И в Монтана протестираха
срещу сметките за ток
Протест срещу сметки
те за ел. енергия имаше и
в Монтана в неделя. Около
200 души недоволни се
събраха пред сградата на
„Електроразпределение”.
Изгориха ритуално няколко
сметки за ток и тъй като никой
от фирмата не се появи, поч
наха да се разотиват. Накрая
няколко от по-храбрите, а те
бяха жени, донесоха няколко
дузини яйца, за да замерят
сградата.
Сложиха началото на

подписка, която ще бъде
изпратена до Народното
събрание и ЧЕЗ. „ЧЕЗ да
си отидат”, е искането в
подписката.
Протестът беше организиран
в социалните мрежи, затова в
него се включиха толкова 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
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Слово плюс
в клоновете на „Български пощи”
във Враца, Монтана и Видин

до 20-о число на всеки месец

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

до края на всеки месец за следващите

Нашите абонати имат еднократно право
на безплатна реклама, обява или
съобщение във вестника

КАТАЛОЖЕН № 2120

България получава повече,
на ход е Европарламентът

Видин с рекорден Премиерът Борисов:
брой безработни Мостът при Видин
Диана СИРАКОВА
В края на 2012 година
Видин е бил рекордьор
по безработица, съобща
ват от Бюрото по труда.
Неработещо е 22% от тру
доспособното население
или 8329 души.
Най-много безработни са
регистрирани в Грамада –
37,90 от трудоспособните, и
в Брегово – 36,80%. Висока
е безработицата и в общи
ните от района на трудовото
бюро в Белоградчик.
Продължава да расте и
младежката безработица.
В края на 2012 година без
препитание са останали
969 души на възраст до 29
години. Само за 1 месец те
са се увеличили с 28 души.
Но най-засегнати от лип
сата на работа са жените.
Те са половината от всички
безработни. 1728 души си

Абонирайте
се за

търсят нова работа повече
от година време.
В края на 2012 все пак 324
безработни са постъпили на
ново място. Конкуренцията
за свободните остава висо
ка – за едно място се борят
13 души.■

– Калафат ще бъде
открит на 9 май

ЕТ „НЕШО МИРАНОВ”
Нешо МИРАНОВ – управител

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

►Четете на 2-а стр.

Елеонора ЦАНОВА
В късния петък дойде
благата вест, че лиде
рите на Европа въпреки
че свиха европейския
бюджет, главно по насто
яване на Англия, са били
благосклонни, отпускайки
за България 12 млрд. евро
нетни приходи повече.От
тях за родното земеделие в
повече ще има през прог
рамния период 2014-2020
г. 2 млрд. евро.
260 млн. ще получим за
затварянето на блокове от
едно до шест. Това реше
ние на държавните глави
на евространите дойде
след инфарктн
 и многоча
сови дебати. Сега на ход е
Европарламентът.
Часове преди да се раз
чуе новината, че страната
ни ще получи през следва
щите седем години повече
пари от Европа, по покана
на Търговско-промишле
ната палата -Враца, пред
предприемачи и банкери
от региона своята пози
ция изрази евродепутатът
и заместник-председател
на Комисията по бюджет
към Европейския парла
мент Ивайло Калфин. Той
бе категоричен,че това

орязване на евробюджета
няма да е добро и тъй ка
то предст ои приемането
на този намален бюджет в
парламента на Европа, той
прогнозира, че ще бъде
отхвърлен. В период на
криза не може да се пести
от публични инвестици
и, а държавните глави да
бъдат така добри да не
обещават, щом не може да
се плаща. Парите от внос
ките на страните членки
на Съюза се събират на
едно място и се дават за
определени приоритети, те
стават повече, като всяко
евро вкарва още поне три
евро и така се насочват
по-добре според евро
пейските цели, поясни той
пред присъств ащите на
срещата.-Това, което заба
вя Евросъюзът като плаща
ния по проектите, се поема
от националните бюджети
и от бюджетите на общи
ните и ние казваме, че така
повече не може да бъде,
като имаш ангажименти,
трябва да се плащат и
парите да не се връщат
обратно.
Той потвърди, че парите
за българското земеделие
ще са повече, но без на
ционално доплащане пак
ще сме под средното за
Европа.
Преди дискусията с
бизнеса той се срещна с
кмета на Враца Николай
Иванов. Заедно те обсъди
ха актуалната социалноикономическа ситуация в
общината, персп
 ективите
и приоритетите в един подългосрочен план и проб
лемите във време на криза,
като Калфин се ангажира
да помага при търсенето
и насочването на инвести
ции към Врачанско. ■
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Бойко
Борисов:
Мостът
при Видин
– Калафат М
ще бъде
открит
на 9 май

инистър-пред
седателят бе
посрещнат пред
музея Кръстата казарма
от кмета на Видин Герго
Гергов, народния предс
тавител Владимир Тошев,
областния управител инж.
Цветан Асенов и председа
теля на Общинския съвет
Пламен Трифонов. Бойко
Борисов, заедно с минис
трите Вежди Рашидов,
Десислава Атанасова и
Ивайло Московски, преря
за лентата на реновираната
сграда на видинския музей.
Ремонтът е направен по

проект „Възстановяване
на сградата на Кръстатата
казарма (етнографска
експозиция) и изграждане
на прилежащата й инф
раструктура”, финансиран
чрез Оперативна програма
"Регионално развитие".
Изразходвани са 1 505 776
лв.
Гостите разгледаха въз
становената сграда и из
ложбата „Градски бит”.
Министърът на културата
Вежди Рашидов определи
Кръстата казарма като уни
кален музей, който няма
аналог в архитектурно от
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тър Десислава Атанасова
каза, че в последните го
дини във видинската бол
ница са инвестирани около
3 млн. лв. Тя допълни, че
най-голямата инвестиция
са младите специалисти,
които са останли в родния
си град.
Кметът Герго Гергов из
каза задоволството си, че
Видин има такава чудесна
болница, оборудвана с мо
дерна апаратура, разпо
лагаща с квалифицирани
млади хора и благодари за
подкрепата от страна на
правителството.
Премиерът отбеляза
факта, че благодарение на
реализираните мерки за
ношение в световен мащаб. енергийна ефективност
След това премиерът по във видинската болница,
сети МБАЛ „Св. Петка”,
нейните разходи за енергия
където официално бе пред са намалели 4 пъти. Той
ставен новия компютърен
изрази увереността си, че
томограф. Средствата, оси във Видин ще продължат
гурени от Министерството
да се случват хубави не
на здравеопазването, за
ща и обеща, че след бул.
видинската болница възли „Панония” идва ред и на
зат на 1 007 853 лв. Освен
надлеза. Бойко Борисов
томографа, с тях са закупе заяви, че в най-добрия
ни два апарата за диализно случай може да се очаква
лечение, мобилен рентгенов откриването на моста при
апарат и е изгр адена систе Видин-Калафат да стане на
ма за водоочистване с об
9 май. След откриването на
ратна осмоза в отделението двата обекта, той се разходи
по нефрология и диализно
по Дунав мост 2.■ Слово
лечение. Здравният минис плюс

