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„Дунавски мечти”

► Монтана
Людмил САНДОВ – бивш кмет
на града от СДС в периода
1991-1995 г. Сега е с ГЕРБ.

► Бойчиновци
Славей КОСТОДИНОВ – настоящ

кмет. Справял се добре, въпреки
че в общината има много ромско
население

▲ На 29 юни – денят
на река Дунав община
Видин се включи в
обща инициатива на
Дунавските бюра
СНИМКА: АРХИВ НА
ОБЩИНА ВИДИН

► Чипровци
Анатоли ПЪРВАНОВ – доскоро е бил
шеф на дирекция “Финансово-сто
пански дейности” в общинската
администрация.

► Георги Дамяново
Дилян ДИМИТРОВ – досегашен кмет
от 2007-2011 г.

► Берковица

Предизборна хроника

Димитринка КАМЕНОВА – сегашен

0876/ 537 952

полетяха
над реката

Десетки сини балони с
послания полетяха над реката
в събота следобед. Пуснаха
ги младежи от Видин и
представители на Младежкия
парламент в града. Сред
пожеланията се открояваха
тези за чист и сигурен Дунав,
реката, която свързва хо
рата и им дава възможност
за икономическо и социал
но сближаване. Целта е да се
фокусира общественото вни
мание върху проблемите на
региона и с общи усилия те
да бъдат решени. Младите
хора се включиха в иници
ативата на 14-те дунавски
бюра за едновременно от
белязване на Деня на река
Дунав. Във Видин проява
та се организира от екипа
на туристическия информа
ционен център и офиса на
дунавското бюро под патро
нажа на кмета на общината.
Представителите на
младежкия парламент
приветств аха инициати
вата „Дунавски мечти” и
отбелязаха, че тя е път към
ангажирането на младите
хора, живеещи на брега на
Дунав с общи действия за
опазване на реката.■ Слово
плюс

►Нов дом за сираче
та на възраст от 3 до
7 години бе откр
 ит в
Монтана от председа
теля на държавната
агенция за закри
ла на детето Надя
Шабани и кмета на
града Златко Живков.
Жилището е изгр
 аде
но по проект на об
щина Монтана „Наш
дом” и е финансирано
със 196 000 лева от
Европейския соци
ален фонд.
ТЕКСТ И СНИМКА:
КРУМ КРУМОВ

Дом за деца сираци
откриха в Монтана

заместник областен управител

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”
ЕНЕРГИЯ ЗА
ЧИСТА ПРИРОДА
KOZLODUY NPP
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Българска нова
Нерешени проблеми
и абсурди в закона
демокрация и ССД за достъп до
СНИМКА: АВТОРЪТ

