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АБВ форум
Георги Божинов:

С новата формация
ще участваме в
щафета за България
Желая успех на новото
начинание, в което виждам
конкурент, но и партньор.
Това бе първият коментар
на депутата от Коалиция за
България Георги Божинов
по повод новото гражданско
сдружение, наречено Алтернатива за българското възраждане и инициирано от президента Георги Първанов.
Вярвам, че рано или късно ще си взаимодействаме,
подчерта той, като образно определи участието на първите избори догодина като състезание на атлети по пистите на сто метра бягане, допълвайки, че с това състезанието не свършва и следва щафета четири по сто метра.
След изборите ще се прецени кой, какво влияние има
и аз вярвам, че с това ново сдружение ще направим

щафетата, която да даде на
страната следващото четиригодишно управление,
заяви народният избраник.
Според него новата президентска формация не може
да даде повод за отслабване
на БСП, а напротив, тя ще
е стимул за укрепване и
преминаване в ново съдържание, което ще бъде само
в полза на партията. Това, че някои ще напуснат БСП,
ще отвори територия за нови хора, с нови качества. Не
се страхувам. Няма верни членове и гласоподаватели на
БСП, които масово да тръгнат към новата политическа
формация. В нея виждам конкурент, но и партньор, сподели Божинов. Своето бъдеще, а и това на България, той
свързва с БСП. ■ Слово плюс

В Алтернатива за българското
възраждане виждам конкурент,
но и партньор, каза депутатът
от Коалиция за България

Шести блок на
АЕЦ “Козлодуй”
е включен

Паметник на
13 загинали
във войните
правят
в с. Слана Бара
Диана Сиракова
В края на миналия месец
в центъра на с. Слана
Бара, Видинско започна
изграждането на войнишки
паметник. Мемориалът е
посветен на 13 младежи
от селото, които макар и
ненавършили пълнолетие,
дават живота си във войните
през периода 1912-1918
г. Идеята за паметника е
на инициативен комитет,
в който влизат кметът
Пролет Димитрова и
председателят на Областния
съвет на ветераните от
войните Александър Митев.
Средствата са събрани от
местните хора и от други
спонсори. Изпълнител на
проекта е каменоделецът
Валери Петков. Очаква
се до края на този месец
паметникът да бъде открит.

В 11:46 часа на 5 ноември
шести блок на атомната електроцентрала „Козлодуй” се включи в
енергийната система на страната.
Преди това беше
�������������������
направена проверка и бе получено разрешение от
Агенцията за ядрено регулиране.
На 18 септември т. г. 1000-мегаватовият блок бе спрян за планов годишен ремонт, който продължи повече
от предвиденото. За краен срок бе
определена датата 30 октомври,

но в хода на ремонтните работи
възникна необходимост от подмяна
на защитните тръби на системата
за управление и защита на блока.
Бяха изпълнени всички планирани
ремонтни и инвестиционни дейности и реакторът бе презареден със
свежо ядрено гориво.
Другият 1000-мегаватов блок на
АЕЦ “Козлодуй” – пети блок, работи
с натоварване от 100%.
■ Слово плюс

Тежката дума
на леката храна
• месодибив и разфасовка
на пилешко месо
• богат асортимент
на охладени, замразени,
варено-пушени и печени
на скара пилешки продукти

“ГАЛА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД
Монтана, (м. Тировете) ул. “Морава”2,
тел. 096 301 383, 0887 31 87 08,
факс 096 301 382,
www.gala-m.com; e-mail: offise@gala-m.com

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”
ЕНЕРГИЯ ЗА ЧИСТА ПРИРОДА

KOZLODUY NPP

към Народното събрание и
правителството на Република България
Уважаеми народни представители,
Уважаеми господа
министър-председател и министри,
От името на българските общини ние,
представителите на местната власт, се обръщаме
към вас с тревога за сериозните проблеми пред
местното развитие и водени от искреното си
желание за постигане на обществен консенсус за
намиране на балансирани и работещи решения, в
защита нуждите на нашите граждани.
Ние си даваме ясна сметка за финансовите
затруднения, които изпитва държавата ни в
настоящия момент, защото техните последствия
изпитваме най-пряко ние като местни власти,
като граждани на българските градове и села.
Намаляха сериозно нашите местни приходи,
намалени бяха трансферите от държавата
веднъж в началото на годината, втори път с
актуализацията през август – а ние трябва по
закон да предоставяме все същите услуги.
Местните власти реагираха адекватно на тези
условия: още през 2009 г. приехме и прилагаме
наши антикризисни планове, свихме разходите
веднъж в началото, след това и през август 2010
г. – накратко, изцедихме всички резерви. Освен
извършените съкращения в администрацията
приложихме временни мерки като намалено
работно време, излизане в неплатен отпуск и др.
Силното ни безпокойство е породено от
очевидното отстъпление от постигнатия консенсус
по развитието на децентрализацията /в Стратегия
и Програма за децентрализация/, и особено по
отношение на финансовата децентрализация.
Претекстът, че сега изживяваме икономическа
криза и фискални затруднения, се използва, за
да не се прилагат ключови мерки за реформата
в местното самоуправление, за подобряване
местното развитие и финансовата устойчивост
на общините. Дори напротив – с новия
проектобюджет намалява делът на общинските
разходи в брутния вътрешен продукт. Практически
това представлява връщане към финансова
централизация. Субсидиите за общинската
администрация и за капиталовите разходи са
под минимума на нуждите за предоставяне на
общински услуги, за елементарно поддържане и
възстановяване на общинските пътища и друга
инфраструктура.
Затова се обръщаме към народните
представители и към централната изпълнителна
власт с безпокойство и с надежда за разбиране и
подкрепа за следните предложения:
■ Смятаме, че именно кризата показа нуждата
от ускоряване реформата в местните финанси –
предоставяне на по-голяма свобода за местните
финансови политики, оставянето на по-голяма
част от данъците на гражданите там, където
те живеят и работят. За активно прилагане на
местни политики за икономическо възстановяване
и развитие общините се нуждаят са реални
стимули и лостове.
■ Настояваме за осигуряване на адекватно
финансиране за недопускане разрушаването
на общинския административен капацитет. Този
капацитет е граден с много усилия, с национални
и общински инвестиции – това е наш човешки
капитал. С него ние изпълняваме постоянно
разширяващите се законови ангажименти на
общините – по тях гражданите чукат на вратите
ни и търсят правата си. С него ние разработваме
и изпълняваме проекти за усвояване на
еврофондове, за което общините имат основна
роля. Провал в това отношение ще бъде провал
за държавата ни.
■ Настояваме да се осигурят необходимите
средства за елементарно поддържане на
общинската инфраструктура, особено за
пътищата и за зимното поддържане, за да не
допуснем застрашаване живота и здравето
на гражданите ни, за осигуряване на що годе
нормални условия за живот и труд в нашите
градове и села.
Българските граждани познават тези проблеми,
защото ежедневно пряко изпитват последствията
от тях на гърба си.
Вие, представителите на централната власт,
знаете за тези проблеми, защото нееднократно
сме ги поставяли.
Надяваме се да бъде проявена политическата
воля за развитие на децентрализацията, за
осигуряване именно в условията на криза
на минимално необходимите ресурси за
предоставяне на местните услуги и условия за
живот на гражданите.

Слово за делника
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215 души
215 служители на най-голямата частна газова компания в
страната завършиха успешно
обучението си по проекта на
дружеството за повишаване на
професионалната квалификацията „Овергаз – повече знание за
чиста енергия”.
Инициативата е финансирана от
Европейския социален фонд по
Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси”.
Стойността на проекта е 158
хиляди лева, като 70% от тях са

участници, „Софиягаз” с 45,
„Овергаз Запад” – 36 и „Овергаз Юг”, откъдето се включиха
34 души.
В рамките на 1 година кадрите
на Овергаз се обучаваха по
7 програми, разделени на 39
курса в 111 учебни дни. Резултатите – всички участници
завършиха успешно.
Най-добре се представиха диспечерските екипи, които се
грижат за управлението на газоразпределителните системи.
Програмата включваше още
модули за проектиране и изграждане на газови инсталации, управление на човешките
ресурси и взаимоотношенията
с клиенти, успешни продажби,
екипна ефективност и решаване на конфликти.
Чрез п���������������������
роекта „Овергаз – повече знание за чиста енергия”
компанията инвестира в найважния капитал – човешкия,
гарантира на своите служители непрекъснато професионално обучение и развитие и
подсигурява за тях гъвкавост и
адаптивност в конкурентната и
бързо променяща се среда.
Всяка година Овергаз организира повече от 120 обучения, в
които участват средно по 600
служители.
Над 70% от
курсовете са с
техническа насоченост и са
тематично свързани с основния
предмет на дейност на фирмата
– промишлена и
битова газификация. Партньор
за специализираните професионални курсове е
„Газтек БГ” АД. ■ Слово плюс

завършиха обучението
си по проект на Овергаз
предоставени от Европейския
съюз, а останалите 30% са за
сметка на газовата фирма.

