Слово
плюс

седмичник за общините
и кметствата

www.slovoplus.info

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

Честита
Баба
Марта!

1 - 7 МАРТ 2012, ЦЕНА 0,30 ЛВ.

ГОДИНА XVII, БРОЙ 8 (819) ISSN 1310 - 9693

Кариера и сметище
затрупват уникална
пещера край Гара Орешец
Диана СИРАКОВА
Пещерата Башовишки печ е разполо
жена в едноименна местност край с. Гара
Орешец, Димовска община. Сегашният й
вход е в непосредствена близост с кариера
та за добив на инертни материали и с не
известно как появило се нерегламентирано
сметище. През пролетта излизащата от нея
вода отнася боклуците от сметището към
дерето и намиращия се в близост голям
язовир.
Башовишки печ е известна много
отдавна. „Насилието” над нея започва още
в двадесетте години на миналия век, когато
изграждат бент, който да предпази от зали
ване жп линията Видин – София. Така от
пещерата са унищожени 200 метра.
Първите проучвания на Башовишки печ
започват през 1962 година. После пещера
та е затворена. Входът е затрупан. Отварят
го пещерняците от видинския спелеоклуб
„Бонония” през 1979 година със съдейст
вието на тогавашния кмет на Гара Орешец.
„Когато проучвахме пещерата, открихме,
че на бента не му е там мястото, основно
то количество вода идва от друго място.
От друга галерия” – разказва пещернякът
Светослав Гаврилов от спелеоклуба. Той се
занимава с пещернячество от 1972 година.
Обходил е над 150 пещери в България. Във
Видинско е бил в почти всички известни
пещери. За Башовишки печ говори с вълне

◄ Пещерата Башовишки печ и намерените в нея че
люсти и части от гръбначен прешлен на мечка отпре
ди 50 хил. години. СНИМКИ: АВТОРЪТ

ние и болка: "Картирането започнахме още
1979 година, веднага след отварянето на
пещерата – първите 200 метра веднага щом
отвориха входа – продължава Светослав.
- Проникването е много трудно. 430 метра
воден участък, водно огледало. След този
участък има зала 125 м дълга със средна
ширина около 15 м и също толкова висока,
която е оградена с блокаж. Таванът се е
срутил и преградил залата. Първия път,
когато сме преодолели това препятствие,

Община Враца
кандидатств
а
с 4 проекта по
„Красива България”
Борислава
Борисова е
новият зам.-кмет
на oбщина Видин

Кметът на Видин Герго
Гергов представи пред
медиите новия заместниккмет по хуманитарни
дейности и социална
политика в общината
Борислава Борисова. Тя е
родена на 19 април 1963
г. в гр. Видин. Завършила
е ПМГ „Екзарх Антим I”,
а след това – Висшия
педагогически институт
в Шумен, специалност
„математика”.
От 1981 до 1999 г.
работи като преподавател
по математика във
видински училища. От
1996 г. започва да се
занимава и със собствен
бизнес. От 9 януари
тази година до сега е
директор на ОП „Пазари и
паркинги” – Видин. ■

Даниела ХИТОВА
Община Враца внесе че
тири предложения по проект
„Красива България”. Два
от проектите са по мярката
„Подобряване на градската
среда”. Предложени за фи
нансиране са рехабилитация и
преасфалтиране на велосипед
на алея и изгр аждането на пар
кинги и пешеходен подход към
православния храм „Св. Мина”
в ж.к. „Дъбника” във Враца.
Другите два проекта са
по мярката „Подобряване на
социалната инфраструктура”.
Община Враца е поискала фи
нансиране за външното санира
не на СОУ „Никола Войводов”
и за топлоизолацията на фаса
дата и подмяната на дограмата
на ОДЗ №1 “Брезичка” в ж.к.
„Младост”.
Проектът „Красива
България” е част от програма
та на Министерство на труда
и социалната политика за
намаляване на безработицата
и стимулиране на заетост
та в страната. Той подкрепя
проекти, насочени към обно
вяването на социално значи
ми обекти и се финансира от
бюджета на МТСП.■

сме се мушкали като
змии между блоковете, сега сме на
мерили по-лесен път, по водата. След тоя
блокаж на около 70 м има друг сифон. И
той се отваря с разкопаване на пясъка през
него и оттук натам се движим по реката. В
най-сухите периоди на годината дебитът
на водата е 10 л за секунда, а през другото
време достига огромни количества.
Водата е чиста и годна за питейни нуж
ди според анализите на специалистите.
Водата излиза на входа. Последния път,
когато ходихме – водата се беше покачила
с 5 см."
Пещерата Башовишки печ е поредица от

Честит рожден ден!
Нашият многоуважа
ван сътрудник от Лом
НИКОЛА ЛИСИЧКОВ
тези дни отпразнува
88-ия си рожден ден!
Да е жив и здрав и все
така здраво да държи
перото! Защото в
прекрасния град Лом
все още стават добри
неща за описване!
Слово плюс

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”
ЕНЕРГИЯ ЗА ЧИСТА ПРИРОДА
KOZLODUY NPP

огромни зали, в които може да се помести
сграда с размерите на видинската църква
„Св. Димитър”. Общата дължина на двете
галерии е 4,5 километра, от които са карти
рани само около 2,5 км. Височината им е
15-20 метра. Има много и огромни образу
вания – предимно сталактити, езера и още
не е преодоляна цялата.
Интерес към нея проявява и проф. Петър
Берон. На негово име са наречени и мал
ките обитатели на пещерата – Бероникус.
Башовишки печ е обитавана от няколко
вида прилепи, мокрици, бръмбари, има и
малко флора при входната част.
►► на 2-а стр.

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”

Заявление
Във връзка с публикации в руски и
български медии за доставено некачествено
оборудване в АЕЦ “Козлодуй”, държим
да заявим следното:
Подгревателите високо налягане са доста
вени в АЕЦ “Козлодуй” по договор с ”АТПАтомтоплопроект” ООД, България. Съоръженията
са монтирани на 1000-мегаватовите блокове в
атомната централа по време на плановите годишни
ремонти през октомври 2010 г. на 6 блок и през май
2011 г. на 5 блок.
Подгревателите високо налягане нямат отношение
към ядрената и радиационната безопасност. Те са
част от технологичната схема на II контур (неради
оактивната част на централата), като ефектът от
тяхната работа се изразява в повишаване на ко
ефициента на полезно действие.
Технологичната схема позволява блоковете да ра
ботят с изключени подгреватели високо налягане,
което ще доведе само до понижаване на електри
ческата мощност.
АЕЦ “Козлодуй” вече изпр
 ати писмо до фирмата
доставчик ”АТП-Атомтоплопроект” ООД, България,
и до производителя на оборудването ОАО
Машиностроителен завод “ЗиО-Подолск” с изискв
 а
не за предоставяне на допълнителни документи и
информация по отношение на контрола при произ
водството на оборудването и за реално вложения
метал в подгревателите. В писмото също е изразе
на готовност в най-кратки срокове да бъдат изпр
 а
тени и представители на АЕЦ “Козлодуй” в заводапроизводител за изясняване на случая.
Отдел „Връзки с обществеността”

