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Добрата новина

В Чипровци са притеснени,
че се готви манипулация на
изборите в града

Снегът няма да
уплаши Монтана
Местните управи са изчерпали
80 на сто от средствата за зимното поддържане през тази година,
каза кметът на Монтана Златко
Живков. Той припомни, че от
Националното сдружение на общините поискаха държавата да
даде още 6 млн. за почистването
на пътищата.
С 11 автомобила, 2 опесъчителя
и 1 багер ще чисти монтанските
улици тази година общинското
предприятие “Чистота”.
Общо 55 души влизат в екипите, които ще обслужват техниката
и ще ринат ръчно снега по тротоари, площади и алеи. На общината вече са доставени 70 т сол и
800 т пясък, съобщи кметът.
Монтана е разделена на 11
района, за всеки има осигурени
екипи и техника. Улиците в града са 104, а общата им дължина
е 207 км. Естествено първо ще
бъдат почистени основните артерии, а после и второстепенните.

Общината
е готова за
зимата, обеща
кметът Живков
В срок приключи подготовката за
есенно-зимния сезон в Монтана,
отчете градоначалникът.
Създадена е нужната организация за почистването на пътната
мрежа в общината. Съставен е
графикът, ясни са дежурствата.
Солта и пясъкът ще стигнат за
по-голямата част от студените и
снежни месеци, смятат специалистите. Техниката е обезпечена на
този етап.
Дали държавата ще отпусне
допълнително средства за тази
дейност, все още не е ясно.
Заради обилните снеговалежи
миналия сезон по-голяма част от
сумата, предназначена за поддър-

Златко Живков

жането на шосетата е изхарчена,
припомниха експертите. Въпреки
това ние не можем да оставим
града и общината непочистени,
каза Златко Живков.
Нов момент тази година е чистенето от общините на републиканската пътна мрежа в рамките
на населените места.
Подписан е вече споразумителният протокол с Областното
пътно управление, според който
местната управа ще поддържа
републиканските шосета срещу
4070 лева.
Доколко е достатъчна тази
сума, кметът на Монтана отказа
да коментира. ■Слово плюс

Премиерът откри модерна

кравеферма в
Добри дол

 Видинският митрополит
Дометиан, отслужи
тържествен водосвет.
СНИМКА: КРУМ КРУМОВ

Собственикът на известната фирма “Пършевица” Димитър Зоров
покани за откриването
на модерен кравекомплекс в Добри дол край
Лом фермери от цялата
страна и премиера Бойко Борисов, който преряза лентата. Това е един
от най-големите кравекомплекси в Европа
и най-голям и модерен
на Балканите. Собственост е на другата фирма
на Димитър Зоров –
“Алексия-2002”.
Кравефермата е изградена със собствени
средства, пари от фонд
“Земеделие” и кредит
от Българската банка за
развитие. Общата инвестиция е за 15 млн. лв. В
нея се отглеждат 2200
крави със средна мле-

чност 28 литра на ден.
Сега всеки ден от фирмата тръгват към “Пършевица” 30 тона мляко.
Амбицията на Димитър
Зоров е догодина да увеличи бройките на крави-

те с още 600 и дневното
производство да бъде 50
тона.
Бизнесменът сподели
пред журналисти, че
млечните продукти на
“Пършевица” са с висо-

Скъпи приятели,
представяме ви

Цветно
младежко приложение
от 3-а до 6-а стр.

•

Станишев:
Ние мислехме
за хората, а не
за магистрали

ко качество. С тях той
храни и своето семейство.
И досега производството на неговата фирма е според българските
стандарти, за които
напоследък се говори, че
ще станат задължителни.
“Пършевица” изнася
главно бяло саламурено
сирене и кашкавал за
САЩ, Полша, Русия,
Словения, Италия и др.
Увеличава се и пазарът
на продукцията в Германия, където тя вече
представлява интерес
и за немците, освен за
живеещите там турци.
Нашият шанс, казва
Димитър Зоров, е пазарът в Русия, който
може да поеме 4000
тона годишно, ако ние,
млекопроизводителите,
се обединим. ■Слово
плюс

Изборният кодекс, който предлагат управляващите, ограничава демократичните права
на хората и обслужва политически цели на
ГЕРБ. Това заяви председателят на НС на
БСП Сергей Станишев на пресконференция
след заседание на ИБ в Монтана. Социалистите се противопоставят категорично на
намерението на мнозинството да ограничи
правото на гражданите от малките населени места в страната да избират своите
кметове. И реално те да се превърнат в
политически назначенци.
Членът на ИБ на БСП Янаки Стоилов даде
за пример област Монтана, където по новия
Избирателен кодекс в 85 села, от общо 120,
кметовете трябва да бъдат назначавани.
Стоилов изтъкна, че наред със закриването
на пощенските станции и липсата на средства за пътната мрежа, ограничаването на
изборното право на хората обрича на доизживяване малките селища.
Според депутата предстоящите избори ще
бъдат не само по-малко демократични, но и
двойно по-скъпи заради увеличаването на
изборните разходи на партиите.
От левицата са категорични, че ще се противопоставят в парламента на ограничаването на правата на гражданите. „Ще обмислим последващи действия за сезиране на
КС”, заяви Янаки Стоилов.
Секретарят на НС на БСП Корнелия Нинова
отбеляза, че има напрежение сред хората
от Чипровци. Те са й споделили, че голяма
група роми се мести от Лом в Чипровци и се
регистрира в общежитието на мината, която
е в ликвидация. Това се прави в нарушение
на Закона за етажната собственост, защото
в едно помещение се регистрират 10-15
човека. Навярно целта е да се манипулират
изборите в Чипровци, смятат местни хора.
Според Станишев липсва национална политика за развитие на цяла Северозападна
България. По думите му ГЕРБ влагат пари
само в големите градове, и най-вече в столицата, за сметка на останалата част от
страната. „Ние не искаме да видим България, която е концентрирана в 3-4 града, заобиколени от пустиня”, заяви той и напомни, че в рамките на предишното управление
държавата е инвестирала 250 млн.лв. за
развитието на региона. Предприемаха се
мерки за намаляване на безработицата,
благоустрояването на района и стимулирането на бизнеса. При управлението на
ГЕРБ обаче, реалността е по-различна. За
последната година безработните в страната
са се увеличили със 100 хиляди, а в някои
общини от Монтана, безработицата стига
дори 30%. Ние мислехме за хората, а не
за магистрали, каза той на срещата си с
гражданството.■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
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Градът през 2030

