В Берковица

Над 1000 деца пяха и танцуваха
Крум КРУМОВ
Деветнадесетият традиционен детски фестивал
на изкуств
 ата „Лачени обувки” събра над 1000 деца
от България и Сърбия в Берковица. В продължение
на пет дни те пяха, танцуваха, рисуваха и игра
ха театрални пиеси на сцената на читалище „Иван
Вазов” в града. Изпълненията оценяваше компе
тентно жури от изтъкнати актьори, певци, музиканти
и художници. Най-добрите получиха награди.
От сцената на „Лачени обувки” към голямата сце
на са тръгнали много български и чужди звезди на
естрадата, театъра и танцовото изкуство.
И тази година организатори на фестивала бяха
общината в Берковица и местното читалище „Иван
Вазов”.

с "Лачени обувки"
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АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”
ЕНЕРГИЯ ЗА ЧИСТА ПРИРОДА
KOZLODUY NPP

До гласуване се стигна,
след като Конституционният
съд обяви за
противоконституционни
текстовете,
регламентиращи
12 месеца
уседналост.

Приеха окончателно
промените в Изборния кодекс
Агенция “Фокус”

▲ С нов “Форд транзит” ще се превозва храната от детската кухня до петте филиала, в които
се разпределя храната за малките деца. Микробусът е закупен с 22 500 лв. от общинския бюджет.
Около 350 деца на възраст от 6 месеца до 3 години разчитат на храната, която се приготвя
в детската кухня. През лятото броят им надхвърля 500. Това е сбъдната мечта, каза Мариана
Георгиева, директорка на детската ясла “Веселушко”, на тържеството, организирано по този
повод. ■ Слово плюс СНИМКА: ЕЛЕНА ПЕТРОВА

Скъпи съграждани,

Поздравявам ви с традиционния празник на
Монтана – СВЕТИ ДУХ, като ви пожелавам
здраве, успехи в труда, вяра и надежда
за бъдните дни. Нека Монтана е онова
благословено място, което се променя в крак
с времето, но пази здравия корен на миналото
и е обърнато към бъдещето! Честит празник!
Светлин НИКОЛОВ, председател на
Общински съвет - Монтана

“Общински пазар” ЕООД – Монтана
поздравява
своите служители, клиенти и
съграждани с празника на
Монтана Свети дух.
Желая ви здраве, сили и вяра за
по-добро бъдеще.

Весело прекарване на хубавия
празник!

Замфир ЗАМФИРОВ, управител

► Още поздрави на 6-а стр.

В Монтана

Нов микробус за
детската
кухня

С 68 гласа „за”, двама против и един въздържал се
народните предст авители приеха четири месечната
уседналост. При обсъждането Любен Корнезов от БСП
обвини Искра Фидосова от ГЕРБ в плагиатство.
Депутатите отхвърлиха предложението на проф.
Любен Корнезов от ПГ на Коалиция за България броят
на гражданите, които могат да гласуват пряко за кмет,
да бъде намален от 350 на 150.
Избирателите ще отбелязват вота си единств ено
със знак „Х” в избирателните бюлетини. Депутатите
гласуваха общо 16 предложения, регламентиращи
употребата и на други знаци, освен знака „Х”. Всички
предложения на опозицията бяха отхвърлени. При ус
тановяване на резултатите от гласуването, един плик
да съответств а на един глас, който може да е дейст
вителен или недействителен. Според нормативното
изискване - гласът е действителен, когато бюлетината
е по установения образец, както и когато в бюлетината
няма вписани специални символи като букви, циф
ри или други знаци, няма отбелязани предпочитания
(преференции) със знак, различен от “Х”, и с химикал,
който не пише със син цвят, както и в плика няма пос
тавени други предмети освен бюлетината.
Парламентарната група на ДПС ще сезира
Конституционния съд за знака „Х”.
Лютви Местан заяви, че предложението на ГЕРБ
има за цел по-ниска представителност.
Броят на избирателите, подкрепящи регистра
цията на политическа партия, остава 7000. Според
Изборния кодекс, не по-късно от 60 дни преди избор
ния ден по решение на централните ръководст ва на
партиите, компетентни съгласно устава, се предста
вя в Централната избирателна комисия заявление за
регистрация. Заявлението се подписва от лицето, пред
ставляващо партията според актуалната й съдебна
регистрация. Заявлението може да бъде подписано и
от лица, изрично упълномощени от предст авляващия
партията.
След три часа дебат депутатите от мнозинств о
то – ГЕРБ и „Атака” решиха районните кметове да се
назначават от Общинския съвет, вместо да се изби
рат пряко от гражданите. “Против” бяха депутатите
от ПГ на Коалиция за България, Синята коалиция и
ДПС. Разкриването на избирателни секции в чужбина
също скара депутатите в парламента. Депутатите от
хвърлиха предложение на народния представител от
Коалиция за България Мая Манолова - избирателни
секции в чужбина да могат да бъдат разкривани при
двадесет подадени заявления. Те решиха изборни сек
ции да бъдат разкривани при сто подадени заявления.■
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Деца от Берковица Предсрочно завърши
годишният планов
на бала на
ремонт на 5-и блок
президента
В АЕЦ "Козлодуй"

