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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

Елеонора ЦАНОВА
В къс ния пе тък дой де 

бла га та вест, че ли де
ри те на Европа въп ре ки 
че сви ха ев ро пейс кия 
бюджет, глав но по нас то
ява не на Англия, са би ли 
благосклонни, от пус кай ки 
за България 12 млрд. ев ро 
нет ни при хо ди по ве че . От 
тях за род но то зе ме де лие в 
по ве че ще има през прог
рам ния пе ри од 20142020 
г. 2 млрд. евро. 

260 млн. ще по лу чим за 
зат ва ря не то на бло ко ве от 
ед но до шест. Това ре ше
ние на дър жав ни те гла ви 
на ев рос т ра ни те дой де 
след ин фар к т ни мно го ча
со ви де ба ти . Се га на ход е 
Европарламентът.

Часове пре ди да се раз
чуе но ви на та , че стра на та 
ни ще по лу чи през след ва
щи те се дем го ди ни по ве че 
па ри от Европа, по по ка на 
на Търговскопро миш ле
на та па ла та Враца, пред 
пред п ри ема чи и бан ке ри 
от ре ги она сво ята по зи
ция из ра зи ев ро де пу та тът 
и за мес т никпред се да тел 
на Ко ми си ята по бю джет 
към Европейския пар ла
мент Ивайло Калфин. Той 
бе ка те го ри че н,  че то ва 

оряз ва не на ев ро бю дже та 
ня ма да е доб ро и тъй ка
то пред с тои при ема не то 
на то зи на ма лен бю джет в 
пар ла мен та на Европа, той 
прог но зи ра , че ще бъ де 
отхвърлен. В пе ри од на 
кри за не мо же да се пес ти 
от пуб лич ни ин вес ти ци
и , а дър жав ни те гла ви да 
бъ дат та ка доб ри да не 
обещават, щом не мо же да 
се пла ща . Па ри те от внос
ки те на стра ни те член ки 
на Съюза се съ би рат на 
ед но мяс то и се да ват за 
оп ре де ле ни при ори те ти, те 
ста ват повече, ка то вся ко 
ев ро вкар ва още по не три 
ев ро и та ка се на соч ват 
подоб ре спо ред ев ро
пейс ки те цели, по яс ни той 
пред при със т ва щи те на 
срещата.Това, ко ето за ба
вя Евросъюзът ка то пла ща
ния по проектите, се по ема 
от на ци онал ни те бю дже ти 
и от бю дже ти те на об щи
ни те и ние казваме, че та ка 
по ве че не мо же да бъде, 
ка то имаш ангажименти, 
тряб ва да се пла щат и 
па ри те да не се връ щат 
обратно.

Той пот вър ди , че па ри те 
за бъл гар с ко то зе ме де лие 
ще са по ве че , но без на
ци онал но доп ла ща не пак 
ще сме под сред но то за 
Европа. 

Преди дис ку си ята с 
биз не са той се срещ на с 
кме та на Враца Николай 
Иванов. Заедно те об съ ди
ха ак ту ал на та со ци ал но
ико но ми чес ка си ту ация в 
общината, пер с пек ти ви те 
и приоритетите в един по
дъл гос ро чен план и проб
ле ми те във вре ме на криза, 
ка то Калфин се ан га жи ра 
да по ма га при тър се не то 
и на соч ва не то на ин вес ти
ции към Врачанско. ■

Про тест сре щу смет ки
те за  ел. енер гия има ше и 
в Монтана в неделя. Около 
200 души не до вол ни се 
съб ра ха пред сгра да та на 
„Електроразпределение”. 
Изгориха ри ту ал но ня кол ко 
смет ки за ток и тъй ка то ни кой 
от фир ма та  не се появи, поч
на ха да се разотиват. Накрая 
ня кол ко от похрабрите, а те 
бя ха жени, до не со ха ня кол ко 
ду зи ни яйца, за да за ме рят 
сградата.

Сложиха началото на 

подписка, която ще бъде 
изпратена до Народното 
събрание и ЧЕЗ. „ЧЕЗ да 
си отидат”, е искането в 
подписката. 

Протестът беше ор га ни зи ран 
в со ци ал ни те мре жи, затова в 
него се вклю чиха тол ко ва мал
ко хора. Недоволните са много 
повече.

В Лом също бе организирана 
подписка за разтрогване на 
договора с ЧЕЗ. Събрани са 
над 400 подписа. ■ Слово 
плюс        СНИМКА: КРУМ КРУМОВ

И в Монтана про тестираха 
сре щу смет ки те за ток

Ивайло 
Калфин: България по лу ча ва по ве че , 

на ход е Европарламентът

ЕТ „НЕШО МИРАНОВ”
Нешо МИРАНОВ – управител

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

Диана СИРАКОВА
В края на 2012 го ди на 

Видин е бил ре кор дьор 
по безработица, съ об ща
ват от Бюрото по труда. 
Неработещо е 22% от тру
дос по соб но то на се ле ние 
или 8329 ду ши . 
Наймно го без ра бот ни са 
ре гис т ри ра ни в Грамада – 
37,90 от трудоспособните, и 
в Брегово – 36,80%. Висока 
е без ра бо ти ца та и в об щи
ни те от ра йо на на тру до во то 
бю ро в Белоградчик. 
Продължава да рас те и 
мла деж ка та безработица. 
В края на 2012 го ди на без 
пре пи та ние са ос та на ли 
969 ду ши на въз раст до 29 
години. Само за 1 ме сец те 
са се уве ли чи ли с 28 души. 
Но найза сег на ти от лип
са та на ра бо та са жените. 
Те са по ло ви на та от всич ки 
безработни. 1728 ду ши си 

тър сят но ва ра бо та по ве че 
от го ди на вре ме. 
В края на 2012 все пак 324 
без ра бот ни са пос тъ пи ли на 
но во място. Конкуренцията 
за сво бод ни те ос та ва ви со
ка – за ед но мяс то се бо рят 
13 души.■

Видин с ре кор ден 
брой безработни

Премиерът Борисов:

Мостът при Видин 
– Калафат ще бъде
открит на 9 май

►Четете на 2-а стр.
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Министърпред
се да те лят бе 
пос рещ нат пред 

му зея Кръстата ка зар ма 
от кме та на Видин Герго 
Гергов, на род ния пред с
та ви тел Владимир Тошев, 
об лас т ния уп ра ви тел инж. 
Цветан Асенов и пред се да
те ля на Общинския съ вет 
Пламен Трифонов. Бойко 
Борисов, за ед но с ми нис
т ри те Вежди Рашидов, 
Десислава Атанасова и 
Ивайло Московски, пре ря
за лен та та на ре но ви ра на та 
сгра да на ви дин с кия музей. 
Ремонтът е направен по 

про ект „Възстановяване 
на сгра да та на Кръстатата 
ка зар ма (ет ног раф с ка 
експозиция) и из г раж да не 
на при ле жа ща та й ин ф
рас т рук ту ра”, фи нан си ран 
чрез Оперативна прог ра ма 
"Регионално развитие". 
Изразходвани са 1 505 776 
лв. 

Гос тите раз г ле да ха въз
с та но ве на та сгра да и из
лож бата „Градски бит”. 
Министърът на кул ту ра та 
Вежди Рашидов оп ре де ли 
Кръстата ка зар ма ка то уни
ка лен музей, кой то ня ма 
ана лог в ар хи тек тур но от

но ше ние в све то вен мащаб.
След то ва пре ми ерът по

се ти МБАЛ „Св. Петка”, 
къ де то офи ци ал но бе пред
с та вен но вия ком пю тъ рен 
томограф. Средствата, оси
гу ре ни от Ми нис тер с т во то 
на здра ве опаз ва не то, за 
ви дин с ка та бол ни ца въз ли
зат на 1 007 853 лв. Освен 
томографа, с тях са за ку пе
ни два апа ра та за ди ализ но 
лечение, мо би лен рен т ге нов 
апа рат и е из г ра де на сис те
ма за во до очис т ва не с об
рат на ос мо за в от де ле ни ето 
по неф ро ло гия и ди ализ но 
лечение. Здравният ми нис

тър Десислава Атанасова 
каза, че в пос лед ни те го
ди ни във ви дин с ка та бол
ни ца са ин вес ти ра ни око ло 
3 млн. лв. Тя до пъл ни, че 
найго ля ма та ин вес ти ция 
са мла дите специалисти, 
ко ито са ос та нли в род ния 
си град.

Кметът Герго Гергов из
ка за за до вол с т во то си, че 
Видин има та ка ва чу дес на 
болница, обо руд ва на с мо
дер на апаратура, раз по
ла га ща с ква ли фи ци ра ни 
мла ди хо ра и бла го да ри за 
под к ре па та от стра на на 
правителството.

