Петя ДИМИТРОВА
едоход подкопа основите на пешеходен мост
над река Шугла в село Сумер. Кметът на селото
Любомир Манов сигнализирал в община Монтана за
инцидента. Нивото на река Шугла е повишено и по нея
се носят големи късове лед. Един от стълбовете на
пешеходния мост е откъснат в основата. Застрашен е
още един от тях, при който има натрупана маса от ле
дени късове. Мястото е опасно за преминаване и вре
менно е оградено с ленти. Предстои да бъдат сложени
и предупредителни табели.
Съоръжението е с железобетонна констр
 укция и е
едно от петте направени над реката в това село. През
февруари миналата година Община Монтана инвести
ра 11 хиляди лева за ремонт на горната част на този
мост. Нанесените от ледохода щети са за близо 7 хиля
ди лева, уточни Румен Ангелов – зам.-кмет на Община
Монтана. За възстановяването на съоръжението ще се
кандидатств
 а за средства пред фонд „Бедствия и ава
рии”. ■ СНИМКА: АВТОРЪТ
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Врачани на протест
срещу жп линия
Подписка срещу одобрения проект за преминаване на високоскоростн
 ата
железопътна линия през областния град започнаха на 3-ти март
патриотични партии и граждански сдружения от Враца
Нора
КОНСТАНТИНОВА
Подписка срещу така
предложения и одобрен
проект за преминаване на
високоскоростната железо
пътна линия през областния
град започват на Трети март
патриотични партии и граж
дански сдружения от Враца.
Само преди дни те учредиха
инициативен комитет, който
да даде решителен отпор не
само срещу това безумие,
което искат да наложат на
врачани управляващите, но
и за още някои общо взето
недомислици в скъпи ин
фраструктурни проекти,
които са в ущърб на
гражданите. Преминаването
на високоскоростната ли
ния през Враца, запазвайки
старото трасе, ще е ограде
на с високи четириметрови
стени, а надлезите, които
се предвиждат са по седем
метра, на практика ще раз

делят града на две. За вра
чани тя е новата Берлинска
стена и е недопустиммо
това да се случи.
Неглижирано от управни
ците е и изразеното катего
рично мнение на врачани и
тяхното желание да живеят
по-добре и по-удобно в своя
град, инициаторите на това
гражданско движение виж
дат и в отношението относ
но околовръстния път на
Враца. Единствено през гра
да на Околчица той ще бъде
двулентов с едно платно,
поради уж недоказана нато
вареност на трафика според
проектантите, а са направе
ни промени и са взети под
внимание предложенията,
направени от останалите
градове. Така без отзвук
останаха и протестите от
най-различни обществени
и граждански организации
срещу закриването на во
енното поделение и неяс

нотите около бъдещето на
освободените военослуже
щи и най-вече на техните
семейства.
Инициативният комитет,
в основата на който е мес
тната структура на ВМРО
с председател Красимир
Богданов, общинският съ
ветник Валери Стаменов,
Патриотичен съюз
„Защита“ , Национално
движение „Достойни за
България“ , Партия „Атака“
и Гражданско движение
„ДНЕС“ заявиха, че са от
ворени за включване и на
други обществени и граж
дански формации. Като
първа стъпка те започват
в деня на освобождението
на България Трети март
подписка срещу проекта за
преминаването на скорост
ната жп линия през Враца
по този безумен начин. Ще
иницират среща с всички
народни представители от

Кметът на Пазарджик
Тодор Попов е
новият председател
на НСОРБ
Независимият кмет на Пазарджик
Тодор Попов бе избран за председател
на УС на Националното сдружение на
общините. Новият шеф получи 305 гла
са срещу 158 за предложения от БСП
кмет на Търговище д-р Красимир Мирев.
За първи път в 15-годишната история
на организацията няма да я оглавява
БСП. СДС остана без представител в
23-членния УС, където ще има вече
12 от ГЕРБ, 8 от БСП и трима от ДПС.
От Северозападна България в УС на

НСОРБ влязоха кметовете на Кула,
Берковица, Лом и Козлодуй. В лицето
на кмета на Антоново Танер Али пък
партията на Доган се сдоби с поста
шеф на контролния съвет. ■ Слово
плюс

Врачански избирателен ра
йон и областния управител,
като ги обвиняват в бездейс
твие и недостатъчна актив
ност за решаване на този
проблем. Мнението им е,
че по този начин не само не
се решават проблемите на
хората тук, като нищо не се
прави по широко афишира
ната предизборно кампания
за специална програма и
преференции за развитието
на Северозапада, но дори
управниците ни още по
вече обръщат гръб на този
регион с най-високата без
работица и с най-лошата
инфраструктура.
Като крайни стъпки пред
виждат гражданско непод
чинение и недопускане
реализацията на разделени
ето на Враца на две части
с един недомислен и несъ
образен проект, с направен
на скрито ОВОС, касаещ
околната среда.■

Мостът на
р. Шугла
в Сумер
е опасен
В АЕЦ “Козлодуй” се
проведе Мисия за
техническа поддръжка
От 28 февруари до 2 март 2012 г. в АЕЦ “Козлодуй” се
проведе Мисия за техническа поддръжка (МТП)* на те
ма “Подготовка за мисия OSART”. Тя бе организирана от
Московския център (МЦ) на Световната асоциация на ядре
ните оператори (WANO) и бе по покана на ръководството на
българската АЕЦ. Основната цел на форума бе експертите
от Асоциацията да споделят своя опит и да дадат препоръки,
които да помогнат при провеждането на предстоящата в края
на годината мисия OSART (Operational Safety Review Team) на
Международната агенция по атомна енергия.
Експертите от WANO – МЦ, проведоха съвместно с пред
ставителите на АЕЦ “Козлодуй” семинари в работни групи и
извършиха наблюдения в различни обекти на централата.
Обхванати бяха следните области: “Експлоатация”,
“Инженерно осигуряване”, “Ремонт”, “Химия” и “Аварийно
планиране и аварийна готовност”. Обсъжданията и дискуси
ите предоставиха на специалистите в АЕЦ “Козлодуй” ценен
опит и полезна информация за дейностите по подготовка на
OSART мисия в тези области, съобщиха от отдел „Връзки с
обществеността”. Слово плюс
* МТП е една от програмите на WANO, наред с партньор
ските проверки и обмяната на експлоатационен опит. Тя
помага на членовете на WANO да откр
 ият решения за съ
ществуващи проблеми и да намерят доказани в практиката
начини за ефективно подобрение на работните процеси.

Скъпи жени и момичета,
скъпи съгражданки,
приемете моите
най-сърдечни
пожелания по
случай 8 март –
Международния ден
на жената!
Тази дата, макар и
оспорвана, е просто
повод, за да изкажем своето преклонение и
уважение към вас. Желая ви все така с лекота
и усмивка да претворявате света около нас! Да
сте вдъхновението, което подкрепя силата ни!
Да сте любовта, без която всички усилия
губят смисъл! Бъдете ни живи, здрави и много
щастливи!

