
АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”
ЕНЕРГИЯ ЗА  ЧИСТА ПРИРОДА
KOZLODUY NPP

Слово
1 - 7 МАРТ 2012, ЦЕНА 0,30 ЛВ. 

ГОДИНА XVII, БРОЙ 8 (819) ISSN 1310 - 9693e-mail: slovoplyus@abv.bg, slovoplus@yahoo.com
www.slovoplus.info

седмичник за общините
и кметствата

п
лю

с

Честита 
Баба

Марта!

Диана СИРАКОВА
Пещерата Башовишки печ е раз по ло

же на в ед но имен на мес т ност край с. Гара 
Орешец, Димовска община. Сегашният й 
вход е в не пос ред с т ве на бли зост с ка ри ера
та за до бив на инер т ни ма те ри али и с не
из вес т но как по яви ло се не рег ла мен ти ра но 
сметище. През пролетта из ли за ща та от нея 
во да от на ся бок лу ци те от сме ти ще то към 
де ре то и на ми ра щия се в бли зост го лям 
язовир.

Башовишки печ е из вес т на мно го 
отдавна. „Насилието” над нея за поч ва още 
в два де сет те го ди ни на ми на лия век, ко га то 
из г раж дат бент, кой то да пред па зи от за ли
ва не жп ли ни ята Видин – София. Така от 
пе ще ра та са уни щоже ни 200 метра.  

Първите про уч ва ния на Башовишки печ 
за поч ват през 1962 година. После пе ще ра
та е затворена. Входът е затрупан. Отварят 
го пе щер ня ци те от ви дин с кия спе леоклуб 
„Бонония” през 1979 го ди на със съ дейс т
ви ето на то га ваш ния кмет на Гара Орешец. 

„Когато про уч ва х ме пещерата, открихме, 
че на бен та не му е там мястото, ос нов но
то ко ли чес т во во да ид ва от дру го място. 
От дру га га ле рия” – раз каз ва пе щер ня кът 
Светослав Гаврилов от спелеоклуба. Той се 
за ни ма ва с пе щер ня чес т во от 1972 година. 
Обходил е над 150 пе ще ри в България. Във 
Видинско е бил в поч ти всич ки из вес т ни 
пещери. За Башовишки печ го во ри с въл не 

ние и болка: "Картирането за поч нах ме още 
1979 година, вед на га след от ва ря не то на 
пе ще ра та – пър ви те 200 мет ра вед на га щом 
от во ри ха вхо да – про дъл жа ва Светослав. 
 Проникването е мно го трудно. 430 мет ра 
во ден участък, вод но огледало. След то зи 
учас тък има за ла 125 м дъл га със сред на 
ши ри на око ло 15 м и съ що тол ко ва висока, 
ко ято е ог ра де на с блокаж. Таванът се е 
сру тил и прег ра дил залата. Първия път, 
ко га то сме пре одо ле ли то ва пре пятс т вие, 

сме се муш ка ли ка то 
змии меж ду блоковете, се га сме на

ме ри ли поле сен път, по водата. След тоя 
бло каж на око ло 70 м има друг сифон. И 
той се отва ря с раз ко па ва не на пясъ ка през 
не го и оттук на там се дви жим по реката. В 
найсу хи те пе ри оди на го ди на та де би тът 
на во да та е 10 л за секунда, а през дру го то 
вре ме дос ти га ог ром ни количества. 
Водата е чис та и год на за пи тей ни нуж
ди спо ред ана ли зи те на специалистите. 
Водата из ли за на входа. Последния път, 
ко га то хо дих ме – во да та се бе ше по ка чи ла 
с 5 см."

Пещерата Башовишки печ е по ре ди ца от 

ог ром ни зали, в ко ито мо же да се по мес ти 
сгра да с раз ме ри те на ви дин с ка та цър к ва 
„Св. Димитър”. Общата дъл жи на на две те 
га ле рии е 4,5 километра, от ко ито са ка рти
ра ни са мо око ло 2,5 км. Височината им е 
1520 метра. Има мно го и ог ром ни об ра зу
ва ния – пре дим но сталактити, езе ра и още 
не е пре одо ля на цялата. 

Интерес към нея про явя ва и проф. Петър 
Берон. На не го во име са на ре че ни и мал
ки те оби та те ли на пе ще ра та – Бероникус. 
Башовишки печ е оби та ва на от ня кол ко 
ви да прилепи, мокрици, бръмбари, има и 
мал ко фло ра при вход на та част. 

►► на 2-а стр.

Кариера и сме ти ще
зат руп ват уни кал на 
пещера край Гара Орешец

 ◄ Пещерата Башовишки печ и намерените в нея че
люс ти и час ти от гръб на чен прешлен на мечка отпре
ди 50 хил. години. СНИМКИ: АВТОРЪТ

Борислава 
Борисова е 
новият зам.-кмет 
на oбщина Видин

Кметът на Видин Герго 
Гергов представи пред 
медиите новия заместник-
кмет 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. ■

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”

Заявление
Във връз ка с пуб ли ка ции в рус ки и 
бъл гар с ки ме дии за дос та ве но не ка чес т ве но 
обо руд ва не в АЕЦ “Козлодуй”, дър жим 
да за явим следното:

Подгревателите ви со ко на ля га не са дос та-
ве ни в АЕЦ “Козлодуй” по до го вор с ”АТП-
Атомтоплопроект” ООД, България. Съоръженията 
са мон ти ра ни на 1000-ме га ва то ви те бло ко ве в 
атом на та цен т ра ла по вре ме на пла но ви те го диш ни 
ре мон ти през ок том в ри 2010 г. на 6 блок и през май 
2011 г. на 5 блок. 
Подгревателите ви со ко на ля га не ня мат от но ше ние 
към яд ре на та и ра ди аци он на та безопасност. Те са 
част от тех но ло гич на та схе ма на II кон тур (не ра ди-
о ак тив на та част на централата), ка то ефек тът от 
тях на та ра бо та се из ра зя ва в по ви ша ва не на ко-
ефи ци ен та на по лез но действие.
Технологичната схе ма поз во ля ва бло ко ве те да ра-
бо тят с из к лю че ни под г ре ва те ли ви со ко налягане, 
ко ето ще до ве де са мо до по ни жа ва не на елек т ри-
чес ка та мощност.
АЕЦ “Козлодуй” ве че из п ра ти пис мо до фир ма та 
дос тав чик ”АТП-Атомтоплопроект” ООД, България, 
и до про из во ди те ля на обо руд ва не то ОАО 
Машиностроителен за вод “ЗиО-Подолск” с изис к ва-
не за пре дос та вя не на до пъл ни тел ни до ку мен ти и 
ин фор ма ция по от но ше ние на кон т ро ла при про из-
вод с т во то на обо руд ва не то и за ре ал но вло же ния 
ме тал в подгревателите. В пис мо то съ що е из ра зе-
на го тов ност в най-крат ки сро ко ве да бъ дат из п ра-
те ни и пред с та ви те ли на АЕЦ “Козлодуй” в за во да-
про из во ди тел за изяс ня ва не на случая.

Отдел „Връзки с обществеността”

Даниела ХИТОВА
Община Враца вне се че

ти ри пред ло же ния по про ект 
„Красива България”. Два 
от про ек ти те са по мяр ка та 
„Подобряване на град с ка та 
сре да”. Предложени за фи
нан си ра не са ре ха би ли та ция и 
пре ас фал ти ра не на ве ло си пед
на алея и из г раж да не то на пар
кин ги и пе ше хо ден под ход към 
пра вос лав ния храм „Св. Мина” 
в ж.к. „Дъбника” във Враца.

Другите два про ек та са 
по мяр ка та „Подобряване на 
со ци ал на та ин ф рас т рук ту ра”. 
Община Враца е по ис ка ла фи
нан си ра не за външ но то са ни ра
не на СОУ „Никола Войводов” 
и за топ ло изо ла ци ята на фа са
да та и под мя на та на дог ра ма та 
на ОДЗ №1 “Брезичка” в ж.к. 
„Младост”.

Проектът „Красива 
България” е част от прог ра ма
та на Министерство на тру да 
и со ци ал на та по ли ти ка за 
на ма ля ва не на без ра бо ти ца та 
и сти му ли ра не на за етос т
та в страната. Той под к ре пя 
проекти, на со че ни към об но
вя ва не то на со ци ал но зна чи
ми обек ти и се фи нан си ра от 
бю дже та на МТСП.■

Община Враца 
кан ди датс т ва 
с 4 про ек та по 
„Красива България”

Честит рож ден ден!
Нашият мно го ува жа-
ван сът руд ник от Лом 
НИКОЛА ЛИСИЧКОВ 
те зи дни от п раз ну ва 
88-ия си рож ден ден! 
Да е жив и здрав и все 
та ка здра во да дър жи 
перото! Защото в 
прек рас ния град Лом 
все още ста ват доб ри 
не ща за описване!

Слово плюс
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►► от 1-а стр.
В края на ми на ла та го

ди на гру па та пе щер ня ци 
от спе ле ок луб „Бонония” 
от к ри ват доб ре съх ра не ни 
че люс ти със за би и час
ти от гръб на чен прешлен. 
Челюстта е с дъл жи на 28 
см. Оказва се, че то ва са 
че люс ти на пе щер на мечка, 
оби та ва ла Башовишки печ 
пре ди 50 хил. години.

В пе ще ра та има кос ти и 
на дру ги животни, ко ито не 
са из с лед ва ни още – тряб ва 
да дойдат спе ци алис ти те и 
да нап ра вят раз
коп ки по тех ни те 
методи, за да ус
та но вят про из хо да 
им. 

