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В АЕЦ “Козлодуй” се 
про ве де Мисия за 
тех ни чес ка под дръж ка

От 28 фев ру ари до 2 март 2012 г. в АЕЦ “Козлодуй” се 
про ве де Мисия за тех ни чес ка под дръж ка (МТП)* на те
ма “Подготовка за ми сия OSART”. Тя бе ор га ни зи ра на от 
Московския цен тър (МЦ) на Световната асо ци ация на яд ре
ни те опе ра то ри (WANO) и бе по по ка на на ръ ко вод с т во то на 
бъл гар с ка та АЕЦ. Основната цел на фо ру ма бе ек с пер ти те 
от Асоциацията да спо де лят своя опит и да да дат препоръки, 
ко ито да по мог нат при про веж да не то на пред с то яща та в края 
на го ди на та ми сия OSART (Operational Safety Review Team) на 
Международната аген ция по атом на енергия. 

Експертите от WANO – МЦ, про ве до ха съв мес т но с пред
с та ви те ли те на АЕЦ “Козлодуй” се ми на ри в ра бот ни гру пи и 
из вър ши ха наб лю де ния в раз лич ни обек ти на централата. 
Обхванати бя ха след ни те области: “Експлоатация”, 
“Инженерно оси гу ря ва не”, “Ремонт”, “Химия” и “Аварийно 
пла ни ра не и ава рий на го тов ност”. Обсъжданията и дис ку си
ите пре дос та ви ха на спе ци алис ти те в АЕЦ “Козлодуй” це нен 
опит и по лез на ин фор ма ция за дейнос ти те по под го тов ка на 
OSART ми сия в те зи области, съобщиха от отдел „Връзки с 
обществеността”.  Слово плюс

* МТП е ед на от прог ра ми те на WANO, на ред с пар т ньор
с ки те про вер ки и об мя на та на ек с п ло ата ци онен опит. Тя 
по ма га на чле но ве те на WANO да от к ри ят ре ше ния за съ
щес т ву ва щи проб ле ми и да на ме рят до ка за ни в прак ти ка та 
на чи ни за ефек тив но по доб ре ние на ра бот ни те процеси. 

Петя ДИМИТРОВА

Ледоход под ко па ос но ви те на пе ше хо ден мост 
над ре ка Шугла в се ло Сумер. Кметът на се ло то 

Любомир Манов сиг на ли зи рал в об щи на Монтана за 
инцидента. Нивото на ре ка Шугла е по ви ше но и по нея 
се но сят го ле ми къ со ве лед. Един от стъл бо ве те на 
пе ше ход ния мост е от къс нат в основата. Застрашен е 
още един от тях, при кой то има нат ру па на ма са от ле
де ни късове. Мястото е опас но за пре ми на ва не и вре
мен но е ог ра де но с ленти. Предстои да бъ дат сло же ни 
и пре дуп ре ди тел ни табели.

Съоръжението е с же ле зо бе тон на кон с т рук ция и е 
ед но от пет те нап ра ве ни над ре ка та в то ва село. През 
фев ру ари ми на ла та го ди на Об щи на Монтана ин вес ти
ра 11 хи ля ди ле ва за  ре монт на гор на та част на то зи 
мост. Нанесените от ле до хо да ще ти са за бли зо 7 хи ля
ди лева,  уточ ни Румен Ангелов – зам.кмет на Община 
Монтана. За въз с та но вя ва не то на съ оръ же ни ето ще се 
кан ди датс т ва за сред с т ва пред фонд „Бедствия и ава
рии”. ■ СНИМКА: АВТОРЪТ

Мостът на 
р. Шугла 
в Сумер 
е опасен

Кметът на Пазарджик 
Тодор Попов е 
но ви ят пред се да тел 
на НСОРБ

Независимият кмет на Пазарджик 
Тодор Попов бе из б ран за пред се да тел 
на УС на Националното сдру же ние на 
общините. Новият шеф по лу чи 305 гла
са сре щу 158 за пред ло же ния от БСП 
кмет на Търговище др Красимир Мирев.

За пър ви път в 15го диш на та ис то рия 
на ор га ни за ци ята ня ма да я ог ла вя ва 
БСП. СДС ос та на без пред с та ви тел в 
23член ния УС, къ де то ще има ве че 
12 от ГЕРБ, 8 от БСП и три ма от ДПС. 
От Северозападна България в УС на 

НСОРБ вля зо ха кме то ве те на Кула, 
Берковица, Лом и Козлодуй. В ли це то 
на кме та на Антоново Танер Али пък 
пар ти ята на Доган се сдо би с пос та 
шеф на кон т рол ния съвет. ■ Слово 
плюс

Нора 
КОНСТАНТИНОВА
Подписка срещу та ка 

пред ло же ния и одоб рен 
про ект за пре ми на ва не на 
ви со кос ко рос т на та же ле зо
път на ли ния през об лас т ния 
град за поч ват на Трети март 
пат ри отич ни пар тии и граж
дан с ки сдру же ния от Враца. 
Само пре ди дни те уч ре ди ха 
ини ци ати вен комитет, кой то 
да да де ре ши те лен от пор не 
са мо сре щу то ва безумие, 
ко ето ис кат да на ло жат на 
вра ча ни управляващите, но 
и за още ня кои об що взе то 
не до мис ли ци в скъ пи ин
ф рас т рук тур ни проекти, 
ко ито са в ущърб на 
гражданите. Преминаването 
на ви со кос ко рос т на та ли
ния през Враца, за паз вай ки 
ста ро то трасе, ще е ог ра де
на с ви со ки че ти ри мет ро ви 
стени, а надлезите, ко ито 
се пред виж дат са по се дем 
метра, на прак ти ка ще раз

де лят гра да на две. За вра
ча ни тя е но ва та Берлинска 
сте на и е не до пустиммо 
то ва да се случи.

Неглижирано от уп рав ни
ци те е и из ра зе но то ка те го
рич но мне ние на вра ча ни и 
тях но то же ла ние да жи ве ят 
подоб ре и поудоб но в своя 
град, ини ци ато ри те на то ва 
граж дан с ко дви же ние виж
дат и в от но ше ни ето от нос
но око лов ръс т ния път на 
Враца. Единствено през гра
да на Околчица той ще бъ де 
дву лен тов с ед но платно, 
по ра ди уж не до ка за на на то
ва ре ност на трафика спо ред 
проектантите, а са нап ра ве
ни про ме ни и са взе ти под 
вни ма ние пред ло же ни ята, 
нап ра ве ни от ос та на ли те 
градове. Така без от з вук 
ос та на ха и про тес ти те от 
найраз лич ни об щес т ве ни 
и граждан с ки ор га ни за ции 
сре щу зак ри ва не то на во
ен но то по де ле ние и не яс

но ти те око ло бъ де ще то на 
ос во бо де ни те во енос лу же
щи и найве че на тех ни те 
семейства.

Инициативният комитет, 
в ос но ва та на кой то е мес
т на та струк ту ра на ВМРО 
с пред се да тел Красимир 
Богданов, об щин с ки ят съ
вет ник Валери Стаменов, 
Патриотичен съ юз 
„Защита“ , Национално 
дви же ние „Достойни за 
България“ , Партия „Атака“ 
и Гражданско дви же ние 
„ДНЕС“ за яви ха, че са от
во ре ни за включ ва не и на 
дру ги об щес т ве ни и граж
дан с ки формации. Като 
пър ва стъп ка те за поч ват 
в де ня на ос во бож де ни ето 
на България Трети март 
под пис ка сре щу про ек та за 
пре ми на ва не то на ско рос т
на та ж п ли ния през Враца 
по то зи бе зу мен начин. Ще 
ини ци рат сре ща с всич ки 
на род ни пред с та ви те ли от 

Врачански из би ра те лен ра
йон и об лас т ния управител, 
ка то ги об ви ня ват в без дейс
т вие и не дос та тъч на ак тив
ност за ре ша ва не на то зи 
проб ле м. М не ни ето им е, 
че по то зи на чин не са мо не 
се ре ша ват проб ле ми те на 
хо ра та тук, ка то ни що не се 
пра ви по ши ро ко афи ши ра
на та пре диз бор но кам па ния 
за спе ци ал на прог ра ма и 
пре фе рен ции за раз ви ти ето 
на Северозапада, но до ри 
уп рав ни ци те ни още по
ве че об ръ щат гръб на то зи 
ре ги он с найви со ката без
ра бо ти ца и с найло ша та 
инфраструктура. 

Като край ни стъп ки пред
виж дат граж дан с ко не под
чи не ние и не до пус ка не 
ре али за ци ята на раз де ле ни
ето на Враца на две час ти 
с един не до мис лен и не съ
об ра зен проект, с нап ра вен 
на скри то ОВОС, ка са ещ 
окол на та сре да.■

Врачани на протест 
срещу жп линия

Подписка срещу одоб рения про ект за пре ми на ва не на ви со кос ко рос т на та 
же ле зо път на ли ния през об лас т ния град за поч наха на 3ти март 
пат ри отич ни пар тии и граж дан с ки сдру же ния от Враца

Община Враца да ва 
ра бо та на 230 души
Даниела ХИТОВА

230 чо ве ка от об щи на Враца ще за поч нат ра бо та по 
про ек та “Нов из бор  раз ви тие и реализация”. Проектът 
е на об щин с ка та ад ми нис т ра ция и е по оперативна 
прог ра ма “Развитие на чо веш ки те ресурси”, схе ма 
“Развитие”. Подборът на хората, ко ито ще учас т ват в 
него, за поч на на 27 февруари. Това бе по во дът за днеш
на та сре ща меж ду ре сор ния зам.кмет Светозар Луканов 
и кме то ве те на се ла та в общината. “По про ек та в се
ла та ще бъ дат ан га жи ра ни 105 души, а ос та на ли те – в 
раз лич ни квар та ли и ра йо ни на Враца. Тези хора ще се 
за ни ма ват с под дръж ка на пъ ти ща и сгради, а ня кои ще 
бъдат градинари. Всеки кмет по лу чи точ на та брой ка на 
хората, ко ито мо же да ан га жи ра” – ка за след сре ща та 
Светозар Луканов. Всички наз на че ни по про ек та тряб ва 
да са безработни, ре гис т ри ра ни в Бюрото по труда. ■

Скъпи же ни и момичета, 
скъ пи съгражданки, 
при еме те мо ите 
най-сър деч ни 
по же ла ния по 
слу чай 8 март – 
Международния ден
на жената!

Тази дата, ма кар и 
оспорвана, е прос то 
повод, за да из ка жем сво ето прек ло не ние и 
ува же ние към вас. Желая ви все та ка с ле ко та 
и ус мив ка да прет во ря ва те све та око ло нас! Да 
сте вдъхновението, ко ето под к ре пя си ла та ни! 
Да сте любовта, без ко ято всич ки уси лия 
гу бят смисъл! Бъдете ни живи, здра ви и мно го 
щастливи!

инж. Николай ИВАНОВ 
кмет на об щи на Враца
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В oбластния ин фор ма ци онен цен тър в 
Монтана все ки граж да нин мо же да по лу чи 
ин фор ма ция за фи нан со ви те възможности, 
ко ито пре дос та вят структурните и 
Кохезионния фон д у нас, как то и за от во ре
ни те процедури, обя ве ни от опе ра тив ни те 
програми, по ко ито мо гат да се по да ват 
про ек т ни предложения. Центърът ще съ би ра 
и по пу ля ри зи ра доб ри практики, ре али зи
ра ни на мес т но ни во, и ще пред ла га сво бо
ден дос тъп до интернет, спе ци али зи ра на 
литература, брошури, на ръч ни ци и каталози, 
свър за ни с еврофондовете. 