инж. Николай ИВАНОВ
кмет на община Враца

Община Враца дава
работа на 230 души
Даниела ХИТОВА
230 човека от община Враца ще започнат работа по
проекта “Нов избор - развитие и реализация”. Проектът
е на общинската администрация и е по оперативна
програма “Развитие на човешките ресурси”, схема
“Развитие”. Подборът на хората, които ще участват в
него, започна на 27 февруари. Това бе поводът за днеш
ната среща между ресорния зам.-кмет Светозар Луканов
и кметовете на селата в общината. “По проекта в се
лата ще бъдат ангажирани 105 души, а останалите – в
различни квартали и райони на Враца. Тези хора ще се
занимават с поддръжка на пътища и сгради, а някои ще
бъдат градинари. Всеки кмет получи точната бройка на
хората, които може да ангажира” – каза след срещата
Светозар Луканов. Всички назначени по проекта трябва
да са безработни, регистр
 ирани в Бюрото по труда. ■
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Актуална информация за
еврофондовете ще се
предоставя от oбластния
информационен център – Монтана
В oбластния информационен център в
Монтана всеки гражданин може да получи
информация за финансовите възможности,
които предоставят структурните и
Кохезионния фонд у нас, както и за отворе
ните процедури, обявени от оперативните
програми, по които могат да се подават
проектни предложения. Центърът ще събира
и популяризира добри практики, реализи
рани на местно ниво, и ще предлага свобо
ден достъп до интернет, специализирана
литература, брошури, наръчници и каталози,
свързани с еврофондовете.
„В края на 2011 г. успешно приключи пър
вият етап от проекта – ремонт на партерния
етаж на бл. „Аврора” 3 на ул. „Иван Аврамов”
№ 10, където се намира ОИЦ - Монтана, как

то и конкурсът за избор на екип на центъра”,
съобщи кметът на Община Монтана
Златко Живков. Управител е Александрина
Здравкова, експерт „Информационно обс
лужване и услуги” – Румен Цветков, а Вера
Павлова е експерт „Комуникация, информа
ция и логистика”.
„Във всички общини от областта ще се
провеждат информационни срещи, като пър
вата ще е на 14 март в Община Монтана”,
съобщи на пресконференцията управителят
на центъра Александрина Здравкова.
В момента екипът на ОИЦ - Монтана ус
тановява основните канали за комуникация,
чрез които ще се разпространява
информация. Списъкът с потенциални
бенефициенти на областно ниво към мо
мента включва над 100 частни и държавни
организации.
Областният информационен център в
Монтана се финансира от Оперативна прог
рама „Техническа помощ”, съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие. Стойността
на проекта е 372 350 лв., като изпълнението
му ще продължи до средата на 2014 г.■

Ваня Цакинска, председател на ОКС – Видин:

Откриваме нови магазини
от веригата „КООП”
Диана СИРАКОВА

Областният кооперати
вен съюз – Видин е учреден
на 17 май 1925 година като
Районен кооперативен съюз
от 7 кооперации. В момента
в съюза членуват 19 коопера
ции и 5462 член-кооператири.
В своята дългогодишна исто
рия и дейност ОКС - Видин
е доказвал приноса си към
кооперативното движение в
страната и съхраняването на
неговите принципи и ценности.
Кооперациите в област Видин
продължават да осигуряват доб
ри условия на труд, социални
грижи и реализация на българс
кото производство.
Една от основните насоки,
която сравнително успешно
реализираме, е активното ни
включване, докъдето позво
ляват нашите и на областта
възможности, в национална
та търговска верига „КООП”.
Бяха преустроени и работят по
всички изисквания на модерна

та търговия при изпълнение на
изискванията на Наръчника за
функц иониране на търговските
обекти от веригата „КООП”, на
законовите уредби и благодаре
ние на много близкото сътрудни
чество и разбирателство между
ОКС, ЦКС и КООП магазините
в Дреновец, Бяла Рада, Чупрене,
Ружинци, Бойница, Градец,
Иново, Гомотарци и Раковица”
– разказва за дейността на ОКС
- Видин неговата председателка
Ваня Цакинска.
За преустройството на магази
ните и за оборотни капитали са
вложени около 500 хил. лв. - соб
ствени на ОКС и кооперациите,
предимно от продажбите на
ДМА и от фонда за взаимно
подпомагане „Инвестиции” при
ЦКС.
Предстои през тази година,
която е обявена от ООН за
Международна година на
кооперациите, да бъдат открити
още 3 модернизирани обекта в

селата Неговановци, Войница и
в град Брегово. Така общият им
брой ще стане 10, което е един
много добър резултат.
Засега магазините от веригата
се зареждат с около 15-20 % със
стоки по линията на ЕКП, което
в ОКС отчитат като недостатъч
но и търсят решение съвместно с
„Кооптърговия и туризъм”АД и
съседните кооперативни съюзи.
- Прие се приоритетно да се
развиват търговската и изкупва
телната дейности. В изпълнение
на програмните решения на УС
и ОС на ЦКС бяха класирани и
нашите цели и задачи, които,
макар и с цената на преодолява
нето на много трудности, дават
добър резултат.
Доверието на хората в ко
операцията – това е водещата
ни цел и най голямата награда
за всички нас и ние се стремим
да я постигнем – казва Ваня
Цакинска, убедена, че бъдеще
то е на кооперациите.■
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Ваня Цакинска е родена в с.

Извор, Видинско. Висшето си
образование завършв
 а в Бургас
– специалност „Международен
туризъм”. В кооперативната сис
тема работи от 2007 година. През
2011-а е избрана за председател
на Областен кооперативен съюз
Видин. Задачата, която си е пос
тавила като председател на ОКС,
е да върне на хората в региона
доверието в кооперациите.

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

◄ Връчване на грамота от
ЦКС - Марин Дончев - зам.председател на ЦКС

Наградени фирми

за успешни иновативни практики
Пет фирми от Видин бяха наградени за успешни иновативни практики в 4 различни
области на икономиката по време на трансграничното събитие “Върхът на иновативните
предприятия”, организирано в гр. Крайова в началото на март.
Отличените фирми получиха наградите си на специална пресконференция, която се
проведе на 07.03.2012 г. от 12.00 ч.в пресцентъра на БТА в гр.Видин.
“Върхът на иновативните предпр
 иятия” в Крайова е едно от множеството събития, ор
ганизирани в рамките на проекта “Ускоряване на трансграничното икономическо разви
тие – конкурентоспособност чрез качество и иновации” MIS ETC код: 646, финансиран по
Програма за Трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013.
За изпълнението на този проект усилия обединиха трима партньори от Румъния –
Румънска асоциация за електронна търговия и софтуер АРИЕС Олтения, Промишлена
и Селскостопанска палата - Олт, Трансгранична асоциация «Екуилибриъм», и два от
България: Агенция за регионално развитие и Бизнес център – Видин и Национален цен
тър за информационно обслужване – Плевен.
Проектът предлага възможности за обучение и трансграничен обмен на информация
за иновация в услугите и технологичния трансфер. В рамките на проекта бяха организи
рани изложения, обучения, семинари и конференции, както и създадена виртуална инф
раструктура за трансграничен обмен на технологии, нови продукти и изобретения.

Евтим СТЕФАНОВ
изпълнителен директор АРРБЦ - Видин

◄ Tърговски обект на верига
та “КООП” - с. Дреновец
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Стоте кметски дни
- мисия възможна

В община Враца

Първите сто дни от своя мандат като кмет на
областн
 ия град отчете инж. Николай Иванов
Елеонора ЦАНОВА
И макар че мнозина смя
таха, че изключително теж
ката зима, трудностите със
снегопочистването и пъти
щата ще бъдат отрицател
ният знак в тези дни и дори
се готвеше “кметски екип
в сянка” от страна на него
вите противници, оказа се,
че преодоляването на този
първи рубикон от кметува
нето е възможно, но трудно
и с много компромиси.
Макар че мърморейки,
шляпащи в преспите, вра
чани научиха, че за снего
почистването все пак са
отишли 309 хиляди лева,
в началото на декември са
изкърпени по спешност 14
улици, а в началото на яну
ари са пълнени дупки по
още 17 улици на града.Сега
обаче по врачанск ите улици
са зейнали не дупки, а цели
кратери и това ще е голяма
та тегоба на кметството.
Минала през много
перипетии, с твърдата на

500 лв. дава
oбщина
Вършец за
новородено
По 500 лв. еднократ
на помощ ще получават
семействата на новоро
дените от Вършец тази
година. За подпомагане
в бюджета на общината
за 2012 г. са заложени
15 хиляди лева.
Парите ще се отпус
кат само на семейства,
които са сключили
граждански брак и поне
единият от родителите
има постоянен и насто
ящ адрес в курортн
 ия
град. Изискването е,
да е живял последните
две години във Вършец.
Другият критерий е
образованието. Майката
и таткото трябва да са
завършили най-мал
ко гимназия, за да
имат право на парите.
Задължително условие
е също, те да нямат
непогасени задължения
към общината.
Бюджетът на Вършец
за тази година въз
лиза на 4 636 700 лв.
Преходният остатък е
369 337 лв. Заложените
данъчни приходи са в
размер на 264 963 лв.,
а неданъчните 800 846
лв. Целевата капитало
ва субсидия е 158 700
лв. За представителни
разходи са заделени
8000 лв. Общината ще
подпомогне през го
дината клубовете на
пенсионерите и инва
лидите с 4000 лв., а
спортните клубове с 11
хиляди лева. Местната
управа поема и 85 на
сто от транспортните
разходи на пътуващите
учители.■ Слово плюс