Кметът на Мездра
представи местната
власт на световен
конгрес в Мексико
Като член на УС на НСОРБ Иван Аспарухов взе
участие в третия Световен конгрес на
обединените градове и местните власти (UCLG)
Мирослав Гетов

Кметът на община Мездра
Иван Аспарухов взе участие в
качеството си на член на УС на
Националното сдружение на
общините в Република България
(НСОРБ) в ��������������������
III�����������������
-ия Световен конгрес на Обединените градове и
местните власти (UCLG), който
се проведе в столицата на Мексико - Мексико сити. В срещата
се включиха над 2000 местни и
регионални лидери от цял свят,
които обмениха идеи и обсъдиха
ролята на местното управление
за развитието на градовете и

регионите и благополучието на
техните граждани. Сред тях бяха
кметовете на Рим, Париж, Виена,
Мадрид, Женева, Щутгарт, Москва, Лос Анджелис, Пекин, Сеул,
Йоханесбург, Монреал, Буенос
Айрес, Сао Паоло, Мумбай и др.
„За мен е голяма чест, че имах
възможност да представлявам
България в този престижен форум. Още повече, че от всички
новоприсъединили се членове
на Европейския съюз само ние
и Румъния бяхме поканени да
се включим в дискусията и вземането на решения", коментира

кметът Аспарухов.
На конгреса бяха обсъдени
три основни, взаимносвързани
теми: влиянието на глобалната
криза на местно ниво, градът
през 2030 г. и местното управление - партньор в новото глобално
управление.
В рамките на първата пленарна
сесия бяха обсъдени финансовите, икономическите и фискалните
кризи, оказващи влияние върху
развитието на градовете и регионите; климатичните и енергийни
кризи и демографски предизвикателства; кризите, свързани с

►Част от делегатите на световния конгрес
в Мексико сити, сред които е и кметът на
Мездра Иван Аспарухов. СНИМКИ: АРХИВ

Марио Тодоров

- Каква е целта на предлаганите изменения и допълнения в Закона за етажната собственост?
- Целта е по-ясното му разбиране и
непротиворечиво прилагане. Редактирани
и прецизирани са текстове, опростени са
някои процедури. Създадени са нови разпоредби.
- Какви са основните предложения в
законопроекта?
- Ползвателите по договор за собственост да имат същите права, както и собствениците. В повечето случаи това са
родители, които са прехвърлили правото
на собственост върху имотите си на низходящи. Обикновено това са възрастни
хора, с опит и сериозно отношение към
управлението на етажната собственост
(ЕС).
Прецизират се текстове и се дефинира
съдържанието на книгата за собствениците. Законопроектът предвижда в нея да се
вписват идентификационният и описание
на самостоятелния обект, делът на обекта
в общите части на сградата, трите имена
на собственика – за физически лица, а
в случаите, при които собственик е юридическо лице – наименование и име на
представляващия, имената на членовете
на домакинството /членове на семейството/, които живеят заедно със собственика,
началната дата на обитаване, имената на
обитателите, в обекта на самостоятелно
правно основание /несобственици, например наематели/ и началната дата на обитаване, данни за временно пребиваващи
лица в обекта за повече от един месец,
датата на вписване и датата на отписване
/гости, роднини и т.н./. Не се вписва ЕГН и
номерът на акта за собственост.
Опростяват се процедурите по свикване
и провеждане на общото събрание, като
се предвижда то да се свика чрез покана,

Тодор
Стоянов

Иван Аспарухов

околната среда и разрастващите
се бедност и неравенство.
Втората пленарна сесия акцентира върху ролята на местните и
регионални лидери за формирането на реалистична и позитивна
визия, стратегии и политика
за развитие на градовете през
следващите две десетилетия.
На третата пленарна сесия
бяха представени тенденциите
в глобалните и континентално
регионалните структури, новите
идеи за международно управление на климатичните промени и
партньорството между местните
власти при вземането на глобални решения и регионалното
интегриране.
На форума бяха приети Манифест за бъдещата визия на града
през 2030 г. и Препоръки от Световния конгрес на Обединените
градове и местните власти, в което бяха дефинирани 13 ключови
послания към международната
общественост, правителствата и
партнъорските организации.
Сред тях са: за влиянието на
икономическата и фискална криза, за предизвикателства на климата, за овластяване на градовете
и общностите, за добро местно

Директор на “Държавна собственост
и жилищна политика” в МРРБ

Подготвят се
изменения в Закона за
етажната собственост
която се поставя на най-малко две общодостъпни и видни места не по-късно от
седем дни преди датата на събранието,
а в неотложни случаи – не по-късно от 24
часа преди това. Ако събранието не може
да се проведе в посочения в поканата час
поради липса на кворум от 67 на сто от
идеалните части, то се отлага с един час,
провежда се по предварително обявения
дневен ред и се смята законно, ако на
него са представени не по-малко от 33 на
сто идеални части от общите части на ЕС.
-Предвиждат ли се различни начини
на приемане на решения от общото
събрание?
- Да. Решенията за размера на консумативните разходи за общите части на сградата; за извършване на дейности по топлоснабдяването, водоснабдяването или
на дейности, предвидени в други закони;
за улесняване достъпа на хора с увреждания; за санкциониране на собственик или
обитател могат да се вземат, като броят
на гласовете се формира според боя на
индивидуалните обекти в ЕС.
За членове на управителния съвет и на
контролния съвет могат да се избират и
упълномощени от собственика (собстве-

ниците) лица, които са в роднинска връзка
с тях и обитават съответния обект. Допълва се, че в сгради в режим на ЕС, в които
са разположени самостоятелни обекти
– собственост на юридически лица (жилища, магазини, ресторанти, производствени, стопански и други обекти с нежилищно
предназначение), за членове на управителния съвет могат да бъдат избирани
писмено упълномощени от собствениците
техни представители.
- Каква ще бъде политиката относно
създаването на сдружения на собствениците?
- С оглед стимулиране на инициативите
за изпълнение на дейности по обновяване
на сградите, се допуска да могат да бъдат
създавани и сдружения на собствениците,
представляващи не по-малко от 67 на сто
от идеалните части от общите части от
ЕС. В този случай сдружението може да
излъчи представител, който да участва в
общото събрание по правилата, установени в закона. Целта е тези юридически
лица да могат да кандидатстват за съфинансиране на обновителни дейности
пред национални, общински и европейски
фондове.

