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АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”
ЕНЕРГИЯ ЗА ЧИСТА ПРИРОДА
KOZLODUY NPP

всеки може да те рекламира,
но не навсякъде е престижно.
тук е ТВОЕТО МЯСТО, 
ако искаш да те предпочитат

Златко Живков
кандидатства
зачетвърти
мандат

През пос лед ни те дни 
5500 ду ши са по ис ка ли
той да уп рав ля ва об щи на та
и в след ва щи те 4 години
Крум КРУМОВ
Кметът на Монтана Златко Живков обя ви кан ди

да ту ра та си за чет вър ти по ре ден мандат.
На це ре мо ния на от к ри то той бе ше поз д ра вен от 

око ло 300 свои при вър же ни ци и граждани. Гости на 
Живков бя ха пе ви ца та Нели Рангелова, скулп торът 
Георги Чапкънов – Чапа, си нът на по койния пи са
тел Йордан Радичков – Димитър Радичков и други.

Живков заяви, че за 12 го ди ни за ед но с еки па си 
са пре об ра зи ли Монтана – ос нов но са ре мон ти
ра ни 108 улици, из г ра де но е но во де по за твър ди 
би то ви отпадъци, но ва пре чис т ва тел на стан ция 
за от пад ни води. Гра дът е из ця ло газифициран, 
ре мон ти ра ни са всич ки сгра ди на учи ли ща и кул
тур ни институции, всич ки спор т ни ком п лек си и т.н. 
Кметът бла го да ри на хо ра та от еки па си и на се
мейс т во то си за под к ре па та и заяви, че се чув с т ва 
щастлив, че е дал по не час ти ца на деж да на хо ра
та в Монтана, че не ща та в гра да се случват, че си 
зас лу жа ва да се жи вее и ра бо ти в Монтана. 

Живков обяви, че найважното, за ра ди ко
ето е ре шил да се кан ди да ти ра за нов мандат, е 
подкрепата, ко ято е по лу чил от хо ра та в Монтана. 
През пос лед ни те дни 5500 ду ши са по ис ка ли той 
да уп рав ля ва об щи на та и в след ва щи те че ти ри 
години. Подкрепата е би ла из ка за на в сре щи на 
жи во и по интернет. Живков не уточ ни да ли ще сe 
кан ди да ти ра ка то не за ви сим кандидат, из диг нат от 
ини ци ати вен ко ми тет или пък ще тър си пар тий на 
подкрепа. ■

►Сред 
гостите на 
Златко Живков 
бя ха скулп торът 
Георги Чапкънов 
– Чапа (вляво) 
и си нът на по
койния пи са тел 
Йордан Радичков 
– Димитър 
Радичков.

Във връз ка с ци ти ра ни в 
ме ди ите из каз ва ния на 

учас т ни ци в кон фе рен ци ята  Пре
ход в енер ге ти ка та под зна ка на 
кли ма тич ни те про ме ни и из чер п
ва не на ресурсите, ор га ни зи ра на 
от Германобъл гар с ка та ин дус т ри ал нотър гов с ка ка ма ра и Гьоте 
институт, бих ме ис ка ли да за явим следното.

● По от но ше ние на це на та на яд ре на та енер гия
и вклю че ни те в нея разходи:
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД ре али зи ра елек т ро енер ги ята си на 

два та сег мен та на па за ра – на ре гу ли ра ния па зар по це ни и 
квоти, оп ре де ле ни от Държавната ко ми сия за енер гий но и 
вод но ре гу ли ра не (ДКЕВР), и на ли бе ра ли зи ра ния па зар по 
сво бод но до го во ре ни цени.

Цените, ко ито ДКЕВР оп ре де ля и по ко ито “АЕЦ Козлодуй” 
ЕАД про да ва елек т ро енер гия на об щес т ве ния доставчик, 
се фор ми рат съг лас но “Наредба за ре гу ли ра не на це ни те 
на елек т ри чес ка та енер гия”. Като це но об ра зу ващ еле мент 
се приз на ват раз хо ди те за внос ки във фонд “Извеждане от 
ек с п ло ата ция на яд ре ни съ оръ же ния” (ИЕЯС) и фонд “Радио
активни от па дъ ци” (РАО), с ко ито се фи нан си рат дейнос ти по 
уп рав ле ние на РАО.

Ежегодно АЕЦ “Козлодуй” 
на чис ля ва око ло 100 млн. 
лв., как то следва: 3% от при
хо ди те от елек т ро енер гия за 
фонд “РАО” и 7.5% от при хо ди
те от елек т ро енер гия за фонд 

“ИЕЯС”. От съз да ва не то на фон до ве те през 1999 г. до м. май 
2011 г. във фондoве те са от чис ле ни об що 1,3 млрд. лв., ка
то нат руп ва не то на сред с т ва продължава. Очевидно е, че в 
ни ка къв слу чай не мо же да се твърди, че раз хо ди те за от ра
бо те но яд ре но го ри во и де мон ти ра не на обо руд ва не ос та ват 
“скри ти”.

● По от но ше ние на пре оцен ка та на
ве ро ят нос т та от ава рии в АЕЦ:
В мо мен та в АЕЦ “Козлодуй” се под гот вят и из пъл ня ват стрес 

тестове, а окон ча тел ни ят док лад от про веж да не то им ще е го
тов през есента. Ако ре зул та ти те покажат, че е не об хо ди мо да 
се пред п ри емат до пъл ни тел ни действия, те ще бъ дат от че те ни 
в на ши те планове.

