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Уважаеми съграждани,
В навечерието на най-светлия
християнски празник –

Рождество Христово

приемете моите най-сърдечни
пожелания за живот и здраве!
Нека през 2011-а имаме доброта в
сърцата, мир в душите, сила пред
трудностите и пълни с любов домове!

щастлива и успешна
Нова година!
Весели празници!
Златко Живков, кмет на община Монтана

Уважаеми съграждани,
Поздравявам ви по случай
Коледно-Новогодишните
празници!
Убеден съм, че всички пожелания
се сбъдват, ако човек вярва в
тях!
Искам да ви пожелая здраве и
сили! Те са нужни, за да се увенчае
с успех всяко наше начинание!
Желая ви оптимизъм и
увереност, че ни очакват
по-светли, по-добри дни!
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Кметове наградени за
социално партньорство
Кметовете на Монтана, Видин
и Кърджали получиха признание
от българските учители за грижа
към образованието
На специална церемония
в Парк-хотел “Москва” в
София по повод 20 години
от създаването на Синдиката на българските учители
от Европейския синдикален
комитет по образование,
бяха наградени кметовете
на Монтана, Видин и Кърджали – Златко Живков,
Румен Видов и Хасан
Азис. Те бяха удостоени с
Почетен медал на СБУ –
сребърен.

Златко Живков бе определен като кмет “социален
партньор” в образованието.
Наградата му се дава за
постигнати високи резултати в съвместната дейност с
учителския синдикат през
годините. Отбелязан е и
личният принос на кмета за
развитието и усъвършенстването на социалното партньорство през 2010 година.
Медалът, който получиха кметовете е уникат и е

ЗЛАТКО ЖИВКОВ

РУМЕН ВИДОВ

изсечен в Монетния двор.
Същата висока оценка
получи и видинския кмет
Румен Видов. Видин е сред
общините в България с
най-добре развита социал-

на политика.
За кмета на Монтана
Златко Живков това е третата награда от СБУ, което е
висока оценка на усилията
му да се развива образователното дело в общината.
Две трети от услугите
във всичките 264 общини
в България са адресирани
към образованието, каза
Златко Живков, и между
40 и 60% от бюджетите им
също отиват в тази посока.
Община Монтана непрекъснато печели проекти
за решаване на различни
въпроси на училищата.
Спечелиха проект и за
специалните грижи, които
се полагат за училищата в
ромските квартали.
И в момента се разработва проект, с който общината ще кандидатства през
март за подобряване на
условията за обучение на
ромските деца.
■Слово плюс

Желая ви благоденствие
и радост!

Нека всеки ден намираме повод
да се усмихнем, да кажем добра
дума, да подарим доверие!
Весела Коледа, щастлива и щедра
2011 година!
д-р Костадин Шахов,
кмет на община Враца

Честито Рождество
Христово и Щастлива
Нова 2011година!
В светлите дни на Коледа и в навечерието
на празничната новогодишна нощ
пожелавам на всички съграждани и гости на
Видин здраве, щастие и късмет.
Нека святата Коледна нощ донесе
благоденствие в домовете и вяра и любов в
сърцата ни!

Да е мирна, да е
спорна и щастлива
Новата година!

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

“ГАЛА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД
инж. Румен Видов,
кмет на
община Видин

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

ази година двама бизнесмени от Северозапада бяха отличени с престижни
награди. За „Еврофермер на годината”
бе избран Петко Хаджийски, който е управител на Агро КП и собственик на млекопреработвателната фирма „Хаджийски и
фамилия”. Обработва и 70 000 дка земя в
землищата на Хайредин, Бойчиновци, Криводол и Монтана.
„Евробизнесдама на годината” стана
Илонка Аврамова. Тя е управител на фирмата за месопроизводство Гала-М, зам.председател на Асоциацията на месопреработвателите в България, член на управителния съвет на Съюза на птицевъдите и
член на управителния съвет на Продуктовия
борд.
Зам.-министърът на земеделието и храните д-р Цветан Димитров връчи годишните
отличия на тържество в хотел „Ринг” в Монтана.■ Слово плюс
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Фирма “Нешо М
иранов”

Уважаеми съграждани,

Бяла Слатина

В навечерието на един от най-светлите
празници Рождество Христово
желая на всички вас и вашите
семейства преди всичко здраве.
И нека през новата 2011 година
добрата сполука съпровожда всяко
ваше начинание. Нека има щастие
и топлина в живота на всеки от вас.
Нека с увереност в собствените
си възможности да работим за
просперитета на нашия красив край!

честити на
св
работници, оите
с
бизнеспартн лужители и
настъпващ ьори
ите Коледн
и
Новогодиш
ни празниц и
и!
Нека в пред
с
2011 година тоящата
в
много успе и съпътстват
хи, здраве и
благоденств
ие!

Весела Кол
е
Щастливада!
Нова Годин
а!
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Здраве и късмет!

Честита Коледа!
Щастлива 2011 година!
Иван Аспарухов,
кмет на Община Мездра

Кметът Златко Живков реже
лентата при откриването на
югозападния вход на Монтана
- пътят край язовир "Огоста".
СНИМКА: АВТОРЪТ

Монтана изпраща успешна година
и очаква още по-добра
Крум Крумов
Монтана изпраща една успешна година и очаква следващата
да е по-добра от тази, заяви на
пресконференция кметът на
града Златко Живков. Той нарече
2010-а година на изпълнените
обещания от страна на община Монтана към гражданите.
Живков припомни, че през последните няколко години изцяло
бяха променени входовете на
Монтана по улиците „Стамболийски”, и „Веренишка”, а тази
година и югозападният вход по
панорамния път край язовир

Кметът на града Златко Живков нарече 2010-а
година на изпълнените обещания
„Огоста”. През 2010 година
е звършен и вторият етап от
изграждането на водопровод и
канализация в квартал „Мала
Кутловица”, който вече предлага
европейски условия за живот на
жителите си. Завършен е също
междуселския път от Славотин
през Клисурица до Долна Рикса,
който е на стойност 120 000 лева.
Въпреки кризата е приключил
грубият строеж на православния
храм „Свети дух”, за който са