За пе щер ня ци
те е за гад ка и как 
са се озо ва ли там, 
за що то т. нар. „га
ле рия с кос ти те” е 
недостъпна.  

"Имаме 
притеснения, че 
ка ри ера та мо же да 
уни що жи пе ще
ра та – тя е точ но 
от го ре над раз к
ло не ни ето – ка ри
ера та е по не на 400 
м на до лу, още 100 
мет ра и ще стиг
нат до пещерата. 
Ако то ва стане, ще 
бъ дат уни що же ни 
500  600 м от нея" 
– каз ва Светослав. 

Кариерата се на
ми ра на око ло 400 
м от вхо да и об х ва ща час ти 
и от дяс на та га ле рия – та зи 
с костите, ко ето означава, 
че мо же да дос тиг нат чак 
до тях. 

Според пе щер ня ци те 
има тен ден ция ка ри ера
та да стиг не до вхо да на 
пещерата. 

Така през 60те го ди ни 
на ми на лия век са уни що
же ни 200 мет ра от нея. И 

се га  още 500 мет ра – от 
пе ще ра та ня ма да ос та не 
ни що – убе де ни са те. 

"За съ жа ле ние ние 
не мо жем да пред п ри
емем ни що за спа ся ва
не то на Башовишки печ. 
Преговаряли сме с ня кол ко 
кме та – все пре ди избори, 
но след из бо ри те всич ко 
се заб ра вя – обез ку ра жен е 
Светослав Гаврилов. – При 
то ва там са нап ра ви ли и 
ед но ог ром но не за кон но 
сметище, ко ето пе ри оди
чес ки го палят. А дъж дов

на та вода, ка то ми не през 
та зи мръ со тия и вле зе в 
ка вер ни те надолу, пос ле 
вли за в изворите."

Видинските пе щер ня
ци се опит ват да спа сят 
пе ще ра та с по мощ та на 
медиите. „След ка то вдиг
нах ме мал к ото вря ва и из
ля зох ме два пъ ти по ед на 
от телевизиите, за поч на ха 
да по чис т ват сме ти ще то 

– раз каз ват раз па ле но те.  
Първо го запалиха, пос ле 
поч на ха да го из тик ват към 
ста ра та ка ри ера с иде ята да 
го загробят.”

Това оба че спо ред тях не 
е решение, за що то та ка са
мо ще зат ру пат боклука, за 
да не се вижда, но за мър ся
ва не то ще остане. „Водата 
пак ще си пре ми на ва през 
него, а там има вся ка къв 
бок лук” – гне вят се те.

В окол нос т та на Гара 
Орешец има още ня кол
ко ин те рес ни пещери, 

найкра си ва та от ко ито 
е Венеца. Засе га тя е 
затапена, но част от не ве ро
ят ни те й скал ни об ра зу ва
ния са разграбени. 

Тук е и пе ще ра та 
Козарника, ко ято от ня кол
ко го ди ни се из с лед ва от 
френ с ки специалисти, ко
ито пре ди го ди ни от к ри ха 
сле ди от найста рия жи тел 
на Европа.■

Кариера и сметище...

◄ Пе щер ня ци от 
спе ле ок луб „Бонония” 

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 найголямата 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 членкооператори, 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 подобре, а не защото се страхува. За 
периода 20012008 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. Членкооператорите 
към 30 юни 2011 г. наброяват 799, като 
23ма 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 
наймалкото 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 по
млади хора. От откриването на магазина 
в село Иново през месец ноември 2010 г. 
в него като продавач работи Венцислава 
Петкова. В село Дружба продавач
консултант 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 поголяма 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 полесно 
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 наймодерни 
европейски изисквания магазини от 

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 най
малките 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 най
малкото 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 “Кооптърговия и туризъм”, а 
разплащането става след предварително 
вземане на стоката след 3045 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 бизнесплана 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.■

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

▲Търговските работнички в магазина от 
веригата «КООП»  с. Градец очакват своите 
клиенти

►Ирина Иванова, председател на
Контролния съвет на “Наркооп” – Видин
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Община Враца за поч на из пъл не ни ето на 
про ект „Изграждане и обо руд ва не на 
Лъчелечебен цен тър в „Комплексен 

он ко ло ги чен цен тър” ЕООД град Враца”, 
до го вор за без въз мез д на фи нан со ва 
по мощ BG161РО001/1.1-11/2011/007 

на 31.01.2012 г.
Проектът се осъ щес т вя ва с фи нан со ва та под к ре па на 

Оперативна прог ра ма “Регионално раз ви тие” 2007-2013, съ-
фи нан си ра на от Европейския съ юз чрез Европейския фонд за 
ре ги онал но развитие, схе ма за пре дос та вя не на без въз мез д-
на фи нан со ва помощ: BG161PO001/1.1-11/2010 „Подкрепа за 
реконструкция/ об но вя ва не и обо руд ва не на об щин с ки ле чеб-
ни за ве де ния в град с ки те аг ло ме ра ции”. 

Бюджет: Проектът е на стойност 6,3 млн.лева. 
Съфинансирането от Община Враца е в раз мер на ле ва (4 
%). Размерът на ис ка на та без въз мез д на фи нан со ва по мощ от 
ОПРР е 6,1 млн. ле ва (96%).

Продължителността на про ект „Изграждане и обо руд ва не 
на Лъчелечебен цен тър в „Комплексен он ко ло ги чен цен тър” 
ЕООД град Враца” e 24 месеца.

Специфичните це ли на про ек та са:
● Осигуряване на подходяща, обновена, мо дер ни зи ра на 

и рен та бил на ин ф рас т рук ту ра в “Комплексен он ко ло ги чен 
цен тър” Враца ЕООД, съ об ра зе на с дейс т ва щи те са ни тар но-
хи ги ен ни и тех ни чес ки нор ма тив ни изис к ва ния и с бъ де щи те 
нуж ди на на се ле ни ето на град Враца, на об ласт Враца и на 
Северозападния район; 

●Подобряване ка чес т во то на ме ди цин с ко то об с луж ва не в 
об лас т та на ле ку ва ни те в “Комплексен он ко ло ги чен цен тър” 
ЕООД Враца болести;

● Социално включ ва не и ра вен дос тъп на гру пи те в не рав-
нос той но положение, с осо бе но вни ма ние към хо ра та с ув реж-
да ния и рис ко ви те гру пи население, най-ве че  хо ра от ром с ки 
произход;

●Изграждане на лъ че ле че бен цен тър в КОЦ Враца, от го ва-
рящ на съв ре мен ни те изис к ва ния за енер гийна та ефек тив ност 
на сгра да та и оп ти мал но из пол з ва не на сред с т ва та за из д ръж-
ка на ле чеб но то за ве де ние в ре зул тат от спес те на та енергия.

Очакваните ре зул та ти от ре али за ци ята на про ек та са:
●Изграден Лъчелечебен цен тър с раз гъ на та зас т ро ена площ 

1295.45 кв.м в „Комплексен он ко ло ги чен цен тър” Враца ЕООД;
● Осъществени всич ки не об хо ди ми мер ки за лъчезащита;
●Повишено ка чес т во на бол нич на та сре да и здрав на та 

помощ, как то и ця лос т но раз ви тие на здра ве опаз ва не то в об-
лас т та и региона, прев ръ ща не то на за ве де ни ето в ета лон на 
ви со ко тех но ло гич на болница;

● Работа с най-съв ре мен но то обо руд ва не за 
лъчелечение.

Проектът се фи нан си ра от Европейския фонд за ре ги онал но раз
ви тие и от дър жав ния бю джет на Република България.

Този до ку мент е съз да ден в рам ки те на про ект „Изграждане 
и обо руд ва не на Лъчелечебен цен тър в „Комплексен он ко ло ги чен 
цен тър” ЕООД град Враца, кой то се осъ щес т вя ва с фи нан со ва та 
под к ре па на Оперативна прог ра ма Регионално раз ви тие” 20072013 
г., съ фи нан си ра на от Европейския съ юз чрез Европейския фонд за 
ре ги онал но развитие. Цялата от го вор ност за съ дър жа ни ето на 
пуб ли ка ци ята се но си от Община Враца и при ни как ви об с то ятел с
т ва не мо же да се счита, че то зи до ку мент от ра зя ва офи ци ал но то 
ста но ви ще на Европейския съ юз и Управляващия орган.

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 ос но ва ние чл.62, ал.1 от Наредба за придобиване, 

уп рав ле ние и раз по реж да не с об щин с ко иму щес т во и във 
връз ка с из пъл не ние  на Решения с №40 и 42 /31.01.2011 
г., на Общински съ вет Чипровци. и Заповед № 89 от 
27.02.2012 г на кмета на Община Чипровци

пуб ли чен  търг с яв но над да ва не за от да ва не под 
на ем на на зе ме дел с ки зе ми об щин с ка соб с т ве ност 
от об щин с кия по зем лен фонд на об щи на Чипровци, 
в зем ли ще то на с. Превала и с. Горна Лука, описани, 
как то следва:

1. Пуб лич на об щин с ка собственост:
В зем ли ще то на с. Превала
1.1.част от имот №041032 с код 
      по зи ция 06715261153 – 47,200 дка;
1.2.част от имот №039039 с код 
      по зи ция 06637261593 – 35,600 дка;
1.3.част от имот 034037 с код 
      по зи ция 06536262322– 12,500 дка;
1.4.имот № 034038 с площ – 41,492 дка; 
1.5.имот № 034040 с площ – 20,471 дка; 
2. Час т на об щин с ка собственост:
1.В зем ли ще то на с.Гор на Лука:
1.1.имот №105001 с площ от 193,335 дка
2. В зем ли ще то 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 про ве де на 06.04.2012 г. от 

9.00 часа, пов то рен пуб ли чен търг на  12.04.2012 г. 
от 9.00 ча са в мал ка та за се да тел на за ла на об щи на 
Чипровци. Срок за от да ва не на зе ме дел с ки те зе ми – ед-
на сто пан с ка година. Първоначална тръж на це на за 1 де-
кар за сто пан с ка го ди на е 3 (три лева) ле ва за пуб лич на 
об щин с ка соб с т ве ност и 4 (че ти ри лева) ле ва за час т на 
об щин с ка соб с т ве ност за 1 де кар за сто пан с ка година.