Засега ние не раз по ла га ме с ци ти ра на та  на кон фе рен ци ята 
оцен ка на ма те ма ти ци за ве ро ят нос т та от ава рии и по ра ди та зи 
при чи на не мо жем да я коментираме.

Отдел "Връзки с обществеността" на АЕЦ

ОтАЕЦзаявяват

Обсъдиха бизнеса 
и туризма по Среден 
и Долен Дунав
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Румен Видов посрещна 
гости от Европа

СНИМКА: ОБЩИНА ВИДИН

Делегация от 
Европейския 
парламент, Европейската 
комисия,  Дунавските 
бю ра в Европа и 
Министерството на 
икономиката, енер ге ти
ка та и туризма, за ед но с 
Румен Видов акос ти ра ха 
в неделя на прис та ни ще
то във Видин. Воаяжът 
на де ле га ци ята за поч
на от Белград в петък, 
пре ми на през Долни 
Милановац и спря във 
Видин. Темата на пла
ва ща та кон фе рен ция е 
„Състоянието на биз не
са и ту риз ма по Среден и 
Долен Дунав”. 

На ко ра ба „Elegant 
Lady” пъ ту ват пред с та
ви те ли на се дем дър жа ви 
 Германия, Австрия, 
Унгария, Хърватска, 
Сърбия, Румъния и Бъ
лгария. В де ле га ци ята 
са вклю че ни кме тът на 
об щи на Видин, Ерхард 
Бусек – ко ор ди на тор 
на Пакта за ста бил
ност за Югоизточна 
Европа и бивш ви це
кан ц лер на Австрия, 
Михаел Крамър – пред с
та ви тел на Европейския 
парламент, Филип Велер 
– ге не ра лен сек ре тар на 

Международната ко ми
сия за Дунавски проекти, 
за мес т никми нис т ри те 
Ивелина Василева и Иво 
Маринов; пред с та ви те ли 
на ЕП, ЕК, Дунавските 
бю ра в Европа, дър жав ни 
сек ре та ри и дру ги офи
ци ал ни ли ца от ду нав с ки 
държави. 

На ви дин с кия бряг гос
ти те бя ха пос рещ на ти от 
пред с та ви те ли на община 
Видин.  
(Продължава на 3-а стр.)
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►Кметът на с. 
Славотин Личко 
Цолов пожелава 
успех на Златко 
Живков. 
СНИМКИ: АВТОРЪТ
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Цветан ИЛИЕВ
По по ка на на пред се да

те ля на ПК “Септември” 
– Криводол, Васил 
Василев съ ве ща ни ето се 
със тоя в рес то ран та на 
кооперацията. То бе от
к ри то и ръ ко во де но от 
пред се да те ля на ОКС 
инж. Велко Атанасов. 
Преди то ва всич ки 
учас т ни ци раз г ле да ха 
три те ма га зи на на ПК 
“Септември”, за ко ито го
во ри об с той но Василев, 
как то и за дру ги те проб
ле ми в кооперацията.

Наймно го вни ма ние 
бе от де ле но на про ве
де но то на 19.V.2011 г. 
30о ре дов но об що съб ра
ние на ЦКС с учас ти ето 
на 131 де ле га ти от ця ла
та ко опе ра тив на система, 
ка то че ти ри ма са от 
Враца. Подробна, мно го 
из чер па тел на ин фор
ма ция нап ра ви Милчо 
Въльовски, пред се да
тел на Контролния съ вет 
към ОКС. Отчетът на УС 
на ЦКС е за дейнос т та 
на съ юза за ман да та му 
20072011 г.

Основните ак цен ти на 
отчета: има ед на ус тав на 
политика, под ме не ни са 
член с ки те кар ти на член
ко опе ра то ри те през 2008 
г., стар ти рал е про ект 
за ак ти ви зи ра не на при
ема на членко опе ра то ри 
“Заедно мо жем по ве
че”, при ет е на ръч ник за 
обе ди ня ва не на ко опе ра
ци ите и ко опе ра тив ни те 

съюзи, прик лю че но е 
из г раж да не то на ин фор
ма ци он на та сис те ма на 
ЦКС, фи нан си ра на от 
Европейската комисия.

Кооперациите в 
България са 815, а член
ко опе ра то ри те 157 055, 
ка то ко ефи ци ен тът на 
ко опе ри ра не е 2,08%. 
Деловият ка пи тал е 18 
ми ли она и 456 хи ля
ди лева. Реконструирани 
са 630 но ви тър гов с ки 
обекта, в тър гов с ка та ве
ри га КООП са вклю че ни 
704 магазина. Те фор
ми рат 52% от при хо ди те 
от тър го вия на дребно. 
Годишният сто ко обо рот 
чрез един ния ко опе ра
ти вен па зар е дос тиг нал 
48 милиона. Подобрена 
е ефек тив нос т та на осъ
щес т ве на та про миш ле на 
и из куп ва тел на дейност.