меса и на бившия, и на
настоящия кмет, клетка 2
на депото за твърди бито
ви отпадъци е готова, в нея
са вложени 3,8 милиона
лева. Със закъснение вър
ви изграждането от “Пътна
строителна техника” на
сепариращата инст ала
ция на депото, която е на
стойност над 4 милиона
лева. Врачанският градо
началник отчете и социал
ните проекти, по които се
работи. Двойно повече са
ползвателите на Домашния
социален патронаж, като
в цифрата 360 човека са
включени и хора от девет
врачански села. С десет
места е увеличен Дневният
център за деца и възраст
ни “Зорница”, 95 нужда
ещи се ползват свой личен
асистент, а 98 социално
слаби граждани и деца се
хранят в обществените
трапезарии. В ход е проек
тът за изграждане на три
центъра за настаняване от

семеен тип и едно защите
но жилище.
Едно от завоеванията,
доведено докрай в облас
тта на здравеопазването,
е подписването в края на
януари на договора за обо
рудване на лъчелечебен
център към Комплексния
онкологичен център за 6
306 906 лева, от които об
щината ни ще даде 254 799
лева. Боксува програмата
за безстопанствените ку
чета, спрян е договорът с
фирмата “Корект” ООД за
изграждането на приют и
се работи по изработването
на нова програма, с която
да се реши този важен и за
нашия град кучешки проб
лем, и то да се реши без да
има конфликт на интереси.
Кметът Николай. Иванов
в своя отчет спомена на
маляването тази година на
таксите “битови отпадъци”
и за нежилищни имоти,
което е в полза на врачани.
Според него съдбата на иг

раещия в лидерск ата група
футболен отбор на “Ботев”Враца вълнува всички ни и
сподели, че има изключи
телно голям шанс да бъде
привлечен стратегически
инвеститор от Испания за
него.
Продължава работата
по осем проекта, за които
договорите за безвъзмездна
помощ са сключени през
стоте дни на новия кмет. В
средата на юни миналата

година е стартирал проек
тът “Превенция на риска
от наводнения в община
Враца”, на стойност 1,2 ми
лиона лева. По същото вре
ме стартира и “Интегриран
проект за градско възс
тановяване и развитие на
Враца”, чиято сума е поло
вин милион лева.
Най-оспорван и обсъж
дан е мащабният и изк
лючително важен проект
“Воден цикъл”, по който от

месец февруари е открита
процедура по възлагане
на обществена поръчка за
изпълнител на строител
но-монтажни работи по
изграждане на близо 18
километра канализационна
мрежа и 34 километра во
допроводна градска мрежа,
включително част от ма
гистралния водопровод за
Мездра към 4 километра
и помпена станция в кв.
Бистрец.■

В с. Лиляче искат
пазач за Божия мост
Даниела ХИТОВА
Жителите на с. Лиляче
поискаха от кмета на об
щина Враца да бъде оси
гурена охрана на природ
ния феномен Божия мост.
Това стана по време на
среща на хората от селото
с инж. Николай Иванов.
Местните жители се аргу
ментираха с това, че фе
номенът привлича туристи
не само от България, но и
от света, които посещават
мястото почти през цялата
година. В същото време
има хора, които рушат
Божия мост. Инж. Николай
Иванов обеща да осигури
пазач, който ще работи
по една от програмите за
заетост, по които община
та е работодател. Кметът
обяви също, че по различ
ни национални програми

за заетост в селото са
ангажирани девет души.
Още шест ще започнат ра
бота по поддръжка на пъ
тищата и като градинари,
след одобрени от Бюрото
по труда предложения на
общината.
Друг важен проблем за
живеещите в с. Лиляче
е ремонтът на улиците.
Кметът заяви, че за тази
година за селото ще бъдат
заделени 64 555 лева за
материали, с които ще бъ
дат изкърпени улиците.
На събранието бе
поставен и въпросът за
осигуряването на по-ви
соко напрежение на
електрозахранването.
Инж. Николай Иванов пое
ангажимент да разговаря с
представителите на „ЧЕЗ”.
Без вода остават чес

то десетина къщи в края
на селото, алармираха
хората. В същото време
при обилно снеготопене
или дъждове всичката
вода се събира в един
частен двор. Кметът на
община Враца обеща
да проведе среща с ръ
ководството на „В и К” и

Проектират културен
дом в с. Власатица

▲В с. Власатица местните хора нямат обществ
 ена сграда, в ко
ято да се събират. Проблемът стои нерешен от години. „Тази го
дина в бюджета сме предвидили пари за проектиране на сграда на
културния дом” – с тази новина дойде в селото кметът на община
Враца инж. Николай Иванов. За проектирането в бюджета са заде
лени 8000 лева. След като проектът за културния дом бъде готов,
за реализирането му ще се търсят пари по различни финансиращи
програми.

да бъде потърсен начин
за решаването на двата
проблема.
Жителите на Лиляче
поискаха от кмета сме
тоизвозването в селото
да става по-често от два
пъти в месеца, както е в
момента. „За съжаление,
съгласно сключения

договор, до края на годи
ната не можем да проме
ним честотата на извозва
не на боклука. За следва
щата година ще се търсят
възможности. Но и сега,
когато възникне по-сери
озен проблем, общината
ще съдейства” – каза инж.
Николай Иванов.■

Кражби притесняват
хората в с. Бели извор

▲Постоянните домови кражби бяха основният акцент на съб
ранието в с. Бели извор. Хората поискаха поне веднъж месечно
в селото да има квартален полицай. Николай Иванов се ангажи
ра да разговаря с началника на РУ на полицията във Враца и да
се потърси решение. Той пое и друг ангажимент – да се срещне
с представители на „В и К”. Поводът е, че в селото има две
улици, на които след отстраняване на аварии по водопровода
настилката не е възстановена.

Слово

празник

Честит 8 март

на служителките в Общинската
администрация и кметствата, на
всички прекрасни жени в цялата
община!
Скъпи жени и майки, бъде
те нежни и силни, упорити и
всеотдайни! Помнете, че винаги
ще се нуждаем от вашата обич,
подкрепа и търпение и винаги
сме готови да ви ги дадем. Само
така можем да преодоляваме
трудностите на ежедневието и
да градим бъдещето на децата
ни.
Бъдете здрави, дръзки и красиви!
Златко ЖИВКОВ
кмет на Община Монтана

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!
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Мили дами,
С пожелание за здраве, мно
го усмивки и много любов ви
честитя Международния
ден на жената 8 март!

Бъдете смели в мечтите и начина
нията си!
Покорявайте с красотата си и не
забравяйте, че ваше призвание е
да правите света по-добър!
Дарявайте ни с обич и доброта, с
вяра и любов!
Честит празник!

Борис НИКОЛОВ
кмет на Община Белоградчик

Мили дами!
Имам удоволствието да Ви поздра
вя с един от най-хубавите пролет
ни празници – Осми март!
Благословени да са вашата
красота, нежност, доброта и сила!
Съхранете женств еността и лъче
зарието си!
Нека женската обич, топлина и ус
мивки винаги да озаряват света!
Обичайте и бъдете обичани!

Честит празник!
С уважение

инж. Иван ЛАЗАРОВ
кмет на Община Вършец
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Общински пазар – Монтана

Скъпи дами, с уважение и
благодарност за вашата
всеотдайност, трудолюбие и топ
лота ви пожелавам здраве, сбъд
ване на всички желания и мечти,
за повече щастие в ежедневието
и по-добро бъдеще на вас и ва
шите деца!

поздравява своите служителки и
клиентки с най-хубавия женск и
празник – 8 март!
Мили дами, желаем ви крепко
здраве, повече увереност и ус
мивки през годината! Нека има
много ведро настроение, спо
делени мигове и магия във всеки
ваш ден!