управление и стратегическото
планиране, за културното многообразие, за нов международен
статут за местните и регионални
правителства и ��������������
UCLG����������
, за партньорство в международното
развитие, при вземането на глобални решения и в регионалната
интеграция, за правата на жените
като съществен елемент на управлението и т. н.
На конгреса бяха избрани нови
ръководни органи на UCLG:
президент, вицепрезиденти и
изпълнително бюро.
За президент на световната
организация на Обединените
градове и местните власти беше
избран кметът на Истанбул Кадир Топбаш, а за вицепрезиденти - кметовете: на Лисабон Антониу Коща, на Сан Хосе (Коста
Рика) Джони Арая, на Гуанджоу
(Китай) Янг Гуангниниг, на Хараре (Зимбабве) Мушадей Масунда и на Казан (Русия) Илсур
Метчин.
След като Флоренция (Италия)
и Лион (Франция) се отказаха в
полза на третия град-кандидат, бе
решено следващият конгрес на
UCLG да се проведе през 2013 г.
в столицата на Мароко Рабат.■

- Ще бъде ли необходима регистрация на етажната собственост в общинската администрация?
- Създава се възможност за активизиране на процедурите за тази регистрация,
като се намалява обемът на необходимата информация за сградата. Част от данните ще се попълват служебно. Срокът
за регистрация е до 30.06.2010 г., но се
удължава срокът, в който кметът на общината свиква служебно общо събрание.
Прецизират се текстовете, отнасящи се
до заплащане на разходите за управлението и поддържането на общите части
на сградата (входа). Въвежда се наказателна санкция за всеки собственик при
неспазване на срока за свикване на общо
събрание в ЕС, вписване в книгата на
собствениците и подаване на заявление
за вписване в регистъра, като се предвижда възможност всеки собственик да бъде
санкциониран от кмета на общината с
глоба от 100 до 500 лв.
Удължава се от 6 месеца на 1 г. срокът,
в който кметът на общината организира
провеждането на общи събрания и избор
на управителни органи в сградите в режим на ЕС, когато не са свикани такива
събрания. В Закона за местното самоуправление и местната администрация
се предлага нов член, с разпоредбата на
който по решение на общинския съвет, в
общината може да се създава общински
фонд за обновяване на многофамили
жилищни сгради.
- Имате ли други очаквания?
- В рамките на съгласувателната процедура по реда на Устройствения правилник
на Министерския съвет и неговата администрация и последващите обсъждания в
комисиите на Народното събрание, както
и на първо и второ четене биха могли да
се обсъдят и възприемат и допълнителни
разпоредби.■

Цветно
®

младежки страници
на “СЛОВО плюс”
БРОЙ 1 (1), ГОДИНА I
2 - 8 ДЕКЕМВРИ 2010

ЕКОПОЛИС
Мери Евтимова
Сутринта на 14 ноември
сдружение „Равен старт – Бяла
Слатина”, представители на
сдружение „Различни, но ръка
за ръка” и група от Младежкото
обединение на БСП посадихме
дръвчета между улиците
„Златия” и „Родопи”.
Идеята на проекта, който
озаглавихме „Да направим Бяла
Слатина по-зелена и красива”,
е на Мариян Алексиев, зам.председател на „Равен старт"
Споделихме с други млади хора
и решихме това да бъде нашата
цел: да направим родния град
по-добро място за живеене.
Засадихме 130 дръвчета,

главно липа, и ги оформихме в
красиви алеи.
Имаме намерение да
почистим и да продължим
залесяването до края на улици
„Златия” и „Родопи”. Искаме
да възобновим и залесителния
пояс на Борованското шосе като
очакваме да привлечем още
доброволци.
Всички се потрудихме в
неделния ден и е важно
да кажем, че работихме
благотворително. Надявахме се
да помогнат хората от квартала
и други организации, но за
съжаление бяхме сами.
Сърдечно благодарим на
кмета на община Бяла Слатина

Деца срещу
родители в
правописна
надпревара
Мездра е градът иноватор в кампанията на М-Тел и Академика БГ
„Бъди грамотен”. В мездренското
основно училище “Св. св. Кирил
и Методий” се проведе специална
правописна надпревара – ученици
срещу родители. Това е първата подобна проява от националната кампания “Бъди грамотен” и е по идея
на Евгения Петкова, начален учител
от училището в Мездра.
В състезанието се включиха 12
родители срещу 30 деца от 4 клас.
Отборът на родителите победи с
малка разлика. Възрастта оказа
влияние, а не знанията, смята учителката Евгения Петкова.
В „Бъди грамотен” днес ще се
включват още 130 деца от 2, 3 и 4
клас на същото училище. Техните
резултати ще бъдат ясни във вторник.
Близо 5000 ученици от цялата
страна се включиха в „Бъди грамотен” досега. В откритите сесии, през
юни в София, 3000 столичани от
всички възрасти имаха възможност
да тестват безплатно знанията си по
роден език. Целта на кампанията е
да поощри доброто владеене на българския език. Към момента в цялата
страна са проведени 51 състезания,
като над 1000 деца с отлични резултати бяха наградени от М-Тел.
Инициативата ще продължи и през
следващите месеци.
Kампанията „Бъди грамотен” e част
от социалните инициативи на телекома през 2010 г. Техен акцент са образованието, грамотността и съхраняването на родния език. ■Цветно

Доброволци
в Бяла
Слатина
залесяват
улици

ЦИТАТ НА СЕДМИЦАТА

СНИМКА: ИНТЕРНЕТ

инж. Венцислав Василев, на
секретаря на общината Иван
Даков и на директора на
Общинско предприятие „Чистота
и озеленяване” Томо Томов,
за това че ни помогнаха да
се изравни терена с верижен
трактор, да се извозят боклуците
и ни дадоха посадъчен
материал.
Ние помежду си събрахме
пари и платихме на тракториста,
който изора част от мястото за
засаждане.
Искаме да призовем всички
организации да се обединим и
да работим заедно за благото на
нашия любим град. ■