Слово

във фокус

Ангелина ДАКОВА

- Г-н Миков, повече от четвърт век Вие
сте ръководител на ПК. Къде са корените
на Вашата кооперация?
- Видинската потребителна кооперация
“Наркооп” е учредена на 16.03.1919 г. с
рожденото име Кооперативно потребително
дружество “Дунав”. Нейни основатели са
прогресивни ентусиасти от старопрестолния
град. Първият председател на Управителния
съвет е Цветко Георгиев, а подпредседател
Ото Вайсман. В далечната 1970 година
кооперацията е най-голямата в окръга.
Обединява 16 селища. През 1976 г. с Указ
на Държавния съвет на НРБ колективът
е награден с орден на труда “златен, за
постигнати високи успехи". В края на 1982
г. в ПК членуват 10747 член-кооператори, а
обслужващото население е 72371 жители. В
почти вековното си развитие кооперацията
е имала стабилно икономическо развитие
– работещи цехове за мотокари, шивашки,
сладкарски, обекти за обществено хранене,
магазини. Кризата през 1990 г. засегна
и кооперативната система. Но, когато
шампионът прави крачка назад, то е за да
скочи по-добре, а не защото се страхува. За
периода 2001-2008 г. в ПК се инвестираха
300 хил. лв, което даде днешната ни визия.
- В календара на кооперативната
история Вие записахте и отминалата
2011-а година с резултати, постигнати
в период на финансова и икономическа
криза. Вашият коментар?
- Към настоящия момент кооперацията
обслужва 16 населени места в 3 общини,
като в 10 обекта се обслужват клиенти в
села до 500 жители. Член-кооператорите
към 30 юни 2011 г. наброяват 799, като
23-ма са новоприетите през месец
август. Половината от тях са млади хора.
Магазините ни са в добро състояние. Но
определено може да се каже: 2011 г. си
отиде като много трудна година. И все
пак, ние изпълнихме и продължаваме
да отстояваме социалната функция на
кооперацията – да доставя и обслужва с
гарантирано качество стоки за хората и в
най-малкото село на региона.
- В системата на ЦКС за региона ПК
“Наркооп” е водеща структура, въпреки
демографския срив и официалната
статисктика на ЕК, която определя
Северозапада, и в частност Видинския
край, за най-бедния в целия ЕС.
Отбелязахте членството и на млади
хора при вас. Как те се включват в
реализацията на бизнес- плана на
кооперацията?
- Стремим се работните места в
търговските ни обекти да са заети от помлади хора. От откриването на магазина
в село Иново през месец ноември 2010 г.
в него като продавач работи Венцислава
Петкова. В село Дружба продавачконсултант е Валерия Петрова, която от
постъпването си на работа от месец юли
2011 г. разработи обекта и увеличи оборота
му многократно. Сред младите кадри е
и председателят на Контролния съвет на
“Наркооп” Ирина Иванова. Завършила
е висше образование, специалност
“Управление и икономика на кооперациите”.
Шестнайсет години като председател на
КС тя се стреми да бъде полезна с нови
идеи за по-голяма видимост и обществено
признание на кооперативната организация.
- Г-н Миков, неведнаж Вие сте
изразявали твърдото си становище
относно обединение на кооперациите, за
да оцелеят особено в днешния кризисен
делник. Коментарът Ви по проблема!
- При създадената тежка икономическа
ситуация във Видинския край кооперациите,
особено в малките села, вече ги няма.
Въпреки изчезването на кооперации защо
все още си задаваме въпросите: необходимо
ли е обединение? Това е абсурдно! И
защо, като все още могат да се спасят
кооперации, които нямат задължения към
държавата, притежават собственост, но не
развиват дейност. Трябва кооперациите
да се обединяват, за да могат по-лесно
да оцеляват, за да се закрепят, да развият
търговия и услуги, необходими на хората по
места.
- А как се процедира в ПК “Наркооп”?
В тази връзка към нас се вляха 2
кооперации – на Гара Орешец през 2006 г. и
село Градец, 2010 г. Всички наши магазини
имат добър стокооборот, независимо
че част от тях не са със сертификат за
принадлежност към верига КООП. Част
от магазините ни са изградени върху
собствени терени на кооперацията, а това е
икономически изгодно за нея.
- Как ивестициите намират място в
модернизиране на търговската Ви мрежа?
Параметрите на промените, въпреки
икономическата криза, се виждат в
изградените по всички най-модерни
европейски изисквания магазини от
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Митко МИКОВ, председател на ПК “Наркооп” – Видин:

Предлагаме качествени
стоки на добри цени
Хората пазаруват
при нас с доверие, защото
получават гаранции
за закупената стока

веригата КООП в селата Бела Рада, Иново
и Градец. Потокът от клиенти в тях е добър,
работното им време е от ранна утрин до
късна вечер, съобразена с полската работа
на село, с двусменен режим на търговските
работници. Оборотът на магазина в село
Иново, например, от неговия пуск се е
увеличил 4 пъти в сравнение с предишния,
а на този в село Градец от месец май 2011
г. – 6 пъти. Вложените ивестиции за двата
обекта КООП и предстоящият за откриване
минимаркет в село Войница са на стойност
над 100 хил. лв. Половината от средствата
са от фонда за взаимно подпомагане
“Инвестиции” на ЦКС.
- Как се осъществява обслужването в
малките селца?
- На фона на демографския срив в
региона, ниските доходи и застаряващото
население “огледало” за дейността на
кооперацията са търговските обекти и в наймалките населени места и задоволството
на хората там, споделено на срещи с тях,
че има къде да пазаруват качествени
стоки на приемливи цени, включително с
марката “КООП”. В село Скомля, община
Димово, например, живеят 28 души. Там
магазинът се поддържа със заявки на
хората за необходимите им продукти. В
това се проявява и социалната роля на
нашата кооперация, изразявана винаги: да
не оставяме човек незадоволен и от наймалкото село. Кооперацията разполага и със
собствен склад на едро, транспорт и зарежда
директно всички свои магазини.
- Вашето мнение, г-н Миков, за
Единния кооперативен пазар!
- Относно Единния кооперативен пазар
– работим с пловдивска фирма, която има
договор с “Кооп-търговия и туризъм”, а
разплащането става след предварително
вземане на стоката след 30-45 дни. Това е
предимство. Ефектът и ползата са, че през
този период се извършва оборот на взетите
стоки.
- Какви са вашите бъдещи проекти?
- Стратегията на екипа на кооперацията
е да разшири дейността й при наличието
на съществуващия транспортен парк (от 8
години разполагаме с 3 буса за зареждане) и
възможностите на квалифициран персонал
да се развива още повече, прилагайки
реформи, съобразно европейските наредби.
И през настоящата година ще продължим
да работим по проекти, които сме заложили
конкретно в бизнес-плана на ПК за
откриване на магазини по веригата КООП в
големите села, там, където икономическите
и социални фактори позволяват това да се
случи. Радващо е, че хората възприемат
новите обекти и пазаруват в тях с
доверие, защото получават гаранции за
закупената стока. Прогнозните очаквания
са реалистични, защото предприетите
мерки досега в хода на реформите внесоха
положителни промени там, където се работи
с амбиция и воля за това.■

▲Търговските работнички в магазина от
веригата «КООП» - с. Градец очакват своите
клиенти
►Ирина Иванова, председател на
Контролния съвет на “Наркооп” – Видин

Кариера и сметище...
►► от 1-а стр.
В края на миналата го
дина групата пещерняци
от спелеоклуб „Бонония”
откр иват добре съхранени
челюсти със заби и час
ти от гръбначен прешлен.
Челюстта е с дължина 28
см. Оказва се, че това са
челюсти на пещерна мечка,
обитавала Башовишки печ
преди 50 хил. години.
В пещерата има кости и
на други животни, които не
са изследвани още – трябва
да дойдат специалистите и
да направят раз
копки по техните
методи, за да ус
тановят произхода
им.
За пещерняци
те е загадка и как
са се озовали там,
защото т. нар. „га
лерия с костите” е
недостъпна.
"Имаме
притеснения, че
кариерата може да
унищожи пеще
рата – тя е точно
отгоре над разк
лонението – кари
ерата е поне на 400
м надолу, още 100
метра и ще стиг
нат до пещерата.
Ако това стане, ще
бъдат унищожени
500 - 600 м от нея"
– казва Светослав.
Кариерата се на
мира на около 400
м от входа и обхв аща части
и от дясната галерия – тази
с костите, което означава,
че може да достигнат чак
до тях.
Според пещерняците
има тенденция кариера
та да стигне до входа на
пещерата.
Така през 60-те години
на миналия век са унищо
жени 200 метра от нея. И

сега - още 500 метра – от
пещерата няма да остане
нищо – убедени са те.
"За съжаление ние
не можем да предпри
емем нищо за спасява
нето на Башовишки печ.
Преговаряли сме с няколко
кмета – все преди избори,
но след изборите всичко
се забравя – обезкуражен е
Светослав Гаврилов. – При
това там са направили и
едно огромно незаконно
сметище, което периоди
чески го палят. А дъждов

– разказват разпалено те. Първо го запалиха, после
почнаха да го изтикват към
старата кариера с идеята да
го загробят.”
Това обаче според тях не
е решение, защото така са
мо ще затрупат боклука, за
да не се вижда, но замърся
ването ще остане. „Водата
пак ще си преминава през
него, а там има всякакъв
боклук” – гневят се те.
В околността на Гара
Орешец има още някол
ко интересни пещери,
◄ Пещерняци от
спелеоклуб „Бонония”

ната вода, като мине през
тази мръсотия и влезе в
каверните надолу, после
влиза в изворите."
Видинските пещерня
ци се опитват да спасят
пещерата с помощта на
медиите. „След като вдиг
нахме малкото врява и из
лязохме два пъти по една
от телевизиите, започнаха
да почистват сметището

най-красивата от които
е Венеца. Засега тя е
затапена, но част от неверо
ятните й скални образува
ния са разграбени.
Тук е и пещерата
Козарника, която от някол
ко години се изследва от
френски специалисти, ко
ито преди години откриха
следи от най-стария жител
на Европа.■

Слово

във фокус

В община Враца

Нора КОНСТАНТИНОВА
Той е песимистичен, консер
вативен по отношение на при
ходите, осигурява бавен темп
на ускоряване, разчита на зало
жените и в ход големи проекти,
които предстои да бъдат реали
зирани, и на спечелването на
нови. Освен това според кмета
на Враца Николай Иванов има и
доста резерви, главно в подобря
ване на събираемостта на местни
теданъци и такси и недопускане
на просрочвания, за които да се
плаща.
Пъстрата палитра от партийни
пристрастия в местния парламент
като че ли трезво прецени, че
макар и с близо 12 милиона помалко от заложените в бюджета
за миналата година, предвидените
39 702 815 лева, които трябва да
дойдат в общинската каса с много
притеснения и стягане, с правил
но разпределение, ще стигнат
за едно не много устремено, но
устойчиво придвижване напред.
Основната цел е запазване обема
на публичните услуги, предоста
вяни от общината, при постигнати
критерии за качество в условията
на световна криза и независимо
от полученото наследство. 25 506
285 лева ще даде държавата тази
година на община Враца, 11 424
368 ще трябва да бъдат осигурени
от данъчни и неданъчни приходи.