Венцислав ВАНКОВ
кмет на Община Ружинци

Община Чипровци

честити 8 март на своите слу
жителки и на всички прекрасни
жени в общината. Нека този ден
бъде изпълнен с много радост,
обич, мили спомени и щастие,
които да ви съпътстват в годините
напред! От сърце ви пожелавам
здраве, късмет, усърдие и успехи!
Бъдете все така красиви, нежни и
обичани!

Анатоли ПЪРВАНОВ
кмет на Община Чипровци

Ръководството на ОКС – Монтана

честити на всички жени членкооператорки и клиентки на
съюза и на кооперациите
Международния ден на жената
8 март!
Приемете искрени пожелания
за здраве, за нови постижения и
много любов!
инж. Бранимир ДИМИТРОВ
председател на ОКС – Монтана

Бъдете щастливи и всеки
ваш ден ви носи радост и
заслужено признание!
Честит празник!

инж. Иво ИВАНОВ,
председател на ОбС - Монтана

Фирма „Пл. Марков –
Ваня Емилова” – гр. Монтана
поздравява своите колежки, кли
ентки и съгражданки с празника
на жената 8 март!
Бъдете като пролетните цветя,
носете слънчевите усмивки на ху
бавия ден през цялата година!

Честит празник!
Ваня ЕМИЛОВА, управител

Честит 8 март,
скъпи жени от
община Лом!

Честитя на всички жени от
Община Якимово най-светлия
празник на жената – 8 март!
С най-сърдечни пожелания за
много щастие в семейството
и личния живот. Дарявайте с
красота и очарование навсякъ
де около вас! Бъдете здрави и
усмихнати!

Хотел „ОГОСТА” – Монтана

Нека този ден, скъпи дами от
Община Ружинци, ви донесе
много щастливи вълнения, мно
го нови мечти и вяра в любовта.
Бъдете все така извор на неж
ност и топлина, с които животът
е по-хубав, по-мъдър, по-обичан
и желан!

поздравяват всички свои слу
жителки и съгражданки с
Международния ден на жената
8 март!
Скъпи дами, приемете най-иск
рени пожелания за здраве, успе
хи и ведро настроение на този
мил празник!

Иво ИВАНОВ
кмет на Община Лом

Замфир ЗАМФИРОВ, управител
на Общински пазар - Монтана

Честит 8 март!

Общински съвет – Монтана
и лично председателят
инж. Иво Иванов

Бъдете нежни, красиви,
прекрасни, бъдете себе си!
Нека да има много слънце,
усмивки, споделени мигове и
магия във всеки един ваш ден!
Весел празник!

Честит 8 март!

Бъдете щастливи!
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Георги ГЕОРГИЕВ
кмет на Община Якимово

ЕТ „Нешо Миранов” – Бяла Слатина
Честит 8 март!
Скъпи колежки, нека с усмив
ката ви се ражда надеждата, а
сърцето ви винаги да е пълно с
любов! Бъдете по своему непов
торими и гордо превземайте но
ви простори! Продължавайте да
вдъхновявате всички около вас с
чар и усмивки!
Нешо МИРАНОВ, управител

Скъпи жени,
„ОВЕРГАЗ Запад“ АД

Ви поздравява с празника на
жената и ви пожелава: Бъдете
нежни и красиви, вдъхновени и
прекрасни!
Бъдете себе си!

Нека да имате много слънце
и усмивки, споделени
мигове и топлина
във всеки ваш ден!
Фирма „ДИВЕН” – гр. Лом

поздр
 авява своите колеж
ки и клиентк и с Осми март –
Международния ден на жената!
С професионализма и
отговорността, която влагате в
работата си, с умението да внася
те усмивка и хармония в напрег
натите делници вие отдавна сте
заслужили всеобщо уважение.
Приемете искрени пожелания за
здраве, за нови постижения и мно
го любов!

Жори АЛЕКСИЕВ, управител

Скъпи жени и момичета,
майки, приятелки и
вдъхновителки,
честит 8 март!
Бъдете нежни, красиви, вдъхнове
ни и прекрасни! Нека да има по
вече слънце, усмивки и магия във
вашите споделени мигове!
инж. Венцислав ЕВГЕНИЕВ
кмет на Община Медковец

Скъпи жени, приемете моите найтопли пожелания по повод 8 март
– Международния ден на жената!
Пожелавам ви да сбъднете кра
сивите си мечти и реализирате
своите способности за по-добро
бъдеще на България! Нека доб
рото и красотата на българката
бъдат неизменен ваш спътник в
бъдещето!

Иван АСПАРУХОВ
кмет на Община Мездра

Скъпи съгражданки,
Имам голямото удоволствие да ви
поздравя и честитя вашия прекрасен
празник – Осми март!
Нека този ден още повече разгори
в душите ви жаждата за любов,
за много радост и щастие в
семейството, за творчески живот!
Бъдете все така хубави и излъчвай
те нежност и топлина!

Иван БАРЗИН
кмет на Община Вълчедръм

Честит 8 март!
Скъпи жени
и майки,
Приемете моите искрени поже
лания за светлия празник! Нека
той да е весел и щастлив, а все
ки ваш ден ви носи радост, ува
жение и заслужено признание!
Тодор ТОДОРОВ
кмет на Община Хайредин

Честит празник!
Поздравявам с най-голяма ра
дост всички жени от нашите ко
операции с великия празник на
жената Осми март! Пожелавам
им винаги „да бъдат в бяло”, за
да останат все така млади, хуба
ви и благородни!

инж. Велко АТАНАСОВ
председател на ОКС – Враца

Областен кооперативен
съюз – Видин
честити прекрасния празник
на жената 8 март на своите
колежки, клиентки и член-коопе
раторки с пожелания за крепко
здраве, много щастие и успехи!
Бъдете винаги украса за живота!
Нека никога не слиза от лица
та ви радостта и пролетната
усмивка!
Ваня ЦАКИНСКА,
председател на ОКС – Видин

Слово
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то, това е Черешовица, да
слизаме! – каза шофьорът Траян,
след като спря молотовката на неравния,
каменист площад.
Още няма обяд, а априлското слънце
подгони снежните шапки по билото на
Здравченица и Зелена глава и пробуди
задрямалия дядо, седнал на пейката пред
кръчмата, и той ококори очи и започна да
се взира в нас и да ни гледа въпросително.
Наоколо не се вижда никой друг.
Сваляме от колата необходимите не
ща за предст оящата ми работа: теодолит,
тринога, лати, жалони, еднодневката с
топографск ите карти, и Траян си тръг
на обратно. Ръководството на групата
е преценило, че няма да имам необхо
димост от превозно средство, защото
участъкът, който предстои да трасирам,
ще допира до селото, независимо от това,
че профилите ще започват на километри
от него.
Доближавам се до дядото, поздравя
вам го, обяснявам му кой съм и за какво
пристигам и той, след като се представя,
че се казва Камен Гьорин, изпр авя се и
едва не се разплаква от радост, че и в
тяхното село ще започнат проучвателни
работи. Той се оказа толкова разговор
лив и добронамерен, че започна да ме
осведомява как и при кого бих могъл да
намеря квартира, докато трае работни
ят сезон. Така попаднах при леля Райна,
защото, както я представи дядо Камен,
„тя е най-сърдечната, учтива, работлива и
добродушна жена, с най-чистата и подре
дена къща в цялото село”. А кметството
ми посочи с ръка, защото постройката се
виждаше от мястото, където разговаряхме.
Кметът, доволен, че с пристигането ми
селото ще се съживи, веднага изпрати
прислужника да предупреди набелязаните
от него мъже да чакат следващата сутрин,
готови за работа.
И те чакаха.
- Всички ли сте пенсионери? – попитах.
- Само аз не съм – каза назовалият се
Панчо Каменов.
- На колко години си?
- Преди месец навърших осемдесет и
шест.
Помислих, че се шегува, защото видимо
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не изглеждаше по-възрастен от другите.
- А защо не си пенсионер?
- Има време, нека навърша сто години,
пък тогава ще мисля за пенсия. А сега не
е ли по-хубаво сред останалите петима
старци да има един „по-млад”, ей така, за
настроение?!...
Шегаджия, а и духовит, затова не личат
и годините му, казах на себе си.
А на въпроса ми дали ще може да ходи
наравно с останалите много „по-стари от
него”, отговори:
- Погледни върховете около село
то ни: Студени камък, Колечанов рът,
Драгеница, Биволо – почти ежедневно ми