На правна тема

обществена
информация

● В началото на ми
Изминаха повече от де налото лято с писмо до
сет години от приемането всички общински служби
на този закон. Безспорен в област Монтана ди
ректорът на Областната
факт е, че търсенето на
служба по земеделие
информация е начин да
си съставите мнение как в гр. Монтана напом
ня на същите че нямат
ви управляват, както и
право да дават информа
да участвате информи
ция за дейността, която
рано във формирането
извършват. Гражданите
на политики и да прави
и журналистите, ко
те свои разследвания. В
ито търсят информация
тази връзка все още съ
от тези служби, да бъ
ществуват нерешени
дат препращани към
проблеми:
Министерството на зе
● Министърът на фи
меделието и храните.
нансите да измени своя
Съгласно изменени
заповед № 10/2001 г.,
ята на Закона за достъп
като предоставяне
до обществена инфор
то на информация по
мация в края на 2008
електронна поща и ус
г. всички териториал
тна справка да бъдат
ни звена на органите на
безплатни.
● Държавната комисия изпълнителната власт
самостоятелно и на соб
за сигурност на инфор
ствено основание следва
мацията да се съобрази
да предоставят поискана
с правилото, че ограни
та им информация.
чаването на правото на
● Във връзка с об
информация в списъците
с категории на служебна съждания на Общия
та тайна е изключение от устройствен план на
Председателят на монтанск ата структура на Съюза
Крум КРУМОВ
Община Варна над 20
принципа.
на свободните демократи /ССД/ Стилиян Каменов съ
Зам.-председателят на партия Българска нова де
жители на града по
● Да се премах
що заяви подкр епа за Златко Живков. Той припомни,
мокрация доц. Борислав Великов обяви на брифинг
дават заявления за
не защитата от
че на миналите избори листата на СДС е получила 1,7 професионалната тайна
в Монтана, че неговата партия подкрепя кмета на
достъп до обществена
процента от гласовете в Монтана, което е било успех. като основание за ог
Монтана Златко Живков за четвърти пореден мандат.
информация до кмета на
Той също призова симпатизантите на партията да под раничаване правото на
Подкрепата на Живков се дава заради добрата му
общината. Те искат пис
работа през първите три мандата и приноса му за пре крепят настоящия кмет за нов мандат.
мените протоколи от
достъп до информация.
Златко Живков благодари за подкрепата и съобщи,
образяване на Монтана през последното десетилетие,
● Информацията, съб всички проведени об
обяви Великов. Той призова всичките 4000 души в об че до момента кандидатурата му официално са под
ществени осъждания на
рана чрез специални
крепили СДС, ДСБ, ВМРО-ние и БНД и ССД. Той
щина Монтана, които преди 2 години са гласували за
разузнавателни средства, предварителния проект
него като мажоритарен кандидат на парламентарните заяви, че очаква още по-широка партийна подкрепа в
на Общия устройствен
както и докладите и
избори, сега да подкрепят Златко Живков. Великов му сравнение с кампанията при предишните кметски из обобщените данни за
план на Община Варна
бори през 2007 година. ■
пожела убедителна победа още на първия тур.
и звуковите записи от
приложени и използва
обсъжданията.
ни такива средства, да
Впоследствие част
не подлежат на класи
момента около 80 000 души закона.
пазара и свободната конкуренция
фициране като държавна от заявителите са при
в България се занимават със
„Всеки от нас ще трябва да
в този стопански отрасъл и увреж
зовани в Областната
тайна.
събиране на скрап и предаването
направи трансп
 ортни разходи,
дане на правата и интересите на
дирекция на МВР по до
● Да се прекрати ис
му в пунктовете за отпадъци. Това за да извози своите отпадъци до
частните икономически операто
съдебно производство,
кането на електронен
са основно физически лица, ко
определените за целта общин
ри и на потребителите”, обясниха
подпис на заявленията за образувано по жалба
ито ежедневно предават скрап за
ски площадки, съгласно новия
юристите на Гражданска иници
на Дирекция “Правно
достъп до информация,
по 10-20 лева, с които изхранват