Премиерът от бе ля за 
факта, че бла го да ре ние на 
ре али зи ра ни те мер ки за 
енер гий на ефек тив ност 
във ви дин с ка та болница, 
нейни те раз хо ди за енер гия 
са на ма ле ли 4 пъти. Той 
из ра зи уве ре нос т та си, че 
във Видин ще про дъл жат 
да се случ ват ху ба ви не
ща и обеща, че след бу л. 
„Панония” ид ва ред и на 
надлеза. Бойко Борисов 
заяви, че в найдоб рия 
слу чай мо же да се очак ва 
от к ри ва не то на мос та при 
ВидинКалафат да ста не на 
9 май. След от к ри ва не то на 
два та обекта, той се раз хо ди 
по Дунав мост 2.■ Слово 
плюс

МомчеотМонтана
бесред
делегатите
на ТийНЕТ 
Парламент 2013

Абитуриентът Мартин Стефанов от Монтана 
е един от де се ти ма та делегати, ко ито учас т ват в 
пър вия по ро да си ТийНЕТ Парламент. Заедно с 
мла де жи от ця ла та стра на той се вклю чи в при
ема не то на Харта на он лайн пра ва та на мла ди
те хора. Дискусията се със тоя на 5 фев ру ари в 
Народното събрание. Мартин Стефанов е въз пи та
ник на ПТГ “Юрий Гагарин” и пред се да тел на сдру
же ние “Младежки глас” за об ласт Монтана.

Десетимата учас т ни ци има ха въз мож ност да 
за щи тят пра ва та на сво ето по ко ле ние пред пред
с та ви те ли на пуб лич ния и час т ния сектор, сред 
ко ито и на найго ля ма та со ци ал на мре жа в све
та  Facebook. В края на дис ку си ята бе гла су ва на 
Харта на он лайн пра ва та на младите. Преди пар
ла мен тар но то съ би тие мла де жи те се вклю чи ха в 
ед нод нев на ра бо тил ни ца за ак тив но гражданство.

Организатор на ТийНЕТ Парламента за 
България е Националният цен тър за бе зо па сен 
интернет, ко ор ди ни ран от фон да ция “Приложни из
с лед ва ния и комуникации” и асо ци ация “Родители” 
с под к ре па та на прог ра ма “Безопасен Интернет” 
на Европейската комисия. Инициативата це ли да 
на сър чи граж дан с ко то учас тие и от го вор но то по ве
де ние на мла ди те хо ра в интернет.

На 5 фев ру ари 2013 г. бли зо 100 стра ни от всич
ки кон ти нен ти от бе лязаха за де се ти път меж ду на
род ния Ден за бе зо па сен интернет. 

Събитието е ини ци ати ва на Европейската ко
ми сия и от бе ляз ва не то се ор га ни зи ра от INS@FE 
 ев ро пейс ка та мре жа от 30 на ци онал ни цен тъ ра 
за бе зо па сен интернет, с ос нов на ми сия да на сър
ча ват позитивната, бе зо пас на и от го вор на упот ре
ба на интернет и мо бил ни тех но ло гии сред де ца та 
и мла ди те хора. 

През 2013 г. фо ку сът на Деня за бе зо па сен ин
тер нет е вър ху он лайн пра ва та и от го вор нос ти те 
на потребителите. ■ Слово плюс

Бойко 
Борисов: 
Мостът 
при Видин 
– Калафат 
ще бъде 
открит
на 9 май

Мирослав ГЕТОВ

На прес кон фе рен
ция кме тът на 
Община Мездра 

Иван Аспарухов и зам.
кме тът по уп рав ле ние на 
про ек ти и ин вес ти ции 
инж. Николинка Кътовска 
пред с та ви ха пуб лич но 
про ек та „Община Мездра 
с енер гий ноефек тив на 
об ра зо ва тел на ин ф рас т
рук ту ра” с Бенефициент 
 Община Мездра. Той се 
осъ щес т вя ва по Договор 
на ОП „Регионално раз ви
тие” 2007  2013 г., съ фи
нан си ра на от Европейския 
съ юз чрез Европейския 
фонд за ре ги онал но раз ви
тие (ЕФРР). 

На бри фин га ши ро ка та 
об щес т ве ност бе ше за поз
на та с целите, дейнос ти те 
и очак ва ни те ре зул та ти от 
ре али зи ра не то на проекта. 

Основната цел е да се 
оси гу ри ви со ко ни во на 
енер гий на ефек тив ност 

на об щин с ка та об ра зо ва
тел на инфраструктура, а 
спе ци фич ни те цели: да 
се по ви ши енер гийна та 
ефек тив ност в че ти ри об
щин с ки учеб ни заведения; 
да се оси гу ри бла гоп ри ят
на ра бот на сре да за деца, 
ученици, учи те ли и по мо
щен пер со на и да се по
ви ши пуб лич на та ин фор
ми ра ност за ин те ли гент но 
из пол з ва не на енергията. 

По про ек та ще бъ
дат са ни ра ни ЦДГ 
№1, ЦДГ №2 и ПГ 
„Алеко Константинов” 
 гр. Мездра и ОДЗ  с. 
Зверино, в ко ито се обу

ча ват и въз пи та ват 319 
де ца и уче ни ци и ра бо тят 
58 пе да го зи и по мо щен 
персонал. Инвестицията 
е на со че на и към по доб
ря ва не на дос тъ па до об
ра зо ва ние и ин тег ра ция 
на де ца та и уче ни ци те от 
ром с ки произход. 

Представен бе и еки път 
за уп рав ле ние на проекта: 
инж. Антон Антонов 
 ръководител, Христо 
Михайловски  тех ни чес
ки ко ор ди на тор и Цецка 
Кирилова  счетоводител. 

Община Мездра е 
склю чи ла до го во ри за 
из пъл ни тел на стро ител

номон таж ни те ра бо ти 
с „Главболгарстрой” 
АД  София, за стро ите
лен над зор със „Синко 
Инженеринг” АД  София 
и за уп раж ня ва не на ав
тор с ки над зор  с „ВКД 
Инженеринг” ЕООД  
Враца. 

Бюджетът на про ек та е 
891 730.89 лв., от ко ито 
757 971.26 лв. (85%) без
въз мез д но фи нан си ра не 
от ЕФРР и 133 759.63 
лв. (15%) соб с т вен при
нос на Община Мездра. 
Срокът за из пъл не ние е 
14 месеца, до 28 май 2013 
година. ■

Георги ПЕТРОВ

В об щи на Лом бе 
нап ра ве на сим во
лич на пър ва коп ка 

от кме та Иво Иванов за 
из г раж да не на цен тър от 
се ме ен тип за нас та ня ва не 
на де ца с увреждания.

Общата стойност на 

про ек та е 82 768 ле ва и се 
ре али зи ра с фи нан со ва та 
под к ре па на Оперативна 
прог ра ма „Регионално 
раз ви тие 20072013 г.” 
чрез Европейския фонд 
за ра йон – раз ви тие на 
общината. Това ще по доб
ри ин ф рас т рук ту ра та на 

гра да ни, ка за кме тът Иво 
Иванов за по доб ря ва не 
со ци ал ни те ус лу ги на де
ца та в риск. Проектът ще 
бъ де из пъл нен от фир ма
такон сор ци ум „Стели 03” 
ЕООД – Лобутак Лобутов 
Конярски и сие. Центърът 
е про ек ти ран от 12 мес та 

плюс две до пъл ни тел ни и 
ще бъ де пре дос та вен на де
ца с ув реж да ния над 3го
диш на въз раст и в сре да ,б
лиз ка до семейната. За тях 
ще се по ла гат спе ци ал ни 
гри жи и ще бъ дат раз к ри ти 
9 но ви ра бот ни места.

На пър ва та коп ка при
със т ва ха Георги Ценов, 
ди рек тор на РДСП 
– Монтана, Стефан 
Панталеев, пред се да тел 
на Общински съ вет – Лом, 
Александър Александров 
и Камелия Асенова, зам.
кме то ве в Община Лом, 
об щин с ки те съветници, 
пред с та ви те ли на ин с
ти ту ци ите за со ци ал ни 
услуги, мно го граж да ни и 
общественици.■

Новцентър
отсемеентип
за де ца с 
ув реж да ния

В Лом

В община Мездра

Енергийна ефективност 
вучилищата
Представиха про ек та „Община Мездра с енер гий ноефек тив на 
об ра зо ва тел на ин ф рас т рук ту ра” с бюджет 891 730 лв.
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Мирослав ГЕТОВ
Публичното об съж да не 

на от че та за из пъл не ни ето 
на бю дже та за м. г., на про
ек то бю дже та за т. г. и на го
диш на прог ра ма за уп рав ле
ние и раз по реж да не с имо
тиоб щин с ка соб с т ве ност 
се ор га ни зи ра от Община 
Мездра за де се та по ред на 
година. Дискусията ува жи
ха слу жи те ли в об щин с ка та 
администрация, об щин с ки 
съветници, кме то ве на се
ла и кмет с ки наместници, 
ди рек то ри на учи ли ща и 
дет с ки градини, сек ре та ри 
на читалища, уп ра ви те ли 
на об щин с ки дру жес т ва и 
предприятия, ръ ко во ди те ли 
на со ци ал ни институции, 
пред с та ви те ли на син ди ка
ти те и на медиите.