видя кой влиза, чух името си.
- Господи, това си ти, дядо Панчо от
Черешовица!
- Е, чак пък Господ не съм, но
благодаря, че не си ме забравил и съм до
шъл не да питам за работа, а да ми помог
неш да си изадя документ за онези шест
месеца, когато работих при тебе, та да се
пенсионирам. Ако си спомняш, бях обе
щал да направя това, когато навърша сто
години. Ето, това стана миналата сряда.
Оставям работата си и тръгвам с него.
Отиваме в „Личен състав” и обяснявам на
началничката Петранка Иванова за какво
водя човека. Тя взима паспорта му, взира

Това чудо,
наречено жена
Документален разказ от Павел ДЖОКОВ

се е налагало да стигам до някой от тях,
да кося сено за овцете, дърва да събирам
за зимата, така че няма да се наложи ня
кой от останалите в групата да ми помага
нито в ходенето, нито в работата. Прав
се оказа дядо Панчо. Освен че ходеше и
работеше направо с останалите, не прес
таваше да ни весели с многобройните
разкази за отминалите си „буйни” години,
като не пропускаше да спомене, че когато
е бил на гурбет в Америка, оттогава до
днес не е ял по-хубав, бял и пухкав хляб,
който наричаше „пандишпан”
Така с този дух и настроение – от април
до октомври.
Минаха години, все по други обекти, но
не и отново в Черешовица. И един зимен
ден, както бях вглъбен в изчисленията на
поредния изработен през отминалия рабо
тен сезон участък, вратата на затоплената
канцелария се отвори и без да погледна да

се в него, поглежда дядо Панчо и казва:
- Нещо не ми е ясно. Излиза, че този
човек с тебе само преди дни е навършил
сто години и още не се е пенсионирал?
Така ли е?
- Точно така е – почти едновременно
отговаряме двамата.
- Мили Боже, какво доживях да видя –
каза Петранка. Взима паспорта, излиза в
коридора и като отваря вратата на всяка
канцелария, казва:
- Колежки, идвайте при мен да видите
стогодишен човек, който е пристигнал да
му издам документ за трудов стаж, за да
се пенсионира.
На любопитните нищо друго не им
трябва. Канцеларията на Петранка се
изпълва с жени. Заграждат в кръг дядо
Панчо и всяка се стреми да го докосне „за
здраве и дълголетие”. А на него най-мно
го това му трябва – женско присъствие.

Виолета СТАНИСЛАВОВА

***

Покана

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

за участие в ученически литературен
конкурс “Емилия Александрова” - 2012 г.

ЗА СПРАВКИ - Библиотека при читалище “Развитие”:
тел. 62-64-76; 62-70-30

Щипе ги по бузките, прегръща ги, радва
им се и не престава да повтаря: „Що не
съм на онези години, що не съм!”
- На кои години? – питат жените. - На
колко години искаш да си?
- На годините, когато работех при това
момче – на осемдесет и шест. Ех, какъв
юнак бях тогава!...
Смях, прегръдки и благословии за дъ
лъг и безметежен живот...
- А как достигна до тази завидна въз
раст с такъв младежки дух? – питат
отново.
- Лесно и просто за обяснение. Много
отдавна почина съпругата ми, но винаги
съм се стремял до мене да има жена за
приятелство, с която да споделям черните
си, нерадостни мисли. Защото само же
ната може да подслади горчивите дни на
мъжа, останал сам, а аз такива дни съм
имал много, много... И може би само по
ради това, че премного обичах и обичам
жените, Бог не ме дари с мъжка рожба, а
с четири дъщери. И ще ме държи
 на този
хубав свят, докато нося в сърцето си това
чудо, сътворено от него, наречено жена!
Пенсионира се дядо Панчо и в един
студен, снежен ден, привечер, тръгнал да
нахрани овците, затворени в постройката
до къщата. При слизане по заледените
стълби се подхлъзнал, паднал по гръб и
почувст вал силни болки в кръста и из
тръпване на краката. Минало се доста
време, докато го забележат случайно ми
наващите по пътя и да му помогнат.
Внесли го в стаята, уведомили дъще
рите (всичките омъжени извън селото),
които започнали на смени да бдят, за
да оцелее. Дни наред лежал и поняко
га го вдигали, за да отиде до прозореца
и да погледа света отвън. На рождения
му ден, когато пристигнали дъщерите
и внуците му, поискал да го отведат на
площада, откъдето се вижда хижата на
„Здравченица” и до която се изкачваше
почти всеки ден, когато беше на 86 го
дини и работеше в групата ми. Гледал,
гледал, капели сълзите му... Върнали го
обратно. Легнал да си почине и повече не
се събудил.
Само ден след като навършил 104
години, напуснал този хубав свят...■

Поетичен салон

Читалище “Развитие”
- Враца

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: Ученически литературен
конкурс „Емилия Александрова” се организира по
волята на дарител ежегодно в чест на 24 май - Ден
на славянската писменост и култура. През 2012 г. ще
се проведе за 17-и път.
Теми за участн
 иците в конкурса 7 -12 клас:
1. Любовта към България.
2. Сбъдна ли се мечтата на Васил Левски за
“Свята и чиста република”?
3. Как се пише историята?
4. Да преминеш границата.
5. Моделът на Христо Ботев за човека и света.
II. ЦЕЛ: Да стимулира творческото мислене на
учениците.
III.ОРГАНИЗАТОРИ: Библиотеката при читалище
“Развитие 1869” - гр. Враца.
IV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: В конкурса имат пра
во да участват ученици от 7-12 клас на училищата в
гр. Враца.
Конкурсът се провежда в два раздела – поезия и
проза /разкази, есета/.
Конкурсните творби да не надвишават три печат
ни страници.
V. ФИНАНСИРАНЕ: Литературният кон
курс се финансира от Върбан Павлов - съпруг
на дарителката, като наградите се определят
ежегодно.
За 2012 година наградите са:
ПОЕЗИЯ: Първа награда - 30.00 лева
Втора награда - 25.00 лева
Трета награда - 20.00 лева
ПРОЗА: Първа награда - 30.00 лева
Втора награда - 25.00 лева
Трета награда - 20.00 лева
Материалите за конкурса ще се приемат на книжен
и електронен носител от 01.03.2012 г. до 11.05.2012
г. в Отдел за възрастни на библиотеката при читали
ще “Развитие 1869”- Враца, бул.”Христо Ботев” № 28
На отделен лист да са отбелязани: име, тел./GSM
и e-mail адрес, учебно заведение.
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Александра Симеонова

Kупа на името
на Мистер Сенко
учредиха във Враца
Даниела ХИТОВА
107-ата годишнина от рож
дението на врачанина Евстати
Карайончев – Сенко бе отбеля
зана във Враца с магическо шоу.
Инициативата бе на Клуба на илю
зионистите в България „Сенко” и
Община Враца.
В спектакъла участваха излюзи
онистите Дочко Дочев – Мандрак
(ученик на Мистер Сенко), Ивокс,
Дани Меджик, Крум Крумов –
Трезор, Росен Димитров – Джим
и учредителят на клуба Христо
Караджулов – Ирко.
Сред многобройните гости на
празника бе и снахата на Мистер
Сенко – Стефка Карайончева.
„Особено ми е приятно, че сред
нас е г-жа Карайончева, която във
връзка със 100-годишнината от

рождението на великия маг и наш
съгражданин дари на Регионалния
исторически музей негов сценичен
костюм, много негови награди и
лични вещи” – каза в словото си
Красимир Богданов, зам.-кмет на
община Враца.
Публиката дълго аплодира
изкуството на илюзионистите.
Представен бе и осемминутен
филм с интервюта и фокуси, пред
ставени от самия Мистер Сенко.
Председателят на Клуба на
илюзионистите Дочко Дочев връ
чи почетни плакети на известни
членове на клуба, сред които бяха
Стефка Карайончева – Сенко, Ирко
и Орфи.
Обявено бе учредяването на ме
мориална преходна купа на името
на Мистер Сенко.■

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.