На 30 май 2011 г. завърши плановият годишен
ремонт на 1000-мегаватовия пети блок на АЕЦ
“Козлодуй” и в 20 ч. 39 мин. блокът бе включен в па
ралел с електроенергийната система на страната,
след извършена проверка и издадено разрешение
от Агенцията за ядрено регулиране.
Ремонтът на пети реактор е завършен предсроч
но за рекордните 37 дни, вместо за предварително
планираните 45. „Тези осем дни повече работа на
реактора означават 12 млн. лева повече за бъл
гарската енергетика. Поздравявам колегите от
„Козлодуй” за добре свършената работа и искам с
гордост да отчетем качеството на специалистите,
работещи в българската енергетика”, каза по този
повод министърът на икономиката, енергетиката и
туризма Трайчо Трайков
В рамките на ремонта, започнал на 24 април,
успешно бяха изпълнени планираните ремонт
ни дейности, модернизации и профилактика на
оборудването. Реакторът на блока бе презареден
със свежо ядрено гориво за следващата горивна
кампания.
Шести енергоблок на АЕЦ “Козлодуй” работи
със 100% натоварване на мощността в съответст
вие със съгласувания с “Електроенергиен системен
оператор” ЕАД график за работа на блоковете на
атомната електроцентрала.■

Н

а 29 май в дом № 2 в рези
денция Бояна се организира
традиционният президентски бал
за деца, лишени от родителска
грижа. Тази година на тържество
то присъстваха 272 абитуриенти,
сред които и петима възпитани
ци на социалните заведения от
Берковица.
Грета и Симона от Центъра
за настаняване от семеен тип,
Клавдия, Ангел и Мариан от
„Люба Тенева” имаха възможност
та да преживеят незабравим ден.
Той започна с посещение на
Националния исторически музей,

където нашите деца се запознаха с
уникални паметници от миналото.
По-късно участваха в младежка
трудова, образователна и соци
ална борса, открита от Зорка
Първанова. На нея присъстваха
представители на МТСП, на ра
ботодателск и организации и на 14
висши училища.
От борсата най-много се за
интересува Клавдия – нашата
Пепеляшка, както я наричат в
"Люба Тенева". Тя в момента
се подготвя за кандидатстване с
биология, а мечтата и е да стане
акушерка или медицинска сестра.

Берковските деца влязоха в полез
рението на БНТ и ТВ7 и впечат
лиха журналистите с мечтите и
плановете си.
Програмата включваше още по
сещение на Националния исто
рически музей, а за празничното
настроение на младежите се пог
рижиха Слави Трифонов и Ку-Ку
Бенд, Мария Илиева, Миро, БТР,
Преслава, Румънеца и Енчев, DJ
Тишо, като техните изпълнения
бяха безвъзмездни. Голяма част
от средств ата за бала на петимата
берковски младежи са осигурени
от дарители. ■