„В края на 2011 г. ус пеш но прик лю чи пър
ви ят етап от про ек та – ре монт на пар тер ния 
етаж на бл. „Аврора” 3 на ул. „Иван Аврамов” 
№ 10, къ де то се на ми ра ОИЦ  Монтана, как

то и кон кур сът за из бор на екип на центъра”, 
съ об щи кме тът на Община Монтана 
Златко Живков. Управител е Александрина 
Здравкова, ек с перт „Информационно об с
луж ва не и ус лу ги” – Румен Цветков, а Вера 
Павлова е ек с перт „Комуникация, ин фор ма
ция и ло гис ти ка”. 

„Във всич ки об щи ни от об лас т та ще се 
про веж дат ин фор ма ци он ни срещи, ка то пър
ва та ще е на 14 март в Община Монтана”, 
съ об щи на прес кон фе рен ци ята уп ра ви те лят 
на центъра Александрина Здравкова. 

В мо мен та еки път на ОИЦ  Монтана ус
та но вя ва ос нов ни те ка на ли за комуникация, 
чрез ко ито ще се раз п рос т ра ня ва 
информация. Списъкът с по тен ци ал ни 
бе не фи ци ен ти на об лас т но ни во към мо
мен та включ ва над 100 час т ни и дър жав ни 
организации.

Областният ин фор ма ци онен цен тър в 
Монтана се фи нан си ра от Оперативна прог
ра ма „Техническа по мощ”, съ фи нан си ра на 
от Европейския съ юз чрез Европейския 
фонд за ре ги онал но развитие. Стойността 
на про ек та е 372 350 лв., ка то из пъл не ни ето 
му ще про дъл жи до сре да та на  2014 г.■

Актуална ин фор ма ция за 
ев ро фон до ве те ще се 
пре дос та вя от oбластния 
ин фор ма ци онен цен тър – Монтана 

Диана СИРАКОВА
Областният ко опе ра ти

вен съ юз – Видин е уч ре ден 
на 17 май 1925  го ди на ка то 
Районен ко опе ра ти вен съ юз 
от 7 кооперации. В мо мен та 
в съ юза чле ну ват 19 ко опе ра
ции и 5462 членкооператири. 
В сво ята дъл го го диш на ис то
рия и дейност ОКС  Видин 
е до каз вал при но са си към 
ко опе ра тив но то дви же ние  в 
стра на та и съх ра ня ва не то на 
не го ви те прин ци пи и ценности. 
Кооперациите в об ласт Видин 
про дъл жа ват да оси гу ря ват доб
ри ус ло вия на труд, со ци ал ни 
гри жи и ре али за ция на бъл гар с
ко то производство. 

Една от ос нов ни те насоки, 
ко ято срав ни тел но ус пеш но 
реализираме, е ак тив но то ни 
включване, до къ де то поз во
ля ват на ши те и на об лас т та 
възможности, в на ци онал на
та тър гов с ка ве ри га „КООП”. 
Бяха пре ус т ро ени и ра бо тят по 
всич ки изис к ва ния на мо дер на

та тър го вия при из пъл не ние на 
изис к ва ни ята на Наръчника за 
фун к ци они ра не на тър гов с ки те 
обек ти от ве ри га та „КООП”, на 
за ко но ви те уред би и бла го да ре
ние на мно го близ ко то сът руд ни
чес т во и раз би ра тел с т во меж ду 
ОКС, ЦКС и КООП ма га зи ни те 
в Дреновец, Бяла Рада, Чупрене, 
Ружинци, Бойница, Градец, 
Иново, Гомотарци и Раковица” 
– раз каз ва за дейнос т та на ОКС 
 Видин не го ва та пред се да тел ка 
Ваня Цакинска. 

За пре ус т ройс т во то на ма га зи
ни те и за обо рот ни ка пи та ли са 
вло же ни око ло 500 хил. лв.  соб
с т ве ни на ОКС и кооперациите, 
пре дим но от про даж би те на 
ДМА и от фон да за вза им но 
под по ма га не „Инвестиции” при 
ЦКС. 

Предстои през та зи година, 
ко ято е обя ве на от ООН за 
Международна го ди на на 
кооперациите, да бъ дат от к ри ти 
още 3 мо дер ни зи ра ни обек та в 

се ла та Неговановци, Войница и 
в град Брегово. Така об щи ят им 
брой ще ста не 10, ко ето е един 
мно го до бър резултат. 

Засега ма га зи ни те от ве ри га та 
се за реж дат с око ло 1520 %  със 
сто ки по ли ни ята на ЕКП, ко ето 
в ОКС от чи тат ка то не дос та тъч
но и тър сят ре ше ние съв мес т но с 
„Кооптърговия и ту ри зъм”АД  и 
съ сед ни те ко опе ра тив ни съюзи. 

 Прие се при ори тет но да се 
раз ви ват тър гов с ка та и из куп ва
тел на та дейности. В из пъл не ние  
на прог рам ни те ре ше ния на УС 
и ОС на ЦКС бя ха кла си ра ни и 
на ши те це ли и задачи, които, 
ма кар и с це на та на пре одо ля ва
не то на мно го трудности, да ват 
до бър резултат. 

Доверието на хо ра та в ко
опе ра ци ята  – то ва е во де ща та 
ни цел и най го ля ма та наг ра да 
за всич ки нас и ние се стре мим 
да я пос тиг нем – каз ва Ваня 
Цакинска, убедена, че бъ де ще
то е на кооперациите.■

Ваня Цакинска, председател на ОКС – Видин:

Откриваме но ви ма га зи ни 
от ве ри га та „КООП” 

Ваня Цакинска е ро де на в с. 
Извор, Видинско. Висшето си 
об ра зо ва ние за вър ш ва в Бургас 
– спе ци ал ност „Международен 
ту ри зъм”. В ко опе ра тив на та сис
те ма ра бо ти от 2007 година. През 
2011а е из б ра на за пред се да тел 
на Областен ко опе ра ти вен съ юз 
Видин. Задачата, ко ято си е пос
та ви ла ка то пред се да тел на ОКС, 
е да вър не на хо ра та в ре ги она 
до ве ри ето в кооперациите. 

◄ Заседание на УС, КС 
И ПС на ОКС - Видин     
СНИМКИ: АВТОРЪТ

◄ Връчване на гра мо та от 
ЦКС - Марин Дон чев - зам.-
пред се да тел на ЦКС

◄ Tърговски обек т  на ве ри га-
та “КООП” - с. Дреновец

Наградени фирми 
за успешни иновативни практики
Пет фир ми от Видин бя ха наг ра де ни за ус пеш ни ино ва тив ни прак ти ки в 4 раз лич ни 

об лас ти на ико но ми ка та по вре ме на тран с г ра нич но то съ би тие “Върхът на ино ва тив ни те 
пред п ри ятия”, ор га ни зи ра но в гр. Кра йо ва в на ча ло то на март. 

Отличените фир ми по лу чи ха наг ра ди те си на спе ци ал на пресконференция, ко ято се 
про ве де на 07.03.2012 г. от 12.00 ч.в пресцен тъ ра на БТА в гр.Видин.

“Върхът на ино ва тив ни те пред п ри ятия” в Крайова е ед но от мно жес т во то събития, ор
га ни зи ра ни в рам ки те на про ек та “Ускоряване на тран с г ра нич но то ико но ми чес ко раз ви
тие – кон ку рент ос по соб ност чрез ка чес т во и ино ва ции” MIS ETC код: 646, фи нан си ран по 
Програма за Трансгранично сът руд ни чес т во Румъния  България 20072013. 

За из пъл не ни ето на то зи про ект уси лия обе ди ни ха трима пар т ньо ри от Румъния – 
Румънска асо ци ация за елек т рон на тър го вия и соф ту ер АРИЕС Олтения, Промишлена 
и Селскостопанска палата  Олт, Трансгранична асо ци ация «Екуилибриъм», и два от 
България: Агенция за ре ги онал но раз ви тие и Бизнес цен тър – Видин и Национален цен
тър за ин фор ма ци он но об с луж ва не – Плевен. 

Проектът пред ла га въз мож нос ти за обу че ние и тран с г ра ни чен об мен на ин фор ма ция 
за ино ва ция в ус лу ги те и тех но ло гич ния трансфер. В рам ки те на про ек та бя ха ор га ни зи
ра ни изложения, обучения, се ми на ри и конференции, как то и съз да де на вир ту ал на ин ф
рас т рук ту ра за тран с г ра ни чен об мен на технологии, но ви про дук ти и изобретения.
                                                                                                       

Евтим СТЕФАНОВ
изпълнителен ди рек тор АРРБЦ  Видин
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Елеонора ЦАНОВА
И ма ка р  че мно зи на смя

та ха , че из к лю чи тел но теж
ка та зима, труд нос ти те със 
сне го по чис т ва не то и пъ ти
ща та ще бъ дат от ри ца тел
ният знак в те зи дни и до ри 
се гот ве ше “кмет с ки екип 
в сян ка” от стра на на не го
ви те противници, ока за се , 
че пре одо ля ва не то на то зи 
пър ви рубикон от кме ту ва
не то е въз мож но , но труд но 
и с мно го компромиси.

Макар че мър мо рей ки, 
шля па щи в преспите, вра
ча ни на учи ха , че за сне го
по чис т ва не то все пак са 
отиш ли 309 хи ля ди ле ва, 
в на ча ло то на де кем в ри са 
из кър пе ни по спеш ност 14 
ули ци, а в на ча ло то на яну
ари са пъл не ни дуп ки по 
още 17 ули ци на гра да .Се га 
обаче по вра чан с ки те ули ци 
са зейна ли не дупки, а це ли 
кра те ри и то ва ще е го ля ма
та те го ба на кметството.

Минала през мно го 
перипетии, с твър да та на

ме са и на бившия, и на 
нас то ящия кмет, клет ка 2 
на де по то за твър ди би то
ви от па дъ ци е готова, в нея 
са вло же ни 3,8 ми ли она 
лева. Със за къс не ние вър
ви из г раж да не то от “Пътна 
стро ител на тех ни ка” на 
се па ри ра ща та ин с та ла
ция на депото, ко ято е на 
стойност над 4 ми ли она 
лева. Врачанският гра до
на чал ник от че те и со ци ал
ни те проекти, по ко ито се 
работи. Двойно по ве че са 
пол з ва те ли те на До машния 
со ци ален патронаж, ка то 
в циф ра та 360 чо ве ка са 
вклю че ни и хо ра от де вет 
вра чан с ки села. С де сет 
мес та е уве ли чен Днев ни ят 
цен тър за де ца и въз рас т
ни “Зорница”, 95 нуж да
ещи се пол з ват свой ли чен 
асис тент, а 98 со ци ал но 
сла би граж да ни и де ца се 
хра нят в об щес т ве ни те 
трапезарии. В ход е про ек
тът за из г раж да не на три 
цен тъ ра за нас та ня ва не от 

се ме ен тип и ед но за щи те
но жилище.

Едно от за во ева ни ята, 
до ве де но докрай в об лас
т та на здра ве опаз ва не то, 
е под пис ва не то в края на 
яну ари на до го во ра за обо
руд ва не на лъ че ле че бен 
цен т ър към Комплексния 
он ко ло ги чен цен тър за 6 
306 906 лева, от ко ито об
щи на та ни ще да де 254 799 
лева. Боксува прог ра ма та 
за без с то пан с т ве ни те ку
че та, спрян е до го во рът с 
фир ма та “Корект” ООД за 
из г раж да не то на при ют и 
се ра бо ти по из ра бот ва не то 
на но ва прог ра ма, с ко ято 
да се ре ши то зи ва жен и за 
на шия град ку чеш ки проб
лем, и то да се ре ши без да 
има кон ф ликт на ин те ре си. 
Кметът Николай. Иванов 
в своя от чет спо ме на на
ма ля ва не то та зи го ди на на 
так си те “би то ви от па дъ ци” 
и за не жи лищ ни имо ти, 
което е в пол за на врачани. 
Според не го съд ба та на иг

ра ещия в ли дер с ка та гру па 
фут бо лен от бор на “Ботев”
Враца въл ну ва всич ки ни и 
спо де ли , че има из к лю чи
тел но го лям шанс да бъ де 
прив ле чен стра те ги чес ки 
ин вес ти тор от Испания за 
него. 