спектър

►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

8 - 14 март 2012 г.
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
вечерие с канона 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
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oбщопрактикуващ
лекар,
специалист по
обща медицина
Всеки работен ден

Набира
пациенти
Тел. за контакти:

096 389 346

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

който се слави с
имената на таки
ва велики българи
като Екзарх Антим
Първи» - каза Герго
Гергов в приветст
вените си думи към
участниците в чес
тванията по повод
140 години от изби
рането на Видинския
митрополит Антим
за Първи Български
Екзарх.
По време на кон
ференцията в не
гова памет кметът
на Видин изрази
своето задоволс
тво от факта, че в
инициативите, посве
тени на годишнината
са се включили много
институции, обществени
организации, ученици и
граждани. «Това показ
ва – добави г-н Гергов, че
големите личности и ка
узи винаги са били сим
вол на обединението.»

Конференция в
памет на Екзарх
Антим Първи

от 8,00 до
13,00 часа.

“АПОЛОН-21” ООД,
Монтана
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орд съм, че
„Г
живея и ра
ботя за град Видин,

Д-р Даниела
Стоянова

Във Видин

Слово

Той припомни приноса
на видинския митропо
лит за построявaнето
на катедралата “Св.
Димитър”, за изгражда
нето на читалище и за
развитието на просвет
ното дело. Друга негова
заслуга е и построяване
то на двуетажна сграда
за прогимназия, където

днес учат възпитаниците
на ПМГ. Организираното
от Видинската Света
митрополия събитие пре
мина под патронажа на
областния управител на
Видин Цветан Асенов.
То започна с панихида
в старинния храм „Св.
Пантелеймон“, отслуже
на от Негово високопре

Фирма „Ди-Вен” ЕООД – гр. Лом
е оторизиран
дилър на мо
токари с мар
ката Тайлифт”.
Бързи, ергономични и надеждни мотокарите
на „Тайлифт” са най-добрата подкр
 епа във ва
шия склад, производствено хале или площадка.
Възможности за доставка на дизел, газ или бензин,
комплектовани със сменни съоръжения. Двигатели
НИСАН, ИСУЗУ или ЯНМАР, автоматична хидрот
рансмисия и сервоуправление.
Две години гаранция, осигурено обслужване до
всяка точка на страната в рамките на 24 часа.

Ние сме сигурна опора за Вашия бизнес.

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

Монтана, 0887/17 94 94; 0888/32 35 63

освещенство Видинския
митрополит Дометиан
със слово. Бяха
поднесени от името на
общината цветя пред па
метника на Антим Първи
в града. Подредена бе
изложба за Българската
Екзархия и конференция.
■Слово плюс
СНИМКА: ОБЩИНА ВИДИН

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

Доверете ни се

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

ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ
област Монтана, ул. ”Петър Парчевич” № 45,
тел. 09554/28 28, факс 20 36

ОБЯВА
На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местн
 ото
самоуправление и местната администр
 ация и във
връзка с чл. 17 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. на
МТС за условията и реда за утвърждаване на
транспортни схеми и за осъществяване на
обществен превоз на пътници с автобуси и
Решение № 76/22.02.2012 г. на ОбС - Чипровци

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за възлагане в пакет на автолинията от областна
та транспортна схема и автолиниите от общинската
транспортн
 а схема, както следва:
● Монтана - Чипровци, с начални часове на тръгва
не – 09,00 от Чипровци и обратен курс – 13,00 часа от
Монтана /изпълнява се по две маршрутни разписания№ 103501 изпълнява се без сряда и неделя и № 103502,
изпълнява се само в сряда, като автобусът пътува до с.
Равна/;
● Чипровци – Мартиново, с начален час на тръгване
от Чипровци – 08,35 часа и обратен курс – 08,45 часа от
Мартиново /изпълнява се без неделя/;
● Чипровци – Мартиново, с начален час на тръгване
от Чипровци – 14,15 часа и обратен курс – 14,25 часа от
Мартиново /изпълнява се без неделя/;
● Чипровци – Мартиново, с начален час на тръгване
от Чипровци – 14,50 часа и обратен курс – 15,00 часа от
Мартиново /изпълнява се в сряда/
Освен изискванията, определени с Решение № 76 от
22.02.2012 г. на ОбС – Чипровци, кандидатите в конкурса
трябва да отговарят и на условията, посочени в конкурс
ната документация.
Документацията за участие в конкурса кандидатите мо
гат да закупят срещу 50 лева без ДДС от 12.03.2012 г. до
12.04.2012 г. в стая 201 на Община Чипровци.
Заявленията за участие в конкурса ще се приемат
до 16,30 часа на 19.04.2012 г. в стая 201 на Община
Чипровци.
Предложенията на кандидатите ще бъдат отворени от
комисия на 20.04.2012 г. в 9,30 часа в малката заседател
на зала на Община Чипровци.
Лице за връзка: Снежана Макавеева, тел.09554/20 57.

Анатоли ПЪРВАНОВ
кмет на Община Чипровци

Магазини КООП

“Заедно на пазар”

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

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

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

Ветеринарен кабинет

д-р Станислав
Якимов

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

● храни и аксесоари за

кучета, котки, гризачи

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

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

Тел. 0988/66 20 75

спектър
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Отиде си от нас завинаги
Иван Иванич
В негово лице в. „Слово плюс” загуби талантлив
сътрудник, приятел и ревностен читател. Той пръв ни
поздравяваше за литературната страница на вестника.
Харесваше нашите поетични публикации.

Иване, ще ни липсваш! Сбогом,
прекланяме се пред светлата ти памет!

„Слово плюс”

Почина
Веса Петкова –
Босева
Ти беше любяща съпруга,
майка, баба и прабаба.
Не се забравя топлината в тво
ята усмивка, обичта, която блика
от майчиния поглед, любовта, с
която обгърна внуци и правнуци.
Завинаги ще останеш в сърца
та и душите ни!

Почивай в мир!
От семейството

Диана СИРАКОВА
За първи път с възс
тановка на освобожда
ването на Видин отбеля
заха в старопрестолния
град националния праз
ник на България 3 март.
Пищната постановка
бе осъществена от
Сдружение „Национален
съюз Единение”. Пред
стотиците граждани,
събрали се на центр
 ал
ния площад „Бдинци”,
оживяха мигове от епо
халните събития, донес
ли ни свободата преди
134 години.
Тържествата по по
вод 3 март започнаха
рано сутринта в село
Иново със заупокойна молитва пред Паметника на
румънските воини, загинали за освобождението на
България. Тържествено слово произнесе послани
кът на Румъния у нас Антон Пъкурецу, след което
пред паметника бяха поднесени цветя и венци.
По-късно във Видин започна тържеств
 ената це
ремония по издигането на националното знаме.
Тържественото слово на кмета Герго Гергов бе пос
ледвано от поднасяне на венци и цветя пред Па
метника на Трети Бдински полк, след което започна
и грандиозната възстановка.
Ден по-рано в Детския отдел на Регионална биб
лиотека „Михалаки Георгиев” отбелязаха 3 март с
композицията „Аз сънувам” по текстове на Христо
Ботев и Любен Каравелов”, изпълнена от литерату
рен клуб „Ив. Деспотов”. Същата композиция проз
вуча и от ефира на Радио „Видин” в празничния
ден. ■
СНИМКА: АВТОРЪТ

на Видин
за 3 март

►ПРОГРАМА НА "А" ПФГ, ПРОЛЕТЕН ПОЛУСЕЗОН 2012 Г.
16 кръг - отложен

(ще се играе между 19 и 20 кръг,
20 и 21 март)
Локо (Пд) - Лудогорец (Разград)
Монтана - Черно море
Видима-Раковски - 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 - Видима-Раковски
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
Видима-Раковски - 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) - Видима-Раковски
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
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Възстановка на
освобождаването

►IN MEMORIAM

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

(Сф)
24 март (събота), 15:30 часа
Монтана - „Ботев“ (Враца)
Видима-Раковски - 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 - Видима-Раковски
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
Видима-Раковски - 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) - Видима-Раковски
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
Видима-Раковски - 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
Видима-Раковски - 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) Видима-Раковски
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
Видима-Раковски - 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 - Видима-Раковски

29 кръг

19 май (събота), 17:45 часа
Славия - Монтана
Светкавица (Търговище) - Черно
море
Видима-Раковски - „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) - ВидимаРаковски
„Левски“ - Светкавица
(Търговище)
Черно море - Славия
* Заб.: БФС си запазва
правото на промени
в програмата,
съобразно предаванията
по телевизията.

