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Добрата новина

Общински проект
за над 1 200 000 лв.
Децата от дома
в с. Гомотарци,
вече се настаняват
в ремонтираната
сграда, която
е снабдена с
всички удобства
„Радвам се, че съобщаваме добра новина
в дните, когато от социалните домове идват
предимно лоши”, каза
видинският кмет Румен
Видов след посещение
при децата в с. Гомотарци.
Проектът на община
Видин “Подобряване
достъпността и условията за живот на хора в
неравностойно положение” беше успешно реализиран в дома за деца
с увреждания в Гомотарци и в дома за възрастни хора в с. Кутово.
Домът в Гомотарци
приютява повече от 70
малчугани и младежи
на възраст между 7 и
20 години, които се отглеждат в много добри
условия. 33 от тях са
под 18 години, а 19 са
навършили пълнолтие.
Вече започна поетапното им�����������������
настаняват в ремонтираната сграда, която е снабдена с всички
съвременни удобства.
В социалния дом има
и две защитени жилища
в много добро състояние, в които са настанени 20 млади хора на
възраст над 19 г.
Според експертите
за всички питомци на
социалния дом се полагат ежедневни грижи
от специалисти, а храненето е съобразено с

модернизира
домовете
в Кутово и
Гомотарци
Кметът на община Видин Румен Видов посети дома в
с. Гомотарци, където са приютени повече от 70 деца и
младежи. СНИМКА: ПРЕСЦЕНТЪР НА ОБЩИНА ВИДИН

индивидуалните им потребности.
В дома за възрастни
хора в Кутово също са
завършени строителните и ремонтните работи.
Направена е външна
санировка и монтаж на
нова дограма. Подменени са електрическата,
отоплителната и вентилационната инсталации.

Общата стойност на
проекта е 1 257 473
лева. Той се реализи��������
ра по оперативната
програма „Регионално
развитие 2007-2013” и
схемата за безвъзмездна
финансова помощ към
Министреството на
регионалното развитие
и благоустройството.
■Слово плюс

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

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

Диди Николова
За с. Киряево, община Макреш, се очертават
добри времена, ако в близко бъдеще там
започне добив на вар и въглища. С това са се
нагърбили две белгийски фирми.
„Киреевска вар” вече е получила концесия
за добив и производство на вар. Тази година
концесия за геопроучвателна дейност получава
и Минно дружество „Белоградчик”. Забавянето
става поради факта, че територията и
набелязаните за проучване точки се намират
в общински имоти. За да заработи, фирмата
трябва да получи разрешение от собственика
на терена – общината. Макар становищата
по въпроса да са били различни, все пак
общинските съветници са успели да се
обединят около решението, че не бива да
се пречи на проучванията, тъй като при
положителен резултат, това ще е шанс за
оцеляване на селото.
До сега извършените сондажи сочат, че в
Киряево има изключително много въглища,
но находищата са като бъбрек, на гнезда,
което усложнява донякъде работата на
специалистите.
Според кмета на селото Георги Гергов и двете
дружества са много сериозни в намеренията
си да развият минното дело на територията
на кметството. Засега концесионерите имат
подкрепата на местната управа. От общината
гледат с добро око. Според всички добивът
на вар и въглища ще даде препитание на
местните жители и ще спре миграцията.
Предстои подписване на договор с ресорното
министерство за концесия за производство на
вар.
А за другата, касаеща въгледобива, въпросът
е още в сферата на геопроучването. При
положителен развой рудниците ще бъдат
открити, тъй като находищата са на плитко.
Проби за изследване калоричността на
находището са изпратени в Перник. В
геопроучвателната дейност специалистите
ползват информация и от Сърбия. Там работи
мина “Аврамица”, при Връшка чука. Като
забавен епизод от преди 9 септември 1944 е
споменът как галериите от двете страни се
срещнали и миньорите имали възможност
да си гостуват под земята без гранични
формалности.
След случката властите веднага поставили
метални заграждения между двете мини ■

Земляци
Проф. Цветан
Димитров прие
медицината,
за да прегърне
всички хора
►За откривателя
на хромозомния
маркер при БЕН
четете на 5-а стр.

Сертификат “Клас А” за
инвеститор в община Мездра

Тежката дума
на леката храна

“ГАЛА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД

В с. Киряево
очакват
по-добри
времена от
въгледобив

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”
ЕНЕРГИЯ ЗА ЧИСТА ПРИРОДА

KOZLODUY NPP

Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма издаде
сертификат за инвестиция “Клас А” на
„Нови енергии” ООД - София. Община
Мездра притежава 10 % от неговия
капитал, а мажоритарен собственик с
60 % е германската фирма „ППС Ди и
Джи Ренюабълс ГмбХ”.
Основната дейност на дружеството е
производство на електрическа енергия
от ВЕИ. С получаването на този
сертификат фирмата може да направи
реални инвестиции в изграждането

на МВЕЦ гара Елисейна и МВЕЦ
Ребърково. След като SЕBN, която е
специализирана в производството на
ел. оборудване за леки автомобили
„Фолксфаген”, „Ауди” и „Шкода”,
разкри над 700 работни места в
община Мездра, привличането на
стратегически доказани инвеститори
се превърна в приоритет за
ръководството на общината и основна
антикризисна мярка, сподели кметът
на Мездра Иван Аспарухов.
■Слово плюс
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Бюджетът
copy/paste

Елеонора Цанова
Този бюджет, който ни се налага да приемем
в нарушение на закона и конституцията
е копи/пейст на актуализирания намален
бюджет за 2010-та г. и води общините до
пълен фалит, категорични са ръководителите
на областния съвет на БСП във Враца.
Николай Иванов, кмет на Криводол и
председател на областния съвет на
социалистите и Дилян Дамяновски,
председател на общинския съвет в Мездра
изразиха мнение, че ако все пак общините
гласуват за предвидените бюджети, под
заплахата, че ако не го сторят, няма да
получат пари, то те на практика ще спрат да
функционират.
От 24-ти до 26-ти ноември пристига
делегация на европейската комисия по
местно самоуправление.
Ще се направи мониторинг как изпълняваме
Хартата за местното самоуправление, която
е задължителна за България като член на
Евроалианса.
Проверката е била планирана за идната пролет,
но е ускорена заради бедственото положение
на българските общини и опитите да бъде
заличено местното самоуправление у нас, заяви
Николай Иванов.
Той поясни, че ще положат всички усилия от името
на Националното сдружение на общините за среща с
проверяващите от Брюксел.
Диалог с управляващите досега нямаме. Предложенията
които, направихме след срещата на сдружението в Албена
с вицепремиера Плевнелиев, не бяха чути. Нито едно от
тях не беше взето под внимание, гласът ни въобще не се
чува. Опитите ни да бъдат разбрани нашите проблеми са
безплодни, сподели кметът Иванов, който е и лидер на
врачанските социалисти.
В момента местната власт се неглижира и ние не сме в
състояние да изпълняваме функциите си. Ще закриваме
детски градини, социални патронажи...всичко, което сме
градили през годините.
Няма пари за снегопочистването, а министърът
на финансите, щом му се обади премиера,
намери за магистралата. По три милиона и
половина се падат на всяка една община от
парите за подслушване, които се дават на
вътрешното министерство. Те биха могли да
отидат за полезни за хората неща, смятат от
БСП-Враца
Според Николай Иванов, те ще настояват пред
Управителния съвет на Националното сдружение на
общините за извънредно общо събрание, а ако управата
им не вземе мерки, готови са, с подписите на една трета от
общините, членове на сдружението (от всички цветове), да
свикат извънредно високия форум на сдружението, за да
предприемат общи действия.
Средствата
сега ни стигат за оцеляване.
Държавата, която казва, че няма да вдига
данъците, с промяната на закона за местните
данъци и такси прехвърля отговорността върху
общините и тежестта за тяхното увеличаване
пада върху гражданите.
Община Мездра има 124 км общински пътища, дори 2-ма
ученици да имаме в Цаконица например, ние трябва да ги
закараме до училището, един болен на диализа да има,
трябва да го закараме до болницата, а пари за чистене
на сняг няма. Съкращаването на служители в общините
вече става опасно. Това лишава администрацията от
възможности и капацитет да работи по проекти.
Ние един път свихме с 30% работещите там,
вече няма да има кой да обслужва хората.
Европейските средства стават все понедостъпни за общините с тези непрекъснати
промени в условията и поставянето на нови
изисквания, а орязването на капиталовите
разходи ни кара да забравим за европроектите,
заяви Дамяновски.
Изводите, които ръководителите на левицата във
Врачанско направиха са, че по административен начин
им се налага да приемат орязани, неприемливи бъджети
за 2011 г., в нарушение на закона. Незаконосъобразно,
според тях е и предложението да се избира кмет само
в селищата с над 500 жители. Това е ограничаване
на конституционните права и на демокрацията. То
демотивира хората да участват в изборите. Общинарите
са категорични, че новите кметове на селата с по-малко
от 500 жители ще бъдат назначавани единствено по
партиен признак. И дават пример с мездренска община,
където от 22 селища, само 5 ще могат да си изберат пряко
кмет. В останалите 17 населени места кметовете ще бъдат
назначавани по партийност, смятат социалистите.■