Земеделските про
из во ди те ли са се 
адап ти ра ли към изис к
ва ни ята за пол з ва не на 

сред с т ва по прог ра ми и 
фон до ве за под по ма га
не на земеделието. Има 
един на по ли ти ка в об
лас т та на туризма. От 
2008 г. хо тел с ки те ком
п лек си ра бо тят под ед на 
мар ка – “КООП – ва ше
то мяс то за по чив ка”. За 
по пу ля ри зи ра не на про
из ве де ни те про дук ти и 
ту рис ти чес ки ус лу ги бя
ха пред с та ве ни на две 
све тов ни ко опе ра тив ни 
из ло же ния ЕХРОКООП 
2010 г. – Бангалор, Индия.

ЦКС уве ли ча ва сво
ето учас тие в мес т ни и 
чуж дес т ран ни тър гов с ки 
дру жес т ва “КООП – Дом 
– Европа” със се да ли ще 
Братислава. “КООП
ЕВРО” АД със се да ли ще 
Братислава. Предмет на 
дейност – тър го вия със 
сто ки те мар ка “КООП
Медия” ОД със се да ли ще 
София, е из да ва не и раз
п рос т ра не ние на пе чат ни 
произведения.

Новообразуваните 
пред п ри ятия на ЦКС са: 
“Гранит Кооп” ОД със 
се да ли ще Павликени, 
пред мет на дейност из
ку пу ва не и съх ра не ние 
на зърно; “РелаксКооп” 
– с. Вонеща во да – ту
рис ти чес ка дейност. 
Финансовият кон т рол е 
осъ щес т вен от 9 фи нан со
ви инспектори. Изслушан 
е и фи нан со ви ят от чет и 
док ла дът на одитора.

Отчетът на М. 
Въльовски бе из с лу шан 
с го ля мо внимание, за
що то сто ре но то от ЦКС 
е ед на вяр на ба за за све
ря ва не на часовниците. В 
тоя дух бя ха и за да де ни те 
въпроси.

На съ ве ща ни ето се 
от де ли нуж но то вни ма
ние и на из ку пу ва не то 
на билките. За то ва док
лад ва Данко Христов. 
Най.важното е да се сле
ди кон ку рен ци ята и да се 
тър сят найудач ни те на

чи ни за из ку пу ва не и след 
то ва за продажба. Беше 
наг лед но де мон с т ри ра но 
ка къв ли пов цвят е най
доб ре да се изкупува.

Разговорите по проб
ле ми те про дъл жи ха и по 

вре ме на обяда, да ден от 
пред се да те ля на ко опе
ра ция “Септември”, и 
след това. Имаше мно го 
податки, с ко ито мо же ха 
да се све рят ча сов ни ци те 
в от дел ни те кооперации.■

Сверяване на
ча сов ни ци те
Рутинно съ ве ща ние с пред се да те ли те
на ко опе ра ци ите във Врачанска об ласт 
про ве де ОКС – Враца в Криводол

► Откриване на ма га зин от 
ве ри га та КООП. СНИМКА: АРХИВ

По раз по реж да не с да та 20 юни 2011 г.  
Специализирано по де ле ние „Извеждане от 

ек с п ло ата ция – Козлодуй” за поч на дейнос ти по ут
вър де на про це ду ра за де мон таж на ре си ве ри на пър ви 
турбогенератор. В пър ви те два дни бя ха из вър ше ни 
под гот ви тел ни дейнос ти – пре мах ва не на изо ла ци он
на та вата, ук реп ва не на съ оръ же ни ята за бе зо па сен 
де мон таж и др. Ус пеш но бе де мон ти ра на пър ва та 
5тон на част от ре си ве ра на турбогенератора. 

Очаква се це ли ят процес, свър зан с де мон та жа на 
ре си ве ра на пър ви турбогенератор, да прик лю чи до 
края на ме сец юни. Според прог ра ма та сне то то обо
рудване, след про ве ден до пъл ни те лен ра ди оло ги чен 
контрол, ще бъ де тран с пор ти ра но из вън ма шин на та 
зала, до пло щад ка на ДП РАО за вре мен но съхра
нение, ко ято се на ми ра на те ри то ри ята на АЕЦ 
„Козлодуй”. 

Програмата за про веж да не на опе ра ци ята е пред ва
ри тел но одоб ре на от Агенцията за яд ре но ре гу ли ра не 
(АЯР), ко ято е уве до ме на за на ча ло то на дейнос ти те 
15 дни предварително, спо ред изис к ва ни ята на нор ма
тив на та уредба.

През 2011 г. Специализираното по де ле ние 
„Извеждане от ек с п ло ата ция – Козлодуй”  на ДП РАО 
ра бо ти по об що пет ти по ви прог ра ми за де мон таж на 
обо руд ва не от 1 и 2 блок на АЕЦ „Козлодуй”. Всяка 
от тях се пред с та вя за одоб ре ние от АЯР, след ко ето 
се раз ра бот ват вът реш ни про це ду ри за де мон таж на 
все ки въ зел от обо руд ва не то на  системата.

