби-
ча ите на мес т но то на се ле ние от тра-
кийс ко то се ли ще и сред но ве ков ния 
град Враца. 

Въпреки от пус на ти те от но во ми-
ни мал ни сред с т ва за из д ръж ка на 
та зи во де ща кул тур на институция, 
съх ра ня ва ща ис то ри ята и па мет та 
ни, въп ре ки ог ра ни че ни те въз мож-
нос ти на об щи на та да помага, ди рек-
то рът на Регионалния ис то ри чес ки 
му зей Илия Стоянов е оптимист, че и 
през ид ва щия ар хе оло ги чес ки сезон, 
а той ве че се удъл жа ва от ран на про-
лет до нас тъп ва не на зимата, ар хе-
оло зи те ще про дъл жат сво ята ра бо та, 
ка то ще бъ дат раз к ри ти но ви тай ни 
на ис то ри ята и ще ста нат те по-дос-
тъп ни за жи те ли те на то зи край и за 
гос ти те туристи.■

Врачанските археолози

откриха Светилище 

на слънцето

Ръководството на Кооперативен съ юз – Видин

чес ти ти Ко лед ни те и Новогодишни 

праз ни ци на сво ите служители, ко

опе ра ции и клиенти, ка то им же лае 

здраве, късмет, мир на и пло до род

на 2012 година!

Нека бъ де ще то на ко опе ра тив ния 

съ юз се из пъл ни с ра дост и на деж

да в прос пе ри те та на на ша та идея!

Весела Коледа!
Ваня ЦАКИНСКА

пред се да тел на ОКС – Видин

Скъпи съграждани,
Приемете мо ите найсвет ли по же ла
ния за здраве, мно го слън це и вдъх
но ве ние през но ва та година! Нека в 
дни те й да ви съ пътс т ват лю бов и мно
го ис тин с ки неща! Нека да има мно го 
но ви на ча ла и мечти, спо де ле ност и 
сбъднатост!

Весела и 
не заб ра ви ма Коледа!

Иво ИВАНОВ
кмет на община Лом

Честита Коледа и ве се ла Нова година!
Фирма „СИМЕКС” ЕООД – гр. Криводол
На всич ки работници, слу жи те ли и 

биз нес пар т ньо ри по же ла вам ед на 

въл шеб на Коледа, из пъл не на с мно

го при ят ни емо ции и не заб ра ви ми 

преживявания! Пожелавам ви ед на 

пощастлива, ве се ла и из пъл не на с 

обич, ус пе хи и къс мет но ва година!Симеон АНГЕЛОВ, уп ра ви тел

Весела Коледа 
на всички колеги!
Фирма „БИГЪЛ” ООД – гр. Берковица

От все сър це же лая  на всич ки работници, слу
жи те ли и кли ен ти на фир ма та и на тех ни те 
се мейс т ва здра ве и късмет, про фе си онал ни и 
лич ни успехи. Нека почес то да ни спо хож да 
сполуката, да сме здра ви и усмихнати, ра бо тос
по соб ни и уве ре ни във въз мож нос ти те си!
Успешна и бла го дат на 2012 година!

Николай ВАСИЛЕВ, уп ра ви тел

Ръководството на „СТРОИТЕЛ-Криводол” ЕООД 

чес ти ти Рождество Христово и 

Нова го ди на на сво ите работници, 

слу жи те ли и клиенти!Нека но ва та го ди на вле зе в до мо ве

те ни с надежда, ра дост и любов! 

Желаем ви ве се ли праз ни ци и 
успешна 2012 го ди на в един 
ос мис лен живот!Щастлива Коледа!