В Лом

Нов център
от семеен тип
за деца с
увреждания

В

Георги ПЕТРОВ
община Лом бе
направена симво
лична първа копка
от кмета Иво Иванов за
изграждане на център от
семеен тип за настаняване
на деца с увреждания.
Общата стойност на

проекта е 82 768 лева и се
реализира с финансовата
подкрепа на Оперативна
програма „Регионално
развитие 2007-2013 г.”
чрез Европейския фонд
за район – развитие на
общината. Това ще подоб
ри инфраструктурата на

града ни, каза кметът Иво
Иванов за подобряване
социалните услуги на де
цата в риск. Проектът ще
бъде изпълнен от фирма
та-консорциум „Стели 03”
ЕООД – Лобутак Лобутов
Конярски и сие. Центърът
е проектиран от 12 места

плюс две допълнителни и
ще бъде предоставен на де
ца с увреждания над 3-го
дишна възраст и в среда,б
лизка до семейната. За тях
ще се полагат специални
грижи и ще бъдат разкрити
9 нови работни места.
На първата копка при
състваха Георги Ценов,
директор на РДСП
– Монтана, Стефан
Панталеев, председател
на Общински съвет – Лом,
Александър Александров
и Камелия Асенова, зам.кметове в Община Лом,
общинските съветници,
представители на инс
титуциите за социални
услуги, много граждани и
общественици.■

В община Мездра

Н

Мирослав ГЕТОВ
а пресконферен
ция кметът на
Община Мездра
Иван Аспарухов и зам.кметът по управление на
проекти и инвестиции
инж. Николинка Кътовска
представиха публично
проекта „Община Мездра
с енергийно-ефективна
образователна инфраст
руктура” с Бенефициент
- Община Мездра. Той се
осъществява по Договор
на ОП „Регионално разви
тие” 2007 - 2013 г., съфи
нансирана от Европейския
съюз чрез Европейския
фонд за регионално разви
тие (ЕФРР).
На брифинга широката
общественост беше запоз
ната с целите, дейностите
и очакваните резултати от
реализирането на проекта.
Основната цел е да се
осигури високо ниво на
енергийна ефективност

Енергийна ефективност
в училищата
Представиха проекта „Община Мездра с енергийно-ефективна
образователна инфраструктура” с бюджет 891 730 лв.
на общинск
 ата образова
телна инфраструктура, а
специфичните цели: да
се повиши енергийната
ефективност в четири об
щински учебни заведения;
да се осигури благоприят
на работна среда за деца,
ученици, учители и помо
щен персона и да се по
виши публичната инфор
мираност за интелигентно
използване на енергията.
По проекта ще бъ
дат санирани ЦДГ
№1, ЦДГ №2 и ПГ
„Алеко Константинов”
- гр. Мездра и ОДЗ - с.
Зверино, в които се обу

чават и възпитават 319
деца и ученици и работят
58 педагози и помощен
персонал. Инвестицията
е насочена и към подоб
ряване на достъпа до об
разование и интеграция
на децата и учениците от
ромски произход.
Представен бе и екипът
за управление на проекта:
инж. Антон Антонов
- ръководител, Христо
Михайловски - техничес
ки координатор и Цецка
Кирилова - счетоводител.
Община Мездра е
сключила договори за
изпълнител на строител

но-монтажните работи
с „Главболгарстрой”
АД - София, за строите
лен надзор със „Синко
Инженеринг” АД - София
и за упражняване на ав
торски надзор - с „ВКД
Инженеринг” ЕООД Враца.
Бюджетът на проекта е
891 730.89 лв., от които
757 971.26 лв. (85%) без
възмездно финансиране
от ЕФРР и 133 759.63
лв. (15%) собствен при
нос на Община Мездра.
Срокът за изпълнение е
14 месеца, до 28 май 2013
година. ■