Празник за
децата в
Криводол
Общоградски детски празник, по
случай 1 юни – Международния ден
на детето, се проведе в Криводол.
Празникът бе организиран от Народно
читалище „Н. Й. Вапцаров-1924” и
Община Криводол.
С много смях, музика, песни и танци
се изпълни площада пред читалището.
Заместник-кметът на общината инж.
Тошко Павлов поздрави най-мал
ките жители на общината с един от
най-празничните дни в годината и им
пожела прекрасно детство, изпълнено
с много смях, мечти и забавни игри.
С много усмивки и настроение из
пълни ролята си на водещ главният
библиотекар към читалищната библи
отека – Христина Кръстева.
На сцената за таланти се изя
виха децата от детските градини в
Криводол, Галатин и Лесура и деца
та от училищата в Пудрия, Краводер и
Криводол. Неделима част от веселието
бе и почерпката. Лакомства, осигурени
от Община Криводол зарадваха малки
те и големи празнуващи.■

Студенти
на стаж в АЕЦ
През 2011 г. за седми пореден път
в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД се
организира Програма за платени
летни студентски стажове
Утвърдилата се вече инициатива дава възмож
ност на студентите да се включат в работата на
различни структурни звена на атомната електро
централа и да продължат обучението си в реална
работна среда. Ангажиментът към развитието на чо
вешките ресурси и специалното фокусиране върху
професионалното изграждане на млади специалис
ти е един от значимите приоритети в социалната
политика на дружеството. Тази година платен стаж
в АЕЦ ще могат да проведат общо 25 студенти, ко
ито отговарят на следните условия: завършен ІІІ
курс с успех минимум 4.50, владеене на чужд език,
компютърна грамотност, да нямат здравословни
противопоказания за работа в среда с йонизиращи
лъчения.
Стажовете ще бъдат с продължителност чети
ри работни седмици в периода от 25 юли 2011 г.
до 19 август 2011 г. По време на стажа студентите
ще разработят проект по тема, определена съв
местно с ръководителя на структурното звено, в
което са разпределени. Разработеният проект ще
бъде презентиран от всеки стажант в края на него
вия престой в АЕЦ. Неодобрените за платен стаж
кандидати могат да проведат неплатен стаж след
подаване на молба до изпълнителния директор.
Подробна информация за Програмата за платени
летни студентски стажове на АЕЦ “Козлодуй” е пуб
ликувана на интернет страницата на централата
www.kznpp.org.
Все по-нарастващият интерес на академичната
младеж към лятната стажантска програма в АЕЦ е
още едно доказателство за това, че централата има
репутация на престижно и желано работно място,
където младите хора имат възможност да натрупат
полезен практически опит в избр
 аното от тях про
фесионално направление.■

Във Вълчедръм

„Златията пее и танцува” събра стотици
Крум КРУМОВ
Четвъртото издание на станалия вече традици
онен фолклорен преглед „Златията пее и танцува”
събра във Вълчедръм над 500 самодейци от Се
верозападна България. На откр
 ита сцена пред
читалище „Рало” те показаха предимно изворен
фолклор – характерни за родните им места песни,
танци и обичаи. Особен интерес предизвика изпъл
нението на танца „Калуш” от група самодейци от
село Игнатово /на 020 и 021/. Въпросният танц е за
пазен в автентичния му вид от векове насам.
Организатор на фолклорния преглед е общината
във Вълчедръм.■
► СНИМКА: АВТОРЪТ

самодейци
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Обновен е северозападният
вход на Монтана
На 2 юни кметът Златко Живков откри
изцяло ремонтираната отсечка, която
свързва кв. “Кошарник” с път Е-79

Златко Живков:

▲ СНИМКА: ЕЛЕНА ПЕТРОВА

Преасфалтирани са два пътни участъка с обща дължина 570
метра, закърпени са 377 кв. м пътна настилка, подравнени с 24 то
на асфалтова смес, почистен е и асфалтиран 750 метра банкет на
пътя. Успоредно с този ремонт е подменен и водопроводът, ка
то са направени 19 отклонения за свързване със системата на ВиК
на частни имоти. Изцяло са ремонтирани 1500 кв. м тротоари и
са засадени 51 дръвчета. Всичко това е струвало на бюджета на
общината 231 000 лв.
Изпълнител на обекта е “Пътинженеринг М” АД – Монтана.
Подменени са съдовете за битови отпадъци. С реконструкцията
на този вход Монтана вече е истински град от обединена Европа,
сподели кметът. По европейски пътища се влиза в областния град
вече, защото в последните години са реконструирани и останалите
три входно-изходни артерии на града.■ Слово плюс