използвани 170 000 лева.
По отношение на екологичната
инфраструктура Монтана е общината, която е на първо място
в цяла България с реализирани
няколко големи проекта – изградено е депо за твърди битови отпадъци, пречиствателна станция
за отпадни води, градът е напълно газифициран, а в момента се
строи и завод за компостиране
на отпадъци. През годината са
устроени 1,5 милиона лева, очак-

ва се през 2011-а строителството
да продължи, обави г-н Живков.
През 2010-а продължиха
ремонтите на образователната
инфраструктура – санитано е
последното общинско училище,
което още беше със стара дограма – Пето СОУ.
Енергоспестяващ ремонт е
направен и на детската градина в
квартал „Кошарник”, припомни
кметът. Годината е добра и за
спортните клубове – три монтан-

ски отбора продължават участието си в елитните групи по
футбол, бастетбол и волейбол, а
повечето спортни зали са основно ремонтирани.
Благодарение усилията на
община Монтана нашият град е
единственият в Северозападна
България, в който има магазини
на всички големи търговски
вериги, които са на българския
пазар, обяви Златко Живков.
Той напомни, че хипермаркети в Монтана са изградили
„Кауфланд”, „Била”, „Лидъл”,
„Пени маркет”, „Техномаркет”,
„Технополис”, „Майстор”.

Слово за делника
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Георги Първанов:

Закриването
на врачанското
поделение е
недалновидно
решение
Съдбата на
гарнизона е решена
Военният министър отговори на питането на Георги
Божинов и Михаил Миков в парламента (стенограма)
Министър Аню Ангелов: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господа Божинов и Миков, аз отложих с една седмица отговора на въпроса, тъй като имах среща
с обществеността и военнослужещите в гр. Враца миналия петък и мога
да кажа следното. Наистина проблемът е болезнен за всички. В едно управление се налага и вземането на много трудни решения, предприемането
на непопулярни мерки, продиктувани от задълбочен анализ, претегляне на
всички. Когато тези решения се вземат на основата на съвместна и продължителна работа на много цивилни и военни специалисти от интегрираното
Министерство на отбраната и от щаба на съответните въоръжени сили,
когато са обсъдени на две последователни заседания на Съвета по отбрана, аз и моят екип не можем да пренебрегнем резултатите от тази дейност и
вместо това да се съобразяваме, както казвате Вие, с мнението на обществеността, основаващо се на възникнали наистина социални и икономически
проблеми, както и на мними такива, подклаждани от политическа конюнктура. Ето защо моят отговор на Вашия въпрос е: Не, ръководството на Министерството на отбраната няма да се откаже или да отложи изпълнението
на тези решения. На въпроса ви какво ще бъде окончателното решение,
отговарям следното: разформироването на механизираният батальон в гр.
Враца ще започне от м. март 2010 г ., като ще продължи до три месеца.
В момента в него служат около 400 военнослужещи, от които половината
са семейни. Започвайки от м. март 2011 г ., те ще могат да кандидатстват
за заемане на вакантни длъжности в други поделения на Българската армия, до м. март 2010 г ., както и за новооткриващи се длъжности. Онези от
тях, които ще бъдат освободени от военна служба, ще бъдат включени в
програмите на Министерството на отбраната за социална адаптация и ще
получат всички полагащи им се обезщетения. Министерството на отбраната
ще предложи на Министерския съвет да се предостави безвъзмездно на
община Враца района на поделението за включване в проект по Европейската програма за развитие на регионите. Накрая бих искал да напомня,
че през последните десет години бяха закрити военните гарнизони, като
ще започна изброяването на тези в окръжните градове; Видин, където е
народен представител господин Миков, Монтана, Лом, Търговище, Разград,
Добрич, Ловеч, Кюстендил, Пазарджик, Кърджали, Самоков, Пещера, Банско, Разлог, Симитли, Кресна, Сандански, Девин, Гоце Делчев, Крумовград,
Симеоновград, Ивайловград, Момчилград и още десетки такива гарнизони.
Няма смисъл да продължавам. Всички те бяха закрити не от мен, не от това
ръководство на Министерство на отбраната, и не от това правителство.
Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Председател Цецка Цачева: За отговор.
Министър Аню Ангелов: Уважаема госпожо председател, дами и господа
народни представители, уважаеми господин Божинов! Всичко това, за което
говорите, става абсолютно открито. Бялата книга е на сайта на министерството. Всички решения се вземат абсолютно открито, включително и за
имотите. Не става въпрос за джиросване, не става въпрос за нищо, което би
могло да накърни държавата в това отношение. Аз съм тук като министър
на отбраната, за да защитавам държавния интерес, а не интереса на отделни общности. Министерството на отбраната и Българската армия не са икономическа организация или социална организация. Аз бих Ви попитал. Вие
сте не знам за кой пореден мандат народен представител от този регион;
защо този регион е в най-тежко икономическо състояние? Защо е най-висока безработицата в него? Извинявам се, но Министерството на отбраната
не е място за откриване на работни места, най-вече. И накрая, тъй като стана въпрос за дълга и къса памет. Тук, днес, искам да посоча, че договорът
за фрегатите, сключен през 2008; знаете кое правителство беше на власт.
На 4 юли 2008 г. е подписана декларация за стратегическо партньорство
между България и Франция, където има запис, че фирмата ще строи нови
бойни единици. Това са така наречените корвети и за съжаление не, а за
радост тези преговори са замразени и ще продължават да бъдат замразени,
докато няма средства. На последно място искам да кажа, че финансовата
схема и за вертолетите е измислена през м. декември 2005 г. и е подписано
решение на 16 януари 2006 г. Спомнете си кое правителство беше на власт.
Благодаря ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)