Продължава ра бо та та 
по осем про ек та, за ко ито 
до го во ри те за без въз мез д на 
по мощ са склю че ни през 
сто те дни на но вия кмет. В 
сре да та на юни ми на ла та 

го ди на е стар ти рал про ек
тът “Превенция на рис ка 
от на вод не ния в об щи на 
Враца”, на стойност 1,2 ми
ли она ле ва. По съ що то вре
ме стар ти ра и “Интегриран 
про ект за град с ко въз с
та но вя ва не и раз ви тие на 
Враца”, чи ято су ма е по ло
вин ми ли он лева. 

Найос пор ван и об съж
дан е ма щаб ни ят и из к
лю чи тел но ва жен про ект 
“Воден ци къл”, по кой то от 

ме сец фев ру ари е от к ри та 
про це ду ра по въз ла га не 
на об щес т ве на по ръч ка за 
из пъл ни тел на стро ител
номон таж ни ра бо ти по 
из г раж да не на бли зо 18 
ки ло мет ра ка на лиза ци он на 
мре жа и 34 ки ло мет ра во
доп ро вод на град с ка мрежа, 
вклю чи тел но част от ма
гис т рал ния во доп ро вод за 
Мездра към 4 ки ло мет ра 
и пом пе на стан ция в кв. 
Бистрец.■

Стоте кметски дни 
- мисия възможна
Първите сто дни от своя ман дат ка то кмет на 
об лас т ния град от че те инж. Николай Иванов

По 500 лв. ед нок рат
на по мощ ще по лу ча ват 
се мейс т ва та на но во ро
де ни те от Вършец та зи 
година. За под по ма га не 
в бю дже та на об щи на та 
за 2012 г. са за ло же ни 
15 хи ля ди лева. 

Парите ще се от пус
кат са мо на семейства, 
ко ито са склю чи ли 
граж дан с ки брак и по не 
еди ни ят от ро ди те ли те 
има пос то янен и нас то
ящ ад рес в ку рор т ния 
град. Изискването е, 
да е жи вял пос лед ни те 
две го ди ни във Вършец. 
Другият кри те рий е 
образованието. Майката 
и тат ко то тряб ва да са 
за вър ши ли наймал
ко гимназия, за да 
имат пра во на парите. 
Задължително ус ло вие 
е също, те да ня мат 
не по га се ни за дъл же ния 
към общината. 

Бюджетът на Вършец 
за та зи го ди на въз
ли за на 4 636 700 лв. 
Преходният ос та тък е 
369 337 лв. Заложените 
да нъч ни при хо ди са в 
раз мер на 264 963 лв., 
а не да нъч ни те 800 846 
лв. Целевата ка пи та ло
ва суб си дия е 158 700 
лв. За пред с та ви тел ни 
раз хо ди са за де ле ни 
8000 лв. Общината ще 
под по мог не през го
ди на та клу бо ве те на 
пен си оне ри те и ин ва
ли ди те с 4000 лв., а 
спор т ни те клу бо ве с 11 
хи ля ди лева. Местната 
уп ра ва по ема и 85 на 
сто от тран с пор т ни те 
раз хо ди на пъ ту ва щи те 
учители.■ Слово плюс

500 лв. дава
oбщина
Вършец за 
новородено

▲Постоянните до мо ви краж би бя ха ос нов ният ак цент на съб-
ра нието в с. Бели извор. Хо ра та по ис ка ха поне вед нъж ме сеч но 
в се ло то да има квар тал ен полицай. Николай Иванов се ан га жи-
ра да раз го ва ря с на чал ни ка на РУ на по ли ци ята във Враца и да 
се по тър си решение. Той пое и друг ан га жи мент – да се срещ не 
с пред с та ви те ли на „В и К”. Поводът е, че в се ло то има две 
улици, на ко ито след отс т ра ня ва не на ава рии по водопровода 
нас тил ка та не е възстановена. 

Даниела ХИТОВА
Жителите на с. Лиляче 

по ис ка ха от кме та на об
щи на Враца да бъ де оси
гу ре на ох ра на на при род
ния фе но мен Божия мост. 
Това ста на по вре ме на 
сре ща на хо ра та от се ло то 
с инж. Николай Иванов. 
Местните жи те ли се ар гу
мен ти ра ха с това, че фе
но ме нът прив ли ча ту рис ти 
не са мо от България, но и 
от света, ко ито по се ща ват 
мяс то то поч ти през ця ла та 
година. В съ що то вре ме 
има хора, ко ито ру шат 
Божия мост. Инж. Николай 
Иванов обе ща да оси гу ри 
пазач, кой то ще ра бо ти 
по ед на от прог ра ми те за 
заетост, по ко ито об щи на
та е работодател. Кметът 
обя ви също, че по раз лич
ни на ци онал ни прог ра ми 

за за етост в се ло то са 
ан га жи ра ни де вет души. 
Още шест ще за поч нат ра
бо та по под дръж ка на пъ
ти ща та и ка то градинари, 
след одоб ре ни от Бюрото 
по тру да пред ло же ния на 
общината.

Друг ва жен проб лем за 
жи ве ещи те в с. Лиляче 
е ре мон тът на улиците. 
Кметът заяви, че за та зи 
го ди на за се ло то ще бъ дат 
за де ле ни 64 555 ле ва за 
материали, с ко ито ще бъ
дат из кър пе ни улиците.

На съб ра ни ето бе 
пос та вен и въп ро сът за 
оси гу ря ва не то на пови
со ко нап ре же ние на 
електрозахранването. 
Инж. Николай Иванов пое 
ан га жи мент да раз го ва ря с 
пред с та ви те ли те на „ЧЕЗ”.

Без во да ос та ват чес

то де се ти на къ щи в края 
на селото, алар ми ра ха 
хората. В съ що то вре ме 
при обил но сне го то пе не 
или дъж до ве всич ка та 
во да се съ би ра в един 
час тен двор. Кметът на 
об щи на Враца обе ща 
да про ве де сре ща с ръ
ко вод с т во то на „В и К” и 

да бъ де по тър сен на чин 
за ре ша ва не то на два та 
проблема.

Жителите на Лиляче 
по ис ка ха от кме та сме
то из воз ва не то в се ло то 
да ста ва почес то от два 
пъ ти в месеца, как то е в 
момента. „За съжаление, 
съг лас но склю че ния 

договор, до края на го ди
на та не мо жем да про ме
ним чес то та та на из воз ва
не на боклука. За след ва
ща та го ди на ще се тър сят 
възможности. Но и сега, 
ко га то въз ник не посе ри
озен проблем, об щи на та 
ще съ дейс т ва” – ка за инж. 
Николай Иванов.■

▲В с. Власатица мес т ни те хора ня мат об щес т ве на сграда, в ко-
ято да се събират. Проблемът стои не  ре шен от години. „Тази го-
ди на в бю дже та сме пред ви ди ли па ри за про ек ти ра не на сгра да на 
кул тур ния дом” – с та зи но ви на дой де в се ло то кме тът на об щи на 
Враца инж. Николай  Иванов. За про ек ти ра не то в бю дже та са за де-
ле ни 8000 лева. След ка то про ек тът за кул тур ния дом бъ де готов, 
за ре али зи ра не то му ще се тър сят па ри по раз лич ни фи нан си ра щи 
програми.

В с. Лиляче искат 
па зач за Божия мост

Проектират кул ту рен 
дом в с. Власатица

Кражби при тес ня ват 
хо ра та в с. Бели из вор
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Мили дами! 

Имам удо вол с т ви ето да Ви  поз д ра-
вя с един от  най-ху ба ви те про лет-
ни праз ни ци – Осми  март! 
Благословени да са ва ша та 
красота, нежност, доб ро та и сила!
Съхранете жен с т ве нос т та и лъ че-
за ри ето си!
Нека жен с ка та обич, топ ли на и ус-
мив ки ви на ги да оза ря ват света!
Обичайте и бъ де те обичани!

Честит празник!
С ува же ние

инж. Иван ЛАЗАРОВ
кмет на Община Вършец

По случай Международния 
ден на жената 8 март 

инж. Ивайло СПАСОВ – директор
на ОПУ – Монтана, 
поздравява всички жени – 
служителки в управлението, 
като им пожелава добро здраве, 
много късмет, професионални 
успехи, любов и щастие в 
семействата!
Нека с достойнство и гордост 
докрай да раздават доброта, 
всеотдайност и финес в живота!

Общински съ вет – Монтана
и  лич но пред се да те лят 
инж. Иво Иванов 
поз д ра вя ват всич ки свои слу-
жи тел ки и съг раж дан ки с 
Международния ден на же на та 
8 март!
Скъпи дами, при еме те най-ис к-
ре ни по же ла ния за здраве, ус пе-
хи и вед ро нас т ро ение на то зи 
мил празник!
Бъдете щас т ли ви и все ки 
ваш ден ви но си ра дост и 
зас лу же но признание!
Честит празник!

инж. Иво ИВАНОВ, 
пред се да тел на ОбС - Монтана

Фирма „Пл. Марков – 
Ваня Емилова” – гр. Монтана

поз д ра вя ва сво ите колежки, кли-
ен т ки и съг раж дан ки с праз ни ка 
на же на та 8 март!
Бъдете ка то про лет ни те цветя, 
но се те слън че ви те ус мив ки на ху-
ба вия ден през ця ла та година!
Честит празник!

Ваня ЕМИЛОВА, уп ра ви тел

Честит 8 март
на слу жи тел ки те в Общинската 
ад ми нис т ра ция и кметствата, на 
всич ки прек рас ни же ни в ця ла та 
община!
Скъпи же ни и майки, бъ де-
те неж ни и силни, упо ри ти и 
всеотдайни! Помнете, че ви на ги 
ще се нуж да ем от ва ша та  обич, 
под к ре па и тър пе ние и ви на ги 
сме го то ви да ви ги дадем. Само 
та ка мо жем да пре одо ля ва ме 
труд нос ти те на ежед не ви ето и 
да гра дим бъ де ще то на де ца та 
ни.
Бъдете здрави, дръз ки и красиви!

Златко ЖИВКОВ
кмет на Община Монтана

Честит 8 март!
Скъпи же ни
и майки,

Приемете мо ите ис к ре ни по же-
ла ния за свет лия празник! Нека 
той да е ве сел и щастлив, а все-
ки ваш ден ви но си радост, ува-
же ние и зас лу же но признание!

Тодор ТОДОРОВ
кмет на Община Хайредин

Честит 8 март, 
скъ пи же ни от 
об щи на Лом!

Бъдете нежни, красиви, 
прекрасни, бъ де те се бе си!
Нека да има мно го слънце, 
усмивки, спо де ле ни ми го ве и 
ма гия във все ки един ваш ден!
Весел празник!

Иво ИВАНОВ
кмет на Община Лом

Честитя на всич ки же ни от 
Община Якимово най-свет лия 
праз ник на же на та – 8 март!
С най-сър деч ни по же ла ния за 
мно го щас тие в се мейс т во то 
и лич ния живот. Дарявайте с 
кра со та и оча ро ва ние нав ся къ-
де око ло вас! Бъдете здрави и 
усмихнати!

Георги ГЕОРГИЕВ
кмет на Община Якимово

Мили дами,
С по же ла ние за здраве, мно
го ус мив ки и мно го лю бов ви 
чес ти тя Международния 
ден на же на та 8 март!