Момче от Монтана
бе сред
делегатите
на ТийНЕТ
Парламент 2013
Абитуриентът Мартин Стефанов от Монтана
е един от десетимата делегати, които участват в
първия по рода си ТийНЕТ Парламент. Заедно с
младежи от цялата страна той се включи в при
емането на Харта на онлайн правата на млади
те хора. Дискусията се състоя на 5 февруари в
Народното събрание. Мартин Стефанов е възпита
ник на ПТГ “Юрий Гагарин” и председател на сдру
жение “Младежки глас” за област Монтана.
Десетимата участници имаха възможност да
защитят правата на своето поколение пред пред
ставители на публичния и частния сектор, сред
които и на най-голямата социална мрежа в све
та - Facebook. В края на дискусията бе гласувана
Харта на онлайн правата на младите. Преди пар
ламентарното събитие младежите се включиха в
еднодневна работилница за активно гражданство.
Организатор на ТийНЕТ Парламента за
България е Националният център за безопасен
интернет, координиран от фондация “Приложни из
следвания и комуникации” и асоциация “Родители”
с подкр
 епата на програма “Безопасен Интернет”
на Европейската комисия. Инициативата цели да
насърчи гражданското участие и отговорното пове
дение на младите хора в интернет.
На 5 февруари 2013 г. близо 100 страни от всич
ки континенти отбелязаха за десети път междуна
родния Ден за безопасен интернет.
Събитието е инициатива на Европейската ко
мисия и отбелязването се организира от INS@FE
- европейската мрежа от 30 национални центъра
за безопасен интернет, с основна мисия да насър
чават позитивната, безопасна и отговорна употре
ба на интернет и мобилни технологии сред децата
и младите хора.
През 2013 г. фокусът на Деня за безопасен ин
тернет е върху онлайн правата и отговорностите
на потребителите. ■ Слово плюс
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важаеми съграждани,
Представям ви проектобю
джета за 2013 година на общи
на Монтана, планиран в рамката на 28
милиона 380 хиляди лева. Тя е увели
чена с близо един милион лева спрямо
началото на миналата година, но сред
ствата са далеч по-ограничени от тези,
с които разполагахме през най-добрата
бюджетна година за последното десе
тилетие – 2009-а.
Ще отбележа някои от най-важните
строителни обекти на общината, които
ще променят Монтана.
Тази година е стартираща за стро
ителните дейности от най-големия про
ект за града, свързан с разширяването
и рехабилитацията на водопроводната
и канализационната мрежа. 20 милиона
лева е годишната инвестиция по опера
тивна програма „Околна среда”.
През 2013 г. ще продължим изграж
дането на нови обекти в социалната
инфраструктура.
Предстои да бъдат открити три къщи
и един апартамент за настаняване от
семеен тип. С тях създаваме една уют
на и удобна среда за 50 деца от социал
ни домове.
Дългоочакваната реставрация и
консервация на античната крепост в
Монтана също ще стартира през нас
тоящата година. Финансирането на
дейностите е за 1 милион и 300 хи
ляди лева по оперативна програма
„Регионално развитие”. С проекта се
предвижда реконструкция на кръс
товището в източното подножие на
хълма.
Община Монтана вече 7-а година
успешно усвоява средства по проекти
те от трансграничното сътрудничество
със Сърбия и Румъния. Тази година
резултатите от него ще се отразят вър
ху комуналните услуги и спортната
инфраструктура.
За подобряването на чистотата в гра
да и селата ще бъдат закупени нови
специализирани автомобили. На ста
дион „Огоста” ще бъде изградено ново
осветление и лекоатлетически писти.
Планираните средства за текущ ре
Дух” и парка около него.
монт на улици са за 1 милион и 165
И накрая искам да ви уверя, че в управ
хиляди лева. През годината ще продъл
лението си като кмет на община Монтана
жи и изграждането на покривната кон
винаги съм отстоявал политика за изг
стр укция на православния храм „Свети
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Златко ЖИВКОВ, кмет на Община Монтана:

Тазгодишният бюджет
отново ще ни нареди
сред работещите за
регионалното развитие
раждане на местната инфраструктура
във всичките й области – здравеопазване,
образование, екология, икономика, соци
ални дейности, култура, спорт и туризъм.

Смея да твърдя, че планираните приходи
и разходи в тазгодишния бюджет отново
ще ни наредят сред работещите за реги
оналното развитие общини.■

Иван АСПАРУХОВ,
кмет на Община Мездра:

В условията на
ограничения
не отстъпихме от
поетите ангажименти
Мирослав ГЕТОВ
Публичното обсъждане
на отчета за изпълнението
на бюджета за м. г., на про
ектобюджета за т. г. и на го
дишна програма за управле
ние и разпореждане с имо
ти-общинск а собст веност
се организира от Община
Мездра за десета поредна
година. Дискусията уважи
ха служители в общинската
администрация, общински
съветници, кметове на се
ла и кметски наместници,
директори на училища и
детски градини, секретари
на читалища, управители
на общинск и дружества и
предприятия, ръководители
на социални институции,
представители на синдика
тите и на медиите.
„В условията бюджетни
ограничения най-голямо
то завоевание на Община
Мездра през 2012 г., че не
допуснахме отстъпление

от поетите ангажименти
и изпълнението на пос
тавените цели, заяви при
публичното обсъждане на
отчета на миналогодиш
ния бюджет кметът Иван
Аспарухов. Запазихме броя
и качеството на публични
те услуги, предоставяни на
гражданите, няма закрити
бюджетни звена, успяхме
да осигурим необходимите
средства за обезпечаване
на текущите плащания по
европейските проекти.”
Приходната част на
Бюджет’2012 е в размер
на 10 628 819 лв., от ко
ито 6 565 327 лв. държав
ни и 4 063 492 лв. местни
постъпления. Спрямо 2011
г. ръст бележат приходите
от имуществени данъци,
неданъчните приходи, при
ходите от концесии и от
общински такси.
През м. г. Община
Мездра е осигурила трудова

заетост на над 340 безра
ботни чрез реализирането
на пет социални проекта по
ОП „Развитие на човешките
ресурси”, по които са усво
ени общо 960 хил. лв. По
ОП „Регионално развитие”
приключиха дейностите по
проекта „Корекция на река
Боденска бара” и стартира
изпълнението на проекта
„Историята, културата и
природата - туристичес
ките атракции на община
Мездра”, по които през
2012 г. са усвоени около 3
млн. и 130 хил. лв. В мо
мента се реализира проек
тът „Създаване на условия
за разработване и прилагане
на ефективни и ефикасни
политики за устойчиво раз
витие на община Мездра”
по ОП „Административен
капацитет”, по които досе
га са усвоени малко над 13
500 хил. лв.
Същевременно през

Публично обсъждане на отчета на
Бюджет’2012, проектобюджета на Община
Мездра за 2013 г. и на годишната
програма за управление и разпореждане
с имоти - общинска собственост през т. г.
м. г. са изпълнени още
10-на по-значими обекти
в сферата на капитално
то строителство: ремонт
на улици, четвъртоклас
ни пътища и социална
инфраструктура, на обща
стойност към 500 хил. лв.,
в т. ч. по проекта за изгр аж
дане на терапевтична рабо
тилница за деца и младежи
с увреждания, реализиран
с финансовата подкрепа на
японското правителство.
Целите, които си пос
тавя кметската управа
през 2013 г., са запазване
бюджетната устойчивост
на общината при непроме
нени размери на местн
 ите
данъци, такси и цени на
услугите, привличане на
средства от европейските
и национални програми,