През нас то яща та го ди на се очак ва да бъ дат ре али зи
ра ни прог ра ми те за де мон таж на: мас ле ни сис те ми на 
турбогенератора; въз бу ди тел на ге не ра тор на турбина
та; ге не ра тор соб с т ве ни нуж ди и елек т род ви га те ли на 
цир ку ла ци он ни помпи.■

Започна

де мон таж

на 1 и 2

блокнаАЕЦ

От всичките ре гис
т ри ра ни в срок по 
За ко на за етаж на та 
соб с т ве ност юри ди
чес ки ли ца във Враца, 
же ла ние да учас т ват 
със свои пред ло же
ния за озе ле ня ва не 
на меж дуб ло ко ви 
пространства, нап
ра ва та на мал ки 
градинки, ос ве жа ва
не на об щи те части, 
ка то вхо до ве те и 
стъл би ща та на жи
лищ ни те блокове, 
са по да де ни до 20 май, 
ко га то из те че сро кът 
да ден от общината, 47 
за яв ле ния . Общата 
сума, за де ле на от об
щин с ка та хаз на за 
под по ма га не на мал ки

те граж дан с ки про ек ти, 
е 100 000 лева, ка
то мак си мал на та сума, 
ко ято се от пус ка за все
ки одоб рен про ект, е 
5000 лева. На 28 то

зи месец, на за се да ние 
на Об щин с кия съ вет, 
ще бъ дат при ети одоб
ре ни те пре ди то ва от 
ко ми сия граж дан с ки 
про ек ти и ини ци ати
ви. Насърчаването на 

граж дан с ка та ини ци
ати ва, пос ти га не на 
подоб ра сре да за жи
вот на врачани, в кой то 
да бъ дат ан га жи ра ни 
със сво ите пред ло же

ния и идеи и хората, 
то ва са це ли те на те
зи про ек ти и на мал ко то 
пари, с ко ито об щи на та 
ще под по мог не ре али
зи ра не то на част от тях. 
■ Слово плюс

47 граждански
проектасаподадени
вобщинаВраца

Мирослав ГЕТОВ
Община Мездра спе

че ли още един про ект 
по Оперативна прог ра
ма “Регионално раз ви тие” 
(ОПРР) 2007 – 2013 г. След 
ка то през 2008/09 из пъл
ни ус пеш но проектите: 
“Подкрепа за ус тойчи во и 
ин тег ри ра но мес т но раз
ви тие чрез ре кон с т рук ция 
на об щин с ки път в об щи
на Мездра. Път VRC 1143  /
III103/” и “Осигуряване на 
под хо дя ща об ра зо ва тел на 
ин ф рас т рук ту ра за ос нов
но то и сред но об ра зо ва ние 
и пре ду чи лищ ния про цес 
на те ри то ри ята на об щи
на Мездра” – два та на об ща 
стойност 8 411 401.09 лв., 
Общината по лу чи одоб ре
ние да ре али зи ра про ек та за 
ко рек ция на ре ка Боденска 
ба ра в учас тъ ка от ОДЗ 
№ 1 “Мир” до жп мос
та при ка мен ни кариери. 

Той е по Приоритетна ос 1: 
“Устойчиво и ин тег ри ра но 
град с ко раз ви тие”, Операция 
1.4. “Подобряване на фи зи
чес ка та сре да и пре вен ция 
на рис ка”, Схема за без въз
мез д на фи нан со ва по мощ 
BG161РО001/1.406/2010: 
“Подкрепа за дреб но ма щаб
ни мер ки за пре дот в ра тя ва не 
на на вод не ния в град с ки
те аг ло ме ра ции”. Договора 
под пи са ха на 3 юни в сто ли
ца та кме тът Иван Аспарухов 
и ръ ко во ди те лят на 
Управляващия ор ган Лиляна 
Павлова, зам.ми нис тър 
на ре ги онал но то раз ви
тие и благоустройството. 
Стойността на но вия ин
вес ти ци онен про ект е 
1 049 708,26 лв. 95% от тях 
или 997 222,85 лв. ще бъ
дат от пус на ти без въз мез д но 
по ОПРР, а ос та на ли те 5% 
(52 485,41 лв.) е съ фи нан
си ра не то на ко рек ци он ни и 

ук ре пи тел ни ме роп ри ятия 
по по ре чи ето на Боденска 
ба ра в учас тък от 506 м. 
Найнап ред ко ри то то на 
ре ка та ще бъ де по чис те
но  от дър ве та и храсти, а 
не рав нос ти те по бре го ве
те ще бъ дат заравнени. С 
цел съз да ва не на оп ти мал
на ор га ни за ция на обек та ще 
бъ дат из г ра де ни вре ме нен 
ка нал за от би ва не на водата, 
вре мен на от бив на ди га и 
вре мен ни пъ ти ща за осъ щес
т вя ва не на тран с пор т ни те 
комуникации.

Същинските стро ител
номон таж ни дейнос ти 
включ ват по чис т ва не на ху
мус и из в ли ча не на сла би 
почви, нап ра ва на ма сов из
коп за офор мя не дъ но то на 
ка на ла и на ръ чен из коп 
до пос ти га не на про ек т ния 
наклон, на сип ни ра бо ти и 
об рат ни насипвания, как то 
и из г раж да не на сто ма но

бе то нов ка нал за офор мя не 
на нап реч ния про фил на 
коритото. Накрая вре мен
ни те съ оръ же ния ще бъ дат 
премахнати, а при род на та 
сре да въз с та но ве на чрез за
ле ся ва не.В ре зул тат на то ва 
реч но то ко ри то на Боденска 
ба ра ще бъ де ко ри ги ра но 
и почистено, ще бъ дат из
г ра де ни дън ни пра го ве и 
под пор ни сте ни по два та 
бря га и ук ре пе ни стръм ни
те от ко си и не на пос лед но 
мяс то – ко ри то то ще бъ
де из дъл ба но и разширено. 
Срокът за ре али зи ра не на 
про ек та е 24 месеца, т.е. 
до края на м. май 2013 г. 
Според пред ва ри тел ния 
гра фик съ щин с ки те стро
ител номон таж ни ра бо ти 
ще стар ти рат наесен, най
ра но през септември, след 
ка то прик лю чи тръж на та 
про це ду ра за из бор на фир
маизпълнител.■