С 25 гласа „за”, девет „въздържали се”
общински съветници и трима „против”,
миналата седмица бе приет бюджетът
на Врачанската община за тази година
От имуществени данъци
се очаква да постъпят близо
три милиона и половина лева.
Капиталовите разходи, които са
предвидени, са за два милиона и
половина, а предоставените по
това перо средства от държава
та са 424 500 лева, от които за
пътища са предвидени 223 800
лева. Намалени са издръжките на
спортните бази, не получи очак
ваната сума ФК „Ботев“, но за
това пък Драматичният театър и
Симфониетата ще получат глътка
въздух и малко повече средства.
Някак си безсмислен беше
спорът за разределянето на 60
000 лева, поискани от фондацията
„Музеон“, на която Врачанската
община вече е член, за закупува
не на машина за бъдещата нова
технология в музея, пари, ко
ито не бяха гласувани по-късно,
а областният управител Пепа
Владимирова върна това предло
жение с точни мотиви. Поискани
бяха повече средства, за да се
намали разликата в парите, които

дава общината за т.нар. социално
погребение на бедни и самотни.
От 202 лева те са свити на 154
лева. Намалени са и средствата по
някои от социалните програми,
като стремежът е да се запази
капацитетът и качеството на тези
услуги. Ще продължава издръж
ката на дома в село Три кладенци,
на дом „Зорница“, 150 човека ще
бъдат обслужвани от социалния
патронаж, 95 лични асистенти ще
помагат на инвалиди и болни, ще
се изградят нови три центъра за
настаняване от семеен тип и едно
защитено жилище. „Не искам да
хвърлям вината върху никого, но
на много от нас ни се иска цифри
те да са други“, сподели врачанс
кият кмет.
През 2011 година бюджетът
на общината е бил 51 милиона и
481 859 лева, от тях разходвани
са над 48 милиона. При сегашния
намален блюджет може да се раз
чита единствено на изпълнение на
мащабните европейски проекти,
които са одобрени и някои от тях

Община Враца започна изпълнението на
проект „Изграждане и оборудване на
Лъчелечебен център в „Комплексен
онкологичен център” ЕООД град Враца”,
договор за безвъзмездн а финансова
помощ BG161РО001/1.1-11/2011/007
на 31.01.2012 г.

Община Козлодуй не дължи
пари, а проектобюджетът
є е балансиран
В рамките на проведено
то обществено обсъждане на
проектобюджета на общи
на Козлодуй за 2012 г. стана
ясно, че тя не само завърш
ва предходната година без
задължения, но и новият й бю
джет е увеличен с 335 288,00
лева. Виолета Костова, дирек
тор на дирекция „Финансовостопански дейности, управле
ние на собств еностт а” обясни,
че: „Това се дължи на по-го
лямата субсидия, която ще
получим от републиканския
бюджет. ”
Отчетено беше доброто
изпълнение на миналогодиш
ния бюджет и бяха очертани
приоритетните области за тази
година, а именно: кметств ата
в общината, образованието,
социалните дейности и
здравеопазването.

3

Бюджетът намален, но единственият възможен

Деца от Лом
помагат
на с. Бисер

200 лв., събрани при
разпродажба на пролетни
картички, ще дари Детската
полицейска академия в
Лом в помощ на пострада
лите деца при наводнени
ето в с. Бисер.
Благотворителната про
дажба на пролетни картич
ки бе извършена в Първо
ОУ “Никола Първанов”
в Лом. Доброволците
от Детската полицейска
академия на училището
продадоха на своите пре
подаватели и съученици
200 картички, изработени
от самите тях. Стойността
на всяка е 50 ст., а картин
ките и пожеланията им са
посветени на предст оящи
те пролетени празници.
Събраните средст ва ще
бъдат преведени по банко
вата сметка в подкрепа на
пострадалите при наводне
ние деца на харманлийс
кото с. Бисер. Към тях ще
бъдат прибавени и набра
ните парични суми от друга
разпродажба на картички,
организирана от Детската
полицейска академия в
Лом в Деня на доброто - 17
февруари. Общата сума на
дарението е 200 лв.
Идеята за благотвори
телната разпродажба при
надлежи на обучителния
екип на академията - гл.по
лицай Ивайло Георгиев,
гл.полицай Любомир
Крумов и ст.полицай Петко
Илиев.
Тримата слу
жители на РУ
“Полиция” Лом
посвещават част
от времето си, за
да предават сво
ите знания и опит
на доброволците,
като ги учат на по
лицейски техники
за самоотбрана,
правила за движе
ние по пътищата
и други закони на
страната. ■

www. slovoplus. info БРОЙ 8 (819), 1 - 7 МАРТ 2012

Румен Маноев, кмет на об
щина Козлодуй, коментира бю
джета така: „Отчетът за изми
налата година е с много добри
показатели. Общото изпъл
нение на общинския бюджет
достигна 91,63%, а постъпле
нията от местните приходи са
почти на 90%. За 2011 г. освен
общата субсидия от репуб
ликанския бюджет, от него в
община Козлодуй са постъпи
ли допълнителни средства за
ремонтни дейности, социални
услуги, образование и капита
лови разходи.”
В заключителната част на
общественото обсъждане на
бюджета бяха дискутирани
предстоящите допълнителни
ремонтни дейности след са
нирането на 11-те обществ ени
сгради в града, което предстои
до месец. ■Слово плюс

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съ
финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие, схема за предоставяне на безвъзмезд
на финансова помощ: BG161PO001/1.1-11/2010 „Подкрепа за
реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечеб
ни заведения в градските агломерации”.
Бюджет: Проектът е на стойност 6,3 млн.лева.
Съфинансирането от Община Враца е в размер на лева (4
%). Размерът на исканата безвъзмездн а финансова помощ от
ОПРР е 6,1 млн. лева (96%).
Продължителността на проект „Изграждане и оборудване
на Лъчелечебен център в „Комплексен онкологичен център”
ЕООД град Враца” e 24 месеца.
Специфичните цели на проекта са:
● Осигуряване на подходяща, обновена, модернизирана
и рентабилна инфраструктура в “Комплексен онкологичен
център” Враца ЕООД, съобразена с действащите санитарнохигиенни и технически нормативни изисквания и с бъдещите
нужди на населението на град Враца, на област Враца и на
Северозападния район;
●Подобряване качеството на медицинск ото обслужване в
областта на лекуваните в “Комплексен онкологичен център”
ЕООД Враца болести;
● Социално включване и равен достъп на групите в нерав
ностойно положение, с особено внимание към хората с увреж
дания и рисковите групи население, най-вече хора от ромски
произход;
●Изграждане на лъчелечебен център в КОЦ Враца, отгова
рящ на съвременните изисквания за енергийната ефективност
на сградата и оптимално използване на средст вата за издръж
ка на лечебното заведение в резултат от спестената енергия.
Очакваните резултати от реализацията на проекта са:
●Изграден Лъчелечебен център с разгъната застроена площ
1295.45 кв.м в „Комплексен онкологичен център” Враца ЕООД;
● Осъществени всички необходими мерки за лъчезащита;
●Повишено качество на болничната среда и здравната
помощ, както и цялостно развитие на здравеопазването в об
ластта и региона, превръщането на заведението в еталон на
високотехнологична болница;

● Работа с най-съвременното оборудване за
лъчелечение.

