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Честита
Нова

година!

Честита 
Нова 2011 година!

Младежкото обединение на БСП 
проведе протест срещу политика-

та на правителството за замразяване на 
доходите на българските граждани. Орга-
низатор на протеста е Людмил Маринов 
– председател на младежите за общината, 
заедно с още няколко младежи от органи-
зацията на БСП. 

За изразяване на протеста, символич-
но се изнесе празен, стар хладилник, в 
който недоволни от замразяването на 
заплатите и пенсиите граждани имаха въз-
можност да поставят послания към упра-
вляващите. Много хора написаха мнението 
си за тях, като не липсваха и квалифика-
ции : "измамници”,”поробители”, „мутри”, 
„некадърници”, но основната част от граж-
даните заявиха, че обедняват с всеки ден 
и напразните обещания не пълнят стария 
хладилник. 

Хладилникът със замразените доходи 
продължава своя път към Благоевград, а 
от там и в други градове на страната, къ-
дето ще се събират мнения на хората за 
управлението на страната. Младежите по-
лучиха елуреда от варненската организа-
ция, която поде инициативата неотдавна.

■Слово Плюс

Елеонора Цанова 

В петък президентът 
Георги Първанов участ-
ва в организираната от 
двата земеделски съюза, 
от Инициативния коми-
тет на движението АБВ 
и граждански сдруже-
ния среща във Враца.

Държавният глава 
беше запознат с ико-
номическата ситуация 
в региона, с голямата 
безработица тук, със 
социалните проблеми 
и обезлюдяването на 
много села, както и с 
перспективите, които 
бизнесът вижда, и мер-
ките, които трябва да се 
вземат за развитието на 
трите области - Враца, 
Видин и Монтана.

В обширния доклад 
на Евгени Евгениев, 
председател на Тър-
говско-промишлената 

палата във Враца бе 
отчетено, че за тези 
години регионът е загу-
бил 70 % от своята ико-
номика. Възстановени 
са и работят добре след 
приватизация само два 
завода: циментовият за-
вод край с. Бели извор, 
сега “Холсим”, и завод 
“Монбат” в Монтана. 

Построени в годините 
на прехода са само 2 
нови шивашки фабрики. 

Резкият спад в ико-
номиката е довел до 
намаляване 7 пъти 
на дела на този край 
в националния БВП. 
Некомпетентност и не-
заинтересованост към 
проблемите на хората 
от този край, който по-
страда най-много от 
икономическата криза, 
което води до неговото 
напълно обезлюдяване. 

(Продължава на 3-а стр.)

замразените
доходи

Срещу
Протест на младежи от Козлодуй

През 2010-а
Северозападът е
загубил 70% от 
икономиката си

Център за анализи и програми
за развитие на региона
предлага президентът

На прекрасните хора от
Северозапада пожелавам
весели празници и 
благодатна Нова година!

Георги Божинов, 
народен представител 
от Коалиция за България

Щастлива

2011 година!

Весели 
Новогодишни 

празници!

“ПЪРШЕВИЦА” 
пожелава на всички свои 
служители и клиенти здраве, 
късмет и берекет!
Да е мирна, плодотворна и 
щастлива Новата 2011 година!

Димитър Зоров, 
директор на

“Зоров-97” АД – Враца

Да я посрещнем с радост, 
да я изживеем с любов,
да я изпратим с успехи!
Късметът и здравето
да бъдат постоянни гости
в домовете ни.

доц. д-р  Борислав Великов
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Честита
Нова 2011 година!

Скъпи съграждани, 

от сърце ви желая 

рождественските 

празници да се 

изпълнят с радост, 

топлина и надежда за 

благоденствие! 

Благодаря за усилията 

и за подкрепата ви за 

просперитета на нашия 

край. Нека и занапред 

градим достойно бъдеще 

на нашата община!

Николай Гергов, 

кмет на община Грамада

Здраве и любов!
Честита Коледа и Щастлива 

Нова година на всички земляци 

от Северозападна България,

на скъпите хора

от родното ми село Винище, 

на гражданите от

община Монтана,

на приятелите,

на читателите

на в. “Слово плюс”!

Желая ви много любов, 

здраве и житейски успехи! 

Нека през цялата година 

късметът и сполуката

не ви напускат!

Кирил Маринов

Франкфурт, Германия

Георги Дамяново приключва 
2010 година успешно. Въпреки 

кризата и трудностите общината 
няма да има просрочени задълже-
ния. Дори се очертава преходен 
остатък, съобщи пред журналисти 
кметът Дилян Димитров.

През годината не са съкращавани 
общински служители. Хората не са 
излизали в неплатен отпуски. Не е 
намаляван принудително и работ-
ният им ден. Това стана възможно, 
тъй като спестихме допълнителната 
заплата миналия декември. Има-
хме и малък преходен остатък във 
фонд “Работна заплата”, поясни 
той. Нови петнайсет работни места 
са открити в различните социални 
заведения. Поне още трима души 
ще бъдат наети и през следващата 
година.

Около 2 млн. лв. са привлечени 
през 2010 г. по проекти, финанси-
рани от европейските програми. 
Извършена е реконструкция за 800 
хиляди лева на дома за деца, лише-
ни от родителски грижи “Звънче”. 
С 930 хиляди лева е ремонтирано 
основното училище. Осъществен е 
обмен на добри практики в туризма 
с Испания с 240 хиляди лева. 

Благодарение на санирането на 
различните сгради, подмяната на 
дограмата и ремонтите на инстала-
циите са намалени двукратно разхо-
дите за отопление. 