Александър Морфов,
най-успелият в чужбина
български театрален
режисьор, пред в. Труд:
☐ Независимо дали влиза като слон,
като бандит, като локомотив или с кални
обувки в Западния свят, в него доскоро
имаше неосъзнато достойнство на мъжкар,
на истински мъж. Той обаче загуби това
качество, животът го пречупи. Като те
раздруса животът, първо ти падат честта,
достойнството и моралът.
Може да се сетите какво остава: амбиция,
низост, инстинкт за самосъхранение"
☐ "Премиерът за мен е един
нискоинтелигентен охранител, който по
стечение на обстоятелствата стана премиер
на България. От което ми е малко неудобно
за българския народ, но това е факт.
Често си мисля, че не съм част от този
народ. Хората, които вършат цялата тази
свинщина наоколо, не са моят народ.
Същият той, който си хвърля боклуците от

балкона и слуша чалга, си избра и този
премиер.
Това не е моят премиер. Но нямам
друг избор, освен да го търпя, защото
мнозинството го е определило за такъв."
☐ "Българинът си остана толкова
несвободен, колкото си беше и преди.
Просто едната система се смени с друга.
Всяка система с течение на времето се
изражда, самоизопачава, защото започва
да манипулира.
Дори комунизмът в основата си е една
добра утопична идея, в която човекът няма
господар, всеки получава за труда си онова,
което е изработил, всички сме с еднакви
права. Но това се изроди в тоталитаризъм.
А нашето днес е балканска източна
псевдодемокрация - всеки може да
използва законите и правата си по начин,
който му е удобен.
На еволюционно ниво сме много ниско,
за да искаме някакво хуманно развитие.
Ние сме на предишното стъпало, преди
стъпалото на обществото, готово за
демокрация."■

Цветно
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Александър
ВасилевВасилевса:

Разруши, за да
сътвориш нещо
по-съвършено
Сбирката
"Метаморфози"
включва 104 платна,
показани в галерията
на Регионалния
музей във Враца
Елеонора Цанова
Така със сигурност е сътворен
светът. След "големия взрив",
който разпилял съществуващото,
се появило нещо ново. Дали то е
по-съвършено, дали е по-красиво и
по-приемливо, не се знае, защото
ние сме вътре в него.
Нещо такова се случи и на
поредния пърформанс, който ни
показа Александър ВасилевВасилевса.
Завърнал се след дълъг гурбетлък
зад океана, където, освен че е
работил какво ли не, Сашо се е
докоснал до противоречиви, необятни
и съвсем причудливи за нас светове
и хора, променили изцяло неговото
усещане за живота. Отворил очи
за различното,направил в Америка
първите си, макар и плахи опити,
чрез четката и боите да пресъздаде
своите емоции, той се връща в
родния град. И тук става чудото.
Открива приятели и съмишленици,
които му дават уроци по живопис и
му вдъхват увереност. Така започват
неговите "Метаморфози" , в които
изповядва своето верую:"Разруши,
за да сътвориш нещо по-съвършено,
нещо по-добро, по-истинско и ново !"
В картините на Сашо можеш да
откриеш много неща . Поклонение
към големите творци, Пикасо и
Модилияни, парченца синъо небе
и късчета ярки разпиляни слънца ,
заряд от бунтарство, срещу хаоса,
който ни обгражда и уморотворяващо
спокойствие. Това, което Василевса
ни показва в своите "Метаморфози"
е светът, който прелива от едно
състояние в друго, но никога не е
застинал, не е същият .
Изгаряни, минали през валяк,
през огън и вода, разбивани с

◄ Момент от откриването
на изложбата, където, пред
десетките гости и почитатели
на авангардното изкуство,
Василевса превърна една
рисунка в три нови живописни
платна, всяко с различно
послание. СНИМКИ: АВТОРЪТ

чук , забучвани на рогата на бик ,
запазвайки истинността си в своите
детайли , те се раждат отново в
други платна, с друг заряд , носещи
различно послание. Единствената
картина, която не е била подложена
на метаморфози е "Надежда" и за
нея авторът казва,че надеждата е

една, затова и тази картина е само
една.
"Трансформирайки се, от едно
състояние в друго, светът се
променя, за да стане по-съвършен".
Така мисли Сашо, който снощи
ни поднесе своето поредно
предизвикателство.На изложба в

“БОРТОМ”

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,

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

тел. 096 306 969 GSM: 0886 922 092

галерията на Регионалния музей той
подреди 104 свои платна, рисувани в
последните една-две години.
Пред десетките гости и почитатели
на авангардното изкуство, той отново
извърши едно свещенодействие.
Разкъсвайки, превърна една рисунка
в три нови живописни платна, всяко
от които с различни послания. От
рисунката на големия български
художник Димитър Казаков-Нерон ,
част от неговите "Дневници" от 1986
година, която Василевса разряза
на три части , дорисувайки ги той
сътвори три нови платна, с нова
енергия и заряд.
Причудлив за врачани, често
неразбиран и като творец, и като
човек, Сашо разбуни града ни с
творческите импулси, с които ни
зарежда, доказвайки, че и тук, в
малкия град има творци, за които
светът е широк и които правят
големи неща. Картините му носят
ново звучене, нещо от американския
авангардизъм, от духа на Пикасо и
Модилиани, но и част от Испания,
с "Българската корида", носят
много красота и будят различни
чувства, а във всяко направено след
разрушението ново платно, той
вгражда своето виждане за нашия
луд свят.
С този жест, подчертава Сашо ,
изразявам и уважение към големия
творец Димитър Казаков. Рисунките
на Нерон са единствените творби
на български художник, изложени
в Центъра за модерно изкуство
в Париж - Бобур, или "Жорж
Помпиду".
И както казва учителят и приятел
на Василевса, известният врачански
художник Тодор Ваков, той е
тръгнал от Ню Йорк, за да открива
своите си светове, за да стигне
небето, а небето е за всички. Скоро
Александър потегля отново по света
да търси себе си и място за своите
платна по големите европейски
галерии. Да му пожелаем успех.■

Цветно
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С ОБИЧ ЗА НАЙ-МАЛКИТЕ

Община Видин:
Всяко дете е
важно за нас
Информационна кампания
за правата на детето стартира във Видин. Тя минава под
надслов:
„Всяко дете е важно
за нас. Община Видин е
приятел на детето”
и има за цел да привлече
вниманието на гражданите
върху проблемите и правата
на децата.
По този начин се отбелязва за 21-и път годишнината
от подписването на Международната конвенция за
правата на детето на ООН.
В акцията на УНИЦЕФ и
община Видин са включени
членовете на Младежкия
парламент Видин.�����
����
Младежите разлепят плакати
и раздават брошури, за да
запознаят съгражданите си
с правата на най-малките
жители на общината. Организаторите очакват в
кампанията да се включат