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално раз
витие и от държавния бюджет на Република България.
Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане
и оборудване на Лъчелечебен център в „Комплексен онкологичен
център” ЕООД град Враца, който се осъществ ява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013
г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
публикацията се носи от Община Враца и при никакви обстоятелс
тва не може да се счита, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

НИКОЛАЙ ИВАНОВ
вече стартират, и на разработ
ването и спечелването на нови.
Кметът на Тишевица изрази не
доволството си пред местния пар
ламент за неравнопоставеността
между града и врачанските села,
като даде пример, че за ремонт
на селското читалище им трябват
близо 40 000 лева, а ще им бъдат
отпуснати едва десет хиляди. Не
достигат средства и за неизбежния
ремонт на фондохранилището в
Регионалния исторически музей,
където под угроза са стотици цен
ни експонати. Кметът обеща да
се търсят средства от заложените
половин милион, които се очаква
да дойдат от приватизация тази
година.■

ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ,
п.к. 3460, Тел.: 09554/28-28, БУЛ. “П. ПАРЧЕВИЧ” № 45,
факс: 21-36 , кмет: 29-90
О Б Я В А
На основание чл.62, ал.1 от Наредба за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество и във
връзка с изпълнение на Решения с №40 и 42 /31.01.2011
г., на Общински съвет Чипровци. и Заповед № 89 от
27.02.2012 г на кмета на Община Чипровци
публичен търг с явно наддаване за отдаване под
наем на на земеделски земи общинска собственост
от общинския поземлен фонд на община Чипровци,
в землището на с. Превала и с. Горна Лука, описани,
както следва:
1. Публична общинска собственост:
В землището на с. Превала
1.1.част от имот №041032 с код
позиция 06715261153 – 47,200 дка;
1.2.част от имот №039039 с код
позиция 06637261593 – 35,600 дка;
1.3.част от имот 034037 с код
позиция 06536262322– 12,500 дка;
1.4.имот № 034038 с площ – 41,492 дка;
1.5.имот № 034040 с площ – 20,471 дка;
2. Частна общинска собственост:
1.В землището на с.Горна Лука:
1.1.имот №105001 с площ от 193,335 дка
2. В землището на с. Превала:
2.1.имот №015015 с площ от 13,076 дка;
2.2.имот №006035 с площ от 22,813 дка;
2.3.имот №042008 с площ от 4,989 дка;
2.4.имот №042009 с площ от 2,508 дка;
2.5.имот №042007 с площ от 5,767 дка;
Публичният търг ще се проведе на 06.04.2012 г. от
9.00 часа, повторен публичен търг на 12.04.2012 г.
от 9.00 часа в малката заседателна зала на община
Чипровци. Срок за отдаване на земеделските земи – ед
на стопанска година. Първоначална тръжна цена за 1 де
кар за стопанска година е 3 (три лева) лева за публична
общинска собственост и 4 (четири лева) лева за частна
общинска собственост за 1 декар за стопанска година.
Стъпка на наддаване – 7% върху общата първоначал
на тръжна наемна цена на съответния имот.
Депозит за участие в търга – в размер на 2.00 лв. (два)
за всеки имот поотделно, за които участва съответният
кандидат, внесен по банковата сметка на общината до
16.30 часа на 05.04.2012 г., и до 16.30 часа на 11.04.2012
г. при повторен търг.
Срок за подаване на предложения за участие в тър
га до 16.30 часа на 05.04.2012 г. в деловодството на
първия етаж на общината, при повторен търг до 16.30
часа на 11.04.2012 г.
Цената на тръжната документация е 20 лева без ДДС,
платима в брой в касата на общината, получава се в стая
202.
Оглед на земеделските земи – всеки работен ден от
8.00 до 17.00 часа, но не по-късно от деня, предхождащ
търга, след закупуване на тръжна документация.
Справки и информация: тел.09554/ 28-28, 21-06.
Анатоли ПЪРВАНОВ
кмет на Община Чипровци

Слово

празник

Уважаеми съграждани,
Приемете моите поздрави по
повод 3 март – Националния
празник на страната ни.
Преди 134 години краят на
една война слага начало
то на една нова България.
Държава, в която са защите
ни основните човешки права
– свобода, справедливост,
равенство пред закона, со
лидарност и мир. За тези
идеали са загинали мно
го българи, пред които се
прекланяме днес. Не само
в тяхна памет, но и в име
то на бъдещите поколения
трябва да живеем и работим
така, че да отстоим своите
идеали - да бъдем достойни
хора, в една демократична
и силна България. Сигурен
съм, че можем и нека с вяра
и надежда погледнем нап
ред и направим живота си
по-добър.
Честит празник!
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Честит
Трети март!

Община Белоградчик
поздравява всички свои
служители и съграж
дани с Националния
празник на нашата
страна Трети март!
Нека се преклоним
пред героизма и само
жертвеността на заги
налите за свободата,
нека бъдем горди
техни наследници и
продължим делото им
с труд и успехи в един
по-добър и достоен
свят!
Борис НИКОЛОВ
кмет на Община
Белоградчик

Ние посрещаме този празник
с достойни дела за процъфтя
ването на нашата община и за
по-добрия живот на хората, като
достойни потомци на нашите
опълченци, с преклонение пред
техния подвиг и подвига на руски
те воини! Честит празник!

За мен е чест да ви поздравя по
повод националния празник на
Република България – 3 март!
Пожелавам на всички вас здраве,
благополучие и оптимизъм!
С отговорност, постоянство и
самочувствие да съхраняваме
свободолюбивия български дух!
С труд и упоритост да сбъдваме
мечтите си!

Честит празник на всички
жители на общината!

Иван БАРЗИН
кмет на Община Вълчедръм

Кметът на община Медковец
инж. Венцислав ЕВГЕНИЕВ
най-сърдечно поздравява жи
телите и гостите на общината
с националния празник на
страната 3 март!
Да стоим здраво на нашето
си място днес, както са сто
яли в други времена нашите
предшественици!
Бъдете живи и здрави!

Да се поздр
 авим с тази
свобода, за която предците ни
са дали живота си е и гордост,
и отговорност. Гордост, защо
то живеем в град, който вече
134 години пази спомена за
освободителите. Отговорност,
защото сме длъжни пред проля
тата им кръв да бъдем почтени
родолюбци!

инж. Николай ИВАНОВ
кмет на Община Враца

Поздравявам ви найсърдечно с националния празник
на България 3 март – Деня
на нашето освобождение!

Уважаеми съграждани,

Уважаеми съграждани,
Честит национален
празник и Ден на
освобождението 3 март!

Уважаеми съграждани и гости
на град Враца,
Поздравявам ви с
Националния празник на
Република България – 3
март и 134-ата годишни
на от Освобождението на
България от турско робство.
На тази свещена дата, ча
кана столетия, от огньовете
и пепелта възкръсва един
дълго страдал народ, дос
тигнал своята историческа
победа!
Пътят на нашата свобода
преминава през окърва
вените въстания и завери,
през словото на Апостола,
през Батак и Вола, Плевен и
Шипка, през много рани и
сълзите на хиляди майки.
Нека днес сведем глави и
отдадем почит пред подвига
и паметта на героите, дали
живота си за свободата на
своето Отечество!
Честит Национален празник!

Скъпи съграждани,

Иван АСПАРУХОВ
кмет на Община Мездра

Златко ЖИВКОВ - кмет на
Община Монтана

Герго ГЕРГОВ
кмет на Община Видин
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Честит празник!
Сърдечно поздравявам
жителите на община Лом с
националния празник 3 март!
Нека всички заедно да поче
тем деня, станал символ на
саможертвата и дал началото
на съвременната българск
а
идентичност! Пожелавам на
всички вас здраве, дух, воля да
градим днешния и утрешния
ден на България!

Община Ружинци

честити националния празник
на Република България Трети
март на жителите и гостите на
общината, като им пожелава
здраве, благоденствие и успехи!
Нека вземем от националния
празник гордост и кураж за бъ
дещето ни! Нека бъдем повече
българи и патриоти!

Честит празник!

Венцислав ВАНКОВ
кмет на Община Ружинци

Иво ИВАНОВ
кмет на Община Лом

Честит 3 март!
Скъпи съграждани,

Поздравявам ви по случай на
ционалния празник на България
и ви желая много здраве, щас
тие и добър живот.
Да го посрещнем с преклоне
ние пред миналото на страна
та и с обич към Монтана, която
е част от нейната история.
Да помечтаем заедно за
бъдещето, в което виждам на
шия град по-добро и сигурно
мято за работа и живот!

Иво ИВАНОВ
председател на ОбС - Монтана

„Строител – Криводол”
поздравява своите
работници и слу
жители и съграж
даните си с наци
оналния празник на
България 3 март!
Нека заедно да
почетем деня, ста
нал символ на
саможертвата и
дал началото на
новата българска
идентичност!

Честит празник!

