всеки може да те рекламира,
но не навсякъде е престижно.
тук е ТВОЕТО МЯСТО,
ако искаш да те предпочитат
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Румен Видов посрещна
гости от Европа

Плаваща конференция

Обсъдиха бизнеса
и туризма по Среден
и Долен Дунав

СНИМКА: ОБЩИНА ВИДИН
ъв връзка с цитирани в
В
медиите изказвания на
участници в конференцията Пре

Делегация от
Европейския
парламент, Европейската
комисия, Дунавските
бюра в Европа и
Министерството на
икономиката, енергети
ката и туризма, заедно с
Румен Видов акостираха
в неделя на пристанище
то във Видин. Воаяжът
на делегацията започ
на от Белград в петък,
премина през Долни
Милановац и спря във
Видин. Темата на пла
ващата конференция е
„Състоянието на бизне
са и туризма по Среден и
Долен Дунав”.
На кораба „Elegant
Lady” пътуват предста
вители на седем държави
- Германия, Австрия,
Унгария, Хърватска,
Сърбия, Румъния и Бъ
лгария. В делегацията
са включени кметът на
община Видин, Ерхард
Бусек – координатор
на Пакта за стабил
ност за Югоизточна
Европа и бивш вице
канцлер на Австрия,
Михаел Крамър – предс
тавител на Европейския
парламент, Филип Велер
– генерален секретар на

Международната коми
сия за Дунавски проекти,
заместник-министрите
Ивелина Василева и Иво
Маринов; представители
на ЕП, ЕК, Дунавските
бюра в Европа, държавни
секретари и други офи
циални лица от дунавски
държави.
На видинския бряг гос
тите бяха посрещнати от
представители на община
Видин.
(Продължава на 3-а стр.)

►Кметът на с.
Славотин Личко
Цолов пожелава
успех на Златко
Живков.
СНИМКИ: АВТОРЪТ

Златко Живков
кандидатства
за четвърти
мандат
През последните дни
5500 души са поискали
той да управлява общината
и в следващите 4 години
Крум КРУМОВ

Кметът на Монтана Златко Живков обяви канди
датурата си за четвърти пореден мандат.
На церемония на откр
 ито той беше поздравен от
около 300 свои привърженици и граждани. Гости на
Живков бяха певицата Нели Рангелова, скулпторът
Георги Чапкънов – Чапа, синът на покойния писа
тел Йордан Радичков – Димитър Радичков и други.
Живков заяви, че за 12 години заедно с екипа си
са преобразили Монтана – основно са ремонти
рани 108 улици, изградено е ново депо за твърди
битови отпадъци, нова пречиствателна станция
за отпадни води. Градът е изцяло газифициран,
ремонтирани са всички сгради на училища и кул
турни институции, всички спортни компл
 екси и т.н.
Кметът благодари на хората от екипа си и на се
мейството си за подкр
 епата и заяви, че се чувства
щастлив, че е дал поне частица надежда на хора
та в Монтана, че нещата в града се случват, че си
заслужава да се живее и работи в Монтана.
Живков обяви, че най-важното, заради ко
ето е решил да се кандидатира за нов мандат, е
подкрепата, която е получил от хората в Монтана.
През последните дни 5500 души са поискали той
да управлява общината и в следващите четири
години. Подкрепата е била изказана в срещи на
живо и по интернет. Живков не уточни дали ще сe
кандидатира като независим кандидат, издигнат от
инициативен комитет или пък ще търси партийна
подкрепа. ■

►Сред
гостите на
Златко Живков
бяха скулпторът
Георги Чапкънов
– Чапа (вляво)
и синът на по
койния писател
Йордан Радичков
– Димитър
Радичков.