повече участници като това
може да стане по различен начин – като споделят
своите виждания за това,
какво е да бъдеш приятел
на детето, като разказват
за инициативата на хора от
своята среда, като разясняват на децата техните права
и задължения, като им показват обич и загриженост.
На страницата на община
Видин във Фейсбук ще се
инициира дебат, открит е и
имейл адрес за адресиране
на писма до общината:
vidin.friend@gmail.com
Кметът на община Видин
пръв подписа през октомври
т.г меморандум по проекта
на УНИЦЕФ „Община – приятел на детето”. Споразумението е с цел създаване
на мрежа от общини, които
да предприемат сериозни
действия за подобряване
живота на децата.
„Община – приятел на
детето“ цели да помогне
за прилагането на Конвенцията за правата на
детето на местно ниво
и за реална защита на
децата и тяхното благосъстояние.
През 2009 г. видинската
община получи почетен
приз от УНИЦЕФ на церемония в столицата, за
изпълнение на всички
изисквания на международната организация за
предоставяне на социални дейности на местно
ниво. Представители на
УНИЦЕФ многократно
са изтъквали, че Видин е
сред общините с най-добра социална политика в
страната.■Цветно

Ябълката
Рангел Колданов *
Светът е ябълка. Овален, сладък, с крехка
дръжка, прикрепен към клона на човешкото
безумие. Уязвим, уханен, приласкал
във вътрешността си семето на новото,
непознатото и очакваното.
Ябълка...
Представям си баба – с кротка усмивка и
смъкнати очила, как ми чете приказката за
„Тримата братя и златната ябълка”. Тогава си
мислех: „Добре, че съм вторият брат и не се
налага да убивам ламята”. И за по-големия
ми брат също нямаше опасност. „Дали от
много ябълки тези глави растат така бързо?”
- се питах. „Сигурно е от витамините...”
Да, но и много смелост си трябва, за
да тръгнеш да се биеш с триглав змей,
за да запазиш златната ябълка. Фактът,
че другите братя заспивали безумно
дълбоко докато чакали ламята показва,
че веществата в този плод са полезни за
съня и релакса на организма. Може сънят
да се явява и като странично действие на
минералите и витамините в ябълката. Но
се съмнявам! Все пак Адам, след като е
изял ябълката, не е легнал да спи. Поне не
сам. Може би пред науката стои дилемата:
*Авторът е спечелил I място в Националния
конкурс за младежко творчество “Ябълката”

Мажоретките и
оркестърът на ПМГ

на турне в Турция

„Дали ябълката провокира въображението и
увеличава либидото или подсилва фобията
от самота и мрак и човек търси партньор до
себе си?”
Ами Спящата красавица? Толкова наивно
момиче... За една ябълка дава сто години
от живота си. Това нейното или е алергичен
шок, или чиста лакомия. И отново – добре,
че е ябълката, за да я открие голямата й
любов - принцът, макар и при малко странни
обстоятелства. И друг извод следва – всеки
може да бъде търговец на ябълки – дори
грозни и зли стари вещици. Тоест, ябълката
няма нужда от реклама.
Освен че има седативно действие, ефект
на афродизиак, ябълката според мен
подсилва паметта и гениалните прозрения.
Все пак Нютон трябва да е обичал ябълки,
за да седне под това дърво. И само от едно
тупване с ябълка по главата е осъществен
такъв гигантски скок в науката! Ами, ако
имаше буря? Нямаше да има бели петна в
научното познание!
Изобщо – полезен плод е ябълката!
Прилича на света, в който живеем. За
съжаление човекът е малкото вредно
червейче, което търси в нея отговор на
въпросите си и се съмнява, че решението е
в него.
Е, да помислим заедно!

М

ажоретният състав на
общинския младежки
дом и духовият оркестър на
природоматематическата гимназия
“Св. Климент Охридски” в Монтана
направиха турне в Турция.
От 25 до 29 ноември т.г.
талантливите момичета и момчета
участваха в Международния
фестивал на цитрусовите плодове
в Мерсин. Градът е разположен
в централната част на южна
Турция и е един от най-големите
производители на цитруси.
За втори път възпитаниците на
хореографката Луиза Стефанова
и диригента Пламен Крумов
гастролират в южната ни съседка.
Миналата година те взеха участие
в традиционния фестивал
„Къркпънар” в град Одрин.
Пред турска публика мажоретките
и музикантите представиха дефиле
на маршова музика, самба, полка,
пасо добле, джайв, чарлстон, кан –
кан, виенски валс и български хора.
Това е втората им изява зад
граница в рамките на тази година.
През лятото двата състава
взеха участие във фестивала
на цветята във френския град
Люшон.■Цветно

Цветно
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◄ Чад Хърли подаде оставка
като изпълнителен директор
на YouTube, за да стартира
собствена марка за облекло
Hlaska. СНИМКИ: ИНТЕРНЕТ

Създателят
на YouTube
налага свой
стил с Hlaska
К

огато по кината тази
есен се появи филмът
"Социална мрежа",
той прикова вниманието
не само към драматичната
история на Facebook, но и
към основателя му Марк
Зукърбърг и неговите дрехи.
Във филма изпълнителният директор на Facebook е
показан да влиза и излиза
на заседания на борда на
директорите по чорапи и
сандали, нахлузил суичър
с качулка - и в една известна сцена - да влиза в
офиса на фирма за рискови
инвестиции по пижама с
принт. Зукърбърг може и да
е допринесъл за по-лошо
име на модата в Силиконовата долина, но според Чад
Хърли, основател и бивш
изпълнителен директор на
YouTube, неговата Facebook
армия може да е намерила
"правилния" дух.
"Той има собствен стил.
Обича да се облича неофициално," казва Хърли за
Зукърбърг. - "Точно за това
става дума. Той изглежда
се чувства много удобно в
дрехите си, а трябва да си
много уверен, за да носиш
пижама.
Облеклото и продуктите,
които купувате, всъщност са
свързани с това как ви карат
да се чувствате. И ако той
се чувства добре да носи
тези неща - толкова по-добре за него."
Тази смесица от увереност и комфорт може да
бъде открита и в собствената марка за облекло на
Хърли Hlaska. Той съосновава фирмата преди 6 г., но
наскоро се оказа в центъра
на вниманието, след като
обяви, че официално подава оставка от YouTube, за
да отделя повече време на
Hlaska и други свои проекти.
През 2006 г Google купиха
YouTube за $1.76 млрд. и в
последните две години Хърли ограничи участието си
там до ролята на съветник.
Исках да видя много
неща, разказва той за на-