Рязко са намалени парите за нощ-
ното осветление. През лятото е ре-
монтирана уличната електромрежа 
в цялата община. Старите 250-вато-
ви осветителни тела са подменени с 
енергоспестяващи. 

Вече е договорено и зимното под-
държане на шосетата в общината. 
Четвъртокласната пътна мрежа е с 
дължина 34 километра. 140 км са 

Добрата новина

няма да увеличават 
данъците

В Георги Дамяново

Петнайсет са новите 
назначения в
социалните заведения

улиците във всички населени места. 
За почистването им през зимата е 
осигурена необходимата техника. 
Доставени са 100 тона пясък и 10 
тона сол. Пътищата ще бъдат про-

ходими, въпреки че при нас по-
трудно се чисти, защото районът е 
планински, подчерта Димитров.

Хората са съзнателни и погася-
ват навреме задълженията си, каза 

кметът. Данъците и таксите са съ-
брани 100 %. В общината не смятат 
да повишават налозите. Увеличени-
ето би било полезно за хазната, но 
на хората ще им е много трудно на 
този етап, категорично е становище-
то на кмета. 

Няма да бъдат изпълнени заложе-
ните в бюджета продажби, но това е 
обяснимо – банките не дават креди-
ти, предприемачите се стремят да се 
предпазят от фалити. Догодина не-
щата ще се оправят, поне такива са 
индикациите, смята той. Ще разчи-
тат на добри приходи и през 2011 г..

В Георги Дамяново чакат сериоз-
на сума за възстановяване по про-
екти. Това са половин милион лева, 
разплатени от общината, които сега 
ще влязат в бюджета. 

■Слово плюс

Честито РождествоХристовои щастливаНова 2011 година!В светлите дни на Коледа и в навечерието на празничната новогодишна нощ пожелавам на всички съграждани и гости на община Георги Дамяново здраве, щастие и късмет и по-добри дни!Да е мирна, да е спорна и щастлива Новата 2011 година!

Дилян Димитров, кмет на община Георги Дамяново

Данъците и таксите в община Геор-
ги Дамяново са събрани 100%. Хората 
тук са съзнателни и погасяват навре-
ме задълженията си, твърди  кметът 
Дилян Димитров. СНИМКИ: ИНТЕРНЕТ
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През 2010-а Северозападът...

(Продължение от 1-а стр.)

Липса на загриженост и под-
крепа от страна на държавата 

към средния и малък бизнес, бяха 
някои от направените изводи.

Като най-добре стояща в момента 
беше посочена област Монтана, 
където се отчете личният принос на 
кмета Златко Живков. В отчайващо 
състояние е и селското стопанство, 
след погрома на ликвидационните 
съвети в началото на прехода, въ-
преки наличието на една от най-бо-
гатите земи, поради липсата на под-
крепа от държавата, тук няма едро 
солидно земеделие и фермерство.

В доклада си Евгениев посочи и 
какво, според фирмите, обединени 
в Търговско-промишлената палата, 
трябва да се направи в краткосрочен 
план. Като най-належащо е оправя-
нето на инфраструктурата, особено 
в контекста на бъдещия Дунав мост  
при Видин, за който се говори от 15 
г., но вече може да се случи. За това, 
на второ място, бизнесът посочва 
пътя Ботевград -Мездра, като част 
от международния път Е-79 . На-
лежащо е и обновяването на прис-
танищата Лом, Видин и Козлодуй, 
както и оживяване на речния превоз 
на стоки по Дунава.

Този край е втори, отзад напред, 
по бедност сред регионите в Евро-
пейския съюз и най-беден у нас. За-
това е наложително да се обмислят 
и  приемат някакви преференциални 
мерки и действия за неговото съ-
живяване, стана ясно от изнесените 
факти. Като реални бяха посочени 
някои данъчни облекчения за биз-
неса тук, намаляване на безумно 
големия брой разрешителни и ли-
цензи, както и съкращаване на част 
от бюрократичната, дублираща се 
администрация, което пък би до-

Приказна Коледа и 
щастлива Нова година! 
Повече оптимизъм, здраве, 
късмет и радости на всички 
хора от Северозапада 
пожелаваме от
“Джет такси” и “Джет СОД”

Петко Енчевски

Щастлива и 

богата година!

Скъпи съграждани,гости и приятели,поздравявам ви със 
светлите коледни празници и настъпващата 

2011 година. Нека заедно да работим 
за просперитета на 
нашия красив край! Нека 
Новата година донесе 
благоденствиев домовете, вяра илюбов в сърцата!

Тодор Илиев, кметна oбщина Димово

вело до по-голям успех в борбата с 
корупцията.

На дискусията присъстваха кмето-
ве, представители на земеделските 
структури, на граждански сдруже-
ния и организации от региона. По 
проблемите на общините се изказа-
ха кметовете на Мездра, Оряхово и 
Козлодуй. Кметът на Оряхово освен 
тревогата си за бъдещето на общи-
ните, взе отношение и по бъдещето 

на Дунав мост-3, за което има перс-
пектива по пътя на публично част-
ното партньорство. 

Подкрепа за дискусионните сре-
щи по регионите дадоха от Земе-
делски народен съюз и Земеделски 
съюз “Александър Стамболийски”. 
С изказвания  участваха Стефан 
Личев и доцент Младен Младенов. 
И двамата, както и бившият шеф 
на ДФ “Земеделие” Димитър Тада-
ръков,  бяха единодушни, че няма 
актуална програма за развитие на 
селското стопанство в този наисти-
на изостанал в индустрията край, но 
пък с плодородна земя.