Ежегодно АЕЦ “Козлодуй”
начислява около 100 млн.
лв., както следва: 3% от при
ходите от електроенергия за
фонд “РАО” и 7.5% от приходи
те от електроенергия за фонд
“ИЕЯС”. От създаването на фондовете през 1999 г. до м. май
2011 г. във фондoвете са отчислени общо 1,3 млрд. лв., ка
то натрупването на средст ва продължава. Очевидно е, че в
никакъв случай не може да се твърди, че разходите за отра
ботено ядрено гориво и демонтиране на оборудване остават
“скрити”.

От АЕЦ заявяват

ход в енергетиката под знака на
климатичните промени и изчерп
ване на ресурсите, организирана
от Германо-българската индустриално-търговска камара и Гьоте
институт, бихме искали да заявим следното.

● По отношение на цената на ядрената енергия
и включените в нея разходи:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД реализира електроенергията си на
двата сегмента на пазара – на регулирания пазар по цени и
квоти, определени от Държавната комисия за енергийно и
водно регулиране (ДКЕВР), и на либерализирания пазар по
свободно договорени цени.
Цените, които ДКЕВР определя и по които “АЕЦ Козлодуй”
ЕАД продава електроенергия на обществ ения доставчик,
се формират съгласно “Наредба за регулиране на цените
на електрическата енергия”. Като ценообразуващ елемент
се признават разходите за вноски във фонд “Извеждане от
експлоатация на ядрени съоръжения” (ИЕЯС) и фонд “Радио
активни отпадъци” (РАО), с които се финансират дейности по
управление на РАО.

● По отношение на преоценката на
вероятността от аварии в АЕЦ:

В момента в АЕЦ “Козлодуй” се подготвят и изпълняват стрес
тестове, а окончателният доклад от провеждането им ще е го
тов през есента. Ако резултатите покажат, че е необходимо да
се предприемат допълнителни действия, те ще бъдат отчетени
в нашите планове.
Засега ние не разполагаме с цитираната на конференцията
оценка на математици за вероятността от аварии и поради тази
причина не можем да я коментираме.

Отдел "Връзки с обществеността" на АЕЦ

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”
ЕНЕРГИЯ ЗА ЧИСТА ПРИРОДА
KOZLODUY NPP

Слово делник

В ОКС - Враца

Цветан ИЛИЕВ

По покана на председа
теля на ПК “Септември”
– Криводол, Васил
Василев съвещанието се
състоя в ресторанта на
кооперацията. То бе от
крито и ръководено от
председателя на ОКС
инж. Велко Атанасов.
Преди това всички
участници разгледаха
трите магазина на ПК
“Септември”, за които го
вори обст ойно Василев,
както и за другите проб
леми в кооперацията.
Най-много внимание
бе отделено на прове
деното на 19.V.2011 г.
30-о редовно общо събра
ние на ЦКС с участието
на 131 делегати от цяла
та кооперативна система,
като четирима са от
Враца. Подробна, много
изчерпателна инфор
мация направи Милчо
Въльовски, председа
тел на Контролния съвет
към ОКС. Отчетът на УС
на ЦКС е за дейността
на съюза за мандата му
2007-2011 г.
Основните акценти на
отчета: има една уставна
политика, подменени са
членските карти на членкооператорите през 2008
г., стартирал е проект
за активизиране на при
ема на член-кооператори
“Заедно можем пове
че”, приет е наръчник за
обединяване на коопера
циите и кооперативните
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Сверяване на
часовниците

► Откриване на магазин от
веригата КООП. СНИМКА: АРХИВ

Рутинно съвещание с председателите
на кооперациите във Врачанска област
проведе ОКС – Враца в Криводол
съюзи, приключено е
изгр аждането на инфор
мационната система на
ЦКС, финансирана от
Европейската комисия.
Кооперациите в
България са 815, а членкооператорите 157 055,
като коефициентът на
коопериране е 2,08%.
Деловият капитал е 18
милиона и 456 хиля
ди лева. Реконструирани
са 630 нови търговск и
обекта, в търговск ата ве
рига КООП са включени
704 магазина. Те фор
мират 52% от приходите
от търговия на дребно.
Годишният стокооборот
чрез единния коопера
тивен пазар е достигнал
48 милиона. Подобрена
е ефективността на осъ
ществената промишлена
и изкупвателна дейност.
Земеделските про
изводители са се
адаптирали към изиск
ванията за ползване на