„В ус ло ви ята бю джет ни 
ог ра ни че ния найго ля мо
то за во ева ние на Община 
Мездра през 2012 г., че не 
до пус нах ме отс тъп ле ние 

от по ети те ан га жи мен ти 
и из пъл не ни ето на пос
та ве ни те цели, за яви при 
пуб лич но то об съж да не на 
от че та на ми на ло го диш
ния бю джет кме тът Иван 
Аспарухов. Запазихме броя 
и ка чес т во то на пуб лич ни
те услуги, пре дос та вя ни на 
гражданите, ня ма зак ри ти 
бю джет ни звена, ус пях ме 
да оси гу рим  не об хо ди ми те 
сред с т ва за обез пе ча ва не 
на те ку щи те пла ща ния по 
ев ро пейс ки те проекти.” 

Приходната част на 
Бюджет’2012 е в раз мер 
на 10 628 819 лв., от ко
ито 6 565 327 лв. дър жав
ни и 4 063 492 лв. мес т ни 
постъпления. Спрямо 2011 
г. ръст бе ле жат при хо ди те 
от иму щес т ве ни данъци, 
не да нъч ни те приходи, при
хо ди те от кон це сии и от 
об щин с ки такси. 

През м. г. Община 
Мездра е оси гу ри ла тру до ва 

за етост на над 340 без ра
бот ни чрез ре али зи ра не то 
на пет со ци ал ни про ек та по 
ОП „Развитие на чо веш ки те 
ре сур си”, по ко ито са ус во
ени об що 960 хил. лв. По 
ОП „Регионално раз ви тие” 
прик лю чи ха дейнос ти те по 
про ек та „Корекция на ре ка 
Боденска ба ра” и стар ти ра 
из пъл не ни ето на про ек та 
„Историята, кул ту ра та и 
при ро да та  ту рис ти чес
ки те ат рак ции на об щи на 
Мездра”, по ко ито през 
2012 г. са ус во ени око ло 3 
млн. и 130 хил. лв. В мо
мен та се ре али зи ра про ек
тът „Създаване на ус ло вия 
за раз ра бот ва не и при ла га не 
на ефек тив ни и ефи кас ни 
по ли ти ки за ус тойчи во раз
ви тие на об щи на Мездра” 
по ОП „Административен 
ка па ци тет”, по ко ито до се
га са ус во ени мал ко над 13 
500 хил. лв. 

Същевременно през 

м. г. са из пъл не ни още 
10на позна чи ми обек ти 
в сфе ра та на ка пи тал но
то строителство: ре монт 
на улици, чет вър ток лас
ни пъ ти ща и со ци ал на 
инфраструктура, на об ща 
стойност към 500 хил. лв., 
в т. ч. по про ек та за из г раж
да не на те ра пев тич на ра бо
тил ни ца за де ца и мла де жи 
с увреждания, ре али зи ран 
с фи нан со ва та под к ре па на 
япон с ко то правителство. 

Целите, ко ито си пос
та вя кмет с ка та уп ра ва 
през 2013 г., са за паз ва не 
бю джет на та ус тойчи вост 
на об щи на та при неп ро ме
не ни раз ме ри на мес т ни те 
данъци, так си и це ни на 
услугите, прив ли ча не на 
сред с т ва от ев ро пейс ки те 
и на ци онал ни програми, 

за паз ва не ни во то на со ци
ал на та ин ф рас т рук ту ра и 
пред ла га ни те услуги, оси
гу ря ва не на съ фин си ра не то 
при ре али зи ра не то на спе
че ле ни те европроекти. 

Финансовата рам ка 
на Проектобюджет’2013 
е 11 670 611 лв. От тях: 
6 367 074 лв. дър жав ни 
и 5 303 537 лв. мес т ни 
приходи. 

През т. г. Община Мездра 
ще про дъл жи да ра бо ти по 
из пъл не ни ето на че ти ри 
европроекти: за са ни ра не 
на учеб ни заведения, за 
из г раж да не на ар хе оло ги
чес кия ком п лекс „Калето”, 
за нап ра ва та на два цен тъ
ра за нас та ня ва не от се ме
ен тип и на две за щи те ни 
жи ли ща и за из г раж да не на 
пре чис т ва тел на стан ция за 

от па дъч ни те во ди  с бю
джет об що над 27 млн. лв. 

Сред ос та на ли те позна
чи ми обекти, за ло же ни 
за ре али зи ра не през 2013 
г., са ре монт на 16 ули
ци в Мездра, Зверино, 
Долна и Горна Кремена, 
Дърманци, Елисейна, 
Крапец, Люти дол и Люти 
брод, Моравица, Очин 
дол, Ребърково, Руска бе
ла и Типченица, ре монт на 
сел с ки те пло ща ди в Лик и 
Цаконица, ре кон с т рук ция 
на IVклас ни те път ни от
сеч ки Върбешница  Враца, 
Боденец  Върбешница, 
Горна Кремена  
Върбешница, Старо се ло 
 Брусен  Мездра, Ослен 
Криводол  Лик  Дърманци 
и Зверино  Оселна, дос тав
ка на съ оръ же ния за дет с ки 
площадки, а при одоб ре ние 
на про ек та по „Красива 
България”  съ фи нан си ра не 
на раз ши ре ни ето на Дома 
за ста ри хо ра  всич ко то ва 
на об ща стойност око ло 980 
хил. лв. ■

Уважаеми съграждани,
Представям ви про ек то бю

дже та за 2013 го ди на на об щи
на Монтана, пла ни ран в рам ка та на 28 
ми ли она 380 хи ля ди лева. Тя е уве ли
че на с бли зо един ми ли он ле ва спря мо 
на ча ло то на ми на ла та година, но сред
с т ва та са да леч поог ра ни че ни от тези, 
с ко ито раз по ла гах ме през найдоб ра та 
бю джет на го ди на за пос лед но то де се
ти ле тие – 2009а. 

Ще от бе ле жа ня кои от найваж ни те 
стро ител ни обек ти на общината, ко ито 
ще про ме нят Монтана. 

Тази го ди на е стар ти ра ща за стро
ител ни те дейнос ти от найго ле мия про
ект за града, свър зан с раз ши ря ва не то 
и ре ха би ли та ци ята на во доп ро вод на та 
и ка на ли за ци он на та мрежа. 20 ми ли она 
ле ва е го диш на та ин вес ти ция по опе ра
тив на прог ра ма  „Околна сре да”.  

През 2013 г. ще про дъл жим из г раж
да не то на но ви обек ти в со ци ал на та 
инфраструктура. 

Предстои да бъ дат от к ри ти три къ щи 
и един апар та мент за нас та ня ва не от 
се ме ен тип. С тях съз да ва ме ед на уют
на и удоб на сре да за 50 де ца от со ци ал
ни домове.

Дългоочакваната рес тав ра ция и 
кон сер ва ция на ан тич на та кре пост в 
Монтана съ що ще стар ти ра през нас
то яща та година. Финансирането на 
дейнос ти те е за 1 ми ли он и 300 хи
ля ди ле ва по опе ра тив на прог ра ма 
„Регионално раз ви тие”. С про ек та се 
пред виж да ре кон с т рук ция на кръс
то ви ще то в из точ но то под но жие на 
хълма.

Община Монтана ве че 7а го ди на 
ус пеш но ус во ява сред с т ва по про ек ти
те от тран с г ра нич но то сът руд ни чес т во 
със Сърбия и Румъния. Тази го ди на 
ре зул та ти те от не го ще се от ра зят вър
ху ко му нал ни те ус лу ги и спор т на та 
инфраструктура. 

За по доб ря ва не то на чис то та та в гра
да и се ла та ще бъ дат за ку пе ни но ви 
спе ци али зи ра ни автомобили. На ста
ди он „Огоста” ще бъ де из г ра де но но во 
ос вет ле ние и ле ко ат ле ти чес ки писти.

Планираните сред с т ва за те кущ ре
монт на ули ци са за 1 ми ли он и 165 
хи ля ди лева. През го ди на та ще про дъл
жи и из г раж да не то на пок рив на та кон
с т рук ция на пра вос лав ния храм „Свети 

Дух” и пар ка око ло него. 
И нак рая ис кам да ви уверя, че в уп рав

ле ни ето си ка то кмет на об щи на Монтана 
ви на ги съм отс то явал по ли ти ка за из г

раж да не на мес т на та ин ф рас т рук ту ра 
във всич ки те й об лас ти – здравеопазване, 
образование, екология, икономика, со ци
ал ни дейности, култура, спорт и туризъм. 

Смея да твърдя, че пла ни ра ни те при хо ди 
и раз хо ди в таз го диш ния бю джет от но во 
ще ни на ре дят сред ра бо те щи те за ре ги
онал но то раз ви тие общини.■

Златко ЖИВКОВ, кмет на Община Монтана:

Таз го диш ният бю джет 
от но во ще ни на ре ди 
сред ра бо те щи те за 
ре ги онал но то раз ви тие

Иван АСПАРУХОВ, 
кмет на Община Мездра:

В условията на 
ограничения 
не отстъпихме от 
поетите ангажименти

Публично об съж да не на от че та на 
Бюджет’2012, про ек то бю дже та на Община 
Мездра за 2013 г. и на го диш на та 
прог ра ма за уп рав ле ние и раз по реж да не 
с имо ти  об щин с ка соб с т ве ност през т. г.
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- Г-н Димитров, 
Монтана е един с т ве на та 
об щи на в България, ко-
ято ра бо ти по ев ро пейс-
кия про ект „Последна 
чис та ми ля”. Какво пред-
с тав ля ва той и как ви са 
не го ви те цели?