ОбщинаМездраспечелиевропейски
проектзакорекция на р. Боденска ба ра
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(Продължение от 1-а стр.)
Кметът Румен Видов вле зе в ро ля та на гид на 

сво ите гос ти ка то им по ка за найиз вес т ни те за бе
ле жи тел нос ти в града. Делегацията пре ми на по 
маршрут, на чер тан та ка че да имат въз мож нос т та да 
раз г ле дат поин те рес ни те обекти, пре ди да стиг нат 
до кре пос т та „Баба Вида”, къ де то про ве до ха ра бот
на среща. 

Там кме тът на Видин пред с та ви ту рис ти чес
ки те про ек ти на общината: „Дунав парк Видин 
– Калафат” и „Видинска кре пос т на сис те ма 
„Калето”. Първият по лу чи одоб ре ние на ня кол ко 
от Дунавските конференции, про ве де ни из Европа, 
а вто рия пред с тои да за поч не да се ре али зи ра съв

сем скоро. 
В сред но ве ков ния за мък бя ха об съ де ни въпроси, 

свър за ни със сти му ли ра не то на ту риз ма в то зи край 
с об щите уси лия на всич ки дър жа ви по по ре чи ето 
на Дунав. Всички се обе ди ни ха и око ло мне ни ето 
на ви дин с кия кмет, че ре ги они те по по ре чи ето на 
найго ля ма та ев ро пейс ка ре ка тряб ва да обе ди нят 
интересите, про ек ти те и дейнос ти те си в сфе ра та 
на ту риз ма и мес т на та икономика. 

Организатори на пла ва ща та кон фе рен ция са 
Дунавски ком пе тен тен център, Германско ин тер
на ци онал но дру жес т во (GIZ), Министерството на 
икономиката, енер ге ти ка та и ту риз ма на Република 
България и Община Видин.■

РуменВидовпосрещна...

Диана СИРАКОВА

В ран но то ут ро мал
ки ят град край 

гра ни ца та е тих и уютен. 
Оживлението е, как то 
винаги, пред со ци ал ния 
патронаж, от къ де то тръг
ва хля бът за онези, ко ито 
си ня мат никого, или пък 
ня мат си ли да из ля зат до 
центъра. Картина оби чай
на за днеш ни ят ни живот. 

Безработица
Намаляването на без

ра бо ти ца та е пос то ян на 
гри жа на ръ ко вод с т во
то на общината. Това се 
случ ва в ре зул тат на ре
али зи ра ни те от об щи на та 
Национални програми. Те 
са ед на от въз мож нос ти те 
за оси гу ря ва не на за етост 
на ре гис т ри ра ни те без
ра бот ни ли ца в ак тив на 
ра бо тос по соб на възраст.

Осигурена е  за етост  
на  421 без ра бот ни лица. 
210 ус пеш но за вър ш ват 
кур со ве за про фе си
онал но обу че ние по ОП 
„Развитие на чо веш ки
те ре сур си и ве че ра бо тят 
ка то спа си те ли (43 души), 
В и К (19), стро ите ли 

(110) и гра ди на ри (38). 
Като лич ни асис тен ти по 
про ект „За дос то ен жи
вот” са наз на че ни 17 
безработни. По прог ра ма 
“ОСПОЗ” са ан га жи ра ни 
194 човека.

От 17 май са за поч на ли 
обу чи тел ни кур со ве и по 
спе ци ал нос т та „Работник 
в озеленяването“. 
Обучението се из вър ш ва 
в три гру пи с 85 без ра
бот ни от об щи на та и ще 
про дъл жат до 28 юни. 
В мо мен та обу ча ва щи
те се са на прак ти ка .С лед 
прик люч ва не на обу че
ни ето и по ла га не то на 
изпит, за вър ши ли те кур
са ще бъ дат наз на че ни на 
работа.

Училище 
Общината е раз ра бо ти

ла и внес ла за одоб ре ние 
в Министерството на ре
ги онал но то раз ви тие и 
бла го ус т ройс т во то про ект 
за ре монт на СОУ „Св.
св. Кирил и Методий”. 
Проектът е тран с г ра ни
чен с пар т ни ра ща стра на 
по не го учи ли ще „Стеван 
Лукянац” от сръб с ко

то се ло Кубишница. 
Разработката е на 
стойност 300 000 евро. 
Очаква се със средствата, 
от пус на ти от ЕС да бъ
дат ре мон ти ра ни пок ри ва 
и пар на та ин с та лация на 
училището. Към то зи мо
мент учеб но то за ве де ние 
се ото пля ва с печ ки на 
твър до гориво. 

Дом „Надежда”
Защитеното жи ли ще 

е от к ри то на 1 май т.г. В 
мо мен та в не го са нас
та не ни 5 чо ве ка – три ма 
мъ же и две жени. Очаква 
се ско ро към тях да се 
при съ еди ни още ед на же
на от до ма в с. Балей. 
Молбите за нас та ня ва не в 

но во то жи ли ще са много, 
но ка па ци те тът му е за 6 
човека. 