Президентът заяви, че в момента вижда
повече от една алтернативи за управлението
на държавата
В петък във Враца се
проведе форум за бъдещето
на Северозапада, организиран
от две земеделски партии,
новото политическо движение
АБВ и граждански структури,
с участието на президента
Георги Първанов. Присъстваха и
представители от Инициативния
комитет в защита на военното
поделение във Враца.
Държавният глава отговори
на въпроси по важни за региона
проблеми.
Един от тях - какво е
отношението му към закриването
на военното поделение в града е
болезнен за врачани.
Първанов заяви, че вече
се е изказал по този казус, с
което е предизвикал гнева на
военния министър и че няма
да води ежедневни полемики с
него. Неговото категорично
становище като държавен глава и
главнокомандващ на въоръжените
сили е, че това решение е
недалновидно от военностртегическа точка.
И не само заради врачани, но и
от гледна точка на цялостната
структура на въоръжените сили
в България. Той каза, че споделя
тревогата, че тук ще има и
проблеми, свързани със социалната
адаптация на хората, които
досега са работили в поделението.
За базата и собствеността на

Коледни честитки

Различни посоки

военното поделение ще решават
общината и гражданите на Враца.
“Добре е да не правим
заклинания, а да продължим
разговорите на всички нива, да се
чуят мненията на експертите,
каза още президентът и
подчерта, че не желае да
превръща този проблем в личен
конфликт с военния министър, но
ще продължи да дава своя принос
за неговото правилно решаване
без да се вдига много шум.
Коментирайки, има
ли сегашното управление
алтернатива, Георги Първанов
заяви,че в момента вижда поне
три-четири алтернативи, които
се отстояват отляво и отдясно
. В това число и от досегашните
приятели и крепители на
каблинета , които вече са негови
опоненти и то доста остри.
За скандала с дипломатите,
агенти на ДС, президентът каза
,че една част от тези хора са
изнесли като шерпи подготовката
ни за участието в Европейския
съяз и НАТО. Президентът
припомни, че поне половината
от списъка на сега действащите
дипломати е бил известен на
правителството, а разиграваната
в момента драма обясни така,
"очевидно е, че има проблем в
управлението и трябва "да се
разлаят кучетата".
■ Слово плюс

Весела Коледа
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Нова година!
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Христово!
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Честита Коледа,
уважаеми жители на община
Бойчиновци!
Сърдечно ви поздравявам с най-светлите християнски празници и ви желая
много здраве и лично благополучие.
Нека с вашата всеотдайна и съзнателна работа да направим живота в нашата община по-добър и по-спокоен.

Весела и успешна
2011 година!
На всички хора в община Монтана
желая дните през следващата
година да са спорни, изпълнени
с амбиция, упорит труд и радост!
Вярвам, че ще работим
достойно за доброто на
Монтана! Бъдете здрави!

Весели празници!

Славей Костодинов,
кмет на Община Бойчиновци

Честита Нова година!
Светлин Николов
председател на Общински съвет – Монтана

“И рече им Ангелът: не бойте се: ето, благовестя ви
голяма радост, която ще бъде за всички човеци; защото днес ви се роди в града Давидов Спасител, Който е
Христос Господ” (Лук 2:10-11)
Възлюбени в Господа братя и сестри,
Небесният пратеник, Ангелът Господен, се обърна с
тези знаменателни слова към Витлеемските пастири в
оная сияйна и спасителна нощ.
Рождество Христово е светъл празник за цялото човечество, което посреща изгрева на “Слънцето на Правдата” – Господа Иисуса Христа – Спасителя на света,
който преобрази живота на отрудените люде от мрака на
езическото неведение към светлината на богопознанието

проповядвам на пленените освобождение, на слепите
прогледване, да пусна на свобода измъчените, да проповядвам благоприятната Господня година… И като сгъна
книгата… Почна да им говори: днес се изпълни това
писание, което чухте” (Лук. 4:18-21). Оттогава и до днес,
Христовата Църква – “Стълб и крепило на истината” – не
престава да проповядва и води своите чада по пътя на
духовното съвършенство и спасение за утвърждаване на
божествените и общочовешки добродетели за добруването на човечеството в света, с цената на благородните
усилия на всеки един от нас: “Блажени бедните духом
(смирените), защото тяхно е Царството небесно.
Блажени плачещите, защото те ще се утешат.
Блажени кротките, защото те ще наследят земята.
Блажени гладните и жадните, защото те ще
се наситят.
Блажени милостивите, защото те ще бъдат
помилвани.
Блажени чистите по сърце, защото те ще се
нарекат синове Божии.
Блажени изгонените заради правда, защото
тяхно е Царството небесно.
Блажени сте вие, когато ви похулят и изгонят, и кажат против вас лъжовно каква и да е
лоша дума заради Мене.
Радвайте се и се веселете, защото голяма е
наградата ви на небесата ;(Мат, 5:3-12).
Ето какво ни напомня, братя и сестри, Рождественското послание, следвайки Витлеемската звезда в Храма
Господен, за да чуем и бъдем съпричастни на празничното благовестие: “Слава във висините Богу, и на земята
мир, между човеците благоволение (Лук. 2:14).
Нека посрещнем с вяра Богомладенеца Христа и Го
приемем в сърцата си, за да бъде светъл и радостен житейският ни друм.
Искрено честитя великия празник Рождество Христово
на любезните читатели на вестник “Слово плюс” с молитвено благопожелание за крепко здраве и благословени успехи през настъпващата 2011 Нова година.
На многая лета!
С неизменна обич в Господа и Архипастирско
благословение, Видински митрополит Дометиан

Рождественски
благослов

Уважаеми съграждани,

приемете моите най-сърдечни
коледни поздравления с пожелания
за щастие и просперитет.
Нека топлината на тези светли
празници и вярата в доброто ни води
във вярната посока.
Благословени да са всичките ни
желания за здраве, мир и благополучие!

Весела Коледа!