 „Последна чис та ми ля” 
или „С – LIEGE” е един 
мно го ин те ре сен проект, в 
кой то са вклю че ни общини, 
на уч ни екипи, кон сул тан т
с ки фир ми от 11 раз лич ни 
страни, член ки на ЕС. Сред 
пар т ньо ри те е и ев ро пейс
ка та мре жа на ре ги они те 
и градовете. Общината в 
Монтана е един с т ве на та от 
България. 

Целта на про ек та е да 
се съз да де мо дел за чист 
то ва рен тран с порт в ев
ро пейс ки те градове. Това 
оз на ча ва подоб ро уп рав ле
ние на то зи вид тран с порт 
 с пови со ка енер гий на 
ефективност, с помал ко 
вред ни га зо ве в ат мос
фе ра та на градовете. Ако 
то ва пос ти га ед на община, 
то в Европа я на ри чат ин
те ли гент на и ефек тив на 

мес т на администрация. 
Общината в Монтана ве че 
при ема мер ки за уп рав ле
ние на своя град с ки то ва
рен транспорт. Убеден съм, 
че ско ро и дру ги гра до ве 
ще при ла гат на шия модел. 
Такава е и цел та на про
ек та – по ве че гра до ве в 
Европа да въз п ри емат та зи 
практика.

- Кои са дру ги те 
гродеве, ко ито съ що се 
стре мят към раз лич но 
от се гаш но то уп рав ле-
ние на то вар ния град с ки 
транспорт?

 Градовете са 7 – 
Нюкасъл и Лестър от 
Обединеното кралство, 
Парма – Италия, Щутгарт 
– Германия, Бирзебужа – 
Малта, Шчечин – Полша и 
Монтана – България. Във 
всич ки тях уп рав ле ни ето 
на то вар ния тран с порт е 
на раз ли чен етап. Нюкасъл 
и Лестър учас т ват в про
ек та със сво ите практики, 
от ко ито ние мо жем да 
се учим. На мяс то ви дях 
как ви дра ко нов с ки мер
ки прилагат, за да опаз ват 

чис та сре да та за живот. Там 
дви же ни то на ка ми они те 
е стро го регламентирано, 
в Щутгарт – също. В на ча
ло то на то зи път сме ние 
в Монтана и гра до ве те от 
Малта и Полша. В про ек
та са вклю че ни и мно го 
из вес т ни и ав то ри тет ни 
на уч ни институти, звена, 
екипи. Със свои раз ра бот
ки учас т ва на ци онал ни ят 
тех ни чес ки уни вер си тет 
в Атина, мор с ка та ака
де мия на Шчечин, ФИТ 
– консултинг, „Импириъл 
Колидж – Лондон – ка
тед ра по граж дан с ки и 
еко ло ги чен инженеринг, 
Техническият уни вер си тет 
в Дормунд – Институт за 
прос т ран с т ве но пла ни ра не 
и др. Координатор на про
ек та е гжа Паола Косу от 
ФИТ  Консултинг.

- Какви ще ти на сре да-
та за жи вот при чи ня ва 
то вар ни ят транспорт, за 
да се мис ли за не го во то 
ограничаване?

 Значими. Експерти 
изчисляват, че по ло ви на та 
от об що то го ри во за пъ

тен тран с порт се из га ря 
в град с ки те райони. Това 
за ви си от на чи на на дос
тав ка та на стоки, из пол з
ва ни те пре воз ни сред с т ва 
и нис ка та ефек тив ност на 
сис те ма та за дви же ние и 
прес той на те зи средства. 
Предвижда се пот реб ле
ни ето на енергия, свър за
на с транспорта, до 2030 
го ди на да на рас не с 30%. 
Европейският съ вет пос
та ви ка то цел на ма ля ва не 
на еми си ите на пар ни ко
ви те га зо ве с 20 % до 2020 
година. Ето за що дви же
ни ето на то вар ния тран
с порт в гра до ве те ста ва 
ва жен проб лем на мес т на та 
политика. В об щи ни те на 
го ле ми те ев ро пейс ки гра
до ве ве че има ме ни джър по 
град с ка та логистика.

- Какъв под ход към 
град с кия то ва рен тран с-
порт пред ла га проектът?

 Предлага ог ра ни чи тел
ни и на сър чи тел ни мерки, 
с ко ито се на ма ля ва енер
гийно то и еко ло гич но то 
въз дейс т вие на то вар ния 
тран с порт вър ху сре да та 

за живот. Стимулира се 
чис то то транспортиране. 
Пилотни ек с пе ри мен ти 
се пра вят в 6 стра ни – в 
България, Италия, Полша, 
Обединеното кралство, 
Германия и Малта. С ре зул
та ти те се за поз на ват как то 
администрациите, та ка и 
фирмите, ко ито се за ни ма
ват с то ва рен транспорт. 
Мисля, че и про из во ди те
ли те на тран с пор т ни сред с
т ва съ що ще се ин те ре су ват 
от то зи проект. Разработва 
се и план за дейс т вие на 
Европейската комисия, в 
кой то се пред ла гат мер ки и 
политики, ва лид ни за всич
ки ев ро пейс ки страни.

- Какви мер ки за поч ва 
да при ла га об щи на та в 
Монтана?

 Започваме с про ме ни в 
две от об щин с ки те на ред
би – за ор га ни за ци ята на 
дви же ни ето и за так си те 
за дос тъп на то ва ри те до 
град с ки те зони. Досега 
те зи так си са би ли 5 лв. на 
месец. В Нюкасъл се смя ха 
на та зи цена. При тях па ри
те са мно гок рат но повече. 
И ние ги вдигаме, но в за
ви си мост от ка те го ри ята 
на пре воз но то средство, 
от местата, до ко ито то 
тряб ва да стигне, от го ди
на та на регистрация, от 
ча со ве те на денонощието. 
Например за бус с тег ло 
до 3 тона, про из ве ден след 
2000та година, ще се пла
щат 5 лв. ме сеч но за нощ но 
зареждане, а за двнев
но – 10. За про из ве де ни те 
пре ди 2000та го ди на – по 

25 лв. С те зи так си на сър
ча ва ме нощ но то зареждане, 
дви же ни ето на но ви ав то
мо би ли и ком би ни ра ни те 
доставки. Сега вся ка фир ма 
за реж да заведения, ма га зи
ни самостоятелно. Ако се 
ус та но ви сът руд ни чес т во 
меж ду тях, то един ав то мо
бил мо же да за реж да по ве
че ма га зи ни и заведения. 

Такава е прак ти ка та на 
ня кои ев ро пейс ки градове. 
Предлагаме и заб ра на за 
дви же ние в гра да от 6 до 
8  и от 18 до 20 ча са на 
ав то мо би ли с тег ло над 
3,5 тона. За тях так си те ще 
сти гат до 50 лв. месечно. 
Предстои оба че те зи про
ме ни в на ред би те да бъ дат 
гла су ва ни от об щин с кия 
съвет.

- Кога ще ста не това?
 Скоро. Предвиждаме 

мер ки те да вля зат в си ла от 
1 март, а в края на май да 
от че тем пър ви те резултати. 
Дотогава ще пос та вим 
но ви път ни ука за тел ни 
зна ци за дви же ни ето на 
то вар ни те автомобили, ще 
из ра бо тим и про пус ки за 
соб с т ве ни ци те им. Нашите 
мер ки са мно го по меки, 
от кол ко то да ре чем те зи 
в Нюкасъл. Там имат са
мо по 2 ча са на ден за за
реж да не или са мо нощно. 
Изпълнението на про ек та 
прик люч ва до края на 2013 
година. Дотогава тряб
ва да е го тов пи лот ни ят 
модел, кой то ще пред ло
жим на всич ки ев ро пейс ки 
градове. 

От сайта kmeta.bg

Създаваме 
ев ро пейс ки мо дел 
за уп рав ле ние 
на град с кия 
то ва рен тран с порт

В община Видин

в Дунавци

Разработват про ект
за во ден ци къл

Темата бе ше пос та ве на при пред
с та вя не то на го диш ния от чет на 
кме та на Дунавци Димо Скорчев 

пред жи те ли на града. Заедно с кме та 
на Община Видин Герго Гергов, на сре
ща та при със т ва ха на род ни ят пред с та
ви тел Владимир Тошев и об лас т ни ят 
уп ра ви тел инж. Цветан Асенов.