На среща във Враца инж. Николай Иванов (вляво) и Дилян Дамяновски изразиха мнение, че
ако общините приемат предвидените за следващата година бюджети, на практика ще спрат да
функционират. СНИМКА: АВТОРЪТ

НДСВ: Бюджетът “Борисов”
взема все повече от хората
Показателни са международните борси, където
Наричаме бюджета за 2011-а Бюджетът “Борисов”, цените ни рязко спадат и намаленото вътрешно
потребление, поясни Дацов. И добави, че
защото още, когато почнаха дебатите по него,
сегашният бюджет рзчита на милиард и половина
премиерът еднолично се зае да го коригира.
евро външни инвестиции.
Всеки ден и в нарушение на закона. Това заяви
Момчил Младенов, който е и общински съветник,
председателят на НДСВ Христина Христова на
разкри как с намаляването на държавната субсидия
пресконференция във Враца, в която участваха
за капиталови разходи на община Враца, всеки
финансистът и бивш зам. министър Любомир
врачанин е ощетен и сега му се падат по 4 лв.,
Дацов и врачанският председател на партията
докато преди години тази сума
Момчил Младенов.
е била 10 лв. Повишаването
По време на обсъждането
Царистите
ще
сезират
на данъчната тежест и цената
в парламента от НДСВ
Конституционния съд
на административните услуги,
категорично заявяват, че
идеята за т.н. туристически
бюджетът е неприемлив.
за
решението
да
се
данък и таксите за “синя
Възнамеряват чрез
прехвърлят 340 млн. лв зона” са опит общинарите
омбудсмана да сезират
да се спасят, без да правят
Конституционния съд
от здравната каса
съкращения на разходите и
за решението, с което
в министерството
щата, смята Младенов. Не се
се прехвърлят 340 млн.
знае, къде са отишли половината
лв. от здравната каса в
от милион и двеста хил. лв., събрани от пътни
министерството. Според тях е незаконно с
такси, защото по отчет за пътищата са похарчени
парите на хората за здраве да се разпореждат
само 600 000 лв. Според него останалите пари са
чиновниците.
похарчени за издръжка на администрацията, която
Ако потърсим приоритети в бюджета там, където
се разраства. Груба централизация е поставянето
би трябвало да ги има - образование, наука,
на общинските дружества на пряко подчинение на
здравеопазване, култура, ще видим, че няма
общинската администрация, каза той.
такива. Приоритетни са 110 млн. лв., които се
Чака ни тежка зима, фалити, нови заеми, година
дават на МВР за подслушване . Други трябва да
без реформи и безцелно връщане назад. Имаме
бъдат важните неща по време на криза, в този
най-скъпото правителство и същевременно найбюджет няма политика, той е против младите,
евтините общини, които са оставени без пари
против семейството, против дребния и среден
бизнес, заяви Христина Христова. Бюджетът взема и се погубват, обобщи Христина Христова. Тя
припомни, че в бюджета се намират средства за
все повече от гражданите, чрез повишаване на
акцизите, чрез местните данъци и такси, а им дава спортна зала в столицата и за българския Лувър, но
парите за общините, където са хората, са мизерни.
все по-малко, обобщи тя.
Това прави бюджета недобър.■
Според Любомир Дацов, бюджетът е писан от
чиновниците в министерството на
Симеон Дянков, които са имали
задача да замажат гафовете.
Той посочи няколко видими
неистини. Първата е, че у нас
данъците не се вдигат, втората е
за т.н. „малка пица“ и третата, за
икономическия растеж и какво
бъдеще ни очаква. Важна, според
него е ефективността и за какво
се харчат малкото пари, с коити
разполагаме.
В момента България е един от
четирите откачени вагона на
европейската икономика, на която
локомотивът е Германия. Ние
сме на опашката сред страните,
в които нищо не се случва и се
харчат пари на вятъра, каза той.
И допълни, че в Европа кризата
е свършила преди повече от
година. Няма как България да
има стабилен растеж , щом
Председателят на НДСВ Христина Христова на пресконференция
във Враца, в която участваха финансистът и бивш зам. министър
два важни показателя сочат, че
Любомир Дацов и врачанският председател на партията Момчил
това правителство не става и
Младенов (вдясно). СНИМКА: АВТОРЪТ
доверието към него намалява.

Нора Константинова
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Нова малка ВЕЦ
край Кунино
Беше направена първата копка на малка водноелектрическа централа до романското село Кунино.
Мощността на частната ВЕЦ е 4.4 мегавата, за
година тя ще произвежда около 20 300 мегавата.
Главен изпълнител е „Руен холдинг“ АД , инвеститор
дружество „Кунино енерджи“. Централата ще струва
близо 10 милиона евро , ще работи с две турбини
„Каплан“. Оборудването, автоматиката и другите
съоръжения са поръчани на фирма „Малвел“ - Чехия.
По протежението на 6 километра по реката ще
бъдат изградени съоръжения - защитна дига при
село Радовене, водохващане, утаечна камера,
деривационен канал и сграда. Според инвеститорите
новата централа трябва да бъде съградена за
18 месеца. Те поемат ангажимента да извършат
реконструкция на моста на Искър при Кунино и
корекция на малката река Косматица. Себестойността
на киловатчас от чистата екологично зелена енергия
от новата малка ВЕЦ се предвижда да бъде 0.65
евроцента, на НЕК е предложено да я изкупува на
тройно по-висока цена - 1.85 евроцента. Близо 250
работници от близките села ще бъдат заети по време
на строителството. ■ Слово плюсв