Подкрепа за
достоен живот
Стартира социална услуга “Личен
асистент” за хора с трайни увреждания,
които не могат да се самообслужват

“Подкрепа за достоен живот”,
е проект, чрез който Агенцията
за социално подпомагане, в
партньорство с общините (районите), ще предоставя социалната услуга “Личен асистент” в
Монтана.
Проектът ще се реализира
на три етапа:
I етап: Документи се подават
от 8 до 22 ноември 2010 г.; Предоставяне на социалната услуга
– 14 месеца, от 10.01.2011 г.
II етап: Документи се подават
от 10 до 24 януари 2011 г.; Предоставяне на социалната услуга
– 12 месеца, от 10.03.2011 г.
III етап: Документи се подават
от 8 до 22 ноември 2011 г.; Предоставяне на социалната услуга
– 2 месеца, от 8.01.2012 г.
Подаването на документи за
включване в Проекта (I етап) се
извършва в общината (района),
по местоживеене на кандидата
(настоящ адрес).
За потребителите на социалната услуга могат да кандидатстват лица с трайни увреждания, които не са в състояние
да се самообслужват, както
следва:
● лица с 90 на сто трайно намалена работоспособност или
вид и степен на увреждане, с
определена чужда помощ;
● лица с 90 на сто и над 90 на
сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на
увреждане, без чужда помощ,
както и
● лица с по-нисък процент на
трайно вреждане – с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента
на оценка на потребностите;
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Най-много участници имаше
от дъщерната на Овергаз газоразпределителна компания,

която обслужва Северна България – 51.
Следват „Овергаз Изток” с 49

Кандидатите за потребители на
услугата (или техни представители), подават документи,
от 8 до 22 ноември 2010 г.
включително

(ако кандидатът е безработен)
● Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи)
● Служебна бележка от образователната институция (ако
кандидатът учи – редовно обучение)
● Пенсионно разпореждане
(само за кандидат, който е придобил право на професионална
пенсия за ранно пенсиониране
и е в трудоспособна възраст)
● Копие на сертификат/и за
завършени обучителни курсове
по сходни програми/проекти
(или декларация – свободен
текст, с описание на завършен
обучителен курс)
● Пълномощно (свободен
текст) за лице, което да подаде
заявлението от името на кандидата – ако не се подава лично.
Кандидатите за лични асистенти подават документи (или чрез
свой представител от 8 до 22
ноември 2010 г. включително в
общината (района).

в общината (района). За лични
асистенти могат да кандидатстват лица в трудоспособна
възраст, отговарящи на

едно от следните изисквания:
● безработни лица;
● трудово заети лица; наети
● деца на възраст до 16 години или самонаети, които могат да
с 50 на сто и над 50 на сто вид и извършват допълнителен почасов труд;
степен на увреждане или деца
● неактивни лица (студенти
на възраст от 16 до 18 години с
50 на сто и над 50 на сто степен или придобили право на професионална пенсия за ранно
на трайно намалена работоспенсиониране – в трудоспопособност, с определена чужда
собна възраст), които могат да
помощ или с установена неизвършват допълнителен почавъзможност за самостоятелно
сов труд.
обслужване към момента на
оценка на потребностите.
Необходими документи за
Необходими документи за
кандидатите лични асистенти:
кандидат-потребители:
● Заявление – по образец,
● Заявление – по образец,
който ще получите в общината
който ще получите в общината
(района)
(района)
● Документ за самоличност
● Документ за самоличност (ко- (копие)
пие); за дете – удостоверение
● Автобиография
за раждане (копие)
● Свидетелство за съдимост
● Документ за самоличност на
● Служебна бележка, относно
законния представител – рорегистрация в Бюро по труда
дител, настойник, попечител
(копие)
● Експертно решение на ТЕЛК/
ДЕЛК/НЕЛК (копие)- Документ,
определящ конкретното лице
за настойник или попечител на
кандидата за услугата (копие)
● Декларация (свободен текст),
че към момента на кандидатстването не ползвам социална
услуга “личен асистент”, “социален асистент” или “домашен
помощник” по други национални
програми или по програми, финансирани от други източници
или по друг ред (в случай, че
ползва към момента на подаването – лицето вписва данни
за срока на услугата, по която е
потребител)
● Пълномощно (свободен
текст), за лице, което да подаде
заявлението от името на кандидата – когато не се подава
лично

• Проектът се осъществява
с финансовата подкрепа на
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд •

Ученици от началния курс
от СОУ „Св. св. Кирил и
Методий” в гр. Криводол
СНИМКА: ОБЩИНА КРИВОДОЛ

Празник на
здравето
в Криводол
Учениците от началния
курс от СОУ „Св. св. Кирил
и Методий” в гр. Криводол,
съвместно с читалищната
библиотека при НЧ
„Н. Й. Вапцаров-1924”
организираха празник
на тема „Приказка за
здравето”.
В препълнената зала
на местното читалище,
под ръководството на
учителите Надя Петкова,
Калинка Митова и Марияна
Величкова, децата изнесоха
чудесен спектакъл за
здравето и полезното
хранене. Празникът е
първата от поредицата
инициативи, посветени на
здравното възпитание на
учениците, съпътстваща
педагогическа мярка по
проекта „Училищен плод”,
който стартира в общината
от началото на учебната
година. ■ Слово плюс
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Оряховската
болница
потъва като
“Титаник”
Депутатът от ГЕРБ д-р Янко Здравков в Деня
на народните будители пред врачански журналисти изрази тревогата и недоволството
си от смяната на директора на общинската
болница в Оряхово. Той подкани пишещите
да видят протокол, с който е сменен Янко Кочев, назначен преди три години за ръководител на здравното заведение в крайдунавския
град, с икономиста Светослав Лазаров .
Пред медиите депутатът от управляващата
партия изрази безпокойството си, че болницата в Оряхово потъва като “Титаник” и само
след месеци може да я няма.
Здравното заведение е натрупало огромен
дълг към доставчици и други кредитори, които във всеки момент могат да си поискат парите и така да бъдат запорирани сметките на
болницата. Предишният директор е успявал
някак си да балансира, въпреки огромния
дълг от над два милиона лева.
Смяната на директора точно в момент на
пререгистрация на болницата не е най-доброто решение, смята д-р Здравков.
Според него Кочев е докарал лекари специалисти от столицата, което е гарантирало
запазването на статута на болницата, която е
била от малкото с права да кандидатства за
пари от еврофондовете. Ако е имало източване на пари, къде е бил общинският съвет
като собственик да контролира, контрира народният избраник. Според д-р Янко Здравков
в смяната на ръководителя и в решението на
общинския съвет има политически и корпоративни интереси и Оряхово съвсем скоро
може да остане без болница.
Лекари са подали вече молби за напускане
и може да се окаже, че там ще има по-малко
от десет медици. Той отново подчерта, че
тази смяна, точно в момент на пререгистрация, е голяма грешка. ■ Слово плюс
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“Позитано” 20
Сергей Станишев:

Управляващите
или са некадърни,
или крадат
БСП предлага повече пари за здравеопазване,
образование и социални дейности в
алтернативния бюджет за 2011 година
БСП предлага алтернативен вариант
на бюджета за 2011 г. В него има
повече средства за здравеопазване,
образование и социални дейности.

Това заяви председателят на НС на
партията Сергей Станишев в Девня.
Лидерът на социалистите определи
проектобюджета, предложен от

Сергей Станишев
СНИМКА: АРХИВ

управляващите като „бюджет на
социалното замръзване”. Станишев
изтъкна, че до 2013 г. ГЕРБ не
предвижда увеличаване на пенсиите
и доходите. Това според него води до
реално обедняване на населението,
предвид ръста на инфлацията.
Лидерът на социалистите отбеляза,
че правителството планира ръст
на БВП и същевременно по- малко
приходи. Това според Станишев
означава, че ГЕРБ или са напълно
некадърни, или крадат. По думите
му кризата в страната е продукт на
хаоса в главата на управляващите, а
сметката за това се плаща от всички
българи. „Ако не бяхме увеличавали
заплатите по време на нашия мандат,
а строяхме магистрали, щяхме да
построим всички магистрали. Но
какъв е смисълът от магистрали, ако
няма кой да пътува по тях?”, добави
Станишев. Лидерът на БСП обобщи
ситуацията в страната с думите
„вакханалия на контрабандата”. Той
изтъкна, че контрабандата на цигари
в България достига 50%. Според
народния представител от Коалиция
за България Петър Димитров
външната криза е свършила,
като доказателство за това е
увеличеният износ. По думите
на Димитров обаче, вътрешната
криза в страната предстои да
се разгръща, което се вижда от
бюджета на управляващите за
следващата година.
В Девня Сергей Станишев
участва в заседанието
на Областния съвет на
БСП-Варна, в което бяха
обсъдени проблемите и
предизвикателствата пред
общинските партийни съвети
в навечерието на предстоящата
предизборна година. С
оглед на подготовката за
местните и президентските
избори през 2011г., се
обсъди активизирането на
организационната дейност на
Областния и на Общинските
съвети на БСП и техните
функционални звена.
■ Слово плюс