Бъдете сме ли в меч ти те и на чи на-
ни ята си!
Покорявайте с кра со та та си и не 
забравяйте, че ва ше приз ва ние е 
да пра ви те све та по-добър!
Дарявайте ни с обич и доброта, с 
вя ра и любов! 
Честит празник!

Борис НИКОЛОВ
кмет на Община Белоградчик

Общински па зар – Монтана
Скъпи дами, с ува же ние и 
бла го дар ност за ва ша та 
всеотдайност, тру до лю бие и топ-
ло та ви по же ла вам здраве, сбъд-
ва не на всич ки же ла ния и мечти, 
за по ве че щас тие в ежед не ви ето 
и по-доб ро бъ де ще на вас и ва-
ши те деца!
Честит 8 март!
Замфир ЗАМФИРОВ, уп ра ви тел

на Общински па зар - Монтана

Честит 8 март!
Нека то зи ден, скъ пи да ми от 
Община Ружинци, ви до не се 
мно го щас т ли ви вълнения, мно-
го но ви меч ти и вя ра в любовта. 
Бъдете все та ка из вор на неж-
ност и топлина, с ко ито жи во тът 
е по-хубав, по-мъдър, по-оби чан 
и желан!

Венцислав ВАНКОВ
кмет на Община Ружинци

Хотел „ОГОСТА” – Монтана
поз д ра вя ва сво ите слу жи тел ки и 
кли ен т ки с най-ху ба вия жен с ки 
праз ник – 8 март!
Мили дами, же ла ем ви креп ко 
здраве, по ве че уве ре ност и ус-
мив ки през годината! Нека има 
мно го вед ро настроение, спо-
де ле ни ми го ве и ма гия във все ки 
ваш ден!
Бъдете щастливи!

Честит 

Осми март!

Скъпи же ни и момичета, 
майки, при ятел ки и 
вдъхновителки, 
чес тит 8 март!
Бъдете нежни, красиви, вдъх но ве-
ни и прекрасни! Нека да има по-
ве че слънце, ус мив ки и ма гия във 
ва ши те спо де ле ни мигове!

инж. Венцислав ЕВГЕНИЕВ
кмет на Община Медковец

ЕТ „Нешо Миранов” – Бяла Слатина

Честит 8 март!
Скъпи колежки, не ка с ус мив-
ка та ви се раж да надеждата, а 
сър це то ви ви на ги да е пъл но с 
любов! Бъдете по сво ему не пов-
то ри ми и гор до прев зе май те но-
ви простори! Продължавайте да 
вдъх но вя ва те всич ки око ло вас с 
чар и усмивки!

Нешо МИРАНОВ, уп ра ви тел

Фирма „ДИВЕН” – гр. Лом
поз д ра вя ва сво ите ко леж-
ки и кли ен т ки с Осми март – 
Международния ден на жената!
С про фе си она лиз ма и 
отговорността, ко ято вла га те в 
ра бо та та си, с уме ни ето да вна ся-
те ус мив ка и хар мо ния в нап рег-
на ти те дел ни ци вие от дав на сте 
зас лу жи ли все об що уважение. 
Приемете ис к ре ни по же ла ния за 
здраве, за но ви пос ти же ния и мно-
го любов!

Жори АЛЕКСИЕВ, уп ра ви тел

Скъпи жени, при еме те мо ите най-
топ ли по же ла ния по по вод 8 март 
– Международния ден на жената!
Пожелавам ви да сбъд не те кра-
си ви те си меч ти и ре али зи ра те 
сво ите спо соб нос ти за по-доб ро 
бъ де ще на България! Нека доб-
ро то и кра со та та на бъл гар ка та 
бъ дат не из ме нен ваш спът ник в 
бъдещето!

Иван АСПАРУХОВ
кмет на Община Мездра

Община Чипровци
чес ти ти 8 март на сво ите слу-
жи тел ки и на всич ки прек рас ни 
же ни в общината. Нека то зи ден 
бъ де из пъл нен с мно го радост, 
обич, ми ли спо ме ни и щастие, 
ко ито да ви съ пътс т ват в го ди ни те 
напред! От сър це ви по же ла вам 
здраве, късмет, усър дие и успехи! 
Бъдете все та ка красиви, неж ни и 
обичани!

Анатоли ПЪРВАНОВ
кмет на Община Чипровци

Скъпи съгражданки,

Имам го ля мо то удо вол с т вие да ви 
поз д ра вя и чес ти тя ва шия прек ра сен 
праз ник – Осми март! 

Нека то зи ден още по ве че раз го ри 
в ду ши те ви жаж да та за любов, 
за мно го ра дост и щас тие в 
семейството, за твор чес ки живот!
Бъдете все та ка ху ба ви и из лъч вай-
те неж ност и топлина!

Иван БАРЗИН
кмет на Община Вълчедръм

Скъпи жени, 

„ОВЕРГАЗ Запад“ АД
Ви поз д ра вя ва с праз ни ка на 
же на та и ви пожелава: Бъдете 
неж ни и красиви, вдъх но ве ни и 
прекрасни!
Бъдете се бе си!
Нека да има те мно го слън це 
и усмивки, спо де ле ни 
ми го ве и топ ли на 
във все ки ваш ден!

Ръководството на ОКС – Монтана
чес ти ти на всич ки же ни член-
ко опе ра тор ки и кли ен т ки на 
съ юза и на ко опе ра ци ите 
Международния ден на же на та 
8 март!
Приемете ис к ре ни по же ла ния 
за здраве, за но ви пос ти же ния и 
мно го любов!

инж. Бранимир ДИМИТРОВ
пред се да тел на ОКС – Монтана

Областен ко опе ра ти вен 
съ юз – Видин 

чес ти ти прек рас ния праз ник 
на же на та 8 март на сво ите 
колежки, кли ен т ки и член-ко опе-
ра тор ки с по же ла ния за креп ко 
здраве, мно го щас тие и успехи! 
Бъдете ви на ги ук ра са за живота! 
Нека ни ко га не сли за от ли ца-
та ви ра дос т та и про лет на та 
усмивка!

Ваня ЦАКИНСКА, 
пред се да тел на ОКС – Видин

Честит празник!

Поздравявам с най-го ля ма ра-
дост всич ки же ни от на ши те ко-
опе ра ции с ве ли кия праз ник на 
же на та Осми март! Пожелавам 
им ви на ги „да бъ дат в бя ло”, за 
да ос та нат все та ка млади, ху ба-
ви и благородни!

инж. Велко АТАНАСОВ
пред се да тел на ОКС – Враца
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Виолета СТАНИСЛАВОВА
* * *
Покръствана и поругавана, захвърлям 
своето лице.
Захвърлям дрехата. По-близо съм до 
Ева,
отколкото до всякоя красавица
на двадесет и първи век.
Главичките на своите деца погалвам.
Излизам. Наблизо е тресавището.
Там свойта свещ запалил е самият Бог,
разчупил бисерния блясък на ореола си.
Седи като обикновен човек и чака –
обикновен човек най-после да премине.
Смирени върколаците клечат –
телата им се експонират на луната.
Надявам се на кораба и нося своя откуп

Александра Симеонова 

Пустеят градините
„Но за божества свещени
вече се не чува,
угаснаха, човечеството 
веч е в самота”  Х. Хесе

Пак съм тук.
Свещена безкрайност царува.
Под епически белия сняг
селото спи.
Къщите стари,
потънали глухо в снега
ме посрещат
с насълзени, жадни очи.
Стихии размятат валма
от студени и снежни потоци
и къщите трепват
от техния бяг.
Забравени стъпки
и детски следи
и следи от старици
не водят вече към родния праг.
Пустеят градините
с дървеса, грандиозно накичени
и отронват от клоните
сребърен прах.
Пустеят градините
и през нощта
само ангели се разхождат в тях.

Чи та ли ще “Развитие” 
- Враца

Покана 
за участие  в ученически литературен

конкурс  “Емилия  Александрова” - 2012 г.

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: Ученически ли те ра ту рен 
кон курс „Емилия Александрова” се ор га ни зи ра по 
во ля та на дарител еже год но в чест на 24 май  Ден 
на сла вян с ка та пис ме ност и култура. През 2012 г. ще 
се про ве де за 17и път.

Теми за учас т ни ци те в кон кур са 7 -12 клас:
1. Любовта към България.
2. Сбъдна ли се меч та та на Васил Левски  за 

“Свята и чис та ре пуб ли ка”?
3. Как се пи ше историята?
4. Да пре ми неш границата.
5. Моделът на Христо Ботев за чо ве ка и света.
II. ЦЕЛ: Да сти му ли ра твор чес ко то мис ле не на 

учениците.
III.ОРГАНИЗАТОРИ: Библиотеката при чи та ли ще 

“Развитие 1869”  гр. Враца.
IV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: В кон кур са имат пра

во да учас т ват уче ни ци от 712 клас на учи ли ща та в 
гр. Враца.

Конкурсът се про веж да в два раз де ла – по езия  и 
про за /разкази, есета/. 

Конкурсните твор би да не над ви ша ват три пе чат
ни страници.

V. ФИНАНСИРАНЕ: Литературният кон
курс се фи нан си ра от Върбан Павлов  съп руг 
на дарителката, ка то наг ра ди те се оп ре де лят 
ежегодно.

За 2012 го ди на наг ра ди те са: 
ПОЕЗИЯ: Първа наг ра да - 30.00 ле ва                                                    
Втора наг ра да  -  25.00 ле ва
Трета наг ра да  -  20.00 ле ва
ПРОЗА: Първа наг ра да - 30.00 ле ва
Втора наг ра да - 25.00 ле ва
Трета наг ра да - 20.00 ле ва
Материалите за кон кур са ще се при емат на кни жен 

и елек т ро нен но си тел от 01.03.2012 г. до 11.05.2012 
г. в Отдел за въз рас т ни на биб ли оте ка та при чи та ли
ще “Развитие 1869” Враца, бул.”Христо Ботев” № 28

На от де лен лист да са отбелязани: име, тел./GSM 
и email адрес, учеб но заведение.

ЗА СПРАВКИ  Библиотека при чи та ли ще “Развитие”: 
тел. 626476; 627030

 Ето, то ва е Черешовица, да 
слизаме! – ка за шофьо рът Траян, 

след ка то спря мо ло тов ка та на неравния, 
ка ме нист площад.

Още ня ма обяд, а ап рил с ко то слън це 
под го ни снеж ни те шап ки по би ло то на 
Здравченица и Зелена гла ва и про бу ди 
зад ря ма лия дядо, сед нал на пейка та пред 
кръчмата, и той око ко ри очи и за поч на да 
се взи ра в нас и да ни гле да въпросително. 
Наоколо не се виж да ни кой друг.

Сваляме от ко ла та не об хо ди ми те не
ща за пред с то яща та ми работа: теодолит, 
тринога, лати, жалони, ед нод нев ка та с 
то пог раф с ки те карти, и Траян си тръг
на обратно. Ръководството на гру па та 
е преценило, че ня ма да имам не об хо
ди мост от пре воз но средство, за що то 
участъкът, кой то пред с тои да трасирам, 
ще до пи ра до селото, не за ви си мо от това, 
че про фи ли те ще за поч ват на ки ло мет ри 
от него.

Доближавам се до дядото, поз д ра вя
вам го, обяс ня вам му кой съм и за как во 
прис ти гам и той, след ка то се представя, 
че се каз ва Камен Гьорин, из п ра вя се и 
ед ва не се раз п лак ва от радост, че и в 
тях но то се ло ще за поч нат про уч ва тел ни 
работи. Той се ока за тол ко ва раз го вор
лив и добронамерен, че за поч на да ме 
ос ве до мя ва как и при ко го бих мо гъл да 
на ме ря квартира, до ка то трае ра бот ни
ят сезон. Така по пад нах при ле ля Райна, 
защото, как то я пред с та ви дя до Камен, 
„тя е найсърдечната, учтива, ра бот ли ва и 
доб ро душ на жена, с найчис та та и под ре
де на къ ща в ця ло то се ло”. А кметс т во то 
ми по со чи с ръка, за що то пос т ройка та се 
виж да ше от мястото, къ де то разговаряхме.