Hlaska възниква по същия начин,
по който и YouTube: Хърли иска
нещо, което липсва на пазара,
затова го създава сам
пускането на YouTube: "Исках да видя бизнеса да се
развива, да видя продукта
да продължава да се усъвършенства, да видя нашата общност да процъфтява."
Предстоящите проекти
на Хърли включват линията
за непретенциозно облекло
Hlaska, която е перфектна
за неофициалния, но професионален стил. Тя съдържа ризи с къси ръкави,
спортни дрехи с качулки с
върви и естествено, калъфи
за лаптопи. Сродна на анонимността на YouTube, новата марка е до голяма степен
свързана с американската
идентичност. Почти всички
дрехи на Hlaska се произвеждат в САЩ във фабрика,
съседна на офисите и в Сан
Франциско. Стилът им е
вдъхновен от автомобилния
свят и от морската история,
обяснява бизнеспартньорът
на Хърли - Антъни Мазеи.
Той не коментира финансовите аспекти на бизнеса, но
е ясно, че фирмата е получила инвестиции от Hurley,
чийто дял от сделката с
Google е близо $450 млн.
33-годишният мениджър и
досега е бил косвено свързан с Hlaska през годините в
YouTube, но напускането му
позволява вече да действа
по-активно.
Mодната фирма на Хърли
функционира като стартираща интернет компания.
Когато той и Мазеи си представят нов дизайн, те могат
да произведат образец във
фабриката, съседна на офиса им. Ако нещо не се получава, те го коригират веднага. "Това ни позволява да
действаме с по-бързи темпове. В състояние сме да
измислим нещо и да го произведем относително бързо. Също като в интернет
- стартирате сайт, виждате
какво се получава, и продължавате да го усъвършенствате."- разказва Хърли за
фабриката. "В YouTube нашата стратегия беше същата: обмисляш как нещо би
трябвало да работи, после
наблюдаваш как общността

го използва и го адаптираш.
Пренасяме тази философия и в производството на
нашите продукти."- добавя
той. Този процес придава на
традиционно бавно развиващата се индустрия усещане
за интернет темпове.
"Трябва да си зададеш
въпроса каква е причината
нещо да се разпространява толкова бързо. Това са
изживяванията на хората.
Това може да е нещо забавно или нещо шокиращо."
Hlaska възниква по същия
начин, по който и YouTube:
Хърли иска нещо, което
липсва на пазара, така че
го създава сам. "Всъщност
нещата се свеждат до това
да вярваш на инстинктите си
и да създаваш неща, които
ти самият би използвал,"
споделя той. "Работейки
върху YouTube, двамата със
Стийв Чен разглеждахме
проблемите с видеото в Интернет и как бихме могли да
го направим по-добро за нас
самите." При Hlaska процесът е същият.
Заедно с Мазеи сега се
концентрират върху разширяването на колекцията. Въвеждат в асортимента си и
дамски чанти. Също така те
работят върху разширяване
към Източния бряг и се надяват до две години да притежават магазини във всеки
голям американски град.
Въпреки че според някои дрехите на Hlaska са
"перфектни за навиване на
топка, която да захвърлите
на дивана след дълга нощ
пред монитора" Хърли не
одобрява етикета "за компютърджии". Този пазар вече
сме го завладели, шегува се
той и обяснява: "Не желаем
непременно да се дефинираме. Стремим се към продукти, които ни харесва да
използваме."
А на въпроса дали се
вдъхновява от висшата
мода, Антъни Мазеи отвръща: "Донякъде сме външни
хора в този бранш, ако си
говорим честно... и ни харесва да е така."
○ По Daily Beast

 Леко водоустойчиво яке, карирана
памучна риза и вълнени ръкавици без
пръсти са част от стила Hlaska.

ОБЯВЛЕНИЕ
Община Монтана съобщава на всички заинтересовани лица, че със заповед № РД-08-201
от 15.11.2010 год. на Областен управител на
област Монтана е одобрен планът на новообразуваните имоти и регистъра към него за земеделските земи, предоставени за ползване на
граждани въз основа на актове по §4 от ЗСПЗЗ
в местността Бърдото, Конички дол - землището
на с.Долна Вереница, община Монтана, и са изложени в стая 104 на общината.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересованите лица чрез областния управител
пред Административния съд - Монтана в
14-дневен срок, считано от 26.11.2010 г.
За справки по изложения план е необходимо
да се носят документите, удостоверяващи правото на ползване или решенията на Поземлена
комисия за признато право на собственост.
За справки: тел. 394 253 – Общинска
администрация гр. Монтана.

Слово спектър
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►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

ОБЩИНА МОНТАНА

2 - 8 декември

2 ч Св. пророк Авакум (VII
в. пр.Xр.). Св. преподобни
Йоан, Ираклемон, Андрей и
Теофил (IV). Св. преподобни
Атанасий Печерски († 1176).
Свв. Йоан и Андрей
3 п Св. пророк Софония
(VII в. пр.Xр.). Св.
свещеномъченик Теодор,
архиепископ Александрийски
4 с * Св. великомъченица
Варвара († ок.306).
Св. преподобни Йоан
Дамаскин († ок.780)
5 н † Десета Неделя след
Неделя подир Въздвижение.
Гл. 1, утр. ев. 4. ап. Евр.
13:17-21 (с. 424), лит. ев. Лк
13:10-17 (Тип. с. 137-138)
(Разрешава се риба)
* Св. преподобни Сава
Освещени († 533). Св.
преподобни Нектарий
Битолски († 1500)
6 п † СВ. НИКОЛАЙ,
архиепископ Мирликийски,
Чудотворец († 342 г.)
(Никулден) (Разрешава се
риба, ако е храмов празник)
7 в Св. Амвросий, епископ
Медиолански († 397).
Св. преподобна Филотея
Търновска (XII)
8 с Св. преподобни Патапий
(VII)
►ЗДРАВЕ
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

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.69, АЛ.1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

№ Наименование
		
Площ кв.м.
Начална тръжна цена / лв.
Депозит / лв.
													