На празник хайрединчани
получиха нов път
Елеонора Цанова
Радослав Стойков,
Дойде ли краят на есента,
някъде в последната събота на кмет на Хайредин
октомври, хората от Златията се СНИМКА: АРХИВ
събират около богати трапези,
дори и в криза, защото земята им
е родила всичко. Събират се на
раздумка и да се видят с близки
и роднини, дошли от цялата
страна . Празникът на община
Хайредин и този път посрещна
скъпи гости от съседния, през
Дунава, румънски град Бекет.
Хайрединчани видяха сбъдната
една своя мечта - да минат по
обновения път през с. Ботево,
състави от Манастирище,
по който не можеха да пътуват
Михайлово и Хайредин, се
след двете наводнения, които го получи истинска надпревара
изровиха до основи.
на таланти. Най-голямата
За трета година Стефан Тодорчев придобивка, според кмета на
и неговите приятели гълъбари
общината Радослав Стойков, е,
откриха в деня на празника своя че след дълги неволи и чакане,
изложба. Показани бяха над 30
отсечката през Ботево е готова и
породи пернати. А на площада
тя беше открита в присъствието
се завъртя търговия с породисти на депутатите Георги
зайци, котки и малки кученца.
Божинов и д-р Янко Здравков.
Стефан споделя, че е на ръка
300-метровият път, по който не
разстояние от реализирането
можеше да се минава, е направен
на голямата си мечта - да бъде
чудесно, в него са вложени, по
открит малък зоокът за децата.
“Бедствия и аварии”, над 320 500
Изграждането му е започнало и
лева.
На гости в Хайредин бяха и
за първи юни, Деня на детето,
той се надява, че ще може да им общинари от Бекет, водени
от кмета Кастел Толито.
го подари.
Хайрединският градоначалник
На сцената пред читалище
сподели, че работят успешно с
„Просвета 1909“ се редуваха
тях по редица инфраструктурни
румънски и български ритми. С
красиви костюми и изпълнения проекти, а румънският му
колега се похвали, че току-що са
на влашки песни и танци,
получили за трети път награда
съседите ни от Бекет очароваха
за работа по трансграничното
хайрединчани и гостите им. Но
сътрудничество, включително и
когато се включиха и детските
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за работата с тях.
В момента работим по три
проекта, одобрени по програмата
„Хора за хората“. Предстои
изграждането на социален дом,
на информационен център
и оборудване на медицински
кабинети в Хайредин - каза
Стойков и добави, че е
започнало изграждането на
първата малка ВЕЦ на Огоста,
като част от голям съвместен
проект с международно участие.
В края на празника отличия по
случай 65-ата годишнина от
победата над фашизма, получиха
трима ветерани от
Втората световна война.
Кулинарна изложба с вкусотии,
по рецепти на баби и майки,
подредиха в Рогозен. Там
показаха,че не само може
да зарадваш очите си и да
почувстваш дъха на отгледаните
в плодното поле на Златията
зеленчуци, плодове и подправки,
но и да ги опиташ.

200 години
просветно
дело в Берковица
С празничен концерт, в
който участваха всички
училища от общината,
Берковица отпразнува
200 години от началото на
просветното дело в града.
В двора на църквата „Св.
Николай” бе поставен
паметен знак „200
години просветно дело –
Берковица”, тъй като там
е сградата на най-старото
класно училище, днес
Градска художествена
галерия. Бе открита и
тематична изложба за него.
Във фоайето на читалище
„Иван Вазов” беше открита
фотоизложба „Развитие на
образователното дело в
Берковица”.
Началото на просветното дело в Берковица се поставя през
1810 г. с основаването на първата килия в града от поп Анто,
по-известен като дядо Анто Стогодишни. Поп Анто е бил
родолюбив човек, отдаден на народополезната дейност. Като
най-възрастен народен представител, той е председателствал
Учредителното събрание на младото Княжество България,
което изработва Търновската конституция.
Много възрожденски дейци и духовни пастири от берковския
край са тръгнали именно от това първо училище. Такива
са архимандрит Дионисий възобновител на Лопушанския
манастир, архимандрит Антим възобновител на Клисурския
манастир, епископ Дионисий – Ловчанския митрополит,
видинският митрополит Кирил.
Впоследствие са открити и училаща в почти всички села на
берковска околия. Издръжката им е идвала от дарените имоти
от благодетели, помощи от еснафските дружества или е бил
разхвърлян данък на гражданите – българи.
През 1892 г. започва строителството на централното училище,
което по-късно става Гимназия „Д-р Иван Панов”. През 1909 г.
се отваря и Столарското училище (днешната Лесотехническа
гимназия). Днес в община Берковица има две гимназии, шест
основни училища, помощно училище и шест детски градини и
Център за работа с деца. ■ Слово плюс

Слово на читателя
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Ноември – месец на
народните будители
Дамяна Прокопиева
Първи ноември -Денят
на будителите, събра в
ресторант „Житомир”
много дейци на
просветното дело в
Монтана. По покана
на Клуба на учителите
прнсионери „Будители
народни” тук дойдоха
хора, чиято трудова
дейност е преминала в
училище и с основание
се чувстват будители потомци на българските
възрожденци. Бивши
директори на училища,
инспектори, носители
на високи държавни

награди и учители
от всички степени на
образованието в нашия
град се срещнаха на този
хубав български празник,
за да отдадат почит и
уважение към безбройните
учители, книжовници,
общественици, радетели
за българската просвета
и култура, без чиято
всеотдайна апостолска
просветителска дейност
нашето национално
възраждане щеше да се
отложи още във времето.
Разбира се, за всички
най-важната награда
е признателността и
уважението на учениците

В с. Замфирово бе
представена книгата
на Виолета Каменова
“Спомен за Бакето”
Ангелина Кирякова
Виолета Каменова, авторка на книгата
„Спомен за Бакето“ представи наскоро
своята творба в село Замфирово.
В нея писателката описва съдбата и
творческия път на обичания от всички
преподавател, художник, скулптор и
резбар Стамен Димитров Стаменов
(Бакето). Със своя 94 годишен живот,
посветен на хората, той стана гордост
за земляците си, които дълго ще го
помнят и ще тачат паметта му.

им, които сега са
разпръснати не само
из цяла България, но и
по целия свят, но носят
свидни спомени от
училищата, в които са
учили и от учителите,
помогнали им да се
изградят като личности.
Ечи залата и белокосите
мъже и жени се изправят
на крака, за да изслушат
химна на будителите.
Тържествената част на
празника започва. Слово
произнася Виолета
Кънева. С развълнуван,
приповдигнат тон тя
говори за онези народни
синове, които от средата
на XVIII и XIX век
просвещават българския
народ, въвеждат светското
образование и издигат
мечтата за независима
българска държава
като водещ идеал на
епохата. Тези образовани,
родолюбиви, всеотдайни
радетели на независимата
българска църква, за нови
светски класни училища,
за свободна българска
държава народът ни
нарича будители. На
тази многобройна
българска възрожденска
интелигенция е
посветен Денят на
будителя. В началото е
Паисий Хилендарски.
Неговата малка

„книжица” заклеймява
чуждопоклонството и
развълнувано призовава:
„Българино, знай своя
род и език”. Затова в
одата си, посветена на
Хилендарския монах,
Ив. Вазов ще каже: „От
днеска нататък българския
род история има и става
народ”. Пръв продължител
на неговото дело е
Софроний Врачански,
чиято автобиографична
книга „Житие и страдания
грешнаго Софрония” става
обвинител на робството
и поробителите и по този
начин утвърждава идеята
за свободата.
В. Априлов, братя
Миладинови, Н. Геров,
П. Берон и още стотици
българи работят за
пробуждането на своите
сънародници. „Стани,
стани, юнак балкански,
от сън дълбок се събуди”,
призовава сливенският
учител Д. Чинтулов, който
написва пламенните песни
на Възраждането, чиято
мобилизираща сила не е
пресъхнала дори до наши
дни.
А Г. Раковски „образ
невъзможен”, „поет
и бунтовник под
съща премяна” в
поемата си „Горски
пътник” художествено
обособява идеята за

организирана борба срещу
поробителите.
Сред безбройните имена
на будителите с ярка
светлина светят и имената
на титаните на духа,
на словото и делото Л.
Каравелов, Хр. Ботев, Ив.
Вазов, П. Р. Славейков...
Родолюбивата дейност
на българските будители
поддържа националната
ни гордост и крепи
вярата и надеждата ни
за по- добри бъднини на
България.
След тържественото слово
микрофонът е в ръцете на
кмета на Монтана Златко
Живков, който винаги се
е отнасял с внимание и
уважение към учителите
пенсионери.
С краткото си слово той
подчертава заслугата на
будителите от епохата
на Възраждането
и поздравява
присъстващите. От името
на община Монтана
награди с Почетна
значка Виолета Иванова
и Недялка Витанова
за дългогодишна
преподавателска работа и
активно участие в Клуба
на учителя-пенсионер.
Вокалната група
„Импресия”, ръководена
от Ц. Александрова,
повдигна празничното
настроение с обичани
от всички патриотични
песни. Цялата зала запя
заедно с групата „Къде си
вярна ти, любов народна”,
„Пустите клисурци
станали московци”,
„Хубава си , моя горо”
и др. Възрожденски
песни, станали химни на
народните борби.
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►ПОПРАВКА