ЗУО, и то напълно безвъзмезд
атива на търговците на отпадъци
нормативно обслужва
подадени по електро
семействата си, а не едри търгов
но”, коментира още Иво Георгиев. от черни и цветни метали и тяхно
не” на община Варна.
нен път.
ци на скрап, обясни Иво Георгиев, Гражданите, няма да имат право
то рециклиране.
Гражданите са разпитва
● Да се определи ми
предст авител на Гражданска
да получат средства, срещу своите
В момента в България функци
ни имат ли сътрудници
нистър за наблюдение и
инициатива на търговците на от
непотребни метални отпадъци,
онират около 2400 лицензирани
в тази си дейност, къде е
координация на изпъл
падъци от черни и цветни метали въпреки, че са платили 20 % ДДС площадки за отпадъци.
изработена и разпечатана
нението на Закона за
и тяхното рециклиране.
Бележка
бланката за заявление за
достъп до обществена
Съгласно новия за
на редакцията:
информация и парламен достъп до информация.
кон за управление на
Гражданската ини
Накарани са да пред
тарния контрол.
отпадъците, изготвен от
циатива на търговците
ставят и образци от
Налице са и
Министерство на окол
на отпадъци от черни и
подписи за графологична
непр
 иятни примери
ната среда и водите
цветни метали и тяхното
експертиза.■
от практиката:
(МОСВ), физическите
рециклиране беше учре
лица ще са задължени
дена на 10 юни 2011 г., в
След приемане на новия
да предават безвъзмез
Пловдив.
Закон
за
уп
р
ав
л
е
н
ие
на
дно отпадъци само на
На Учредителното
отпадъците (ЗУО)
общински площадки. В
събрание присъстваха
същото време само 30
176 фирми от бранша,
% от общините ще мо
които се обединиха
гат да изградят такива площадки, и продуктова такса при закупува срещу новия закон за управле
защото имат Общи устройствени
нето им. Остава под съмнение и
ние на отпадъци, разработен от
планове, каквото е изискването на възможността на общините да от Министерство на околната среда и
Марио ТОДОРОВ
новия закон.
делят свободен финансов ресурс
водите (МОСВ). Секторът от ком
До неотдавна кметовете на общините имаха пра
Около 180 населени места
за изграждане на нови общинск и
пании за рециклиране в България
во да издават административни актове относно
ще останат без възможност да
площадки, на които да се при
за 2010 г., генерира приходи в
установяването, обезпечаването и събирането на
изградят площадки, защото ня
емат отпадъци от гражданите. В
държавния бюджет от близо 30
местн
 ите данъци. Но Народното събрание извър
мат приети общи устройств ени
новия закон не е определен меха млн. лева - корпоративен данък,
ши изменение на чл. 4 от Закона за местн
 ите данъци
планове. Това означава, че всички низмът и начинът на съхранение
25 млн. лева – данъци, такси, оси
и
такси.
По
то
з
и
на
ч
ин
то
в
а
ве
ч
е
не
се
из
вършв а от
отпадъци от тези населени места
и третиране на отпадъци на бъ
гурителни вноски на близо 14 000
общинските администрации по реда на Данъчно-оси
(черни и цветни метали, метални
дещите общинск и площадки.
души, заети в бранша, 7 млн.ле
гурителния процесуален кодекс. Сега съгласно чл.
опаковки, излязло от употре
„Задължаването на граждани
ва – 10 % данък от физическите
152, ал. 2 от този кодекс решаващ орган е Дирекция
ба електрическо и електронно
те да предават отпадъците си от
лица, които предават метални
”Обжалване и управление на изпълнението” при
оборудване, негодни за употре
черни и цветни метали само на
отпадъци, 25 млн. лева – 10 %
Централното управление на Националната агенция
ба батерии, акумулатори и МПС)
общински площадки, означава мо приходи в БДЖ от превозване
за приходите. Поради това съгласно чл. 31, ал. 2 от
трябва да бъдат транспортирани
нополизиране и национализиране на скрап на фирми, които ще бъ
Административно-процесуалния кодекс обжалване
до общините, които имат право
на търговията с отпадъци от черни дат доведени до умишлен фалит.■
то на всички актове, свързани с местните данъци, вече
да изградят площадки, съгласно
и цветни метали, ликвидиране на Слово плюс
не се извършва от общинските администрации.■
Марио ТОДОРОВ