Кметът, доволен, че с прис ти га не то ми 
се ло то ще се съживи, вед на га из п ра ти 
прис луж ни ка да пре дуп ре ди на бе ля за ни те 
от не го мъ же да ча кат след ва ща та сутрин, 
го то ви за работа.

И те чакаха.
 Всички ли сте пенсионери? – попитах.
 Само аз не съм – ка за на зо ва ли ят се 

Панчо Каменов.
 На кол ко го ди ни си?
 Преди ме сец на вър ших осем де сет и 

шест.
Помислих, че се шегува, за що то ви ди мо 

не из г леж да ше повъз рас тен от другите.
 А за що не си пенсионер?
 Има време, не ка на вър ша сто години, 

пък то га ва ще мис ля за пенсия. А се га не 
е ли поху ба во сред ос та на ли те пе ти ма 
стар ци да има един „помлад”, ей така, за 
настроение?!...

Шегаджия, а и духовит, за то ва не ли чат 
и го ди ни те му, ка зах на се бе си.

А на въп ро са ми да ли ще мо же да хо ди 
на рав но с ос та на ли те мно го „поста ри от 
не го”, отговори:

 Погледни вър хо ве те око ло се ло
то ни: Студени камък, Колечанов рът, 
Драгеница, Биволо – поч ти ежед нев но ми 

се е на ла га ло да сти гам до ня кой от тях, 
да ко ся се но за овцете, дър ва да съ би рам 
за зимата, та ка че ня ма да се на ло жи ня
кой от ос та на ли те в гру па та да ми по ма га 
ни то в ходенето, ни то в работата. Прав 
се ока за дя до Панчо. Освен че хо де ше и 
ра бо те ше нап ра во с останалите, не прес
та ва ше да ни ве се ли с мно гоб ройни те 
раз ка зи за от ми на ли те си „буй ни” години, 
ка то не про пус ка ше да спомене, че ког а то 
е бил на гур бет в Америка, от  то га ва до 
днес не е ял похубав, бял и пух кав хляб, 
кой то на ри ча ше „пан диш пан”

Така с то зи дух и нас т ро ение – от ап рил 
до октомври.

Минаха години, все по дру ги обекти, но 
не и от но во в Черешовица. И един зи мен 
ден, как то бях вглъ бен в из чис ле ни ята на 
по ред ния из ра бо тен през от ми на лия ра бо
тен се зон участък, вра та та на за топ ле на та 
кан це ла рия се от во ри и без да пог лед на да 

ви дя кой влиза, чух име то си.
 Господи, то ва си ти, дя до Панчо от 

Черешовица!
 Е, чак пък Господ не съм, но 

благодаря, че не си ме заб ра вил и съм до
шъл не да пи там за работа, а да ми по мог
неш да си иза дя до ку мент за оне зи шест 
месеца, ко га то ра бо тих при тебе, та да се 
пенсионирам. Ако си спомняш, бях обе
щал да нап ра вя това, ко га то на вър ша сто 
години. Ето, то ва ста на ми на ла та сряда.

Оставям ра бо та та си и тръг вам с него. 
Отиваме в „Личен със тав” и обяс ня вам на 
на чал нич ка та Петранка Иванова за как во 
во дя човека. Тя взи ма пас пор та му, взи ра 

се в него, пог леж да дя до Панчо и казва:
 Нещо не ми е ясно. Излиза, че то зи 

чо век с те бе са мо пре ди дни е на вър шил 
сто го ди ни и още не се е пенсионирал? 
Така ли е?

 Точно та ка е – поч ти ед нов ре мен но 
от го ва ря ме двамата.

 Мили Боже, как во до жи вях да ви дя – 
ка за Петранка. Взима паспорта, из ли за в 
ко ри до ра и ка то от ва ря вра та та на вся ка 
канцелария, казва:

 Колежки, ид вай те при мен да ви ди те 
сто го ди шен човек, кой то е прис тиг нал да 
му из дам до ку мент за тру дов стаж, за да 
се пенсионира.

На лю бо пит ни те ни що дру го не им 
трябва. Канцеларията на Петранка се 
из пъл ва с жени. Заграждат в кръг дя до 
Панчо и вся ка се стре ми да го до кос не „за 
здра ве и дъл го ле тие”. А на не го наймно
го то ва му тряб ва – жен с ко присъствие. 

Щипе ги по бузките, прег ръ ща ги, рад ва 
им се и не прес та ва да повтаря: „Що не 
съм на оне зи години, що не съм!”

 На кои години? – пи тат жените.  На 
кол ко го ди ни ис каш да си?

 На годините, ко га то ра бо тех при то ва 
мом че – на осем де сет и шест. Ех, ка къв 
юнак бях тогава!...

Смях, прег ръд ки и бла гос ло вии за дъ
лъг и без ме те жен живот...

 А как дос тиг на до та зи за вид на въз
раст с та къв мла деж ки дух? – пи тат 
отново.

 Лесно и прос то за обяснение. Много 
от дав на по чи на съп ру га та ми, но ви на ги 
съм се стре мял до ме не да има же на за 
приятелство, с ко ято да спо де лям чер ни те 
си, не ра дос т ни мисли. Защото са мо же
на та мо же да под с ла ди гор чи ви те дни на 
мъжа, ос та нал сам, а аз та ки ва дни съм 
имал много, много... И мо же би са мо по
ра ди това, че прем но го оби чах и оби чам 
жените, Бог не ме да ри с мъж ка рожба, а 
с че ти ри дъщери. И ще ме дър ж и на то зи 
ху бав свят, до ка то но ся в сър це то си то ва 
чудо, сът во ре но от него, на ре че но жена!

Пенсионира се дя до Панчо и в един 
студен, сне жен ден, привечер, тръг нал да 
нах ра ни овците, зат во ре ни в пос тройка та 
до къщата. При сли за не по за ле де ни те 
стъл би се подхлъзнал, пад нал по гръб и 
по чув с т вал сил ни бол ки в кръс та и из
т ръп ва не на краката. Минало се дос та 
време, до ка то го за бе ле жат слу чай но ми
на ва щи те по пъ тя и да му помогнат.

Внесли го в стаята, уве до ми ли дъ ще
ри те (всич ки те омъ же ни из вън селото), 
ко ито за поч на ли на сме ни да бдят, за 
да оцелее. Дни на ред ле жал и по ня ко
га го вдигали, за да оти де до про зо ре ца 
и да пог ле да све та отвън. На рож де ния 
му ден, ко га то прис тиг на ли дъ ще ри те 
и вну ци те му, по ис кал да го от ве дат на 
площада, от къ де то се виж да хи жа та на 
„Здравченица” и до ко ято се из кач ва ше 
поч ти все ки ден, ко га то бе ше на 86 го
ди ни и ра бо те ше в гру па та ми. Гледал, 
гледал, ка пе ли съл зи те му... Върнали го 
обратно. Легнал да си по чи не и по ве че не 
се събудил.

Само ден след ка то на вър шил 104 
години, на пус нал то зи ху бав свят...■

Това чудо, 
на ре че но же на

Документален раз каз от Павел ДЖОКОВ

Даниела ХИТОВА
107ата го диш ни на от рож

де ни ето на вра ча ни на Евстати 
Карайончев – Сенко бе от бе ля
за на във Враца с ма ги чес ко шоу. 
Инициативата бе на Клуба на илю
зи онис ти те в България „Сенко” и 
Община Враца. 

В спек та къ ла учас т ва ха из лю зи
онис ти те Дочко Дочев – Мандрак 
(уче ник на Мистер Сенко), Ивокс, 
Дани Меджик, Крум Крумов – 
Трезор, Росен Димитров – Джим 
и уч ре ди те лят на клу ба Христо 
Караджулов – Ирко. 

Сред мно гоб ройни те гос ти на 
праз ни ка бе и сна ха та на Мистер 
Сенко – Стефка Карайончева. 
„Особено ми е приятно, че сред 
нас е гжа Карайончева, ко ято във 
връз ка със 100го диш ни на та от 

рож де ни ето на ве ли кия маг и наш 
съг раж да нин да ри на Регионалния 
ис то ри чес ки му зей не гов сце ни чен 
костюм, мно го не го ви наг ра ди и 
лич ни ве щи” – ка за в сло во то си 
Красимир Богданов, зам.кмет на 
об щи на Враца. 

Публиката дъл го ап ло ди ра 
из кус т во то на илюзионистите. 
Представен бе и осем ми ну тен 
филм с ин тер вю та и фокуси, пред
с та ве ни от са мия Мистер Сенко.

Председателят на Клуба на 
илю зи онис ти те Дочко Дочев връ
чи по чет ни пла ке ти на из вес т ни 
чле но ве на клуба, сред ко ито бя ха 
Стефка Карайончева – Сенко, Ирко 
и Орфи. 

Обявено бе уч ре дя ва не то на ме
мо ри ал на пре ход на ку па на име то 
на Мистер Сенко.■

Kу па на име то 
на Мистер Сенко
учредиха във Враца
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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

Ветеринарен кабинет
др Станислав 

Якимов
●рентген, ехограф, 
биохимичен анализ, 

подстригване и 
електрохирургия

Зоомагазин
● храни и аксесоари за 
кучета, котки, гризачи

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

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

ДАВАМ стая под наем, 
удобна за квартира и 

за офис, в БЦ „Огоста” 
– Монтана. 

Тел. 0899/655604

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

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

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

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

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

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

■ 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

8 ч Преп. Теофилакт, 
еп. Никомидийски 

9 п * Св. 40 мчци 
Севастийски. Св. мчк 
Исихий Доростолски 
(Прежд. лит.) 

10 с Св. мчци Кодрат и 
Галина, Ника (Виктория), 
Леонид и др. (Велико по
ве че рие с ка но на на св. 
Андрей Критски IV част) 

11 н † 2 Неделя на 
Великия пост – Св. 
Григорий Палама. 
Св. Софроний патр. 
Йерусалимски. 
Св. Софроний, еп. 
Врачански (Прежд. лит.) 

12 п Преп. Теофан. 
Св. Григорий Двоеслов. 
Преп. Симеон Нови 
Богослов (Злат. лит.) 

13 в Св. 
Никифор, 3 патр. 
Константинополски. 

14 с Преп. Бенедикт 
Нурсийски 

„Горд съм, че 
жи вея и ра

бо тя за град Видин, 
кой то се сла ви с 
име на та на та ки
ва ве ли ки бъл га ри 
ка то Екзарх Антим 
Първи»  ка за Герго 
Гергов в при ветс т
ве ни те си ду ми към 
учас т ни ци те в чес
т ва ни ята по по вод 
140 го ди ни от из би
ра не то на Видинския 
мит ро по лит Антим 
за Първи Български 
Екзарх. 

По вре ме на кон
фе рен ци ята в не
го ва па мет кме тът 
на Видин из ра зи 
сво ето за до вол с
т во от факта, че в 
инициативите, пос ве
те ни на го диш ни на та 
са се вклю чи ли мно го 
институции, об щес т ве ни 
организации, уче ни ци и 
граждани. «Това по каз
ва – до ба ви гн Гергов, че 
го ле ми те лич нос ти и ка
узи ви на ги са би ли сим
вол на обединението.» 