Президентът Първанов подчер-
та необходимостта от дискусии с 
гражданските формации, на които 
да бъдат формулирани ясно и точно 
проблемите на хората от регионите 
и да се предприемат реални дейст-
вия. АБВ и експертите около дви-
жението се заемат с подготовката 

на такива конкретни програми, като 
се започва от Северозапада. Тук е 
нужно, предложи той, да се изгра-
ди център за проучване, анализи и 
изработването на такава програма. 
Държавният глава изрази мнение, 
че с политиката на обезлюдяване 
на регионите, се отива към тотална 
централизация. 

България е част от една Дунав-
ска стратегия за партньорство със 
съседните на Северозапада страни 
- Румъния и Сърбия, и това ще дове-
де до съживяване на трите области, 
смята Георги Първанов.

Той обеща своето съдействие чрез 
допълнителен научен и експертен 
ресурс за изработването на дълго-
срочна програма и в подкрепа при 
усвояването на еврофондовете. 
Президентът Първанов говори и по 
актуални за деня проблеми, като 
нарече катастрофа случващото се в 
здравеопазването.■

ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ

Фирма “Нешо Миранов” 
Бяла Слатина

Честита Нова2011 година!Пожелавам на всичкиработници, служители и бизнеспартньори на фирмата здраве, късмет и успехи. Нека има много топлина и уютвъв всеки дом иповече усмивки в новогодишната нощ!
Нешо Миранов, президент

Община Макреш

честити

Новата 2011 година 

на всички жители и 

гости на общината!

Нека Новата година 

бъде извор на 

нравствени сили за 

живот и благоденствие 

за всички!

Весели празници!

Иван Каменов, 

кмет на о бщина Макреш

Мирна и здрава2011 година!
Нека сиянието и вълшебството на тези светли празници озарят вашите сърца и ви донесат здраве, удовлетворение и сили за бъдните дни!От сърце ви желая празничното настроение да е част от всичките ви делници през 2011 година!

Георги Стоенелов, кмет на община Ново село

Честита
Нова година!



Ръководството на фирма
“Дивен” ЕООД – гр. Лом
поздравява всички свои работници 
и служители с настъпващата 
2011 година, с пожелание за 
здраве, по-добро бъдеще, късмет 
и благополучие на вас и вашите 
семейства! 
Нека посрещнем празниците с 
отворени сърца!

Пристанищен 
комплекс – Лом и лично 
изпълнителният
директор К. Костадинов

поздравяват всички свои 
работници и служители с 
настъпващата Нова 2011 година, 
като им пожелават много 
радост, късмет, благоденствие и 
просперитет!
Нека в добро здраве се радвате 
на успехи и нека в новите си дела 
откриете истинското щастие!

Весели празници!

Ръководството на Клуба
на учителите-пенсионери
в Монтана

най-сърдечно поздравява
ветераните от образованието
със светлите Коледни
и Новогодишни празници!
На педагозите с побелели коси
пожелаваме крепко здраве,
дълголетие и пожизнено
училищно вдъхновение!

Кметът на Община Ружинци и общинската 

администрация честитят на всички жители и гости

на общината настъпващата Нова 2011 година!

Уверени сме, че през следващата година ще докажем 

категорично, че сме достойна част от голямото европейско 

семейство. Бъдете живи и здрави и да е спорен трудът ни!

Венцислав Ванков, кмет на Община Ружинци

Уважаеми съграждани,
С надежда за по-добро бъдеще и 
с пожелание за здраве, щастие, 
късмет и просперитет, Ви 
честитя най-светлите празници – 
Рождество Христово и
Новата 2011 Година!
Нека Витлеемската звезда да 
стопли сърцата и ни води във 
вярната посока на мир, радост  и 
благополучие! Да бъдем силни пред 
трудностите, смело да вървим 
напред, успехите да бъдат отново 
с нас и пътят ни да е застлан с 
вяра, обич и благоденствие!
ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО 
ХРИСТОВО!
БЛАГОСЛОВЕНА, УСПЕШНА 
И ЩАСТЛИВА НОВАТА 2011 
ГОДИНА!

инж. Николай Иванов,
кмет на община Криводол
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“Ворошилов” ЕООД, Монтана

Пожелава
мирна, успешнаи богата 
Нова година 
на всички свои служители и 
клиенти!

Елеонора Цанова
Вече трета поредна година в къ-

щата музей на името на Вазовата 
героиня Баба Илийца се провеждат 
интересни “Уроци по родолюбие” 
със средношколци. Инициативата 
е на Мемориален комплекс “Ботев 
път”.

Този път на гости в къщата бяха 
ученици от 8 клас на СОУ “Васил 
Кънчов” - Враца, а темата беше 
“От хурката ,до вретеното”. Жените 
от фолклорната група в Челопек 
- Албена, Ваня, Радка и Митка, 
носителки на много отличия от фес-
тивали, посрещнаха децата с песен. 
След това всяка от тях се захвана 
да демонстрира пътя на изящни-
те свилени кърпи, пъстротканите 
черги, халищата, събралите всички 
цветове на нашия свят, престилки и 
кърпи. От развлачените на чесалото 
вълма вълна през  хурката, чекръка 
и  къделята, откъдето готовата вече 
прежда отива на тъкачния стан. А от 
него излизат онези, сякаш рисува-
ни килими с шарки, всяка от които 
носи далечно послание и чергите, 
редуващи уж безхаберно цветовете 
един до друг, но всеки със своето 
място и звучене. За да се стигне до 
модерния стенен килим, в който 

роденият в Оряхово професор Ма-
рин Върбанов вплита нашенските 
традиции, чипровските уникални 
шарки и родопските цветове със 
съвремието от килимите на францу-
зина Жан Люрса.