ОБЩИНА Медковец
ул.”Г.Димитров” № 26 ;
централа: 09727/ 21 36, факс : 09727/ 23 23
e-mail : medkovec@mail.bg

ОБЯВА
На основание чл.44, ал.І, т.7 от ЗМСМА и във връзка с из
пълнение на решение № 29/26.01.2012г на ОбС и Заповед №
26/05.03.2012 г. на кмета на общината относно разпореждане с
имоти общинска собст веност Община Медковец, обл. Монтана

ОБЯВЯВА
Публичен търг публичен търг с явно наддава
не за продажбата на движими имоти общинска
собственост, както следва:
1. Лек автомобил “Опел Омега” с рег. №
М3939АК, рама № WOL000026S1117677 и двигател
№ 25DT33388152 с начална тръжна цена 1530,00 /
хиляда петстотин и тридесет и 0,00/ лв. Година на
производство – 1996 г.
2. Товарен автомобил “Фиат Фиорино” с рег.
№ М2010АТ, рама ) ZFA14600008344686 и двигател
№ 1281086 с начална тръжна цена 537,00 /петсто
тин тридесет и седем и 0,00/ лв. Година на произ
водство – 1994 г.
Търгът ще се проведе на 22.03.2012 г. от 12.30
ч. в заседателната зала на община Медковец от
комисия в състав:
Председател: инж. Иван Евстатиев Иванов –
директор СА
Членове: 1.инж. Цветан Йорданов Атанасов –
старши експерт ОС
2. инж. Николай Божиков Динчев – младши екс
перт ЕП
3. Мариан Цветанов – юрисконсулт при община
Медковец
4. Нели Първанова Табакова – гл. спец. ОС
Депозитът за участие е 10% от началната тръж
на цена ще се внася до 12.00 ч. на 22.03.2012 г. на
касата на общината.
Стъпка на наддаване 1 /едно/ на сто от първона
чалната цена.
Оглед на автомобилите – всеки работен ден.
инж.Венцислав ЕВГЕНИЕВ
кмет на община Медковец

Слово

плюс

Слово

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

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”

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

Параскева Маркова
тел. 0876 307 732
0876 537 952

●Печатница Враца● ЕООД

Екип Враца
ул.“Цв. Кръстенякова” 13
ОКС, 3000, п.к. 140,
тел.: 092 665 400;
0897 658 888
Екип Монтана
3400, п.к. 133,
ул. “Пейо Яворов” 1,
бизнесцентър “Огоста”,
ет.4, тел. 0876 537952
Екип Видин
3700, ОКС, ул.”Г. Божинов” 1
тел.: 0889 399 349

Слово

култура
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Васил Александров, журналист, автор в „Слово плюс” от години:
Параскева МАРКОВА
- Честит юбилей - 85! Здраве и
успехи!
- Благодаря, че се сетихте. Преди десет
години по такъв повод записах кратко:
«Юбилей?! Не жалей! Живей и пей! С
песен животът е чудесен!». Словеса.
И сега си ги рекох. Но вече е по-друго.
Смутен съм, че бързо старея. Имам да
довършвам разни работи, дела, идеи,
начинания. Време нямам вече. Но спо
ред характера си пак си набелязах какво
важно и осезателно трябва да върша. И
свиках малка волна сбирка на журналис
тическото дружество. На приказка, на
почерпка, че и за моeто председателство
на журналистическото ни дружество над
30-ина години. Всъщност аз така отбеля
зах за себе си юбилея 85. Това беше.
- Ами от СБЖ не направиха ли
нещо?
- Не! Дори не знаят. И не тръбя.
Имам голяма творческа дейност и сто
тици публикации. Но са разпр ъснати и
невидими. От Съюза на българските жур
налисти не очаквам нищо. Ръководящите
са го превърнали в ясли за себе си.
Жалко.
- Ти цели 30 години си председател
на дружеството ни в СБЖ, това нищо
ли е?
- Като мине дълго време, нещата се
забравят. Точно затова предложих и нап
равих с нашето дружество нашата сти
хосбирка «За красотата в слово и мисъл»
- поезия и журналистика, нещо, което да
се помни и знае. Там съм поставил на
края табло с портретите и имената на
членовете на дружеството ни. Такива
табла 3-4 съм правил и преди, но тук, в
книжката, остават вечно. Жалко, че печа
тарят не ги отпечата добре, но каквото е,
това е. Десет наши членове са авторите
на книжката, показали поетични позиции
и достойнствата на журналистиката. Ще
остане топъл спомен. Били сме. Сме!
Навремето потърсих материална
помощ, за да я печатам. От СБЖ отказаха,
нямали пари. Но в близките дни разбрах,
че на други дават за лично творчество.
Приятелства. Нашата книжка бе позначима. Обърнах се към членове на дру
жеството ни. 2-3-ма спонсорираха, но не
пожелаха да ги впиша в книжката. Нещо
дребно не ми стигна, та на волна сбирка
поисках от всички, които могат да дадат
дребна помощ. Събрахме, отпечатахме,
платихме за печата. На автори не сме
плащали, напротив, и те дадоха малки
суми за печата. Дадох по една книжка в
СБЖ и си мислех, че за някое общо съб
рание на съюза ще мога да раздам на
делегатите. Но от СБЖ и дума не обели
ха - дали книжката е насърчавана, дали в
друга светлина да е, дали просто е слаба.
Ами! Нямам думи да изразя разочарова
нието си.
Слепи и глухонеми. Отстраних се.
Никога не съм се врял при тях.
Никога не съм ги хвалил. Но съм ги
уважавал служебно. И активен делегат
съм бил в общите съюзни събрания - с
мисли, идеи и подкрепа в решенията.
Трябвало е да ги хваля. Шефът ми в ония
времена обичаше да казва: «Кажи му аго,
да му е драго!» Явно, че и шефа си не
съм разбрал. Но преди години, когато се
застъпих за в. «Слово плюс» и главната
редакторка, СБЖ се вслуша в препоръка
та ми и ги награди. Награди и други. Но
сега за мен кой да се сети?
- Все някой не ще забрави.
- Но моята голяма журналистическа
награда е друга. За студията ми «1300
години България във външната търговия»
по време на редколегия присъстващият
зам.-министър ми връчи златния медал
на Държавния съвет на НРБ «1300
години България», предложен ми от
Министерството на културата.
- Добрата дейност не се забравя,
приятелството - също!
- Аз съм обществено активен изобщо.
Но се уморих и обезверих. Едновременно
съм бил член и деец на младежки орга
низации и клубове, на ОФ като предсе
дател на организации, на профсъюзите,
доброволния отряд, районен депутат на
общината, съдебен заседател, сред осно
вателите и ръководителите на пенсионер
ския съюз и гл.редактор на вестника му
«Мъдрост», и сега съм член, обикновен