Той при пом ни при но са 
на ви дин с кия мит ро по
лит за пос т ро явaне то 
на ка тед ра ла та “Св. 
Димитър”, за из г раж да
не то на чи та ли ще и за 
раз ви ти ето на прос вет
но то дело. Друга не го ва 
зас лу га е и пос т ро ява не
то на  дву етаж на сгра да 
за прогимназия, къ де то 

днес учат въз пи та ни ци те 
на ПМГ.  Организираното 
от Видинската Света 
мит ро по лия съ би тие пре
ми на под пат ро на жа на 
об лас т ния уп ра ви тел на 
Видин Цветан Асенов. 
То за поч на с па ни хи да 
в ста рин ния храм „Св. 
Пантелеймон“, от с лу же
на от Негово ви со коп ре

ос ве щен с т во Видинския 
мит ро по лит Дометиан 
със слово. Бяха 
поднесени от името на 
общината цве тя пред па
мет ни ка на Антим Първи 
в града. Подредена бе 
из лож ба за Българската 
Екзархия и конференция. 
■Слово плюс 

СНИМКА: ОБЩИНА ВИДИНВъ
в 

В
ид

ин

Конференция в 
памет на Екзарх 
Антим Първи
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ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ
област Монтана, ул. ”Петър Парчевич” № 45, 

тел. 09554/28 28, факс 20 36 

ОБЯВА

На ос но ва ние чл. 44, ал.2 от Закона за мес т но то 
са мо уп рав ле ние и мес т на та ад ми нис т ра ция и във 
връз ка с чл. 17 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. на 

МТС за ус ло ви ята и ре да за ут вър ж да ва не на 
тран с пор т ни схе ми и за осъ щес т вя ва не на 
об щес т вен пре воз на път ни ци с ав то бу си и 

Решение № 76/22.02.2012 г. на ОбС - Чипровци

О Б Я В Я В А  К О Н К У Р С

за въз ла га не в па кет на ав то ли ни ята от об лас т на
та тран с пор т на схе ма и ав то ли ни ите от об щин с ка та 

тран с пор т на схема, как то следва: 

● Монтана - Чипровци, с на чал ни ча со ве на тръг ва
не – 09,00 от Чипровци и об ра тен курс – 13,00 ча са от 
Монтана /из пъл ня ва се по две марш рут ни раз пи са ния 
№ 103501 из пъл ня ва се без сря да и не де ля и № 103502, 
из пъл ня ва се  са мо в сряда, ка то ав то бу сът пъ ту ва до с. 
Равна/;

● Чипровци – Мартиново, с на ча лен час на тръг ва не 
от Чипровци – 08,35 ча са и об ра тен курс – 08,45 ча са от 
Мартиново /из пъл ня ва се без неделя/;

● Чипровци – Мартиново, с на ча лен час на тръг ва не 
от Чипровци – 14,15 ча са и об ра тен курс – 14,25 ча са от 
Мартиново /из пъл ня ва се без неделя/;

● Чипровци – Мартиново, с на ча лен час на тръг ва не 
от Чипровци – 14,50 ча са и об ра тен курс – 15,00 ча са от 
Мартиново /из пъл ня ва се в сряда/

Освен изис к ва ни ята, оп ре де ле ни с Решение № 76 от 
22.02.2012 г. на ОбС – Чипровци, кан ди да ти те в кон кур са 
тряб ва да от го ва рят и на  условията, по со че ни в кон кур с
на та документация.

Документацията за учас тие в кон кур са кан ди да ти те мо
гат да за ку пят сре щу 50 ле ва без ДДС от 12.03.2012 г. до 
12.04.2012 г. в стая 201 на Община Чипровци.

Заявленията за учас тие в кон кур са ще се при емат 
до 16,30 ча са  на 19.04.2012 г. в стая 201 на Община 
Чипровци.

Предложенията на кан ди да ти те ще бъ дат от во ре ни от 
ко ми сия на 20.04.2012 г. в 9,30 ча са в мал ка та за се да тел
на за ла на Община Чипровци.

Лице за връзка: Снежана Макавеева, тел.09554/20 57.
    

Анатоли ПЪРВАНОВ
кмет на Община Чипровци



Диана СИРАКОВА
За пър ви път с въз с

та нов ка на ос во бож да
ва не то на Видин от бе ля
за ха в ста роп рес тол ния 
град на ци онал ния праз
ник на България 3 март. 
Пищната пос та нов ка 
бе осъ щес т ве на от 
Сдружение „Национален 
съ юз Единение”. Пред 
сто ти ци те граждани, 
съб ра ли се на цен т рал
ния пло щад „Бдинци”, 
ожи вя ха ми го ве от епо
хал ни те събития, до нес
ли ни сво бо да та пре ди 
134 години. 

Тържествата по по
вод 3 март за по чна ха 
ра но сут рин та в се ло 
Иново със за упо кой на мо лит ва пред Па мет ни ка на 
ру мън с ки те воини, за ги на ли за освобождението на 
България. Тържествено сло во про из не се пос ла ни
кът на Румъния у нас Антон Пъкурецу, след ко ето 
пред па мет ни ка бя ха под не се ни цве тя и венци. 
Покъс но във Видин за поч на тър жес т ве на та це
ре мо ния по из ди га не то на на ци онал но то знаме. 
Тържественото сло во на кме та Герго Гергов бе пос
лед ва но от под на ся не на вен ци и цве тя пред Па
мет ни ка на Трети Бдински полк, след ко ето за поч на 
и гран ди оз на та възстановка. 

Ден пора но в Детския от дел на Регионална биб
ли оте ка „Михалаки Георгиев” от бе ля за ха 3 март с 
ком по зи ци ята „Аз съ ну вам” по тек с то ве на Христо 
Ботев и Любен Каравелов”, из пъл не на от ли те ра ту
рен клуб „Ив. Деспотов”. Същата ком по зи ция проз
ву ча и от ефи ра на Радио „Видин” в праз нич ния 
ден.  ■                                              СНИМКА: АВТОРЪТ

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

slovoplus@yahoo.com

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”

Председател
на кооперация
“Журналист”
и гл. редактор:

Параскева Маркова 
тел. 0876 307 732
         0876 537 952

●Печатница Враца● ЕООД

Монтана, ул.“Пейо Яворов” 1, Бизнесцентър “Огоста”

Екип Враца 
ул.“Цв. Кръстенякова” 13 
ОКС, 3000, п.к. 140, 
тел.: 092 665 400; 
          0897 658 888
Екип Монтана
3400, п.к. 133,  
ул. “Пейо Яворов” 1,
бизнесцентър “Огоста”,
ет.4, тел. 0876 537952

Екип Видин                                   
3700, ОКС, ул.”Г. Божинов” 1
тел.: 0889 399 349

п
лю

сСлово
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16 кръг - отложен  
(ще се играе между 19 и 20 кръг, 
20 и 21 март) 
Локо (Пд)  Лудогорец (Разград)  
Монтана  Черно море 
ВидимаРаковски  Миньор  
ЦСКА  Локо (София) (ТВ7) 
Берое  Литекс (ТВ7) 
Славия  „Левски“ (БНТ) 
Калиакра  Черноморец  
Светкавица (Търговище)  „Ботев“ 
(Враца)

17 кръг 
3 март (събота), 15:30 часа 
Калиакра  Монтана  
Лудогорец (Разград)  Берое (ТВ7) 
„Ботев“ (Враца)  Славия  
3 март (събота), 17:30 часа 
Литекс  ВидимаРаковски  
4 март (неделя), 13:30 часа 
„Левски“  Черно море (ТВ7) 
4 март (неделя), 15:30 часа 
Миньор  Светкавица (Търговище) 
4 март (неделя), 15:45 часа 
Черноморец  ЦСКА (БНТ) 
5 март (понеделник), 15:30 часа 
Локо (Сф)  Локо (Пд) 

18 кръг 
9 март (петък), 15:30 часа 
Берое  Локо (Сф) 
10 март (събота), 15:30 часа 
ВидимаРаковски  Лудогорец 
(Разград) 
Локо (Пд)  Черноморец (ТВ7) 
Светкавица (Търговище)  Литекс  
11 март (неделя), 13:30 часа 
ЦСКА  Калиакра (ТВ7) 
Монтана  „Левски“ (БНТ) 
Славия  Миньор  
12 март (понеделник), 15:30 
часа 
Черно море  „Ботев“ (Враца)

19 кръг 
16 март (петък), 15:30 часа 
Локо (Сф)  ВидимаРаковски 
17 март (събота), 15:30 часа 
Миньор  Черно море 
Литекс  Славия (ТВ7) 
17 март (събота), 17:30 часа 
Черноморец  Берое 
18 март (неделя), 15:30 часа 
„Ботев“ (Враца)  „Левски“ (БНТ) 
Калиакра  Локо (Пд) 
19 март (понеделник), 15:30 
часа 
Лудогорец (Разград)  Светкавица 
(Търговище) 
19 март (понеделник), 19:00 
часа 
ЦСКА  Монтана (ТВ7)

20 кръг 
23 март (петък), 15:30 часа 
Светкавица (Търговище)  Локо 

(Сф) 
24 март (събота), 15:30 часа 
Монтана  „Ботев“ (Враца) 
ВидимаРаковски  Черноморец  
Славия  Лудогорец 
(Разград) (ТВ7) 
24 март (събота), 17:30 часа 
Берое  Калиакра 
25 март (неделя), 13:30 часа 
„Левски“  Миньор (ТВ7) 
25 март (неделя), 15:30 часа 
Черно море  Литекс  
Локо (Пд)  ЦСКА (БНТ)

21 кръг 
28 март (сряда), 15:30 часа 
Локо (Пд)  Монтана 
Локо (Сф)  Славия  
Миньор  „Ботев“ (Враца) 
28 март (сряда), 17:30 часа 
Калиакра  ВидимаРаковски 
28 март (сряда), 19:00 часа 
ЦСКА  Берое (ТВ7) 
29 март (четвъртък), 15:30 
часа 
Черноморец  Светкавица 
(Търговище) 
Лудогорец (Разград)  Черно 
море (ТВ7) 
29 март (четвъртък), 17:45 
часа 
Литекс  „Левски“ (БНТ)

22 кръг 
31 март (събота), 15:30 часа 
Монтана  Миньор 
ВидимаРаковски  ЦСКА (ТВ7) 
1 април (неделя), 15:30 часа 
Черно море  Локо (Сф) 
Светкавица (Търговище)  
Калиакра 
2 април (понеделник), 15:30 
часа 
„Ботев“ (Враца)  Литекс  
Славия  Черноморец  
2 април (понеделник), 19:00 
часа 
Берое  Локо (Пд) (ТВ7) 
2 април (понеделник), 21:00 
часа 
„Левски“  Лудогорец 
(Разград) (БНТ)

23 кръг 
6 април (петък), 17:00 часа 
Локо (Пд)  ВидимаРаковски 
7 април (събота), 15:30 часа 
Литекс  Миньор (ТВ7) 
7 април (събота), 17:00 часа 
Лудогорец (Разград)  „Ботев“ 
(Враца) 
7 април (събота), 19:00 часа 
Калиакра  Славия  
8 април (неделя), 16:00 часа 
Локо (Сф)  „Левски“ (БНТ) 
8 април (неделя), 17:00 часа 

Берое  Монтана  
9 април (понеделник), 17:00 
часа 
Черноморец  Черно море  
9 април (понеделник), 19:00 
часа 
ЦСКА  Светкавица (Търговище) 
(ТВ7)

24 кръг 
17 април (вторник), 17:00 часа 
ВидимаРаковски  Берое  
„Ботев“ (Враца)  Локо (Сф) 
18 април (сряда), 17:00 часа 
Монтана  Литекс  
Миньор  Лудогорец 
(Разград) (ТВ7) 
Черно море  Калиакра  
18 април (сряда), 21:00 часа 
„Левски“  Черноморец (БНТ) 
19 април (четвъртък), 17:00 
часа 
Славия  ЦСКА (ТВ7) 
Светкавица (Търговище)  Локо 
(Пд)