След като изслушаха краткия 
разказ на директорката на “Ботев 
път” Росица Кузманова за рода на 
баба Пена Илийовица, станала по-
късно известна  като баба Илийца, 
те видяха автентични снимки на 
внучето Дано, за което тя се моли 
в Черепишкия манастир  и заради 
което проявява героизъм, запозна-
ха се с Василка Манчева, една от 
наследничките на славната баба 
Илийца. От Кузманова тийнейджъ-

рите научиха и за точното гибелно 
място на Христо Ботев в местността 
Йолковица, за челоп�чани, пома-�чани, пома-чани, пома-
гали и укривали Ботеви четници 
след смъртта на Войводата, за най-
малкия Ботев четник - 16 годишния 
Александър Хаджидимитров, зало-
вен от турците.

  След това, най-напред момиче-
тата се престрашиха да поемат от 
жените странните, за много от тях 
средства за преработка на вълната.

- Всяко нещо тук, в къщата на 
Баба Илийца, е уникат, изработен от 
нашите баби и майки и е дарено на 
музея - разказват челопешките жени 
и се радват на Мария, седнала зад 
стана за своя първи урок по тъкаче-

ство. Совалката, прежделките, бър-
дото, реденето на нишките, всичко 
изисква майсторлък, усет към кра-
сивото, а и желание да се научиш на 
нещо ново.

Тези “Уроци по родолюбие”, кои-
то се провеждат в Челопек, според 
организаторите са необходими на 
младите първо, защото сме българи 
и второ, защото те трябва да знаят 
историята на нашия Врачански 
край, история свързана с Христо 
Ботев и Иван Вазов, който тук, току 
над селото, присядайки край кръ-
ста в местността Погледец, е писал 
едни от най-вълнуващите си стихо-
ве. ■

Урок по родолюбие 
в къщата на
Баба Илийца
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Уважаеми съграждани
от община Медковец,

В това специално време от 
годината ви поднасям искрени 
пожелания за щастливи зимни 
празници и благословена и 
преуспяваща Нова година!
Нека Витлеемската звезда да 
стопли сърцата и ни води във 
вярната посока на мир, здраве и 
благополучие!
Нека всичките ни дела бъдат 
увенчани с успех през 2011 
година!
Весели празници!

инж. Венцислав Евгениев,
кмет на община Медковец

“ГАЛА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АДЧестита да еНовата 2011 година!От сърце желая на всички наши служители, 

работници и клиенти, и на техните семейства 

любов и благоденствие, професионални и 

лични успехи. Нека по-често да ни спохожда сполуката, да 

сме здрави и усмихнати, и уверени в своите 

възможности!

Илонка Аврамова, управител

Весели празници, 
благодатна Нова година! 

Скъпи съграждани,
Благодаря ви за доверието и 
сътвореното с общи усилия през 
отиващата си година в развитието 
на родния край. Нека отново заедно 
да продължим по европейския път, 
носейки в себе си християнските 
добродетели, надеждата и вярата 
в доброто на утрешния ден за 
достойното бъдеще на нашата 
община!

Юлия Каменова
кмет на община Брусарци

В светлите дни на Коледа 

пожелавам на всички наши 

съграждани от община 

Чипровци и техните 

семейства здраве, радост

и късмет!

В навечерието на 

Нова година да си 

пожелаем сили и 

сплотеност в стремежа 

си за просперитет, за 

да градим бъдещето 

си с доверие и 

професионализъм!

Щастлива Нова 2011 

година!

Захарин Замфиров,

кмет на община Чипровци

“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!

Борис 
Томински, 
президент

Честита Коледа и 

Щастлива Нова година!

Да е мирна и честита, весела

и спорна 2011 година на гражданите 

от община Вършец! 

Желая ви здраве, повече радост и 

оптимизъм!

Весели празници!

Боряна Бончева-Лечева,

кмет на община Вършец

Честита Нова година! 

Нека в дните на Рождество 

Христово коледните камбани 

да звучат за вас и вашето 

семейство с посланията на 

Спасителя за мир, човеколюбие 

и благоденствие!

С поздрав и благослов ви желая 

здраве и късмет, духовна 

извисеност, щастие и добрини 

през новата 2011 година!

д-р Виолин Крушовенски,

кмет на община Мизия

Ръководството на Областния кооперативен съюз – Видин
честити светлите рождественски  и новогодишни празници на всички член-кооператори, на служителите и дейците, работещи за кооперативните идеи.С пожелание за крепко здраве, късмет и оптимизъм през 2011 година, за да бъде успехът постоянен спътник във всичките ни дела.
Сава Иванов,председател 
на ОКС – Видин

Весела Коледа! 
Честита Нова година!
Нека идната година ви донесе 
много здраве, радостни мигове, 
успехи и късмет!
Д. Каменов, директор ДБТ – Лом

Областен 
кооперативен съюз – Монтана

честити Коледните и 

новогодишни празници на 

своите работници и служители, 

кооперации и клиенти!

На всички дейци на Съюза желая 

много здраве и сили за нови 

европейски успехи в развитието 

на кооперативната система!

инж. Бранимир Димитров,

председател на ОКС – Монтана

Честита и успешнаНова 2011 година!С пожелание за здраве, щастие, късмет и благополучие на всички член-кооператори и техните семейства!
инж. Велко Атанасов,председател на ОКС – Враца

Най-искрени благопожелания 

за всички жители на община 

Якимово през 2011 г. за здраве и 

сили, за ползотворни дела. 

За топлота и доброта – дарявани 

и получавани. За мигове на 

сбъднати мечти!

Весели празници!