Избори 2011

подкрепиха
Златко Живков

В

80 000 остават
без препитание

Ограничават се
правата на
кметовете
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еждународният ден на
организации. Той насърчава участието
на младите кооперативни кадри;
в кооперациите”. Тя бе организирана
кооперациите се чества всяка
на младите в кооперативното
чрез сериозен и задълбочен анализ
съвместно с Европейската асоциация
година през първата събота на юли.
движение, популяризира сред тях
на възрастовата, образователна и
на потребителните кооперации (ЕВРО
През тази година събитието бе на 2 юли изконните кооперативни принципи
професионална характеристика
КООП) и премина при изключителен
под наслов “Младежта е бъдещето на
и ценности, налага един по-човечен
на работещите в кооперативните
интерес от страна на присъствалите от
кооперациите”. Темата не е случайна.
и по-демократичен модел за бизнес.
организации и включването на
България, Германия, Естония, Испания,
Тя присъединява обединените
С това световната кооперативна
младите хора в ръководните органи
Италия, Кипър, Португалия, Румъния,
кооперативни усилия към отбелязването организация дава сериозна заявка за
на отделните нива – кооперации,
Финландия, Унгария, Чехия и Швеция.
на 2011 г. като Международна година
дългосрочен ангажимент с проблемите регионални кооперативни съюзи,
● След две години (през 2008 г.)
на младежта. Инициативата бе обявена и потребностите на младите хора,
национални, европейски и световни
кооперативният хотел в гр. Китен
от Генералната асамблея на ООН с
членуващи и работещи в кооперациите. кооперативни организации; чрез
събра отново представители на
резолюция А/RES/134 още в края на
Младежите и младежките
създаване на условия за непрестанен
14 кооперативни организации на
2009 г.
организации също са приканени да
обмен и контакт между младите хора от Първи европейски семинар на тема
Тя определи рамка с три основни
инициират и активно да участват в
отделните кооперативни организации.
“Младите – активни участници в
цели:
събитията, свързани с честването на
Ние трябва да изградим механизъм те
управлението на кооперациите”.
● Повишаване ангажираността и
Годината. Централният кооперативен
да бъдат обучавани заедно по програми, Семинарът бе организиран съвместно
инвестирането в младежта;
съюз също се включи в този процес.
свързани с актуалните за всички нас
с “Кооперативна Европа” и бе една
● Повишаване на младежкото
Ръководството на Съюза винаги се е
проблеми и най-вече с мотивацията
изключителна възможност младите
участие;
водило от разбирането, че младите хора им да останат да работят при нас;
лидери и представителите на водещите
● Повишаване на
европейски национални
международното
организации да се съберат
разбирателство сред
заедно, за да споделят
младите.
добри практики и идеи,
Към тях генералният
да дадат повече гласност
секретар на ООН Бан Ки
на ролята и значението
Мун добави още една:
на кооперативните
“Младите хора трябва да
традиции и успехи,
получат шанс за активно
както и да се ангажират
участие в процеса на
с кооперативното
вземане на решение на
движение с присъщите
местно, национално и
за тях младежки дух и
глобално ниво”.
новаторско мислене.
Централният кооперативен съюз обяви желанието си да стане
С това международната
Домакинството на
домакин на Втората европейска младежка среща, която ще бъде Втората
общност недвусмислено
европейска
демонстрира, че включва
младежка
ще
посветена на Международната година на кооперациите – 2012 и предостависреща
проблемите на младите
възможност
е естествено продължение на други два форума, на
хора в дневния си ред
за участие на млади
и ги поставя редом
член-кооператори не
които съюзът вече беше домакин
до другите глобални
само от Европа, но
въпроси, съществена част
и от всички региони
от които са въпросите
на Международния
за устойчивото развитие
кооперативен алианс.
и активното включване
Чрез популяризиране
на кооперативните
на добрите практики
организации в обществения
за работа с тях ще
и икономическия живот
допринесе за засилване
на отделните нации и
видимостта и значението
континенти.
на кооперативните
Според анализите
организации по света и ще
на ООН младите хора
насърчи сътрудничеството
представляват 18% от
помежду им.
населението на земята
Международният ден
или приблизително 1,2
на кооперациите през
милиарда човека. 87%
2011 г. ни предоставя
от тях са подложени
чудесна възможност да
на различни предизвикателства и
са бъдещето на нашата кооперативна
чрез възобновяване на традицията.
обединим силите си и да накараме
лишения в държави от развиващия
система. От тях до голяма степен зависи Постигнатото в развитието на
света да ни чуе, за да изпрати при
се свят – ограничен достъп до
нейното развитие и оползотворяване
кооперативните организации, което е
нас своите деца и внуци. Защото
ресурси, образование, професионална
на потенциала й. Ние си даваме
резултат от дългогодишната дейност на с присъщата си толерантност и
реализация, здравеопазване и т.н.
ясна сметка за това, че в момента в
родителите, да се продължи и доразвива мобилност, с афинитета си към
Това прави залога за бъдещето
кооперативните организации работи
от техните деца и внуци. Деликатен
информационните и комуникационните
прекалено висок и изисква обединяване цяло едно поколение млади хора с нови и емоционален, но изключително
технологии младите могат и трябва
на усилията за разрешаване на
ценности, нов морал, нови амбиции
успешен подход в насърчаването на
да преодоляват географските граници
съществуващите проблеми.
и донякъде различен мироглед. Но
младите хора да останат на работа
и спорни въпроси, да строят мостове
Международният кооперативен
това поколение е такова, каквото е
и да се реализират успешно в
между различните организации,
алианс се присъедини към мотото
обществото ни и каквито са нашите
кооперативната система.
култури и народи. На тях им приляга
на Международната година на
организации. То е негово огледало. И
Централният кооперативен съюз
най-много ролята на посланици на
младежта Нашата година – нашият
ако искаме това огледало да отразява
обяви желанието си да бъде домакин на мира, разбирателството и градивната
глас”. Алиансът призова своите
вярно перспективата, трябва да
Втората европейска младежка среща. Тя енергия, а изтощеният от световната
членове да използват колкото се
положим целенасочени усилия, за
ще бъде посветена на Международната икономическа криза свят има нужда
може по-ефективно градивната
да преодолеем проблемите, с които
година на кооперациите – 2012 и е
от нови сили, нов ентусиазъм и нови
младежка енергия за развитието на
се сблъскват тези млади хора и да
естествено продължение на други два
идеи за своето бъдеще. Бъдеще, което
кооперациите, които вече обединяват
ги включим по-активно в живота на
форума, на които Съюзът вече беше
зависи от днешните ни усилия. Нека
над 1 милиард членове и създават
нашите кооперативни организации:
домакин:
не забравяме, че част от тях трябва да
над 100 милиона работни места
Чрез осъществяване на по-ефективен
● Проведената през октомври 2006 г.
бъдат насочени към младите хора.
във всички точки на света, 20%
кооперативен бизнес, който да създава
в София Международна кръгла маса на
Централен кооперативен съюз
от които са в мултинационални
възможности за успешна реализация
тема “Как да привлечем младите хора
(Публикуваме със съкращения)