Вярвам повече в това,
което е направено
и се вижда
Монтана е единственият газифициран град в
Северозападна България със сто процента
газифициран обществен сектор

ми причини. Затова е важно какво става
тук, на място. В Северозападния район
на планиране има крещяща необходи
мост от рехабилитация, от изграждане
на нова инфраструктура и поради тази
причина смятам, че тук усилията тряб
ва да бъдат изкл ючително големи. В
тези вече 12 години, в които съм кмет,
чина това се приема добре от нашите
Елеонора ЦАНОВА
най-много се радвам, че съм сменил 40
съграждани. Разбира се, трудничко е.
- Г-н Живков, вече три мандата сте
процента от града като водопроводи,
на кметския стол, а монтанчани пак си Но, както се казва в онази приказка за
канализация, газифициране. Ние сме
шопа, като имаш желание, няма начин
ви искат. С какво ги спечелихте?
единст веният газифициран град в
да няма начин.
- Този въпрос става ясен винаги през
Северозападна България със сто про
- Врачанските депутати усиле
4 години в месец октомври. Не мога да
цента газифициран обществен сектор.
но лобират за изработването на
кажа с какво съм спечелил, но е факт,
Зад гърба ми останаха 80 улици, не
спешна програма, която да изведе
че тази година правим 120 години от
съм заварил и две от моите пред
повторното обявяване на Фердинанд за Северозапада от бедността и нищетата. шественици. Полагаме огромни
град и 1850 от първите исторически из Вие, като кмет на областен град, бях
усилия за изграждането на една мо
те ли потърсен за мнение и конкретни
вори за съществуването на Монтана
дерна инфраструктура, кръстовища и
предложения към държавата, за включ светофари. Разбира се, има още неща за
като център от 161-ата година след
ване на действия, касаещи Монтана?
Христа. Това е втори век. А в тези 120
правене. Но това, което само за послед
- Не мога да доловя, че нещо се е
години, за които говоря, съм едва вто
ните четири години мога да покажа в
случило дотук, освен на приказки и
рият кмет по брой поредни мандати.
инфраструктурата на града и 23-те села,
Първият е бил преди сто години и, раз обещания. Не ме е търсил никой за по
мисля, че изобщо не е малко.
добно нещо. Аз мисля, че работата на
бира се, това е един факт, който ме
- Какви средства от европрограми
радва. Защото той е свързан с доверието депутатите е да си гледат законите и
влязоха в общината, как работите по
законодателството. Това е четвърто
на стотици хора в нашия град. Другото
усвояването на еврофондовете и доста
то Народно събрание, с което работя,
обаче, което смятам, че е повлияло на
тъчно ефективни ли са действията ви
и това мога да кажа. Ако искат да ви
хората, това е подкрепата за европейс
съвместно с държавата?
дят откриването на нов път някъде в
кото бъдеще и развитие на Монтана.
- Ние, кметовете, се различаваме по
Северозапада, миналата година открих това, че едни говорят какво ще правят, а
Това са десет много силни години от
ме единия от входовете на Монтана,
началото на този век, които хората са
другите, които имат повече опит и таки
този, който е покрай язовира и край
оценили по достойнство и поради та
ва като мен, които вече са управлявали,
Калето, тези дни откриваме четвър
зи причина си мисля, че те подкрепят
показват какво са направили. Община
тия вход на града за този мандат, който
действията ми.
Монтана е една от трите общини с
- Запазихте културните инст итуции в е през квартал “Кошарник”. Аз вярвам
най-много проекти по предприсъеди
повече на това, което виждам и което
града, развивате, и то много успешно,
нителните фондове ИСПА. Ние имаме
правя, отколкото на многото празни
елитен спорт. Каква е тайната?
ново модерно депо за отпадъци, има
приказки.
- В много случаи хората казват,
ме нова съвременна пречиств ателна
- Ще изброите като проблем на първо станция за отпадните води. Говоря за
че трябва да имаш сърце, да имаш
място пътищата. Магистрали тук няма инвестиции 22 милиона, за 10 милиона
желание, да бъдеш последователен.
да има. Как ще оправите инфраструк
Това е сериозно предизвикателство.
изграждаме в момента завод за сепа
Подкрепата на всички културни инсти турата в общината?
риране - в тази част на екологичната
- Проблемът с пътищата е за цяла
туции е налице и като дейности, като
инфраструктурата, Монтана е ед
Северозападна България. Аз казах, че
сграден фонд и като всичко останало.
на от водещите общини в България.
откриването на магистрали е изключи
Що се касае до развитието на спорта,
Опитахме се с всичките тези дейности
телно важно за нас, българите. Но около през последните десет години с над 10
ние сме от тези четири-пет града в
90 процента от целокупния монтански
България, които имат много индиви
милиона лева за четирите входа на гра
и врачански народ едва ли ще пътуват
дуални и колективни спортове в “А”
да, които са нови, да направим така, че
от Карнобат до Ямбол по магистрала
групите, с десетки деца в школите, ко
в града ни да е хубаво и да се живее поито развиваме. Инвестирането в спорта, Тракия. Ние, кметовете и други хора,
добре.
в младежките дейности аз смятам, че не да, преобладаващата част от хората ще
Мога да кажа, че в това десетиле
си спестят това усилие поради обясни
е празно действие и поради тази при
тие реализирахме доста амбициозна