средст ва по програми и
фондове за подпомага
не на земеделието. Има
единна политика в об
ластта на туризма. От
2008 г. хотелските ком
плекси работят под една
марка – “КООП – ваше
то място за почивка”. За
популяризиране на про
изведените продукти и
туристически услуги бя
ха предст авени на две
световни кооперативни
изложения ЕХРО-КООП
2010 г. – Бангалор, Индия.
ЦКС увеличава сво
ето участие в местни и
чуждестранни търговск и
дружества “КООП – Дом
– Европа” със седалище
Братислава. “КООПЕВРО” АД със седалище
Братислава. Предмет на
дейност – търговия със
стоките марка “КООПМедия” ОД със седалище
София, е издаване и раз
пространение на печатни
произведения.

о разпореждане с дата 20 юни 2011 г.
Специализирано поделение „Извеждане от
експлоатация – Козлодуй” започна дейности по ут
върдена процедура за демонтаж на ресивери на първи
турбогенератор. В първите два дни бяха извършени
подготвителни дейности – премахване на изолацион
ната вата, укрепване на съоръженията за безопасен
демонтаж и др. Успешно бе демонтирана първата
5-тонна част от ресивера на турбогенератора.
Очаква се целият процес, свързан с демонтажа на
ресивера на първи турбогенератор, да приключи до
края на месец юни. Според програмата снетото обо
рудване, след проведен допълнителен радиологичен
контрол, ще бъде транспортирано извън машинната
зала, до площадка на ДП РАО за временно съхра
нение, която се намира на територията на АЕЦ
„Козлодуй”.
Програмата за провеждане на операцията е предва
рително одобрена от Агенцията за ядрено регулиране
(АЯР), която е уведомена за началото на дейностите
15 дни предварително, според изискванията на норма
тивната уредба.
През 2011 г. Специализираното поделение
„Извеждане от експл оатация – Козлодуй” на ДП РАО
работи по общо пет типови програми за демонтаж на
оборудване от 1 и 2 блок на АЕЦ „Козлодуй”. Всяка
от тях се представя за одобрение от АЯР, след което
се разработват вътрешни процедури за демонтаж на
всеки възел от оборудването на системата.
През настоящата година се очаква да бъдат реализи
рани програмите за демонтаж на: маслени системи на
турбогенератора; възбудител на генератор на турбина
та; генератор собствени нужди и електродвигатели на
циркулационни помпи.■

Новообразуваните
предприятия на ЦКС са:
“Гранит Кооп” ОД със
седалище Павликени,
предмет на дейност из
купуване и съхранение
на зърно; “Релакс-Кооп”
– с. Вонеща вода – ту
ристическа дейност.
Финансовият контрол е
осъществен от 9 финансо
ви инспектори. Изслушан
е и финансовият отчет и
докладът на одитора.
Отчетът на М.
Въльовски бе изслушан
с голямо внимание, за
щото стореното от ЦКС
е една вярна база за све
ряване на часовниците. В
тоя дух бяха и зададените
въпроси.
На съвещанието се
отдели нужното внима
ние и на изкупуването
на билките. За това док
ладва Данко Христов.
Най.важното е да се сле
ди конкуренцията и да се
търсят най-удачните на
От всичките регис
трирани в срок по
Закона за етажната
собственост юриди
чески лица във Враца,
желание да участват
със свои предложе
ния за озеленяване
на междублокови
пространства, нап
равата на малки
градинки, освежава
не на общите части,
като входовете и
стълбищата на жи
лищните блокове,
са подадени до 20 май,
когато изтече срокът
даден от общината, 47
заявления . Общата
сума, заделена от об
щинската хазна за
подпомагане на малки
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чини за изкупуване и след
това за продажба. Беше
нагледно демонстрирано
какъв липов цвят е найдобре да се изкупува.
Разговорите по проб
лемите продължиха и по