10-ина издания. Целият му живот е
интересен. Борец за правда - сблъсъци в
защита на хората.
Публикувах очерк за проф. Димитър
Атанасов, родом от Грамада, учил в Кула,
завършил със стипендия в САЩ, работил
в Холандия, изявил се световен учен, съз
дал след 1935 г. в България Института за
защита на растенията.
След 1944 г. свален от професорския
пост от студентите, отнемат му и каби
нета в построеното и обзаведено от него
крило на факултета, отнемат му и лич
ната овощна градина в с. Мрамор, край
София, защото «пречел» на ТКЗС-то, из
секли му дърветата в нея и така ги оста
вили десетина години. Посягат и на дома
му, пречат на децата му и пр. Това става
въпреки че отговорни дейци го защища
ват - агрономът, бивш министър и кому
нист Титко Черноколев, премиерът Вълко
Червенков, президентът на БАН Тодор
Павлов, който му връща професорския
сан и пост и даже му определя и плаща
заплата, и пр.
Ценя и очерците си за манастирите в
Северозапада. Започнах от Струпецкия,
после се увлякох от скалния в Алботин,
Раковишкия, Брусарския, Мъглижкия,
Клисурския, Лопушанския и др., но
най-ценен ми бе текстът за Изворския
девически манастир «Успение
Богородично», на осем километра от
град Димово. Към малкото писани об
щи данни издирих и добавих много
други, разпръснати незнайно сведения,
а някои разказани ми от поп Крум от с.
Извор и др. хора, както и лично видя
ни неща. Но преживях и голяма обида и
разочарование.
След време бе издадена книга за този
манастир - 72 страници, луксозна хартия
и снимки и пр. В библиографията съм на
първо място като съобщение (буква А),
но вътре в книгата името ми 4-5 пъти се
юза ходят на лафка през улицата, където
съобщава отрицателно, че съм грешно
кафето е само 50 стотинки. Но начални
или невярно посочил откога съществува
ците от СБЖ пък си имат и секретарка, и манастирът, все по този въпрос. А аз съм
кафеварки.
взел и съобщил, че са данни по най-доб
Или вестникът - защо «умря» в.
рия църковен историк на Северозапада и
«Поглед», как може да няма свой вестник са допускане, а не точност.
Съюзът на журналистите в България?
Но горчивината ми е по-силна, че
Форми и начини има. И пари има съюзът, той си позволява да ползва всички мои
не само за началниците си.
издирени данни като свои и ги сочи в
СБЖ трябва да се промени изця
библиографията си, но взето от мен. На
ло понастоящем. Да се оглави от хора,
всичко отгоре, за да е интересен, написва
които имат представи и подходящи
(!) измислени манастирск и записи, като
предложения. Нужна е комисия, която да хроника. Но тая глупост не е видяна, не е
прецени предложенията в точни срокове
разбрана. А дядо владика хвали книгата.
и верни насоки. Това не може да е мъл
Жалко. Толкова могат. В предговора ня
чащият Управителен съвет, като заседава кой казва, че «авторът» (партиен секре
на два месеца, даже един път в месец,
тар на селото) боледувал и рекъл за бого
но всеки член получава по 50 лева за
угодно дело да напише книгата. Написал
заседание, даже и да не присъства, а само и се подобрил. Бог да съди тия работи.
ако се обади по телефона. Не е ли това
От това изсл
 едване най-силно впе
част от яслата?
чатление ми е направило името на игу
- А за нашия вестник «Слово плюс»
менията Аполинария, за която само се
какво би казал?
знаят датите от кръста над гроба й (1884- Вашият вестник е добър, много ну
6.9.1965).
жен, а напоследък стана и много красив.
Казаха ми, че е завършила медицина
Харесвам краеведските материали, ли
в Букурещ, работила в Румъния, но след
тературните и поетичните страници и
смъртта на съпруга й се завърнала и ста
публикации. Голям брой творци участ ват нала монахиня.
в тях, проблемите на общините и ин
По записките там се подразбира, че се
формацията за тях, трибуната, давана на подст ригала за монахиня през 1935 г. Как
кметовете и др.
е мирското й име, откъде е родом, има ли
А ние, госпожо Маркова, сме работи
деца - не се знае, никой не знае. Ходих,
ли заедно в оня безвъзмезден и славен
питах, четох и прегледах десетки книги и
вестник «Трибуна». После съм се отзо
вестници за Севлиево, Горна Оряховица,
вавал и на вашия «Слово плюс» и едни
Лясковец, Търново и др., но нищо не
от най-хубавите ми публикации са в него намерих за нея. Никой нищо не знае! За
- очерци за манастирите, за заслужаващи мен остава да се търси и нататък.
дейци от моята кохорта, някои от най- Има ли друго значимо, което да си
силните ми стихове също публикувахте
отпечатал при нас?
и други.
- Смятам, че важно беше помества
- Така е! Благодаря за съдействието
нето на цели две страници на вестни
в «Слово плюс». А какво си спомняш
ка на опис на всичките манастири от
за своите публикации?
Северозапада - кратка справка на главно
- Да. Първо, очеркът ми за Петко
то и щрихова рисунка на манастира.
Димитров - агроном, комунист,
Обожавам фотото, но трябваше да на
журналист, мой шеф. От Сухатче е, от
рисувам някои, чиято фасада не се вижда
Северодапада, работил преди 1944 г.
от насадените специално дърветата, зату
като околийски агроном в Бяла Слатина, лящи я днес. Старах се. Това беше моята
но заради идеите си бил и в затвора, а
подкрепа за «Слово плюс».
след 1944 г. бил и околийски агроном и
- И най-важното накрая?
директор на МТС, но пак се опитвали да
- Сега си мисля, че трябва да напиша
го оклеветят, съдят и пратят в затвора, а
спомени за най-доброто и най-лошото,
после бил отблъснат настрана, та назна
което ми се е случило и което съм
чен за журналист във в. «Кооперативно
преживял. Ще помисля. И ако мога да
земеделие». Като нормализира живота си, издам малък сборник от най-ценните ми
бай Петко е назначен за главен редактор
публикации, важещи и нужни и днес.
на Редакция на селск остопанските спи
Но трябват пари. Спонсори. Ще видим.
сания на Министерство на земеделието,
Дано.■

Не се уморих
и обезверих
деец на пенсионерски клуб. Безброй стен
вестници съм направил по местоработата
си или за квартала по живеене, но това не
се брои за нищо въобще. Там съм писал
стихове и критични бележки и мисли, ри
сунки и карикатури. Било! Отишло!
- Ти си завършил висшето си
образование в трудни години. Как беше
твоето учение?
- Завърших в Софийския универси
тет специалност «география», макар да
работех. Ставах в 4 часа сутрин, а от 5
до 8 разнасях вестници от печатницата
до кварталите - «Работническо дело» и
други. Но нямаше такси, затова успях с
трудностите да се изуча. Благодаря! А на
третата година получих и стипендия в
труден момент, защото боледувах. Дипло
мирах се 7-8 години по-късно, когато по
ложих държавния си изпит. Живот. Но не
съм работил по специалността си. Не ме
приеха за учител. А бях вече журналист.
И продължавам, та чак сега, за 85-годиш
нината ми, си рекох - работил, а няма си
нищо. Бях се скрил на топло в поезията
- живееш със спомени, размисли, мечти,
обич и приятелства, патриотично и фан
тастично и все е заета с нещо мисълта ти.
И се юрнах да събера последните си
поетични изблици - и добри, и недовър
шени. Издадох ги като болка и единстве
на моя стихосбирка «Вълнения». Разда
доха я точно за моите 85. Това е.
- Не се доизказа нещо за СБЖ и за
нас?
- Не ми се говори. Има какво да се
стори. Няма кой да чуе.
Но главното: спряха с години профе
сионалните информационни и дискуси
онни форуми, поскъпнаха прекомерно
почивните домове и станаха недостъп
ни за мнозинството - те са социално
задължение, премахна се общодостъп
ното и евтино кафене на първия етаж на
съюза, в което по всяко време можеха да
се правят еднолични и дружеств ени коле
гиални срещи, дори вече цяла година се
пречи на една наемателка да го отвори,
въпреки че е спечелила съдебно дело,
твърде съмнително е защо й се пречи,
след като са дали съюзното съгласие,
може би заради пари, вероятно големи
пари!
Наистина има кафе-сладкарница на
партера, вход от улицата, но там кафе
то не е 40-50 стотинки, а цели 2 лв., а
за журналсти с намаление 40% то става
«само» 1.20 лева, та и работещите в съ