25 кръг 
21 април (събота), 17:00 часа 
Локо (Сф)  Миньор  
22 април (неделя), 13:30 часа 
ЦСКА  Черно море (ТВ7) 
22 април (неделя), 15:00 часа 
ВидимаРаковски  Монтана 
22 април (неделя), 17:00 часа 
Берое  Светкавица (Търговище) 
22 април (неделя), 17:30 часа 
Лудогорец (Разград)  Литекс 
(БНТ) 
22 април (неделя), 19:00 часа 
Черноморец  „Ботев“ (Враца) 
23 април (понеделник), 17:00 
часа 
Локо (Пд)  Славия 
23 април (понеделник), 19:00 
часа 
Калиакра  „Левски“ (ТВ7)

26 кръг 
27 април (петък), 17:00 часа 
Миньор  Черноморец   
28 април (събота), 15:30 часа 
Черно море  Локо (Пд) (ТВ7) 
28 април (събота), 17:00 часа 
Монтана  Лудогорец (Разград) 
Славия  Берое  
29 април (неделя), 15:30 часа 
„Ботев“ (Враца)  Калиакра  
29 април (неделя), 17:45 часа 
„Левски“  ЦСКА (БНТ) 
30 април (понеделник), 17:00 
часа 
Светкавица (Търговище)  
ВидимаРаковски 
30 април (понеделник), 19:00 
часа 
Литекс  Локо (Сф) (ТВ7)

27 кръг 
5 май (събота), 15:30 часа 
Черноморец  Литекс (ТВ7) 
5 май (събота), 18:00 часа 
ВидимаРаковски  Славия  
Берое  Черно море  
6 май (неделя), 16:00 часа 
Локо (Сф)  Лудогорец (Разград) 
6 май (неделя), 17:45 часа  
Локо (Пд)  „Левски“ (БНТ) 
6 май (неделя), 20:00 часа 
Калиакра  Миньор  
7 май (понеделник), 17:00 часа 
Светкавица (Търговище)  
Монтана 
7 май (понеделник), 19:00 часа 
ЦСКА  „Ботев“ (Враца) (ТВ7)

28 кръг 
11 май (петък), 19:00 часа  
„Левски“  Берое (ТВ7) 
12 май (събота), 15:30 часа 
Лудогорец (Разград)  
Черноморец (ТВ7) 
12 май (събота), 17:00 часа 
Миньор  ЦСКА (БНТ) 
12 май (събота), 18:00 часа  
„Ботев“ (Враца)  Локо (Пд) 
12 май (събота), 20:00 часа 
Литекс  Калиакра  
13 май (неделя), 18:00 часа 
Славия  Светкавица (Търговище) 
Монтана  Локо (Сф) 
14 май (понеделник), 18:00 часа 
Черно море  ВидимаРаковски

29 кръг 
19 май (събота), 17:45 часа 
Славия  Монтана  
Светкавица (Търговище)  Черно 
море  
ВидимаРаковски  „Левски“ 
(София) 
Берое  „Ботев“ (Враца) 
Локо (Пд)  Миньор 
ЦСКА  Литекс 
Калиакра  Лудогорец (Разград) 
Черноморец  Локо (Сф)

30 кръг 
23 май (сряда), 18:00 часа 
Монтана  Черноморец  
Локо (Сф)  Калиакра  
Лудогорец (Разград)  ЦСКА  
Литекс  Локо (Пд) 
Миньор  Берое  
„Ботев“ (Враца)  Видима
Раковски 
„Левски“  Светкавица 
(Търговище) 
Черно море  Славия

* Заб.: БФС си запазва 
правото на промени 
в програмата, 
съобразно предаванията 
по телевизията.

►ПРОГРАМА НА "А" ПФГ, ПРОЛЕТЕН ПОЛУСЕЗОН 2012 Г.

О Б Я В А
На ос но ва ние чл.44, ал.І, т.7 от ЗМСМА и във връз ка с из-

пъл не ние на ре ше ние № 29/26.01.2012г на ОбС и Заповед № 
26/05.03.2012 г. на кмета на об щи на та от нос но раз по реж да не с 
имо ти об щин с ка соб с т ве ност Об щи на Медковец, обл. Монтана 

О Б Я В Я В А
Публичен търг пуб ли чен търг с яв но над да ва

не за про даж ба та на дви жи ми имо ти об щин с ка 
собственост, как то следва:

1. Лек ав то мо бил “Опел Омега” с рег. № 
М3939АК, ра ма № WOL000026S1117677 и дви га тел 
№ 25DT33388152 с на чал на тръж на це на 1530,00 /
хи ля да петс то тин и три де сет и 0,00/ лв. Година на 
про из вод с т во – 1996 г.

2. Товарен ав то мо бил “Фиат Фиорино” с рег. 
№ М2010АТ, ра ма ) ZFA14600008344686 и дви га тел 
№ 1281086 с на чал на тръж на це на 537,00 /петс то
тин три де сет и се дем и 0,00/ лв. Година на про из
вод с т во – 1994 г.  

Търгът  ще се про ве де на 22.03.2012 г. от 12.30 
ч. в за се да тел на та за ла на об щи на  Медковец от 
ко ми сия в състав:

Председател: инж. Иван Евстатиев Иванов – 
директор СА

Членове: 1.инж. Цветан Йорданов Атанасов – 
старши ек с перт ОС

2. инж. Николай Божиков Динчев – младши ек с
перт ЕП

3. Мариан Цветанов – юрисконсулт при об щи на 
Медковец

4. Нели Първанова Табакова – гл. спец. ОС
Депозитът за учас тие е 10% от на чал на та тръж

на це на ще се вна ся до 12.00 ч. на 22.03.2012 г. на 
ка са та на общината.

Стъпка на над да ва не 1 /едно/ на сто от пър во на
чал на та цена.

Оглед на ав то мо би ли те – все ки ра бо тен ден.

ин ж.  Вен цис лав ЕВГЕНИЕВ   
кмет на об щи на Медковец

ОБЩИНА  Медковец
ул.”Г.Димитров” № 26 ; 

централа: 09727/ 21 36, факс : 09727/ 23 23
 e-mail : medkovec@mail.bg

Възстановка на 
ос во бож да ва не то

на Видин 
за 3 март

Отиде си от нас за ви на ги
Иван Иванич

В не го во ли це в. „Слово плюс” за гу би та лан т лив 
сътрудник, при ятел и рев нос тен читател. Той пръв ни 
поз д ра вя ва ше за ли те ра тур на та стра ни ца на вестника. 
Харесваше на ши те по етич ни публикации.

Иване, ще ни липсваш! Сбогом, 
прек ла ня ме се пред свет ла та ти памет!

„Слово плюс”

Почина 
Веса Петкова – 

Босева
Ти бе ше лю бя ща съпруга, 

майка, ба ба и прабаба. 
Не се заб ра вя топ ли на та в тво

ята усмивка, обичта, ко ято бли ка 
от май чи ния поглед, любовта, с 
ко ято об гър на вну ци и правнуци.

Завинаги ще ос та неш в сър ца
та и ду ши те ни!

Почивай в мир!

От се мейс т во то

►IN MEMORIAM
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Параскева МАРКОВА
- Честит юбилей - 85! Здраве и 

успехи!
 Благодаря, че се сетихте. Преди де сет 

го ди ни по та къв по вод за пи сах кратко: 
«Юбилей?! Не жалей! Живей и пей! С 
пе сен жи во тът е чудесен!». Словеса. 
И се га си ги рекох. Но ве че е подруго. 
Смутен съм, че бър зо старея. Имам да 
до вър ш вам раз ни работи, дела, идеи, 
начинания. Време ня мам вече. Но спо
ред ха рак те ра си пак си на бе ля зах как во 
важ но и осе за тел но тряб ва да върша. И 
сви ках мал ка вол на сбир ка на жур на лис
ти чес ко то дружество. На приказка, на 
почерпка, че и за моeто пред се да тел с т во 
на жур на лис ти чес ко то ни дру жес т во над 
30ина години. Всъщност аз та ка от бе ля
зах за се бе си юби лея 85. Това беше.

- Ами от СБЖ не направиха ли 
нещо?

 Не! Дори не знаят. И не тръбя. 
Имам го ля ма твор чес ка дейност и сто
ти ци публикации. Но са раз п ръс на ти и 
невидими. От Съюза на бъл гар с ки те жур
на лис ти не очак вам нищо. Ръководящите 
са го пре вър на ли в яс ли за се бе си. 
Жалко. 

- Ти цели 30 години си председател 
на дружеството ни в СБЖ, това нищо 
ли е? 

 Като ми не дъл го време, не ща та се 
забравят. Точно за то ва пред ло жих и нап
ра вих с на ше то дру жес т во на ша та сти
хос бир ка «За кра со та та в сло во и мисъл» 
 по езия и журналистика, нещо, ко ето да 
се пом ни и знае. Там съм пос та вил на
к рая таб ло с порт ре ти те  и име на та на 
чле но ве те на дру жес т во то ни. Такива 
таб ла 34 съм пра вил и преди, но тук, в 
книж ка та, ос та ват веч но . Жал ко, че пе ча
та рят не ги от пе ча та добре, но как во то е, 
то ва е. Десет на ши чле но ве са ав то ри те 
на книжката, по ка за ли по етич ни по зи ции 
и дос то йн с т ва та на журналистиката. Ще 
ос та не то пъл спомен. Били сме. Сме!

Навремето по тър сих ма те ри ал на 
помощ, за да я печатам. От СБЖ отказаха, 
ня ма ли пари. Но в близ ки те дни разбрах, 
че на дру ги да ват за лич но творчество. 
Приятелства. Нашата книж ка бе по
значима. Обърнах се към чле но ве на дру
жес т во то ни. 23ма спонсорираха, но не  
по же ла ха да ги впи ша в книжката. Нещо 
дреб но не ми стигна, та на  вол на сбир ка 
по ис ках от всички, ко ито мо гат да да дат 
дреб на по мощ. Събрахме, отпечатахме, 
пла тих ме за печата. На ав то ри не сме 
плащали, нап ро тив, и те да до ха мал ки 
су ми за печата. Дадох по ед на книж ка в 
СБЖ и си мислех, че за ня кое об що съб
ра ние на съ юза ще мо га да раз дам на 
делегатите. Но от СБЖ и ду ма не обе ли
ха  да ли книж ка та е насърчавана, да ли в 
дру га свет ли на да е, да ли прос то е слаба. 
Ами! Нямам ду ми да из ра зя ра зо ча ро ва
ни ето си.

Слепи и глухонеми. Отстраних се. 
Никога не съм се врял при тях. 

Никога не съм ги хвалил. Но съм ги 
ува жа вал служебно. И ак ти вен де ле гат 
съм бил в об щи те съ юз ни съб ра ния  с 
мисли, идеи и под к ре па в решенията. 
Трябвало е да ги хваля. Шефът ми в ония 
вре ме на оби ча ше да казва: «Кажи му аго, 
да му е драго!»  Явно, че и ше фа си не 
съм разбрал. Но пре ди години, ко га то се 
зас тъ пих за в. «Слово плюс» и глав на та 
редакторка, СБЖ се вслу ша в пре по ръ ка
та ми и ги награди. Награди и други. Но 
се га за мен кой да се сети?

- Все някой не ще забрави. 
 Но мо ята го ля ма жур на лис ти чес ка 

наг ра да е друга. За сту ди ята ми «1300 
го ди ни България във външ на та търговия» 
по вре ме на ред ко ле гия при със т ва щият 
за м. ми нис тър ми връ чи злат ния ме дал 

на Държавния съ вет на НРБ «1300 
го ди ни България»,  пред ло жен ми от 
Министерството на културата.

- Добрата дейност не се забравя, 
приятелството - също!