време на обяда, даден от
председателя на коопе
рация “Септември”, и
след това. Имаше много
податки, с които можеха
да се сверят часовниците
в отделните кооперации.■

те граждански проекти,
е 100 000 лева, ка
то максималната сума,
която се отпуска за все
ки одобрен проект, е
5000 лева. На 28 то

гражданската иници
атива, постигане на
по-добра среда за жи
вот на врачани, в който
да бъдат ангажирани
със своите предложе

47 граждански
проекта са подадени
в община Враца
зи месец, на заседание
на Общинския съвет,
ще бъдат приети одоб
рените преди това от
комисия граждански
проекти и инициати
ви. Насърчаването на

ния и идеи и хората,
това са целите на те
зи проекти и на малкото
пари, с които общината
ще подпомогне реали
зирането на част от тях.
■ Слово плюс

Община Мездра спечели европейски
проект за корекция на р. Боденска бара
Мирослав ГЕТОВ

Община Мездра спе
чели още един проект
по Оперативна програ
ма “Регионално развитие”
(ОПРР) 2007 – 2013 г. След
като през 2008/09 изпъл
ни успешно проектите:
“Подкрепа за устойчиво и
интегрирано местно раз
витие чрез реконструкция
на общински път в общи
на Мездра. Път VRC 1143 - /
III-103/” и “Осигуряване на
подходяща образователна
инфраструктура за основ
ното и средно образование
и предучилищния процес
на територията на общи
на Мездра” – двата на обща
стойност 8 411 401.09 лв.,
Общината получи одобре
ние да реализира проекта за
корекция на река Боденска
бара в участъка от ОДЗ
№ 1 “Мир” до жп мос
та при каменни кариери.

Той е по Приоритетна ос 1:
“Устойчиво и интегрирано
градско развитие”, Операция
1.4. “Подобряване на физи
ческата среда и превенция
на риска”, Схема за безвъз
мездна финансова помощ
BG161РО001/1.4-06/2010:
“Подкрепа за дребномащаб
ни мерки за предотвр атяване
на наводнения в градски
те агломерации”. Договора
подписаха на 3 юни в столи
цата кметът Иван Аспарухов
и ръководителят на
Управляващия орган Лиляна
Павлова, зам.-министър
на регионалното разви
тие и благоустройството.
Стойността на новия ин
вестиционен проект е
1 049 708,26 лв. 95% от тях
или 997 222,85 лв. ще бъ
дат отпуснати безвъзмездно
по ОПРР, а останалите 5%
(52 485,41 лв.) е съфинан
сирането на корекционни и

укрепителни мероприятия
по поречието на Боденска
бара в участък от 506 м.
Най-напред коритото на
реката ще бъде почисте
но от дървета и храсти, а
неравностите по брегове
те ще бъдат заравнени. С
цел създаване на оптимал
на организация на обекта ще
бъдат изградени временен
канал за отбиване на водата,
временна отбивна дига и
временни пътища за осъщес
твяване на транспортните
комуникации.
Същинските строител
но-монтажни дейности
включват почистване на ху
мус и извличане на слаби
почви, направа на масов из
коп за оформяне дъното на
канала и на ръчен изкоп
до постигане на проектния
наклон, насипни работи и
обратни насипвания, както
и изграждане на стомано