Домът не е ка зар мен 
или бол ни чен тип. На 
оби та те ли те се пред ла
га не за ви сим на чин на 
живот. Целта е да се пос
тиг не зад руж ност меж ду 
настанените, ка то в ед
но го ля мо семейство. Те 
са ми оп ре де лят ме ню то 
за деня, в по ве че то слу
чаи са ми па за ру ват от 
ма га зи ни те за хра ни тел
ни  стоки, са ми се рви рат 
и до ри учас т ват в при
гот вя не то на храната. За 
тях  се гри жи пер со нал от 
три ма ду ши – управител, 
со ци ал ен ра бот ник и ме
ди цин с ка сестра. 

Кокетната къ ща в 
бли зост до цен тъ ра на 
град че то по ни що не 
напомня, че е со ци ален 
дом. Елегантно обо руд ва
ни те по ме ще ния поско ро 
при ли чат на ма лък се ме
ен хотел. 

Жътва
Хлябът ве че се пе че на 

полето. Найваж но то е да 
бъ де опа зен и приб ран на 
време. 

Кметове и кмет с ки на
мес т ни ци от общината, 
арен да то ри и зе ме дел с ки 
про из во ди те ли се сре
щат с пред с та ви те ли на 
РС ПБЗН – Видин, ко ито 
ги за поз на ват с но ви те 
изис к ва ния за про ти во
по жар на бе зо пас ност 
по вре ме на жът ве на та 
кампания. Подобни сре
щи ще се про ве дат и с 
учас т ни ци те в га са чес
ки те гру пи и во да чи те 
на ста да с жи вот ни във 
всич ки на се ле ни мес
та в общината. Срещите 
ще во ди Юлиян Тодоров 
– Началник ППУ – 
Брегово.

В об щи на та е из г ра ден 
и ава ри ен отряд, кой то 
е обо руд ван и еки пи ран 
в съ от ветс т вие с изис к
ва ни ята за дейс т вие при 
необходимост. Този от
ряд ще бъ де в ус лу га на 
всич ки на се ле ни мес та в 
общината. ■

Един ден 
в Брегово

Минивипускът
Тазгодишните аби ту ри ен ти са са мо 8, но пък 

ви пус кът е един от найус пеш ни те – 6 от за
вър ши ли те се явя ват на матура, а ус пе хът им 
е над „до бър”. Така на прак ти ка ус пеш но е при
ло жен ин ди ви ду ал ни ят под ход в обучението. 

На 11 май ста ва офи ци ал но то из п ра ща не 
на абитуриентите. Тогава е и пат рон ни ят праз
ник на учи ли ще то – Св. св Кирил и Методий. 
Обстановката е тър жес т ве на и вълнуваща, раз
дя ла та с учи ли ще то – трогателна. 

Балът оба че е да леч от род но то място. 
Веднага след матурите, на 26 май, су пер к
ла сът за ми на ва за Банско, къ де то по се ща ва 
род на та къ ща на Никола Вапцаров. Вечерта 
по се ти те ли те в мес т ния ели тен рес то рант са 
из не на да ни от праз нич но об ле че ни те младежи. 
Към ку по на на бре гов ча ни спон тан но се при
съ еди ня ва и пер со на лът на заведението, 
оча ро ван от факта, че все още има ученици, 
ко ито не пушат, не пи ят и не слу шат чалга. 

Тимошка про лет. Така е 
на ре чен тра ди ци он ни ят об

щин с ки кул ту рен празник. 
Вече 12 го ди ни  раз лич ни те 

по ко ле ния де мон с т ри рат пред 
пуб ли ка та найху ба во то от за
па зе на та са мо бит на кул ту ра на 
региона. 

За чет вър ти път та зи го ди на в 
рам ки те на праз ни ка се със тоя и 

фес ти ва лът на ду хо ви те ор кес т
ри от страната. 

След таз го диш но то му из да
ние ми нис тър Вежди Рашидов 
пред ла га ме роп ри яти ето да бъ де 
вклю че но ка то част от раз ра бо те
ния про ект на ми нис тер с т во то за 
про веж да не на еже го ден го лям 
фес ти вал на ду хо ви те ор кес т ри 
от Северозападна България.

"Тимошкапролет"
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Елеонора ЦАНОВА
Шофьорът Бойко 

Богданов, Б.Б., ини ци
али те не са случайни, по 
вре ме на про тестa в Бяла 
Слатина де мон с т ра тив но 
от к ри град с ка та от сеч ка, 
част от пъ тя Борован
Кнежа, ко ято е ця ла та в 
ог ром ни ями и ос вен за 
ав то мо би ли те зас т ра ша ва 
жи во та и на хората.

За вто ри път, след про
тес та през март, пред 
общината, ко га то го ри
ха ав то мо бил ни гуми, 
сто ти на граж да ни се 
съб ра ха пред бен зи нос
тан ци ята на “Лукойл”, 
сре щу Лесопарка, на из
хо да, во дещ към Кнежа, 
за да из ра зят не до вол с т
во то си от уп рав лен с ко то 
не хайс т во за хо ра та от 
то зи край. За де сетпет
на де сет ми ну ти те спря ха 

движението, след ко ето 
про дъл жи ха с ря за не то на 
лентата, са де не на кар то
фи по зейна ли те дуп ки, а 
ня кои за пъл ни ха с из по
чу пе ни джан ти и ста ри 
ав то мо бил ни гуми.

