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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

Весели
празници!

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

Уважаеми 
съграждани, 

Елеонора ЦАНОВА
От 1 яну ари 2011 г. 

до 20 де кем в ри АЕЦ 
“Козлодуй” про из ве
де 15 765 105 МWh 
електроенергия. С то ва 
1000ме га ва то ви те пе ти 
и шес ти блок дос тиг на ха 
количеството, от бе ля за
ло про из вод с т вен ре корд 
за два та бло ка през 2008 
година

По сметки, нап ра ве ни 
в министерството, с про

из ве де ни те до края на 
го ди на та над 16 ми ли ар да 
ки ло ват ча са яд ре на елек
т ро енер гия в Козлодуй, за 
ня кол ко ми ну ти с енер го
ефек тив ни круш ки мо же 
да бъ де да ре на свет ли на 
на ця ла та на се ле на те ри то
рия на пла не та та Земя. 

Това ка за в Козлодуй 
ми нис тъ рът на 
икономиката, енер ге ти ка та 
и ту риз ма Трайчо Трайков. 
Той при със т ва на един 

мно го «горещ»  момент, в 
кой то Първата ни яд ре на 
цен т ра ла дос тиг на своя 
ре корд от 2008 го ди на от 
15 765 105 000 ки ло ват
ча са елек т ро енер гия и с 
вся ка секунда, ко ято се 
от чи та ше на таб ло то в 
за ла та на пъл но ма щаб ния 
тренажор, тръг на да го ни 
но ви рекорди, над ми на
вай ки 16те ми ли ар да до 
30 декември.

►► на 2-а стр.

За ми ну ти можедаосветим
земята с ток от Козлодуй

Община Монтана 
раз да де сти пен дии

на та лан т ли ви де ца
Крум КРУМОВ
11 та лан т ли ви де ца по лу чи ха сти

пен дии от об щи на Монтана в края на 
годината. Връ чи им ги  лично кме тът 
Златко Живков на це ре мо ния в мес т на
та управа.

Тази го ди на сред с т вата за ма те ри ал но 
сти му ли ра не на де ца с изя ве ни дар би 
са в раз мер на 10 000 лв. Годишни сти
пен дии от по 1300 лв. по лу чи ха ма те

ма ти кът Мартин Димитров – спе че лил 
ня кол ко пър ви мес та на със те за ния по 
ин фор ма ци он ни тех но ло гии в България 
и чужбина, на род на та пе ви ца Бетина 
Първанова и ре пуб ли кан с ки ят шам пи
он по сам бо за ка де ти Живко Спасов. 
Специалната сти пен дия в раз мер на 
10 ми ни мал ни ра бот ни зап ла ти спе че
ли 17го диш на та Стефани Иванова.■ 

СНИМКА: АВТОРЪТ
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►► от 1-а стр.
АЕЦ «Козлодуй» из пъл

ни своя го ди шен план на 10 
декември, по доб ри ре кор
да си от п ре ди три го ди ни 
и се га с очак ва ни те бли зо 
ми ли ард ки ло ват ча са над 
планираното, по це ни те от 
пос лед ния търг за вът реш
ния пазар, оси гу ря ва до пъл
ни тел ни 73 ми ли она лева. 
След ка то из с лу ша пре зен
та ци ята на ди рек то ра по 
бе зо пас нос т та на цен т ра ла
та Митко Янков за доб ри те 
ре зул та ти в та зи ос нов на и 
найваж на част от ра бо та та 
на АЕЦ, как то и пред с та
ве ни те от из пъл ни тел ния 
ди рек тор Александър 
Николов пос ти же ния през 
го ди на та и пер с пек ти ви за 
2012а, ми нис тър Трайков 
заяви, че атом на та цен т ра
ла «Козлодуй « е не са мо с 
найви со ки про из вод с т ве
ни ре зул та ти в срав не ние с 

всич ки цен т ра ли с по доб ни 
реактори, но има и най
нис ки те ни ва на ава рий но 
спи ра не и на вред но вли
яние вър ху окол на та среда. 
Според не го то ва

е признак, че тук се ра
бо ти компетентно, имат 
ка па ци те та да се спра вят и с 
про ек та за 7 блок, и че АЕЦ 
е ос но вен стълб на род на та 
енергетика.

Това по ро ди жив жур на
лис ти чес ки интерес, за що то 
же ла ни ето за но ва мощ ност 
в Козлодуй е отдавнашно. 
Проучванията са показали, 
че на пло щад ка та на цен т
ра ла та в Козлодуй има ус ло
вия за из г раж да не то на още 
един блок и то ва ще стане, 
ка те го ри чен бе енер гийни ят 
министър. Според Трайков 
то не е неп ре мен но от каз 

от АЕЦ «Белене» и мо же 
да се ре али зи ра ка то част 
от ед но помал ко «Белене» 
или ка то из ця ло нов, раз ли
чен проект. Той увери, че се 
пра ви всич ко въз мож но то ва 
да стане. Интересно срав не
ние нап ра ви Трайчо Трайков 
по от но ше ние про дъл жа ва
не жи во та на ра бо те щи те 
се га ус пеш но хилядници, 
пе ти и шес ти енергоблок. 
За тях пред с тои да се да де 
раз ре ше ние за удъл жа ва не 
на жи во та им с 15 и 20 го
ди ни над про ек т ния срок, 
кой то изтича. Това са най
нис ко рас тя щи те плодове, 
с наймал ко сред с т ва мо же 
да пос тиг нем наймно го 
елек т ри чес ка мощност, 
жи ве ем във вре ме то на ум
ни те решения, а за нас ум но 
ре ше ние оз на ча ва дос ти га не 

на мак си ма лен ефект с ми
ни мал ни сред с т ва и то ва е 
един от начините.

Нещо важно, ко ето пред
с тои на цен т ра ла та в след
ва ща та го ди надве и бе 
спо де ле но от из пъл ни тел
ни ят ди рек тор Александър 
Николов, е по ви ша ва не топ
лин на та мощ ност на ре ак
то ри те на два та хи ля да ме га
ва то ви блока. Решението за 
то ва се очак ва в сре да та на 
ид ва ща та година, во дят се 
пре го во ри със за во да про
из во ди тел «Електросила» 
в Санкт Петербург, ка то 
се очак ва в края на 2012а 
да бъ де дос та вен еди ни ят 
генератор, а покъс но и вто
ри генератор, ко ето ще да де 
въз мож ност за по ви ша ва не 
мощ нос т та на ре ак то ра от 
1000 на 1100 мегавата.■

От  03 януари 2012 г. 
до 30 април 2012 г. 

на те ри то ри ята на об щи
на Враца ще се ре али зи
ра на ци онал ния про ект 
"Обществени тра пе за
рии”, фи нан си ран от Фонд 
„ Социална зак ри ла” на 
Министерство на тру да 
и со ци ал на та политика. 
Целта е през теж кия зи
мен пе ри од да се оси гу
ри по мощ и под к ре па за 
найуяз ви ми те гру пи от 
на се ле ни ето в на ша та 
община.

За пе ри ода яну ари 2012 
г. – ап рил 2012 г., съг лас
но склю чен до го вор меж
ду Фонд „Социална зак
ри ла” и Община Враца, 
от ус лу га та ще се въз пол
з ват 98 де ца и лица, от 
след ни те це ле ви групи:

● Лица и се мейс т ва на 
ме сеч но под по ма га не с 
до ход, пони сък от ди фе
рен ци ра ния ми ни ма лен 
доход;

● Лица с до ка за на лип
са на до хо ди и близки, 
ко ито да се гри жат за тях;

● Самотно жи ве ещи ли
ца и семейства, по лу ча
ва щи ми ни мал ни пен сии 
за оси гу ри те лен стаж и 
възраст, за инвалидност, 
нас лед с т ве ни пенсии;

● Скитащи и без дом ни 
възрастни и деца.