Стъпка на над да ва не – 7% вър ху об ща та пър во на чал-
на тръж на на ем на це на на съ от вет ния имот.

Депозит за учас тие в тър га – в раз мер на 2.00 лв. (два) 
за все ки имот поотделно, за ко ито учас т ва съ от вет ният 
кандидат, вне сен по бан ко ва та смет ка на об щи на та до 
16.30 ча са на 05.04.2012 г., и до 16.30 ча са на 11.04.2012 
г. при пов то рен търг.

Срок за по да ва не на пред ло же ния за учас тие в тър
га до 16.30 ча са на  05.04.2012 г. в де ло вод с т во то на 
пър вия етаж на общината, при пов то рен търг до 16.30 
ча са на 11.04.2012 г.  

Цената на тръж на та до ку мен та ция е 20 ле ва без ДДС, 
пла ти ма в брой в ка са та на общината, по лу ча ва се в стая 
202.

Оглед на зе ме дел с ки те зе ми – все ки ра бо тен ден от 
8.00 до 17.00 часа, но не по-къс но от де ня, пред хож дащ 
търга, след за ку пу ва не на тръж на документация.

Справки и информация: тел.09554/ 28-28,  21-06.
Анатоли  ПЪРВАНОВ

кмет на Община Чипровци

Нора КОНСТАНТИНОВА
Той е песимистичен, кон сер

ва ти вен по от но ше ние на при
хо ди те, оси гу ря ва ба вен темп 
на ускоряване, раз чи та на за ло
же ни те и в ход го ле ми проекти, 
ко ито пред с тои да бъ дат ре али
зи ра ни, и на спе чел ва не то на 
нови. Освен това спо ред кме та 
на Враца Николай Иванов има и 
дос та резерви, глав но в по доб ря
ва не на съ би ра емос т та на мес т ни
те  да нъ ци и так си и не допус ка не 
на просрочвания, за ко ито да се 
плаща.

Пъстрата па лит ра от пар тий ни 
прис т рас тия в мес т ния парламент 
ка то че ли трез во прецени, че 
ма кар и с бли зо 12 ми ли она по
мал ко от за ло же ни те в бю дже та 
за ми на ла та година, пред ви де ни те 
39 702 815 ле ва, ко ито тряб ва да 
дойдат в об щин с ка та ка са с мно го 
при тес не ния и стя га не, с пра вил
но разпределение, ще стиг нат 
за ед но не мно го устремено, но 
ус тойчи во прид виж ва не напред. 
Основната цел е за паз ва не обе ма 
на пуб лич ни те ус лу ги, пре дос та
вя ни от об щи на та , п ри пос тиг на ти 
кри те рии за ка чес т во в ус ло ви ята 
на све тов на кри за и не за ви си мо 
от по лу че но то наследство. 25 506 
285 ле ва ще да де дър жа ва та та зи 
го ди на на об щи на Враца, 11 424 
368 ще тряб ва да бъ дат оси гу ре ни 
от да нъч ни и не да нъч ни приходи.

От иму щес т ве ни да нъ ци 
се очак ва да пос тъ пят бли зо 
три ми ли она и по ло ви на лева. 
Капиталовите разходи, ко ито са 
пред ви де ни, са за два ми ли она и 
половина, а пре дос та ве ни те по 
то ва пе ро сред с т ва от дър жа ва
та са 424 500 лева, от ко ито за 
пъ ти ща са пред ви де ни 223 800 
ле ва . На ма ле ни са из д ръж ки те на 
спор т ни те ба зи, не по лу чи очак
ва на та су ма ФК „Ботев“, но за
то ва пък Драматичният те атър и 
Симфониетата ще по лу чат глът ка 
въз дух и мал ко по ве че средства. 

Някак си без с мис лен бе ше 
спо рът за раз ре де ля не то на 60 
000 лева, по ис ка ни от фон да ци ята 
„Музеон“, на ко ято Вра чан с ка та 
об щи на ве че е член,  за за ку пу ва
не на ма ши на за бъ де ща та но ва 
тех но ло гия в музея, па ри , ко
ито не бя ха гла су ва ни покъсно, 
а об лас т ни ят уп ра ви тел Пепа 
Владимирова вър на то ва пред ло
же ни е с точ ни мотиви. Поискани 
бя ха по ве че сред с т ва, за да се 
на ма ли раз ли ка та в парите, ко ито 

да ва об щи на та за т.нар. со ци ал но 
погребение на бед ни и самотни. 
От 202 лева те са сви ти на 154 
лева. Намалени са и сред с т ва та по 
ня кои от со ци ал ни те програми, 
като стре ме жът е да се за па зи 
ка па ци те тът и ка чес т во то на те зи 
ус лу ги . Ще про дъл жа ва из д ръж
ка та на до ма в се ло Три кладенци, 
на дом „Зорница“, 150 чо ве ка ще 
бъ дат об с луж ва ни от со ци ал ния 
патронаж, 95 лич ни асис тен ти ще 
по ма гат на ин ва ли ди и болни, ще 
се из г ра дят но ви три цен тъ ра за 
нас та ня ва не от се ме ен тип и ед но 
за щи те но жилище. „Не ис кам да 
хвър лям ви на та вър ху ни ко го , но 
на мно го от нас ни се ис ка циф ри
те да са дру ги“, спо де ли вра чан с
ки ят кмет.

През 2011 го ди на бю дже тът 
на об щи на та е бил 51 ми ли она и 
481 859 лева, от тях раз ход ва ни 
са над 48 милиона. При се гаш ния 
на ма лен блюджет мо же да се раз
чи та един с т ве но на из пъл не ние на 
ма щаб ни те ев ро пейс ки проекти, 
ко ито са одоб ре ни и ня кои от тях 

ве че стар ти рат, и на раз ра бот
ва не то и спе чел ва не то на но ви. 
Кметът на Тишевица из ра зи не
до вол с т во то си пред мес т ния пар
ла мент за не рав но пос та ве нос т та 
меж ду гра да и вра чан с ки те се ла, 
ка то да де при ме р, че за ре монт 
на сел с ко то чи та ли ще им тряб ват 
бли зо 40 000 лева, а ще им бъ дат 
от пус на ти ед ва де сет хиляди. Не 
достигат сред с т ва и за не из беж ния 
ре монт на фон дох ра ни ли ще то в 
Регионалния ис то ри чес ки музей, 
къ де то под уг ро за са сто ти ци цен
ни експонати. Кметът обе ща да 
се тър сят сред с т ва от за ло же ни те 
по ло вин милион, ко ито се очак ва 
да дойдат от при ва ти за ция та зи 
година.■

Бюджетът намален, но - 
един с т ве ният въз мо жен

С 25 гла са „за”, де вет „въз дър жа ли се” 
об щин с ки съ вет ни ци и три ма „против”, 
ми на ла та сед ми ца бе при ет бю дже тът 
на Вра чан с ка та об щи на за та зи година

Деца от Лом 
помагат 
на с. Бисер

200 лв., съб ра ни при 
раз п ро даж ба на про лет ни 
картички, ще да ри Детската 
по ли цейс ка ака де мия в 
Лом в по мощ на пос т ра да-
ли те де ца при на вод не ни-
ето в с. Бисер.

Благотворителната п ро-
даж ба на про лет ни кар тич-
ки бе из вър ше на в Първо 
ОУ “Никола Първанов” 
в Лом. Доброволците 
от Детската по ли цейс ка 
ака де мия на учи ли ще то 
про да до ха на сво ите пре-
по да ва те ли и съ уче ни ци 
200 картички, из ра бо те ни 
от са ми те тях. Стойността 
на вся ка е 50 ст., а кар тин-
ки те и по же ла ни ята им са 
пос ве те ни на пред с то ящи-
те про ле те ни празници. 
Събраните сред с т ва ще 
бъ дат пре ве де ни по бан ко-
ва та смет ка в под к ре па на 
пос т ра да ли те при на вод не-
ние де ца на хар ман лийс-
ко то с. Бисер. Към тях ще 
бъ дат при ба ве ни и наб ра-
ни те па рич ни су ми от дру га 
раз п ро даж ба на картички, 
ор га ни зи ра на от Детската 
по ли цейс ка ака де мия в 
Лом в Деня на доб ро то - 17 
февруари. Общата су ма на 
да ре ни ето е 200 лв. 

Идеята за бла гот во ри-
тел на та раз п ро даж ба при-
над ле жи на обу чи тел ния 
екип на ака де ми ята - гл.по-
ли цай Ивайло Георгиев, 
гл.по ли цай Любомир 
Крумов и ст.по ли цай Петко 
Илиев. 