 Аз съм об щес т ве но ак ти вен изобщо. 
Но се умо рих и обез ве ри х.  Ед нов ре мен но 
съм бил член и де ец на младеж ки ор га
ни за ции и клубове, на ОФ ка то пред се
да тел на организации, на профсъюзите, 
доб ро вол ни я отряд, ра йо нен де пу тат на 
общината, съ де бен заседател, сред ос но
ва те ли те и ръ ко во ди те ли те на пен си онер
с кия съюз и гл.ре дак тор на вес т ни ка му 
«Мъдрост», и се га съм член, обик но вен 

де ец на пен си онер с ки клуб. Безброй стен
вес т ни ци съм нап ра вил по мес то ра бо та та 
си или за квар та ла по живеене, но то ва не 
се брои за ни що въобще. Там съм пи сал 
сти хо ве и кри тич ни бе леж ки и мисли, ри
сун ки и карикатури. Било! Отишло!

- Ти си завършил висшето си 
образование в трудни години. Как беше 
твоето учение?

 За вър ших в Софийския уни вер си
тет спе ци ал ност «география», ма кар да 
работех. Ста вах в 4 ча са сутрин, а от 5 
до 8 раз на сях вес т ни ци от пе чат ни ца та 
до квар та ли те  «Работническо дело» и 
други. Но ня ма ше такси, затова успях с 
трудностите да се изуча. Благодаря! А на 
тре та та го ди на по лу чих и сти пен дия в 
тру ден мо мент, защото боледувах. Дип ло
ми рах се 78 го ди ни покъсно, ко га то по
ло жих дър жав ния си изпит. Живот. Но не 
съм ра бо тил по специалността си. Не ме 
при еха за учител. А бях ве че журналист. 
И продължавам, та чак сега, за 85го диш
ни на та ми, си ре кох  работил, а ня ма си 
нищо. Бях се скрил на топ ло в по ези ята 
 жи ве еш със спомени, размисли, мечти, 
обич и приятелства, пат ри отич но и фан
тас тич но и все е за ета с не що ми съл та ти.

И се юр нах да събе ра пос лед ни те си 
по етич ни из б ли ци  и добри, и не до вър
ше ни. Из да дох ги ка то бол ка и един с т ве
на моя сти хос бир ка «Вълнения». Раз да
доха я точ но за мо ите 85. Това е.

- Не се доизказа нещо за СБЖ и за 
нас?

-  Не ми се говори. Има как во да се 
стори. Няма кой да чуе.

Но главното: спря ха с го ди ни про фе
си онал ни те ин фор ма ци он ни и дис ку си
он ни  форуми, пос къп на ха пре ко мер но 
по чив ни те до мо ве и ста на ха не дос тъп
ни за мно зин с т во то  те са со ци ал но 
задължение, пре мах на се об що дос тъп
но то и ев ти но ка фе не на пър вия етаж на 
съюза, в ко ето по вся ко вре ме мо же ха да 
се пра вят ед но ли чни и дру жес т ве ни ко ле
ги ал ни срещи, до ри ве че ця ла го ди на се 
пре чи на ед на на ема тел ка да го отвори, 
въпре ки че е спе че ли ла съ деб но дело, 
твър де съм ни тел но е за що й се пречи, 
след ка то са да ли съ юз но то съг ла сие, 
може би заради пари, вероятно големи 
пари!

Наистина има ка феслад кар ни ца на 
партера, вход от улицата, но там ка фе
то не е 4050 стотинки, а це ли 2 лв., а 
за жур нал с ти с на ма ле ние 40% то ста ва 
«са мо» 1.20 лева, та и ра бо те щи те в съ

юза хо дят на лаф ка през улицата, където 
кафето е са мо 50 стотинки. Но на чал ни
ци те от СБЖ пък си имат и сек ре тар ка, и 
кафеварки.

Или вес т ни кът  за що «умря» в. 
«Поглед», как мо же да ня ма свой вес т ник 
Съюзът на жур на лис ти те в България? 
Форми и  на чи ни има. И па ри има съюзът, 
не са мо за на чал ни ци те си.

СБЖ тряб ва да се про ме ни из ця
ло понастоящем. Да се ог ла ви от хора, 
ко ито имат пред с та ви и под хо дя щи 
предложения. Нужна е комисия, ко ято да 
пре це ни пред ло же ни ята в точ ни сро ко ве 
и вер ни насоки. То ва не мо же да е мъл
ча щи ят Управителен съвет, като за се да ва 
на два месеца, да же един път в месец, 
но всеки член получава по 50 ле ва за 
заседание, да же и да не присъства, а са мо 
ако се оба ди по телефона. Не е ли то ва 
част от яслата?

- А за нашия вестник «Слово плюс» 
какво би казал?

 Вашият вес т ник е добър, мно го ну
жен, а на пос ле дък ста на и мно го красив. 
Харесвам кра евед с ки те материали, ли
те ра тур ни те и по етич ни те стра ни ци и 
публикации. Го лям брой твор ци уча с т ват 
в тях, проб ле ми те на об щи ни те и ин
фор ма ци ята за тях, три бу на та, да ва на на 
кме то ве те и др.

А ние, гос по жо Маркова, сме ра бо ти
ли за ед но в оня без въз мез ден и сла вен 
вес т ник «Трибуна». После съм се от зо
ва вал и на вашия «Слово плюс» и ед ни 
от найху ба ви те ми пуб ли ка ции са в не го 
 очер ци за манастирите, за зас лу жа ва щи 
дей ци от мо ята кохорта, ня кои от най
сил ни те ми сти хо ве също публикувахте 
и други.

- Така е! Благодаря за съдействието 
в «Слово плюс». А какво си спомняш 
за своите публикации?

 Да. Първо, очеркът ми за Петко 
Димитров  агроном, комунист, 
журналист, мой шеф. От Сухатче е, от 
Северодапада, ра бо тил  пре ди 1944 г. 
ка то око лийс ки аг ро ном в Бяла Слатина, 
но за ра ди иде ите си бил и в затвора, а 
след 1944 г. бил и око лийс ки аг ро ном и 
ди рек тор на МТС, но пак се опит ва ли да 
го оклеветят, съ дят и пра тят в затвора, а 
пос ле бил от б лъснат настрана, та наз на
чен за жур на лист във в. «Кооперативно 
земеделие». Като нор ма ли зи ра жи во та си, 
бай Петко е наз на чен за гла вен ре дак тор 
на Редакция на сел с кос то па нс ки те спи
са ния на Министерство на земеделието, 

10ина издания. Целият му жи вот е 
интересен. Борец за прав да  сблъ съ ци в 
за щи та на хората. 

Публикувах очерк за проф. Димитър 
Атанасов, ро дом от Грамада, учил в Кула, 
за вър шил със сти пен дия в САЩ, ра бо тил 
в Холандия, изя вил се све то вен учен, съз
дал след 1935 г. в България Института за 
за щи та на растенията. 

След 1944 г. сва лен от про фе сор с кия 
пост от студентите, от не мат му и ка би
не та в пос т ро ено то и об за веде но от не го 
кри ло на факултета, от не мат му и лич
на та овощ на гра ди на  в с. Мрамор, край 
София, за що то «пречел» на ТКЗСто, из
сек ли му дър ве та та в нея и та ка ги ос та
ви ли де се ти на години. Посягат и на до ма 
му, пре чат на де ца та му и пр. Това ста ва 
въпреки че от го вор ни дей ци го за щи ща
ват  аг ро но мът, бивш ми нис тър и ко му
нист Титко Черноколев, премиерът Вълко 
Червенков, пре зи ден тът на БАН Тодор 
Павлов, кой то му връ ща про фе сор с кия 
сан и пост и да же му оп ре де ля и пла ща 
заплата, и пр. 

Ценя и очер ци те си за ма нас ти ри те в 
Северозапада. Започнах от Струпецкия, 
пос ле се ув ля кох от скал ния в Алботин, 
Раковишкия, Брусарския, Мъглижкия, 
Клисурския, Лопушанския и др., но 

найце нен ми бе текстът за Изворския 
де ви чес ки ма нас тир «Успение 
Богородично», на осем ки ло мет ра от 
град Димово. Към мал ко то пи са ни об
щи дан ни из ди рих и до ба вих мно го 
дру ги, раз п ръс на ти нез най но све де ния, 
а ня кои разка за ни ми от поп Крум от с. 
Извор и др. хора, както и лично ви дя
ни неща. Но пре жи вях и го ля ма оби да и 
разочарование. 

След вре ме бе из да де на кни га за то зи 
ма нас тир  72 страници, лук соз на хар тия 
и сним ки и пр. В биб ли ог ра фи ята съм на 
пър во мяс то ка то съ об ще ние (бук ва А), 
но вът ре в кни га та име то ми 45 пъ ти се 
съ об ща ва отрицателно, че съм греш но 
или не вяр но по со чил от ко га съ щес т ву ва 
манастирът, все по то зи въпрос. А аз съм 
взел и съобщил, че са дан ни по найдоб
рия цър ко вен ис то рик на Северозапада и 
са допускане, а не точност. 

Но гор чи ви на та ми е посилна, че 
той си поз во ля ва да пол з ва всич ки мои 
из ди ре ни дан ни ка то свои и ги со чи в 
биб ли ог ра фи ята си, но взе то от мен. На 
всич ко отгоре, за да е ин те ре сен, на пис ва 
(!) из мис ле ни ма нас тир с ки записи, ка то 
хроника. Но тая глу пост не е видяна, не е 
разбрана. А дя до вла ди ка хва ли книгата.  
Жалко. Толкова могат. В пред го вора ня
кой казва, че «авторът» (пар ти ен сек ре
тар на се ло то) бо ле ду вал и ре къл за бо го
угод но де ло да на пи ше книгата. Написал 
и се подобрил. Бог да съ ди тия работи.  

От то ва из с лед ва не найсил но впе
чат ле ние ми е нап ра ви ло име то на игу
ме ни ята Аполинария, за ко ято са мо се 
зна ят да ти те от кръс та над гро ба й (1884
6.9.1965). 

Казаха ми, че е за вър ши ла ме ди ци на 
в Букурещ, ра бо ти ла в Румъния, но след 
смър т та на съп ру га й се за вър на ла и ста
на ла монахиня. 

По за пис ки те там се подразбира, че се 
под с т ри га ла за мо на хи ня през 1935 г. Как 
е мир с ко то й име, от къ де е родом, има ли 
де ца   не се знае, ни кой не знае. Ходих, 
питах, че тох и прег ле дах де сет ки кни ги и 
вестници за Севлиево, Горна Оряховица, 
Лясковец, Търново и др., но ни що не 
на ме рих за нея. Никой ни що не знае! За 
мен ос та ва да се тър си и нататък.

- Има ли друго значимо, което да си 
отпечатал при нас? 

 Смятам, че важ но бе ше по мес т ва
не то на це ли две стра ни ци на вес т ни
ка на опис на всич ки те ма нас ти ри от 
Северозапада  крат ка справ ка на глав но
то и щри хо ва ри сун ка на манастира. 

Обожавам фотото, но тряб ва ше да на
ри су вам някои, чи ято фа са да не се виж да 
от на са де ни те спе ци ал но дърветата, за ту
ля щи я днес. Старах се. Това беше моята 
подкрепа за «Слово плюс».

- И най-важното накрая?
 Сега си мисля, че тряб ва да на пи ша 

спо ме ни за найдоб ро то и найлошото, 
ко ето ми се е слу чи ло и което съм 
преживял. Ще помисля. И ако мо га да 
из дам ма лък сбор ник от найцен ни те ми 
публикации, ва же щи и нуж ни и днес. 
Но тряб ват пари. Спонсори. Ще видим. 
Дано.■

Васил Александров, журналист, автор в „Слово плюс” от години:

Не се уморих 
и обезверих