Услугата ще се пре дос
та вя 

● в сто ла на ул. „Стоян 
Заимов” № 2 и 

● сто ла на ул. „ Екзарх 
Йосиф” № 75 във Враца

Постоянно дейс т ва ща 
комисия, сфор ми ра на 
със за по вед на кме
та на Община Враца, 
ще из вър ши под бор на 
бенефициентите.

Срок за по да ва не
на документи: 

от  27.12.2011 г. до  
30.12.2011 г., от 8.00 ч. 
до 12. 00 ч. и от 13.00 ч. 
до 17.00 ч. в стая № 43 
и Информационния цен
тър на Общинска ад ми
нис т ра ци я .  Одоб ре ни те 
ли ца ще бъ дат ин фор
ми ра ни своевременно 
чрез списъци, пос та
ве ни на таб ла та на 
Информационния цен тър 
и два та стола, в ко ито ще 
се ре али зи ра услугата.■

Обществени трапезарии 
откриват във Враца

За ми ну ти мо же 
да ос ве тим зе мя та...

Уважаеми
граждании
гостинаВраца, 
Приканвам ви да се при съ еди ни

те към тър жес т ве но то пос ре ща не на 
Новата 2012 година, ко ето ще се със
тои на 31 де кем в ри на пло ща да пред 
сгра да та на община Враца. 

За доб ро то ви нас т ро ение ще се 
пог ри жат му зи кан ти те от гру па Junk 
Yard, ду ет „Шик” и ду хов оркестър. 

Програмата за поч ва в 22.00 ч. 

Очакваме ви! 
Нека за ед но  да пос рещ нем
с мно го нас т ро ение и емо ции 
Новата 2012 година!

Кмет на община Враца
инж. Николай ИВАНОВ

С  Решение № 1684/08.12.2011 г., Комисията 
за за щи та на кон ку рен ци ята отменя ка то 

не за ко но съ об раз но Решение № 1440/26.10.2011 
г. на вр.и.д. кмет на община Враца за кла си ра не 
на учас т ни ци те и из бор на из пъл ни тел на об
щес т ве на по ръч ка с предмет: „Реконструкция 
на во доп ро вод на мре жа и ре кон с т рук ция и 
удъл жа ва не на ка на ли за ци он на та мре жа на 
гр. Враца – Етап 1”, ка то връ ща пре пис ка та за 
про дъл жа ва не от етап „ раз г леж да не съ от ветс
т ви ето на до ку мен ти те в плик № 1 с изис к ва ни
ята за под бор” при след ни те мотиви:

1. Комисията не за ко но съ
об раз но е изис ка ла пред с та
вя не то на до пъл ни тел ни до
ку мен ти спря мо кла си ра ния 
на пър во мяс то участник.

2. Комисията не е спа зи
ла ме то ди ка та за оцен ка на 
офер ти те, ка то не е съ пос та ви ла тех ни чес
ки те предложения, не е ана ли зи ра ла съ щи те 
спря мо за ло же ни те критерии, не е из ло жи ла 
как ви то и да би ло аргументи, обос но ва ва щи 
раз ли ка та в при съ де ни те точки, на ли це е не
рав но пос та ве но  тре ти ра не на участниците.

3. Липсата на яс но та и проз рач ност при 
оце ня ва не то на офер ти те на кла си ра ни те 
учас т ни ци  е до ве ло до на ру ша ва не прин ци
пи те на пуб лич ност и проз рач ност при про
веж да не то на про це ду ра та при раз ход ва не то 
на пуб лич ни средства, а съ що и на рав но
пос та ве ност и сво бод на кон ку рен ция меж ду 
участниците.

Това Решение на Комисията за за щи та на 
кон ку рен ци ята под ле жи на об жал ва не пред 

Върховния ад ми нис т ра ти вен съд в 14дне вен 
срок. 

Подадени са 2 жал би от ДЗЗД „Воден ци къл 
2011” и Консорциум „Воден про ект Враца”, 
ка то Комисията за за щи та на кон ку рен ци ята 
под роб но в 26 стра ни ци е мо ти ви ра ла сво ето 
ре ше ние за от мя на на Решението за из бор на 
из пъл ни те л. П ред с тои съв мес т но с МОСВ и 
Междинното зве но по про ек та да се ре ши как
ви ще бъ дат дейс т ви ята по ре ше ни ето на КЗК. 

Кметът на Община Враца съ об щи пред 
ме ди ите ,  че гра фи кът за обект „Сепарираща 

ин с та ла ция за би то ви от па дъ
ци на Регионално де по за ТБО 
на об щи ни Враца и Мездра” 
не се из пъл ня ва в срок. В 
мо мен та има за къс не ние от 
из пъл не ни ето на то зи график. 
Желанието на ръ ко вод с т во то е 

дос тав ка на обо руд ва не то за ин с та ла ци ята да 
за поч ни от 17 де кем в ри, но тъй ка то сгра да та 
все още не е завършена, се очак ва то ва да  
се слу чи на покъ сен етап, ка то ще се нап ра
ви всич ко въз мож но то ва да ста не до края на 
та зи година. 

Общата стойност на обек та е 4 763 975 
лв., ка то сред с т ва та, оси гу ре ни от дър жав ния 
бю джет за 2011 г., са в раз мер на 3 470 000 
лв. Усвоените до мо мен та сред с т ва от  дър
жав ния бю джет за 2011 са 1 508 109 лв., ка то 
от тях 1 293 975 са оси гу ре ни от ПУДООС. 
Неусвоените сред с т ва от ДБ, ко ито ще бъ дат 
прех вър ле ни ка то пре хо ден ос та тък за 2012 
г. към да та 19.12.2011 г., са в раз мер на 1 961 
891 лв.■

КЗКотмени 
решение  на
община Враца

▲КоледаригостуваханакметанаМонтанаЗлаткоЖивковиизпяха
традиционниколеднипесни.Тойгидаруваслакомстваиенциклопедии
„Британика”,издадениотвестник„Стандарт”.СНИМКА: КРУМ КРУМОВ
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Елеонора ЦАНОВА
- Г-н Аспарухов, 

стартирате поредния 
си мандат с натрупания 
опит, но и с товара от 
надежди на хората, които 
ви дадоха своето доверие. 
Мотивиран ли сте да им 
отговорите достойно?

 Знам надеждите, 
които хората са имали и 
в предишните мандати и 
те са се случвали. Така 
че надежда отново има. 
Имаме специална програма, 
по която работим, тя е 
известна на гражданите. 
Въпросът е не това, което 
ние имаме като намерения, 
а как ще успеем да 
преодолеем негативите 
в реализирането на 
програмата. А в доверието 
и съпричастността на 
хората съм убеден. 

- Жителите на общината 
ще очакват да бъдете 
много повече социален 
кмет. Ще успеете ли?

 Работим в 3 основни 
направления. Първо е 
обслужването на хората при 
обработката на документите 
и архивирането им, тъй 
като има разпореждане за 
тази документация, което 
касае личните данни, 
имуществото, регистрацията. 
То тябва да бъде на 
централно съхранение. 
Освен това да уплътним 
работата на Центъра за 
информация и услуги, за 
да може да се гарантира 
помощ на всички, във всяко 
направление.