Благодаря на
редакцията на в-к
“СЛОВО плюс” за
отзивчивостта
по повод обявеното
желание за дарителство на оригинални
документи за
Музея в гр. Чипровци
/бр. 44 на вестника/.
За жалост допусната
е грешка в телефона
за връзка на
заинтересованите
страни. Правилният
номер е 052/78-13-68.
Т. Йорданов, гр.Варна
►СЪОБШЕНИЕ

Регионалният
исторически
музей и
дружеството
“Будители”
вvМонтана
организират на
25 ноември,
четвъртък,
от 18 часа в
експозиционната
зала на музея

представяне
на стихосбирката

“Като сълза
на Богородица”
от нашия земляк
поета
Цветан Илиев

“Торлашки напеви”

с първа награда
от Македония
ното училище „Лазо Митев
– Рале”.
Вокална формация „Торлаш- Програмата на фестивала
ки напеви” завоюва поредвключваше освен конкурса
ното си първо място, този
и гала концерт. На него капът от Първия междунаромерната формация изпълни
ден фолклорен фестивал
песента „Две са моми”, а цев Кавадарци. Заслугата за
лият състав представи една
високото отличие принадот емблематичните си песни
лежи на камерния състав,
„Кавал свири”. За нейното
който пя на сцената на Дом
изпълнение ръководителят
на културата „Иво Мазов”
на формацията Цветан Цвев македонския град. По дутанов получи специални
мите на журито гласовитите колегиални поздрави от
момичета от ГПЧЕ „Петър
журито, а членовете му не
Богдан” – Монтана, заслуспестиха своите адмирации
жават 101 точки от възмож- към участниците в групата
ни 100 за безупречното си
за положения труд и пермузициране. А на оценката
фектното звучене.
на 5-членната комисия,
Освен удовлетворението от
оглавена от проф. Фимчо
творческата изява, групата
Муратовски, и включваща
имаше възможност да попрофесори по различни му- сети античния град Стоби,
зикални дисциплини, може
където пя пред посетителите на тази забележителност.
да се вярва. Ръководителят
Г-н Цветанов, ръководитена „Торлашки напеви” Цвелите на останалите участан Цветанов също получи
тници и журито бяха понаграда за най-добра педасрещнати радушно на прием
гогическа работа.
Фестивалът се състоя на 5 и при кмета на Кавадарци.
Те обсъдиха фестивала и
6 ноември. Той се проведе
намеренията си за бъдещо
под патронажа на Миниссътрудничество. „Торлашки
търа на културата на Макенапеви” получи покана за
дония.
Организатори бяха община- участие в конкурса „Езерни
та на Кавадарци и Музикал- бисери” в Охрид.

Ася Андреева

Зам. кметът на
община Вълчедръм
Боян Аврамов връчи
символичен ключ
от града на доц.
Борислав Великов,
бивш председател на
Народното събрание и
народен представител
на Монтана два
мандата (2001-2009).
Винаги сте добре
дошъл в нашата
община. Този ключ е за
домовете на хората
от Златията, за да
знаете че ви обичат,
каза Боян Аврамов.

►

СНИМКА:ИВАН ДИМИТРОВ

Доц. Великов получи
ключ за община Вълчедръм

Област Враца
При засилен интерес премина
семинарът по Програмата “Румъния-България”, за развитие
на граничната зона между двете
държави.
Тя е за 2007-2013 г. и има за цел
развитието на общините, на селищата и районите между двете
страни партньори. Развитие на
икономическата и социалната
сфера, чрез съвместно използване на човешките и природните
ресурси. Водещи по програмата
са Министерството на регионалното развитие и туризма на
Румъния, а партньор е нашето
Министерство на регионалното
развитие и благоустройството.
Програмата, освен активна размяна на хора от различни сфери,
предвижда проекти в инфраструктурната област, в културния
живот, подобряване качеството
на живот, максимално реализиране на потенциала за развитие на

Врачани ще чакат до
началото на 2011-а
граничните региони.
На брифинг Светослав Кьосев,
експерт в регионалния офис за
трансгранично сътрудничество
в Кълъраш, сподели, че този семинар е част от поредица срещи
с българските бенефициенти, на
които се обсъждат проблемите
при разработването и изпълнението на програмата,. Тези
проблеми основно са при съфинансирането по време на кризата,
свързани са с гражданските и
трудовите договори.
Кьосев заяви също, че от подадените общо 78 проекта има 55
подписани договора.Голяма част

от тези договори вече се изпълняват. Общата стойност на договорите е около 50 милиона лева.
От Врачанско засега има само
един подписан договор за изграждането на център за обучение на
млади шофьори. Община Мизия,
която има подготвени проекти, е
подала един още миналата година и очаква решение.
Няколко проекта на областната
администрация във Враца също
са в процес на оценка и Кьосев
изрази увереност, че те ще влязат
в следващата сесия, в първите
месеци на новата година.
■ Слово плюс

Слово за културата
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СНИМКА: ИНТЕРНЕТ

Теди Москов: Прочетохме за вас в “Дневник”
Теди Москов отговaря
на няколко въпроса за
„Възгледите на един пън”,
отказа му от отличия
и бъдещето на
изкуството в България

Не искам награди,
пропити с телесна
миризма
Светослав Тодоров
Днес от 19:00 ч. на сцена “Сълза и смях”
е софийската премиера на “Възгледите
на един пън”, един по-различен и повече
подходящ за възрастна аудитория поглед
на режисьора Теди Москов към историята
на Пинокио. 201 е поредната интензивна
година за създателя на “Улицата” постановката “Мармалад” навлезе в своя
16-и сезон, в Народния театър се играе
неговият “Сирано”. Режисьорът, който на 7
октомври навърши 50 години, поляризира
мненията и с решението си да върне
наградата за цялостен принос “Златен век”,
ако не бъдат инвестирани повече средства в
българския театър. В скорошните планове
на Теди Москов влиза и режисираният от
него първи моноспектакъл на съпругата му
Мая Новоселска
Tеди Москов отдели време на “Дневник” да
отговори на няколко въпроса за “Възгледите
на един пън”, отказа му от отличия и
бъдещето на изкуството в България.
- Какво изначално ви провокира да се
захванете с постановка като “Възгледите
на един пън?”
- Правил съм я първо в Бохум и после в
Хамбург с почти същите артисти.
Помня като дете как майка ми, Рада
Москова, беше преработила един
италиански сценарий за Пинокио и беше
станало едно много приятно представление
на Андрей Аврамов. Уилям Сароян го гледа
и беше впечатлен. От дете тази тема ме
вълнува – за сътворението, за това както те

Пелинчо Благия
Напоследък България се прочу
като прокурорска република,
понеже на всеки пет минути
давят някого на прокурор.
Току някоя нощ нахлуят в дома
ти ония с маските:
- Не мърдай! Лягай на пода,
ръцете отзад! – провикнат се
антимафиотите. – Ти си бандит
и враг на закона.
Щракнат ти белезниците и те
тикнат в дрънголника.
Следва една мотолявица, дълга
и широка. Спецовете те дадат
на следователя. Той те даде
на прокурора. Прокурорът те
даде на съдията. Ти дадеш на
адвоката и съдията, признаеш
се за виновен и сключваш
сделка за смекчаващи вината
обстоятелства. Накрая или те
оправдават поради липса на
доказателства, или се отървеш
с условна присъда, или ти
присъждат пробация, каквото и
да означава това.
Питате ли ме мене какво ми
е на душата и снагата, след
като цели петдесет години
съм не само даден, но и
безпрекословно отдаден на
разпорежданията на домашния
ми прокурор – госпожа
жена ми. Тя е моят неизменен
следовател, прокурор, съдия
и директор на затвора.
Дебне ме и за най-невинното
нарушение на брачния закон,
който тя самата е измислила
и който прилага с неумолима
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кара да порастваш, да станеш животно, да
станеш човек. Такива работи, философски.
В Хамбург беше малко по за деца
представлението, а тук ще бъде абсолютно
за възрастни. На представлението в
Хамбург (героят) стана човек, когато усети
за пръв път, че му се пикае и заедно с баща
си се облекчаваха не срещу вятъра. Но тук
не е чак толкова брутален хуморът, а някак
си по-поетичен. В Германия е хубаво да
покажеш, че си малко по-груб от тях и те те
ценят за това.
- Може ли да се възприеме като послание
човек да излезе от вдървеността си, да не
бъде безучастен и статичен спрямо света?
- Писателят Христо Стоянов каза, че сред
хората има повече пънове, отколкото сред
дърветата. Пънът е като метафора при нас.
Обикновено се наричаме “пън”, когато се
нервираме един на друг и не изпълняваме,
каквото очакват от нас. Когато не сме
рефлективни, импулсивни, когато сме малко
глуповати. А пък при мен мечтата на пъна
да стане човек е просто един сън. Оказва се,
че пънът спи, че е сънувал, че е човек, че
има баща и всички перипетии, през които
преминава.
- В интервю за сайта Public Republic казвате, че винаги работите на
безсюжетен принцип. Може ли тази
безсюжетност да се тълкува като
препратка към един човешки живот без
предначертани линии?
- Да, сюжетът на живота е стандартният
живот, през който хората минаваме и
узряваме, през периодите на детство,