ОТ РЪКОВОДСТВ
 ОТО

ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ и
лично кметът Анатоли ПЪРВАНОВ

честитят Трети март – наци
оналния празник на Република
България, на всички свои служи
тели и съграждани!
Нека на тази дата да се прек
лоним през героизма и са
можертвата на загиналите
за свободата ни, нека бъдем
горди с делата им и нещо по
вече – да пазим свято любовта
към родината и да работим
отговорно и усърдно, за да
превърнем общината ни в
развита и благоденстваща!

Честит празник!

Община Брусарци
честити национал
ния празник на
Република България
– Трети март
на своите съграж
дани и гости, ка
то им пожелава
здраве, благоденст
вие и успехи!
Нека вземем от на
ционалния празник
гордост и кураж за
бъдещето ни!
Наташа ДИМИТРОВА
кмет на Община
Брусарци

Община Георги Дамяново
честити на жителите и
гостите на общината
Националиня празник
на България 3 март!
Нека денят на
Освобождението под
клажда националното
ни самочувствие и вя
рата в могъществото
и силата на народа
ни. Пожелавам на
всички вас здраве,
дух и воля да градим
днешния и утрешния
ден на България!

Дилян ДИМИТРОВ,кмет
на Община Георги
Дамяново

По повод 3 март –
национален празник
на България
поздравявам

всички служители, техни
ци и кооператори, като им
пожелавам крепко здраве,
много любов и щастие в
семейството, упорит труд
и воля за процъфтяване на
нашите кооперации и да
бъдем достойни наслед
ници на делото на нашите
освободители, на нашите
опълченци.

Инж. Велко АТАНАСОВ
председател на ОКС – Враца

Скъпи граждани и гости
на община Вършец,

На 3 март българският народ
чества 134-ата годишнина от
Освобождението на България от ос
манско робство.
Този ден е символ на общата ни во
ля за свобода и обединение пред
предизвикателствата на времето и
трудностите, пред които всеки народ
неизбежно се изправя. Вярвам, че
всеки от вас ще продължава и занап
ред да защитава името на Родината
ни чрез своя труд и професионализъм.
По повод светлата дата приемете
искрени поздравления и пожела
ния за здраве, успех, благополучие
и просперитет! Честит национален
празник!
инж. Иван ЛАЗАРОВ
кмет на Община Вършец

земляци

Честит рожден ден
на Тереза

Ивайлова
Якимова
от Ботевград!

На 7 март 2012 г.
нашата мила и иг
рива внучка навър
шва 3 години.
Пожелаваме й
много здраве,
дълголетие, радост,
щастие и дни, из
пълнени с обич!
От баба Катюша,
дядо Светлин
и прабаба Димитрана от Монтана

Община Мездра изпълнява
2 проекта по ОП „Регионално
развитие” 2007 - 2013 г.
Проект: „Корекция на река Боденска бара – гр. Мездра”
по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова по
мощ BG161PО001/1.4-06/2010: „Подкрепа за дребномащабни
мерки за предотвратяване на наводнения в градските агло
мерации”, с бенефициент Община Мездра.
Изпълнението
на проекта
стартира на
03.06.2011 г. Към
момента е извър
шена актуализа
ция на графика
за провеждане
на процедури
за възлагане
на обществени
поръчки. След
неговото одобря
ване е изготвена
и представена за
съгласуване до
кументацията за провеждане на процедура по Наредбата
за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) за
избор на изпълнител на строително-монтажните работи
(СМР).
Определен е предложеният екип за управление на про
екта инж. Катя Рашкова - ръководител, инж. Николинка
Кътовска - координатор,Цеца Костова - счетоводител, и
инж.Илия Илиев - експерт строителство. С членовете на
екипа са сключени договори. Определени са мястото за
съхранение на документацията и служител за съхране
ние на проектн
 ото досие.
На 20.09.2011 г. е организирана пресконференция за
публично представяне на проекта. Направени са поре
дица от публикации в пресата и на интернет сайта на
Община Мездра и е излъчен репортаж по местната ка
белна телевизия.
Понастоящем е в ход процедурата за избор на изпъл
нител на СМР. На 19.10.2011 г. е откр
 ит конкурс за избор
на изпълнител на СМР. Документи за участие в него
подадоха 11 фирми от София, Варна, Монтана, Враца
и Мездра. Възложителят е издал решение за избор на
изпълнител на СМР, което е обжалвано от една от фир
мите участнички в конкурса пред Комисията за защита на
конкуренцията (КЗК).
Бюджетът на проекта е 1049 708.26 лв., а периодът за
неговото изпълнение – 12 месеца, до 03.06.2012 г.
Проект „Историята, културата и природата – ту
ристическите атракции на Община Мездра” по Схема
за предоставяне на безвъзмездн
 а финансова помощ
BG161РО001/3-1-03/2010 “Подкрепа за развитие на
природни, културни и исторически атракции”, с бенефи
циент Община
Мездра.
Изпълнението
на проекта стар
тира на 23.11.2011
г. Досега е извър
шена актуализа
ция на графика
за провеждане
на процедури
за възлагане на
малки общест
вени поръчки,
който е одобрен.
Изготвени са до
кументации за процедурите за избор на изпълнител на
СМР, одит, строителен надзор и дейностите по информа
ция и публичност.
Одобрен е предложеният екип за управление на
проекта: инж. Николинка Кътовска - ръководител, инж.
Катя Рашкова – координатор, Цеца Костова - счетоводи
тел, и Георги Ганецовски - археолог.
Определени са мястото за съхранение на документа
цията и и служител за съхранение на проектното досие.
Направени са публикации в пресата и на интернет сайта
на Община Мездра и е излъчен репортаж по местната
кабелна телевизия.
Проектът е на обща стойност 3 977489.00 лв. и срок за
изпълнение 20 месеца, до 23.07.2013 г.
Този документ е създаден в рамките на проектите
„Корекция на река Баденска бара - гр. Мездра” и„Историята,
културата и природата – туристическите атракции на
Община Мездра”, които се осъществяват с финансовата под
крепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007
- 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдър
жанието на публикацията се носи от Община Мездра и при
никакви обстоятелств
 а не може да се счита, че този документ
отразява официалното становище на Европейския съюз и
Договарящия орган.
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В Бърдарски геран
отново “Фършанги”
Краят на февруари в
Бърдарски геран кипи от
оживление. Тече традиционният
фестивал „Фършанги“, който
събира банатски българи и
техни приятели във феерията
на карнавала. Второто издание
е реализирано по проекта
на НЧ „Съединение-1923“,
„Работилница” От имало едно
време до Network“, осъществяван
с помощта на фондация
“Работилница за граждански
инициативи” по програма
“Живо наследство” с подкрепа
на фондация „Америка за
България”.
Кметът на Бърдарски геран
Светлана Караджова поздрави
присъстващите и им пожела да
използват ентусиазма, който
влагат в карнавала и в усилията
за по-добро бъдеще на любимото
село.
Шествие на участниците по
улиците, изложба фотографии
на тема „Моят поглед към
традицията“, както и много
успешно изложение-базар,
събрало майсторството на
жителите на Бърдарски геран
и Асеново, изпълниха първата
част на деня. „Галушки на суво“,
приготвени от Мария Пенкова,
банатски сладкиши и „листа
на суво“, приготвени от Ема
Доковска и Мария Караджова,

цветята от плат на Нора Янева,
върбовите мебели и предмети
за бита на Борислав Мичев,
банатските кукли на Петя
Бобойчева, вкусните изкушения
на групата от Асеново – това
бяха само част от предлаганите
изделия. Връзка с предстоящите
чествания през май бяха белите
тениски с надпис „125 години
Бърдарски геран“, дело на
Даниела Петкова, която също
дарява печалбата от продажбата
за фонда. Участваха групи от НЧ
„Петър Парчевич“ – с.Асеново
и НЧ „Г.С.Раковски“ – с.
Гостиля, които се представиха
в хумористичния концерт
„Фършанги 2012“.