Второто ни направление 
е социалната подкрепа и 
заетостта. За нас е важно 
да търсим каквато и да е 
възможност за осигуряване 
прехраната и работа за 
населението. Това е нашата 
водеща задача. 

И чак на трето място 
оставяме инфраструктурата, 
за която имаме достатъчно 
проекти до момента. 

Така че социалното 
направление ще е най
важното. И в момента 
работят прекрасни 
трапезарии на територията 
на общината, които 
разширихме. Имаме 
още два добри модела, 
заедно с Червения кръст,  
за зимния период. Ще 
започне анкетирането 
за нуждата от социални 
асистенти, след месец 
март ще трябва да има 
нова кампания за набиране 
на лични асистенти. Това 
е в социалната сфера. 
Започнахме и сме готови 
с проектите, с които ще 
участваме по Оперативна 
програма „Човешки 
ресурси“, Оперативна 
програма „Развитие“, 

въпреки затрудненията, 
които има тази програма 
през годината. Не е тайна, 
че плащанията вървят 
трудно, но това не е най
важното. В момента правим 
една специална картотека, 
която е извън единния 
регистър, за потенциала 
на общината като работна 
ръка. Това го правим, освен 
официалната информация, 
която я има в Агенцията 
по заетостта, с директни 
анкети по населените 
места в присъствието на 
наши специалисти, за да 
си изясним основната 
квалификация на хората, 
които са на територията на 
града и нашите села.      

- Това, което държавата 
дава на общините е свито. 
Разчитате да спечелите с 
добри проекти европейско 
финансиране за решаване 
на много от важните 
проблеми на общността. 
Как работите по тези 
проекти, за да докарате 
свежи пари в общинската 
хазна?

 Работата по 
европейските проекти е 
голяма отговорност, не 
е привилегия. Работата 
може да нанесе повече 
загуби, при неправилно 
опериране, неправилно 
разчитане и реализиране 
на проекта, отколкото 
ефекти от него. Безспорно 
е, че това са източници за 
инфрастуктурата. Освен 
че дават ресурс, те искат 
и общински пари, защото 
кофинансирането вече е 
между 5 и 15 процента. 
Трябва да се прави добър 
разчет, а не само желание 
да се работи по европейски 
проекти, а да са ясни 
възможностите да работа 
по тях. Нужен е добър 
разчет, защото иначе, 
ако не се направи тази 
сметка, общината може 
да се окаже в неизгодно 
финансово състояние 
поради невъзможност като 
бенефициент да осигурява 
нормалните средства 
за съфинансиране и за 
изпълнение на проектите. 
Задължително е вече да 
се разбере, че начинът на 
финансиране на общините 
вече е изчерпал своите 
възможности. И това е 
найпагубният за тях 
начин. Ние от години 
поставяме въпроса за 
изпълнение на програмата 
за децентрализация. 
Сега Съветът по 
децентрализация 
прекрати своята дейност, 
премина към Съвета по 
административни реформи 
към правителството. Дори и 
там да действа този орган, 

ние не сваляме от дневния 
ред три важни задачи. 

Това са трите основни 
закона, които трябва 
да бъдат променени: 
Законът за местното 
самоуправление и местната 
администрация; Законът за 
местните данъци и такси; 
Законът за общинските 
дългове. Дълго време те 
само се поправяха. Има над 
40 поправки на Закона за 
местното самоуправление 
и местната администрация 
само. Ние сме вече в 
една предсказуема среда, 
работим в условията на 
страна член на Европейския 
съюз. Нормално е вече 
този пакет от закони, които 
регламентират местното 
самоуправление, да намери 
своето адекватно място и 
да отрази освен картината, 
която е в момента, да 
даде перспективата и за 
развитие на местното 
самоуправление. 

- Ще се засилва ли 
ролята на Националното 
сдружение на българските 
общини и ще се чува 
ли по-силно гласът на 
местната власт?

 Това зависи от 
общините. Националното 
сдружение навърши 15 
години, то е найголямата 
неправителстнена 
организация, това, което 
е обединило общините 
от гледна точка на 
проблемите и начините на 
тяхното решаване. Като 
такава организация то 
си остана наймощното 
неправителстнено 
обединение, в което никога, 
само в периодите на 
сформиране на ръководния 
му екип, не е имало 
политически пристрастия. 

Въпросът е, кога 
държавното управление 
ще бъде готово да 
отговори на тези 
дългогодишни искания на 
Националното сдружение за 
реформиране на местното 
самоуправление, което 
включва освен определени 
административни 
мерки, и преди всичко 
финансови мерки, и 
ресурс за обезпечаване 
на работата на общините. 
Защото в последните 
години тенденцията е към 
тотална централизация. 
Искаме от държавното 
управление, което и да е 
то, ясно изразена воля, 
защото всеки документ, 
подписан с държавата, сега 
се изпълнява частично 
или половинчато. Когато 
в платформите на тези 
политици, които искат да 
дойдат на власт, намерите 
волята да се изгражда силно 

местно самоуправление, 
тогава смятайте, че 
нещата могат да се случат. 
В крайна сметка и към 
момента сме свидетели 
на продължаващата с 
години тенденции на 
прехвърляне от държавата 
на отговорности без 
финансово покритие. В 
момента се изпълнява 
наредбата за храните в 
детските градини. Това 
натовари общинските 
бюджети. Само за 
един месец и половина 
изхранването скочи с 56 
000 лева. Как се събират 
тези пари от таксите за 
градините, някой ще 
повиши ли в  криза тези 
такси за децата? Ето как 
само едно елементарно 
разпореждане може да 
се отрази, а нима всичко 
не е така? Има неща, 
които трябва да бъдат 
регламентирани, и ние 
подробно сме ги посочили. 
След провеждането на 
Общото събрание ще има 
екип, който провежда 
политиката на общините. 
Борбата ни вече е толкова 
конкретна от гледна точка 
на искания, които са 
формулирани добре, за 
което ни помогна много 
това, което се случи в 
европейските общини, 
което се постига там. 
Проблемът е какво е 
отношението на онези 
държави, на тяхното 
централно управление към 
местната власт и какво е 
отношението на нашето 
държавно ръководство 
към управлението на 
общините. И ако трябва с 
едно изречение да кажа, 
въпросът и битката на 
Националното сдружение 
на общините е в тази 
насока, за тотална промяна 
на законодателството за 
местното самоуправление, 
политика на трайни и 
безвъзвратни основи за 

една предвидима и сигурна 
децентрализация на 
управлението в България.   

- Какви ще са 
следващите четири 
години за общините, след 
като предстоят трудни, 
болезнени реформи?

 Докато се прехвърлят 
върху общините 
необезпечени от страна 
на държавата дейности, 
ще е трудно. Когато 
правим такива стъпки 
към реформи, трябва да 
имаме разчет, нещата да 
са обезпечени финансово, 
преди да се тръгва. Затова 
и успехът, и неуспехът 
на една реформа зависят 
от нейното правилно 
планиране. Направена само 
на книга, без да е разписана 
финансово, това не е 
реформа, това е приказка 
за шипковия храст, който 
след две години се връщаме 
отново да видим трънката 
дали е червена, или още 
зеленее. 