◄ Частната ВЕЦ е част от
“зелените” инвестиции
в региона
СНИМКА: ИНТЕРНЕТ

Кметът на Община Бойчиновци
на основание чл.91 от Кодекса на
труда и във връзка с чл. 37, ал.6 от
Закона за народната просвета,
със заповед № 374 / 22.11.2010 г.
ОБЯВЯВА

Конкурс за длъжността
„Директор” на ОДЗ „Вълшебен свят”
с. Владимирово
ул. „Владимир Минчев” № 69
I. Характер и цел на дейността
1. Организационна, ръководна, контролна, методическа и информационна дейност;
2. Дейност по осъществяване на правомощия на
работодател;
3. Административно-управленска и финансова
дейност;
4. Планиране, организиране, контролиране и отговаряне за осъществяването на държавната и общинската политика в областта на образованието и
възпитанието на децата и за цялостната дейност
на детското заведение.
II. Кандидатите трябва да отговарят на следните
изисквания:
1. Да са български граждани.
2. Да отговарят на изискванията на чл. 40, ал. 4 от
Закона за народната просвета – да не са осъдени
на лишаване от свобода с влязла в сила присъда
за умишлено престъпление, да не са лишени от
право да упражняват професията си, да не страдат
от заболявания и отклонения, които застрашават
живота и здравето на децата.
3. Да нямат наложено дисциплинарно наказание
на основание чл.188, т.2 и т3 от КТ, освен ако наказанието е заличено.
4. Да не е прекратен трудовият му договор на основание чл. 328, ал.1, т.5 от КТ през последната година преди подаване на документите от кандидата.
5. Да имат завършено висше образование на образователно квалификационна степен „Бакалавър”
или „Магистър” и професионална квалификация
„учител” или педагогическа правоспособност, която позволява да се изпълнява нормата на задължителна преподавателска работа на директор на
детска градина, за която длъжност кандидатстват в
съответствие с чл.37, ал.2 от Закона за народната
просвета.
6. Да имат 5 години учителски стаж по смисъла на
чл.19, ал.1 и ал.2 от Наредбата за пенсиите.
7. Да притежават компютърна грамотност.
III. Конкурсът ще се проведе в три етапа:
1. Допускане по документи.
2. Защита на проектопрограма за развитие на
ОДЗ «Вълшебен свят» с. Владимирово за период
от 3 години
3. Събеседване по нормативната уредба в систе-
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Сергей
Станишев:

Налице е
геноцид
на цели
социални
сектори

Имате всички основания да
се гордеете с вашето членство
и бъдеще в БСП. С тези думи
председателят на НС на БСП
Сергей Станишев се обърна
към випускниците за 2010 г.
по политически мениджмънт
по проекта „Академия за социална политика”.
Проектът се реализира вече пета поредна година
от Института за социална интеграция.
Лидерът на социалистите изтъкна, че отговорността на БСП е голяма, защото тя е единствената политическа партия, която ясно се заявява
като алтернатива на ГЕРБ и на случващото се в
България през последната година и половина.
Станишев коментира пред младите политици
разликата между виждането на десни и леви за
излизането на страната ни от кризата. Той напомни, че в началото на кризата БСП постигна добри
резултати чрез повече публични разходи, подкрепа на реалната икономика, защита на работните
места и засилване на социалната помощ. „Днес
виждаме друго нещо”, отбеляза Станишев. По
думите му единствената цел на управляващите е
да има бюджетен дефицит под 3%, което обаче е
за сметка на смачкване на бизнеса и на реалната
икономика. „Налице е истински геноцид по отношение на цели социални сектори”, възмути се
председателят на БСП.

мата на образованието.
IV. За участие в конкурса кандидатите
представят следните документи
1.Заявление до Кмета на Община Бойчиновци за участие в конкурса. /по образец/
2.Документ за самоличност /копие/
3.Професионална автобиография
4.Документи за завършена степен на висше образование, професионална квалификация,
учителска правоспособност /копие/;
5.Документи за научно звание или научна степен,
за професионално-квалификационни степени, ако
кандидатът притежава такива /копие/
6.Копие от трудова книжка, осигурителна книжка
или друг документ, удостоверяващ осигурителен
стаж;
7.Свидетелство за съдимост;
8.Карта за предварителен медицински преглед
във връзка с кандидатстването за длъжността „директор” на детска градина;
9.Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен учет за психично заболяване – от
психиатричен диспансер по местоживеене;
10.Декларация от лицето, че към момента на подаване на документите за участие в конкурса няма
наложено дисциплинарно наказание;
11.Проектопрограма за развитие на ОДЗ „Вълшебен свят” с. Владимирово за период от 3 години.
При подаване на документите всеки кандидат
представя и оригиналите за завършено висше образование и трудовата си книжка за сверяване.
V. Длъжностната
���������������������������������������
характеристика за длъжността «Директор» на общинска детска градина ще
бъде на разположение на кандидатите в Центъра
за услуги и информация на граждани стая №101 в
сградата на Община Бойчиновци.
VI. Документите за участие в конкурса се подават в едномесечен срок от публикуване на обявата,
в Центъра за услуги и информация на граждани,
стая №101 в сградата на Община Бойчиновци,
ул. «Гаврил Генов» № 2 лично от кандидата или
упълномощен от него представител, като същите
следва да бъдат поставени в запечатан, непрозрачен плик, върху който се посочва наименованието
на конкурса, трите имена на кандидата, адрес за
кореспонденция и телефон.
VII. Допуснатите до конкурса кандидати ще бъдат
поканени за защита на Проектопрограма за развитие на ОДЗ „Вълшебен свят” с. Владимирово и
събеседване по нормативната уредба в системата
на образованието, които ще се проведат в заседателната зала на втория етаж в сградата на Община
Бойчиновци ул. „Гаврил Генов” № 2 по предварителен график, който ще бъде обявен на информационното табло на партера.
VIII. В 7-дневен срок от приключване на събеседването ще бъде обявено решението на комисията,
с което ще бъде посочен кандидата, на който ще
бъде предложен трудов договор с община Бойчиновци съгласно Кодекса на труда.

Сергей Станишев обясни на младежите, че идеите и ценностите са ключови за политиката. „Без
кауза не може да се прави политика. Трябва да
вярваш в нещо, което може да промени живота
и страната ни към по-добро”, отбеляза лидерът
на социалистите. По думите му добрата организация и екипността са други два важни елемента
за работата на една политическа партия. „Ако си
нямате доверие помежду си, няма как да постигнете обща цел”, обърна се Станишев към младите политици.
Председателят на БСП отбеляза, че демокрацията е първо условие България да се развива
успешно. По думите му е важно политическите
партии да бъдат независими от бизнеса и да
отстояват своите ценности в търсене на национално важното. Станишев заяви, че една политическа система се гради с демократични партии,
които са добре интегрирани в европейските политически семейства. Лидерът на БСП изтъкна и
значението на включването на повече млади хора
в политиката. ■ Слово плюс

Младоженците Цветанка
Емилова и Момчил Димов►

Кмет дари
младоженци с вино,
да се пие след 25 г.