Тримата слу-
жи те ли на РУ 
“Полиция” Лом 
пос ве ща ват част 
от вре ме то си, за 
да пре да ват сво-
ите зна ния и опит 
на доброволците, 
ка то ги учат на по-
ли цейс ки тех ни ки 
за самоотбрана, 
пра ви ла за дви же-
ние по пъ ти ща та 
и дру ги за ко ни на 
страната. ■

В рам ки те на про ве де но
то об щес т ве но об съж да не на 
про ек то бю дже та на об щи
на Козлодуй за 2012 г. ста на 
ясно, че тя не са мо за вър ш
ва пред ход на та го ди на без 
задължения, но и но ви ят й бю
джет е уве ли чен с 335 288,00 
лева. Виолета Костова, ди рек
тор на ди рек ция „Финансово
сто пан с ки дейности, уп рав ле
ние на соб с т ве нос т та” обясни, 
че: „Това се дъл жи на пого
ля ма та субсидия, ко ято ще 
по лу чим от ре пуб ли кан с кия 
бюджет. ”

Отчетено бе ше доб ро то 
из пъл не ние на ми на ло го диш
ния бю джет и бя ха очер та ни 
при ори тет ни те об лас ти за та зи 
година, а именно: кметс т ва та 
в общината, образованието, 
со ци ал ни те дейнос ти и 
здравеопазването.

Румен Маноев, кмет на об
щи на Козлодуй, ко мен ти ра бю
дже та така: „Отчетът за из ми
на ла та го ди на е с мно го доб ри 
показатели. Общото из пъл
не ние на об щин с кия бю джет 
дос тиг на 91,63%, а пос тъп ле
ни ята от мес т ни те при хо ди са 
поч ти на 90%. За 2011 г. ос вен 
об ща та суб си дия от ре пуб
ли кан с кия бюджет, от не го в 
об щи на Козлодуй са пос тъ пи
ли до пъл ни тел ни сред с т ва за 
ре монт ни дейности, со ци ал ни 
услуги, об ра зо ва ние и ка пи та
ло ви разходи.”

В зак лю чи тел на та част на 
об щес т ве но то об съж да не на 
бю дже та бя ха дис ку ти ра ни 
пред с то ящи те до пъл ни тел ни 
ре монт ни дейнос ти след са
ни ра не то на 11те об щес т ве ни 
сгра ди в града, ко ето пред с тои 
до месец. ■Слово плюс

Община Козлодуй не дължи 
пари, а проектобюджетът 
є е балансиран

НИКОЛАЙ ИВАНОВ
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Уважаеми съграждани, 
Честит на ци она лен 
праз ник и Ден на 
ос во бож де ни ето 3 март!
Да се поз д ра вим с та зи 
свобода, за ко ято пред ци те ни 
са да ли жи во та си е и гордост, 
и отговорност. Гордост, за що-
то жи ве ем в град, кой то ве че 
134 го ди ни па зи спо ме на за 
освободителите. Отговорност, 
за що то сме длъж ни пред про ля-
та та им кръв да бъ дем поч те ни 
родолюбци!

Герго ГЕРГОВ
кмет на Община Видин

По по вод 3 март – 
на ци она лен праз ник 
на България
поз д ра вя вам 
всич ки служители, тех ни-
ци и кооператори, ка то им 
по же ла вам креп ко здраве, 
мно го лю бов и щас тие в 
семейството, упо рит труд 
и во ля за про цъф тя ва не на 
на ши те ко опе ра ции и да 
бъ дем дос той ни нас лед-
ни ци на де ло то на на ши те 
освободители, на на ши те 
опълченци.

Инж. Велко АТАНАСОВ
пред сед ател на ОКС – Враца 

Уважаеми съграждани,
За мен е чест да ви поз д ра вя по 
по вод на ци онал ния праз ник на 
Република България – 3 март!
Пожелавам на всич ки вас здраве, 
бла го по лу чие и оптимизъм!
С отговорност, пос то ян с т во и 
са мо чув с т вие да съх ра ня ва ме 
сво бо до лю би вия бъл гар с ки дух! 
С труд и упо ри тост да сбъд ва ме 
меч ти те си!
Честит праз ник на всич ки 
жи те ли на общината!

Иван БАРЗИН
кмет на Община Вълчедръм

Скъпи съграждани,
Поздравявам ви най-
сър деч но с на ци онал ния праз ник 
на България 3 март – Деня 
на на ше то освобождение!

Ние пос ре ща ме то зи праз ник 
с дос той ни де ла за про цъф тя-
ва не то на на ша та об щи на и за 
по-доб рия жи вот на хората, ка то 
дос той ни по том ци на на ши те 
опълченци, с прек ло не ние пред 
тех ния под виг и под ви га на рус ки-
те воини! Честит празник!

Иван АСПАРУХОВ
кмет на Община Мездра

ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ и 
лич но кме тът Анатоли ПЪРВАНОВ
чес ти тят Трети март – на ци-
онал ния праз ник на Република 
България, на всич ки свои слу жи-
те ли и съграждани!
Нека на та зи да та да се прек-
ло ним през ге ро из ма и са-
мо жер т ва та на за ги на ли те 
за сво бо да та ни, не ка бъ дем 
гор ди с де ла та им и не що по-
ве че – да пазим свято любовта 
към родината и да работим 
отговорно и усърдно, за да 
превърнем общината ни в 
развита и благоденстваща!

Честит празник!

Община Ружинци
чес ти ти на ци онал ния праз ник 
на Република България Трети 
март на жи те ли те и гос ти те на 
общината, ка то им по же ла ва 
здраве, бла го ден с т вие и успехи!
Нека взе мем от на ци онал ния 
праз ник гор дост и ку раж за бъ-
де ще то ни! Нека бъ дем по ве че 
бъл га ри и патриоти!
Честит празник!

Венцислав ВАНКОВ
кмет на Община Ружинци

Честит 
Трети март!

Уважаеми съграждани, 
Приемете мо ите поз д ра ви по 
по вод 3 март – Националния 
праз ник на стра на та ни. 
Преди 134 го ди ни кра ят на 
ед на война сла га на ча ло-
то на ед на но ва България. 
Държава, в ко ято са за щи те-
ни ос нов ни те чо веш ки пра ва 
– свобода, справедливост, 
ра вен с т во пред закона, со-
ли дар ност и мир. За те зи 
иде али са за ги на ли мно-
го българи, пред ко ито се 
прек ла ня ме днес. Не са мо 
в тях на памет, но и в име-
то на бъ де щи те по ко ле ния 
тряб ва да жи ве ем и ра бо тим 
така, че да отс то им сво ите 
иде али - да бъ дем дос той ни 
хора, в ед на де мок ра тич на 
и сил на България. Сигурен 
съм, че мо жем и не ка с вя ра 
и на деж да пог лед нем нап-
ред и нап ра вим жи во та си 
по-добър.
Честит празник!

Златко ЖИВКОВ - кмет на 
Община Монтана

Кметът на об щи на Медковец 
инж. Венцислав ЕВГЕНИЕВ
най-сър деч но поз д ра вя ва жи-
те ли те и гос ти те на об щи на та 
с на ци онал ния праз ник на 
стра на та 3 март!
Да сто им здра во на на ше то 
си мяс то днес, как то са сто-
яли в дру ги вре ме на на ши те 
предшественици!
Бъдете жи ви и здрави!
Честит празник!

Честит 3 март!
Скъпи съграждани,
Поздравявам ви по слу чай на-
ци онал ния праз ник на България 
и ви же лая мно го здраве, щас-
тие и до бър живот. 
Да го пос рещ нем с прек ло не-
ние пред ми на ло то на стра на-
та и с обич към Монтана, ко ято 
е част от нейна та история. 
Да по меч та ем за ед но за 
бъдещето, в ко ето виж дам на-
шия град по-доб ро и си гур но 
мя то за ра бо та и живот!

Иво ИВАНОВ
пред се да тел на ОбС - Монтана

Уважаеми съг раж да ни и гос ти
на град Враца, 
Поздравявам ви с 
Националния праз ник на 
Република България – 3 
март и 134-ата го диш ни-
на от Освобождението на 
България от тур с ко робство.
На та зи све ще на дата, ча-
ка на столетия, от ог ньо ве те 
и пе пел та въз к ръс ва един 
дъл го стра дал народ, дос-
тиг нал сво ята ис то ри чес ка 
победа! 
Пътят на на ша та сво бо да 
пре ми на ва през окър ва-
ве ни те въс та ния и завери, 
през сло во то на Апостола, 
през Батак и Вола, Плевен и 
Шипка, през мно го ра ни и 
съл зи те на хи ля ди майки. 
Нека днес све дем гла ви и 
от да дем по чит пред под ви га 
и па мет та на героите, да ли 
жи во та си за сво бо да та на 
сво ето Отечество!
Честит Национален празник!

инж. Николай ИВАНОВ
кмет на Община Враца

Сърдечно поз д ра вя вам
жи те ли те на об щи на Лом с
на ци онал ния праз ник 3 март!

Нека всич ки за ед но да по че-
тем деня, ста нал сим вол на 
са мо жер т ва та и дал на ча ло то 
на съв ре мен на та бъл гар с ка 
идентичност! Пожелавам на 
всич ки вас здраве, дух, во ля да 
гра дим днеш ния и ут реш ния 
ден на България!

Иво ИВАНОВ
кмет на Община Лом

Скъпи граж да ни и гос ти 
на об щи на Вършец,
На 3 март бъл гар с ки ят на род 
чес т ва 134-ата го диш ни на от 
Освобождението на България от ос-
ман с ко робство.
Този ден е сим вол на об ща та ни во-
ля за сво бо да и обе ди не ние пред 
пре диз ви ка тел с т ва та на вре ме то и 
трудностите, пред ко ито все ки на род 
не из беж но се изправя.  Вярвам, че 
все ки от вас  ще про дъл жа ва и за нап-
ред да за щи та ва име то на Родината 
ни чрез своя труд и професионализъм.
По по вод свет ла та да та при еме те 
ис к ре ни поз д рав ле ния и по же ла-
ния за здраве, успех, бла го по лу чие 
и просперитет!  Честит на ци она лен 
празник!