Община Бяла Слатина осигури
обяд за маскираните участници,
отпечатването на грамотите и
съдейства за затоплянето на
големия салон на читалището.
Благодарение на помощта на
Рашко Йозов, който ремонтира
неработещата повече от 25
години горелка, и на фирма
„Виктория-93“, която осигури
части и нафта за горелката,
читалището вече има отопление
и уютно приюти многобройната
публика на фестивала. Народно
читалище „Развитие-1892“ – Бяла
Слатина, за пореден път помогна,
като подсигури озвучаването и
осветлението.
Общинско краеведско

дружество „Сребреня“ участва
с мартеници, като приходите от
продажбите дари на фонда за
честванията на 125-годишнината
на Бърдарски геран.
След концерта бе представен
филмът „Банатска сватба“ на
НЧ „Петър Парчевич“, а вечерта
празникът продължи с бал с
маски.
На 19 февруари фестивалът
премина в литургично честване
в храм „Св. Йосиф“, а от 13 ч.
бяха представени 3 филма, които
запечатват мигове от живота в
Бърдарски геран, показвайки
как се предава традицията
през поколенията. Филмът
„Върбата – красота в тайната“
разказва за Борислав Мичев и
трите поколения майстори от
неговата фамилия, създаващи
мебели и предмети от върба.
За банатската носия и това
как е запазена през годините
разказва филмът „Носията –
връзка между поколенията“,
представящ майсторството
на Петя Бобойчева. Фамилия
Франеви и тяхната любов към
музиката завършва празничния
ден с филма „Три поколения
музиканти“ за първите години
на духовата музика в Бърдарски
геран. Филмите са дело на
Светлана Караджова.
■Слово плюс

Община Враца получи награда
на туристическото изложение
Даниела ХИТОВА

Община Враца получи специална награда за найатрактивно и професионално представяне на българ
ски туристически продукт на изложението „Ваканция и
спа ЕКСПО 2012” в София. Призът връчи лично зам.министърът на икономиката, енергетиката и туризма
Димитър Чохаджиев и бе получена от зам.-кмета на
община Враца Красимир Богданов. „Тази награда ни

радва, защото е висока оценка за положените съвмес
тни усилия между община Враца и представителите
на туристическия бранш за популяризирането на на
шия регион” – коментира Богданов. Само три общини
в България са получили такова отличие. Другите две
са Шумен и Казанлък. В туристическото изложе
ние в София се включиха общо 280 участн
 ици от 16
държави.■

Враца в България ли е?

Репликла

Слово

Димитър МАРКОВ,
Враца
Първо се разбра, че ни
прецакват за жп линията
– какво ще се церемонят
с ония мюзевири, дето
все не знаят кога за ко
го да гласуват. Ама, че с
тая „китайска стена“ ще
станат като Източен и
Западен Берлин допреди
четвърт век, на кого му
пука. Да са доволни, че
не им прекарваме стена
и напряко – да им турим
кръст, демек.
А тия дни се разбра,

че и за обходния път ни
„прекарват“ – ако им се
виждат на врачани тесни
двете ленти, да спрат да
пътуват с колите си по
тях. (Е, от изказване на
бивш наш управник се
разбра, че лично на него
му стигат две ленти, но
това си е негов проблем.)
И по повод двата по
редни удара над Враца
ми хрумна, че всички
приказки за съживяване
на Северозапада (и в час
тност на нашата област)
са били само предизборен

фишек, и че всъщност
продължава практиката
за България да се смятат
само София, Пловдив и
Варна (сегашната, не
състоялата се и морска
та столици). Към тях се
добавят, но на по-долно
ниво, Бургас, Търново
(нали и те са претен
дирали пак за столица
след Освобождението)
и на още по-долно –
Благоевград и Плевен.
Русе (най-европейският
ни град още през турско)
е зарязан, за останалите

няма какво да се говори.
Но Враца, о, Враца е
стар „любимец“ на всич
ки управляващи: още от
Фердинандово, Борисово
и Тошово време, та до
ден-днешен. Да си спом
ним оня красноречив
плакат от първия свобо
ден митинг от края на
’89-а: „Враца целува ръка
на преустройството, но
на отделни личности –
никога!“
Е, резултатът е ясен:
България се държи като
мащеха с нас!

Слово

спектър

►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

1 - 7 март 2012 г.
ч 1 март Св. прпмчца
Евдокия.
п 2 март Св.
свщмчк Теодот, еп.
Киринейски (Службата
е великопостна) (Тип. с.
420) (Блажи се риба и
млечни храни)
с 3 март * Тодоровден.
Св. мчци Евтропий,
Клеоник и Василиск. Ден
на Освобождението на
България
н 4 март † Неделя
на Великия пост –
Православна. реп.
Герасим Йордански
п 5 март Св. мчци
Конон Исаврийски. Мчк.
Йоан Българин (|1784)
в 6 март Св. 42 мчци в
Амория
с 7 март Св. свщмчци
Василий, Ефрем,
Капитон и др. (Велико по
вечерие с канона на св.
Андрей Критски I част)

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

ЕТ “МАРИУС-Пламен Марков-Ваня Емилова”

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

■ Превоз на пътници до Германия
■ Поръчки за автомобили
■ Транспорт с платформа
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Обмислят
задължителна
застраховка
„Имот”

За извършването на
тази административна
услуга ръководителят на
съответното ведомство
трябва да подаде искане
до директора на ОД МВР
чрез звеното на БДС.
Прием на заявления
10 трудно подвижни жители на община на хора с трайни увреж
дания и трудно подвиж
Монтана ще бъдат обслужени по
ни се осъществява на
домовете им от мобилен екип на група място от мобилна група
“Български документи за самоличност” след подадена молба от
роднина.
следващата седмица
10 трудно подвиж
ни жители на община
ОД МВР - Монтана уведомява
Монтана ще бъдат заснети следваща
гражданите, че в момента няма напре
жение и опашки при администр
 ативно та седмица с мобилната биометрична
станция на група “Български доку
то обслужване в “Български докумен
менти за самоличност” при ОД МВР
ти за самоличност”.
- Монтана.
Заявление за лична карта може да
Съгласно Закона за българските
подадете и преди изтичане на срока
лични документи лицата, които не по
на валидност на стария документ. С
изтичащ срок на валидност през 2010 дават заявление в срок до 30 дни за
подмяна на личната карта след изтича
г. и 2011 г. са 2269 лични карти, 8799
не на нейната валидност, се наказват
паспорта и 3590 шофьорски книжки.
с глоби от 20 лв. до 150 лв. Същата
ОД МВР - Монтана напомня на го
санкция се налага и на собственици
лемите ведомства, организации и
те на паспорти, които не ги връщат в
кметства, че могат да подменят бъл
Паспортна служба в тримесечен срок
гарските лични документи на своите
след изтичане на валидността им.■
служители чрез организиран прием.

ОД МВР - Монтана

Продължава кампанията
по подмяна на
личните документи

Фирма „Ди-Вен” ЕООД – гр. Лом
е оторизиран
дилър на мо
токари с мар
ката 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, автоматична хидрот
рансмисия 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

Монтана, 0887/17 94 94; 0888/32 35 63
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Парите ще бъдат съби
рани с данъците и ще са
минимални като за начало,
съобщи председателят на
Комисията за финансов
надзор Стоян Мавродиев.
Експерти прогнозират
таксата да бъде от 0,02 до
0,04 % от стойността на
жилището.
За имот с цена около 60
хиляди лева цената на зас
траховката ще е 12 лева.
Хората с постройки към
домовете си няма да бъ
дат облагодетелствани от
защитата на жилището.
Мавродиев заяви, че в поголяма част от европейски
те държави има култура на
застраховането, като хората
дори доброволно предпри
емали мерки. Той даде за
пример Швейцария, където
има задължителна застра
ховка за пожар.■

■ Системи
за сигурност
■ Техническа
охрана на
обекти с
автопатрулни
сили
■ Физическа
охрана

Доверете ни се

Монтана,
бул. „Трети март” 74, офис 1
096/ 303 599, 0886/036 990,
0889/200 711, 0889/200 727
sot.3s.montana@abv.bg

И&И ДИЗАЙН

●Дизайн и печат на билбордове,
табели, светещи реклами,
обемни букви, тотеми, пана от
винил, надписи от PVC фолио и др.
●Широкоформатен печат
Монтана, бул. „Ал. Стамболийски” 11,
GSM 0888 396 775, e-mail: iidesign@abv.bg

ТПК “Септември” –
Монтана
произвежда:

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

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

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

Траурен магазин
Монтана, бул. „Парта” (до блок „Плиска” 13)

۩ Магазинът предлага ковчези, кръстове,

драперии, некролози, венци, както и всичко,
необходимо за погребение и помен.
۩ Икони, сувенири, цветя, свещи.
۩ Изработка на изкуствени венци.
Цени на дребно и едро.

Магазини КООП

“Заедно на пазар”

120 години пазаруваме
с доверие!
Продавам двуетажна къща в центъра на Монтана с
дворно място 270 кв. м, печена тухла, гредоред и
плоча, кубатура 120 кв. м, разгъната площ 55 кв. м.
Цена по договаряне.
ДАВАМ под наем нов апартамент 100 кв. м., наем
200 лв. Тел. 096/323035; GSM 0894/472624.