бетонов канал за оформяне
на напречния профил на
коритото. Накрая времен
ните съоръжения ще бъдат
премахнати, а природната
среда възстановена чрез за
лесяване.В резултат на това
речното корито на Боденска
бара ще бъде коригирано
и почистено, ще бъдат из
градени дънни прагове и
подпорни стени по двата
бряга и укрепени стръмни
те откоси и не на последно
място – коритото ще бъ
де издълбано и разширено.
Срокът за реализиране на
проекта е 24 месеца, т.е.
до края на м. май 2013 г.
Според предварителния
график същинските стро
ително-монтажни работи
ще стартират наесен, найрано през септември, след
като приключи тръжната
процедура за избор на фир
ма-изпълнител.■

Слово делник
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Минивипускът
Тазгодишните абитуриенти са само 8, но пък
випускът е един от най-успешните – 6 от за
вършилите се явяват на матура, а успехът им
е над „добър”. Така на практика успешно е при
ложен индивидуалният подход в обучението.
На 11 май става официалното изпр
 ащане
на абитуриентите. Тогава е и патронният праз
ник на училището – Св. св Кирил и Методий.
Обстановката е тържествена и вълнуваща, раз
дялата с училището – трогателна.
Балът обаче е далеч от родното място.
Веднага след матурите, на 26 май, суперк
ласът заминава за Банско, където посещава
родната къща на Никола Вапцаров. Вечерта
посетителите в местния елитен ресторант са
изненадани от празнично облечените младежи.
Към купона на бреговчани спонтанно се при
съединява и персоналът на заведението,
очарован от факта, че все още има ученици,
които не пушат, не пият и не слушат чалга.

Един ден
в Брегово
имошка пролет. Така е
Т
наречен традиционният об
щински културен празник.

Вече 12 години различните
поколения демонстрират пред
публиката най-хубавото от за
пазената самобитна култура на
региона.
За четвърти път тази година в
рамките на празника се състоя и

(110) и градинари (38).
Като лични асистенти по
проект „За достоен жи
вот” са назначени 17
безработни. По програма
“ОСПОЗ” са ангажирани
194 човека.
От 17 май са започнали
обучителни курсове и по
специалността „Работник
в озеленяването“.
Обучението се извършва
в три групи с 85 безра
Безработица
ботни от общината и ще
Намаляването на без
продължат до 28 юни.
работицата е постоянна
В момента обучаващи
грижа на ръководство
те се са на практика.След
то на общината. Това се
приключване на обуче
случва в резултат на ре
ализираните от общината нието и полагането на
Национални програми. Те изпит, завършилите кур
са една от възможностите са ще бъдат назначени на
за осигуряване на заетост работа.
Училище
на регистрираните без
Общината е разработи
работни лица в активна
ла и внесла за одобрение
работоспособна възраст.
в Министерството на ре
Осигурена е заетост
гионалното развитие и
на 421 безработни лица.
благоустройството проект
210 успешно завършват
за ремонт на СОУ „Св.
курсове за професи
св. Кирил и Методий”.
онално обучение по ОП
Проектът е трансгр ани
„Развитие на човешки
те ресурси и вече работят чен с партнираща страна
като спасители (43 души), по него училище „Стеван
Лукянац” от сръбско
В и К (19), строители
Диана СИРАКОВА

В

"Тимошка пролет"

ранното утро мал
кият град край
границата е тих и уютен.
Оживлението е, както
винаги, пред социалния
патронаж, откъдето тръг
ва хлябът за онези, които
си нямат никого, или пък
нямат сили да излязат до
центъра. Картина обичай
на за днешният ни живот.

то село Кубишница.
Разработката е на
стойност 300 000 евро.
Очаква се със средствата,
отпуснати от ЕС да бъ
дат ремонтирани покрива
и парната инст алация на
училището. Към този мо
мент учебното заведение
се отоплява с печки на
твърдо гориво.