инж. Иван ЛАЗАРОВ
кмет на Община Вършец

Община Брусарци 
чес ти ти на ци онал-
ния праз ник на 
Република България 
– Трети март
на сво ите съг раж-
да ни и гости, ка-
то им по же ла ва 
здраве, бла го ден с т-
вие и успехи! 
Нека взе мем от на-
ци онал ния праз ник 
гор дост и ку раж за 
бъ де ще то ни!

Наташа ДИМИТРОВА
кмет на Община 

Брусарци

 „Строител – Криводол”
поз д ра вя ва сво ите 
ра бот ни ци и слу-
жи те ли и съг раж-
да ни те си с на ци-
онал ния праз ник на 
България 3 март! 
Нека за ед но да 
по че тем деня, ста-
нал сим вол на 
са мо жер т ва та и 
дал на ча ло то на 
но ва та бъл гар с ка 
идентичност!
Честит празник!

ОТ РЪ КО ВОД С Т ВО ТО

Община Белоградчик 
поз д ра вя ва всич ки свои 
слу жи те ли и съг раж-
да ни с Националния 
праз ник на на ша та 
стра на Трети март!
Нека се прек ло ним 
пред ге ро из ма и са мо-
жер т ве нос т та на за ги-
на ли те за свободата, 
не ка бъ дем гор ди 
тех ни нас лед ни ци и 
про дъл жим де ло то им 
с труд и ус пе хи в един 
по-до бър и дос то ен 
свят!

Борис НИКОЛОВ
кмет на Община 

Белоградчик

Община Георги Дамяново 

чес ти ти на жи те ли те и 
го сти те на об щи на та 
На ци она ли ня праз ник 
на България 3 март!
Нека де нят на 
Освобождението под-
к лаж да на ци онал но то 
ни са мо чув с т вие и вя-
ра та в мо гъ щес т во то 
и си ла та на на ро да 
ни. Пожелавам на 
всич ки вас здраве, 
дух и во ля да гра дим 
днеш ния и ут реш ния 
ден на България!

Дилян ДИМИТРОВ,кмет 
на Община Георги 

Дамяново
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Честит рож ден ден
на Тереза 
Ивайлова 
Якимова 
от Ботевград!

На 7 март 2012 г. 
на ша та ми ла и иг-
ри ва внуч ка на вър-
ш ва 3 години.
Пожелаваме й 
мно го здраве, 
дълголетие, радост, 
щас тие и дни, из-
пъл не ни с обич!

От ба ба Катюша, 
дя до Светлин 

и пра ба ба Димитрана от Монтана

Даниела ХИТОВА
Община Враца по лу чи спе ци ал на наг ра да за най-

ат рак тив но и про фе си онал но пред с та вя не на бъл гар-
с ки ту рис ти чес ки про дукт на из ло же ни ето „Ваканция и 
спа ЕКСПО 2012” в София. Призът връ чи лич но зам.-
ми нис тъ рът на икономиката, енер ге ти ка та и ту риз ма 
Димитър Чохаджиев и бе по лу че на от зам.-кме та на 
об щи на Враца Красимир Богданов. „Тази наг ра да ни 

радва, за що то е ви со ка оцен ка за по ло же ни те съв мес-
т ни уси лия меж ду об щи на Враца и пред с та ви те ли те 
на ту рис ти чес кия бранш за по пу ля ри зи ра не то на на-
шия ре ги он” – ко мен ти ра Богданов. Само три об щи ни 
в България са по лу чи ли та ко ва отличие. Другите две 
са Шумен и Казанлък. В ту рис ти чес ко то из ло же-
ние в София се вклю чи ха об що 280 учас т ни ци от 16 
държави.■

Община Мездра из пъл нява 
2 про ек та по ОП „Регионално

раз ви тие” 2007 - 2013 г. 
   

Проект: „Корекция на ре ка Боденска ба ра – гр. Мездра” 
по Схема за пре дос та вя не на без въз мез д на фи нан со ва по
мощ BG161PО001/1.406/2010: „Подкрепа за дреб но ма щаб ни 
мер ки за пре дот в ра тя ва не на на вод не ния в град с ки те аг ло
ме ра ции”, с бе не фи ци ент Община Мездра. 

Изпълнението 
на про ек та 
стар ти ра на 
03.06.2011 г. Към 
мо мен та е из вър-
ше на ак ту али за-
ция на гра фи ка 
за про веж да не 
на про це ду ри 
за въз ла га не 
на об щес т ве ни 
поръчки. След 
не го во то одоб ря-
ва не е из гот ве на 
и пред с та ве на за 
съг ла су ва не до-

ку мен та ци ята за про веж да не на про це ду ра по Наредбата 
за въз ла га не на мал ки об щес т ве ни по ръч ки (НВМОП) за 
из бор на из пъл ни тел на стро ител но-мон таж ни те ра бо ти 
(СМР). 

Определен е пред ло же ни ят екип за уп рав ле ние на про-
ек та инж. Катя Рашкова - ръководител, инж. Николинка 
Кътовска - ко ор ди на то р,  Це ца Костова - сче то во ди тел, и 
ин ж.  Илия Илиев - ек с перт строителство. С чле но ве те на 
еки па са склю че ни договори. Определени са мяс то то за 
съх ра не ние на до ку мен та ци ята и слу жи тел за съх ра не-
ние на про ек т но то досие.     

На 20.09.2011 г. е ор га ни зи ра на прес кон фе рен ция за 
пуб лич но пред с та вя не на проекта. Направени са по ре-
ди ца от пуб ли ка ции в пре са та и на ин тер нет сай та на 
Община Мездра и е из лъ чен ре пор таж по мес т на та ка-
бел на телевизия. 

Понастоящем е в ход про це ду ра та за из бор на из пъл-
ни тел на СМР. На 19.10.2011 г. е от к рит кон курс за из бор 
на из пъл ни тел на СМР. Документи за учас тие в не го 
по да до ха 11 фир ми от София, Варна, Монтана, Враца 
и Мездра. Възложителят е из дал ре ше ние за из бор на 
из пъл ни тел на СМР, ко ето е об жал ва но от ед на от фир-
ми те учас т нич ки в кон кур са пред Комисията за за щи та на 
кон ку рен ци ята (КЗК). 

Бюджетът на про ек та е 1049 708.26 лв., а пе ри одът за 
не го во то из пъл не ние – 12 месеца, до 03.06.2012 г. 

Проект „Историята, кул ту ра та и при ро да та – ту
рис ти чес ки те ат рак ции на Община Мездра” по Схема 
за пре дос та вя не на без въз мез д на фи нан со ва по мощ 
BG161РО001/3103/2010 “Подкрепа за раз ви тие на 
природни, кул тур ни и ис то ри чес ки ат рак ции”, с бе не фи

ци ент Община 
Мездра.

 Изпълнението 
на про ек та стар-
ти ра на 23.11.2011 
г. Досега е из вър-
ше на ак ту али за-
ция на гра фи ка 
за про веж да не 
на про це ду ри 
за въз ла га не на 
мал ки об щес т-
ве ни поръчки, 
кой то е одобрен. 
Изготвени са до-

ку мен та ции за про це ду ри те за из бор на из пъл ни тел на 
СМР, одит, стро ите лен над зор и дейнос ти те по ин фор ма-
ция и публичност. 

Одобрен е пред ло же ни ят екип за уп рав ле ние на 
проекта: инж. Николинка Кътовска - ръководител, инж. 
Катя Рашкова – координатор, Цеца Костова - сче то во ди-
тел, и Георги Ганецовски - археолог. 

Определени са мяс то то за съх ра не ние на до ку мен та-
ци ята и и слу жи тел за съх ра не ние на про ек т но то досие. 
Направени са пуб ли ка ции в пре са та и на ин тер нет сай та 
на Община Мездра и е из лъ чен ре пор таж по мес т на та 
ка бел на телевизия. 

Проектът е на об ща стойност 3 977489.00 лв. и срок за 
из пъл не ние 20 месеца, до 23.07.2013 г.

Този до ку мент е съз да ден в рам ки те на про ек ти те 
„Корекция на ре ка Баденска ба ра  гр. Мездра” и„Историята, 
кул ту ра та и при ро да та – ту рис ти чес ки те ат рак ции на 
Община Мездра”, ко ито се осъ щес т вя ват с фи нан со ва та под
к ре па на Оперативна прог ра ма „Регионално раз ви тие” 2007 
 2013 г., съ фи нан си ра на от Европейския съ юз чрез Европейския 
фонд за ре ги онал но развитие. Цялата от го вор ност за съ дър
жа ни ето на пуб ли ка ци ята се но си от Община Мездра и при 
ни как ви об с то ятел с т ва не мо же да се счита, че то зи до ку мент 
от ра зя ва офи ци ал но то ста но ви ще на Европейския съ юз и 
Договарящия орган. Ре

пл
ик

ла

Димитър МАРКОВ,
Враца 
Първо се разбра, че ни 

пре цак ват за жп ли ни ята 
– как во ще се це ре мо нят 
с ония мюзевири, де то 
все не зна ят ко га за ко
го да гласуват. Ама, че с 
тая „ки тайс ка сте на“ ще 
ста нат ка то Източен и 
Западен Берлин доп ре ди 
чет върт век, на ко го му 
пука. Да са доволни, че 
не им пре кар ва ме сте на 
и нап ря ко – да им ту рим 
кръст, демек. 

А тия дни се разбра, 

че и за об ход ния път ни 
„пре кар ват“ – ако им се 
виж дат на вра ча ни тес ни 
две те ленти, да спрат да 
пъ ту ват с ко ли те си по 
тях. (Е, от из каз ва не на 
бивш наш уп рав ник се 
разбра, че лич но на не го 
му сти гат две ленти, но 
то ва си е не гов проблем.)