Младежта е бъдещето
на кооперациите

Магазини КООП

“Заедно на пазар”

Тръгна нов влак
от Монтана
до Берковица

546 630 Mwh над плана
произведе АЕЦ “Козлодуй”
за първото полугодие

Новата линия тръгва от Монтана в
13.24 ч и пристига на гара Берковица в
14.00 часа.

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД приключи първото полуго
дие на 2011 г. с преизпълнен производствен план
От 01.01.2011 до 30.06.2011 г. 1000-мегаватови
те пети и шести блок са произвели 8 081 590 MWh
електроенергия при спазване на всички изисква
ния за безопасна и надеждна експлоатация. Това
е с 546 630 MWh повече от планираните за шестт
е
месеца на годината и с 643 270 MWh над гене
рираната електр
 оенергия през същия период на
миналата 2010 г.
Това постижение се дължи на допълнителното
производство, осигурено чрез предсрочно изпъл
нения годишен ремонт на пети блок, на добрата
организация и на високото качество на работата
на персонала.
От 1 юли пети и шести енергоблок работят със
100% натоварване на мощността, съобщиха от
отдел “Връзки с обществеността” на централата.■

Междинните спирки са:

Благово - 13.32 ч; Боровци - 13.40 ч;
Бокиловци - 13.49 ч.
Влакът прави 10 минути престой и
отново потегля за Монтана, където
пристига в 14.47 ч.