1

Поземлен имот
с ид. №№ 48489.5.405;
48489.5.406;
48489.5.407
по кадастралната карта
на гр.Монтана, в т.ч.:
= имот с ид.№ 48489.5.405
= имот с ид.№ 48489.5.406
= имот с ид.№ 48489.5.407 и
сграда с ид.№ 48489.5.407.1

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.

ортопед-травматолог

Кабинет 209
(поликлиника),
ул. “Цар Борис III” 11,
етаж 2
Работно време:
от понеделник до петък:
от 8,00 до 16,30 ч.
Телефон 0888/618931
►СТАЙЛИНГ

“ДЖОЙС”
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

14149.2
4 960.8
6 372.6
2 815.8

300
100
100
100

Във връзка с Международния ден на хората с увреждания – 3 декември, Дневен център за деца и младежи с умствени увреждания
и Дневен център за възрастни с умствени
увреждания - Монтана, обявяват

РЕСТОРАНТ “ПЕТЛЕТО” МОНТАНА

● Безболезнено
премахване на
сливици под
обща анестезия
● Поставяне
и настройки на
слухови апарати
Монтана,
ул. “Ив. Вазов” 16,
тел. 0888 578 206

Д-р Ивайло Иванов

141 492
49 608
63 726
28 158

►ХРАНА И НАПИТКИ

Д-р НЕЙКОВ
Специалист ушни,
носни, гърлени болести

Монтана,
ул. “Ал. Стамболийски”
6, ет. 2, 212 кабинет
Работно време:
Понеделник – петък:
от 9,00 до 13,00 ч и
от 14,00 до 18,00 ч
Тел. 0888/00 96 06;
0878/95 80 77

1 821
666
824
331

Цена на тръжни 		
документи / лв.

Цената на земята е без включен ДДС.
Търгът ще се проведе на 17.12.2010 г. от 11.00 ч.. в сградата на община Монтана.
Тръжните книжа се получават в стая 506, а се заплащат в ТБ”Алианц България” - бизнесцентър Монтана по IBAN
BG88BUIN76618472700003, код за плащане 44 70 00, до края на работния ден, предшестващ търга.
Депозитът се внася в ”Общинска банка” АД - клон Монтана по IBAN BG82SOMB91303347342102, BIC – SOMB BGSF
до края на работния ден, предшестващ търга.
Молби за допускане до участие в търга се приемат в стая 506, до края на работния ден предшестващ търга.
Оглед на обекта се осигурява от Дирекция “ОС” при община Монтана, след представяне на документ за закупени
тръжни книжа.
Повторен търг при неспечелен от първия търг обект, ще се проведе на 23.12.2010 г. от 11.00 ч. на същото място,
като срокът на всички необходими за участие документи е краят на работния ден, предшестващ търга.
За справки: тел.096 / 394 221 и 394 222.

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

Д-р Галя Георгиева
лекар по дентална
медицина
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ОБЕДНО МЕНЮ

Любимата Ви храна до дома и офиса!
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
За поръчки под 4 лева - доставка 1лев

Ден на отворени врати

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

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

“МИХУ - ИЗИ ЛАЙФ” ООД – Монтана
предлага транспорт
на лежащо болни и инвалиди

Телефон за контакти и
предварителни заявки: 0888 001 885

Счетоводни услуги,
данъчни и осигурителни
консултации
Монтана, бул. “Трети март” 84в
(над ОББ), ет. 5
Тел. 0889/76 33 26; 0886/84 36 82
►ПРОДАЖБИ И ЗАМЕНИ
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

На този ден от 10,30 до 11,30 часа всеки
желаещ може да посети двата ДЦ, да се запознае с методите на корекционно-възпитателната работа, начина на обучение на настанените
деца и възрастни, както и обстановката, в
която се предлагат социалните услуги.
Целта е да се запознае обществеността с
възможностите и способностите на лицата с
увреждания. Да се покаже, че при подадена
ръка имат потенциал да се интегрират и социализират.
► 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

Слово култура
Нора Константинова
- Г-н Данаилов, в
публичното пространство като
че ли все още не се е появила
вашата оценка, позицията
ви по повод острия дебат,
който се води, протестите
на различни институти във
връзка с реформата, която ту
тръгва, ту застива в театъра,
киното, в културата ни
въобще?
- Какво беше направено от
реформата, бяха съкратени
550 бройки, от които
икономическата полза е
някъде около три милиона
лева. Но пък, за да се изплатят
компенсациите на хората, които
бяха освободени и останаха
без работа, се изплащат 1
800 000 лева. Така че става
дума за спестени 1 200 000
лева. Но целият проблем е, че
с намаляването два пъти на
бюджета, един път в началото
на годината, когато приехме
първия републикански бюджет
2010-а, и при корекциите от
юни месец, доведе до голям
смут сред структурите, основно
в сценичните, защото, за
да могат те да имат своите
дейности, при липсата на
средства и лимити за средства,
ще трябва да съкращават още
бройки на артисти и служители
в тези структури. И това се
отрази много зле. Освен това
в моменти, поради това, че
бюджетът беше съкратен с 10
процента, след това отново с
10 процента, а в същото време
средствата, които са разходвани,
са в стоте процента, говори, че
някъде 25 до 40 процента от
държавната субсидия вече не
отива в съответните звена, което
значи, че в момента колегите
получават не своята пълна
заплата, а 80 процента от нея.
И сега големият проблем на
Министерството на културата
е, че те нямат пари, с които
да завършат годината. А това
пречи. Когато нямаш пари
за дейност и искаш да има
публика, трябва да правиш нови
неща. Но това изкуство иска
средства, то няма как да стане
само с жива сила и това пречи.
И другото е, че бюджетът за
2011-а, който вече мина на първо четене, е много слаб. Просто,
прогнозите за следващата година и това, което е дадено за
бъдещите три години, е много
лошо. 94 милиона само, от които
17 милиона пак трябва колегите
да си изкарат сами. В момента
е пуснат и т.нар. закон за сценичните изкуства за обсъждане,
който подлежи на обществен
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Стефан
Данаилов:

Оптимист съм,
бездуховността
няма да ни
превземе,
каза пред
“Слово плюс”
големият
актьор