програма във всички области, по-важ
ното е, че в момента изпълняваме шест
проекта. Предстои да подпишем до
говора по проекта за корекция на река
Огоста.
- И Монтана, и селата наоко
ло са силно засегнати от вируса
на обезлюдяването, младите хора,
образованите, активните, просто ги ня
ма. Имате ли лек и с какво държавата
трябва да помогне, за да се спре тази
истинска болест?
- Държавата не мисля, че може нещо
кой знае какво да помогне. Гледам повнимателно и спокойно на тази тема.
Проблемът с демографската кар
тина за нас, хората, които живеем в
Северозапада, е по-сериозен, но то
зи проблем стои не само за България.
Той стои и пред най-силните икономи
чески европейски държави - Германия,
Швейцария, където на семинари, на
срещи също казват, че младите хора се
движат, пътуват, работят.
Ние вече сме отворена държава, член
ка на Европейския съюз, една съвсем
различна политическа система отпреди
десет години.
Не можеш да спреш днес младите,
образованите българи да работят и да
учат където искат, да се движат.
Затова трябва да осигуриш нормал
ни условия и добър жизнен стандарт
тук, за да можеш да ги задържиш.
Иначе младите, пък и не само наймладите хора, не признават други
характеристики. След това смятам, че е
погрешно да се делят хората на много
млади и на стари. Разбира се, акцентът
е върху младите, но голяма част от ев
ропейските страни обръщат специално
внимание и на хората, които не са в ак
тивна трудова възраст, пенсионерите.
В Англия има милион и половина
пенсионери над 85 години, а при срещи
те ни в Германия мнението бе, че трябва
да свикваме европейците, че ще бъ
дем все по-малко и все по-възрастни и
трябва да гледаме фактите такива, как
вито са и да търсим варианти за тяхното
решение, а не да заклеймяваме отделни
райони, че са обезлюдени, а другите са
много пренаселени.■

Слово делник
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12 научни съобщения и доклади
на първите майски
краеведск
 и четения
В епогея на тради
ционните празници на
културата в Мездра с
проведоха първите майс
ки краеведски четения.
Организатор на дебютна
та проява бе краеведското
дружество при градско
то читалище „Просвета
– 1925”. В рамките на
форума, домакин на който
беше СОУ „Иван Вазов”,
научни съобщения и док
лади представиха 12
краеведи от общината,
Враца и столицата.
Четенията откри доайе
нът проф. Петър Петров
– дългогодишен препо
давател по история в СУ
„Св. Климент Охридски”,
който грабна внимани
ето на присъстващите с
методическите насоки