И по по вод два та по
ред ни уда ра над Враца 
ми хрумна, че всич ки 
при каз ки за съ жи вя ва не 
на Северозапада (и в час
т ност на на ша та област) 
са би ли са мо пре диз бо рен 

фишек, и че всъщ ност 
про дъл жа ва прак ти ка та 
за България да се смя тат 
са мо София, Пловдив и 
Варна (сегашната, не
със то яла та се и мор с ка
та столици). Към тях се 
добавят, но на подол но 
ниво, Бургас, Търново 
(на ли и те са пре тен
ди ра ли пак за сто ли ца 
след Освобождението) 
и на още подол но – 
Благоевград и Плевен. 
Русе (найев ро пейс ки ят 
ни град още през турско) 
е зарязан, за ос та на ли те 

ня ма как во да се говори.
Но Враца, о, Враца е 

стар „лю би мец“ на всич
ки управляващи: още от 
Фердинандово, Борисово 
и Тошово време, та до 
денднешен. Да си спом
ним оня крас но ре чив 
пла кат от пър вия сво бо
ден ми тинг от края на 
’89а: „Враца це лу ва ръ ка 
на преустройството, но 
на от дел ни лич нос ти – 
никога!“

Е, ре зул та тът е ясен: 
България се дър жи ка то 
ма ще ха с нас!

Враца в България ли е?

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 „Съединение1923“, 
„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 подобро бъдеще на любимото 
село.

Шествие на участниците по 
улиците, изложба фотографии 
на тема „Моят поглед към 
традицията“, както и много 
успешно изложениебазар, 
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  
„Виктория93“, която осигури 
части и нафта за горелката, 
читалището вече има отопление 
и уютно приюти многобройната 
публика на фестивала. Народно 
читалище „Развитие1892“ – 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 125годишнината 
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

В Бърдарски геран
отново “Фършанги” 

Община Враца по лу чи наг ра да 
на ту рис ти чес ко то из ло же ние
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►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР Д-р Даниела 
Стоянова

oбщопрактикуващ 
лекар,
специалист  по
обща медицина

Всеки работен ден
от 8,00 до

13,00 часа.
Набира 

пациенти
Тел. за контакти: 
096 389 346

“АПОЛОН-21” ООД,
Монтана
ул. “Цар БорисIII” № 11 
Поликлиника,
кабинет 106

ЕТ “МАРИУС-Пламен Марков-Ваня Емилова”

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

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

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

Монтана, 0887/17 94 94; 0888/32 35 63

Магазини КООП 

“Заедно на пазар”

120 години  пазаруваме
с доверие!

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

Тел. 0988/66 20 75

ТПК “Септември” – 
Монтана

произвежда:

• дюшеци, ма си – хол ни и кухненски, 
и столове

• Отдава по ме ще ния под на ем
за офи си и производство

Има сво бод ни по ме ще ния
в Битов ком би нат – за офиси

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

Ветеринарен кабинет
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

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

ДАВАМ стая под наем, 
удобна за квартира и 

за офис, в БЦ „Огоста” 
– Монтана. 

Тел. 0899/655604

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

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

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

Фирма „Ди-Вен” ЕООД – гр. Лом 
е ото ри зи ран 
ди лър на мо-
то ка ри с мар-
ка та Тайлифт”. 

Бързи, ер го но мич ни и на деж д ни мо то ка ри те 
на „Тайлифт” са най-доб ра та под к ре па във ва-
шия склад, про из вод с т ве но ха ле или площадка. 
Възможности за дос тав ка на дизел, газ или бензин, 
ком п лек то ва ни със смен ни съоръжения. Двигатели 
НИСАН, ИСУЗУ или ЯНМАР, ав то ма тич на хид рот-
ран с ми сия и сервоуправление.
Две го ди ни гаранция, оси гу ре но об с луж ва не до 
вся ка точ ка на стра на та в рам ки те на 24 часа.

Ние сме си гур на опо ра за Вашия бизнес.
3600 Лом, ул. „Хаджи Димитър” 64
Тел.: 0971 66170; тел./факс: 0971 66828; факс: 0971 64047;
email: office@diven.bg; http://www.diven.bg

Траурен ма га зин
Монтана, бул. „Парта” (до блок „Плиска” 13)

۩ Магазинът пред ла га ковчези, кръстове, 
    драперии, некролози, венци, как то и всичко,
    не об хо ди мо за пог ре бе ние и помен.
۩ Икони, сувенири, цветя, свещи. 
۩ Изработка на из кус т ве ни венци.
    Цени на дреб но и едро.

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

Доверете ни се

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

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

Монтана, бул. „Ал. Стамболийски” 11, 
GSM 0888 396 775, e-mail: iidesign@abv.bg
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ч  1 март Св. прпмчца 
Евдокия.  

п  2 март Св. 
свщмчк Теодот, еп. 
Киринейски (Службата 
е великопостна) (Тип. с. 
420) (Блажи се ри ба и 
млеч ни 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-
ве че рие с ка но на на св. 
Андрей Критски I част)  

ОД МВР - Монтана уве до мя ва 
гражданите, че в мо мен та ня ма нап ре-
же ние и опаш ки при ад ми нис т ра тив но-
то об с луж ва не в “Български до ку мен-
ти за са мо лич ност”. 

Заявление за лич на кар та мо же да 
по да де те и пре ди из ти ча не на сро ка 
на ва лид ност на ста рия документ. С 
из ти чащ срок на ва лид ност през 2010 
г. и 2011 г. са 2269 лич ни карти, 8799 
пас пор та и 3590 шофьор с ки книжки.

ОД МВР - Монтана на пом ня на го-
ле ми те ведомства, ор га ни за ции и 
кметства, че мо гат да под ме нят бъл-
гар с ки те лич ни до ку мен ти на сво ите 
слу жи те ли чрез ор га ни зи ран прием. 

За из вър ш ва не то на 
та зи ад ми нис т ра тив на 
ус лу га ръ ко во ди те лят на 
съ от вет но то ве дом с т во 
тряб ва да по да де ис ка не 
до ди рек то ра на ОД МВР 
чрез зве но то на БДС. 

Прием на за яв ле ния 
на хо ра с трай ни ув реж-
да ния и труд но под виж-
ни се осъ щес т вя ва на 
мяс то от мо бил на гру па 
след по да де на мол ба от 
роднина.

10 труд но под виж-
ни жи те ли на об щи на 

Монтана ще бъ дат зас не ти след ва ща-
та сед ми ца с мо бил на та би омет рич на 
стан ция на гру па “Български до ку-
мен ти за са мо лич ност” при ОД МВР 
- Монтана.

Съгласно Закона за бъл гар с ки те 
лич ни до ку мен ти лицата, ко ито не по-
да ват за яв ле ние в срок до 30 дни за 
под мя на на лич на та кар та след из ти ча-
не на нейна та валидност, се на каз ват 
с гло би от 20 лв. до 150 лв. Същата 
сан к ция се на ла га и на соб с т ве ни ци-
те на паспорти, ко ито не ги връ щат в 
Паспортна служ ба в три ме се чен срок 
след из ти ча не на ва лид нос т та им.■

ОД МВР - Монтана 

Про дъл жа ва кам па нията
по под мя на на 

лич ни те до ку мен ти
10 труд но под виж ни жи те ли на об щи на 

Монтана ще бъ дат об с лу же ни по 
до мо ве те им от мо би лен екип на гру па 
“Български до ку мен ти за са мо лич ност” 

след ва ща та сед ми ца

Парите ще бъ дат съ би
ра ни с да нъ ци те и ще са 
ми ни мал ни ка то за начало, 
съ об щи пред се да те лят на 
Комисията за фи нан сов 
над зор Стоян Мавродиев. 
Експерти прог но зи рат 
так са та да бъ де от 0,02 до 
0,04 % от стойнос т та на 
жилището. 

За имот с це на око ло 60 
хи ля ди ле ва це на та на зас
т ра хов ка та ще е 12 лева. 
Хората с пос т рой ки към 
до мо ве те си ня ма да бъ
дат об ла го де тел с т ва ни от 
за щи та та на жилището. 
Мавродиев заяви, че в по
го ля ма част от ев ро пейс ки
те дър жа ви има кул ту ра на 
застраховането, ка то хо ра та 
до ри доб ро вол но пред п ри
ема ли мерки. Той да де за 
при мер Швейцария, къ де то 
има за дъл жи тел на зас т ра
хов ка за пожар.■

Обмислят 
за дъл жи тел на
зас т ра хов ка
„Имот”
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DANI CAR SERVICE
Диагностика и 
ре монт на 
дви га те ли и 
хо до ва част

Монтана, ул. „В. Търново” 78, тел. 0887/90 99 74
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▲Отборът на ПМГ „Екзарх Антим I” спечели 
първо място в Общинския етап от Ученическите 
игри по волейбол юноши в двете възрастови групи 
 810 кл. и 1112 кл. Играха се и срещи по тенис 
на маса за момичета и момчета 57 кл. На 21.02 
се проведоха игрите по тенис на маса за 810 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 – 57 
кл. Състезанията по волейбол и тенис на маса се 

играха в Спортна зала „Фестивална”, а турнирите 
по шахмат за момичета и момчета – 57 и 810 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

Общински етап на
Ученическите игри

Въ
в 

В
ид

ин

41 теж ки път ни 
про из шес т вия 
през яну ари

В срав не ние с пред ход на та го ди на теж ки те 
ка тас т ро фи са с 18 по-малко. Няма уби ти граж-
да ни през пър вия ме сец на нас то яща та година, 
5-ма са пос т ра да ли при катастрофи. През 2011 г. 
има ед на жер т ва на пътя, пос т ра да ли те от но во 
са 5-ма.