Георги Георгиев, 

кмет на община Якимово!



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

Фирма “Млечен пулс” 
предлага висококачествени 
продукти: 

☺Кашкавал, 
☺"Роле", 
☺Топени сирена
Зарежда търговски обекти
в цялата страна.
За контакти: 0888 72 41 76

30 декември 2010 -
5 януари 2011

►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

►ЗДРАВЕ

“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

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

Счетоводни 
услуги, 
данъчни и
осигурителни 
консултации

Монтана,
бул. “Трети март” 84
(над ОББ), ет. 5

Тел. 0889/76 33 26 
      0886/84 36 82

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

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! тел. 096 306 969 GSM: 0886 922 092

ЕТ “Даниела” 
- Пламен Първанов, 

Монтана

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

Монтана, 
ул. “Цар Борис III” № 46

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

6www. slovoplus. info   БРОЙ 52 (760), 30 ДЕКЕМВРИ 2010 - 5 ЯНУАРИ 2011Слово спектър

►От всички читалища в общината, 
само проектът на бреговското 
читалище „Развитие” е успял 
да покрие изискванията за 
допълваща субсидия, отпускана 
от Министерството на културата. 
Дейностите за кандидатстване 
са две – ремонт на читалище 
и художественотворческа 
дейност, включваща костюми и 
помощно-технически средства. 
Разработеният от бреговските 
читалищни деятели проект 
е по втората дейност – 
художественотворческа с двете 
й поддейности. Читалището ще 
получи 3000 лв., които ще бъдат 
ползвани за подновяване на 
озвучителната техника. 
►Министерството на културата е 
одобрило проекта на общината 
„Място за достъп до информация 
и комуникация за всеки”. По 
него вече са доставени в 
библиотеката 3 компютъра и 
мултифункционално устройство, 
които ще бъдат монтирани в 
края на м. януари идващата 
година. Новата техника ще е 
на разполжение на гражданите 
безплатно. 
►По дългогодишна традиция 
бреговчани посрещат новата 
година с богато украсена елха 
в центъра на градчето до 
къщичката на Дядо Коледа, от 
която в коледния ден добрият 
старец раздава на децата 
подаръци. Бреговчани ще 
отбележат идването на новата 
година и с традиционния концерт 
на децата от групите на Центъра 
за работа с деца. Малките 
коледари ще обходят с коледни 
песни учрежденията, фирмите 
и домовете на гражданите. А 
специално за децата от ЦРД има 
организирана коледна дискотека 

в спортната зала на ЦДГ 
„Детелина”.
►Дейността на БЧК в община Брегово
бе възстановена през 2000 
година. През изминалата година е 
работено в няколко направления 
– хуманитарна помощ за хора 
от рисковите групи, наблюдение 
на самотните и многодетни 
майки, социално слаби лица и 
семейства, пенсионери с ниски 
доходи, здравно-профилактична 
дейност сред населението, 
подпомагане дейносттта на 
общината в хигиенизирането 
на населените места. Със 
съдействието на кмета на 
общината инж.Милчо Лалов 
през годината са обхванати 511 
бенефициенти от цялата община. 
Получени са и раздадени на три 
епата 18 174 кг хуманитарна 
помощ, включваща хранителни 
продукти като брашно, ориз, захар 
и др. И бяха раздадени пакети 
с еднократна помощ на деца от 
социално слаби семейства.
►В последния месец от годината в 
Брегово се  учреди Общински 
комитет „Васил Левски”. Негов 
председател стана Анета 
Тлачинска, чиято е и идеята за 
този комитет. Като колективен 
член бе приета гимназията по 
земеделие, която носи името 
на Апостола. Като начало 
новосъздаденият комитет ще 
се заеме с издирването на 
нови факти от живота и делото 
на Дякона, свързани с района 
на община Брегово, тъй като 
съществува хипотеза, но без 
документални доказателства, 
за пребиваването на Левски в 
Брегово по време на престоя 
му в сръбския град Зайчар. 
Седалището на комитета е в 
сградата на общината, където 
вече има и обособен кът с 
материали за великия българин. 

Община Брегово и лично кметът Милчо Лалов пожелават на жителите, гостите и приятелите на общината весело посрещанена Новата 2011 година! Спорна и благодатнада е тя, пълна с радост, късмет и европейско самочувствиеза вас и вашите семейства!Честит празник!

Милчо Лалов, кмет на община Брегово

Мирна и честита 

Нова година !

Вести от Брегово

ч 30 Св. мчца Анисия. 
Св. свщмчк Зотик 
Сиропитател. Преп. Теодора 
Кесарийска. Преп. Теодора 
Константинополска 
(Блажи се)
п 31 Преп. Мелания Римлянка 
(Отдание на Рождество 
Христово)
1 † Нова година. Обрезание 
Господне. Св. Василий Велики 
(Василиева лит.) (Василовден) 
(Блажи се) 
2 † Неделя пред Богоявление. 
Св. Силвестър, папа Римски. 
Преп. Серафим Саровски 
Чудотворец. 
п 3 Св. пророк Малахия, 
Св. мъченик Гордий (Блажи се) 
в 4 Събор на Седемдесетте 
апостоли, Св. 
преподобномъченик Онуфрий 
Габровски. Св. преподобни 
Теокист  
с 5 Св. мъченици Теопемт, 
епископ Никомидийски, 
и Теон. Св. преподобна 
Синклитикия. 
Св. преподобна Аполинария 
(Велик водосвет) 
(Строг пост)

АЕЦ “Козлодуй” 
изпълни годишния план за

производство на електроенергия

На 26 декември АЕЦ “Козлодуй” изпълни 
годишния си план за производство на елек-
троенергия. Планираните за 2010 г. 14 995 
140 MWh (мегаватчаса) са произведени при 
спазване на всички изисквания за безопасна 
експлоатация.