отпадъчните води - с бю
джет общо над 27 млн. лв.
Сред останалите по-зна
чими обекти, заложени
за реализиране през 2013
г., са ремонт на 16 ули
ци в Мездра, Зверино,
Долна и Горна Кремена,
запазване нивото на соци
Дърманци, Елисейна,
алната инфраструктура и
Крапец, Люти дол и Люти
предлаганите услуги, оси
гуряване на съфинсирането брод, Моравица, Очин
дол, Ребърково, Руска бе
при реализирането на спе
ла и Типченица, ремонт на
челените европроекти.
селските площади в Лик и
Финансовата рамка
Цаконица, реконст рукция
на Проектобюджет’2013
на IV-класните пътни от
е 11 670 611 лв. От тях:
сечки Върбешница - Враца,
6 367 074 лв. държавни
Боденец - Върбешница,
и 5 303 537 лв. местни
Горна Кремена приходи.
През т. г. Община Мездра Върбешница, Старо село
ще продължи да работи по - Брусен - Мездра, Ослен
Криводол - Лик - Дърманци
изпълнението на четири
и Зверино - Оселна, достав
европроекти: за саниране
ка на съоръжения за детски
на учебни заведения, за
площадки, а при одобрение
изграждане на археологи
ческия комплекс „Калето”, на проекта по „Красива
България” - съфинансиране
за направата на два центъ
на разширението на Дома
ра за настаняване от семе
за стари хора - всичко това
ен тип и на две защитени
жилища и за изграждане на на обща стойност около 980
пречиствателна станция за хил. лв. ■
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Деян ДИМИТРОВ, директор на дирекция „Европейска интеграция”
в Община Монтана:

Създаваме
европейски модел
за управление
на градския
товарен транспорт

- Г-н Димитров,
Монтана е единствената
община в България, ко
ято работи по европейс
кия проект „Последна
чиста миля”. Какво пред
ставлява той и какви са
неговите цели?
- „Последна чиста миля”
или „С – LIEGE” е един
много интересен проект, в
който са включени общини,
научни екипи, консултант
ски фирми от 11 различни
страни, членки на ЕС. Сред
партньорите е и европейс
ката мрежа на регионите
и градовете. Общината в
Монтана е единствената от
България.
Целта на проекта е да
се създаде модел за чист
товарен транспорт в ев
ропейските градове. Това
означава по-добро управле
ние на този вид транспорт
- с по-висока енергийна
ефективност, с по-малко
вредни газове в атмос
ферата на градовете. Ако
това постига една община,
то в Европа я наричат ин
телигентна и ефективна

местн
 а администрация.
Общината в Монтана вече
приема мерки за управле
ние на своя градски това
рен транспорт. Убеден съм,
че скоро и други градове
ще прилагат нашия модел.
Такава е и целта на про
екта – повече градове в
Европа да възприемат тази
практика.
- Кои са другите
гродеве, които също се
стремят към различно
от сегашното управле
ние на товарния градски
транспорт?
- Градовете са 7 –
Нюкасъл и Лестър от
Обединеното кралство,
Парма – Италия, Щутгарт
– Германия, Бирзебужа –
Малта, Шчечин – Полша и
Монтана – България. Във
всички тях управлението
на товарния трансп
 орт е
на различен етап. Нюкасъл
и Лестър участват в про
екта със своите практики,
от които ние можем да
се учим. На място видях
какви драконовски мер
ки прилагат, за да опазват

чиста средата за живот. Там
движенито на камионите
е строго регламентирано,
в Щутгарт – също. В нача
лото на този път сме ние
в Монтана и градовете от
Малта и Полша. В проек
та са включени и много
известни и авторитетни
научни институти, звена,
екипи. Със свои разработ
ки участва националният
технически университет
в Атина, морската ака
демия на Шчечин, ФИТ
– консултинг, „Импириъл
Колидж – Лондон – ка
тедра по граждански и
екологичен инженеринг,
Техническият университет
в Дормунд – Институт за
пространствено планиране
и др. Координатор на про
екта е г-жа Паола Косу от
ФИТ - Консултинг.
- Какви щети на среда
та за живот причинява
товарният транспорт, за
да се мисли за неговото
ограничаване?
- Значими. Експерти
изчисляват, че половината
от общото гориво за пъ

В община Видин

Разработват проект
за воден цикъл

в Дунавци

тен транспорт се изгаря
в градските райони. Това
зависи от начина на дос
тавката на стоки, използ
ваните превозни средства
и ниската ефективност на
системата за движение и
престой на тези средства.
Предвижда се потребле
нието на енергия, свърза
на с транспорта, до 2030
година да нарасне с 30%.
Европейският съвет пос
тави като цел намаляване
на емисиите на парнико
вите газове с 20 % до 2020
година. Ето защо движе
нието на товарния тран
спорт в градовете става
важен проблем на местната
политика. В общините на
големите европейски гра
дове вече има мениджър по
градската логистика.
- Какъв подход към
градския товарен транс
порт предлага проектът?
- Предлага ограничител
ни и насърчителни мерки,
с които се намалява енер
гийното и екологичното
въздействие на товарния
трансп
 орт върху средата

Т

за живот. Стимулира се
чистото транспортиране.
Пилотни експерименти
се правят в 6 страни – в
България, Италия, Полша,
Обединеното кралство,
Германия и Малта. С резул
татите се запознават както
администрациите, така и
фирмите, които се занима
ват с товарен транспорт.
Мисля, че и производите
лите на транспортни средс
тва също ще се интересуват
от този проект. Разработва
се и план за действие на
Европейската комисия, в
който се предлагат мерки и
политики, валидни за всич
ки европейски страни.
- Какви мерки започва
да прилага общината в
Монтана?
- Започваме с промени в
две от общинските наред
би – за организацията на
движението и за таксите
за достъп на товарите до
градските зони. Досега
тези такси са били 5 лв. на
месец. В Нюкасъл се смяха
на тази цена. При тях пари
те са многократно повече.
И ние ги вдигаме, но в за
висимост от категорията
на превозното средство,
от местата, до които то
трябва да стигне, от годи
ната на регистрация, от
часовете на денонощието.
Например за бус с тегло
до 3 тона, произведен след
2000-та година, ще се пла
щат 5 лв. месечно за нощно
зареждане, а за двнев
но – 10. За произведените
преди 2000-та година – по

емата беше поставена при пред
ставянето на годишния отчет на
кмета на Дунавци Димо Скорчев
пред жители на града. Заедно с кмета
на Община Видин Герго Гергов, на сре
щата присъстваха народният предста
вител Владимир Тошев и областният
управител инж. Цветан Асенов.
Лошото качество на питейната вода в
Дунавци и проблемите с водоснабдява
нето и канализацията бяха сред основ
ните проблеми, които хората поставиха.
Видинският кмет обясни какви са
причините да не се реализира досега
проекта за воден цикъл, заложен от
предишната управа на общината. Той
пое личен ангажимент, щом се отворят
възможности по оперативните програми
за периода 2014-2020 г., такъв проект
да бъде предвиден.
В отговор на въпрос за неотложни
ремонти на улици Гергов каза, че още
тази година в града ще бъдат балас
трирани няколко. Стана ясно още, че
общината е обещала в скоро време
да се доставят 15 осветителни тела за
уличната мрежа, предпр
 иети са и необ
ходимите действия за разширяването
на гробищния парк.
Кметът на Дунавци Димо Скорчев
изказа благодарността си към Герго
Гергов за разбирането и подкр
 епата при