Реформата трябва да 
бъде остойностена, да се 
осигури ресурс и на изхода 
нещо добро да се случи. 
Колко години искаме да 
се направят стандарти за 
местните дейности, има 
такива за държавните 
дейности, направени 
отпреди. Сега държавата 
смуче ресурси, като 
национализира приходите, 
в общините остават само 
местните данъци и такси. 
С тези пари едно зимно 
поддържане не можем 
да осигурим нормално. 
А с какво да обезпечим 
ремонта на улиците? С 
винетните такси, които 
влизат в държавата? 
С какво да правим 
социалната подкрепа 
подобра и да осигурим 
трудова заетост? Това 
се осигурява с работеща 
икономика и реинвестиции 
в икономическия сектор. 
Седемосем години 

настоявахме и чак сега 
има някакви наченки на 
промяна на Закона за 
инвестициите, в който да 
има диференциация на 
общините. Така те няма да 
се делят на малки, средни 
и големи, а всяка ще има 
своята икономическа 
стойност и мощ. Така, както 
е в цяла Европа, Европа 
на регионите и се търси 
балансиране в тяхното 
развитие. 

Няма какво повече да се 
случи в Северозапада като 
че ли. Ние стоим твърдо 
на едно последно място и 
ако другите общини станат 
бедни като нас, а такава 
тенденция на места вече 
има, положението е лошо. 

Трябва да се търси 
икономическата сила на 
една община и връзката 
с нейното икономическо 
развитие. Трябва да 
изравним икономическия 
потенциал на общините в 
приходната им част, дали 
са поставени в еднакви 
икономически условия и 
тогава да съдим дали една 
община е малка или голяма, 
богата или бедна. 

Искахме да влезем в 
Европа, сега какво чакаме? 
Европа няма да дойде при 
нас, влаковете са спрели.  
Ние трябва да търсим 
нашето присъствие в 
Европа и да се сравняваме с 
положителните неща, които 
се случват там.

- И накрая, какво е 
вашето послание към 
мездренчани?

 Нека не разчитаме на 
очакванията, нека да бъдем 
част от решенията на 
проблемите. Когато всички 
станем част от решаването 
на проблемите, тогава ще 
успеем да се зарадваме на 
успехите. Да бъдат живи, 
много здрави и щастливи 
в празничните дни и с 
пожелание за една спорна 
идваща година.■

Иван Аспарухов,кметнаобщинаМездра,
зам.-председателнаУСнаНСОБРи
членнаКомитетанарегионите:

Нужна е тотална промяна на законодателството 
за местното самоуправление и политика на 
децентрализация на управлението в България

Европейските проекти 
са отговорност, 
а не привилегия
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63% от мла ди те хора, учас
т ва ли ка то доб ро вол ци в ор
га ни зи ра ни те ме роп ри ятия 
в рам ки те на про ект „Бъди 
доброволец! … чрез път на 
бе зо пас ност“, са има ли ка то 
ос нов на мотивация да да рят 
без въз мез д но вре ме то и уси ли
ята си, же ла ни ето да по ма гат 
на хората. 

49% са по со чи ли и лич
ния си ин те рес към те ма та за 
пре вен ция на зло упот ре ба
та с ал ко хо ла и пос лед ва що 
шофиране. 

Едва на тре то мяс то с 39% 
ид ва стре ме жът да се при до
би ят уме ния с по тен ци ал но 
бъ де що при ло же ние в про фе
си онал ния живот. 

Останалите въз мож ни от
го во ри са би ли по со че ни от 
помал ко от ¼ от учас т ва ли те 
доброволци. 

Това ста на яс но от оцен
ка та на проекта, ко ято бе ше 
пред с та ве на от Аксел Дрюар, 
президент на Европейския 
мла деж ки фо рум за път на бе
зо пас ност към Европейската 
комисия. В нея е из с лед ва
на об рат на та връз ка от 121 
доброволци, учас т ва ли в 
об щес т ве нопо лез ни ак ции в 
не го ви те рам ки в България и 
Белгия.

Изследването раз к ри ва и 
дру ги мно го ин те рес ни фак ти 
като:

●89% от доб ро вол ци те об

съж дат в при ятел с ки те си 
кръ го ве рис ко во то по ве де ние 
на пътя;

● 70% от доб ро вол ци те са 
го во ри ли лич но за раз г леж
да на та проб ле ма ти ка с по над 
50 чо ве ка в рам ки те на деня, 
в кой то са осъ щес т вя ва ли 
кампанията;

● 99% от доб ро вол ци те пре
по ръч ват доб ра та прак ти ка от 
про ек та да бъ де раз п рос т ра не
на и из пол з ва на и в ос та на ли те 
стра ничлен ки на Европейския 
съюз;

● 96% от доб ро вол ци те би ха 
се вклю чи ли от но во в по доб на 
кампания;

● 57% от доб ро вол ци те 
пред по чи тат да учас т ват в ед

нок рат ни акции, до ка то 43% от 
тях би ха се вклю чи ли в дъл
гос роч ни кампании.

От осо бен ин те рес за ор
га ни за то ри те на про ек та от 
„Отворена младеж“ е, че:

● кон цеп ци ята на кам па ни
ите е от го во ри ла на очак ва ни
ята на 95% от доброволците;

● ед нод нев но то обу че ние на 
доб ро вол ци те пре ди включ
ва не то им, е би ло достатъчно, 
за да мо гат 94% от тях да се 
вклю чат без п роб лем но в про
веж да ни те дейности. 24% от 
тях по соч ват обу че ни ето и 
ка то найин те рес на та част от 
проекта.

● под к ре па та от стра на 
на ор га ни за то ри те се оце ня

ва по ло жи тел но от 99% от 
доброволците;

● 39% от доб ро вол ци
те по соч ват ин с т ру мен ти
те (симулатор, алкоочила) 
ка то найин те рес ни за 
посетителите. 26% ги по соч
ват ка то найин те рес ни и за 
са ми те тях.

● 79% от доб ро вол ци те 
да ват ця лос т на оцен ка на 
про ек та от 5 по пе то бал на 
скала. Останалите 21% да ват 
оцен ка 4.

Проект „Бъди доброволец! 
… чрез път на бе зо пас ност“ 
на сдру же ние „Отворена 
младеж“ е един с т ве ни ят 
одоб рен про ект за България 
в рам ки те на ини ци ати ва

та на Европейския съ юз  
„Европейската го ди на на доб
ро вол чес т во то 2011“. 

В не го ви те рам ки през 
2011 го ди на бе ше осъ щес
т ве на кам па ния „Избери 
своя път“ в де сет об лас т ни 
града: София (9 септември), 
Перник (12 септември), Видин 
(15 септември), Монтана 
(18 септември), Враца (21 
септември), Благоевград 
(24 септември), Кюстендил 
(27 септември), Пазарджик 
(30 септември), Кърджали 
(3 октомври) и Хасково (6 
октомври), за ед но с две ед
нок рат ни ак ции в Грамада, 
България (25 август) и Золдер, 
Белгия (3 септември).■

Младежите се ха рес ват в ро ля та 
на доб ро вол ци, сочи изследване

Зам.-кме тът на Враца
Светозар Луканов 
посетиДомаза
младежисувреждания
вс.Трикладенци

На сре ща та с директора на Дома за мла де жи с 
ув реж да ния Цветомила Маринова бя ха об съ де ни 
проектите, по ко ито ра бо тят в мо мен та, как то и 
не из пъл не ни ан га жи мен ти от стра на на общината  
относно ре монт ните дейности.