◄ Сватбата на Петя Димитрова и
Борислав Борисов СНИМКИ: АВТОРЪТ

Менделсон Крумов

К

метът на Монтана Златко
Живков влезе в ролята на
обредник и венча две двойки по
случай Деня на християнското
семейство.
Първи въпроса му, дали
желаят да сключат брак за дълго
и до края на живота си, чуха
неговата съгражданка Цветанка
Емилова и софиянецът Момчил
Димов. На двамата той подари
библия, албум за семейни
снимки и специална бутилка
вино. Да се отвори след 25
години, препоръча кметът.

Сред сватбарите в обредната
зала на общината разпознахме
звезда от телевизионния сериал
"Забранена любов".
От дългокосия Филип нямаше
и следа - Пламен Димов, който
се оказа брат на младоженеца,
се появи на щастливото събитие
с къса щръкнала коса.
Кметът бракосъчета и
студентката Петя Димитрова
за избраника й Борислав
Борисов. Бутилката вино, дар
от общината, да отворите на
сребърната си сватба, отново
препоръча Златко Живков.■

Слово за делника
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Закриването

на Сърдечната
болница в Мездра
► Специализираната болница за сърдечносъдови заболявания в
Мездра е оборудвана със съвременна апаратура, а използваемостта на леглата в нея е над 80 на сто. СНИМКИ: АРХИВ

Шанс за живот

Болницата в Монтана
получи дарение от
Procter & Gamble
8 града от Северозападна и
Югозападна България са включени
в дарителската кампания

Неотдавна компанията Procter & Gamble
дари пулсоксиметричен апарат в
неонатологичното отделение на МБАЛ
„Д-р Стамен Илиев” АД в областния
град, като част от инициативата „Шанс за
живот, шанс за нови спомени”.
Дарителската кампания дава надежда
за живот на преждевременно родените
деца в 8 града от Югозападна и
Северозападна България: Монтана,
Видин, Враца, Благоевград, Гоце Делчев,
Кюстендил, Перник и Плевен.
Тази вълна от дарения е втора
след като 9 града в същите региони вече получиха 10
пулсоксиметрични апарата.
В болница МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД се концентрира
лечението на недоносени и високо рискови деца с тегло
под 1500 гр. от целия регион на Северозападна България,
тъй като болницата разполага с интензивно неонатологично
отделение. Статистиката предоставена от болницата сочи,
че има тенденция да се повишава броят на недоносените
деца през последните години. Данните показват, че
общият брой на живородените деца, регистрирани в
болницата през 2009 г. е 753 деца, от които 102 деца са
родени преждевременно. Това води до ниво от 10.3 %
недоносени деца за 2009г., което от своя страна надвишава
средните за страната 13.6% преждевременни раждания
за същия период. Направеното дарение цели да помогне
на недоносените деца да пораснат и да имат пълноценен
живот. Дареният апарат Masimo Rad-8 подобрява качеството
на грижата за новородените, които имат затруднена
кардиопомунална адаптация. Дава на специалистите
навременна и точна информация за жизнените им
показатели и е неделима част от терапевтичната практика
при рискови бебета. Благодарение на пулсоксиметрията се
извършва превенция и ранна диагностика на дихателните
нарушения, късните неврологични последствия и ранната и
късната неонатална смъртност. ■ Слово плюс

В община Криводол се
подготвят за зимата
В Криводол се проведе заседание
на Оперативния щаб по зимната
подготовка.
В него взеха участие кметът на
общината инж. Николай Иванов,
заместникът му инж. Тошко
Павлов, д-р Георги Иванаов, гл.
експерт „УОМП и ЗБ” в общинска администрация, ст. инсп.
Димитър Газибарски, началник
на ПУ, гл. пожарникар Евгени
Христов, представител на УПБС
Криводол, кметове и кметски
наместници на другите селища
от общината.
За цялата общинска пътна мрежа

и уличната мрежа във всички
населени места са сключени
договори за снегопочистване и
зимно поддържане.
Приоритет при тежка зимна
обстановка е осигуряването на
достъп до лечебните заведения,
училищата, детските градини,
обществените институции и
търговските обекти.
Главната цел на съвместните
действия е недопускането на
бедствени ситуации, които биха
застрашили здравето и живота на
хората от общината.
■ Слово плюс

- фалстарт на
здравната карта

В

Криминална
история,
коментира
зам.-кметът
Генади Събков

несеното, незнайно с какви мотиви, нелепо предложение за закриването
на Специализираната болница
за рехабилитация на сърдечносъдови заболявания в Мездра
разтревожи лекари и пациенти.
Това решение може да се окаже
препъникамъка за бъдещата
областна здравна карта.
Болницата в железничарския
град има над 40-годишна
история и е една от малкото в
страната, специализирани за
долечение на кардиологични
болести. Оборудвана е със
съвременна апаратура, а
използваемостта на леглата е
над 80 на сто.
Никой не е питал хората.
Предложено е да се прехвърлят
80 легла към петте многопрофилни общински лечебници. 40
легла се падат на МБАЛ “Христо
Ботев” Враца и по 10 на болниците в четири общини.
Преди близо 2 г. здравното

министерство даде над половин
милион лева за основен ремонт
и модернизация на сградата. На
откриването на новото отделение присъства дори посланикът
на Русия Потапов.
Сега там работят 19 лекари с
висока квалификация, няма непокрити места за специалисти ,
висококвалифициран е и останалия медицински персонал, който
извършва процедурите по профилактика и рехабилитация.
Болницата няма дългове към
доставчици на лекарства и
храна. Всеки ден пациенти със
сърдечни операции от цялата
страна, чакат на опашка за постъпване в отделенията, където
лечението е напълно безплатно
по клинична пътека.
И днес положението беше същото, чакаха хора от Кнежа и
чак от Разлог. Понякога това
чакане, докато се освободи легло
продължава дълго, защото тук
всички процедури по трудното

Диана Сиракова

Герои на нашето време

По 150 лв. всеки месец отделя от
своята заплата кметът на с. Стакевци, Видинско Васко Чулин.
50 лв. дава към заплатата на медицинската сестра, която е поела
ангажимент да снабдява хората
с лекарства по рецептурните им
книжки три пъти в седмицата,
а 100 лева събира за текущи и
неотложни нужди.
Към момента в този своеобразен
фонд на ползу роду има над 2000
лева. Закупени са апарат за мерене на кръвна захар и лекарства
от първа необходимост, с които е
зареден лечебния център в Стакевци. В селото има и апарат за
електрокардиограма.
В специална тетрадка се води
пълна отчетност – приход – разход. Така Чулин, вместо да се
разхожда „за една електрическа
крушка“ до общината в Белоградчик, си решава текущите
проблеми на място и своевременно.
„За един патрон, за една брава –
трябва да ходя до Белоградчик,
да пиша докладна до кмета, и ако
се случи да го няма - няма кой да
подпише и се връщам, защото
друг не може да подписва, а пътувам със свои пари. Това, дето
му казват командировка, не знам
какво е” – разказва упоритият
кмет. – „А другия път, ако ми
подпише кметът – в счетоводството може да се окаже, че няма
пари. И аз само се разхождам,
харча си парите, без да съм свършил работа. Сега поне си върша
работата.”
Отначало с тия 150 лева кметът
е плащал изцяло на медицинската сестра. С встъпването му в
длъжност изведнъж се оказало,
че няма кой да й плаща – касата
нямала пари за докторите, а в
общината нямало такъв щат.
Даже негов съселянин му завеж-

възстановяване след сърдечна
интервенция или криза, са безплатни.
Все още не е готова Областната здравна каса и след свиканата
среща с кметовете, представители на РЗЦ и РИОКОЗ, документите трябва да бъдат подписани
от всички пред областната комисия, която отговаря за здравната
карта.
Тази карта трябва да даде представа какъв тип здравни заведения ще има във Врачанско, какъв
е точният брой легла в болниците и как се натоварват те. Също
така, какви специалисти имаме
и трябват ли ни още, какъв е
броят на гастролиращите в по
няколко болници доктори, каква
е възможността за диагностика и
изследвания.
И най-важното, какви ще бъдат
реалните възможности на хората
да получат бързо и ефективно
лечение.