25 лв. С тези такси насър
чаваме нощното зареждане,
движението на нови авто
мобили и комбинираните
доставки. Сега всяка фирма
зарежда заведения, магази
ни самостоятелно. Ако се
установи сътрудничество
между тях, то един автомо
бил може да зарежда пове
че магазини и заведения.
Такава е практиката на
някои европейски градове.
Предлагаме и забрана за
движение в града от 6 до
8 и от 18 до 20 часа на
автомобили с тегло над
3,5 тона. За тях таксите ще
стигат до 50 лв. месечно.
Предстои обаче тези про
мени в наредбите да бъдат
гласувани от общинск ия
съвет.
- Кога ще стане това?
- Скоро. Предвиждаме
мерките да влязат в сила от
1 март, а в края на май да
отчетем първите резултати.
Дотогава ще поставим
нови пътни указателни
знаци за движението на
товарните автомобили, ще
изработим и пропуски за
собств ениците им. Нашите
мерки са много по- меки,
отколкото да речем тези
в Нюкасъл. Там имат са
мо по 2 часа на ден за за
реждане или само нощно.
Изпълнението на проекта
приключва до края на 2013
година. Дотогава тряб
ва да е готов пилотният
модел, който ще предло
жим на всички европейски
градове.
От сайта kmeta.bg

решаването на проблемите в града. Той
посочи монтирането на нова автобусна
спирка, премахването на нерегламен
тирани сметища, различни дейности по
озеленяване и благоустрояване, наема
не на над 30 души на работа по програ
ми за заетост.
Гергов заяви, че най-сериоз
ният проблем в цялата община е
демографският. „Затова стъпка по
стъпка трябва да създадем условия
младите хора да се върнат тук“ – каза
той. И допълни, че това няма как да се
случи без помощта на управляващите.
В същото време изрази удовлетворени
ето си, че община Видин, област Видин
и държавата са започнали да работят
заедно и разговарят на един и същи
език. Затова фокусът вече попада вър
ху нашия регион. В подкр
 епа на това
твърдение бяха и думите на депутата
Владимир Тошев, който каза, че за пър
ви път от най-малко 30 години насам
правителството гледа с отворени очи
към Видин. Народният представител
съобщи, че общината вече е без запо
ри върху сметките си, благодарение
съдействието на финансовото минис
терство и ще може да работи спокойно.
Той също обеща подкр
 епата си при
подготовката на проекта за воден цикъл
в град Дунавци. ■Слово плюс
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Минзухари в памет
на еврейските деца,
На 29 януари
2013 година
се проведе
тържеств
 ено
събрание на
ученическата
общност
в ГПЧЕ
“Петър Богдан”
по повод
Международния
ден на
Холокоста
Веселка ГОГОВА,
преподавател
по история в
ГПЧЕ „Петър Богдан“
Монтана
Проявата се организира
от "Жълт Минзухар" клуб и
Ученическия съвет в ГПЧЕ,
под патронажа на дирек
тора на училището Пенка
Ненкова.
Участниците, ученици от
7 до 12 клас, се запознаха
с Проект „Жълт минзухар”
и участваха в обсъждане
на проекта. През учебната
2012-2013 година учили
щето се включи в междуна
родния проект на Холокост
„Образование Тръст
Ирландия”, който снабди
училището с луковици за
посев. На 16 октомври 2012
г. учениците от екоклуба,
с ръководител Диана
Иванова, засадиха минзуха
рите в памет на един мили
он и половина еврейски и
хиляди други деца, загина

загинали в Холокоста
ли в Холокоста.
Програмата на тържест
веното събрание даде въз
можност на младите хора
да се запознаят с темата за
Холокоста, да повишат ин
формираността си за опас
ностите от дискриминация,
предразсъдъци, фанатизъм
и нарушаване на човеш
ките права. Да участват в
ритуали за почитане па
метта на децата загинали в
Холокоста, според традици
онната култура и ценности
на еврейския и българск ия
народ.
Стела Ивайлова и Инна
Боянова от 12 клас пред
ставиха Албума Аушвиц
– единственото запазено

визуално свидетелств о за
масовите убийства на евреи
в лагера Аушвиц-Биркенау.
Този уникален документ
е дарен от Лили Якоб на
Мемориала Яд Вашем в
Йерусалим. Ученичките
преведоха мултимедията
от руски език специално
за случая. Постерна се
сия представи продукти от
дейностите по Минзухар
проект. Атмосферата на
равнопоставеност и толе
рантност между участни
ците от различни възрасти
се допълни от ритуално
то запалване на свещи.
Церемонията е послание
за мир, разбирателство и
успех и се изпълнява на

еврейския
Празник на светлината.
Най-активните членове
на „Жълт минзухар” клуб
с ръководител Веселка
Гогова, споделиха науче
ното за Холокоста – мисли,
чувства, преживявания.
Полин Христова от 11 клас
обобщи:„Според нас не е
достатъчно да знаем само
факта, че България и Дания
са единствените европейс
ки страни, които спасяват
своите евреи. Още повече,
че тази година се навършват
70 години от спасяването на
евреите в България. Може
би наистина този факт е
достоен за Хобелова наг
рада (идеята е на Соломон

Паси). За нас обаче е по-ва
жен фактът, че българският
народ проявява смелост,
достойнство, човечност и
съпричастност с изпаднали
те в беда евреи.“
Обявен беше конкурс за
есе на тема „Уроците на
Холокоста“. Най-добрите
ученически есета ще бъдат
представени на 10 март, ко
гато в България отбелязваме
Деня на Холокоста и на пос
традалите от престъпления
срещу човечеството.
Участниците в тържес
твеното събрания казаха
своята дума на ученичес
ки референдум „В какъв
свят искам да живея?“.
Резултатите дават надежда,