120 години
пазаруваме
с доверие!

Междинните спирки са:

Бокиловци - 14.21 ч; Боровци - 14.30 ч;
Благово - 14.39 ч.
От областния град линията
продължава за Бойчиновци, където
прави връзка за Видин, Лом, София,
Мездра, а от там за Пловдив и морето.
Цената до Монтана е 1.40 лв., а за
ученици и пенсионери – 0.95 лв.

Слово делник
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Ехо от Добруджа
Тържество за Априлската епопея в град Тервел

Цветан ИЛИЕВ

Г

рад Тервел! Драги
читателю, ако имаш
щастието да посетиш
този наш град в центъ
ра на Златна Добруджа,
ще останеш може би
удивен, че си попад
нал в някой европейски
град, било от Германия,
Франция, Англия,
Холандия… Толкова е
подреден, чист, китен,
хармоничен, с типичен
европейски интериор.
С една дума, български
по нахождение, но евро

пейски по съдържание.
Зад неговите предели
погледът се къпе в една
щедра земя, обработе
на грижливо с всяка педя,
посевите са буйни, обе
щаващи щедри плодове.
Чернеят се гъстите за
щитни пояси, запазени от
времето на социализма.
Не ще и съмнение, че тук
хората обичат земята, не
я продават, а се грижат
майчински за нея. И мо
же би ще се промъкне в
теб усещането, че си по
паднал в друга България

Комисар Валери
Димитров
получи награда
“За доблест
и заслуги"

се усеща все още слаба
та тенденция някои от
“чужденците” да се за
върнат в родния град.
По покана на клуб
“Дъга”, създаден за
култура, по идея на
Димитър Димитров, а
кръстницата и водеща на
клуба Радка Радева, ние,
тримата – литературни
ят критик Марин Кадиев,
поетът Георги Душански
– членове на Съюза на
независимите писатели,
и моя милост, посетих
ме града. Авторитетът
на клуба е безспорен.
за разлика от нашия край, Негови почетни чле
нове са такива имена
където на всяка крачка
като Виолета Гиндева,
срещаме пустеещи земи.
Андрей Чапразов, Тончо
И в тоя град, къде
Русев, Антон Горчев,
то турското население
Александър Чирков,
не е малко, се пази мно
Драгомир Шопов, Васил
го ревниво българският
Михайлов, Коста Цонев,
дух, тачат се българска
Павел Матев, Георги
та история и традиции.
Разбира се, и тук безрабо Константинов, Антон
Дончев, Иван Гранитски,
тицата е важен проблем,
Йорданка Христова,
както и заминаване
Нешка Робева и др.
то на много млади хора
в чужбина и закриване
Поканата за нас дойде
то на предприятия, които от общината и лично от
са давали хляб и сигур
Цветанка Костова, мес
ност на жителите. Но
тна талантлива поетеса.

Трябваше да вземем
участие в тържество
то по случай 135 години
от Априлската епопея и
премиерата на сборни
ка “Слава, Априлци!”
Преди това любезни
те домакини ни показаха
историческия музей, от
където научихме много
за кан Тервел, първият,
който се е борил за бъл
гарска държавност и
е спасил Европа от
турското нашествие и за
това градът е наречен на
негово име от явни пат
риотични подбуди. Вече
50 години Тервел е гра
д,а клуб “Дъга” е на 33
години. Новоизграденият
храм в града е истинс
ки дворец на културата.
Неговата пищност, не
говата грандиозност
смайват погледа. Може
би във всеки град и село
в България трябва да има
такъв храм като ответ на
тенденцията да се изг
раждат джамии.
Тържеството бе откри
то от Радка Радева. Група
от момичета и момче
та изнесоха рецитал за