Дом „Надежда”

Защитеното жилище
е открито на 1 май т.г. В
момента в него са нас
танени 5 човека – трима
мъже и две жени. Очаква
се скоро към тях да се
присъедини още една же
на от дома в с. Балей.
Молбите за настаняване в

Румен Видов посрещна...
(Продължение от 1-а стр.)
Кметът Румен Видов влезе в ролята на гид на
своите гости като им показа най-известните забе
лежителности в града. Делегацията премина по
маршрут, начертан така че да имат възможността да
разгледат по-интересните обекти, преди да стигнат
до крепостта „Баба Вида”, където проведоха работ
на среща.
Там кметът на Видин представи туристичес
ките проекти на общината: „Дунав парк Видин
– Калафат” и „Видинска крепостна система
„Калето”. Първият получи одобрение на няколко
от Дунавските конференции, проведени из Европа,
а втория предстои да започне да се реализира съв

фестивалът на духовите оркест
ри от страната.
След тазгодишното му изда
ние министър Вежди Рашидов
предлага мероприятието да бъде
включено като част от разработе
ния проект на министерст вото за
провеждане на ежегоден голям
фестивал на духовите оркестри
от Северозападна България.

сем скоро.
В средновековния замък бяха обсъдени въпроси,
свързани със стимулирането на туризма в този край
с общите усилия на всички държави по поречието
на Дунав. Всички се обединиха и около мнението
на видинския кмет, че регионите по поречието на
най-голямата европейска река трябва да обединят
интересите, проектите и дейностите си в сферата
на туризма и местната икономика.
Организатори на плаващата конференция са
Дунавски компетентен център, Германско интер
национално дружество (GIZ), Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма на Република
България и Община Видин.■

новото жилище са много,
но капацитетът му е за 6
човека.
Домът не е казармен
или болничен тип. На
обитателите се предла
га независим начин на
живот. Целта е да се пос
тигне задружност между
настанените, като в ед
но голямо семейство. Те
сами определят менюто
за деня, в повечето слу
чаи сами пазаруват от
магазините за хранител
ни стоки, сами сервират
и дори участв ат в при
готвянето на храната. За
тях се грижи персонал от
трима души – управител,
социален работник и ме
дицинска сестра.
Кокетната къща в
близост до центъра на
градчето по нищо не
напомня, че е социален
дом. Елегантно оборудва
ните помещения по-скоро
приличат на малък семе
ен хотел.

Жътва

Хлябът вече се пече на

полето. Най-важното е да
бъде опазен и прибран на
време.
Кметове и кметски на
местници от общината,
арендатори и земеделски
производители се сре
щат с представители на
РС ПБЗН – Видин, които
ги запознават с новите
изискв ания за противо
пожарна безопасност
по време на жътвената
кампания. Подобни сре
щи ще се проведат и с
участниците в гасачес
ките групи и водачите
на стада с животни във
всички населени мес
та в общината. Срещите
ще води Юлиян Тодоров
– Началник ППУ –
Брегово.
В общината е изграден
и авариен отряд, който
е оборудван и екипиран
в съответствие с изиск
ванията за действие при
необходимост. Този от
ряд ще бъде в услуга на
всички населени места в
общината. ■
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Бойко преряза лентата на
изровен път в Бяла Слатина

На протест

Елеонора ЦАНОВА

Шофьорът Бойко
Богданов, Б.Б., иници
алите не са случайни, по
време на протестa в Бяла
Слатина демонстративно
откр и градската отсечка,
част от пътя БорованКнежа, която е цялата в
огромни ями и освен за
автомобилите застрашава
живота и на хората.
За втори път, след про
теста през март, пред
общината, когато гори
ха автомобилни гуми,
стотина граждани се
събраха пред бензинос
танцията на “Лукойл”,
срещу Лесопарка, на из
хода, водещ към Кнежа,
за да изразят недоволст
вото си от управленското
нехайство за хората от
този край. За десет-пет
надесет минути те спряха