че младите хора ще съуме
ят да се справят с предиз
викателствата на времето и
да създадат по-добър свят,
изгр аден върху принципите
на хуманността, толерант
ността и доверието.
"Жълт Монзухар" клуб в
ГПЧЕ „Петър Богдан“, с ръ
ководители Веселка Гогова
и Диана Иванова, привлече
нови активни членове. В он
лайн клуб „Жълт минзухар”,
който се администрира от
HETI, учениците могат да
споделят преживявания и
опита си по проекта, пощен
ски съобщения, снимки и да
намерят нови приятели сред
свои връстници от различни
европейски страни. ■

Сдружение
„Чипровци, Алтернатива
и Развитие - ЧАР”
приключи своя проект
„Доброволчеството –
радост и отговорност”
по програма
„Младежта в действие”
ядисан и изрису
ван заслонът на
Гушовски манас
тир в Чипровци по
проект на Ценко
Георгиев.
Нова добровол
ческа инициатива
доведе и до ук
репване и боядис
ване на местата
леновете на сдруже
за отдих в райо
нието и създадената
на на красивата местност в
Младежка добровол
Чипровския балкан.
ческа мрежа наистина под
Благодарение на инициати
ходиха отговорно и с много
вите по проекта за организи
желание за реализиране на
ране на свободното време,
дейностите по проекта.
младежите и децата се докос
Акция „Цвят” направи сгра
наха до магията на спортните
дата на читалището на пло
танци, изпитаха емоциите от
щада в Железна по своему
спортните срещи по футбол
уникална чрез оригиналните
и тенис на маса, организира
графитни рисунки по проект
ха и проведоха занимания по
на Владислав Чавдаров, мла здравословна гимнастика през
дежите почистиха и боядисаха лятната ваканция.
и детската площадка в селото.
Изработването на брошу
С много ентусиазъм бе бо
ра за европейски младеж

Ч

ки доброволчески акции и
доброволчеството в родния
край се превърна в цялостно
изследване с извод, че във
всичко ценно, оставено им от
предишното поколение, има
много желание и доброволен
труд.
Новата коледна украса на
читалищата, закупена и пос
тавена в акция „Цвят”, донесе
много коледна светлина и ус
мивки на площадите в двете
населени места.
Конкретни предложения
за решаване на младежките
проблеми представители на
Доброволческата мрежа пре
доставиха на ръководството
на общината.
Всеки участник в дейностите
по проекта разбра, че добро
волчеството сплотява хората,
а добрата воля и доброто де
ло могат да правят чудеса и
да променят света, в който
живее.■ Слово плюс

Слово

спектър
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БМЧК-Монтана
Открий
доброволеца
вДесислава
себе си

Д-р Даниела
Стоянова
oбщопрактикуващ лекар,
специалист по
обща медицина
Всеки работен ден

от 8,00 до 13,00 часа

КАШАНОВА,
Клуб “Медии”

Насърчаването на
милосърдието сред
младите хора отново ще
са сред приоритетите на
Българския младежки
червен кръст – Монтана.
Тези ценности са мотиви
рали доброволците в мно
гобройните им изяви. Това
стана ясно на годишното
събрание на БМЧК, което
събра представители на
доброволческите клубове
от областта.
Координаторът на ор
ганизацията Василена
Димитрова представи
дейността им. Мултимедий
на презентация илюстрира
ше думите й и открои найважните събития. Акцент
през изминалата година
е солидарността между
поколенията, белязала
90-годишнината на БМЧК и
кампанията „Открий добро
волеца в себе си”.
Всички определиха из
миналата година като
успешна. Че самооцен
ката е реалистична, пот
върди и изказването на
Георги Марков - член на
Националната контролна
комисия на БЧК и предсе
дател на БЧК – Монтана.
Допълнително доказа
телст во за активността и
постиженията на БМЧК в
града ни са двете награ
ди – „Млад отличник на
БЧК” – грамота и значка,
връчени от Георги Марков
на Василена Димитрова и
Йордан Иванов.
Тази организацията мо
же да се нарече „школа
за хуманизъм”, подчерта
Василена.
Тя уточни, че на преден
план през 2013-а ще бъде
въвеждането на иноватив
ни подходи в цялостния
процес на обучение на
активистите. Младежката
организация ще продължи
да се развива и да „про
меня света”. Всичко това
ще се случва с професи
оналното съдействие на
Благовеста Нончева – ща
тен служител, работещ все
отдайно с младите хора.
За втори път за областен
координатор на БМЧК
– Монтана, бе избра
на Василена Димитрова.
За нейни заместнички
са Глория Христова и
Кристина Петрова.■

Набира
пациенти
Тел. за контакти:
096 389 346

“АПОЛОН-21” ООД,
Монтана

ул. “Цар БорисIII” № 11

Поликлиника, кабинет 106

Отборът на
Монтана с
равенство
и победа в
контролите
Футболистите на Монтана завършиха 0:0
първата си контрола от лагера в Анталия
с втородивизионния „Торпедо” (Москва).
Отборите си поделиха по едно полувреме.
През първото отборът на „Торпедо” игра
по-нападателно и записа и удар в гредата.
През второто отборът на Монтана имаше
няколко възможности за гол. В 67-ата ми
нута бразилецът Тиаго Мирасема пропус
на най-чистото положение, когато бе сам
срещу вратаря на руснаците. За отбора на
Монтана проверката пропуснаха вратарят
Христо Иванов и Даниел Младенов.
Във втората проверка монтанските фут

болисти победиха с категоричното 3:0
втородивизионния „Саско” – Тбилиси,
Грузия. Наставникът Атанас Джамбазки
даде шанс отново на всички играчи, без
Веселин Цветковски, който е с разтежение.
В самото начало още Тиаго Мирасема от
кри резултата след получен далечен пас от
Златинов. В 56-ата мин Даниел Младенов
направи резултата 2:0 за Монтана. След ъг
лов удар в 74-ата мин, изпълнен от Антон
Костадинов, Мартин Сечков с глава офор
ми крайното 3:0 за Монтана.
На снимката: Момент от срещата
„Монтана” – „Торпедо” – Москва.■

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

ТПК “Септември” – Монтана
произвежда:

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

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

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.