Априлското въстание.
Църковният хор от жени
изпълни църковни песни,
а друга група изпълни
възрожденски песни. За
Априлското въстание го
вори Марин Кадиев, а
свои стихове за епопе
ята преди 135 г., за Русия
и за днешното ни вре
ме четоха поетите Георги
Душански, Цветанка
Костова и моя милост.
На много от присъст
ващите ние подарихме
от сборниците “Слава,
Априлци!” и от
“Загадката Осен – род
ното село на Христо
Ботев”. От името на клу
ба и Общината Радка
Радева ни подари лук
созното издание на
Библията, невероят
но интересно сувенирно
шалче, грамоти и разбира
се, много цветя.
На тръгване ние с ра
дост обещахме, че при
втора покана с удовол
ствие ще дойдем, за да
се срещнем отново с
любезното българско
гостоприемство на прек
расния град Тервел…■

Ден на отворени
врати в АЕЦ
“Козлодуй”

Почетният знак “За доблест и заслуги” - III сте
пен, е присъден от вътрешния министър Цветан
Цветанов на директора на ОД МВР - Монтана коми
сар Валери Димитров за постигнат съществен принос
в борбата с престъпността и опазване на обществе
ния ред в региона, обслужван от ОД МВР Монтана, и
за постигнати трайни професионални резултати при
изпълнение на служебните задължения и във връзка с
празника на МВР – 5 юли.
Това е третият почетен знак, с който се отлича
ват служители на полицейската дирекция в Монтана
по случай професионалния празник на вътрешното
министерство.■

В Криводол

С над 4 млн. лева
реконструират
градския стадион
Кметът на община Криводол инж. Николай Иванов
и представители на обединение „Спортна инф
раструктура” - Криводол подписаха договора за
изпълнение на строително - монтажните работи по
проект „Реконструкция на градски стадион „Христо
Ботев” гр. Криводол”, финансиран по Програма за
развитие на селските райони 2007-2013 г.
Стойността на договора е 4 310 998,49 лева.
Строително – монтажните дейности ще започнат
след одобряване на договора от държавен фонд
„Земеделие” – Разплащателна агенция и ще прик
лючат в рамките на девет месеца и половина. Това е
срокът, който е посочен от избрания изпълнител ДЗЗД
„Спортна инфраструктура” - Криводол.■

а 9 юли 2011 г. (събота) атомната елект
Н
роцентрала “Козлодуй” ще отвори врати
за външни посетители.

Програмата на Деня на отворени врати пред
вижда посещения на 440-мегаватовите и на
1000-мегаватовите енергийни блокове. Гостите
на центр
 алата ще могат да проследят за
мервания в реално време на гама-фона с
мобилната лаборатория за мониторинг и ще
могат да наблюдават демонстрации с противо
пожарна техника.
Посещението на АЕЦ “Козлодуй” в Деня на
отворени врати е без предварителна заяв
ка или записване. Достъпът до площадката на
централата ще се оформя срещу документ за
самоличност, като децата трябва да са с пъл
нолетен придружител.

Посрещането и регистрацията на гостите
ще се извършват в Информационния цен
тър на АЕЦ “Козлодуй” от 8.30 до 14.30 часа.
За разглеждането на обектите в централата,
включени в маршрутите за посещение, ще се
сформират групи по реда на регистрация на
посетителите, като водачи са експерти от АЕЦ.
За посетителите е осигурен безпл
 атен ав
тобусен транспорт, тръгващ от гр. Козлодуй (с
начална спирка “Бриз”) към Информационния
център на АЕЦ “Козлодуй” на всеки кръгъл
час от 8.00 до 14.00 часа. Тези, които пътуват
с лични автомобили, ще бъдат пропускани на
контролно-пропускателните пунктове.
Допълнителна информация може да бъде
получена на телефони: 0973/7-21-00 и 0973/735-36.■ СНИМКА: АРХИВ