Инж. Николай Иванов,
кмет на oбщина Криводол

“Регионално депо
за отпадъци – Монтана” ЕООД
и лично управителят
инж. Мариела Живкова
поздравяват своите работници и
служители с най-светлите празници –

Коледа и Нова година !
Нека вълшебството на Коледната нощ ви
донесе здраве, благополучие, мир и много
настроение!
Посрещнете 2011 г. с радост, изживейте я
с успехи, изпратете я с удовлетворение!

Весели празници!

и дарува щедри милости на света.
Рождество Христово е изпълнение на древните вехтозаветни пророчества: “Ето, Девицата ще зачене и ще
роди Син и ще Му нарекат името Емануил, което ще
рече: С нас е Бог.” Това е началото на новозаветния благодатен живот в Църквата за възстановяване на осакатената от първородния грях човешка личност, като венец
на творението, образ и подобие на Бога.
За да осъзнаем Христовата спасителна мисия, като
граждани на двадесет и първия век, нека се принесем
духом в Назаретската синагога, когато след своето кръщение в река Йордан от св. пророка и предтеча Иоана,
Господ Иисус Христос, позовавайки се на древния пророк Исайя, оповести на света: “Дух Господен е върху
мене; затова Ме помаза да благовестя на бедните, прати
Ме да лекувам ония, които имат сърца съкрушени, да

Весела Коледа на всички служители
и многобройни клиенти!
Нека се радваме на добро здраве и нека в
новите си дела открием истинско щастие!
Замфир Замфиров,

управител на Общински пазар, Монтана

“Мебели комфорт”
Монтана

и лично управителят
пожелават
весела Коледа
на всички свои работници,
служители и клиенти!

Нека във вълшебната
Коледна нощ се сбъднат
Вашите надежди и
очаквания за здраве,
успехи и лично щастие!

Честит празник!

Слово коледни честитки
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Весели празници!
От сърце и душа честитя Коледа и
Новата 2011 г. на всички жители на
общината, като им пожелавам да
бъде за тях честита, плодовита, много
щастлива и с крепко здраве.
Нека с общи усилия, с много вяра, обич
и труд направим общината образцова
във всички сфери на живота.
С поглед към голямата ни мечта –
Борован да стане в близко време наш
любим град.
Петър Цветковски,
кмет на община Борован

“Ворошилов”
ЕООД, Монтана

Пожелава весела и щастлива
Коледа на всички свои
служители и клиенти!

“Балкан” АД Монтана

“Бортом” ЕООД,
Монтана
Весела Коледа и щастлива
Нова 2011 година
на всички наши служители, на
многобройните ни клиенти и
на жителите на Монтана!
Да се радваме на добро
здраве и нека в новите си
дела открием щастие!

Весели Коледни и Новогодишни празници
на всички служители и клиенти на фирма
“Балкан” АД.
Пожелаваме ви здраве, късмет и берекет!
Да е мирна, плодотворна и щастлива
Новата 2011 година!
Борислав Младенов, директор
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Уважаеми съграждани
от община Берковица,

В това специално време
от годината ви поднасяме
искрени пожелания за
щастливи зимни празници и
благословена и преуспяваща
Нова година!
Нека Витлеемската звезда да стопли
сърцата ни и да ни води във вярната посока
на мир, здраве и благополучие!

Нека всичките ни дела бъдат
увенчани с успех! Весели празници!

инж. Милчо Доцов,
кмет на община Берковица
Евгени Иванов,
председател на Общински съвет

овски, км
ет н
община Бо а с. Мадан,
йчиновци

весели Коледни
празници и
щастлива Нова
година!

Стойков,
Радославбщина Хайредин
кмет на о

В навечерието на светлия
празник Рождество Христово
и настъпването на Новата 2011 година

се обръщам към всички жители и приятели на община
Бяла Слатина, както и към всички служители на Общинска
администрация с най-сърдечни пожелания за здраве, благополучие
и много нови успехи в професионален и личен план! Нека
вярата,надеждата и любовта да са водещи във вашите дела!
Венцислав Василев,
кмет на община Бяла Слатина
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Весел

В светлите дни на Коледа пожелавам
на всички наши съграждани от община
Козлодуй и техните семейства здраве,
радост и късмет!
В навечерието на празника да си пожелаем
сили и сплотеност в стремежа си за
просперитет, за да творим бъдещето си
с доверие и професионализъм!
Румен Маноев,
кмет на община Козлодуй

От сърце ви желая

Облас

Н

Весела и щастлива Коледа!

Уважаеми
съграждани,

Нека 2011-а ни донесе
здраве и късмет! Да
продължим да вярваме
в доброто и да не се
отказваме от мечтите
си. Макар че предстои
трудна година, ще
се справим заедно
и достойно с всички
предизвикателства!
Иван Каменов,
кмет на община Макреш
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Община Вълчедръм
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съграждани с Рожде служители и
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здраве и късм
ет, нека ваши
съветници бъда
т сърцето и ум
ът, ваши
спътници успе
хът и ведрото
настроение!
Посрещнете пр
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жди,
изпратете ги с
осъществени
мечти!

Весела Коледа!

Слово спектър
►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

23 - 29 декември
23 четвъртък *
Преп. Наум Охридски.
Св. 10 мчци в Крит.
Св. мчк Геласий.
24 петък Св. прпмчца
Евгения. Преп. Николай
войн, българин (Утреня,
Царски часове, св. Василиева литургия) (Бъдни
вечер)
25 събота † Рождество
Христово (Утреня и св.
Златоустова литургия)
26 неделя † Неделя след
Рождество Христово. Събор на Пресвета
Богородица. Св. Йосиф
Обручник. Св. цар Давид.
Св. Яков, брат Божий.
27 понеделник †
Св. първомъченик и архидякон Стефан. Преп.
Теодор Начертаний
(Стефановден)
28 вторник
Св. 20 хиляди мъченици,
изгорени в Никодимия
29 сряда Св. 14 хиляди
младенци-мъченици, избити от Ирод във
Витлеем. Преп. Маркел
(Блажи се)
►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
Д-р НЕЙКОВ
Специалист ушни,
носни, гърлени болести
● Безболезнено
премахване на
сливици под
обща анестезия
● Поставяне
и настройки на
слухови апарати
Монтана,
ул. “Ив. Вазов” 16,
тел. 0888 578 206
Д-р Галя Георгиева
лекар по дентална
медицина
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