1446 на ру ше ния на Закона за дви же ние по 
пъ ти ща та са ре гис т ри ра ли през яну ари слу-
жи те ли те на ОД МВР - Монтана. Първо мяс то 
за емат на ру ше ни ята на ско рос т та – 579, след-
ват уп рав ле ни ето на не из п рав ни мо тор ни пре-
воз ни сред с т ва – 123, шо фи ра не с не ре дов ни 
път ни до ку мен ти – 121, неп ра вил но дви же ние 
по път но то плат но – 85, нарушения, не пол з ва-
не на обе зо па си тел ни ко ла ни – 70, нес паз ва не 
предимство, зна ци и сиг на ли – 65, неп ра вил но 
спи ра не и пар ки ра не – 61, неп ра вил ни ма нев-
ри – 39, неп ра вос по соб ност – 41, без граж дан с ка 
от го вор ност – 26, упот ре ба на ал ко хол над 1,2 
про ми ла – 12, 1 на ру ше ние на пешеходец. 93 во-
да чи са ли ше ни от правоуправление. 358 на ру-
ше ния на ско рос т та са зас не ти от ста ци онар на та 
ка ме ра в гр. Монтана, 50 – от мо бил ни те ка ме ри 
в Монтана и Лом. ■

Препоръки към 
учас т ни ци те в дви же ни ето
Към пе ше ход ци те  
● Не из бър з вай те да пре се че те платното! 
● Па зе те се от зас ти га щи ви автомобили! 
● Не се опит вай те да спи ра те автомобили! 
● Обоз на че те се, за да бъ де те ви дим
   по-отдалече! 
● Бъ де те пред паз ли ви на хлъз га ва настилка! 
● Не бъ де те прип ря ни на ав то бус на та спирка! 
● Оси гу ре те си до бър об зор и въз п ри ема не
   на шу ма при снеговалеж! 
● При оби лен сне го ва леж из лез те 
   из вън плат но то ! 
 
Към во да чи те  
● Не пес те те сред с т ва за пъл на та из п рав ност
    на автомобила.  
● Ско рос т та ви на ги тряб ва да е такава, че да
   мо же те да спре те в зо на та на видимостта! 
● На ма ле те ско рос т та при пре ми на ва не
   над подлез! 
● Пре ми на вай те бав но и пред паз ли во пок рай
   спир ки те на об щес т ве ния транспорт! 
● При на вод не но плат но ви зап лаш ва
   “ак вап ла нинг”. На ма ле те зна чи тел но
    скоростта! 
● Не се дви же те с опас на ско рост в 
   “тъм на та зо на” 
● Не бър зай те да прев к люч ва те на къ си
   свет ли ни твър де отдалече! 
● Прог но зи рай те по па да не то в ко вар ни
   хлъз га ви участъци! 
● Бъ де те осо бе но пред паз ли ви в път ни учас тъ ци
   на се вер ни те склонове! 
● Очак вай те вне зап ни дейс т вия на въз рас т ни
   пе ше ход ци и деца! 
● Бъ де те в го тов ност да пред па зи те пър за ля щи
   се по ули ца та де ца 
● Не по тег ляй те на път при прог но за за
   ус лож ня ва не на вре ме то и обил ни
   снеговалежи! 
● Не об ра зу вай те зад ръс т ва ния за ра ди
   нетърпеливост! 
● Пре ди вся ко зим но пъ ту ва не се
   ос ве до мя вай те пред ва ри тел но за прог но за та
   за вре ме то и сле де те ин фор ма ци ята за 
   път на та об с та нов ка по прог ра ма “Хоризонт” 
   на на ци онал но то радио, как то и в прог ра ми те 
   на ра ди ос тан ции и те ле ви зии с на ци онал но
   или ре ги онал но покритие! 
● Не от ла гай те под го тов ка та за зим ни те
   пътувания!

В област Монтана

СНИМКА: АРХИВ

Заместник об лас-
т ни ят уп ра ви тел 

на об ласт Видин Елка 
Георгиева учас т ва в 
се ми нар по про ект 
„Повишаване на об-
щес т ве на та не тър пи-
мост към не фор мал-
на та ико но ми ка при 
тру до воп рав ни те и 
оси гу ри тел ни от но-
ше ния и пре ван тив ни 
дейс т вия за ог ра ни-
ча ва не то й”, ор га ни-
зи ран от Българската 
тър гов с ко-про-
миш ле на па ла та и 
Търговско-про миш ле-
на па ла та – Видин. 

Съществуващите 
проб ле ми по темите:  
●„Ефективна ор га-

ни за ция и ад ми нис т-
ри ра не на биз не са”, 

●„Обща рам ка на 
тру до воп рав ни те и 
оси гу ри тел ни те от но-
ше ния”, 

●„Фирмена кул ту ра 
– ефек тив на ра бот на 
сре да”, 

●„Механизми за 
вза имо дейс т вие меж-
ду ра бо то да те ли те и 
на ети те ли ца” и 

●„Правни ме ха низ-
ми за за щи та на ин-
те ре си те на ра бот ни-
ци те и слу жи те ли те”,  
пред с та ви ха пред 
ра бо то да те ли лек то-
ри те д-р Ташо Ташев, 
ико но ми чес ки ек с перт 
към Българска тър-
гов с ко-про миш ле на 
па ла та, и Адриан 
Илиев, юрист в КТ 
„Подкрепа”. 

Изпълнението на 
про ек та ще прик лю чи 
през 2013 г. 

Той се осъ щес т вя ва 
с фи нан со ва та под к-
ре па на Оперативна 
прог ра ма „Развитие 
на чо веш ки те ре сур-
си”, съ фи нан си ра-
на от Европейския 
со ци ален фонд на 
Европейския съюз. 

Още шест по доб ни 
про ек та се ре али зи-
рат в България, чрез 
ко ито се це ли да се 
све де ни во то на си-
ва та ико но ми ка в об-
щес т ве но до пус ти ми 
граници. ■

Видинският зам. об лас тен
уп ра ви тел - на се ми нар 
срещу сивата икономика

По про ект 
„Повишаване на
об щес т ве на та 
не тър пи мост към
не фор мал на та 
ико но ми ка при
тру до воп рав ни те
и оси гу ри тел ни
от но ше ния”



За ис тин с ки те 
не ща в жи во та
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In memoriam
Напусна ни Наталия Тишкова

На 8 фев ру ари т.г. смър т та из т ръг на от на-
ши те ре ди ци ко леж ка та Наталия Тишкова (на 
69 г.) от квар тал Мала Кутловица – Монтана. 
Целият тру дов стаж на Наталия пре ми на в 
служ би те на об щин с ка та по ща на Монтана 
и в ре дак ци ята на вес т ник „Септемврийско 
сло во”. Тя бе ше един с т ве на та жур на лис т-
ка по то ва вре ме в ре дак ци ята и Монтана, 
вла де еща есперанто. В ре дак ци ята Наталия 
прес тоя око ло 15 години, но ос та ви яр ка ди-
ря в спис ва не то на вестника. Беше ак тив на 
об щес т ве нич ка и журналистка. Пишеше по 
проб ле ми те на об ра зо ва ни ето в окръга, за 
би та и кул ту ра та и въз пи та ни ето на мал ко то 
поколение. Нейните ко рес пон ден ции и очер ци ос та ват в ана ли те на 
ок ръ га ка то зна чи ми ле то пи си на об ра зо ва тел но то дело. Отделни раз-
ра бот ки по те зи въп ро си тя из п ра ща ше и в цен т рал ния печат. Беше и 
ок ръ жен ко рес пон дент и на в. „Учителско де ло”. Това бе ше вре ме то 
на Людмила Живкова, ко га то Михайловградски ок ръг си за во юва пи-
онер с ко мяс то в при ло же ни ето на внед ря ва не то на су гес то ло ги ята 
и сугестопедията в училищата. Наталия Тишкова с жур на лис ти чес ки 
хъс про дъл жи да пи ше и след про ме ни те в на ша та страна. Като жур-
на лист на сво бод на прак ти ка се вклю чи ак тив но в из да тел с кия бум на 
окръга. Бе най-тър се на та коректорка. Тя бе ше и ак ти вен сът руд ник на 
мес т ния печат: „Слово плюс”, „Монт прес” и „Слово”. В ре дак ци он ни те 
ка ре та на из да де ни те кра евед с ки кни ги стои пи са но и нейно то име.

Поклон пред свет ла та й памет!

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

Човешката жаж да за съвместимост,
за еди не ние и вза им ност надделява.
Творение, съз да де но от злото, в све та
няма, как то и вся ко ве ли ко създание,
ко ето да не е сът во ре но от любов.
                                 Мюмюн Тахир

Петър ДОНЕВСКИ

Споделям с близки, че поз нан с т во то 
ми с Мюмюн Тахир е от с ко ро и не 

сме все кид нев ни приятели. С не го в ко ман
ди ров ка не съм пътувал, не сме ве че ря ли 
в пищ ни рес то ран ти и все пак си мисля, 
че се поз на ва ме добре. Мислех, но то ва не 
се ока за така. Казвам всич ко това, за що то 
ко га то от но во про че тох не го ва та мо ра лис
тич на проза: „Когато пъ тят бе ше гра ни ца”, 
„Бране на ди ви пче ли”, „Земя за обе то ва
не”, чес то спирах, зат ва рях стра ни ци те на 
доб ре офор ме ни те по лиг ра фи чес ки кни ги 
и мъл ча ли во и ти хо ог леж дах зас не же ни
те би ла на Балкана. Мислех си за как во 
ли още не... Защото сега, ка то се по та пях 
в по то ка на истинския, жи вия раз каз на 
Мюмюн Тахир, усещах, че той се прет во
ря ва ше в ме не за по ре ден път. И в но ви те 
ми пред с та ви ав то рът бе ше нов човек, нов 
мис ли тел с ори ен тал с ка мъд рост и жи тейс
ка философия, от ко ято лъ ха ме ко то и бла
го род но ди ха ние на за га дъч на та и смъл ча
на Родопа.