На ко лед но то тържество, на ко ето мла де жи те 
пред с та ви ха праз нич на програма, при със т ва и 
кме тът на с. Три кла ден ци Коцо Коцов. Зам.кме
тът Луканов за рад ва въз пи та ни ци те на до ма с 
лакомства. ■

▲КметътнаВрацаинж.НиколайИвановизам.-кметътнаобщинатаКрасимир
Богдановприсъстваханатържествопоповодоткриваненакабинетипопро-
ект „Подобряване качеството на образованието по математика и природни
науки”ивъвежданенакабинетнасистемавПМГ„Акад.ИванЦенов”.Проектът
ереализирансъссредстваотфондация„АмериказаБългария”исредстваот
училището.НиколайИвановблагодаринафондация „АмериказаБългария” за
финасовитесредства,скоитосеереализиралатазиинициативаисподели:
„...Винагисъмсмятал,чеВрацазаслужавадабъдерегионаленцентърнамодер-
нотообразованиеиоткриванетонатозикорпусмекарадасъмощепо-убеден
втова.”ОтиметонаобщинаВрацаинж.Ивановподари1000лева,скоитода
бъдезакупенмониторзаинформационнасистемавучилището.

Инж.НиколайИвановпосетииз-
ложбанакукли„Стараигра-но-

вилица”исъпровождащияя„домашен
куклентеатър”отдетскоартсту-
дио„Българче”.Тазиидеяереализи-
ранаотУчилищнотонастоятелство
приЦДГ„Българче”-Враца-1949”,ре-
ализиранапопрограма„Живонаследс-
тво2011”наФондация„Работилница
загражданскиинициативи”сфи-
нансоватаподкрепанафондация
„АмериказаБългария”.

Целтанапроект„Стараигра-но-
вилица”едапровокираинтересана
подрастващитекъмзащитата,опаз-
ванетоипресъздаваненаживото
културнонаследство,обръщайкигис
погледкъмдетствотонапредците
никаточастотбитаикултурата
наврачанскотонаселение.

СНИМКИ: АРХИВ
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DANI CAR SERVICE
Диагностикаи
ремонтна
двигателии
ходовачаст

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

■Системи
засигурност
■Техническа
охранана
обектис
автопатрулни
сили
■Физическа
охрана

Доверете ни се

Монтана,
бул.„Третимарт”74,офис1
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

▲Коледарчетаотгрупатазапресъздаваненаавтентичнибългарскиобичаипричиталище„Цвят”
представихаобичая„Коледуване”ипоздравихакметанаобщинаВидинГергоГерговиПламенТрифонов–
председателнаОбщинскисъвет.Пожеланиязаздраве,берекетисполукаотправихаиколедарчетаот
ОУ„ОтецПаисий”иЦДГ„Детелина”.Захубавитепожеланиямалкитеколедарибяхадаренислакомства,
плодовеикраваи.СНИМКА: АРХИВ

Благотворителнакампания
на БЧК/ БМЧК –  Монтана

Вся ка го ди на ОС на БЧК – Монтана ор га ни зи ра Коледна кам
па ния, на со че на към со ци ал но уяз ви ми гру пи на те ри то ри ята на 
областта. В та зи връз ка бя ха пред ви де ни ре ди ца инициативи: 

Благотворителна кам па ния в „Кауфланд”
Български Червен кръст и тър гов с ка ве ри га „Кауфланд” 

ор га ни зи рат на ци онал на бла гот во ри тел на кам па ния за тре та 
по ред на година. Средствата се на би ра ха чрез пос та вя не то на 
бла гот во ри тел ни ка сич ки на БЧК в ма га зи ни те на „Кауфланд” 
от 21 но ем в ри до 25 де кем в ри 2011 г., къ де то доб ро вол ци на 
БМЧК при кан ваха граж да ни те да да рят средства. Касичките 
са с чер вен кръст  от ли чи тел ния знак на БЧК. Средствата са 
пред наз на че ни от но во за фи нан си ра не на прог ра ма та „Топъл 
обяд” на Партньорска мре жа за бла гот во ри тел ност на БЧК. 

Хра ни тел ни па ке ти със здра вос лов на хра на
за 200 де ца в риск
БЧК –Монтана за чет вър та по ред на го ди на  раз да ва над  200  

ко лед ни па ке ти за децата-сирациотІдоVІІІклас в ця ла
та област. Актуализирана ин фор ма ция е по лу че на чрез пис ма 
от ди рек то ри те на учи ли ща та с при ло же ни спи съ ци на нуж да
ещи те се деца.  Доброволци от БМЧК–Монтана учас т ва ха в 
ор га ни за ци ята по за ку пу ва не на храните, офор мя не то  им 
в ин ди ви ду ал ни па ке ти и пре дос та вя не то им до вся ко де
те във всич ки учи ли ща на те ри то ри ята на об ласт Монтана.  

Коледна бла гот во ри тел на кам па ния 
за хос пи та ли зи ра ни деца
Кампанията е на ци онал на с учас ти ето на доб ро вол ци на 

БМЧК, бла го да ре ние на да ре ние от дет с ки иг рач ки от Силви 
Вартан и стар ти ра на 29.12.2011 г. във всич ки 28 об лас ти на стра
на та в дет с ки те от де ле ния на болниците. Децата, ко ито ос та ват 
в бол ни ца та в пе ри ода меж ду Коледа и Нова го ди на са оби чай но 
с най –се ри оз ни ди аг но зи и в осо бе но теж ко състояние. Именно 
за то ва те бя ха във фо ку са на кам па ни ята ни. 

На 29 де кем в ри доб ро вол ци на БМЧК по се ти ха ле жа що 
бол ни те де ца в дет с ки те от де ле ния в Монтана, Берковица 
и Лом и те по лу чи ха своя ко ле ден подарък. За за ни мал ни
те в от де ле ни ята бя ха пред ви де ни и мно го раз в ле ка тел ни 
и об ра зо ва тел ни иг ри и подаръци.

Коледари 
поз д ра ви ха 
кме та на Видин

Скъпи жи те ли
на об щи на Монтана,
Като ви поз д ра вя вам най-
сър деч но с нас тъп ва ща та 
2012 година, ви по же ла вам 
с най-топ ли чув с т ва креп-
ко здраве, бла го по лу чие и 
оптимизъм. 
Нека бъ дем по-добри, да се 
оби ча ме по ве че и да има ме 
си ла та да сът во ря ва ме по 
ед но мал ко чу до все ки ден 
– ед на усмивка, ед но доб ро 
дело, един то пъл жест. 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 гра да и 
общината. 
Щастлива 
Нова 2012 година!

Инж. Иво ИВАНОВ
пред се да тел на ОбС – Монтана

Ръководството на фир ма
„Дивен” ЕООД – гр. Лом
поз д ра вя ва всич ки свои 
работници, служители, кли-
ен ти и съг раж да ни те си с 
Коледа и нас тъп ва ща та 2012 
го ди на с по же ла ние за по-
доб ро бъдеще, къс мет и бла-
го по лу чие на вас и ва ши те 
семейства!
Нека до ве ри ето и доб ро та та 
оза ря ват де ла та и дни те ни!
Щастлива и бла го дат на Нова 
година!

Жори АЛЕКСИЕВ, уп ра ви тел

Скъпи съграждани,
В на ве че ри ето на но ва та 
2012 го ди на при еме те мо ите 
най-сър деч ни по же ла ния за 
здра ве и благополучие. Нека 
има ме ед на по-щед ра и 
спор на за всич ки година, из-
пъл не на с но ви перспективи, 
пол зот вор ни де ла и ви со ки 
постижения!
Щастлива и мир на 2012 
година!