Д-р Ивайло Иванов
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

“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

Берковската
“Бигъл” ООД
направи
дарение
за деца
Пред големия
християнски празник
Рождество Христово
фирма "Бигъл" ООД
от Берковица, със
съдействието на
Община Монтана,
направи дарение за
децата от Дома за
медико-социални грижи
в областния град.
Берковските
производители
на детски облекла
поднесоха на
малчуганите 37 детски
комплекта, 51 блузки,
77 панталончета, 32
роклички и 22 полички.
С този приятелски
жест фирма "Бигъл"
внесе весело
настроение и зарадва
децата за коледните
празници.■ Слово плюс
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Коледна
благотворителна
кампания
в подкрепа на децата на
загиналите и пострадалите
при изпълнение на служебния
дълг служители от МВР
Нека духът на благотворителността за пореден
път ни обедини и заедно да осигурим по-щастливи дни
на децата на нашите герои.
Средствата се набират чрез номет 1866
за абонатите на всички мобилни оператори
и 090051866 за абонатите на Vivacom с
изпращането на кратко съобщение или чрез обаждане
на стойност 1,20 лв. ( с ДДС), както и чрез
дарения по сметка:

IBAN: BG66BNBG96613100146501,
BIC: BNBGBGSD,
Българска Народна Банка, Централно управление.
Натрупаните суми се разпределят между
семействата на пострадали и загинали по време на
изпълнение на служебните задължения служители от
системата на МВР.

Мрежата на
Овергаз е в
изправност
за зимата

На 24 декември 2010 г.

Дядо Коледа
ще спре
шейната си пред

хотел
"Огоста"

в Монтана, точно
в 11,00 часа

Всички родители,
които желаят да
зарадват своите
деца по случай
Коледа, могат да
донесат предварително
подготвени подаръци.
Справки на телефон:

Газоразпределителната мрежа на Овергаз в страната е в пълна изправност и е
готова за зимата. След първото денонощие
на повишено потребление поради ниските
температури диспечерските екипи на компанията не отбелязаха никакви нередности по
изградената до момента над 2000 километра газова инфраструктура – тръбопроводи
и съоръжения. Тя функционира нормално и
капацитетът й покрива очакваното натоварване през студените месеци.
В компанията работят квалифицирани
специалисти и добре обучени екипи, които
разполагат с цялата техника за изграждане,

РЕСТОРАНТ “ПЕТЛЕТО” МОНТАНА

предлага висококачествени
продукти:

Ние готвим за Вас!

☺Кашкавал,
☺"Роле",
☺Топени сирена

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

За контакти: 0888 72 41 76
Счетоводни
услуги,
данъчни и
осигурителни
консултации
Монтана,
бул. “Трети март” 84
(над ОББ), ет. 5
Тел. 0889/76

33 26
0886/84 36 82

ЕТ “Даниела”
- Пламен Първанов,
Монтана

✳ Стъкларски услуги,
рамки за картини,
табели, огледала
✳ Производство
на кошери и
пчеларски услуги

Монтана,
ул. “Цар Борис III” № 46

Любимата Ви храна до дома и офиса!
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА

За поръчки под 4 лева - доставка 1лев

Ветеринарен кабинет

д-р Станислав Якимов
● Рентген, ехограф,
биохимичен анализ,
подстригване и
електрохирургия
● Зоомагазин – храни
и аксесоари за кучета,
котки и гризачи

гр. Монтана,
бул. “Парта” 8

тел. 0888/543011

Продавам
обзаведен
апартамент
64 кв. метра
в Монтана,
“Младост” 1,
бл. 2, етаж 6
(до Флестера)
Цена:
45 000 лв.
Справки на
телефон:

0885/318857

096/306 310

експлоатация и поддръжка на газопреносната мрежа. Аварийните групи на дружеството
имат готовност да реагират в рамките на
10-15 минути при всеки подаден сигнал.
Припомняме ви, че газоразпределителната мрежа на Овергаз е под постоянен
контрол на Държавната комисия за водно и
енергийно регулиране.
Освен нея се проверяват и документацията на компанията, както и изпълнението на
бизнес плана й и поетите ангажименти по
издадените лицензии. До момента всички
оценки от направените проверки са отлични.■

Фирма “Млечен пулс”

Зарежда търговски обекти
в цялата страна.

6

ЗОВ ЗА ПОМОЩ
За набиране на средства
за скъпо струващи
лекарства за лечение на
бъбречно заболяване и
предстояща бъбречна
трансплантация на

Мария Георгиева
Георгиева
IBAN: BG64 UBBS 8002
1078 1601 20 BGN
IBAN: BG88 UBBS 8002
1431 8921 10 UEK
BIC: UBBSNGSF
Благодаря!

Сбогом, Муфиде!
На 4 декември т.г. си отиде от нас нашата
колежка, приятелка и журналистка

Муфиде
Ахмедова

Тя е родена в град Лом
през 1944 г. в работническо
семейство. Завършила е
средно образование и курс
по основи на радиожурналистиката.
Работила е като библиотекар и дългогодишна
радиопрограмна ръководителка в завод „Алмина” и Пристанищен комплекс – Лом.
Носителка е на много награди и отличия, между които медал „Кръстьо Пишурка” (втора и трета степен), медал „1300 години България”, много
златни и сребърни награди за активна радиожурналистическа дейност.
Дълги години е била самодейка към читалище
„Постоянство” – Лом, към Профсъюзния дом на
културата към Пристанищен комплекс – Лом.
Дългогодшна активна сътрудничка на в. „Народна трибуна”, в. „Септемврийско слово”, в. „Нова
светлина”, в. „Транспортен глас”, в. „Дунавски
фар” и др.
Муфиде Ахмедова е първата жена в България
– председател на мюсюлманско настоятелство.