В оставащите дни до края на годината 
се очаква 1000-мегаватовите пети и шести 
енергоблок да реализират допълнително 
над 200 000 MWh.

Пети и шести енергоблок работят със 
100% натоварване на мощността.



Словоплюс
www. slovoplus. info
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В спротна зала „Фе-
стивална” се проведе 
традиционният бал на 
спортистите, организи-
ран от община Видин. 
Кметът Румен Видов 
награди с грамоти и 
купи върховите пости-
жения на видинските 
спортисти през 2010 г. 

За спортист №1 екс-
пертна комисия опреде-
ли Борис Недялков от 
СК „Ванто”. 

През 2010 г Борис 
спечели второ място 
на проведения първи 
национален шампионат 
на ергометър в София 
през март при юноши-
те. Борис Недялков е 
републикански шампи-
он на каяк едноместен 
5000 метра и два пъти е 
носител на бронзов ме-
дал от Държавния ид-
нивидуален шампионат 
при юноши старша въз-
раст. Печели бронзов 
медал и на Републи-
канското първенство за 
мъже в дисциплината 
1000 метра каяк едно-
местен. Носител е на 
купа “Никола Велев” за 
2010 г. при юноши на 
каяк едноместен. 

Състезател е на на-

В края на първата декемврийска седмица 
се състоя поредната церемония по 

отличаването на носителя на голямото 
признание и ценния приз. Организираното от 
„Дарик” радио в Младежкия театър „Никола 
Бинев” в столицата събитие започна със 
„сервирана порцийка” тънък хумор от водещия 
Драго Симеонов. Според него първият ностел 
на отличието „Мъж на годината” е хан Аспарух, 
който през 681 година заявил „Тук ще бъде 
България”. През 1205 г. наградата сменя своя 
собственик и преминава в ръцете на цар Калоян, 
който с учудване попитал „Какви кръстоносци?” 

Награди за най-добрите
спортисти от Видин

За спортист №1 
бе определен 
Борис Недялков
от СК „Ванто”

Волейболистът получи 
наградата си от президента 
на италианския клуб „Тренто” 
Диего Мосна, за чийто отбор 
се състезава

ционалния отбор на 
България. През 2010 г. 
участва в международ-
ната регата “Белград” в 
Сърбия, където спечели 
3 златни медала в дис-
циплините каяк едно-
местен 1000 м, двойка 
каяк 500 м и на 1000 
м каяк четириместен. 
Участник е в междуна-
родната регата “Пиеща-
ни” в Словения. На ре-
гата “Бохум” Германия 

се класира на шесто 
място в дисциплината 
1000 м при юноши. 
Борис Недялков е и 
единственият предста-
вител на България на 
Младежките олимпий-
ски игри в Сингапур на 
каяк едноместен. 

На второ място сред 
наградените са Тамара 
Панталеева и Цеца Ди-
митрова от СК „Борба, 
самбо, джудо”. 

Бронзовия медал 
спечелиха Ивон Ива-
нова от СК „Ванто” и 
Цветелина Цветанова 
от СК „Борба, самбо, 
джудо”. 

"Постиженията на 
нашите спортистите са 
гордост за Видин. Сред 
основните ни прио-
ритети винаги е било 
и развитието на спор-
та. Именно чрез него 
трябва да възпитаме 

в нашите деца борбен 
дух и хъс, които да са 
двигателната им сила 
занапред”, каза Румен 
Видов. 

Той изказа поздравле-
ния и към всички тре-
ньори от Видин, както 
и към организаторите 
на мероприятието. 

На церемонията бяха 
връчени и отличия за 
колективните спорто-
ве. Сред отличените 

са волейболен клуб 
„Бдин-Вида”; баскетбо-
лен клуб „Видабаскет”; 
футболен клуб „Бдин-
Видин” и шахматен 
клуб “Найден Войнов”. 
Румен Груев пък бе 
награден за изключите-
лен принос към спорта 
във Видин. С грамоти 
и купи бяха отличени 
и всички национални 
състезатели от Видин.

■Слово плюс

А сред следващите лауреати 
несъмнено е и голмайсторът на 
световното първенство по футбол 
през станалото нарицателно 
„незабравимо американско 
лято” 1994-а Христо Стоичков с 
култовата си реплика преди мача с 
Германия „Айнцу, цвайнцу, дрън”.

Това в кръга на шегата, 
разбира се. Иначе в спорта за 
високото признание с 10 492 
гласа волейболистът Матей 
Казийски остави далече зад себе 
си вицепремиера Цветан Цветанов 
(3387) и строителния министър 
Росен Плевнелиев (2757). Не е 
безинтересно да се знае, че преди 
година познатият в световните 
спортни среди волейболист беше 
десети в класирането, но сега с 

характерния за него отскок заби първото място.
Щастливият „Мъж на годината 2010” заяви 

развълнуван веднага след награждаването: 
„Ще се опитам да занеса наградата (сабя с 
гравирано върху нея името му – б.р.) в Италия, 
за да мога да й се радвам. За мен е голяма 
чест.” Спортистът постави свой автограф върху 
волейболна топка и я сервира сред публиката. 
Росен Плевнелиев облече светлоотразителна 
жилетка, а Цветан Цветанов не направи 
нищо. Нямаше и как да го направи нещото 
(каквото и да беше то) - просто шефът на 
МВР не присъстваше. Все пак вицепремиерът 

направи изявление, показано на видеостената: 
„Плевнелиев има три деца, аз чакам трето, 
така че пожелавам на Казийски да покрие тези 
критерии”, а волейболистът коментира, че му е 
рано за това.