Димитрана КАМЕНОВА
кмет на Община Берковица

Честита Нова
2012 година!
На всич ки хо ра в об щи-
на Якимово 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 
вяра! Нека има щас тие и 
топ ли на в жи во та на все ки 
от вас! Бъдете здрави, по ве-
че къс мет и успехи!

Георги ГЕОРГИЕВ
кмет на Община Якимово

Щастлива и 
мир на 2012 година!
ОБЩИНА ХАЙРЕДИН чес ти ти на 
сво ите слу жи те ли и на всич-
ки жи те ли на об щи на та нас-
тъп ва ща та 2012 година! 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 година! Нека 
ни съ пътс т ват мно го ус пе хи и 
благоденствие!

Тодор ТОДОРОВ
кмет на Община Хайредин

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 
Брусарци! 

Да 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 да е пъл-
на с плодородие, обич и 
сполука!
Честита но ва 2012 година!

Наташа ДИМИТРОВА
кмет на Община Брусарци



29 декември 2011-
4 януари 2012

►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

“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”

■ Вноснаел.уредиибялатехника
втораупотребаотГермания

МагазинвМонтана:
бул. “Трети март” 91, тел. 0887/17 94 94

■ ПревознапътницидоГермания
■ Поръчкизаавтомобили
■Транспортсплатформа

Монтана,0887/179494;0888/323563

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.0898/223500;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: 096/305802  – 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

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

email: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:0877/598046;0887/598046
www.cartecs.eu

„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” 
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29 ч Св. 14 хиляди 
младенцимъченици, 

избити от Ирод във 
Витлеем. Преп. Маркел
30 п Св. мчца Анисия. 
Св. свщмчк Зотик 

Сиропитател. Преп. Теодора 
Кесарийска. Преп. Теодора 
Константинополска 

(Блажи се)
31 с Преп. Мелания 

Римлянка (Отдание на 
Рождество Христово) 

1 н Нова година. Неделя 
пред Богоявление. 
Обрезание Господне. 
Св. Василий Велики. Св. 
Емилия. Св. мчк Василий 
Анкирски Анкирски 
(Василовден)

2 п Предпразненство 
на св. Богоявление. Св. 
Силвестър, папа Римски. 
Преп. Серафим Саровски 
Чудотворец

3 в Св. прор. Малахия. 
Св. мчк Гордий
4 с Събор на св. 

70 апостоли. Прпмчк 
Онуфрий Габровски. 

Преп. Теоктист

Клиентските 
цен т ро ве 

на "Овергаз" с 
промененоработно

времепо
празниците

Работното вре ме на кли ен т с ки те цен т ро ве на 
„Овергаз” в стра на та ще бъ де час тич но про ме не
но за ра ди коледните и новогодишните празници. 
В ра бот ни те дни за пе ри ода 24 де кем в ри – 2 яну
ари 2012 го ди на ще бъ дат от во ре ни офи си те на 
улица „Ралевица” № 24 в квар тал Бояна, София 
и ули ца „Цар Освободител” № 182 в Кюстендил. 
Останалите цен т ро ве за кон сул та ции в стра на та 
ще бъ дат затворени. 

За сиг на ли за ава рии или тех ни чес ки проб
ле ми кли ен ти те ще мо гат да се об ръ щат към 
дис пе чер с кия екип на ком па ни ята на те ле фон 
0800 11 211. Линията е де но нощ на и ще бъ де на 
раз по ло же ние и през празниците.

Единният ин фор ма ци онен но мер 0700 11 110 
съ що ще бъ де ак ти вен от 27 до 29 декември. 
През ос та на ли те дни кли ен ти те мо гат да се въз
пол з ват от ав то ма тич но то те ле фон но меню, 
за да про ве рят на смет ка та си или да въ ве дат 
самоотчет. Същата ин фор ма ция – за сметки, фак
ту ри и са мо от че ти, або на ти те мо гат да по лу чат 
на www.overgas.bg – прог ра ма „Овергаз +”.

За да улес ни мак си мал но кли ен ти те си, 
„Овергаз” пред ла га и ня кол ко на чи на за без на
лич но пла ща не чрез ус лу ги те „Еpay” и „Bpay”. 
Може да се пла ти и на ка са в кло но ве те на 
Български пощи, от раз п ла ща тел на смет ка в 
ОББ, ДСК или Райфайзен банк, или пък с ди рек
тен де бит и по бан ков път с пла теж но на реж да не 
или внос на бележка.



Фонд задарения

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;
0882/910550;0876/537952
Екип Видин                                   
3700, ОКС, ул.”Г. Божинов” 1
тел.: 0889/399 349

п
лю

сСлово
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Светлана КАРАДЖОВА

Хубавите не ща се по явя ват спонтанно. Дори 
без да раз бе реш как и защо. Нужни са са

мо доб ра воля, же ла ние да пра виш добро, да го 
спо де ляш с дру ги те и да да риш час ти ца от сър
це то си за тях.

Така пре ди мал ко по ве че от ме сец се ро ди и 
иде ята за съз да ва не на об щес т вен фонд, кой то 
да на би ра сред с т ва за ре монт на ча сов ни ка в 
ку ла та над Кметството в Бърдарски геран. Дойде 
от Австрия, къ де то жи вее Тома Гласнов, внук 
на Тома Гласнов, поз нат в се ло то ка то „зла та
ря“, или „ал ба не ца“. Гласнови са пре сел ни ци от 
Хърватия и на ми рат сво ето мяс то в съз да де но то 
от ба нат с ки те бъл га ри село.

Идеята бе за вър тя на в гру па та „Бърдарски 
ге ран – оби чам то ва се ло“ във Фейсбук и по ле ка 
при до би ре ал ни очертания. Кметството за поч на 
да тър си часовникари, ко ито раз би рат от го ле
ми град с ки часовници. След уси ле но тър се не и 
до го вор ки с ча сов ни ка ри от Варна, Ботевград 
и Габрово, нак рая бе пос тиг на то спо ра зу ме ние 
габ ров с кият ча сов ни кар да се за еме с проб ле ма 
през но ва та година.

И точ но в то зи мо мент се слу чи чу до то – хо ра
та от Бърдарски ге ран 
ся каш се съ бу ди ха 
и видяха, че мо гат и 
са ми да се справят, 
ако по да дат ръ ка на 
Тома Гласнов и за ед но 
с по мощ та на мно го 
хо ра нап ра вят така, че 
ча сов ни кът да се пре
вър не в об що дело.

Павел Велчев, 
човекът, кой то се е 
гри жил за ча сов ни ка 
от не го во то пос та вя не 
през 1986 г. до пре ди 
ня кол ко години, по
ема ан га жи мен та да го 
ремонтира, ако да ри те
ли те по емат раз хо ди те 

за пре на ви ва не на елек т ро мо то ра и за ку пу ва не то 
на нуж ни те предпазители, за да не го ри тол ко ва 
чес то от не ре дов ния ток в селото.

Павел Велчев обе ща да обу чи и мла ди я Иван 
Кърчев, кой то се съг ла си да по еме при сър це гри
жи те за часовника. От са ма та об щ ност из ле зе 
иде ята да бъ де на ме рен на чин да се оси гу ря ва 
сим во лич но зап ла ща не на но вия тех ник на ча
сов ни ка за ан га жи мен та да се кач ва в ку ла та два 
пъ ти сед мич но и да го поддържа.