■ Слово плюс

Кмет поддържа село
със собствени пари
"Като птички с отрязани криле сме, искаш
да хвръкнеш, ама няма с какво!" –
обяснява кметските си неволи Васко Чулин
да дело, че в селото нямало постоянно доктор. Искът му бил за
4000 лева. Чулин печели делото,
но и двамата се охарчили доста
по адвокати.
Сега медицинската сестра идва
през ден в селото, общината й
плаща 100 лева, а останалите 50
– от фонда на кмета.
Васко Чулин е стакевчанин. От
15 години е пенсиониран офицер
от резерва, вдовец. През 2004
година се прибира да живее в
родното си село, а през 2007-а
жителите на Стакевци го избират
за кмет.
Обича родното си място и макар
да е имал възможност да работи
на други места в страната, че и
в столицата, той си остава тук.
Заплатата му е 450 лв., но на
практика работи за 300.
Работата не му тежи, тежат му
неразбориите в нея. „Всички
кметове сме на едно дередже.
Нямаме собствен бюджет и по
закон нямаме никакви правомощия. Като птички с отрязани
криле сме – искаш да хвръкнеш,
ама няма с какво! – обяснява
кметските си неволи Васко Чулин. По този повод миналата
година всички кметове от общината написали докладна до об-

щинския съвет да им се разреши
собствен бюджет според броя
на жителите в съответното село.
Но, като много други идеи по
време на криза, и тази останала в
историята.
По постоянен адрес в Стакевци
се водят 163-ма жители. Преди
30-ина години са били 3000.
Сега големите и хубави къщи
пустеят и се рушат, а кметът се
чуди защо по новите програми за
временната заетост му отпускат
двама ритуалчици.
В Стакевци отдавна няма сватби
и кръщавки. Случват се само
тъжни ритуали ви то през 3-4
месеца. С тази дейност досега
успешно са се справяли секретарката на местното читалище
или кметът. Как ли ще уплътнят
работното си време новите спациалисти по ритуалите?
„Не е премислено. Направено е
от хора, които не познават условията и прилагат програмите
механично” – ядосва се Чулин.
„За какво са ни двама ритуалчици, като и един е много?!
Това е цяла година, в която ще
се плащат две заплати на вятъра.
При положение, че тази дейност
сме я вършили без пари.” – завършва кметът.■

Слово земляци

www. slovoplus. info БРОЙ 47 (755), 25 НОЕМВРИ - 1 ДЕКЕМВРИ 2010

Прекрасният Северозапад

Проф. Димитров
прие медицината,
за да прегърне
всички хора
Йордан Георгиев

Жизненият път на проф. Цветан
Димитров Гергов, тръгва от с. Големо
Мърчево, което вече не съществува.
Бъдещият откривател е роден е
на 7 октомври 1930 г. Израснал е
в трудолюбиво семейство, сред
плодородните поля и пословично
задружния живот на хората от
Северозапада. И той наследява найвисшите човешки добродетели, всичко
благородно, чисто и неподправено от тези
труженици, за да ги върне многократно
после на целия български народ.
След завършване на прогимназия
в с. М. Мърчево, учи гимназия в с.
Люта (Владимирово) и я завършва в
Михайловград (Монтана) през 1948 г.
с отличие. Записва медицина, но като
студент е изключен след Унгарските
събития – 1956 г., поради изпратена
черна характеристика от местната
управа. Смели момчета, даващи нощно
дежурство в сградата на общината, влизат
потайно в архива и пишат нова, обективна
характеристика, “надлежно заверена” с
подпис и печат и изходящо писмо, за да се
възвърнат правата му на студент.
Академията завършва с пълно отличие
и като първенец на випуска получава
своята диплома лично от министъра на
Народното здраве д-р Петър Коларов.
Подареният му тогава от него ръчен
часовник безупречна работи и днес.
Стартът му към науката тръгва от Враца.
В града и околните села младият лекар се
сблъсква с едно характерно за този район
заболяване – ендемична нефропатия. В
продължение на десет години (1962-1972)
във Врачанската болница при невероятно
интензивен труд набира лечебнодиагностичен, наечно изследователски и
учебно-преподавателски опит. Не един
път пред него дните и нощите се сливат,
не се броят и нощите, преминали без
секунда сън, а само да наблюдава как леко
светлината разрежда мрака и денят сменя
нощта. Извършва безплатно прегледи
на близо една трета от селата на окръга,
за да търси проявленията на коварното
заболяване. Става аспирант, придобива
специалност вътрешни болести,
преподава в Института за фелдшери и
медицински сестри, полага и кандидатски
минимум.
През 1970 година успешно защитава

Световноизвестният откривател на
хромозомен маркер при бъбречното
заболяване „балканска ендемична
нефропатия“ навърши 80 години и
продължава за работи
в ИСУЛ кандидатска дисертация. На
този тържествен акт от родното му село
пристигат 50 души със специален автобус,
платен с техни собствени средства. В
приветствието си към кандидата на
медицинските науки те подчертават
принадлежността му към село Мърчево, а
колегите му, дошли от Враца – гордостта
си, че с него постигат началните върхове
в науката.
Върховете на науката покорява в София
Кандидатът на медицинските науки
д-р Цветан Димитров от 1972 година
чрез конкурс става асистент при акад.
А. Пухлев, който пък по това време е
върхът на вътрешната медицина у нас.
Последователно става старши, а после
главен асистент. Продължава да извършва
допълнително безплатни прегледи
и изследвания, този път на цялото
население на селата Г. Церовене, Д.
Белотинци и Николово в област Монтана,
за търсене на характерните бъбречни
заболявания. Целият натрупан “капитал”
от Врачанско и Монтанско влага в
докторската дисертация, която успешно
защитава през 1976 г.
И тръгва по йерархията – през 1979
година е доцент, а през 1992 година
е избран за професор. От 1980 г. е
назначен за ръководител на клиниката
по нефрология в МА и работи там
до пенсионирането си. Към нея
създава Републикански диспансер за
чакащи бъбречни трансплантации и
трансплантирани вече пациенти, с
което тя се ползва като най-елитната
нефрологична клиника в България.
Така става и един от организаторите на
новото дело у нас – трансплантацията на
бъбреци.
Последователно е избиран за зам.-декан
на Медицинския факултет и зам.директор на Института по нефрология,
урология, хемодиализа и бъбречна
трансплантация. През 1982 година е

В 4 поредни броя на корицата на
американското сп. „Нефрон“ издателите
показаха през 1988г. новооткрития
маркер от българските учени.