Победителят в сегашното издание на 
церемонията „Мъж на годната 2010” получи 
наградата си от президента на италианския 
волейболен клуб „Тренто” Диего Мосна 
(нашият спортист се състезава за неговия 
отбор): „Наградата е признание за моите лични 
качества – каза той. – Това е голяма чест, която 
малцина получават. Изключително съм горд 
от самия факт, че бях номиниран. Вече двама 
волейболисти са избирани за „Мъж на годината” 
и се вижда, че хората ни обичат и ни подкрепят. 
В живота си досега съм постигнал някои големи 
успехи, които ми дават увереност и на тази база 
имам самочувствие на успял мъж.” 

Не по-малко развълнуван и горд беше и 
бащата Казийски: „Ще изброя последователно 
наградите, с които се надявам Матей да ме 
зарадва следващия сезон – „Тренто” да си 
защити световната клубна титла, след това да 
спечели Суперкупата на Италия и шампионската 
титла и най-важното – да стане европейски 
шампион с българския национален отбор.”■

  Матей Казийски - 
“Мъж на годината”

СТРАНИЦАТА ПОДГОТВИ ИВАН ВЕЛИН



Тихомир Йорданов

Старите куплети
На Иля Фоняков

Почиват прежните поети
в добре скованите куплети.

В тях паметта, като в мазе
да пази вехти вещи взе.

Там модното изглежда дрипа,
там помъдряла старост хлипа.

Провисват паяжини. Мрак.
Ох, тъжно е и още как!

Но случва се в минута кратка
жив въглен в пепелта да святка,

като в усмивка златен зъб,
като забравен спомен скъп.

И ето те щастлив, защото
възможно е това в живота.

Пършевица

от чисто
мляко

“ЗОРОВ-97” ВРАЦА

ДЕЛИКАТЕСИ

“Ворошилов”
От дограмата до боята 
AI и PVC дограма, щори, интериорни и блиндира-
ни врати, строителство – ремонти и изолации.
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

“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

Поетичен салон
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Прощална  симфония
(По Хайдн)

… А случката, накратко, е такава.
Франц Йозеф Хайдн, той, 
композитор славен,

с оркестъра си работел при двора
на графа Естерхази. В договора

било да свири в замъка на княза
и затова със длъжност бил белязан.

Но знам ли що било и тогава,
че Хайдн за нещо графа разгневява.

(А големецът тачи ли икони!)
От двора Естерхази го прогонил.

Ще кажете: история банална.
Но Хайдн създал Симфония прощална.

А в нея вложил той протестна тема.
(Направо от живота си я взема).

Навремето в оркестровата зала
над всеки пулт свещ восъчна горяла.

И тъй, доде оркестърът работи, 
да вижда всеки свойте ноти.

Но Хайдн предвидил, дойде ли 
момента,
оставя оркестрантът 
инструмента,

свещта угася, в полутъмна зала
излиза си. Тъй залата накрая 
опустяла.

Така завършва вечната история.
Но аз сега за вас повторих я,

понеже се боя, че в теб, Родино,
съглеждам същата картина.

И твоя гений моля аз: - Маестро, 
не спирай този свят оркестър!

Една свещица нека догорява
за родна чест, за родна слава…

Мариана Ангелова
Може би те няма да видят имената 

си с главни букви в елитни литератур-
ни вестници или не са предлагали там 
свои творби, или критиката е бивала 
твърда взискателна. Но в сборника „За 
красотата в слово и мисъл”, посветен 
на 115-годишнината от организираното 
журналистическо движение в България, 
излязъл преди 1 месец, 11 автори са 
оставили част от себе си. И не просто 
оставили, а щедро са се раздали, за да 
ни огреят с лъч радост или в това смут-
но време да ни накарат да се посмеем. И 
най-важното, да се възхитим от живия 
дух у тези поетеси, поети, белетристи, 
някои от които - в зряла възраст. Обе-
динява ги членството-каква прозаична 
дума за искрените и смислени разго-
вори - в дружество №41 към Съюза на 
журналистите. Не всички от тях са про-
фесионално свързани с писаното слово. 
Учители, фармацевтка, мениджърка, 
краевед, архитект, икономист, худож-
ничка (чиито икони и картини - дарения 
красят салона на СБЖ) и разбира се, 
журналисти. Като нас и те имат свои 
тревоги, пристрастия и, нека ги наре-
чем, политически предпочитания. И ги 
изявяват, но не за да сгъстят напрежени-
ето, не за да ни настройват един срещу 
друг, а за да останат верни на своето 
„аз”.

Трудно е да се намери обединителна 
тематична нишка между отделните про-
изведения. Но нали в многообразието 
на природата е уникалността на св�тa. 
Както винаги, най-дълбока � интимната 
лирика: 

"дори и направен от кал
прекрасно е, Боже, 
щом в него, човека,
великото чувство 
любов си създал!”,

пише В. Дичева. Изгаряща, възкачваща 
до неземно блаженство, любовта, по-
добно крехко цвете, се нуждае от  гри-
жа. Ако го превърнеш само в декор, то 
увяхва. 
Колко вярно го е казал Г. Милчев:

„За него трябват детски плач 
и възлите на сто въпроса
и верността на раздавач -
любов и радост да ни носи.”
Искрено приятелство, знойно лято с 

дълги нощи и песен на щурци са извор 
на трепети у М. Дакова, макар и с нос-
талгична нотка.