ДАВАМ стая под наем,
удобна за квартира и
за офис, в БЦ „Огоста”
– Монтана.
Тел. 0899/655604

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

Ветеринарен кабинет

д-р Станислав
Якимов

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

● храни и аксесоари за

кучета, котки, гризачи

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

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

Тел. 0988/66 20 75

спектър
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В област Монтана

СНИМКА: АРХИВ

Препоръки към
участниците в движението
Към пешеходците

● Не избързвайте да пресечете платното!
● Пазете се от застигащи ви автомобили!
● Не се опитвайте да спирате автомобили!
● Обозначете се, за да бъдете видим
по-отдалече!
● Бъдете предпазливи на хлъзгава настилка!
● Не бъдете припряни на автобусната спирка!
● Осигурете си добър обзор и възприемане
на шума при снеговалеж!
● При обилен снеговалеж излезте
извън платното!

Към водачите

● Не пестете средства за пълната изпр
 авност
на автомобила.
● Скоростта винаги трябва да е такава, че да
можете да спрете в зоната на видимостта!
● Намалете скоростта при преминаване
над подлез!
● Преминавайте бавно и предпазливо покрай
спирките на обществ
 ения транспорт!
● При наводнено платно ви заплашва
“аквапланинг”. Намалете значително
скоростта!
● Не се движете с опасна скорост в
“тъмната зона”
● Не бързайте да превключвате на къси
светлини твърде отдалече!
● Прогнозирайте попадането в коварни
хлъзгави участъци!
● Бъдете особено предпазливи в пътни участъци
на северните склонове!
● Очаквайте внезапни действия на възрастни
пешеходци и деца!
● Бъдете в готовност да предпазите пързалящи
се по улицата деца
● Не потегляйте на път при прогноза за
усложняване на времето и обилни
снеговалежи!
● Не образувайте задръствания заради
нетърпеливост!
● Преди всяко зимно пътуване се
осведомявайте предварително за прогнозата
за времето и следете информацията за
пътната обстановка по програма “Хоризонт”
на националното радио, както и в програмите
на радиостанции и телевизии с национално
или регионално покритие!
● Не отлагайте подготовката за зимните
пътувания!

Във Видин

В сравнение с предходната година тежките
катастр
 офи са с 18 по-малко. Няма убити граж
дани през първия месец на настоящата година,
5-ма са пострадали при катастрофи. През 2011 г.
има една жертва на пътя, пострадалите отново
са 5-ма.
1446 нарушения на Закона за движение по
пътищата са регистрирали през януари слу
жителите на ОД МВР - Монтана. Първо място
заемат нарушенията на скоростта – 579, след
ват управлението на неизпр
 авни моторни пре
возни средства – 123, шофиране с нередовни
пътни документи – 121, неправилно движение
по пътното платно – 85, нарушения, неползв
 а
не на обезопасителни колани – 70, неспазване
предимство, знаци и сигнали – 65, неправилно
спиране и паркиране – 61, неправилни манев
ри – 39, неправоспособност – 41, без гражданска
отговорност – 26, употреба на алкохол над 1,2
промила – 12, 1 нарушение на пешеходец. 93 во
дачи са лишени от правоуправление. 358 нару
шения на скоростта са заснети от стационарната
камера в гр. Монтана, 50 – от мобилните камери
в Монтана и Лом. ■
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Общински етап на
Ученическите игри

41 тежки пътни
произшествия
през януари

▲Отборът на ПМГ „Екзарх Антим I” спечели
първо място в Общинския етап от Ученическите
игри по волейбол юноши в двете възрастови групи
- 8-10 кл. и 11-12 кл. Играха се и срещи по тенис
на маса за момичета и момчета 5-7 кл. На 21.02
се проведоха игрите по тенис на маса за 8-10 кл.
– момичета и момчета, а на 22.02 - срещите по
волейбол за девойки - 8, 10, 11 и 12 кл. На 29.02 бяха
срещите по волейбол момичета и момчета – 5-7
кл. Състезанията по волейбол и тенис на маса се

играха в Спортна зала „Фестивална”, а турнирите
по шахмат за момичета и момчета – 5-7 и 8-10 кл. в СОУ „Л. Каравелов”.
Ученическите игри по лека атлетика и
баскетбол ще се проведат през месец март,
както и финалите на Общинското първенство по
футбол, което също е част от Ученическите игри.
Община Видин е подсигурила за всички
участници грамоти и награди.
СНИМКА: ОБЩИНА ВИДИН

Видинският зам. областен
управител - на семинар
срещу сивата икономика
По проект
„Повишаване на
обществената
нетърпимост към
неформалната
икономика при
трудовоправните
и осигурителни
отношения”
аместник облас
З
тният управител
на област Видин Елка
Георгиева участва в
семинар по проект
„Повишаване на об
ществената нетърпи
мост към неформал
ната икономика при
трудовоправните и
осигурителни отно
шения и превантивни
действия за ограни
чаването й”, органи
зиран от Българската
търговско-про
мишлена палата и
Търговско-промишле
на палата – Видин.
Съществуващите
проблеми по темите:
●„Ефективна орга
низация и админист
риране на бизнеса”,
●„Обща рамка на
трудовоправните и
осигурителните отно
шения”,
●„Фирмена култура
– ефективна работна
среда”,
●„Механизми за
взаимодействие меж
ду работодателите и
наетите лица” и

●„Правни механиз
ми за защита на ин
тересите на работни
ците и служителите”,
представиха пред
работодатели лекто
рите д-р Ташо Ташев,
икономически експерт
към Българска тър
говско-промишлена
палата, и Адриан
Илиев, юрист в КТ
„Подкрепа”.
Изпълнението на
проекта ще приключи
през 2013 г.
Той се осъществява
с финансовата подк
репа на Оперативна
програма „Развитие
на човешките ресур
си”, съфинансира
на от Европейския
социален фонд на
Европейския съюз.
Още шест подобни
проекта се реализи
рат в България, чрез
които се цели да се
сведе нивото на си
вата икономика в об
ществено допустими
граници. ■

DANI CAR SERVICE

Диагностика и
ремонт на
двигатели и
ходова част
Монтана, ул. „В. Търново” 78, тел. 0887/90 99 74

Слово

плюс

Слово

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

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”

Монтана, ул.“Пейо Яворов” 1, Бизнесцентър “Огоста”
Председател
на кооперация
“Журналист”
и гл. редактор:

Параскева Маркова
тел. 0876 307 732
0876 537 952

●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,
ул. “Пейо Яворов” 1,
бизнесцентър “Огоста”,
ет.4, тел. 0876 537952
Екип Видин
3700, ОКС, ул.”Г. Божинов” 1
тел.: 0889 399 349

Слово

култура

Човешката жажда за съвместимост,
за единение и взаимност надделява.
Творение, създадено от злото, в света
няма, както и всяко велико създание,
което да не е сътворено от любов.
Мюмюн Тахир
Петър ДОНЕВСКИ
поделям с близки, че познанст вото
ми с Мюмюн Тахир е отскоро и не
сме всекидневни приятели. С него в коман
дировка не съм пътувал, не сме вечеряли
в пищни ресторанти и все пак си мисля,
че се познаваме добре. Мислех, но това не
се оказа така. Казвам всичко това, защото
когато отново прочетох неговата моралис
тична проза: „Когато пътят беше граница”,
„Бране на диви пчели”, „Земя за обетова
не”, често спирах, затварях страниците на
добре оформените полиграфически книги
и мълчаливо и тихо оглеждах заснежени
те била на Балкана. Мислех си за какво
ли още не... Защото сега, като се потапях
в потока на истинския, живия разказ на
Мюмюн Тахир, усещах, че той се претво
ряваше в мене за пореден път. И в новите
ми представи авторът беше нов човек, нов
мислител с ориенталска мъдрост и житейс
ка философия, от която лъха мекото и бла
городно дихание на загадъчната и смълча
на Родопа.
Всеки жанр е хубав, щом намери своя
майстор. И мисля, че тук и в това е сполу
ката на Мюмюн Тахир, който не се колебае
и с реализъм разкр ива в своите разкази
неспокойния дух на времето, в което жи
веем сега. За колко много неща ни споделя
нашият съвременник. Има нещо светло,
тихо изживяване, особен свят и специ
фично въздействие в творчеството на ав
тора-философ, което той трансформира
към читателите и те му вярват. Мюмюн
Тахир е от онези писатели, при които про
читането на поне една творба те завладява
и поражда желание да прочетеш колко
то се може повече от онова, което той е
написал. Той пише отговорно, честно пред
своето признание, защото знае, че ако си
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За истинските
неща в живота
написал нещо безинтересно, отдалечено
и нереално, не ще те спасят нито звания,
награди или минали успехи. Той пише
открито за своето време, когато усети вът
решен порив, когато е направил творческа
находка и не се самозаблуждава, че някой
ще го ласкае заради защитена титла, па
макар и да е на доктор-философ. И тук
трябва да признаем дарбата на писателя да
разкр ива душевните вълнения на своите
съвременници, да вниква в конфликтите
между хората с фина душевна нагласа и
душевните грубияни, бездуховните търса
чи на лек успех, облаги и благосъстояние.
Героите на Мюмюн Тахир са земни хора,
хора от неговия Кърджалийски край, хора,
които се вълнуват, страдат за много истини
не само в любовта на човека, но въобще
за човешките ценности, за хората, които
трябва да се приемат такива, каквито са,
да късат старите морални норми, да жи
веят заедно, да се обичат, защото небето,
слънцето, водата и въздухът са за всички.
Да. Твърдя, че сполуката си в изграждане
на чистите и реални образи, с откровеност
и прямота, авторът дължи на личната си
душевна и зрителна осезаемост, която му
дава възможност да разказва, да потъва в
свят с изразена сетивност, да назовава не
щата с истинските им имена. Разказите му
са размисъл за социално-икономическите
изменения в живота на хората през безко
нечния демократичен български преход.
Мюмюн Тахир има благороден поглед
към родното. Сродните му души-герои
са дълбоко свързани със земята, тъгуват