назначен и за главен републикански
специалист по нефрология. Членува в
български, балкански и международни
научи дружества и съюзи. Член е на
Нюйоркската академия на науките.
Идва и откритието, като венец на
творческата му дейност, което има
международно значение и признание.
В резултат на многогодишната
изследователска работа, заедно с д-р Д.
Тончева установяват съществуването
на хромозомен маркер при бъбречното
заболяване, известно от 1972 г. под името
Балканска ендемична нефропатия (БЕН).
Заболяването е характерно и за някои
района на бивша Югославия и Румъния.
А откритието дава възможност диагнозата
на заболяването да се постави и преди
раждането на детето. А предвид честото
съчетаване на това заболяване с тумори
на пикочните пътища, откритието ще даде
тласък на нови изследвания във връзка с

Поетичен спектакъл

Емилия Ралчева

Клубът на дейците на културата, Младежкият дом и Регионалната библиотека
“Христо Ботев” във Враца, отбелязаха с
поетична вечер новата лирична книга на
Иван Пенев „Звездни сънища“.
В седмата стихосбирка на поета са поместени избрани творби за жената и любовта. Тя включва над 70 стиха, разделени
в два цикъла: “Нежни спомени” и “Тихи
благослови”, илюстрирани с рисунки на

канцерогенозата въобще.
Откритието своевременно е публикувано
в сп. “Нефрон”, бр. 1/1988 г. в САЩ и
в продължение на 4 броя на титулната
страница стои фигурата на установената
и описаната от българските учени
генна транслокация (преместване
генен материал от една хромозома в
друга). Дейността на проф. Димитров
е цитирана в над 50 източника в света,
сам той е автор на над 300 научни труда,
от които 2/3 публикувани на английски,
немски и руски езици. Автор е на 18
монографии, учебници и сборници и
на 23 рационализации и изобретения.
написал и изнесъл 105 научни доклада
на национални и международни научи
конференции и световни конгреси в
Атина, Бурса, Ниш, Белград, Будапеща,
Виена, Грац, Линц, Загреб, Рим, Римини,
Милано, Мюнхен, Берлин, Франкфурт,
Париж, Мадрид, Лондон, Стокхолм,
Москва…
Излизащото в САЩ, Англия и Швейцария
сп. “Нефрон” предизвиква силен интерес
сред световните учени към откритието и
последват за кратко време над 150 писма
с искане да им се изпратят отпечатъци
от публикацията. От САЩ проф. Хол
и зам.-министъра на здравеопазването
предлагат да продължат изследванията от
българските автори в техни лаборатории.
Но още преди да бъде признато в
България откритието, от Института по
генетика – Москва академик-генетик
Сахаров (не дисидентът) отговаря, че е
направено “сензационно откритие”, а
акад. Бучков – водещ световен генетик,
изпраща до ИНРА в България неговото
и това на научния съвет, който той
ръководи, и две позитивни рецензии.
И така идва 20 ноември 1990 г.
Откритието под номер 9 в българската
наука с автори проф. д-р Цветан
Димитров, доц. д-р А. Тончева и проф.
Мария Цонева е вписано в Държавния
регистър на откритията на Република
България, с приоритет от 23.IV.1985
г. На 30.ХII.1993 г. вече името на
проф. д-р Цветан Димитров Гергов,
д.м.н., е вписано в Златната книга н
изобретателите и откривателите на
България. Въз основа на тези изследвания
през 1997 г. е разработен научен проект,
в който са включени цитогенетици
и генетици от 4 института на БАН,
Медицинския университет – София, както
такива от Аахен и Дортмунд – Германия
и гр. Антверпен – Холандия. Срок за
завършване н работата по него – 2002 г.
Изминали са вече 20 години от онова
откритие и макар излязъл в извънкодексна
възраст, лекарският повик не го оставя на
мира. Той не живее само със спомените,
когато обучава студенти-медици от IV,
V и VI курс и лекари-специалисти и
търси лек на неизлечими болести, когато
завежда клиники и лаборатории, а е готов
да отговори на повика и на учени, и на
болни. Подпомага на място лекарите
специалисти в курорта Вършец, а сега по
един ден е в болницата в Ботевград. Ще
продължава да дава безплатни съвети и
по Националната телевизия, да участва в
международни конференции и конгреси,
все за здравето на човека.
Хората от неговата община Бойчиновци,
в чийто състав е отдавна заличеното
Големо Мърчево, го удостоиха за почетен
гражданин.■

Посвещение

Новата лирична книга на
Иван Пенев събра ценители
на изкуството във Враца
Тодор Ваков.
Художник на корицата е Тодор Митов, а
там е намерила място и една от известните каменни пластики на скулптора Цено
Ценов “Поет и муза”.
Досега Иван Пенев е издал стихосбирките „Високо цвете“ (1990), „Петъчни
бягства“ (1998), “Есенни причастия”
(2000) „Яснота“ (2002), “На ръба на безкрая” (2005), “50 късни изповеди” (2008)
и „Звездни сънища“ (2010).
Поетичният спектакъл, чиито режисьор
е Георги Врабчев се състоя на 17 ноември
т. г. в големия салон на Младежкия дом
във Враца.
Почитателите на изящното слово получиха автографи от твореца.■
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На Жана

Обичам те като живота си отчаяно и кротко,
като пристанище
за изтерзаната душа.
Като изповедалница
за греховете ми
и прошка,
като едничка в нощите ми
отмаляла светлинка.
Обичам те като очите си.
Като мига
с най - мълчаливото докосване
на устните
до животворната вода.
Обичам те усмихната,
разплакана
и болна...
Обичам те
с най-нежната
последна мъжка обич
към жена...

Слово спектър
► 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
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► 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

►ХРАНА И НАПИТКИ

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
За поръчки под 4 лева - доставка 1лев

• 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

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•

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

Гостилница “Ямурлука”
Монтана” (на базара)
предлагаме ви всички видове:
• супи от 1,00 до 1,40 лв.
• салати от 1,50 до 2,80 лв.
• предястия от 2,00 до 3,00 лв.
• омлети от 1,20 до 2,20 лв.
• ястия от свинско, пилешко месо
и риба от 1,70 до 3,20 лв.
• кюфте и кебапче 80 г до 0,80 лв.
Разнообразие на алкохол
и безалкохолни напитки
За банкети и тържества –
капацитет до 30 души

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

► СЕРВИЗ

†

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

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

Любимата Ви храна до дома и офиса!

“ОФИС ФИКС” Централен офис

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

Ние готвим за Вас!
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.

►ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

►ПРОДАЖБИ И ЗАМЕНИ

РЕСТОРАНТ “ПЕТЛЕТО” МОНТАНА

ОБЕДНО МЕНЮ

► ОФИС
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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.
ПРОДАВАМ рециклирани италиански BCS
косачки с Acme мотори, двуколки,
триколки, четириколки и сеносъбирачи
Монтана, тел. 0876/537952
www.agrotehnika.net;
e-mail: kosachki_bcs@abv.bg
► ЗА ЖИВОТНИТЕ

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

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 НЕЙКОВ
Специалист ушни,
носни, гърлени болести

►Кабинет:
ул. “Иван Вазов” 16
МБАЛ – Монтана
УНГ-отделение
Телефон за записване:
0888 578 206

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 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
►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

25 ноември 1 декември
25 ч * Св. Климент, архиеп.
Охридски. Св. Климент,
папа Римски. Св. Петър, еп.
Александрийски (Отдание
на Въведение Богородично)
(Тип. с. 127) (Разрешава се
риба)
26 п Преп. Алипий Стълпник. Преп. Яков Отшелник.
Св. Стилиан Пафлагонийски
27 с * Преп. Теодосий Търновски. Св. вмчк Яков Персиец. Преп. Паладий
28 н † 13 Неделя след Неделя подир Въздвижение.
Св. прпмчк Стефан Нови.
Св. мчк Иринарх. Св. 15
свщмчци Тивериополски.
Св. мчк Христо Гл. 2, утр.
ев. 5, ап. Евр. 13:7-16 (с.
420), лит. ев. Лк 18:18-27
29 п Св. мчци Парамон
и 370 мъченици. Св. мчк
Филумен. Преп. Акакий
Синайски
30 в * Св. апостол Андрей
Първозвани (Андреевден)
(Тип. с. 130) (Разрешава се
риба)
1 с Св. прор. Наум. Св.
Филарет Милостиви

Слово спектър
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“Монтана”
победи “Дунав” в
зрелищен мач
Крум Крумов
◄ В среща от републиканското първенство по
баскетбол при жените, играна в зала „Младост”
в Монтана, лидерът в класирането „Монтана” (в
бяло) победи вицешампиона „Дунав” – Русе с
64:58.
Мачът премина през драматични обрати. В
90 процента от времето гостите водеха, а на
полувремето преднината им достигна 15 точки.
Русенки обаче не удържаха на напористата игра
на домакините през втората част.
Решаващ коз на момичетата от Монтана бе
публиката, която скандираше мощно „Победа” и
даде криле на своите. СНИМКА: АВТОРЪТ

В Монтана
почетоха
жертвите
на пътя
Орлин Орлинов
Във всяка трета неделя от
м. ноември, по призива на
ООН, международната общественост отбелязва Деня
на жертвите по пътищата.
Тази година и област
Монтана в Деня на християнското семейство 21
ноември, направи възпоменание за тях. Инициативата
е на Областния управител,
Българската православна
църква, ОД на МВР и РИО
на МОМН в Монтана.
Негово високопреосвещенство Видинският митрополит Дометиан бе специално поканен за случая в
Монтана, където след празничната литургия отслужи
и панихида за загиналите в
катастрофи. Това направиха
и свещениците от всички
църкви в областта.
За да отбележи Световния
ден на жертвите от ПТП,
Българският червен кръст
организира на 23 ноември
в двора на ГПЧ – Монтана
демонстрация по оказване
на първа помощ.■

►ЕКОПОЛИС

ОБЩИНА М Е Д К О В Е Ц

Еколози от Враца се
надяват израелският
гост да се задържи в
района и да привлече и
други диви лешояди.

ул. “Георги Димитров” 26
Централа 09727/ 21 36
Факс:
09727/ 23 23
e-mail: medkovec@mail.bg

СНИМКА: ДРУЖЕСТВО ЗА
ЗАЩИТА НА ХИЩНИТЕ ПТИЦИ

На гости
ни е

ОБЯВА
На основание чл.44, ал.І, т.7 от ЗМСМА
във връзка с изпълнение на решение №245
от протокол № 27/29.10.2009 г. на ОбС и
Заповед № 174/16.11.2010 г. на Кмета относно
разпореждане с частна общинска собственост
община Медковец, област Монтана

лешояд
от Израел
На 9 и 10 септември т.г. Георги
Стоянов от Дружество за защита
на хищните птици наблюдава на
адаптационната волиера във Врачански
балкан тригодишен див белоглав лешояд.
Орнитологът успя да го разгледа
отблизо и установи черен пръстен с
бели букви Н13 на левия му крак и зелен
пръстен с НВ на десния. Птицата се
задържа в района, където в момента се
намират 14 белоглави лешояди, внесени
от Испания.
При кореспонденция с Охад Хатзофе
от Израел стана ясно, че белоглавият
лешояд е маркиран в планината Кармел
в Израел през октомври 2007-а като
нулевогодишна уловена птица.
Същата птица е наблюдавана по-късно

“Ворошилов”

в Дадя, Гърция и над Босфора, Турция
през 2008 г., ав през 2009-а в Израел.
Волиерата във врачанския Балкан е
една от четирите изградени по проекта
LIFE08 NAT/BG/278 за реинтродукция на
белоглавия лешояд по протежението на
Стара планина.
Основните участници в този проект
са „Зелени Балкани“, Фондът за дивата
флора и фауна и Дружеството за защита
на хищните птици.
Осем от птиците ще бъдат пуснати в
средата на октомври т.г. на територията
на природен парк „Врачански Балкан“.
Екипът на проекта и дирекцията на парка
се надяват, те да се задържат в района и
да привлекат и други диви лешояди като
госта от Израел. ■Слово плюс

••ГРАДИНСКИ ЦЕНТЪР••
Монтана, “Нова Деница”, етаж 1

• 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

“БОРТОМ”

• екзотични цветя
• декоративни дървета и храсти
• ръчно изработена керамика
• торове и препарати
• консултации
• аранжиране на сухи цветя
Поръчки на едро. Тел. 0884 460 521

“ДЖОЙС”

ЦЕНТЪР ЗА ГУМИ,
АВТОСЕРВИЗ
ЦЕНТЪР ЗА ГУМИ

Монтана, бул. “Трети март” 116, тел. 096 301 110
Богат асортимент леки, лекотоварни и
специални гуми от всички видове и марки, вътрешни гуми,
ремъци, лагери, масла, добавки и аксесоари

ГУМИ – СЕРВИЗ

Монтана, ул. “Диана” № 17,

ОБЯВЯВА

Публичен търг с явно наддаване за продажбата на
недвижим имот частна общинска собственост:

тел. 096 329 696

Всички видове ремонти по
● ходовата част и двигател,
● регулиране на преден, заден мост
● регулиране на фарове,
● компютърна диагностика и много други
В магазинната част се предлага богат асортимент от гуми,
масла, авточасти и аксесоари

Монтана
бул. “Трети март” 31

Анжела
Димитрова
стилист
ОТ ПОНЕДЕЛНИК
ДО ПЕТЪК: 11.30 – 19.00 ч.
СЪБОТА: 10,30 – 14.00 ч.

ЗА КОНТАКТИ:

0888 396 947

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

Дворно място с площ 1250 кв.м ведно с
построената в него едноетажна сграда
(сглобяема конструкция) със застроена площ
240 кв.м (построена 1987 г.) – комбиниран
магазин за хранителни стоки, находящ се
в кв. 42а, пл. № 1347 по сега действащия
регулационен план на с. Медковец, област
Монтана
Търгът ще се проведе на 02.12.2010г. от 13.30
ч. в заседателната зала на община Медковец от
комисия в състав:
Председател:
инж. Иван Евстатиев Иванов,
директор СА
Членове: 1.инж. Цветан Йорданов Атанасов,
ст. експерт ОС, Гр.З, ОМП
2. инж. Николай Божиков Динчев,
младши експерт ЕП
3. Мариан Цветанов,
юрисконсулт
4. Нели Първанова Табакова,
финансов контрольор

Първоначална тръжна цена на имота:
6474,00 (шест хиляди четиристотин
седемдесет и четири) лева.
Депозитът за участие е 10% от стойността
на имота и ще се внася
до 12.00ч. на 02.12.2010г. на касата
на общината.
Стъпка на наддаване 1 (едно) на сто
от първоначалната цена.
Оглед на имота – всеки работен ден.