юношество и “моите университети”, както е
казал Горки. Тази постановка е сравнително
сюжетна, повечето ми неща напоследък
следват текста на пиесата, както например
в “Сирано дьо Бержерак”. Тук изследвам
взаимотношенията между бащите и децата,
защото и аз имам син, който в момента е
на 23 години. Няма ярък конфликт, но има
противоречия на гледни точки и други
такива нещица.
- Във “Възгледите на един пън” работите с
актьори от Варненския куклен театър и в
интервю за vesti.bg намеквате, че ако има
нови серии на “Улицата”, бихте ги взели.
Това означава ли, че има изяснена идея
как би изглеждало шоуто в 21-ви век?
-Ама то сега не сме в 21-ви век...
- Тоест България не е в 21-ви век?
- Времената са такива, каквито винаги са
били тук – неясни. България се движи от
известно време назад. “Улицата”... иска ми
се да я продължа, но е опасно, тъй като има
едно създадено усещане към нея отпреди.
Надявам се, че с нови артисти, както и
с Мая (Новоселска) и Камен (Донев) от
старите, ще видим какво ще се получи.
- Имате предвид, че новите серии могат
да пострадат от нагласите и големите
очаквания?
- Не, едно нещо винаги носи разочарование,
когато се продължи. Примерно “Тримата
мускетари – 20 години по-късно” - вече
си си създал някаква представа, очакваш
някакъв стил, ако го смениш рискуваш.
- През 90-те “Улицата” се заиграваше
с някои провокативни обществени
теми, дали ако бъде възобновено сега, в
21-ви век /условно казано за България/,
ще има по-голям риск да попадне под
ударите на цензура и критика?
-То си попадна тогава, беше спряно от
човек, на който му излезе досието, че е
бил служител на 6-ти отдел (на Държавна
сигурност). Но това не беше политическа
цензура, а въпрос на други интереси.
Сега я има цензурата на чалгата, на това,
което носи печалба. Елементарен вкус,
нещо, което буди телесен и стомашен
апетит. Тези неща напоследък властват и
в тях се влагат пари, както от държавата,
така и от частниците. Аз с обществени и
политически теми в “Улицата” по-скоро
не съм се занимавал, а с духовни. Малкият
човек, половината човек, изчезващият
човек, желанието за промяна. Всички
тези работи нямат общо с политическата

Прокурорски
времена (Фейлетон)
последователност. Тя води
следствието, тя събира
свидетелските показания
на махленските клюкарки,
тя повдига обвинението,
тя произнася присъдата и
моменталически я привежда
в изпълнение. Нямам право
на адвокат, становището на
свекървата – моята защитница
майка ми, се отхвърля
безапелационно. Нямам право
на обжалване, няма втора и
трета съдебна инстанция, няма
Страсбург, няма дори Каспичан.
Наказанието е просто. Да я
гледам в междувеждието,
когато разговаря с мене, да
мълча, когато изпълнява
присъдата с точилката в
ръка и да не пискам, че ще
чуят комшиите. Затвор обаче
не ми се полага. Щял съм
да се излежавам, докато тя
загива от работа на три места
едновременно, да правя
покупките от магазините и да
внасям цялата си заплата в
нейните ръце, като форма
на конфискация, влизаща в
определението на присъдата.
Що се отнася до точилките,
понеже често се трошеха от

„дебелата ми кратуна”, както
обясняваше тя, и водеха до
излишни разходи за доставка
на нова. Освен това оставяха
синини по снагата ми, с
което издаваше поверителна
информация пред махалата
за състоянието на семейното
щастие, поради което е
заменена с чорап, пълен с
пясък. Според прочетеното
от жена ми в някакъв роман,
ударите с него са силно
болезнени, но не оставят
следи. В знак на протест
често обявявах гладна стачка
вкъщи, като тайничко си
похапвах навън, също като
някои наши депутати през
1992 г. при приемането на
новата Конституция. Тя обаче
ме разкри чрез специално
разузнавателно средство,
осигуряващо контрол върху
телесното ми тегло. Тогава
реших да се обеся. Взех едно
изгнило въже, прехвърлих го
на един клон на ореха в двора
и демонстративно ритнах
стола под себе си в нейно
присъствие. Въжето се скъса,
но отмяна на присъдата, както
е прието при бесене с такъв

ситуация в страната.
- Подробностите около “Едно малко
радио”, първият моноспектакъл на Мая
Новоселска, са все още оскъдни...
-Няма и да се дават. Нека зрителят да е
неподготвен.
- В паралелната работа по различните
проекти, получава ли се някакво
раздвояване в това кой елемент къде
точно да използвате?
-Да, получава се. Но е на първо място
разнообразие, тъй като на мен бързо ми
омръзват нещата и като се уморя от едното,
хвърлям се в другото. Така предпочитам да
работя, на няколко стана.
- Обявихте, че ще върнете наградата
“Златен век”, ако не се отделят повече
пари за театър в България. Може ли това
да се тълкува и като намек, че този тип
награди са изгубили престижността си?
- Признанието при нас е преди всичко
личен интерес, зависимост, фамилиарност.
Наградите в нашата страна са толкова
пропити с телесна миризма, че предпочитам
да не ги получавам. Това не го знаех
награда ли е, грамота ли е, така че се
колебаех дали да го взема. Един приятел
ми каза да спра да се правя на интересен,
награда или се взема, или не, а не се
заплашва, че ще се връща, но засега ще
изчакам да видя как вървят нещата.
- До този момент имало ли е
реакции от “висшите кръгове”?
-А, висшите кръгове не се вълнуват от
театър, те си имат свои си интереси.
Не ми е много ясно въобще какво ще се
случва с изкуството, това според мен е
по-скоро игра, че предприемаме някакви
действия, че иначе да вадиш нож на умряло
куче не става.
Смешно е, че ако всичко се съкрати, ще
спестят 10 милиона лева, а това е една
елементарна сумичка. Играят си, че уж ще
се оправят от кризата. Вътре са намесени
и лични взаимоотношения - “Работих в тоя
театър, нищо не стана, айде да го закрием”.
Това са си наши такива балкански нрави.
- Казвате, че който прави значими неща,
не усеща тези игри. Имало ли е момент,
в който сте си помислили, че това, което
сте създали не може да стане по по-добър
начин?
-Не се причислявам към тези, които правят
значими неща. Правил съм такива, които са
имали някаква роля в нашия театър.
Първото, което изненада всички - публика
и театрали, беше в град Толбухин
(Добрич), когато направихме кукленото
представление “Някои могат, други не” по
приказка на Маргарит Минков. И тогава се
замислих как ще направя по-хубаво от това
и мога ли да го надскоча. Дори си мислех да
не правя повече театър. Тогава работих един
път на две-три години, сега (постановките)
зачестиха, тъй като на 50 години човек
гледа всичко да каже.■

красив край, не последва. В
знак на протест се обесих на
врата на комшийката Перса,
която е висока два метра, та
като увисна, краката ми да не
опират земята. Резултатът тоя
път беше заключване в килера
на хляб и вода за три дни,
плюс ежедневно дресиране
с чорап, пълен с пясък.
Тогава предприех медицинско
самоубийство чрез вредни
за здравето храни и напитки.
Изпънат по ледената орехова
сянка, нагъвах свински пържоли
с червено вино, дано получа
чернодробна цироза или ме
тръшне пневмония, та да пукна
най-накрая и проширя на моята
мъчителка.
Тя обаче ме срази с нова
тактика. Завиваше ме с
полушубата, докато страдах
под ореха, понеже, както се
изясни по-късно, баба Мицка я
беше предупредила за риск от
простудяване на мъжкото ми
достойнство и прекратяване на
сексуалните ми изяви. Понеже
в моето положение са хиляди
измъчени съпрузи, решил съм
да повдигна въпроса пред г-жа
Цачева, която да прокара в
парламента закон за защита на
мъжкото онаселение. Ако ми
откаже, ще сезирам министър
Цв. Цветанов, за когото съм
чувал, че и той си пати от
женски терор. Не помогне
ли ми и той, ще стигна до г-н
Борисов, защото само неговата
дума се чува в нещастното ни
отечество.■

Драги читатели,
От този брой
преустановяваме
публикацията на части
от книгата на нашия
многоуважаван автор,
писателя
Милан А. Миланов

“Тайните
подземия на
България 6 част”,
тъй като книгата вече
е в книжарниците.
В Монтана можете да я
намерите в книжарницата

“Батко Джони”.