Лошото ка чес т во на пи тейна та во да в 
Дунавци и проб ле ми те с во дос наб дя ва
не то и ка на ли за ци ята бя ха сред ос нов
ни те проблеми, ко ито хо ра та поставиха. 
Видинският кмет обяс ни как ви са 
при чи ни те да не се ре али зи ра до се га 
про ек та за во ден цикъл, за ло жен от 
пре диш на та уп ра ва на общината. Той 
пое ли чен ангажимент, щом се от во рят 
въз мож нос ти по опе ра тив ни те прог ра ми 
за пе ри ода 20142020 г., та къв про ект 
да бъ де предвиден. 

В от го вор на въп рос за не от лож ни 
ре мон ти на ули ци Гергов каза, че още 
та зи го ди на в гра да ще бъ дат ба лас
т ри ра ни няколко. Стана яс но още, че 
об щи на та е обе ща ла в ско ро вре ме 
да се дос та вят 15 ос ве ти тел ни те ла за 
улич на та мрежа, пред п ри ети са и не об
хо ди ми те дейс т вия за раз ши ря ва не то 
на гро бищ ния парк.

Кметът на Дунавци Димо Скорчев 
из ка за бла го дар нос т та си към Герго 
Гергов за раз би ра не то и под к ре па та при 

ре ша ва не то на проб ле ми те в града. Той 
по со чи мон ти ра не то на но ва ав то бус на 
спирка, пре мах ва не то на не рег ла мен
ти ра ни сметища, раз лич ни дейнос ти по 
озе ле ня ва не и благоустрояване, на ема
не на над 30 ду ши на ра бо та по прог ра
ми за заетост.

Гергов заяви, че найсе ри оз
ни ят проб лем в ця ла та об щи на е 
демографският. „Затова стъп ка по 
стъп ка тряб ва да съз да дем ус ло вия 
мла ди те хо ра да се вър нат тук“ – ка за 
той. И допълни, че то ва ня ма как да се 
слу чи без по мощ та на управляващите. 
В съ що то вре ме из ра зи удов лет во ре ни
ето си, че об щи на Видин, об ласт Видин 
и дър жа ва та са за поч на ли да ра бо тят 
за ед но и раз го ва рят на един и съ щи 
език. Затова фо ку сът ве че по па да вър
ху на шия регион. В под к ре па на то ва 
твър де ние бя ха и ду ми те на де пу та та 
Владимир Тошев, кой то каза, че за пър
ви път от наймал ко 30 го ди ни на сам 
пра ви тел с т во то гле да с от во ре ни очи 
към Видин. Народният пред с та ви тел 
съобщи, че об щи на та ве че е без за по
ри вър ху смет ки те си, бла го да ре ние 
съ дейс т ви ето на фи нан со во то ми нис
тер с т во и ще мо же да ра бо ти спокойно. 
Той съ що обе ща под к ре па та си при 
под го тов ка та на про ек та за во ден ци къл 
в град Дунавци. ■Слово плюс
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Веселка ГОГОВА,
пре по да ва тел
по ис то рия в
ГПЧЕ „Петър Богдан“ 
Монтана
Проявата се ор га ни зи ра 

от "Жълт Минзухар" клуб и 
Ученическия съ вет в ГПЧЕ, 
под пат ро на жа на ди рек
то ра на учи ли ще то Пенка 
Ненкова.

Участниците, уче ни ци от 
7 до 12 клас, се за поз на ха 
с Проект „Жълт минзухар” 
и учас т ва ха в об съж да не 
на проекта. През учеб на та 
20122013 го ди на учи ли
ще то се вклю чи в меж ду на
род ния про ект на Холокост 
„Образование Тръст 
Ирландия”, кой то снаб ди 
учи ли ще то с лу ко ви ци за 
посев. На 16 ок том в ри 2012 
г. уче ни ци те от екоклуба, 
с ръ ко во ди тел Диана 
Иванова, за са ди ха мин зу ха
ри те в па мет на един ми ли
он и по ло ви на ев рейс ки и 
хи ля ди дру ги деца, за ги на

ли в Холокоста. 
Програмата на тър жес т

ве но то съб ра ние да де въз
мож ност на мла ди те хо ра 
да се за поз на ят с те ма та за 
Холокоста, да по ви шат ин
фор ми ра нос т та си  за опас
нос ти те от дискриминация, 
предразсъдъци, фа на ти зъм 
и на ру ша ва не на чо веш
ки те права. Да учас т ват в 
ри ту али за по чи та не па
мет та на де ца та за ги на ли в 
Холокоста, спо ред тра ди ци
он на та кул ту ра и цен нос ти 
на ев рейс кия и бъл гар с кия 
народ.

Стела Ивайлова и Инна 
Боянова от 12 клас пред
с та ви ха Албума Аушвиц 
– един с т ве но то за па зе но 

ви зу ал но сви де тел с т во за 
ма со ви те убийс т ва на ев реи 
в ла ге ра АушвицБиркенау. 
Този уни ка лен до ку мент 
е да рен от Лили Якоб на 
Мемориала Яд Вашем в 
Йерусалим. Ученичките 
пре ве до ха мул ти ме ди ята 
от рус ки език спе ци ал но 
за случая. Постерна се
сия пред с та ви про дук ти от 
дейнос ти те по Минзухар 
проект. Атмосферата на 
рав но пос та ве ност и то ле
рант ност меж ду учас т ни
ци те от раз лич ни въз рас ти 
се до пъл ни от ри ту ал но
то за пал ва не на свещи. 
Церемонията е пос ла ние 
за мир, раз би ра тел с т во и 
ус пех и се из пъл ня ва на 

ев рейс кия 
Празник на светлината. 
Найак тив ни те чле но ве 
на „Жълт минзухар” клуб 
с ръ ко во ди тел Веселка 
Гогова, спо де ли ха на уче
но то за Холокоста – мисли, 
чувства, преживявания. 
Полин Христова от 11 клас 
обобщи:„Според нас не е 
дос та тъч но да зна ем са мо 
факта, че България и Дания 
са един с т ве ни те ев ро пейс
ки страни, ко ито спа ся ват 
сво ите евреи. Още повече, 
че та зи го ди на се на вър ш ват 
70 го ди ни от спа ся ва не то на 
ев ре ите в България. Може 
би на ис ти на то зи факт е 
дос то ен за Хобелова наг
ра да (иде ята е на Соломон 

Паси). За нас оба че е пова
жен фактът, че бъл гар с кият 
на род про явя ва смелост, 
достойнство, чо веч ност и 
съп ри час т ност с из пад на ли
те в бе да евреи.“  

Обявен бе ше кон курс за 
есе на тема „Уроците на 
Холокоста“. Найдоб ри те 
уче ни чес ки есе та ще бъ дат 
пред с та ве ни на 10 март, ко
га то в България от бе ляз ва ме 
Деня на Холокоста и на пос
т ра да ли те от прес тъп ле ния 
сре щу човечеството. 

Участниците в тър жес
т ве но то съб ра ния ка за ха 
сво ята ду ма на уче ни чес
ки ре фе рен дум „В ка къв 
свят ис кам да живея?“. 
Резултатите да ват надежда, 

че мла ди те хо ра  ще съ уме
ят да се спра вят с пре диз
ви ка тел с т ва та на вре ме то и 
да съз да дат подо бър свят, 
из г ра ден вър ху прин ци пи те 
на хуманността, то ле рант
нос т та и доверието. 

"Жълт Монзухар" клуб в 
ГПЧЕ „Петър Богдан“, с ръ
ко во ди те ли Веселка Гогова 
и Диана Иванова, прив ле че 
но ви ак тив ни членове. В он
лайн клуб „Жълт минзухар”, 
кой то се ад ми нис т ри ра от 
HETI, уче ни ци те мо гат да 
спо де лят пре жи вя ва ния и 
опи та си по проекта, по щен
с ки съобщения, сним ки и да 
на ме рят но ви при яте ли сред 
свои връс т ни ци от раз лич ни 
ев ро пейс ки страни. ■

Минзухари в памет
на еврейските деца,
На 29 яну ари 
2013 го ди на 
се про ве де 
тър жес т ве но 
съб ра ние на 
уче ни чес ка та 
об щ ност 
в ГПЧЕ 
“Петър Богдан” 
по по вод 
Международния 
ден на 
Холокоста

загинали в Холокоста

Членовете на сдру же
ни ето и съз да де на та 
Младежка доб ро вол

чес ка мре жа на ис ти на под
хо ди ха от го вор но и с мно го 
же ла ние за ре али зи ра не на 
дейнос ти те по проекта. 

Акция „Цвят” нап ра ви сгра
да та на чи та ли ще то на пло
ща да в Железна по сво ему 
уни кал на чрез ори ги нал ни те 
гра фит ни ри сун ки по про ект 
на Владислав Чавдаров, мла
де жи те по чис ти ха и бо яди са ха 
и дет с ка та пло щад ка в селото. 

С мно го ен ту си азъм бе бо

яди сан и из ри су
ван зас ло нът на 
Гушовски ма нас
тир в Чипровци по 
про ект на Ценко 
Георгиев. 

Нова доб ро вол
чес ка ини ци ати ва 
до ве де и до ук
реп ва не и бо ядис
ва не на мес та та 
за от дих в ра йо

на на кра си ва та мес т ност в 
Чипровския балкан. 