движението, след което
продължиха с рязането на
лентата, садене на карто
фи по зейналите дупки, а
някои запълниха с изпо
чупени джанти и стари
автомобилни гуми.
За състоянието на пъ
тя от Борован до Кнежа,
който без дължината на
т.нар. писта е над два
десетина километра, се
говори от години. По
шосе ІІ-13 се кара ка
то на слалом и ако не
си опитен шофьор, тро
шенето на колата, било
то стара или нова, ти е
сигурно. И понеже съм
белослатинка, и понеже
ми се налага почти през
седмица да изминавам
това разстояние, чувс
твото ми като пътник е
отвратително.
Отпреди три години

част от проектите не са
стартирали.
Кметът Венцислав
Василев е категоричен,че
направата на тази отсеч
ка от път ІІ-13 е крайно
наложителна и то имен
но сега, преди есенните
дъждове. Става въпрос
за над 200 000 лева, ко
кметът на общината
на републиканското шосе. тел, да започне незабавно ито държавата трябва да
Венцислав Василев сиг
- Ние настояваме да
да се прави поне тази от осигури, за да може по
нализира отговорните за
бъде рехабалитирана
сечка, която освен че вече този път, който продъл
жава за Кнежа, а оттам за
това органи за ужасното
тази отсечка от три-че
е негодна за пътуване и
Плевен, Русе, да се пъту
състояние и невъзмож
тири километра, която
е опасна за шофьорите,
ва нормално и безопасно.
ността на отделни места
е в границите на града
пътят по нея тормози
Той е писал месеци на
да се минава по този път, и преминава през Бяла
и хората, които живе
ред писма до министъра
който е част от републи
Слатина. Още през 2009
ят наблизо. За това като
на регионалното развитие
канската пътна мрежа и
година този път беше за кмет, а и целият екип на
Росен Плевнелиев, до об
на държавата и управля
ложен за ремонт като
общината, заставаме в
ластн
 ия управител Пепа
ващите е вменено като
част от ЛОТ-1, след това подкрепа на гражданс
задължение да го поддър бе обединен с околовръс кото недоволство - заяви Владимирова, до пътната
агенция.
жат . И понеже от там, от тния път на Берковица
Венцислав Василев.
Последно от ведом
високото, непрекъснато
в ЛОТ-18, през есен
От Областното път
ството на министър
ни се говори сега за пъти та на 2010 ни казаха, че
но управление – Враца,
ща и магистрали и как по докато няма пари за це
директорът Стефан Илиев Плевнелиев имат уве
тях ще тече едва ли не не лия проект, няма да
обясни, че Националната рение, че ще се заемат с
решаването на проблема.
асфалт, а мед и мляко, а
започе ремонтът и на
агенция “Пътна инф
Но белослатинци са да
лентичките от откритите пътя Борован-Кнежа.
раструктура” са теглили
ли срок от два месеца,
отсечки пълнят джобо
Избран е изпълнител,
заем за рехабилитация
след който не видят ли да
вете на управляващите,
строителната фирма
на републиканската път
се работи по пътя, а не
то именно по този начин
“Пътстройинженеринг”- на мрежа от Световната
само да се хвърлят камъ
през миналата седмица
Монтана, но пари няма.
банка, с държав
ни в дупките, отново ще
хората от града решиха да Хората, а и ние като мест но съфинансиране. Но
излязат на граждански
изразят своето възмуще
на власт, настояваме след парите на държава
протест.■
ние от лошото състояние като има избран изпълни та свършили и затова

В Монтана

Танцов ансамбъл
„Младост”
чества
35-годишен юбилей
Мариета НАЙДЕНОВА

▲ Фолклорният спектакъл, който представиха възпитаниците на Стоян и Геновева Стоянови
включва танци от северняшка, шопска и тракийска област. СНИМКА: АРХИВ

Седмицата

►Одобрени са проектите

на Община Видин за изграж
дане на регионално депо за
отпадъци и за интегрирано
градско развитие – двата на об
ща стойност 20 500 000 лева.
Проектът „Изграждане на
регионална система за управ
ление на отпадъците в регион
Видин”, на обща стойност бли
зо 20 милиона лева, получи
одобрение от МОСВ.