ТПК „Септември” предлага
офиси под наем в Битов комбинат
на ул. „Трети март” 84
Монтана, ул. “Индустриална” 8,
тел./факс: 096/305 802 – гл. счетоводител
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►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР
ч 14 февруари * Успение
на св. равноап. Кирил
Славянобългарски. Преп.
Авксентий
п 15 февруари Св. ап.
Онисим от 70-те. Преп.
Евсевий Сирийски.
с 16 февруари Св. мчци
Памфил презвитер, Порфирий
и др. Св. Флавиан, архиеп.
Антиохийски (Блажи се)
н 17 февруари † Неделя
16 след Петдесетница – на
Талантите. Св. вмчк Теодор
Тирон. Преп. Роман Търновски
(ок. 1370).
п 18 февруари Св. Лъв,
папа Римски. Св. Агапит, еп.
Синадски. Св. Флавиан, патр.
Константинополски (Блажи се)
в 19 февруари Св. ап.
Архип и Филимон от 70-те.
Преп. Доситей ученик на авва
Доротей. Преп. Конон, игумен
на Пентукла
с 20 февруари Св. Лъв, еп.
Катански. Св. Агатон, папа
Римски. Св. свщмчк Садок, еп.
Персийски и 128 мъченици с
него.

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

"Тайлифт”.

● Бързи, ергономични и надеждни мотокарите
на „Тайлифт” са най-добрата подкр
 епа във ва
шия склад, производствено хале или площадка.
Възможности за доставка на дизел, газ или бензин,
комплектовани със сменни съоръжения.
● Двигатели НИСАН, ИСУЗУ или ЯНМАР, автома
тична хидротрансмисия и сервоуправление.
● Две години гаранция, осигурено обслужване до
всяка точка на страната в рамките на 24 часа.

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

„ЕЛИНА” ЕООД – Монтана
● сенници;
● шатри;
● мобилни басейни
Монтана – околовръстен път,
срещу бензиностанция Shell.
Тел. 0888/62 40 18; 096/300 861;
http://elina-bg.com..
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къпи 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 понапредничава и от тази на нашия
някогашен управник мистър
Тодор Живкоу. Нашите сметки
са по-скромни, според тях към
днешна дата в България и
Румъния я има 20-22 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 румънско-българския 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 токутака!
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
Община Видин ини
циира среща с работо
датели, за да представи
схемата „Интегра” по
Оперативна програма
„Развитие на човешките
ресурси”. Тя се проведе в
залата на Общинския съвет.
Инициативата откри зам.кметът на общината инж.
Добромир Дилов. Подготвя
се проектно предложение,
което ще се реализира в че
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Как да уплашим
българин?
Фейлетон
от Лола Монтескьо

Великобритания
била мизерна. Ха-ха! 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 2-ма 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.

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

Та, скъпи Дейвид, не се
напъвайте да направите страната
Още смятате да ни
си по-страшна от България
разяснявате, че улиците ви не
и Румъния. Това е обречена
били павирани със злато. Да,
работа. Няма как да успеете с
ама нашите са. В моя квартал
една-две кампании. За целта
си трябват минимум няколко
на централната улица има една
балкански и световни войни,
дупка, дето всяка пролет я
един комунистически режим и
зариват, а тя всяка зима отново
24 години преход като нашия.
се отваря, защото сигурно
С лозунги такъв стаж не се
някой краде от материала. Та
наваксва.
ако сметна парите, които за
Както вече ви издадох, освен
последните 7-8 зими са потънали
от течение българинът се плаши
в тая дупка, сигурно за поне
и от твърде хубаво. Така че
няколко златни павета ще
обърнете медала. Кажете някоя
стигнат.
и друга добра дума. Поканете
А най-силният аргумент
ни. Обещайте ни, политик
според вас, който гарантирано
ще ни държи далече от родината сте все пак. Кажете, че ще ни
вземете всичките. Усмихнете
ви, е лошото време. Ама не,
ни се широко от екрана на Би
наистина, колко британско! Ще
Би Си и направо ни осиновете.
ни плашите с вятър и мъгла.
Гарантирайте ни, че при вас
Виж, ако споменете нещо за
има място за всички ни и като
течение, друга работа. Зарежете
дойдем, нищо че ще сме във
го този дъжд, говорете за
Великобритания,
Гълфстрийма. Рекламирайте
съседите ни отгоре и отдолу
го - в крайна сметка то е найпак ще са българи.
мощното течение в света.
Честна дума, това ще
Гаранция, че нито една
проработи много повече от
българска майка няма да пусне
всякакви ваши стратегии.
детето си да стои на такова
Но ако езикът не ви се обръща
течение.

Шанс за наемане на работници
по схема „Интегра”
тири основни направления:
„Достъп до заетост”;
„Достъп до образование”;
„Социално включване” и
„Мерки за трайна десегрега
ция”. Видин е сред четирите

7

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:

общини в страната, които са
бенефициенти по проекта.
Целта е да се повиши
качеств ото на живот и
трайната интеграция на
маргинализираните общ

ности. Основните дейности
по Направление І - „Достъп
до заетост” представи
Албена Начева – началник
отдел „Планиране и коор
диниране на програми и
►МАЛКИ ОБЯВИ

ВСИЧКО ЗА ДОМА.

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

ПРОДАВАМ 2-етажна
къща в центъра на

Монтана с дворно
място 270 кв.м,
печена тухла, гредо
ред и плоча, кубатура
120 кв. м, разгъната
площ 55 кв. м.
Цена по договаряне.

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 най-сериозен
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 по-скромно, 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

проекти” в Община Видин.
С реализиране на проек
тното предложение ще се
осигурят квалифицирани
работници за нуждите на
бизнеса. Заплатите и со
циалните осигуровки на
наетите ще се изплащат по
проекта. Минималният срок
за ангажираност на наетите
е 3 месеца, а максимални
ят 1 година, в зависимост
от заявения интерес на

Слово

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

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”

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

Параскева Маркова
тел. 0876 307 732
0876 537 952

ДАВАМ под наем

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

работодателя.
Настоящата операция до
пълва проекта „Съвременни
социални жилища във
Видин”, който се реализира
по ОП „Регионално разви
тие” 2007-2013 г. Основната
му цел е да допринесе за
социалното включване на
хора в неравностойно поло
жение чрез повишаване на
техния жизнен стандарт. ■
Слово плюс

плюс

Слово

●Печатница Враца● ЕООД

Екип Враца
ул.“Цв. Кръстенякова” 13
ОКС, 3000, п.к. 140,
тел.: 092 665 400;
0897 658 888
Екип Монтана
3400, п.к. 133,
бул. "Трети март" 68,
Брокерска къща, ет. 3
тел. 0876 537952 		
0988 881081
Екип Видин
3700, ОКС, ул.”Г. Божинов” 1
тел.: 0889 399 349