Благодарение на ини ци ати
ви те по про ек та за ор га ни зи
ра не на сво бод но то време, 
мла де жи те и де ца та се до кос
на ха до ма ги ята на спор т ни те 
танци, из пи та ха емо ци ите от 
спор т ни те сре щи по фут бол 
и те нис на маса, ор га ни зи ра
ха и про ве до ха за ни ма ния по 
здра вос лов на гим нас ти ка през 
лят на та ваканция. 

Изработването на бро шу
ра за ев ро пейс ки мла деж

ки доб ро вол чес ки ак ции и 
доб ро вол чес т во то в род ния 
край се пре вър на в ця лос т но 
из с лед ва не с извод, че във 
всич ко ценно, ос та ве но им от 
пре диш но то поколение, има 
мно го же ла ние и доб ро во лен 
труд. 

Новата ко лед на ук ра са на 
читалищата, за ку пе на и пос
та ве на в ак ция „Цвят”, до не се 
мно го ко лед на свет ли на и ус
мив ки на пло ща ди те в две те 
на се ле ни места. 

Конкретни пред ло же ния 
за ре ша ва не на мла деж ки те 
проб ле ми пред с та ви те ли на 
Доброволческата мре жа пре
дос та ви ха на ръ ко вод с т во то 
на общината. 

Всеки учас т ник в дейнос ти те 
по про ек та разбра, че доб ро
вол чес т во то спло тя ва хората, 
а доб ра та во ля и доб ро то де
ло мо гат да пра вят чу де са и 
да про ме нят света, в кой то 
жи вее.■ Слово плюс

Сдружение
„Чипровци,Алтернатива
иРазвитие-ЧАР”
прик лю чи своя про ект 
„Доброволчеството – 
ра дост и от го вор ност” 
по прог ра ма 
„Младежта в дейс т вие” 



„ЕЛИНА” ЕООД – Монтана

● сенници;
● шатри;
● мо бил ни басейни

Монтана – око лов ръс тен път, 
сре щу бен зи нос тан ция Shell.
Тел. 0888/62 40 18;  096/300 861; 
http://elina-bg.com..

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

ТПК „Септември” пред ла га 
офи си под на ем в Битов ком би нат 

на ул. „Трети март” 84
Монтана, ул. “Индустриална” 8, 

те л. /факс: 096/305 802  – гл. счетоводител

ПРИСТАНИЩЕН 
КОМПЛЕКС – 
ЛОМ ЕАД

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

Фирма „Ди-Вен” ЕООД – гр. Лом 

е ото ри зи ран ди лър на мо то ка ри с мар ка та 
"Тайлифт”. 

● Бързи, ер го но мич ни и на деж д ни мо то ка ри те 
на „Тайлифт” са найдоб ра та под к ре па във ва
шия склад, про из вод с т ве но ха ле или площадка. 
Възможности за дос тав ка на дизел, газ или бензин, 
ком п лек то ва ни със смен ни съоръжения. 

● Двигатели НИСАН, ИСУЗУ или ЯНМАР, ав то ма
тич на хид рот ран с ми сия и сервоуправление.

● Две го ди ни гаранция, оси гу ре но об с луж ва не до 
вся ка точ ка на стра на та в рам ки те на 24 часа.

Ние сме си гур на опо ра за Вашия бизнес.

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

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

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

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

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

Футболистите на Монтана за вър ши ха 0:0 
пър ва та си кон т ро ла от ла ге ра в Анталия 
с вто ро ди ви зи он ния „Торпедо” (Москва). 
Отборите си по де ли ха по ед но полувреме. 
През пър во то от бо рът на „Торпедо” иг ра 
пона па да тел но и за пи са и удар в гредата. 
През вто ро то от бо рът на Монтана има ше 
ня кол ко въз мож нос ти за гол. В 67ата ми
ну та бра зи ле цът Тиаго Мирасема про пус
на найчис то то положение, ко га то бе сам 
сре щу вра та ря на руснаците. За от бо ра на 
Монтана про вер ка та про пус на ха вра та рят 
Христо Иванов и Даниел Младенов.

Във вто ра та про вер ка мон тан с ки те фут

бо лис ти по бе ди ха с ка те го рич но то 3:0 
вто ро ди ви зи он ния „Саско” – Тбилиси, 
Грузия. Наставникът Атанас Джамбазки 
да де шанс от но во на всич ки играчи, без 
Веселин Цветковски, кой то е с разтежение. 
В са мо то на ча ло още Тиаго Мирасема от
к ри ре зул та та след по лу чен да ле чен пас от 
Златинов. В 56ата мин Даниел Младенов 
нап ра ви ре зул та та 2:0 за Монтана. След ъг
лов удар в 74ата мин, из пъл нен от Антон 
Костадинов, Мартин Сечков с гла ва офор
ми крайно то 3:0 за Монтана.

На снимката: Момент от срещата 
„Монтана” – „Торпедо” – Москва.■

Отборът на 
Монтана с 
ра вен с т во 
и по бе да в 
кон т ро ли те

Открий 
доброволеца 
в себе си

Десислава
КАШАНОВА,
Клуб “Медии”
Насърчаването на 
ми ло сър ди ето сред 

мла ди те хо ра от но во ще 
са сред при ори те ти те на 
Българския младежки 
червен кръст – Монтана. 
Тези цен нос ти са мо ти ви
ра ли доб ро вол ци те в мно
гоб ройни те им изяви. Това 
ста на яс но на го диш но то 
съб ра ние на БМЧК, ко ето 
съб ра пред с та ви те ли на 
доб ро вол чес ки те клу бо ве 
от областта. 

Координаторът на ор
га ни за ци ята Василена 
Димитрова пред с та ви 
дейнос т та им. Мул ти ме дий
на пре зен та ция илюс т ри ра
ше ду ми те й и от к рои най
важ ни те събития. Акцент 
през из ми на ла та го ди на 
е со ли дар нос т та меж ду 
поколенията, бе ля зала 
90го диш ни на та на БМЧК и 
кам па ни ята „Открий доб ро
во ле ца в се бе си”. 

Всички оп ре де ли ха из
ми на ла та го ди на ка то 
успешна. Че са мо оцен
ка та е реалистична, пот
вър ди и из каз ва не то на 
Георги Марков  член на 
Националната кон т рол на 
ко ми сия на БЧК и пред се
да тел на БЧК – Монтана. 
Допълнително до ка за
тел с т во за ак тив нос т та и 
пос ти же ни ята на БМЧК в 
гра да ни са две те наг ра
ди – „Млад от лич ник на 
БЧК” – гра мо та и значка, 
връ че ни от Георги Марков 
на Василена Димитрова и 
Йордан Иванов.

Тази ор га ни за ци ята мо
же да се на ре че „шко ла 
за ху ма ни зъм”, под чер та 
Василена. 

Тя уточни, че на пре ден 
план през 2013а ще бъ де 
въ веж да не то на ино ва тив
ни под хо ди в ця лос т ния 
про цес на обу че ние на 
активистите. Младежката 
ор га ни за ция ще про дъл жи 
да се развива и да „про
ме ня све та”. Всичко то ва 
ще се случ ва с про фе си
онал но то съ дейс т вие на 
Благовеста Нончева – ща
тен служител, ра бо тещ все
от дай но с мла ди те хора. 
За вто ри път за областен 
ко ор ди на тор на БМЧК 
– Монтана, бе из б ра
на Василена Димитрова. 
За ней ни за мес т нич ки 
са Глория Христова и 
Кристина Петрова.■

БМЧКМонтана
ч 14 фев ру ари * Успение 

на св. равноап. Кирил 
Славянобългарски. Преп. 
Авксентий

п 15 фев ру ари Св. ап. 
Онисим от 70те. Преп. 
Евсевий Сирийски.

с 16 фев ру ари Св. мчци 
Памфил презвитер, Порфирий 
и др. Св. Флавиан, архиеп. 
Антиохийски (Блажи се)

н 17 фев ру ари † Неделя 
16 след Петдесетница – на 
Талантите. Св. вмчк Теодор 
Тирон. Преп. Роман Търновски 
(ок. 1370).

п 18 фев ру ари Св. Лъв, 
па па Римски. Св. Агапит, еп. 
Синадски. Св. Флавиан, патр. 
Константинополски (Блажи се)

в 19 фев ру ари Св. ап. 
Архип и Филимон от 70те. 
Преп. Доситей уче ник на ав ва 
Доротей. Преп. Конон, игу мен 
на Пентукла

с 20 фев ру ари Св. Лъв, еп. 
Катански. Св. Агатон, па па 
Римски. Св. свщмчк Садок, еп. 
Персийски и 128 мъ че ни ци с 
него.