Прекланяме се
пред светлата й памет!

Параскева Маркова, Димитър Младенов,
Никола Лисичков

Слово за живота
Любослава Русева, в. “Дневник”
България е най-тъжното място на света, твърди
авторитетното списание "Икономист". Изводът се
основава на връзката между доходите на глава от
населението и задоволството от живота, обясняват
двамата американски учени, изследвали я в
продължение на години. Те установяват, че:
1. Хората в богатите държави са определено пощастливи.
2. В колкото по-бедна държава живееш, толкова поокаян се чувстваш.
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Прочетохме за вас в “Deutsche Welle”

Смеете се, нали? Но не е чак толкова
елементарно!
Въпреки че Бетси Стивънсън и Джъстин Уълфърс
от университета на Пенсилвания се заемат да
оспорят „Парадоксът на Йистърлин”, който
гласи, че „щастието не се купува с пари”, двамата
доразвиват теорията му чрез прегледна скала.
Слагат, с други думи, след „щастието не се купува
с пари” едно много важно „защото” и по този начин
индивидуализират щастието/тъгата.
Българите - тъгуващ народ
Ето някои от изводите:
- Да си беден в Норвегия не е трагедия, защото
получаваш достатъчно, за да изплащаш ипотеката си,
а през лятото да си починеш в Палма де Майорка.
- Да си богат в Русия е трагедия, защото се
съобразяваш с десетки административни препятствия
и „благословии” от най-високо място преди да
отидеш на почивка в Палма де Майорка.
- Да си беден в Швейцария не е трагедия, защото
живееш като богатите, само че по-скромно.
- Да си богат в Молдова е трагедия, защото
живееш като бедните, само че по-нескромно.
„Усещането за щастие е относително”,
заключават Стивънсън и Уълфърс, описвайки как
азиатците изглеждат по-нещастни, а скандинавците
- доста по-доволни от живота, отколкото доходите
им предполагат. В Хонконг и Дания, дават
пример те, имат сходна покупателна способност,
но хонконгците показват удовлетворение 5.5 по
10-степенна скала, докато датчаните - 8. България
пък, сред изследваните 131 държави, не е никак
зле - страната ни е над средното ниво по доходи.
Като удовлетвореност на българите от собствения
им живот обаче попадаме далеч под държавите със
сравним среден доход и с индекс под 4 за щастие по-ниско и от... Хаити.
През януари тази година остров
Хаити беше разтърсен от унищожително
земетресение,
в което загинаха 230 хиляди души. Близо един
милион останаха без покрив. Икономиката беше
срината, като щетите се оценяват на 9 млрд. долара.
В момента епидемията от холера продължава
да се разраства - по данни на ООН на острова са
регистрирани повече от 80 000 случая. Очаква се
през 2011 г. броят на заразените да надхвърли 400
000 души. Обстановката се усложнява и от масовите
безредици заради фалшифицирането на резултатите
от изборите, проведени на 28 ноември.
Общо 59% от българите се смятат за бедни,
оповести тези дни и „Алфа рисърч”. Въпреки че част
от тях имат доходи над средните за страната, близо
две трети от анкетираните отговарят, че се чувстват
неудовлетворени.
Собственото ми проучване даде още по-печални
резултати: 87% от моите приятели отговарят, че са
бедни - съответно тъжни, като всеки от тях посочва
различно „защото”.
М.: Не съм си купувала книги от две седмици.
В.: Няма как да отида на ски в Австрия през
януари.
С.: Той не печели и стотинка, не купува хляб, даже
хляб не купува!
Г.: От половин година не съм плащал ипотеката,
спрях детето от тенис.
Многото беди на Хаити
Доходите на тези 87% от моите приятели
са средни или малко над средните. Живеят в
средно големи апартаменти. Семействата им са
средностатистически, обикновено с две деца, които
са средно грамотни, средно добре облечени и средно
възпитани. Работят средно или малко над средно
добре. По средата на лятото ходят на море, по средата
на зимата - на ски ваканция. Средно високи са. Бих
казала, че и тъгите им са средни.
Никой от тези хора не е преживявал унищожително
земетресение, в което да загуби всичко. Само
са чували какво е холера или пък имат по-скоро
романтична представа за тази смъртоносна болест
покрай „Любов по време на холера” от Маркес.
Бедата на Хаити, твърди американският политолог
Даниел Ериксън в своя статия във „Форин полиси” от
този януари, е че е
на второ място по неблагоприятното

Тъга
по време на холера
България е най-тъжното място на света, а българите са
по-нещастни дори от хаитяните - твърдят двама американски
учени в свое изследване. Но кои са причините?
географско положение
- островът се намира върху пукнатина на земни
пластове, предразполагаща към трусове. Преди
да стигне до първата причина, Ериксън уточнява:
Хаити не е във война със съседите си, всички
хаитяни говорят общ език и са една от културно
най-хомогенните нации в региона. Военните, някога
най-тежко въоръжените в западното полукълбо, са
разформировани и заменени от полицейски сили
- наистина корумпирани и некомпетентни, но със
сигурност не и силов апарат за държавни репресии.
Въпреки усещането, че в страната цари неовладяемо
насилие, убийствата на глава от населението са доста
по-ниски от тези в други страни в Латинска Америка
и Карибите.
През последните 20 години обаче
в Хаити управляват клептократични режими
Съответно корупцията е превърната в норма, а
бедността е стигнала до онова ниво, в което проблем
за управляваните е да се хранят поне веднъж дневно.
Дивото обезлесяване - и то следствие от бедността,
още повече засилва уязвимостта на страната, защото
нищо не може да спре ураганите и циклоните, които
възникват в Атлантическия океан. Столицата Порто-Пренс е най-очевидният пример за тази уязвимост.
Градът е обрастнввал с бидонвили, които при всеки
силен дъжд се разпадат на картонена каша.
Бедата на Хаити - продължава Ериксън - е в
неспособността на правителствата да уцелят
средното ниво на бедност.