„Принципи. Краевеските
изследвания”. Останалите
разработки, предст авени
по време на двете кон
ферентни сесии, бяха
„Църквите и паметниците
на с. Зверино” от Ивана
Захариева, „Още за исто
рията на учебното дело
в гр. Мездра” от Иван
Минев, „Коритенград
край Лютиброд – едно
от изчезналите сели
ща във Врачанско” от
Илия Борисов, „Местни
обичаи и народни но
сии от с. Върбешница”
от Костадина Митова,
„Езикова характерис
тика на говора на гр.
Мездра” от д-р ф. н.
Христина Маринска,
„Мездра – Конотоп – ме
ридиан на дружбата” от
Стефан Здравков, „За на

чалото на историята…
– историко-географс
ки очерк за с. Лик” от
Валентина Георгиева,
„Строителството на
Дом-паметник читали
ще „Просвета” – Мездра,
първи етап (1935 –
1940) от Мирослав
Гетов и „Бабините при
казки” от Емилия
Гарванска. Интерес
предизвикаха също
двете мултимедийни
презентации: „Изкуството
на моя народ – сло
весен фолклор от
Искърския край” на клуб
„Краезнание” при ОУ
„Христо Ботев” с ръ
ководител Марияна
Йорданова и „Човешката
съдба – символ на ед
на независима България”
на клуб „Родолюбие”

при СОУ „Ив. Вазов”
с ръководител Данаил
Димитров.
Всички участници по
лучиха грамоти от името
на НЧ „Просвета – 1925”
и по един екземпляр от
изданието „Мездра” (кра
тък исторически очерк),
◄На 30 май 2011
г. жители на с.
Паволче, община
Враца, подне
соха цветя на
Кървавия камък
в местността
Бигора, където
през 2009 г. бе
открит възпо
менателен знак
на загиналите
там Ботеви
четници. Бяха
представени
архивни докумен
ти от Държавен
архив, РБ „Хр.
Ботев” - Враца и
спомени от съг
раждани на Въло
Лилов от
с. Добролево.

СНИМКА: АРХИВ

Дико Илиев e почетен
гражданин на Монтана
ОбС - Монтана, награди посмъртно големия
композитор с “Почетния знак”

Дико Илиев е роден на
15 февруари 1989 г. в с.
Карлуково, Луковитска
околия. Едва 13-годишен го
изпращат да учи музика във
Военния духов оркестър –
гр. Орхание (дн. Ботевград).
Като участник в духовия ор
кестър на 16-и Ловчанлийски
полк от състава на Първа
българска армия участва в
сраженията на Серетския
фронт. Там, 17-годишен, на
писва “Искърско хоро”, което
е първият му сполучлив ком
позиторски опит.
През 1919 г. постъпва в
оркестъра на Военното учи
лище в София. В същото

време е първи тромбонист в
сборния симфоничен оркес
тър на Софийската опера. В
Оряхово през 1931 г. се съз
дава военен духов оркестър, в
който той свири баритонови
те партии.
От 1936 до 1938 г. Дико
Илиев е баритонист в
Софийския военен оркестър,
след което отново се връща
в Оряхово и е назначен за ка
пелмайстор на Гарнизонния
оркестър. В този период тво
ри и създава много от хората
си. От 1931 г. започват връз
ките на Дико Илиев с духови
музики от Михайловградски
регион. Музикантите от с.
Славотин през 1935 г. пъту
ват няколко пъти до Оряхово
и Дико Илиев ги снабдявал с
партитури и е работил с тях
за усъвършенстване на техни
ката на свирене. Съществен е
приносът му за сформиране
на духовите музики в села

та Мадан и Септемврийци, а
след пенсионирането си през
1957 г., създава втора духо
ва формация в с. Лехчево от
18 музиканти. Плод на този
престой в Лехчево са произ
веденията му “В лозята над
Рибине” и “Лехчевски бри
гадир”.
Хората му отдавна са се
превърнали в част от наци
оналната музикална класика,
а професионалното призна
ние идва много по-късно.
От 1973 г. до кончина
та си на 30 ноември 1984 г.
живее в Михайловград (дн.
Монтана), при семейство
то на любимата си дъщеря
Александра. Тук той прежи
вя спокойните си старини,
радващ се на най-висше дър
жавно признание. Получава
званието “Заслужил деятел на
културата”. А през 1983 г. е
удостоен със званието “Герой
на Република България”. На 3