Слово

култура
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Стоянка Мутафова
идва в Монтана
Е

дноименната пи
еса ще се играе само
на 18 февруари –
понеделник, в Голямата зала на
Младежкия дом от 18,30 часа.
Смях, музика, танци, неве
роятни ситуации, бликащ тем
перамент – това е комедията
„Госпожа Стихийно бедствие”
от Алдо Николай. Всеки от
героите минава през невероят
ни житейски перипетии, за да
постигне целта си. В един ита
лиански град, в една италианс
ка къща живеят майка, дъщеря
и техния предан приятел. Найфаталната, най-сексапилната,
най-женствената дума – такава
е в мечтите си от своята мла
дост жизнената героиня на
Стоянка Мутафова. Нейната
90-годишна Олга танцува степ,
чарлстон, сиртаки, валс, ко
мандва цялата къща и най-вече
дъщеря си Елза, останала стара
мома заради нея.
Чудото Стоянка
Мутафова играе всеотдай
но и завладяващо. Те е не
уморна фурия. Истинска,
неподправена. Най-популярна
е с постановката „Госпожа
Стихийно бедствие”, която ся
каш е писана за нея. Откакто я
играе, този псевдоним й остана
постоянен, а тази постановка знакова, защото тя я игра и на
91-ия си рожден ден на 2 фев
руари във Варна. Може би ще
спре да играе тогава, когато „се
подстригват мравките, в едно
слънчево куково лято”.
Желаещите да гледат спекта
къла могат да си купят билети
от портала на Младежкия дом
всеки работен ден след 11 часа.
Цена е 10 лева. Залата ще бъ
де добре отоплена, обещават
домакините. ■ Слово плюс

В

края на януари в
Дома на енергетика в
Козлодуй беоткрита
самостоятелната художест
вена изложба на живописе
ца Красимир Ангелов-Бако.
Талантливият творец е роден
във Враца през 1973 година и
израства в живописното бал
канско селце Згориград, което
с уникалните си пейзажи го
вдъхновява от малък.
Завършва средно специално
художествено училище ССХУ
"Илия Петров" в София през
1992 година, и от тогава раз

►Актрисата
на рождения
си ден.
СНИМКА: АРХИВ
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Поетичен салон

Сега готов съм
вси стихии
да посрещна
Димитър МИЛОВ е
роден на 18 февруари
1953 г. в с. Тополница,
Дупнишко. Завършил е
бизнес администрация
и международни ико
номически отношения.
Автор е на десет поетич
ни книги, последната
„Благовещение” излезе съвсем наскоро.
Превеждал е грузински, руски, унгарски и
персийски поети. Негови стихове са пре
веждани на руски, грузински, словашки,
френски и арабски.
Носител е на „Златно перо” на СБЖ и на
редица литературни награди, сред които
„Георги Братанов” и „Димчо Дебелянов”
Работи като изпълнителен директор на
фондация „Читалище-1870” , която издава
най-дълголетното списание в България
„Читалище”, на което е зам.главен
редактор. Член е на Съюза на български
те писатели и на Съюза на българските
журналисти

Димитър Милов

в ролята
на госпожа
Стихийно
бедствие
Красимир Ангелов
със самостоятелна
изложба в Козлодуй
вива таланта си в областта на
живописта и иконописта.
Основна тема в творчест
во му са българските мотиви,
като желанието на автора е по
този начина да допринесе за

съхраняването на българските
ценности.
Притежателите на негови
произведения са много българ
ски и чужди колекционери по
свята.

Красимир Ангелов има
четири изложби в Дома на
енергетика в Козлодуй, три
във София, една в ХГ «Асен и
Илия Пейкови» в Севлиево.
През април 2013 година му
предстои и самостоятелна из
ложба в художеств ената гале
рия на Регионалния историчес
ки музей във Враца.
Красимир Ангелов е об
щински съветник от ВМРО
в Общински съвет Враца и
заместник-председател на ко
мисията по култура. ■ Слово
плюс

Младите вишни
в двора на Димчо
Ах, младите вишни! Сега са начало.
Далече е краят.
Какво ли си мислят? Облечени в бяло,
че вече са в рая.
О, Боже всевишни! Те жалби далечни
по дните предишни
си нямат – със бяла са памет,
което не значи излишни.
Ах, младите вишни! Аз зная, че
слънчево паяче скоро
ще сплита корони по техните клони.
Ще светне и дворът.
Но кой ще пробуди на ангели хорът,
небесно възвишен!?
За луди е спорът: щом Димчо си тръг
на –
кой тук е излишен.
И кой ще попита във изгр
 еви топли
и в залези ранни
къде ли се скита със скритите вопли
печалният странник!?
О, Боже всевишни! Сред белия облак
на младите вишни
отгоре ти виж ни – със нашия поплак
не сме ли излишни.
Ах, младите вишни! Сега са начало.
Далече е краят.
Кога ли за свойте сестрици предишни
те вече ще знаят?
Дано ги сънуват с воалите в здрача
все тъй белоцветни,
когато танцуват… Преди да изплачат
сълзите си сетни…

Поетът и родината
На Иван Есенски
На чаша вино вчера ни покани –
почерпи ни поетът и замина.
В родината си получава рани,
а ги лекува след това в чужбина.
Нима такава участ заслужава!
Нали с любов откърми свойто чедо,
родино. Ах, бъди ми жива, здрава!
Какво, че днес лицето ти е бледо.
За тебе хулна дума не изрече.
И с този жест синовен възхити ни.
За него си оставаш рана вечна,
която ще превързва той със химни.
Сега от никого не търси милост,
на всички болки станал вече
кръстник.
А свърши ли небесното мастило,
ще пише по снега за теб със пръсти.
За теб более, не за свойта рана,
във тази нощ по-черна от индиго.
Замина той – сърцето му остана,
ти с майчината обич превържи го.

▲Картини от изложбата
на Красимир Ангелов-Бако в
Козлодуй.
СНИМКИ: ЛИЧЕН АРХИВ

Ще черпи пак, когато тук
пристигне,
със отлежало пазарджишко вино…
А види ли сълза под твойта мигла,
от радост ще заплаче той,родино…