За със то яни ето на пъ
тя от Борован до Кнежа, 
кой то без дъл жи на та на 
т.нар. пис та е над два
де се ти на километра, се 
го во ри от години. По 
шо се ІІ13 се ка ра ка
то на сла лом и ако не 
си опи тен шо фь ор, тро
ше не то на колата, би ло 
то стара или нова, ти е 
сигурно. И по не же съм 
белослатинка, и по не же 
ми се на ла га поч ти през 
сед ми ца да из ми на вам 
то ва разстояние, чув с
т во то ми ка то път ник е 
отвратително.

Отпре ди три години 

кме тът на об щи на та 
Венцислав Василев сиг
на ли зи ра от го вор ни те за 
то ва органи за ужас но то 
със то яние и не въз мож
нос т та на от дел ни мес та 
да се ми на ва по то зи път, 
кой то е част от ре пуб ли
кан с ка та път на мре жа и 
на дър жа ва та и уп рав ля
ва щи те е вме не но ка то 
за дъл же ние да го под дър
жат . И по не же от там, от 
ви со ко то, неп ре къс на то 
ни се го во ри се га за пъ ти
ща и ма гис т ра ли и как по 
тях ще те че ед ва ли не не 
асфалт, а мед и мляко, а 
лен тич ки те от от к ри ти те 
от сеч ки пъл нят джо бо
ве те на управляващите, 
то имен но по то зи на чин 
през миналата седмица 
хо ра та от гра да ре ши ха да 
из ра зят сво ето въз му ще
ние от ло шо то със то яние 

на ре пуб ли кан с ко то шосе.
 Ние нас то ява ме да 

бъ де ре ха ба ли ти ра на 
та зи от сеч ка от триче
ти ри километра, ко ято 
е в гра ни ци те на гра да 
и пре ми на ва през Бяла 
Слатина. Още през 2009 
го ди на то зи път бе ше за
ло жен за ремонт ка то 
част от ЛОТ1, след то ва 
бе обе ди нен с око лов ръс
т ния път на Берковица 
в ЛОТ18, през есен
та на 2010 ни ка за ха , че 
до ка то ня ма па ри за це
лия про ект, ня ма да 
за по че ре мон тът и на 
пъ тя БорованКнежа. 
Избран е изпълнител, 
стро ител на та фир ма 
“Пътстройинженеринг”
Монтана, но па ри няма. 
Хората, а и ние ка то мес т
на власт, нас то ява ме след 
ка то има из б ран изпъл ни

тел, да за поч не не за бав но 
да се пра ви по не та зи от
сеч ка, ко ято ос ве н  че ве че 
е не год на за пъ ту ва не и 
е опас на за шофьорите, 
пъ тят по нея тор мо зи 
и хората, ко ито жи ве
ят наблизо. За това ка то 
кмет, а и це ли ят екип на 
об щи на та, зас та ва ме в 
под к ре па на граж дан с
ко то недоволство  за яви 
Венцислав Василев.

От Областното път
но уп рав ле ние – Враца, 
директорът Стефан Илиев 
обясни, че Националната 
аген ция “Път на ин ф
рас т рук ту ра” са тег ли ли 
за ем за ре ха би ли та ция 
на ре пуб ли кан с ка та път
на мре жа от Световната 
бан ка, с дър жав
но съфинансиране. Но 
па ри те на дър жа ва
та свър ши ли и за то ва 

част от про ек ти те не са 
стартирали.

Кметът Венцислав 
Василев е ка те го ри че н,  че 
нап ра ва та на та зи от сеч
ка от път ІІ13 е край но 
на ло жи тел на и то имен
но сега, пре ди есен ни те 
дъждове. Става въп рос 
за над 200 000 лева, ко
ито дър жа ва та тряб ва да 
оси гу ри, за да мо же по 
то зи път, кой то про дъл
жа ва за Кнежа, а от там за 
Плевен, Русе, да се пъ ту
ва нор мал но и безопасно. 
Той е пи сал ме се ци на
ред писма до ми нис тъ ра 
на ре ги онал но то раз ви тие 
Росен Плевнелиев, до об
лас т ния уп ра ви тел Пепа 
Владимирова, до път на та 
агенция. 

Последно от ве дом
с т во то на ми нис тър 
Плевнелиев имат уве
ре ни е , че ще се заемат с 
ре ша ва не то на проблема. 
Но бе лос ла тин ци са да
ли срок от два месеца, 
след който не ви дят ли да 
се ра бо ти по пъ тя, а не 
са мо да се хвър лят ка мъ
ни в дупките, от но во ще 
из ля зат на граж дан с ки 
протест.■

Бойко преряза лентата на
изровен път в Бяла Слатина
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В Монтана

►Одобрени са про ек ти те 
на Община Видин за из г раж
да не на ре ги онал но де по за 
от па дъ ци и за ин тег ри ра но 
град с ко раз ви тие – два та на об
ща стойност  20 500 000 лева. 

Проектът „Изграждане на 
ре ги онал на сис те ма за уп рав
ле ние на от па дъ ци те в ре ги он 
Видин”,  на об ща стойност бли
зо 20 ми ли она лева, по лу чи 
одоб ре ние от МОСВ. 