Приятно четене!
►Милан А. Миланов ще
предостави на вестника
за публикация други
интересни текстове по
темата. ■ Слово плюс

Сергей Фенерски
Грузинеца, бижутер

•поправка,
реставрация и
изработка
по поръчка
на клиента
•изкупувам
злато, сребро
и монети
Монтана
бул. “Трети март” 128
Тел. 0899 32 62 91

Слово спектър
►ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
“МЕДИКУС” ООД – Монтана
Специализирана
практика по хирургия,
онкология, урология
Д-р Радослав Токин
хирург и онколог
тел. 0888 738 264
Д-р Павел Белински
хирург, тел. 0888 750 737
Д-р Георги Чакъров
уролог, тел. 0878 320 198
Д-р НЕЙКОВ
Специалист ушни,
носни, гърлени болести
►Кабинет:
ул. “Иван Вазов” № 16
МБАЛ – Монтана
УНГ-отделение
Телефон за записване:
0888 578 206

Д-р Пламен Узунов

Специалист “Кожни и
венерически болести”
Понеделник
(следобед)
Вторник
Сряда

7,30 до 13,30
13,00 до 17,00
7,30 до 13,00
7,30 до 13,30
15,00 до 17,00
Четвъртък 7,30 до 13.00
Петък
7,30 до 13,30
ул. “Цар Борис III” № 11
Общински медицински
център , етаж 4
кабинет 406
За контакти:
096 389 309

Д-р Елена Симеонова
специалист
“Белодробни болести”

Монтана, ул. “Цар Борис
III” № 11, кабинет 318
(бившата поликлиника)
Понеделник и сряда –
от 14,00 до 17,00 ч.
Четвъртък –
от 8,00 до 16,00 ч.

Тел. за контакти:
0878 221 077
Д-р Виолина Кирилова
стоматолог
гл. Монтана, ж.к.
“Младост” 1, МЦ “Алтея”
GSM: 0888 88 73 96.
Д-р Виолета Борисова
гастроентеролог,
ехографии
Монтана,
ул. “Цар Борис III” № 11,
кабинет 207-А, ет. 2
(поликлиника)
Сутрин: от 9.00 до 13.00
Тел. 0887 553 768
Д-р Даниела Стоянова
oбщопрактикуващ лекар,
специалист по
Обща медицина
Работно време:
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
Д-р Венелина Паньова
специалист
детски болести
3400 Монтана,
ул. “Цар Борис III” № 11,

кабинет 214

Вторник и четвъртък
от 8,30 до 15,30 часа.
Тел. 0885 020 972
096 389 329

Д-р Светослав
НЕЙКОВ
● Безболезнено
премахване на
сливици под
обща анестезия
● Поставяне
и настройки на
слухови апарати
Монтана,
ул. “Ив. Вазов” 16,
тел. 0888 578 206
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►ПРОДАЖБИ И ЗАМЕНИ

►ХРАНА И НАПИТКИ

Продавам къща с дворно място в Монтана.
Справки на тел. 0886 273 042

РЕСТОРАНТ “ПЕТЛЕТО” МОНТАНА

Ние готвим за Вас!

Продава се къща: 100 кв. м, с двор 1,4 дка,
с гараж и постройки за животни,
В центъра на кв. “Бърдарски геран”
– Бяла Слатина.
тел.: 0888 037 235 - Митко

Поръчки от 10.00 до 14.00 часа
на тел. 0886 012 373; 0884 997 608

ОБЕДНО МЕНЮ

СУПИ
1. Пилешка..............................................1,30 лв.
2. Свинска...............................................1,50 лв.
3. Шкембе................................................1,50 лв.
4. Телешка...............................................2,00 лв.
5. Агнешка...............................................1,30 лв.
6. Топчета................................................1,30 лв.
7. Таратор................................................1,00 лв.
8. Рибена.................................................1,30 лв
ГОТВЕНИ ЯСТИЯ
1. Боб яхния............................................1,00 лв.
2. Боб с наденица...................................2,50 лв.
3. Пиле с картофи...................................2,50 лв.
4. Пиле с ориз.........................................2,50 лв.
5. Свинско със зеле................................3,45 лв.
6. Пиле със зеленчуци............................2,50 лв.
7. Кюфтета сос........................................2.00 лв.
8. Кюфтета по чирпански.......................2,00 лв.
9. Чушки с кайма и ориз.........................2,50 лв.
10.Сарми.................................................2,10 лв.
11.Руло “Стефани”..................................2,50 лв.
12.Пиле с грах.........................................2,50 лв.
13.Мусака................................................2,00 лв.
14.Шницел с гарнитура..........................2,50 лв.
15.Омлет с гарнитура.............................2,30 лв.
16.Скара с гарнитура..............................2,60 лв.
17.Плескавица с гарнитура....................3,50 лв.
18.Наденица с гарнитура.......................2,50 лв.
19.Хайдушка пържола с гарнитура.......3,50 лв.
20.Кашкавал пане с гарнитура...............3,45 лв.
21.Риба хек с гарнитура.........................3,80 лв.
22.Винен кебап ...................................2,75 лв.
23.Скумрия с гарнитура.........................3,30 лв.
24.Пиле фрикасе....................................2,50 лв.
25.Чушки с доматен сос.........................2,50 лв.
26.Карначе с гарнитура..........................2,00 лв.
27.Три вида малки пици.........................1,70 лв.
ДЕСЕРТИ
1. Макарони на фурна............................1,00 лв.
2. Мляко с ориз.......................................0,50 лв.
3. Крем карамел......................................0,80 лв.
4. Крем.....................................................0,70 лв.
5. Пасти...................................................1,00 лв.
6. Тулумбички.........................................1,00 лв.
7. Баклава...............................................0,80 лв.
8. Палачинки...........................................1,20 лв.
9. Реване.................................................1,00 лв.
10.Бисквитена торта...............................1,00 лв.

Любимата Ви храна до дома и офиса!
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
За поръчки под 4 лева - доставка 1лев
► ТРАНСПОРТ, ПРОИЗВОДСТВО, РЕМОНТИ

“МИХУ - ИЗИ ЛАЙФ” ООД – Монтана

предлага транспорт
на лежащо болни и инвалиди

Телефон за контакти и
предварителни заявки: 0888 001 885

ПЛАМЕН МАРКОВ
Превоз на пътници до Германия
Поръчки за автомобили
Транспорт с платформа
Монтана, телефони: 0888 323 563;
00491 631 863 623

ЕТ “МАРИУС - ПЛАМЕН МАРКОВ”
Внос на ел. уреди и бяла техника
втора употреба от Германия.
Магазин в Монтана, бул. “Трети март” 91,
тел. 0888 323 563; 0889 370 672; 00491 631 863 623

ЕТ “Владимиров инженеринг”
■ Ремонти и рециклиране на
дизелова горивна апаратура за
селскостопанска и транспортна
техника.
■ Всички видове руски ГИП и
■ Дюзи.
■ Босли (без електроника)
■ ДРА 3, 4, 6-цилиндрови лява
и дясна оригинални резервни
части
Монтана, ул. “Нишка” 17
тел. 0898 214 557

“УНИВЕРСАЛ”

ПЪРВА ЧАСТНА ФИРМА В БЪЛГАРИЯ

► Производство на дихтунги –
1000 типоразмера
► Производство – машиностроително,
на машини с ЦПУ
Офис Монтана: тел./факс: 096 300 534; 096 300 533
Цех: тел. 095 292 330, факс: 095 292 340

Бързо хранене
HAPPY COOK – Монтана
(под бившето кино и
на Кооперативния пазар)

ви предлага:
►разнообразие от супи, салати,
готвени ястия, аламинути, десерти
► кетъринг
►организира фирмени
и семейни тържества
Телефон: 0878 16 16 20

Комплекс “Монтанензиум”
Монтана (парк Монтанензиум)
До всички любители на хубавата
музика, уютната обстановка
и ниски цени!
●Малката зала на ресторанта –
перфектна задушевна обстановка за
всякакъв вид семейни тържества или
просто вечеря на свещи с любим човек.
При нас има и малко, и много!
●Голямата зала на комплекса с
удоволствие ще приеме над 300 гости
за новогодишни банкети и сватбени
тържества.
●Посрещнете Нова година при нас с
най-разнообразното и вкусно меню в
Монтана.
Тел. за контакти:
096/30 60 20; 0886/370 676

Фирма “Млечен пулс”
ви предлага продукти:
висококачествен кашкавал,
“Роле”, топени сирена.
Зарежда търговски обекти
в цялата страна.
За контакти: 0888 72 41 76

Освежете се с
безалкохолните напитки на
“ЛЪКИ ДРИНК”

Фирмата предлага богат асортимент
безалкохолни напитки: газирани,
пуншове, сокове, концентрат.
“ЛЪКИ ДРИНК” зарежда търговски
обекти във Врачанска област и
Северозапада.
ЕТ “Антон Методиев-Тони”
гр. Криводол, ул. “Радецки” № 12
За контакти тел.0887/597939
► СТРОИТЕЛСТВО