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

►МАЛКИ ОБЯВИ

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”

Председател
на кооперация
“Журналист”
и гл. редактор:

Параскева Маркова 
тел. 0876 307 732
         0876 537 952

●Печатница Враца● ЕООД

Монтана, бул. „Трети март” № 68, Брокерска къща, ет. 3.
Екип Враца 
ул.“Цв. Кръстенякова” 13 
ОКС, 3000, п.к. 140, 
тел.: 092 665 400; 
          0897 658 888
Екип Монтана
3400, п.к. 133,  
бул. "Трети март" 68, 
Брокерска къща, ет. 3
 тел. 0876 537952     
          0988 881081
Екип Видин                                   
3700, ОКС, ул.”Г. Божинов” 1
тел.: 0889 399 349

ВСИЧКО ЗА ДОМА. 
Втора упот ре ба от 
Германия. Мебели, ел. 
уреди, колелета, ком пют ри 
и мно го други. В под ле за 
на жп га ра та в Монтана.

ПРОДАВАМ 2- 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. 096/323 035; 
0894/472624.

Скъпи Дейвид, разбрах 
от пресата, че в 
мъгливия Лондон 

упорито обмисляте стратегия 
как да уплашите българите и 
румънците, за да не ви залеят 
като цунами. Доколкото разбрах, 
очаквате на 1 януари 2014 година 
на Острова да цъфнат общо 29 
милиона от нас. С което горещо 
ви поздравявам  явно вашата 
демографска статистика е по
напредничава и от тази на нашия 
някогашен управник мистър 
Тодор Живкоу. Нашите сметки 
са поскромни, според тях към 
днешна дата в България и 
Румъния я има 2022 милиона, 
я няма. Останалите отдавна са 
при вас.

Честно казано, аз лично още 
нямам планове къде ще карам 
следващата Нова година, ама 
щом каните... Не че много ми 
се идва във Великобритания, 
но се притеснявам да не 
останете разочаровани, като 
се събудите на 2 януари след 
празненствата и не заварите ни 
българин, ни румънец около 
вас. При тези високи очаквания, 
които създавате сега, то ще си е 
направо обидно да не ги уважим. 
А ние сме възпитани и сърдечни 
хора, както вече не едно и две 
открити писма, циркулиращи тия 
дни из румънскобългарския нет, 
се опитват да ви убедят.

Прочетох из английските 
вестници и как точно смятате 
да ни стреснете и като възпитан 
и сърдечен човек, искам да ви 
помогна. Дейвид, на грешен път 
сте! Българин не се плаши току
така!

Всеизвестно е, че българинът 
се страхува само от две неща 
 от голям късмет и от силно 
течение. Сигурно не сте чували 
българската повогорка “Много 
хубаво не е на хубаво". Тя 
напълно аргументира тезата ми, 
че подходът ви към нашего брата 
е дълбоко погрешен. 

С лошо нас не можеш
да ни впечатлиш.
Казвате, ще направите кофти 

реклама на здравната си система. 
Хем е скъпа, хем е затворена за 
българи. Ми то и у нас е така 
бе, господин Камерън. Или 
си плащаш, или... отиваш при 
арменския поп! А пък в някои 
села и градчета здравна система 
даже не съществува.

Другата ви идея е да ни 
убеждавате, че надницата във 

Великобритания 
била мизерна. Хаха! За 

Румъния не знам, ама за 
България се сещам от воле за 
поне два завода, в които на 
няколко хиляди работници 
надниците не само са им ниски, 
ами даже не им ги и дават. И пак 
ходят на работа.

Казвате още, че наемите 
на Острова били непоносимо 
високи. Непоносимо, ако си 
сам. Ама ние знаем и 2 и 200. 
В смисъл, че можем да живеем 
и по 2ма в гарсониерата, ама 
можем и по 200. Та ще се 
справим.

Вашите министри искат да ни 
пратят плакати, с които да ни 
убедят, че страната ви е в криза. 
Това щяло да ни уплаши.

Ама вие сериозно ли точно нас 
с криза ще плашите?

Че аз целия си живот в криза 
прекарах  имаше и преди 1989 
г., само дето тогава я наричаха 
дефицит. Дето се казва, ние в 
реката живеем, вие с воден 
пистолет ни плашите.

Още смятате да ни 
разяснявате, че улиците ви не 
били павирани със злато. Да, 
ама нашите са. В моя квартал 
на централната улица има една 
дупка, дето всяка пролет я 
зариват, а тя всяка зима отново 
се отваря, защото сигурно 
някой краде от материала. Та 
ако сметна парите, които за 
последните 78 зими са потънали 
в тая дупка, сигурно за поне 
няколко златни павета ще 
стигнат.

А найсилният аргумент 
според вас, който гарантирано 
ще ни държи далече от родината 
ви, е лошото време. Ама не, 
наистина, колко британско! Ще 
ни плашите с вятър и мъгла. 
Виж, ако споменете нещо за 
течение, друга работа. Зарежете 
го този дъжд, говорете за 
Гълфстрийма. Рекламирайте 
го  в крайна сметка то е най
мощното течение в света. 
Гаранция, че нито една 
българска майка няма да пусне 
детето си да стои на такова 
течение.

Та, скъпи Дейвид, не се 
напъвайте да направите страната 
си пострашна от България 
и Румъния. Това е обречена 
работа. Няма как да успеете с 
еднадве кампании. За целта 
си трябват минимум няколко 
балкански и световни войни, 
един комунистически режим и 
24 години преход като нашия. 
С лозунги такъв стаж не се 
наваксва.

Както вече ви издадох, освен 
от течение българинът се плаши 
и от твърде хубаво. Така че 
обърнете медала. Кажете някоя 
и друга добра дума. Поканете 
ни. Обещайте ни, политик 
сте все пак. Кажете, че ще ни 
вземете всичките. Усмихнете 
ни се широко от екрана на Би 
Би Си и направо ни осиновете. 
Гарантирайте ни, че при вас 
има място за всички ни и като 
дойдем, нищо че ще сме във 
Великобритания, 

съседите ни отгоре и отдолу
пак ще са българи. 
Честна дума, това ще 

проработи много повече от 
всякакви ваши стратегии.

Но ако езикът не ви се обръща 

и по никакъв начин не можете 
да се насилите за една усмивка 
поне, то ето още няколко съвета 
по настоящата ви кампания, 
които вероятно ще имат ефект.

Примерно разкажете 
малко подробности за 
трафика. Обяснете, че във 
Великобритания навсякъде има 
камери. А не само като у нас 
 две на Орлов мост. Пуснете 
лозунг:

„Не само ще ви хванем,
но и ще ви глобим!"
Това автоматично ще откаже 

от имиграция поне българския 
шофьор. Освен ако не се 
излъжете да споменете, че у вас 
се изпреварва от дясно. Така 
рискувате въпреки всичко да 
го привлечете с голяма сила. 
Българският шофьор обича да 
кара по британски.

Също така разяснете, че 
британците не вземат, а дават 
субсидите в ЕС. “Вашата 
надница  директно в джоба 
на Пайнера", е хубав лозунг. 
Напишете на големи плакати 
колко струва малката водка в 
един британски бар и онагледете 
добре колко МАЛКА е малката 
водка наистина. Обявете 
балконинга за олимпийска 
дисциплина. И ако всичко това 
не проработи, то извадете и 
последния, но найсериозен 
аргумент  вашето правителство. 
Защото, ако българинът иска 
да избяга от нещо, то не е от 
времето и дупките по улицата, 
а от българските политици. Но 
ако успеете да го убедите, че във 
Великобритания 

той няма да е спасен,
защото там също 
управляват идиоти, 

може би наистина ще ви 
заобиколи. Честно казано, с тази 
кампания поне по тази точка сте 
на прав път.

Ах, и да не забравя... За да 
е успешна кампанията ви, е 
наложително да промените 
името на държавата си. 
Иначе кой ще й повярва, ако 
продължавате да се казвате 
ВЕЛИКОбритания? Помислете 
за нещо поскромно, но 
отблъскващо. Идеи за ново име 
могат да ви дадат вестниците ви.

Хайде преосмислете 
стратегиите си и ако те въпреки 
това не проработят, ще се видим 
на Нова година в Лондон.

Гуд лак! Лола 
От www.chuime.bg

Как да уплашим 
българин?
Фейлетон 
от Лола Монтескьо

7БРОЙ 7 (866) 14 - 20 ФЕВРУАРИ 2013 Г.Слово спектър

Община Видин ини
ци ира сре ща с ра бо то
да те ли, за да пред с та ви 
схе мата „Интегра” по 
Оперативна прог ра ма 
„Развитие на чо веш ки те 
ре сур си”. Тя се про ве де в 
за ла та на Общинския съвет. 
Инициативата от к ри за м.
кме тът на об щи на та инж. 
Добромир Дилов. Под гот вя 
се про ек т но предложение, 
ко ето ще се ре али зи ра в че

ти ри ос нов ни направления: 
„Достъп до за етост”; 
„Достъп до об ра зо ва ние”; 
„Социално включ ва не” и 
„Мерки за трай на де сег ре га
ция”. Видин е сред че ти ри те 

об щи ни в страната, ко ито са 
бе не фи ци ен ти по проекта. 