В

природозащитния цен
тър „Натура” във Враца
е подредена нова фотоизлож
ба "Зелени предпр иемачи". Тя
е изготвена от ученици от 5
до 9 клас от Природо-матема
тическа гимназия “Академик
Иван Ценов” в рамките на
проект “Зелени предпр иема
чи”. Изкуството “лендарт”
предст авлява забавен начин за
изразяване на собствена ми
съл и развитие на потенциал.
Лендарт произведенията се
създават в природна среда, на
чист въздух, чрез разнообраз
ни материали, които могат да
влязат в употреба на всеки.
Творбите и фотографиите са
направени от самите участ
ници в проекта, с помощта на
учители и приятели.
Изложбата може да се по
сети всеки ден от 9 до 17 ч.
(вкл. събота и неделя).■

Вторият проект, полу
чил одобрение е „Подкрепа
за интегрирани планове за
градско възстановяване и раз
витие – град Видин” към МРРБ.
Стойността на проектното пред
ложение е 500 000 лева.
►Община Видин продължава

работа и по проектите за ре
монт на булевард „Панония”,
пречиствателната станция
за отпадни води и „Видинска

крепостна система „Калето” –
всичките за близо 80 милиона
лева.
►В социалната сфера

на дневен ред пък са проекти
те за деинституционализация
на социални домове, „Център
за ранна интервенция”, „Всички
деца с равен старт в училище”,
който пък наскоро бе подписан.
Общата стойност тук е над 3
милиона лева.■

Фотоизложба “Зелени
предприемачи” във Враца

На 25 юни танцов ансамбъл „Младост” към
Общински младежки дом отбеляза своя 35-годи
шен юбилей.
Над 100 изпълнители на народни танци зарад
ваха публиката с изпълненията си. Фолклорният
спектакъл, който представиха възпитаниците
на Стоян и Геновева Стоянови включваше тан
ци от северняшка, шопска и тракийска област.
Танцьорите са вдъхновени от идеята да покажат
богатството на различните фолклорни области
на страната ни и така да накарат всеки зрител да
се почувства горд, че е българин.
Танцов ансамбъл „Младост” е създаден през
есента на 1976 г. Основател е Антон Димов.
Ръководител е бил и Малин Малионов, а от
29 години главен художеств
 ен ръководител е
Стоян Стоянов. 35 години ансамбълът издир
ва и популяризира българския танцов фолклор
от Северозападна България, който със своята
самобитност и неповторимост е в основата на
неговото репертоарно богатство.
Ансамбълът изминава нелек път на развитие,
за да заеме днес заслужено място в културния
живот на Монтана и България.Танцьорите са
срещали възторга и признанието на публика
та в Украйна, Русия, Словакия, Чехия, Сърбия,
Румъния, Испания, Италия, Полша, Турция,
Холандия, Франция, Белгия, САЩ, Македония,
Португалия, Словения, Гърция, Хърватия,
Германия и други. В историята на ансамбъ
ла са записани над 1600 концерта в страната и
чужбина, лауреатски звания и златни медали от
национални и международни фестивали. През
всичките тези 35 години повече от 1500 танцьо
ри са изучавали българските народни танци.
Много възпитаници на „Младост” приеха тан
ците като основа на своята професия. Четирима
от тях са хореографи и ръководители в нашия
град. Двама ръководят Детски танцов състав
„Зорница” – град София. Има приети учени
ци в Национално училище за танцово изкуство
– град София, Национално училище по изкуства
та „Панайот Пипков” – град Плевен, танцьори в
„Нешанал арт” – трупата на Нешка Робева, част
ни формации и други.
Танцов ансамбъл „Младост” е носител на по
четната значка на Община Монтана, а от 2010г.
му е присъдено званието „представителен”.
За високото художествено равнище допринася
сътрудничеството с изтъкнати хореографи, ком
позитори и музиканти.■