Извършвам всякакъв вид
строителна дейност:

►от шпакловка до фаянс,
►теракот, изолации и
►гипсокартон и други
Цени с лятно намаление
Тел. 0888 037235
Димитър Димитров – Монтана

Извършвам строителна дейност:
● шпакловка, боядисване,
● фаянс и теракот,
● вътрешна и външна изолация,
● покриви и други
Тел. 0884 370 769 – по всяко време,
Веско - Монтана

► РАБОТНО ОБЛЕКЛО

“НИКИ МИТ” ЕООД
Производител на работно
и медицинско облекло
► Шием по поръчка и модел на клиента,
имаме в наличност
► Работим с български платове на
“Вратица” – богата цветова гама
► Правим фирмени надписи като
ситопечат, флог и бродерия
► Предлагаме още:
тениски...........................................4-5 лв.
шапки .............................................1-2 лв.
обувки с метално бомбе............22-30 лв.
ботуши .......................................10-12 лв.
каски ............................................5-10 лв.
дъждобрани.................................1-10 лв.
ръкавици ..................................0,50-1 лв.
работни костюми........................10-15 лв.
работни полугащеризони с яке....25-30 лв.
Правим отстъпка за над 10 броя.
Доставяме на място.
Производствена база и магазин:

Монтана, ул. “Александър Стамболийски” 26

ЗАМЕНЯМ лек автомобил с редовни
документи /предназначен за вторични/ за
друг автомобил /който не е за скраб/, също с
редовни документи. Доплащане.
Тел. за контакти: 096 309 644; 0885 663 971.
► ЗА ЖИВОТНИТЕ

Издирва се собственикът на
мъжко младо куче –хъски,
намерено в района на
Слънчевата градина в Монтана.
За информация тел. 088 66 33 102

ЗООМАГАЗИН

птички, гризачи, декоративни
рибки, храна за домашни любимци,
аксесоари, консултации

Работно време: ► 9,30 – 13,30 ч.
► 15,30 – 19,00 ч.
събота.......10,00 – 13,00 ч.
неделя.......почивен ден
Монтана, ул. “Черковна” (зад М-тел)
Тел. 0879 462 586; 0878 312 586

ВЕТЕРИНАРЕН КАБИНЕТ
Д-р Стоян ДАКОВ

Работно време: 10.00 – 12.00
и 17.30 – 19.30 ч.
неделя...............17.30 – 19.30 ч.
събота................почивен ден.
При спешни случаи в извънработно време
звънете на посочените телефони.
Монтана, ул. “Янтра” 7.
Тел. 0886 312 589; 0878 312 586
“ОФИС ФИКС” – Централен офис
► КНИГИ И УЧЕБНИЦИ

“Любо-Свет 2009” ЕООД
Книжарница, Монтана,
бул. “Ал. Стамболийски” № 16
Красимир Цветанов, управител
Тел. 0897 67 13 84

Книжарница “ЕЛИНА”

Монтана ул. “Св. Климент Охридски” № 85
(зад блока на Евтим Костов)
•Учебници и учебни помагала на всички
издателства, канцеларски материали,
детски играчки, артикули за детско парти
Калина Илиева Тел. 0878 62 65 27
► ОФИС

“ОФИС ФИКС” Централен офис
• Канцеларски материали,
компютри, книги, консумативи,
сервиз на офис техника,
софтуер, реклама и дизайн
3400 Монтана
ул. “Хан Аспарух” № 34
e-mail: fixofice@;ail.bg
www.fixofficeservice.com
Тел./факс: 096 301 910
► СЕРВИЗ

69.ЕХЕ ООД

Всичко е изпълнимо
инж. Захари Трифонов

• Сервиз на компютри,
лаптопи и ГПС
навигационни
системи
Монтана, ул. “Цар Борис III” № 4
Тел. 0887 801 506; 0878 248 804
elninyo@net-surf.net
support.net-surf.net
► ТРАУРНИ УСЛУГИ

Денонощна траурна агенция

•Хадес•

†

□ предлага всичко за
погребения и помени
□ венци от естествени
и изкуствени цветя
□ собствен транспорт (с хладилна
камера) от всички краища на страната
Монтана, бул. “Хаджи Димитър” 14
Тел. 0897 980 437

Слово спорт
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Програма “Децата и футболът”

На второ място е „Локомотив” Мездра, а с бронза се
закичиха малките от
„Чавдар” - Бяла Слатина.
Иван Георгиев (Саки) взе
наградата за най-добър треньор

Най-младият отбор на
“Ботев” - Враца
е победител

Неотдавна на стадион „Христо Ботев” кметът на
община Враца д-р Костадин Шахов и заместниккметът д-р Михаил Шарков присъстваха на
връчване на наградите на призьорите в детския
футболен турнир, организиран по Национална
програма „Децата и футболът”, който се
провежда за пета поредна година.
Организатори на събитието са Българският
футболен съюз, Асоциация на българските
футболисти и Областният съвет на Българския
футболен съюз. Община Враца предостави
материално - техническата база на стадиона
по време на двудневния турнир, в който взеха
участие 8 детски отбора от област Враца и гр.
Монтана – подготвителна група ’98 година.
Победител в турнира е детският отбор на
„Ботев” - Враца, като неговият треньор Иван
Георгиев (Саки) спечели наградата за найдобър треньор. На второ място е класиран
отборът на „Локомотив” - Мездра, а с
бронзовото отличие се закичиха малките играчи
на „Чавдар” - Бяла Слатина.
На кмета на община Враца бе връчена
наградата за изключителен принос към
организацията на Детски футболен турнир
за купата на Асоциацията на българските
футболисти Враца 2010.
Кметът на община Враца д-р Костадин
Шахов поздравява победителите.
СНИМКА: ПРЕСЦЕНТЪР НА ОБЩИНА ВРАЦА
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►

►ЖИВИ АРХИВИ

Кой е първият клубен България превзе нов
стадион в България административен връх
Преди месец и половина
стадионът на ЦСКА „Българска армия” в столицата
стана обект на медийно
внимание, запстрашен да
остане без стопанин. За
това предупреди шефът
на парламентарната Комисия по образованието,
младежта и спорта Огнян
Стоичков. Причината е, че
договорът с фирма „Титан”
е изтекъл в последния ден
на месец август. Очакването министърът на спорта
и физическото възпитание
да предложи решение на
казуса за стопанисването
на стадионите досега си
остава само като обещание,

но това е друга тема за
разговор.
Изглежда, че все в тази
връзка наши читатели се
интересуват кой е всъщност
първият построен у нас
клубен стадион. Според
живите архиви се оказва,
че най-старият от столичните клубове „Славия”
е първият, който започва
изграждането на собствен
стадион. Събитието датира
от октомври 1923 г., когато
клубът става собственик
на имот в квартал „Руски
паметник” и веднага
предприема строителните
работи. Така на „добрия
стар стадион” славистите

►ЕВРО 2012

Одобрена e
официална
програма
за финалите

Изпълнителният комитет на УЕФА
одобри официалната програма за
финалите на „Евро 2012” между 8 юни и 1
юли в Полша и Украйна.
Познан и Вроцлав ще приемат по три
мача от груповата фаза на първенството,
докато Гданск ще бъде домакин на три
двубоя от групите, както и четвъртфинал.
Столицата Варшава ще приеме три
срещи от груповата фаза, включително
мача на откриването в група „А”, както и
четвъртфинал и полуфинал. Поляците ще
играят първите си два мача във Варшава,
а третия във Вроцлав.
В Украйна Харков и Лвов ще бъдат
домакини на по три срещи от групите,
Донецк ще приеме също три мача
от първата фаза, плюс четвъртфинал
и полуфинал. Пет от мачовете са
предвидени за Киев, където ще се играят
четвъртфинал и финалът от втората фаза
на надпреварата. Отборът на домакина
Украйна ще играе първия си мач от група
„Д” в столицата Киев и останалите два от
груповата фаза в шахтьорския Донецк.

печелят шест шампионски
титли /отборът е държавен
първенец по футбол през
годините 1928, 1930, 1936,
1939, 1941 и 1943/.
А къде играе сега представителният тим на „Славия”? На едноименния
стадион в столичния квартал „Овча купел”.
Спортното съоръжение е
лицензирано за провеждането на мачове от „А”
група и разполага с 25 000
седящи места, което го
прави трети по големина
в класацията след Националния стадион „Васил
Левски” и стадион „Георги
Аспарухов”.