Широк е поетичният диапазон на 
М. Докторова от полъха на загадъчно 
очакване до осъзнатата гордост, че сме 
българи, съхранили до сега, а дано и 
до веки, род и вяра. Почетох стихотво-
рението „Вероизповедание българско” 
на Мила преди 2 години; точно след 
случайна среща на улицата с две млади 
американчета. Любезно, но и настоятел-
но, те ме канеха да се присъединя към 
движението им, носещо също Исусо-
вото име. Вероятно, заради това лично 
изживяване намирам „Вероизповеда-
ние…” за толкова силно. Оглеждайки се 
наоколо, и аз като М. Докторова се пи-
там: /„Как изникнаха в една педя земя /
толкова много безродници,/ клетвопрес-
тъпници/ и толкова Юди-предатели!”./

Много е писано за българския „АЗЪ”; 

тълкуван е от различни гледни точки, 
вкл., от чисто езотерична. „Под „лъчи-
те” на Тангра” от П. Кънев е прослава 
на почти библейския, вече подкрепен 
с доказателства, наш корен, изникнал 
около вр. Тенгри, в планинска верига от 
Хималаите, наричани в Непал Майката 
Богиня на света. Чудесно е, че Кънев 
дълбае народната памет, пренесена в 
легенди и митове от добруджанския 
край, че издирва съдбите на достойни, 
но малко познати българи.

Отделила е П. Маркова, гл. редактор 
на в „Слово плюс”, Монтана, въпреки 
голямата си заетост, време да се присъ-
едини към изданието на дружеството с 
разказ, интригуващ и младите  „Септем-
врийската амазонка” по действителна 
случка. Фактите са си факти и е добре, 
че се намират събирачи като нея да ги 
записват за поколенията. 

Г. Милчев, освен нежна поезия, ни 
предлага и естествено възникващ смях. 
Всъщност, положението никак не е до 
смях: напълно обезлюдените села, без 
нито един жител, към края на 2009 у 
нас са били 148, а тези с до 9 жители - 
328. Прав е, хиляда пъти е прав героят 
на Милчев дядо Сандо от незнайно, но 
съвсем запустяло село, със старата си 
текезесарска ватенка, когато казва на 
срещнатия депутатин: 

„Туй магаре старо по-добре 
може да ме разбере,
с него думам си, когато мъка 
ме натисне из кайлъка.”
Лириката на Андреана Радева е 

духовна, каквато е и живописта й. В 
“Присъствие на Атлантида” с поетични 
средства тя формулира основния косми-
чески закон, този за равновесието или 
по нашенски: „Каквото посееш, това ще 
пожънеш”. 

Разказът на арх. Г. Рачев би трябвало 
да ни възмути и натъжи и с грозната 
картина на софийското ежедневие. Но 
удоволствието от свежия хумор оставя 

острието на сатирата да се забие в ума 
след по-дълбок размисъл.

Голямата изненада за мен е поетът 
Камен Тасков. Толкова години сме седе-
ли пред чаша кафе, улисани в разговори 
по екзистенциални въпроси, и никога 
по повод нормални душевни състояние 
– щастие, покруса, разочарование.Ти-
пично за деловите приятелства, когато 
под пласта на тривиалното чезне човеш-
кото. Ето че сериозният Камен прави 
признание, изпълнено с горчивина, но и 
с чиста обич: 

„Мен стига ми да знам, че си добре!
И да се виждаме понякога…. 
Не ме разбираш, моя обич, не!
Но нека заедно да повървим донякъде.”
Символично, като стилизираната хе-

ралдика с лилии на страницата й, но и 
с жизнеутвърждаващо „алегро”, звучи 
„Малка нощна музика” от Антоанета 
Христова, магистър по политология и 
икономика, директорка на многонацио-
нална компания. А „Реквием,ът” е още 
далеч от вас, Антоанета, щом в онова 
бистро, притихнало в дъждовната вечер, 
нейде между Франкфурт и Париж, ни 
предлагате чашка еликсир от именията 
на граф ����яс. Ние отлично разумя-����яс. Ние отлично разумя-яс. Ние отлично разумя-
ваме, но вие колоритно и въздействащо 
предавате, защо и Мефистофел е на път 
да се реформира (към Добро!?). 

Фауст продал душата си на дявола 
срещу тайната на знанието - смешно за 
Мефисто основание, който победоносно 
утвърждава силата на парите и подигра-
ва доверчивите и скромните. Днес обаче 
нему е все по-трудно да улавя глупаци - 
окръжаващите го са паднали по-ниско и 
от него.  Бай Ганю вече не сърба с мляс-
кане Иречековата супа, сега той владее 
чужди езици, отбира от морски дарове и 
знае кога се сервира шампанското.

Сборникът „За красотата на словото и 
мисълта” би загубил много, ако не беше 
Васил Александров - организатор, ре-
дактор, художник, сам той и автор. 

Баладата му за Чуриловския манастир 
ни връща в робските времена, когато 
поклонът пред Христовия кръст се за-
плащал със затвор или смърт, но ехтял 
камбанен звън из планинските бърда…

Че Васил Александров носи у себе 
си България, личи и от другите му сти-
хове, от илюстрациите и текстовете му 
(някои на църковно-славянски), вмък-
нати в сборника. Събираше ги дълго 
и търпеливо при странстванията си из 
манастири и крепости в цялата страна, 
рисуваше порутени стени, вторачваше 
се в нечетливи надписи…

29 са общо членовете на дружество 
№ 41 към СБЖ. Очакваме да чуем гласа 
и на останалите 18. А на единайсетте 
храбреци: „Сполай ви!”■

Сполай ви,
предани приятели
на словото!