Целта е да се по ви ши 
ка чес т во то на жи вот и 
трайна та ин тег ра ция на 
мар ги на ли зи ра ни те об щ

нос ти. Основните дейнос ти 
по Направление І  „Достъп 
до за етост” пред с та ви 
Албена Начева – на чал ник 
от дел „Планиране и ко ор
ди ни ра не на прог ра ми и 

про ек ти” в Община Видин. 
С ре али зи ра не на про ек
т но то пред ло же ние ще се 
оси гу рят ква ли фи ци ра ни 
ра бот ни ци за нуж ди те на 
бизнеса. Заплатите и со
ци ал ни те оси гу ров ки на 
на ети те ще се из п ла щат по 
проекта. Минималният срок 
за ан га жи ра ност на на ети те 
е 3 месеца, а мак си мал ни
ят 1 година, в за ви си мост 
от за яве ния ин те рес на 

работодателя. 
Настоящата опе ра ция до

пъл ва про ек та „Съвременни 
со ци ал ни жи ли ща във 
Видин”, кой то се ре али зи ра 
по ОП „Регионално раз ви
тие” 20072013 г. Основната 
му цел е да доп ри не се за 
со ци ал но то включ ва не на 
хо ра в не рав нос той но по ло
же ние чрез по ви ша ва не на 
тех ния жиз нен стан дарт. ■ 
Слово плюс

Шансзанаеманенаработници
по схе ма „Интегра”



Поетичен салон

Димитър Милов

Младите виш ни
в дво ра на Димчо
Ах, мла ди те вишни! Сега са начало.
                       Далече е краят.
Какво ли си мислят? Облечени в бяло,
                        че ве че са в рая.
О, Боже всевишни! Те жал би да леч ни 
                       по дни те пре диш ни
си ня мат – със бя ла са памет, 
                      ко ето не зна чи излишни.
Ах, мла ди те вишни! Аз зная, че 
                      слън че во па яче ско ро
ще спли та ко ро ни по тех ни те клони.
                       Ще свет не и дворът.
Но кой ще про бу ди на ан ге ли хорът, 
                       не бес но възвишен!?
За лу ди е спорът: щом Димчо си тръг
на –
                      кой тук е излишен.
И кой ще по пи та във из г ре ви топ ли 
                       и в за ле зи ран ни
къ де ли се ски та със скри ти те воп ли
                      пе чал ни ят странник!?
О, Боже всевишни! Сред бе лия об лак 
                       на мла ди те виш ни
от го ре ти виж ни – със на шия поп лак 
                       не сме ли излишни.
Ах, мла ди те вишни! Сега са начало.
                        Далече е краят.
Кога ли за свой те сес т ри ци пре диш ни 
                        те ве че ще знаят?
Дано ги съ ну ват с во али те в здра ча 
                         все тъй белоцветни,
ко га то тан цу ват… Преди да из п ла чат 
                        съл зи те си сет ни…

Поетът и ро ди на та
                         

На Иван Есенски

На ча ша ви но вче ра ни по ка ни – 
по чер пи ни по етът и замина.
В ро ди на та си по лу ча ва рани,  
а ги ле ку ва след то ва в чужбина.

Нима та ка ва участ заслужава!
 Нали с лю бов от кър ми свой то чедо, 
родино. Ах, бъ ди ми жива, здрава!
Какво, че днес ли це то ти е бледо.

За те бе хул на ду ма не изрече.
И с то зи жест си но вен въз хи ти ни.
За не го си ос та ваш ра на вечна, 
ко ято ще пре вър з ва той със химни.

Сега от ни ко го не тър си милост, 
на всич ки бол ки ста нал ве че 
кръстник.
А свър ши ли не бес но то мастило, 
ще пи ше по сне га за теб със пръсти.

За теб более, не за свой та рана, 
във та зи нощ почер на от индиго.
Замина той – сър це то му остана,
ти с майчи на та обич пре вър жи го.

Ще чер пи пак, ко га то тук 
пристигне, 
със от ле жа ло па зар джиш ко ви но… 
А ви ди ли съл за под твой та мигла, 
от ра дост ще зап ла че то й, ро ди но…
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Сега готов съм 
вси стихии 
да посрещна

Димитър МИЛОВ е 
ро ден на 18  фев ру ари 
1953 г. в с. Тополница, 
Дупнишко. Завършил е 
биз нес ад ми нис т ра ция 
и меж ду на род ни ико
но ми чес ки отношения. 
Автор е на де сет по етич
ни книги, пос лед на та 
„Благовещение” из ле зе съв сем наскоро. 
Превеждал е грузински, руски, ун гар с ки и 
пер сийс ки поети. Негови сти хо ве са пре
веж да ни на руски, грузински, словашки, 
френски и араб с ки.

Носител е на „Златно пе ро” на СБЖ и на 
ре ди ца ли те ра тур ни награди, сред ко ито 
„Георги Братанов” и „Димчо Дебелянов”

Работи ка то из пъл ни те лен ди рек тор на 
фон да ция „Читалище1870” , ко ято из да ва 
найдъл го лет но то спи са ние в България 
„Читалище”, на ко ето е за м.г ла вен 
редактор. Член е на Съюза на бъл гар с ки
те пи са те ли и на Съюза на бъл гар с ки те 
жур на лис ти

В края на яну ари в 
Дома на енер ге ти ка в 
Козлодуй бе  от к ри та 

са мос то ятел ната ху до жес т
ве на из лож ба на жи во пи се
ца  Красимир АнгеловБако. 
Талантливият тво рец е ро ден 
във Враца през 1973 го ди на и 
из рас т ва в жи во пис но то бал
кан с ко сел це Згориград, ко ето 
с уни кал ни те си пейза жи го 
вдъх но вя ва от малък.

Завършва сред но спе ци ал но 
ху до жес т ве но учи ли ще ССХУ 
"Илия Петров" в София през 
1992 година, и от то га ва раз

ви ва та лан та си в об лас т та на 
жи во пис та и иконописта. 

Основна те ма в твор чес т
во му са бъл гар с ки те мотиви, 
ка то же ла ни ето на ав то ра е по 
то зи на чи на да доп ри не се за 

съх ра ня ва не то на бъл гар с ки те 
ценности. 

Притежателите на не го ви 
про из ве де ния са мно го бъл гар
с ки и чуж ди ко лек ци оне ри по 
свята.

Красимир Ангелов има 
че ти ри из лож би в Дома на 
енер ге ти ка в Козлодуй, три 
във София, ед на в ХГ «Асен и 
Илия Пейкови» в Севлиево. 

През ап рил 2013 го ди на му 
пред с тои и са мос то ятел на из
лож ба в ху до жес т ве на та га ле
рия на Регионалния ис то ри чес
ки му зей във Враца.

Красимир Ангелов е об
щин с ки съ вет ник от ВМРО 
в Общински съ вет Враца и 
за мес т никпред се да тел на ко
ми си ята по култура. ■ Слово 
плюс

КрасимирАнгелов 
със са мос то ятел на 
из лож ба в Козлодуй

Едноименната пи
еса ще се иг рае са мо 
на 18 фев ру ари – 

понеделник, в Голямата за ла на 
Младежкия дом от 18,30 часа. 

Смях, музика, танци, не ве
ро ят ни ситуации, бли кащ тем
пе ра мент – то ва е ко ме ди ята 
„Госпожа Стихийно бед с т вие” 
от Алдо Николай. Всеки от 
ге ро ите ми на ва през не ве ро ят
ни жи тейс ки перипетии, за да 
пос тиг не цел та си. В един ита
ли ан с ки град, в ед на ита ли ан с
ка къ ща жи ве ят майка, дъ ще ря 
и тех ния пре дан приятел. Най
фаталната, найсексапилната, 
найжен с т ве на та ду ма – та ка ва 
е в меч ти те си от сво ята мла
дост жиз не на та ге ро иня на 
Стоянка Мутафова. Нейната 
90го диш на Олга тан цу ва степ, 
чарлстон, сиртаки, валс, ко
ман д ва ця ла та къ ща и найве че 
дъ ще ря си Елза, ос та на ла ста ра 
мо ма за ра ди нея. 

Чудото Стоянка 
Мутафова иг рае все от дай
но и завладяващо. Те е не
умор на фурия. Истинска, 
неподправена. Найпо пу ляр на 
е с пос та нов ка та „Госпожа 
Стихийно бед с т вие”, ко ято ся
каш е пи са на за нея. Откакто я 
играе, то зи псев до ним й ос та на 
постоянен, а та зи пос та нов ка  
знакова, за що то тя я иг ра и на 
91ия си рож ден ден на 2 фев
ру ари във Варна. Може би ще 
спре да иг рае тогава, ко га то „се 
под с т риг ват мравките, в ед но 
слън че во ку ко во ля то”.

Желаещите да гле дат спек та
къ ла мо гат да си  ку пят би ле ти 
от пор та ла на Младежкия дом 
все ки ра бо тен ден след 11 часа. 
Цена е 10 лева. Залата ще бъ
де доб ре отоплена, обе ща ват 
домакините. ■ Слово плюс

Стоянка Мутафова 
идва в Монтана

в ролята 
на гос по жа 
Стихийно 
бед с т вие

►Актрисата 
на рождения 
си ден. 
СНИМКА: АРХИВ

▲Картини от изложбата 
на Красимир Ангелов-Бако в 
Козлодуй. 

СНИМКИ: ЛИЧЕН АРХИВ