Неговият стандарт е средно търпим, жизненият
хоризонт - средно ясен. Той е „да сме живи и здрави,
пък другото все ще се нареди.” Той е „важното е хляб
да има” и „да свържем двата края”.
Неговото тихо мрънкане е безобидно
„Когато са тъжни, хората често стават тихи, помалко енергични и затворени в себе си.” Средната
тъга на средно бедния е благодат за управляващите.
В момента от кръчмата под нас се носи рефрен:
Тъгувам аз, нощите са дълги, пусти и студени,
тъгувам аз, моля те ела!
Тъгувам аз, даже и в съня си
чувам твоя глас,
тъгувам аз…
Гласът на певицата е кахърен, а последното
„тъгувам аз” прозвучава като стон. Долу има сватба.■

Много бедният човек е много опасен
А 99% от хаитяните са тъкмо такива. Те нямат
какво да загубят. Затова след 30 години диктатура
на фамилията Дювалие, от 1986 г. страната навлиза
в период на често повтарящи се политически кризи,
прекъсвани от кървави държавни преврати.
Цели 20 години Хаити продължава да затъва в
бедност, а основното занимание на населението му,
което наброява около десет милиона души, е да сече
дървета и храсти от хълмовете, за да прави дървени
въглища. С тях приготвя най-простите ястия, а когато
вече не може да приготви и тях, обръща „дърветата”
срещу властта.
Много бедният човек е яростен.
Той не може да си позволява лукса да тъгува
Това може да прави само средно бедният човек,
който е средно спокоен за утрешния ден. Точно
толкова спокоен, колкото хем да се тревожи как ще
оцелее, хем да не излезе на улицата с „дърветата”.
Зает с тези мисли, той не хаби енергия да се
сдружава с други средно бедни хора. Всеки оцелява
поединично. Както казва моята средно бедна
приятелка В., „това е като при замръзването - пазиш
си силите и се мъчиш да не заспиш.”
Средно бедният човек е примирен, не отчаян.

тел. 096 306 969 GSM: 0886 922 092

Слово

www. slovoplus. info
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e-mails: slovoplyus@abv.bg,
slovoplus@yahoo.com
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На заем от webcafe.bg

Барби

трябва да умре
Кой я създаде

Анна Клисарска
Ужасих се, когато чух 5-годишната
ми дъщеря да си припява "Хасбро и Еон
ентъртееееееймънт предстааавят...". Вярно,
че тя е способна да превърне в песничка дори
името на капките за нос, които й слагам,
но все пак "Хасбро и Еон ентъртеймънт"
мина някакви граници в моята представа за
лирически герой.
Ако не сте от контингента, наказан да гледа
Disney Channel, Cartoon или друг от детските
канали, не подозирате въобще за магическото
въздействие на тази реплика върху малките
мозъчета (и вцепеняващото въздействие върху
родителските такива).
"Хасбро и Еон ентъртеймънт представят" е
началото на залелите детските канали реклами
за играчки - безсмислени, скъпи и често
грозни.
На други пък има едно "интерактивно"
кученце, което на цената на 2 пенсии
благоволява да размахва опашката си.
Аз съм подложена на инквизицията на тези
думи по около 20 пъти на вечер и убедено
твърдя, че за благополучието на децата
ни е далеч по-важно да се приеме закон,
забраняващ рекламата, която директно се
цели в малчуганите, отколкото да се вдигнат
детските надбавки.
Войната на родителите с индустрията на
детските играчки е неравна. Вярно, вероятно
е възможно да изключвам телевизора всеки
път, когато започнат реклами и после пак да го
включвам, но, признайте, че това е идиотско.
Може би е възможно дори да изключа
кабелната телевизия, но тя не е единственият
канал, през който се промива мозъка на детето.
То общува с други момиченца и момченца,
които с всеки изминал ден стават все поубедени последователи на моделите, срещу
които аз не особено последователно се
бунтувам.
А моделът е розов, сладникав и ужасно
безвкусен. Той се опира изцяло на китайската
представа за момиченцата. Интерактивните
кученца са всъщност твърде софистицирани.
Но те са само върхът на сладоледа. Под тях в

Най-известната и любима кукла в света
Барби се оказа с баща - сексуален
маниак, и прототип - секскукла.
Създателят на Барби Джак Райън
не пропускал ден, в който да не
си направи сексоргия, а за целта
използвал офисите на компаниятапроизводител Mattel, разкри преди
време британският в. "Индипендънт".
Майсторът на дизайна канел в
кабинета си момичета от улицата и
високоплатени жрици на любовта. Те
разпалвали въображението му, но му
коствали пет развода, включително с
актрисата Зи Зи Габор. "Правя всичко
това, за да създам най-добрата кукла в
света. Някои смятат, че тя е създадена
по модел на "куклите за възрастни",
но не са съвсем прави. Барби е мое
изстрадано творение", обичал да казва
той на най-близките си приятели.
Пикантни подробности от личния живот
на знаменития дизайнер разкрива
книгата на Джери Опенхаймър
"Чудовището на играчките - огромният
и ужасен свят на компанията Mattel".
Доскоро се твърдеше, че куклата Барби
е създадена от една от основателките
на фирма Mattel - Рут Хендлър, през
1959 г. Но сега се оказва, че не е точно
така. Райън създава визията на Барби нейните руси коси, сини очи и прически
с най-причудлив вид. Продуктът е
толкова желан, че никой не се пита как
живее и какво прави неговият автор.
А той се подвизава в Bell Air.
Предградието на Лос Анджелис се
оказва идеалното място за неговата
"експериментална лаборатория".
Бетонният замък, в който живее,
се пази от два каменни лъва, които
плашат пристигащите гости с мощен
рев при отварянето на входната врата.
Тук се ражда в действителност Барби.
Разкритията за двойния живот на
Райън идват 18 години след смъртта
му. Дипломираният възпитаник на
най-престижния US университет Йейл
почина на 65 г. през 1991-a.