8

- И понеже ви намираме в
Борован на празника, заедно с
екипа на “Стъклен дом”, имат
ли шанс малките селища като
Борован, в което явно читалището, с галерията и музейната
сбирка, е светая светих, да се
докоснат до голямата култура?
- Драстично бяха намалени
парите за читалищата, които
са стълб на духовността в едно
селище. Средствата, които са за
култура на общините, бяха свити най-много. 42 милиона лева
бяха за читалищата през 2008
година, сега са спрени проектите. Едно от добрите неща е, че
в новия бюджет има заложено
перо за книги и това е едно от
добрите неща, които ще се случат в следващия бюджет. Няма
как в една страна на криза в
едни структури тя да бъде усетена, а в други - не. Драстично
са орязани парите за културата
и пак казвам, много е крайно.
Но, да говорим за киното. Трябваше да получим 18 милиона
лева държавна субсидия, а сега
тя е смъкната на 8 700 000 лева.
За следващите три години пак
същото. Средностатистически
евтин нискобюджетен филм е
2 милиона лева. С тези пари
за игралното кино, които се
предвиждат, могат да се направят два нискобюджетни филми
само. Така че субсидията, която
получават продукциите, са по
милион, милион и половина. Но
къде ще са парите за коопродукции, които са най-важни? И това
е перспективата за следващите
три години, за съжаление.
- Вашето име се спряга като
предполагаем кандидат за
президентската надпревара от
страна на левицата, бяхте и на
учредяването на АБВ, пътят
ви в политиката?
- Още когато почна тази приказка казах, че нямам такива
намерения. Но ще ви кажа на
диняват и музиката и драмата и
чи. Въпросът е, че стресът, това, шега, че ако продължават да
ме дразнят, мога да си променя
става една много особена работа което в момента се случвая е
и, разбира се, е начин на съкрамного опасно. И в края на краи- мнението.
Има такива настроения, но аз
щаване.
щата виждате, че бюджетът и на
съм наясно със себе си, стигат
Мисля, че е много рязък ход
просветата и на образованието
ми тези девет-десет години в
начинът, по който тръгва рефор- са намалени, виждате какви са
мата. Сега това, което говори
проблемите в отделните култур- политиката. Наясно съм за това,
министър Дянков, пари срещу
ни институти и учебните заведе- което мога и обичам да правя,
докато все още имам сили.
реформа. А истината е, че тряб- ния, в БАН.
Но пак казвам, при тези
ват пари за реформа и аз непреНормално е да си зададеш
противопоставяния, при тези
къснато го казвам тук и на моите въпросa: значи, сто милиона и
колеги.
повече се дават на полицията, аз грубости, удари под кръста,
нищо чудно в един момент да
- Бездуховността ли е найлично в началото не го вярвах,
страшният бич, който се готви мислех си, че е някаква полити- ме стегне шапката. Не смятам,
че кандидатът на левицата, койда изплющи безпощадно върху ческа закачка, за подслушване,
нас в следващите години и
а бюджетът за цялата българска то и да е той, е загубена кауза.
Никога не съм живял със самоидните поколения?
култура е само 94 милиона, от
- Аз съм оптимист. Не искам
които ние ще трябва да си изка- чувствието на загубена кауза,
а който живее с такава, губи и
да мисля такива апокалиптични раме 17 милиона, за да допълтежко му.■
картини, че това може да се слу- ним цифрата.

За истинска
реформа
в културата
трябват пари
дебат, но и там също има много
неясноти и неразбории.
Искам да ви кажа, че това,
което поначало съм си представял и съм мислил, и това, което
ни се казва, че е реформата,
трябваше предварително да се
обмисли. Имаше вариант да се
направят опити в няколко трупи,
да се проиграят тези промени.
Защото вижте какво става, за
съжаление, най-много пострадаха в музикалната сфера. Знаете,
че направихме симфоничните
оркестри симфониети, както и
с врачанската се случи. В театралната структура това, което
направиха, те обединиха два
театъра - Смолян и Пловдив. И
тези конгломерати, които обе-

►УТОЧНЕНИЕ

В бр. 44 на 8-а стр. под рубриката
“Литературен салон “Слово плюс” публикувахме стихотворенията „Завръщане„ и „В планината”. Те са написани от
поета юбиляр Цоньо Неделкин от с.
Галиче. ■Слово плюс

Селско утро
Цоньо Неделкин
Денят бе още някъде далече,
зад някакви далечни висоти,
кога петелът-ранобудник рече
за пътника желан да извести.
Прозвънна със капистра сънна крава,
пролая куче, чу се мъжки глас
и дворът почна да се оживява
в предутринния много ранен час.
Наблизо нейде трактор избоботи,
проблея агне, птица прехвърча,
на бряста кацна и по птичи ноти,
гласът и в птича песен прозвуча.
По пътя стар затропаха каруци,
запътени към близкото поле
и тъй денят – сред светлини и звуци –
пристигна на невидими криле.

Драги читатели,
книгата на нашия
многоуважаван автор,
писателя
Милан А. Миланов

“Тайните
подземия на
България 6 част”,
можете да намерите в
книжарницата
"Батко Джони" в Монтана
и във "Фаворит Ем-Ди"
(на Пробива) във Враца

Приятно четене!

Благодарим за
спонсорството
на “Цветно”!
Получихме финансова
подкрепа от:
бизнесмена
Борис Ангелов, нашите
автори и уважавани
сътрудници
доц. Трифон Михайлов,
Славко Григоров,
Димитър Младенов и
Теодоси Антонов

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

“Ворошилов”

Слово плюс

От дограмата до боята

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

AI и PVC дограма, щори, интериорни и блиндирани врати,
строителство – ремонти и изолации.

Председател
на кооперация
“Журналист”
и гл. редактор:

Промоция 4 в 1
– при поръчка
на AI и PVC
дограма
получавате:

Монтана, бул. “Трети март” № 71,
тел. 096 30 66 88; 0892 440 196; www.voroshilov.com

Параскева Маркова
тел. 0886 024 339

Печатница
“БГ Принт” Враца

www. slovoplus. info

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

Екип Враца
3000, п.к. 140, тел. 092 66 11 76
факс 092 66 06 53
Екип Монтана
3400, п.к. 133, ул. “Пейо Яворов” 1,
бизнесцентър “Огоста”,
ет.4, тел. 096 306 383
Екип Видин
3700, ОКС, ул.”Г. Божинов” 1