Марияна и Александър Иванови, жи ве ещи в 
Свищов, да ря ват стро ител ни те ма те ри али и бо
ите за ре монт на фа са да та на кулата. 

Спонтанно да ри те ли те за поч на ха да се 
увеличават. Приятели на Бърдарски ге ран от бли
зо и да леч за яви ха же ла ние да се вклю чат в ини
ци ати ва та и та ка фон дът за на би ра не на сред с т
ва за ре монт на ча сов ни ка пре рас на в об щес т вен 
фонд за да ре ния за Бърдарски ге ран по по вод  
пред с то ящо то чес т ва не на 125го диш ни на та на 
селото.

Тома Гласнов пръв да ри 500 ев ро сега, а по 
Великден още 300 евро, ко ито са дос та тъч ни да 
пок ри ят ос вен ремонта, та ка и ед но го диш ни те 
нуж ди на часовника.

„Помогни си сам, за да ти по мог не и Господ!“ 
Жителите на Бърдарски ге ран нап ра ви ха пър ва та 
крач ка към осъз на то то въз п ри ема не на об щ нос т
та ка то сила, ко ято мо же да сът во ря ва чудеса.

Банковата смет ка на Инициативния ко ми тет за 
чес т ва ни ята на 125го диш ни на та на Бърдарски 
ге ран е:

INTERNATIONAL ASSET BANK
Клон Бяла Слатина
IBAN:  BG 03 IABG 7494 500 243 3000
BIC: IABGBGSF
„Инициативен ко ми тет за чес т ва ния”

Идея, пре вър на та 
вреалност

ТОМАГЛАСНОВ

На тър жес т ве но съб
ра ние в ОД МВР 

 Монтана ди рек то рът ко ми
сар Валери Димитров връ
чи по 3000 лв. на 11 де ца 
на по чи на ли слу жи те ли на 
дирекцията. 

Паричните сред с т ва са 
съб ра ни от доб ро вол ни 
суми, да ре ни от слу жи те ли
те на об лас т на та дирекция, 
от бла гот во ри те лен тур нир 
по фут бол на ОД МВР и 
от про даж ба та на коледни 
картички, из ра бо те ни от 
де ца та на Втората дет с ка 
по ли цейс ка ака де мия в Лом.

По слу чай Коледните и 
Новогодишните празници, 
как то и за пос тиг на ти ви

со ки ре зул та ти в слу жеб
на та дейност и кон к ре тен 
при нос при из пъл не ние 
на про фе си онал на задача, 
ко ми сар Валери Димитров 
и зам.ди рек то рът ко ми сар 
Кирил Георгиев наг ра ди
ха 8 слу жи те ли на об лас
т на та ди рек ция на МВР. 
По съ щия по вод дру ги 18 
слу жи те ли са по ви ше ни в 
ка те го рия и длъжност. Пет 
слу жи те ли са наг ра де ни от 
ко ми сар Димитров с па
рич ни награди. Служител 
на кри ми нал на по ли ция на 
РУП Монтана е от ли чен от 
ми нис тъ ра на вът реш ни те 
ра бо ти с “обя вя ва не на бла
го дар ност”.■

▲Над3000левасасъбраниприблаготворител-
наакциянаОДМВРМонтаназаподпомаганена
11децанапочиналислужителинадирекцията.
Паритебяхавръченинатържественосъбра-
ниеотдиректоранаОДМВРкомисарВалери
Димитров

Повишения и награди 
за служители на 
ОД МВР – Монтана

Любомир
ВЕСЕЛИНОВ

За ос ма по ред на го ди
на в Белоградчик се 

про ве де Традиционен ко
ле ден тур нир по волейбол. 
Негови ор га ни за то ри бя ха 
Община Белоградчик и 
во лейбо лен клуб „Град”. В 
със те за ни ето взе ха учас
тие осем отбора, а ос вен 
ти мо ве те на VІІІ, ІХ, Х, ХІ 
и ХІІ клас, се вклю чи и от
бор на ветераните. За пър
ви път учас т ва ха в тур ни ра 
със свои от бо ри и V и VІ 
клас със сре ща по меж ду 
си, за вър ши ла при ре зул
тат 1:2 гейма. 

В про дъл же ние на ня
кол ко дни по чи та те ли те 
на во лейбо ла  спорт с 
тра ди ции за града, ста
на ха сви де те ли на майс
тор с ки те из пъл не ния на 
състезателите, ка то над 
всич ки се от к ро ява ха 
младежите, ко ито се със
те за ват за во лейбо лен клуб 
„Град”. След зре лищ ни те 
мачове, из пъл не ни с мно
го емо ции и драматизъм, 
тур ни рът из лъ чи и сво ите 
победители.

Кметът Борис Николов 
поз д ра ви призьо ри те и 
всич ки учас т ни ци в тур ни
ра и връ чи ку пи и гра мо ти 
на пър ви те три от бо ра 
 ХІІ  клас – І  място, Х 
клас – ІІ мяс то и  от бо
рът на ве те ра ни те – ІІІ 
място. Директорът на 
СОУ „Хр. Ботев”   Цецка 
Нешева, и Красен Христов 
– треньор и пре по да ва тел 
по физкултура, съ що учас
т ва ха в це ре мо ни ята по 

награждаването. Почетни 
гра мо ти от име то на ВК 
„Град” бя ха връ че ни на 
от ли чи ли те се състезатели: 
Кирил Радославов – за 

найпо ле зен със те за тел,  
Иван Генов – за найдо бър 
раз п ре де ли тел, Моника 
Ролинска – за наймъж
ко мо ми че и  Николай 

Вътев – за найдо бър на па
да тел. Те по лу чи ха и ин
ди ви ду ал ни награди, оси
гу ре ни от фир ма „В.А.Т.” 
 Белоградчик.■

наг ра ди по бе ди те ли те 
в тра ди ци он ния 
ко ле ден тур нир 
по во лейбол  

Кметът  на  
Белоградчик 
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Епархийският съ вет 
на Видинската мит ро
по лия за поч на про це ду
ра по ка но ни зи ра не на 
чип ров с ки те въстаници. 
Решението е взе то през 
но ем в ри по пред ло же
ние на Преосвещения 
Велички епис коп Сионий, 
Викарий на Видинския 

митрополит. Вече е 
съз да де на комисия, ко
ято ще съ бе ре нуж ни те 
документи. По те ма та 
тряб ва да се про из не се 
Светият си нод в пъ лен 
състав. 

Епископ Сионий пред
ла га да бъ дат ка но ни зи
ра ни за ги на ли те учас

т ни ци във въс та ни ето 
от 1688 г. от Чипровци, 
Копиловци, Железна, 
Долно Церовене и ос та
на ли те се ли ща в района. 
В бо еве те жи во та си са 
да ли хиляди. Костите на 
мно го от уби ти те се па зят 
в Чипровския манастир. 
Повечето са православни, 

но сред тях има и 
католици. Католическата 
цър к ва “Света Мария” 
то га ва е срав не на със 
земята. Всяка го ди на през 
ок том в ри в све та та оби
тел се съ би рат стотици, 
за да по че тат па мет та на 
пред ци те си. 

Комисията за ка но

ни за ци ята се ог ла вя ва 
от епис коп Сионий. Тя 
ще из ди ри све де ния за 
име на та на ду хов ни ци те 
учас т ва ли в Чипровското 
въстание. 