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

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ЖУРНАЛИСТ”
Враца, ул.”Цв. Кръстенякова” 13 ОКС

Председател
на кооперация
“Журналист”
и гл. редактор:

Параскева Маркова
тел. 0886 024 339

Печатница
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а малката уличка „Д’Алма“, досами кея на
наведе на парапета.
Сена в Париж, досами Понт Д‘Алма живееВятърът духна широкополата му шапка във водише мосю Жак Дюпон, консиерж (портиер) на
те. Дюпон се прибра разстроен и гузен. Не хапна
прастарата, петата олющена сграда от времето на залък от коравия хляб. Уви се в излинялото одеяНаполеон. Никой не знаеше, кога точно е присло и потъна в лоши размисли. Унесен в кошмартигнал от дълбоката провинция на Бретан този
ната дрямка, дочу драскане по вратата на стаята.
портиер. Той водеше едно скромно ежедневие и
Дори като че ли нещо проскимтя. Скимтенето се
се оживяваше само по Нова година, когато по стар повтори. Значи не халюцинира. Дигна се от леглопарижки обичай живеещите в блока го поздравято. Запали лампата и отвори вратата. В изумление
ваха с обичайното френско “Бон аниверсер” и му
видя собственото си куче – Коклето. То, цялото
поднасяха скромни подаръчета или лакомства.
премръзнало, стискаше широкополата му шапка.
Неизменен другар на портиера беше старото му
От шапката и от увисналата му опашка се стичаха
куче Кокле, което по цял
струйки вода. Кучето присден дремеше в краката му
тъпи няколко крачки. Пусна
и със своя нюх дружелюбно
шапката и издъхна.
поскимтяваше, когато преМосю Дюпон изпадна в ужас.
минаваха съседи, или поНевидима желязна ръка стилайваше на външните редки
сна сърцето му. Почувства
Несподелени угризения
посетители. Минаха години.
адски болки в сърдечната
Старият консиерж видимо особласт, които се излъчваха
и разкаяния
таря. Чертите на лицето му се Документален разказ
към лявото рамо и лявата
изостриха. Започна да не се
ръка. Изпоти се – плувна във
от Трифон МИХАЙЛОВ
бръсне. Занемари се. Започвода. Прилоша му. Едвам се
на да не може да изпълнява
домъкна до първата врата
и портиерските си задължения. Никой от съкоопена партера. Събуди мосю Жорж Лафонтен. Повика
раторите и не помисляше да го гони от жилището.
го в стаичката си. Сънен, мосю Жорж го последва.
Старият му приятел Коклето също застаря. Все
Дюпон му каза с шепнещ глас: “Скъпи, мосю Жорж!
по-рядко вечер излизаха да се разхождат по кея.
Умирам! Моля ви, не викайте амбюланса (линейкаПодаянията някак си също намаляха. Хлябът на
та). Погребете ме с моето куче. В един гроб с моя
мосю Дюпон стана оскъден за двама. Една вечер
верен другар Кок…” И не довършил думата, рухна
в главата му се прокрадна една мисъл: “Да се раз- на пода и умря. Чак тогава мосю Жорж забеляза
дели със своя сътрапезник и реши най-страшното
кучето и широкополата шапка.
– да се отърве от Коклето. И както минаваха една
При скромна церемония били погребани мосю Дюмразовита есен на вечер по моста на Сена, спря
пон, Коклето и една несподелена тайна!...
ненадейно и бутна кучето във водата. То жално
Париж, юли 1972 г.
изскимтя и потъна във водите на реката. Дюпон се Из цикъла “Моите парижки съновидения”

Коклето

Литературна вечер
►
Почитатели
на врачанския
поет Цветан
Илиев се събраха
в „Старинният
файтон“ за
представянето на
новата му поетична
книга “Като сълза
на Богородица”
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Втора книга

С

тиховете, които
публикуваме тук са
част от новата книга на
талантливата поетеса

Александра Симеонова
“Отиваш си, лято”
Авторката е
завършила Великотърновския
университет.
Работила е
като учителка и експерт
по български
език. Печатала е стихове в
местни, централни и чужди
медии.
Александра Симеонова
***

СЪЗДАДОХ ТЕ
със най-жадувани черти
и свидни думи.
Измислих ти
невъзможно мъжки характер.
Наказах те да бъдеш обаятелен.
Надарих те с глас, който обрича.
Дадох ти незабравими очи
и щастливото бреме
да бъдеш обичан.
Трудно ти беше.
Не издържа на вихъра празничен.
Завърна се в делника
при най-обикновените неща.
Сега не смей
да стъпваш по тротоарите,
прегърнали топло
златото на есента.
Ще се опариш…

Сбогуване

СНИМКИ: БОРИС МАРКОВ

Петър Доневски
На 15 ноември
в литературния
салон “Старинният
файтон” – София,
врачанският поет
Цветан Илиев
покани своите
почитатели за
представяне на
новата си поетична
книга “Като сълза
на Богородица”.
Присъстваха
видни литератори като проф.
Милена Цанева, проф. Съчанска,
литературните критици Пенчо
Черняев, Петко Тотев, Петко
Шаламанов, Димитър Гулев, Георги
Душански, журналисти и други
ценители. Те уважиха поета-лирик,
който в новата си изява по нов, поразличен начин претворява чрез
художествени средства дълбоката си и
неотменна любов към жената, съпруга
и майка, която е изпълвала дните на
целия му живот.
Водещият срещата, поетът Велин
Георгиев, в характерен за него стил
говори за Цветан Илиев като човек,
гражданин, родолюбец и автор със
значимо присъствие в литературата.
Велин Георгиев видя новата творба
на врачанския автор и като поема,
и като роман, в който има всички
достойнства на една любов –
драматична, болезнена, пречистваща
и светла.
Свои мисли и цялостна оценка на
стиховете в новата поезия на Цветан

в “Старинният
файтон”

Илиев направи
литературният критик
Пенчо Черняев.
Прочел и анализирал
стиховете на поета,
критикът разкри
дълбоките нравствени
и художествени
достойнства на авторовата лирика,
неговата любов, преклонението му
пред оная богиня на живота, за която
с ръка на сърцето си авторът изписва
стих след стих, създавайки нейния
светъл и духовен образ.
Колко искрен и открит е поетът.
Понякога сърцето е гневно от
тревожното ни ежедневие,
но многократно
любвеобилно е то, когато
поетът възпява любимата
жена с душа на ангел,
с топло чувство, което
блика неудържимо,
нежно, с неподправена
искреност:
Гориш ли ти и
всичко в мен изгаря.
Боиш ли се
и аз съм с теб в страх.
Голямата ни вяра
е и моя вяра.
При твоя смях
и аз цъфтя от смях.■

В такава вечер,
в такава вечер
звездите тъгуват.
И мракът слиза, сякаш е вечен.
В такава вечер
с теб се сбогувам.
С тебе далечен,
създаден от мене
или роден наистина?
В такава вечер
от обич обречена,
измислен или действителен
си ми потребен.
В такава вечер,
сърцето ми тръгва след тебе.
Тревите само мрака целуват.
В такава вечер,
тъмна изгубена.
В такава вечер,
с тебе се сбогувам.
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