декември 1984 г. е погребан в
Монтана и според собствено
то му предсмъртно желание
– под звуците на “Дунавско
хоро”.
В половинвековната си
творческа дейност Дико
Илиев създава над 42 хора, 16
марша, 5 народни китки, де
сетки валсове, танга, румби,
детски песни.
В негова чест всяка година
в Монтана се провеждат Дико
Илиеви прегледи на духови
те музики.
Предложението за обявя
ване на “Почетен гражданин
на гр. Монтана” и награж
даването му с “Почетния
знак” на града бе направе
но от: Любимка Даскалова,
Лалка Методиева, Димитър
Младенов, Никола
Намерански, Параскева
Маркова, Борис Борисов,
Тодор Деков, Лило Лилов и
Асен Рибагин.■

осигурени от Общината.
Специални поздрави от
страна на Регионалното
краеведско дружество –
Враца поднесе неговият
секретар Весела Пелова.
„Началото е обещаващо,
заяви при закриване
то на форума проф.

Петров. Дружеството е
на прав път. Надявам се
това да не е последна
та ни среща.” Амбицията
на организаторите е кра
еведските четения да се
утвърдят като ежегодни
по време на празниците
„Мездра – май”.■

В Прага
Евродепутатът от ГЕРБ
Владимир Уручев участ
ва в 6-ата пленарна среща
на Европейския форум за
ядрена енергия която се
проведе на 19 и 20 май в
Прага.
Форумът е платформа
за дискусия по въпроси
те за възможностите и
рисковете, които съпътст
ват ядрената енергетика.
Основен акцент та
зи година е състоянието
на ядрената енергетика
след аварията в японска
та централа Фукушима.
Критериите за
провеждане на
стрес тестове
те и условията
за оценка на бе
зопасността и
рисковете на
143-те атом
ни централи в ЕС са сред
най-важните теми на
обсъжданията.
Срещата беше
открита от министър-пред
седателите на Чешката
република и Словакия
и комисаря по енерге
тика Гюнтер Йотингер.
Встъпителни изказ
вания направиха
ресорните енергийни ми
нистри на Франция,
България и Унгария в
присъствието на тех
ните колеги от Чехия и
Словакия. Участието на
повече от 350 души във
форума свидетелства за
изключителния интерес към
ядрената енергетика.
В дискусията Владимир
Уручев заяви позицията,
че прегледът и оценки
те на безопасността на
ядрените централи в ЕС
следва да доведат до из
дигане на безопасността
на ядрената енергетика на
ново, още по-високо ниво,
което да гарантира, че
всички остатъчни рискове
са сведени до възмож
ния минимум. “Мащабите
на природното бедствие
от 11 март в Япония далеч
надминават дори най-ек
стремалните природни

събития, които биха мог
ли да настъпят в Европа,
но аварията във Фукушима
повлия негативно вър
ху общественото мнение
за ядрената енергия и то
ва налага правителствата,
регулаторните органи
и индустрията да пред
приемат адекватни и
навременни мерки”, споде
ли евродепутатът.
Затова, по негово
мнение, критериите за
стрес тестовете не тряб
ва да бъдат занижени и
формални, тъй като е не

Обсъдиха ядрената
енергетика
след Фукушима
ВЛАДИМИР УРУЧЕВ

В Мездра

Мирослав ГЕТОВ

обходимо не само да
се потвърди проектната
безопасност на действа
щите централи, но и да
се постигне реално и ка
чествено подобрение,
каквито са очакванията и
на обществеността. Според
Владимир Уручев, крите
риите за новите централи
следва да бъдат дори още
по-строги. Само така може
да се запази обществе
на подкрепа за ядрената
енергетика. Евродепутатът
сподели и своето вижда
не за конкретни критерии
за предстоящите оцен
ки на ядрените централи,
включително потенциал
ни недостатъци и пропуски,
които е задължително да
бъдат коригирани в кратки
срокове.■