Ще съ бе ре съ що ис
то ри чес ки све де ния 
и сним ков материал. 
Всички све де ния и ма те

ри али с под гот вен док
лад ще бъ дат вне се ни в 
Светия Синод. Първото 
за се да ние е нас ро че но 
за 18 яну ари 2012 г. в 
Чипровския ма нас тир 
“Св. Йоан Рилски“. 

На 3 ап рил в храм
па мет ни ка “Св. Ал. 
Невски” в София пат
ри арх Максим из вър ши 
пър ва та си канонизация. 
За свет ци цър к ва та 
той обя ви Баташките и 
Новоселските мъченици. 
Това бе пър ва та ка но ни
за ция от 49 г. на сам  през 
1962 г. за свет ци са обя ве
ни Паисий Хилендарски 
и Софроний Врачански.■ 
Слово плюс

Обявяват чип ров с ки те
мъ че ни ци за свет ци

Награди за врачански 
художници

►Кметътна
Врацаинж.Николай
Ивановвръчинагра-
дитенаКоледната
изложба-базар
наврачанските
художници,коятосе
провеждазачетвър-
типътищепродъл-
жиот20декември
2011г.до25януари
2012година.

Двадесетиседем
врачанскихудож-
ницисапредстави-
ли54своитворби.
Журивсъстав:пред-
седател-Силвия
Равнополска,ичле-
нове-ЯворВенчев
иМиленВасилев,
определиносите-
литенапърванаг-
радавразделите
живопис,скулптура,
графикаипри-
ложноизкуство.
Наградитебяхавръ-
ченисъответнона:

Александър
Василев-Василевса
спечелипърванаг-
радавкатегория
живопис,Валентин
Леков–вкатегория
графика,Красимир
Кръстеввкатего-
рияскулптура,а
вразделприложно
изкуствопърванаг-
радаспечелиТодор
Митов.

СНИМКА: ОБЩИНА ВРАЦА

Цветан ИЛИЕВ
Сред по роя от стихосбирки, 

го ля ма част от тях графомански, 
по пад неш ли на ис тин с ко по ети
чес ко творение, ти се ис ка да 
извикаш: „Еврика!” С та ко ва чув с
т во пос рещ нах сти хос бир ка та на 
Александра Симеонова „Отиваш 
си, ля то”, вто ра ней на книга. Не 
зная как да поч на мо ите бележки. 
Заглавието на сти хос бир ка та е 
емблематично. Това е во до раз де
лът меж ду ля то то и есен та и мо же 
би той е найбла го дат ни ят из вор 
за по етич ни откровения. Това е 
вре ме на по ети чес ка та жарава, на 
при род на та и жи тейс ка мъд рост 
и философия, на за ви си мос т
та на при род ни те със то яния с 

човешките, на дъл бо ки раз мис
ли за кра со та та и сми съ ла на 
живота, за вселената, на ре че на 
любов. Симеонова ни по та пя в ед
на лят ноесен на атмосфера, в ко
ято чо ве кът неп ри ну де но се изя
вя ва с фи ло соф с ко то си сияние, с 
го ля ма та си любов. В та зи ат мос
фе ра той не мо же да бъ де ин ди
фе рент но същество, а мислещо, 
развълнувано, с ед но буй но 
под вод но течение. И откровения, 
откровения. Не слу чай но пър ви ят 
ци къл е озаг ла вен „Есенна жа ра
ва”, а вто ри ят – „Небесна те съз
да дох”. Тя съ ну ва огъ ня на жъл ти
те лис та и своя танц сред тях „на 
нес ти нар ка та”. Това мо же да го 
ка же са мо ис тин с ка поетеса. Как 

да не обе щае на вя тъ ра да тръг не 
с него? Това е осо бе но със то яние 
на ду ха и сърцето. Нищо чудно, 
че коп не жът е не ис тов за „се но
кос”, за „мно го слън це”, зе мя та да 
е пъл на с „уха ние”, „тре ви те да 
са мор ни от жи вот” и „бил ки те да 
ме опи ват с ди ха ние”, за да бъ де 
„прос та ка то про лет на трева, неж
на ка то стрък че от тинтява, чис та 
ка то из вор на во да”. Красотата за 
нея е „въл шеб ни ца”, а „мъдрост, 
то ва е на деж да”, ко ято щед ро 
из ви ра от пос лед ни те листа. Дори 
да дой де зима, „в мен лет ни во ди 
ще ми пе ят”. И в тая лят ноесен на 
па но ра ма ес тес т ве но осо бе но и 
цен т рал но мяс то за ема лю бов та 
ка то все ле на на нежност, вдъх
но ве но и на еле гич ност от да леч
ност и раздяла. Нека от ми на ва 
любовта, но тя я жа ду ва да ос та
не „въз душ на и не бес на”, та ка ва 
лю бов има „сво ето топ ло място, 
там, при звез ди те”, т.е. то ва е 
го ля ма та чо веш ка любов, ко ято 

вдъхновява, сътворява, пра ви 
чо ве ка пти ца и въл шеб ник – Тя е 
труд на любов. За нея по ете са та 
сът во ря ва об ра за на лю би мия 
с „найжа ду ва ни чер ти”, „мъж ки 
ха рак тер”, „с глас, кой то об ри ча”, 
„с не заб ра ви ми очи” и „щас т ли во 
бре ме да бъ деш оби чан”., т.е. да 
е дос то ен за лю бов та „въз душ на 
и не бес на”. Но да ли на те зи из пи
та ния е спо со бен ре ал ни ят образ. 
Оказа се, че той не из дър жа на 
„ви хъ ра праз ни чен” и се зав ръ ща 
при „дел ни ка с найобик но ве ни 
не ща”. В та къв слу чай той ня ма 
да по чув с т ва „зла то то на есен та 
по тро то ари те”. Найстрашното, 
ко ето до веж да до сбогуване, е 
мигът, ко га то той об ли ча „найгру
ба та си дре ха и всич ки свет ли ни 
гас нат в не го”...

До тук ще спра, ма кар че мно
го доб ри ду ми на пи рат да бъ дат 
ка за ни за то ва по етич но цвете. Не 
слу чай но тре ти ят ци къл но си заг
ла ви ето „Топлина за цве те”.■

Благо ПРАНГОВ 

Размишления 
пред бъдника

Към читателите на в. „Слово плюс”

Пак кръгът годишен завъртя се
във дървото с връх във вечността;
времето, със ореол от страсти,
бди над бъдещето на света.

Покрай бъдника, с пламтящо слово,
българския род да поздравим
и да бъдем винаги готови
бъдещето му да защитим.

Стига двойственост! Омрази стига!
Да гравираме във съвестта,
докъдето времето достига,
на дедите добродетелта!

„Слово плюс” отключва светли двери,
бодрост влива в тъжните ни дни;
в „Слово плюс” днес всеки ще намери
вярата в честити бъднини.

И оная епохална ера
на спокойствие и на възход,
през която черните химери
бе загърбил целият народ.

... Пак кръгът годишен завъртя се
във дървото с връх във вечността;
времето, със ореол от страсти,
бди над бъдещето на света.

Нищо, че света затрупва зима.
И животът зъл е и... суров.
Щом го има „Слово плюс”, ще има
вяра и надежда, и любов...

Декември 2011 г., Разлог

Докосване до жа ра ва
„Отиваш си, ля то”, Александра Симеонова, 
„Полимона” ООД, Монтана, 2010

Поетичен салон