за нея и където и да са разпилени по
далечни пътища, те рано или късно се
връщат към бащините огнища. Защото
са хора на честта, с дълбоки, но и овла
дени чувства. Изключителният дар на
писателя да разказва, да превъплъщава
ни внушава чувство за достоверност, за
усещания, за преживявания и поведение.
И не е трудно на читателя да усети,
че навсякъде в разказа присъства или
авторът, или герои, които приличат на
него.
Авторът има остро чувство да отк
рива звуци, багри в селския живот и
природата, които той описва с неподра
жаема прецизност. Особено сполучливи
са описанията на образи и природни
картини. Какво можем да кажем за:
„Пада нощ над селото, опустяват ниви
и пасища. Притихват дървета и реки.
Чанове огласят Дангос дере. Пригласят
им агънца и теленца от Учка. Властна ти
шина обгръща околността. Пада черната
коприна на нощта. Цяла нощ тишината
господства над селото. Идва утрото, де
нят се повтаря и отново пада нощта.”
Или пък: „Слънцето вече потъваше над
Бакаджик и дългите сенки на тополите
лягаха над тиклите на селските къщи. На
мегдана децата играеха чилик.” И още:
„Утринното слънце проникваше през
зелените клони, лъчите му косо падаха
върху алеите. Тишината се бе настанила
в гората, която ухаеше на зеленина. Нито
един лист не се разклащаше, сякаш дърве
тата бяха мъртви, попарени от слана.” Или

Ден на отворените врати
в Младежкия дом

за Деня на самодееца
Мариета НАЙДЕНОВА
Ден на отворените врати организира Младежкият
дом в Монтана по случай деня на самодееца. На 1
март всички желаещи ще имат възможност отблизо да
се запознаят с дейностите на институцията. От 10.00
до 11.00 часа любителите на спортн
 ите и мажоретни
танци ще могат да потанцуват в залата на клуб по спор
тни танци „Астра”. За игрохорците заниманията са от
11.00 до 12.00 часа с ансамбъл”Младост”. Паралелно
с народните танци може и да попеете с вокална гру
па „Каприз”. За тези, които харесват журналистиката,
могат да посетят клуб „Медии” от 12.00 до 13.00 часа.
Нататък Денят на отворените варти продължава с тенис
на маса и народно пеене с „Пъстренец Jr.” от 14.00 до
15.00 часа, хип-хоп и брейк с танцова формация „Dance
machine” и шахмат в клуба по шах от 15.00 до 16.00
часа, самоотбрана и бойни изкуства с клуба по Винг
Тчун от 16.00 до 17.00 часа. Освен танци, песни, жур
налистика и спорт в маратона ще се включат и малките
приложници от клуба по приложни изкуств
 а „Дорос”. Те
не само ще ви въведат в тайните на изкуството, но ще
може и да видите тяхната изложба-базар. Тя ще бъде
подредена от 16.00 до 19.00 часа във фоайето на пър
вия етаж в Младежкия дом. На импровизирания щанд
ще може да си купите картички и мартеници, ръчно
изработени от тях. По този начин те съчетават двата
празника – Деня на самодееца и Баба Марта.
Денят на самодееца е един чудесен празник за
хората, които не жалят време и сили, за да работят
за запазването на българската традиция и култура. С
много настроение, музика и положителни емоции праз
никът ще продължи в салона на Младежкия дом с хе
пънинг „Направи си сам... купон“ - шоу за самодейците
от самодейците със забавни игри, луди танци и люби
ма музика.■

Скъпи самодейци,
По повод Деня на са
модееца и любител
ското художествено
творчество - 1 март,
от все сърце Ви бла
годаря за ентусиазма
и всеотдайността,
че ни радвате и
облагородявате!
Желая Ви здраве,
благополучие, прос
перитет и нови твор
чески успехи!
Честит празник на
всички, за които найголямата награда са
аплодисментите и
радостта в очите на
хората!
инж. Иван ЛАЗАРОВ
кмет на oбщина Вършец

In memoriam

Напусна ни Наталия Тишкова
На 8 февруари т.г. смъртта изтръгна от на
шите редици колежката Наталия Тишкова (на
69 г.) от квартал Мала Кутловица – Монтана.
Целият трудов стаж на Наталия премина в
службите на общинската поща на Монтана
и в редакцията на вестник „Септемврийско
слово”. Тя беше единствената журналист
ка по това време в редакцията и Монтана,
владееща есперанто. В редакцията Наталия
престоя около 15 години, но остави ярка ди
ря в списването на вестника. Беше активна
общественичка и журналистка. Пишеше по
проблемите на образованието в окръга, за
бита и културата и възпитанието на малкото
поколение. Нейните кореспонденции и очерци остават в аналите на
окръга като значими летописи на образователното дело. Отделни раз
работки по тези въпроси тя изпращаше и в централния печат. Беше и
окръжен кореспондент и на в. „Учителско дело”. Това беше времето
на Людмила Живкова, когато Михайловградски окръг си завоюва пи
онерско място в приложението на внедряването на сугестологията
и сугестопедията в училищата. Наталия Тишкова с журналистически
хъс продължи да пише и след промените в нашата страна. Като жур
налист на свободна практика се включи активно в издателския бум на
окръга. Бе най-търсената коректорка. Тя беше и активен сътрудник на
местния печат: „Слово плюс”, „Монт прес” и „Слово”. В редакционните
карета на издадените краеведски книги стои писано и нейното име.

Поклон пред светлата й памет!

Димитър Младенов, Йордан Георгиев,
Никола Намерански, Славко Григоров, Теодоси Антонов,
Надежда Анастасова, Любен Антов, Параскева Маркова

житейската мъдрост: „Има много пътища
към щастието. Но един е само истинският.
Човешкият. Човек е сам господар на своя
живот, но и слуга на своето щастие.”
Читателят чете и се замисля... Силна,
силна проза. И не в буквален, а в творчес
ки смисъл в тая проза има нюанси от найдобрите белетристи от нашата литература.
Всичко, писано от д-р Мюмюн Тахир,
е човешко, с преживяване, писано
без политическа окраска и финансова
ангажираност. Това е жива проза, в която
се вълнува човешката съвест, съвестта
на един родолюбец, нужен на всички, ко
ито обичат България и горещо желаят да
пребъдем като благороден и трудолюбив
народ.■

Поетичен салон
Александра СИМЕОНОВА

Двете
Двете с котката сме
до прозореца.
Настръхнали и нежни.
Навън – среднощен
и коварен свят.
Студено, сиво е и снежно.
Стоиме двете до стъклото
и топлим се взаимно.
Със мен сънят отказва среща
самотно, страшно е и зимно.
Минават закъснели пътници
по тротоарите –
две тъмни релси
и мислите ми са орисници...
Къде сте, топли ветрове?
В коя душа живеете?
А ти, светулчице мечта,
в кои очи пак светиш?
Ний с котката сме до прозореца.
Настръхнали и нежни...
Малка, деликатна точица
в свят от зла враждебност.

Златно ехо
Ехо от лято.
Небето танцува,
красиво прегръща земята.
Момиче златно
целува, целува цветята.
Капки зелени и сладки
дарява водата на жадните.
Ехо от лято.
Момиче златно
търси рицар на кон
сред звездите изгубен.
Могъщи планински била
си изпращат вечерни зефири
и пеят, и пеят
щурци и гори, и сърца,
даряват любов и надежда.
Ехо от лято.
Златно момиче
свети в очите ми.
Жадни за песен.