еклектичен кич съществуват тонове чудовища.
При първия ми културен сблъсък
с китайските играчки заподозрях, че
производителите там мразят родителите. Няма
друга причина да им пращат толкова грозни
неща, издаващи до едно пронизителен шум,
който със сигурност надхвърля нормите на
ХЕИ за дискотечни децибели. Когато стигнах
до китайските дрешки и играчки за по-големи,
вече бях убедена в конспирацията.
Защо дрехите за момиченцата и техните

кукли трябва да са непременно и единствено
в розово? Не просто в розово, ами в розово,
гарнирано с блестящи елементи, подрънкващи
нещица, пайети, сребърни реснички и всякакви
други издевателства над добрия вкус. А
за разкош някои от тези кукли могат да се
поклащат под врещящите звуци на музика,
която може да се определи единствено като
китайския еквивалент на Веселин Маринов.
Но изпят на неправилен английски.
Това обаче е едва началото. Китайските
чудовища само подготвят успешно почвата
за Барби-модела, който ги следва по петите.
Наскоро прочетох как гордите производители
на най-известната кукла в света са се
похвалили, че ако барбитата им се наредят на
Екватора, ще го обиколят 50 пъти.
"Мамо, защо са ти дебели ръцете и краката?
Искам да са ти като на Барби-Мерипоса",
скара ми се един ден дъщеря ми. Ама на
мен нищо не ми е като на Барби! Тя не е
пропорционална, кръстът й ще се счупи, ако
трябва наистина да ходи.
Но пък тя не ходи като хората, тъй като
винаги стъпва на пръсти, т.е. на токчета. Дори
във варианта на спортна Барби по маратонки.
Краката й започват от сливиците, ръцете са с
дебелината на пипала на паяк. Този женски
модел на съвършенство няма ребра, но пък има
малки гърди, нацупени устнички и дъъълга
руса коса. А както разбираме от едноименното
списание, описващо вълнуващия й живот,
Барби е отдадена на маникюр, шопинг и
партита госпожица.
Трудно ми е да обясня на детето, че куклата
може и да изглежда красива, но е неестествена.
Както не е естествено да ходиш с маратонки
на токчета. Че направата на съвършени нокти
не може да осмисли деня ти. Как да му кажа,
че създателят на тази красота неземна найвероятно е бил пълен със сексуални фетиши,
а после някой болен мозък е допуснал те да се
материализират в детските стаи.
Убедена съм обаче, че трябва да го
направя. Защото ефектът в противен случай
ще наподобява този, ако реша да пусна ТВ
Планета вкъщи. Фолк „дивите" са едни
(недо)пораснали барбита. Нищо, че черното
е тяхното розово. Пайетите, дрънкулките и
издаването на пронизителни звуци са си пак
същите. Както и поставянето на формата пред
съдържанието.
Защо ни е чудно, че малките момиченца
прехвърлят прехласването си от Барби
върху Анелия/Камелия и прочее красотки
без фамилии? Същите момиченца като
нищо ще отидат на абитуриентския си бал
с чисто новичък силиконов бюст и еднодве оперативно премахнати ребра. Пътят
от розовото Барби до розовката кифла с
екстеншъни е ужасяващо кратък.
Пиша всичко това, за да събера смелост и
да не купя на дъщеря ми за Коледа Барби-то,
което си е пожелала. Решила съм, вместо да
предприемам истерични набези по моловете,
за да наливам пари в захаросаната индустрия,
да дам отделеното за едно болно момиче и
после в къщи да обясня защо.
Сайтът http://www.help-sandra.org/ в
подкрепа на болната Сани е направен от
нейната съученичка Деница. Тя днес е на
24 и вместо да се грижи за маникюра си, се
опитва да събере пари, за да спаси живота на
приятелката си, като мобилизира колкото се
може по-голяма публика.
Само че публиката е в захаросан преколеден
транс в МОЛ-а. Публиката предпочита
тези некрасиви неща да са по-сиропирани
- "Байландо", "Великолепната шесторка",
прожектори, пайети, розово, зън-зън-зън, по
Коледа се случват чудеса...
Никой не си позволява да умира точно сега.
Сега е моментът за купуване на Барбита...■

Поетичен салон
Цветан Андреев
					

Съдба
Грешна е душата,
а плътта е чиста
и това ги изравнява
в планината на скръбта.
Ето ги,
прехвърлят своите мъниста
и ме чакат не пред портата на
светостта.
Ходя,сплитам крачки,вдигам
лист,
оправям свито стъбълце,
а по-нататък и по-нататък
убиват бавно и умно
		
Мислещото
		
Мое
		
Сърце
на същата тази душа и същата
плът
уж чиста...

Неофит Петков

Красота
Обичам красотата жива
попила ветрове, роса
и онзи пламък, що разливат
над нас стаени небеса.
Обичам красотата жива
на две усмихнати очи,
шумът на вечери щастливи
под лунни сребърни лъчи.
А колко дълго аз жадувах!
Очите търсеха навред,
в копнеж изгарях и сънувах
слънца и планини със лед,
красиви образи сред прелест
и дивни пролети от цвят.
Пред мен изгаряше животът –
гореше този чуден свят.
О, как се влюбих в този хаос
от толкоз мъки изтъкан,
от песни, думи непознати,
от сълзи, смехове залян!
Сред гръм и дъжд – потоци морни,
забързани нозе сред кал,
коли и тропот, шум моторен
и онзи глас в нощта запял…
О, красота, във теб преливат
и скръб, и радостни слънца!
Шуми във песните звънливи,
гори във нашите сърца!

“Ворошилов”

“БОРТОМ”

“ЗОРОВ-97” ВРАЦА

От дограмата до боята

ЦЕНТЪР ЗА ГУМИ,
АВТОСЕРВИЗ

ДЕЛИКАТЕСИ

AI и PVC дограма, щори, интериорни и блиндирани врати, строителство – ремонти и изолации.
Промоция 4 в 1– при поръчка на AI и PVC дограма
получавате:

Пършевица

от чисто
мляко
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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,

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

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