В случая зад метафората стои
избирането на Силвио Данаилов
за президент на Европейския
шахматен съюз.
Мениджърът на гросмайстор
Веселин Топалов събра 30 гласа
срещу 24 за неговия опонент
Али Нихат Язичи от Турция, а
трети кандидат беше германецът
Роберт Клаус фон Вайцзекер.
Така българинът зае с мандат
от четири години мястото на
словенеца Борис Кутин, който
предварително се беше отказал от
борбата за нов четвърти мандат.
Силвио Данаилов
спечели с обещанието да
работи за развиването и
професионализирането на

МАТЕРИАЛИТЕ ЗА СПОРТА ПОДГОТВИ

►100 ГОДИНИ

СНИМКА: ПЕТЯ ГЕНОВА

ИВАН ВЕЛИН

“Ворошилов”

►

Най-възрастният
берковчанин, Бай
Замфир, навърши
100 години.
На специалното
тържество
по случая,
организирано от
община Берковица,
Замфир Цветков
Йорданов
дойде сам и
посрещаше
гостите прав.
Кметът инж. Милчо
Доцов му подари
телевизор и обяви,
че общината
поема домашния
му социален
патронаж.
Бай Замфир.
е бил учител,
строител,
икономист.
Работил е на
каскада. Бил е и
кмет на с. Горни
Лом, в което
е роден.

шахмата. Той е поредният
българин, който оглавява
голяма спортна структура след
Цено Ценов – президент на
Европейската централа по
борба и подсъдимият в момента
Петър Стоянов – президент на
Европейската федерация по сумо.
Това е поредното признание за
страната ни.
България получи
представителство в спорт, в който
през последните шест години
спечелихме две световни титли
/и при мъжете, и при жените –
притежание на Веселин Топалов
и Антоанета Стефанова/, както и
сериозен авторитет в средите на
шахматния свят.

• от дограмата
до боята
ЗИМНА ПРОМОЦИЯ
до 30% отстъпка

При поръчка на AI и PVC дограма – подарък
комарник + щори за всеки закупен прозорец
Монтана, бул. “Трети март” № 71,
тел. 096 30 66 88; 0892 440 196; www.voroshilov.com

Слово плюс

Бай Замфир
от Берковица
навърши
100 години

www. slovoplus. info

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

www. slovoplus. info БРОЙ 46 (754), 18 - 24 НОЕМВРИ 2010

8

Една планета едно бъдеще

Новоизлязлата книга
„Корените на нашия живот”
с автори Надежда и
Никола Анастасови е
живописна картина от
родословни дървета
Стефан П. Стефанов
Нейното предназначение е да
запознае потомците на родовете с техните предшественици – дела, възможности,
успехи и неуспехи. Книгата
обаче надхвърля основното
си предназначение. Тя се
превръща в своеобразна документална снимка на епохи
от регионалното и националното развитие на страната.
Пред нас е и един от възможните модели за родови
изследвания.
И не само това. Книгата на
Надежда и Никола Анастасови разкрива скритите първопричини на високата отговорност при работата
с огромни маси от подчинени. Вижда се ясно, че
двамата ръководители са работили не просто като
чиновници и номенклатурни кадри, а като истински
мениджъри, загрижени за възхода на своите институции. Резултатите са налице и са свързани с грижите за професионалното израстване на екипите на
двамата. Високите правителствени и други отличия
са само следствие и потвърждение на това.
Представените родове преминават през изпитания,
характерни за хората от целия Северозапад, а в повечето случаи и за страната. Впечатляващи в книгата „Корените на нашия живот” са задружният живот
и взаимопомощта на родовете и техните потомци.
Авторите са не само любознателни при опознаването на предците си, но и добре помнят и ползват
уроците на техния живот. Те се гордеят с техните
успехи, което ги зарежда и с неподозирана енергия
и желание да ги надминат. Няма никакво съмнение,
че родовата памет е база и за успехите на Надежда и
Никола Анастасови.
Усилията на двамата автори за създаването на
книгата”Корените на нашия живот” несъмнено ще
сплотят родовете им. Ще им дадат пример за изпълнен дълг към духа на родовете. Със своята книга
авторите дават пример и за множеството свои приятели, познати и читатели, някои от които ще бъдат
предизвикани на напишат подобни изследвания.
Читателите със сигурност ще се трогнат от терлиците, цървулите, гуменките, работата в стола на Университета и няма как да не се възхитят на възторжената усмивка на Надежда Анастасова на снимката
при сключването на граждански брак в навечерието
на дипломирането й. На същата снимка солидно е
застанал съпругът Никола, за когото по време на
следването винаги е имало „каквото и колкото трябва”, но бъдещето му подготвя „както успехи, така и
неуспехи”, от които той черпи сила и мъдрост.
В книгата никъде не личи някой от двамата да е бил
водещ в семейството, но доверието, което им е гласувано за повече от три десетилетия, е показателно
– с много труд, с много знания те се превръщат във
водещи личности на Михайловградски окръг.
Всички, на които животът е свързан с Надежда и
Никола Анастасови, разбират от книгата им колко
земни са били тези издигнати ръководители – дългогодишната директорка на природоматематическата гимназия, оглавила Управление „Народна просвета” в ОНС и дългогодишният заместник-председател на ОНС и председател на АПК – Михайловград.
За да се издигнат толкова високо и да се задържат
там, двамата са преодолявали множество проблеми
от всевъзможен характер, повечето от които са само
загатнати. На едно място съпругата казва за мъжа
си: „Беше безкрайно ангажиран.” Това се отнася и
за двамата – той непрекъсната преустройва и модернизира селското стопанство,а тя – просветата на
окръга.
Надежда и Никола Анастасови биха могли да напишат поотделно книги за професионалния си път
и написаното от тях показва, че имат потенциал
за това. Запознавайки се с родовете им, с тяхната
реализация, читателят не може да не се удиви от
способностите на тези многолетни лидери на Северозапада. Да им пожелаем да напишат повече за
професионалното си израстване.

“Приятели” Цветемира Даниславова

Талантливи
деца от студио
“Рени арт”
наградени

“Растения и насекоми” Давид Йошков

тудио по изобразително изкуство “Рени арт”
спечели поредните си награди.
Рисунките на Давид Йошков, Василена Александрова, Десислава Григорова, Веселина Цветанова и Цветемира Даниславова са класирани сред
15-те най-добри детски творби в националния
конкурс “Една планета, едно бъдеще - да съхраним биоразнообразието.” Конкурсът бе организиран от Национален парк Пирин. Освен това
възпитаниците на Рени Петрова са поканени за
участие в детски пленер в Пирин планина от директора на Националния парк Пирин инж. Георги
Грънчаров.
Рисунките може да видите в галерията на сайта:
http://reniart.com

„Горски свят” Веселина Цветанова

С

“Приказки от България”
Нели Василева
Живописна изложба
“Приказки от България”
открива днес в 17.30 ч.
Милчо Спасов. Берковският
художник показва в зала
„Кутловица” 30 платна,
рисувани през последните
години.
Той преразказва стари
обредни практики,
традиционни празници
и колоритния селски бит
на родния си край. Среща
ни с герои, превърнали
се в константни образи
на картините му –
Петела, Кончето, Кучето,
Котката, Щъркела,
Момата, Момчето, Попа,
Самодивите-архангели,
къщите, Църквичката,
Слънцето и Луната.
С невероятен усет и характерен
приглушен колорит художникът
претворява атмосферата на
нашенското село. Затова не е
случайно сравнението между
неговото живописно творчество
и прозата на Йордан Радичков.
Някои изкуствоведи твърдят, че
Милчо Спасов е повлиян от нея.
По-правдиво обаче би било да се
твърди, че и двамата - Маестрото
от Черешовица, и Магьосника
на словото от Калиманица,
са вдъхновени от този „див
Северозапад”.
И двамата са надарени с
изострена сетивност, за да открият
уникалността му, и с дарба да
я пресъздадат – всеки по своя
неповторим начин.
Това мисловно сходство и
дългогодишното им приятелство
може би е причината Радичков
да усети най-точно онова, което
придава оригиналност, на откритата
от живописеца стилистичната

разказва Милчо
Спасов в галерия
“Кутловица”
формула. „Милчо Спасов е
художник, който не хитрува, а
благоговейно докосва с четката
си своя малък планински свят,
за да не го разруши и нарани по
невнимание.” – казва Радичков при
откриването на неговата изложба в
ЦДНА - София през 1991 г.
Впрочем, преди 2 г. във
встъпителното си слово при
представянето на експозицията
“Приказки от България” в
Националния исторически музей
Светлин Русев очерта спецификата
на Милчоспасовия наивизъм и
акцентира на конвертируемостта на
изкуството му. Академикът, открил
в началото на 80-те самобитния
му талант, беше категоричен, че
берковският художник трасира

своеобразен път, колкото български,
толкова и чуждестранен.
Това доказва и успехът на
самостоятелната му изложба от
края на септември, представена
в Българския културноинформационен център в Берлин.
С интерес и възхита са приемани
картините му на много места в
Европа – в Братислава (Словакия),
Будапеща (Унгария), Майданпек
(Югославия), Мюнхен, Ерфурт и
Хамбург (Германия), Холандия.
Това е втората самостоятелна
изложба на Милчо Спасов в
Монтана.
Имал е самостоятелни изложби в
София. От предишния му творчески
гастрол в областния град ни делят
25 години.