Вторият проект, по лу
чил одоб ре ние е „Подкрепа 
за ин тег ри ра ни пла но ве за 
град с ко въз с та но вя ва не и раз
ви тие – град Видин” към МРРБ. 
Стойността на про ек т но то пред
ло же ние е 500 000 лева. 

►Община Видин про дъл жа ва
ра бо та и по про ек ти те за ре
монт на бу ле вард „Панония”, 
пре чис т ва тел на та стан ция 
за от пад ни во ди и „Видинска 

кре пос т на сис те ма „Калето” – 
всич ки те за бли зо 80 ми ли она 
лева. 

►В со ци ал на та сфе ра
на дне вен ред пък са про ек ти
те за де ин с ти ту ци она ли за ция 
на со ци ал ни домове, „Център 
за ран на ин тер вен ция”, „Всички 
де ца с ра вен старт в учи ли ще”, 
кой то пък нас ко ро бе подписан. 
Общата стойност тук е над 3 
ми ли она лева.■

Мариета НАЙДЕНОВА
На 25 юни танцов ан сам бъл „Младост” към 

Общински мла деж ки дом от бе ляза сво я 35го ди
шен юбилей. 

Над 100 из пъл ни те ли на на род ни тан ци за рад
ваха пуб ли ка та с из пъл не ни ята си. Фолклорният 
спектакъл, кой то пред с та виха въз пи та ни ци те 
на Стоян и Геновева Стоянови включ ваше тан
ци от северняшка, шоп с ка и тра кийс ка област. 
Танцьорите са вдъх но ве ни от иде ята да по ка жат 
бо гатс т во то на раз лич ни те фолк лор ни об лас ти 
на стра на та ни и та ка да на ка рат все ки зри тел да 
се по чув с т ва горд, че е българин. 

Танцов ан сам бъл „Младост” е съз да ден през 
есен та на 1976 г. Основател е Антон Димов. 
Ръководител е бил и Малин Малионов, а от 
29 го ди ни гла вен ху до жес т вен ръ ко во ди тел е 
Стоян Стоянов. 35 го ди ни ан сам бъ лът из дир
ва и по пу ля ри зи ра бъл гар с кия тан цов фолк лор 
от Северозападна България, кой то със сво ята 
са мо бит ност и не пов то ри мост е в ос но ва та на 
не го во то ре пер то ар но богатство. 

Ансамбълът из ми на ва не лек път на развитие, 
за да за еме днес зас лу же но мяс то в кул тур ния 
жи вот на Монтана и България.Танцьорите са 
сре ща ли въз тор га и приз на ни ето на пуб ли ка
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 ис то ри ята на ан сам бъ
ла са за пи са ни над 1600 кон цер та в стра на та и 
чужбина, ла уре ат с ки зва ния и злат ни ме да ли от 
на ци онал ни и меж ду на род ни фестивали. През 
всич ки те те зи 35 го ди ни по ве че от 1500 тан цьо
ри са изу ча ва ли бъл гар с ки те на род ни танци. 
Много въз пи та ни ци на „Младост” при еха тан
ци те ка то ос но ва на сво ята професия. Четирима 
от тях са хо ре ог ра фи и ръ ко во ди те ли в на шия 
град. Двама ръ ко во дят Детски тан цов със тав 
„Зорница” – град София. Има при ети уче ни
ци в Национално учи ли ще за тан цо во из кус т во 
– град София, Национално учи ли ще по из кус т ва
та „Панайот Пипков” – град Плевен, тан цьо ри в 
„Нешанал  арт” – тру па та на Нешка Робева, час т
ни фор ма ции и други.

Танцов ан сам бъл „Младост” е но си тел на по
чет на та знач ка на Община Монтана, а от 2010г. 
му е при съ де но зва ни ето „пред с та ви те лен”. 
За ви со ко то ху до жес т ве но рав ни ще доп ри на ся 
сът руд ни чес т во то с из тък на ти хореографи, ком
по зи то ри и му зи кан ти.■

Танцов ан сам бъл 
„Младост”
чества
35-годишенюбилей

▲ Фолклорният спектакъл, кой то пред с та виха въз пи та ни ци те на Стоян и Геновева Стоянови 
включ ва тан ци от северняшка, шоп с ка и тра кийс ка област. СНИМКА: АРХИВ

В природозащитния цен
тър „Натура” във Враца 

е под ре де на но ва фо тоиз лож
ба "Зелени пред п ри ема чи". Тя 
е из гот ве на от уче ни ци от 5 
до 9 клас от Природома те ма
ти чес ка гим на зия “Академик 
Иван Ценов” в рам ки те на 
про ект “Зелени пред п ри ема
чи”. Изкуството “лендарт” 
пред с тав ля ва за ба вен на чин за 
из ра зя ва не на соб с т ве на ми
съл и раз ви тие на потенциал. 

Лен дарт про из ве де ни ята се 
създават в при род на среда, на 
чист въздух, чрез раз но об раз
ни материали, ко ито мо гат да 
вля зат в упот ре ба на всеки. 
Творбите и фо тог ра фи ите са 
нап ра ве ни от са ми те учас т
ни ци в проекта, с по мощ та на 
учи те ли и при ятели.

Изложбата мо же да се по
се ти все ки ден от 9 до 17 ч. 
(вкл. съ бо та и неделя).■

Фотоизложба“Зелени 
предприемачи”въвВраца