Всеки жанр е хубав, щом на ме ри своя 
майстор. И мисля, че тук и в то ва е спо лу
ка та на Мюмюн Тахир, кой то не се ко ле бае 
и с ре али зъм раз к ри ва в сво ите раз ка зи 
нес по койния дух на времето, в ко ето жи
ве ем сега. За кол ко мно го не ща ни спо де ля 
на ши ят съвременник. Има не що светло, 
ти хо изживяване, осо бен свят и спе ци
фич но въз дейс т вие в твор чес т во то на ав
то рафилософ, ко ето той тран с фор ми ра 
към чи та те ли те и те му вярват. Мюмюн 
Тахир е от оне зи писатели, при ко ито про
чи та не то на по не ед на твор ба те зав ла дя ва 
и по раж да же ла ние да про че теш кол ко
то се мо же по ве че от онова, ко ето той е 
написал. Той пи ше отговорно, чес т но пред 
сво ето признание, за що то знае, че ако си 

на пи сал не що безинтересно, от да ле че но 
и нереално, не ще те спа сят ни то звания, 
наг ра ди или ми на ли успехи. Той пи ше 
от к ри то за сво ето време, ко га то усе ти вът
ре шен порив, ко га то е нап ра вил твор чес ка 
на ход ка и не се самозаблуждава, че ня кой 
ще го лас кае за ра ди за щи те на титла, па 
ма кар и да е на док торфилософ. И тук 
тряб ва да приз на ем дар ба та на пи са те ля да 
раз к ри ва ду шев ни те въл не ния  на сво ите 
съвременници, да вник ва в кон ф лик ти те 
меж ду хо ра та с фи на ду шев на наг ла са и 
ду шев ни те грубияни, без ду хов ни те тър са
чи на лек успех, об ла ги и благосъстояние. 
Героите на Мюмюн Тахир са зем ни хора, 
хо ра от не го вия Кърджалийски край, хора, 
ко ито се вълнуват, стра дат за мно го ис ти ни 
не са мо в лю бов та на човека, но въ об ще 
за чо веш ки те ценности, за хората, ко ито 
тряб ва да се при емат такива, как ви то са, 
да къ сат ста ри те мо рал ни норми, да жи
ве ят заедно, да се обичат, за що то небето, 
слънцето, во да та и въз ду хът са за всички. 
Да. Твърдя, че спо лу ка та си в из г раж да не 
на чис ти те и ре ал ни образи, с от к ро ве ност 
и прямота, ав то рът дъл жи на лич на та си 
ду шев на и зри тел на осезаемост, ко ято му 
да ва въз мож ност да разказва, да по тъ ва в 
свят с из ра зе на сетивност, да на зо ва ва не
ща та с ис тин с ки те им имена. Разказите му 
са раз ми съл за со ци ал ноико но ми чес ки те 
из ме не ния в жи во та на хо ра та през без ко
неч ния де мок ра ти чен бъл гар с ки преход. 
Мюмюн Тахир  има бла го ро ден пог лед 
към родното. Сродните му ду шиге рои 
са дъл бо ко свър за ни със земята, тъ гу ват 

за нея и къ де то и да са раз пи ле ни по 
да леч ни пътища, те ра но или къс но се 
връ щат към ба щи ни те огнища. Защото 
са хо ра на честта, с дълбоки, но и ов ла
де ни чувства. Изключителният дар на 
пи са те ля да разказва, да пре въп лъ ща ва 
ни вну ша ва чув с т во за достоверност, за 
усещания, за пре жи вя ва ния и поведение. 
И не е труд но на чи та те ля да усети, 
че нав ся къ де в раз ка за при със т ва или 
авторът, или герои, ко ито при ли чат на 
него. 

Авторът има ос т ро чув с т во да от к
ри ва звуци, баг ри в сел с кия жи вот и 
природата, ко ито той опис ва с не под ра
жа ема прецизност. Особено спо луч ли ви 
са опи са ни ята на об ра зи и при род ни 
картини. Какво мо жем да ка жем за: 
„Пада нощ над селото, опус тя ват ни ви 
и пасища. Притихват дър ве та и реки. 
Чанове ог ла сят Дангос дере. Пригласят 
им агън ца и те лен ца от Учка. Властна ти
ши на об г ръ ща околността. Пада чер на та 
коп ри на на нощта. Цяла нощ ти ши на та 
гос под с т ва над селото. Идва утрото, де
нят се пов та ря и от но во па да нощта.” 
Или пък: „Слънцето ве че по тъ ва ше над 
Бакаджик и дъл ги те сен ки на то по ли те 
ля га ха над тик ли те на сел с ки те къщи. На 
мег да на де ца та иг ра еха чилик.” И още: 
„Утринното слън це про ник ва ше през 
зе ле ни те клони, лъ чи те му ко со па да ха 
вър ху алеите. Тишината се бе нас та ни ла 
в гората, ко ято уха еше на зеленина. Нито 
един лист не се разклащаше, ся каш дър ве
та та бя ха мъртви, по па ре ни от слана.” Или 

жи тейс ка та мъдрост: „Има мно го пъ ти ща 
към щастието. Но един е са мо истинският. 
Човешкият. Човек е сам гос по дар на своя 
живот, но и слу га на сво ето щастие.”

Читателят че те и се замисля... Силна, 
сил на проза. И не в буквален, а в твор чес
ки сми съл в тая про за има ню ан си от най
доб ри те бе лет рис ти от на ша та литература.

Всичко, пи са но от др Мюмюн Тахир, 
е човешко, с преживяване, пи са но 
без по ли ти чес ка ок рас ка и фи нан со ва 
ангажираност. Това е жи ва проза, в ко ято 
се въл ну ва чо веш ка та съвест, съ вес т та 
на един родолюбец, ну жен на всички, ко
ито оби чат България и го ре що же ла ят да 
пре бъ дем ка то бла го ро ден и тру до лю бив 
народ.■

Мариета НАЙДЕНОВА
Ден на от во ре ни те вра ти ор га ни зи ра Младежкият 

дом в Монтана по слу чай де ня на самодееца. На 1 
март  всич ки же ла ещи ще имат въз мож ност от б ли зо да 
се за поз на ят с дейнос ти те на институцията. От 10.00 
до 11.00 ча са лю би те ли те на спор т ни те и ма жо рет ни 
тан ци ще мо гат да по тан цу ват в за ла та на клуб по спор-
т ни тан ци „Астра”. За иг ро хор ци те за ни ма ни ята са от 
11.00 до 12.00 ча са с ан сам бъл”Младост”. Паралелно 
с на род ни те тан ци мо же и да по пе ете с во кал на гру-
па „Каприз”. За тези, ко ито ха рес ват жур на лис ти ка та, 
мо гат да по се тят клуб „Медии” от 12.00 до 13.00 часа. 
Нататък Де нят на от во ре ни те вар ти про дъл жа ва с те нис 
на ма са и на род но пе ене с „Пъстренец Jr.” от 14.00 до 
15.00 часа, хип-хоп и брейк с тан цо ва фор ма ция „Dance 
machine” и шахмат в клу ба по шах от 15.00 до 16.00 
часа, са мо от б ра на и бой ни из кус т ва с клу ба по Винг 
Тчун от 16.00 до 17.00 часа. Освен танци, песни, жур-
на лис ти ка и спорт в ма ра то на ще се вклю чат и мал ки те 
при лож ни ци от клу ба по при лож ни из кус т ва „Дорос”. Те 
не са мо ще ви въ ве дат в тайни те на изкуството, но ще 
мо же и да ви ди те тях на та из лож ба-базар. Тя ще бъ де 
под ре де на от 16.00 до 19.00 ча са във фо айе то на пър-
вия етаж в Младежкия дом. На им п ро ви зи ра ни я щанд 
ще мо же да си ку пи те кар тич ки и мартеници, ръч но 
из ра бо те ни от тях. По то зи на чин те съ че та ват два та 
праз ни ка – Де ня на са мо де еца и Баба Марта. 

Денят на са мо де еца е един чу де сен праз ник за 
хората, ко ито не жа лят вре ме и си ли, за да ра бо тят 
за запаз ва не то на бъл гар с ка та тра ди ция и култура. С 
мно го настроение, му зи ка и по ло жи тел ни емо ции праз-
ни кът ще про дъл жи в са ло на на Младежкия дом с хе-
пъ нинг „Направи си сам... купон“ - шоу за са мо дейци те 
от са мо дейци те със за бав ни игри, лу ди тан ци и лю би-
ма музика.■

Ден на от во ре ни те вра ти 
в Младежкия дом 

за Де ня на са мо де еца

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.

Скъпи самодейци,

По по вод Деня на са-
мо де еца и лю би тел-
с ко то ху до жес т ве но 
твор чес т во - 1 март, 
от все сър це Ви бла-
го да ря за ен ту си аз ма 
и всеотдайността, 
че ни рад ва те и 
облагородявате!
Желая Ви  здраве, 
благополучие, прос-
пе ри тет и но ви твор-
чес ки успехи!
Честит праз ник на 
всички, за ко ито най-
го ля ма та наг ра да са 
ап ло дис мен ти те и 
ра дос т та в очи те на 
хората!

инж. Иван ЛАЗАРОВ
кмет на oбщина Вършец


