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►Нов дом за си ра че
та на въз раст от 3 до 
7 го ди ни бе от к рит в 
Монтана от пред се да
те ля на държавната 
аген ция за зак ри
ла на де те то Надя 
Шабани и кме та на 
гра да Златко Живков. 
Жилището е из г ра де
но по про ект на об
щи на Монтана „Наш 
дом” и е фи нан си ра но 
със 196 000 ле ва от 
Европейския со ци
ален фонд. 
ТЕКСТ И СНИМКА: 
КРУМ КРУМОВ

Дом за деца сираци 
от к ри ха в Монтана

► Монтана
Людмил САНДОВ – бивш кмет
на гра да от СДС в пе ри ода
19911995 г. Сега е с ГЕРБ.

► Бойчиновци
Славей КОСТОДИНОВ – нас то ящ 
кмет. Спра вял се добре, въп ре ки 
че в об щи на та има мно го ром с ко 
на се ле ние

► Чипровци
Анатоли ПЪРВАНОВ – дос ко ро е бил 
шеф на ди рек ция “Финансовосто
пан с ки дейнос ти” в об щин с ка та 
администрация.

► Георги Дамяново
Дилян ДИМИТРОВ – до се га шен кмет 
от 20072011 г.

► Берковица
Димитринка КАМЕНОВА – се га шен 
за мес т ник об лас тен уп ра ви тел

ГЕРБ посочи
свои кандидати
за кметове в
област Монтана

Вестникътеотворен
завашитепослания
къмизбирателите-
нашите чи та те ли от ця ла 
Северозападна България. 

Законтакти:0886/ 024 339
                          0876/ 537 952

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”
ЕНЕРГИЯ ЗА 
ЧИСТА ПРИРОДА
KOZLODUY NPP
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Десетки сини ба ло ни с 
послания по ле тя ха над ре ката 
в съ бо та следобед. Пуснаха 
ги младежи от Видин и 
представители на Младежкия 
пар ла мент в града. Сред 
пожела ни ята се от к ро ява ха 
те зи за чист и си гу рен Дунав, 
реката, ко ято свър з ва хо
рата и им да ва въз мож ност 
за ико но ми чес ко и со ци ал
но сбли жа ва не. Целта е да се 
фо ку си ра об щес т ве но то вни
ма ние вър ху проб ле ми те на 
ре гиона и с об щи уси лия те 
да бъ дат решени.  Младите 
хора се вклю чи ха в ини ци
ати вата на 14те дунавски 
бю ра за ед нов ре мен но от
бе ляз ва не на Деня на ре ка 
Дунав. Във Видин про ява
та се ор га ни зи ра от еки па 
на туристическия ин фор ма
ци онен цен тър и офиса на 
дунавското бю ро под пат ро
на жа на кме та на общината.

Представителите на 
младежкия пар ла мент 
при ветс т ва ха ини ци ати
ва та „Дунавски меч ти” и 
отбелязаха, че тя е път към 
ан га жи ра не то на мла ди те 
хора, жи ве ещи на бре га на 
Дунав с об щи дейс т вия за 
опазване на реката.■ Слово 
плюс

▲На29юни–денят
нарекаДунавобщина
Видинсевключив
общаинициативана
Дунавскитебюра
СНИМКА: АРХИВ НА 
ОБЩИНА ВИДИН

„Дунавски мечти” 

полетяха
над реката
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На правнатема

В мо мен та око ло 80 000 ду ши 
в България се за ни ма ват със 

съ би ра не на скрап и пре да ва не то 
му в пун к то ве те за отпадъци. Това 
са ос нов но фи зи чес ки лица, ко
ито ежед нев но пре да ват скрап за 
по 1020 лева, с ко ито из х ран ват 
се мейс т ва та си, а не ед ри тър гов
ци на скрап, обяс ни Иво Георгиев, 
пред с тав ител на Гражданска 
ини ци ати ва на тър гов ци те на от
па дъ ци от чер ни и цвет ни ме та ли 
и тях но то рециклиране. 
Съгласно но ви я за
кон за уп рав ле ние на 
отпадъците, из гот вен от 
Министерство на окол
на та сре да и во ди те 
(МОСВ), фи зи чес ки те 
ли ца ще са за дъл же ни 
да пре да ват без въз мез
д но от па дъ ци са мо на 
об щин с ки площадки. В 
съ що то вре ме са мо 30 
% от об щи ни те ще мо
гат да из г ра дят та ки ва площадки, 
за що то имат Общи ус т ройс т ве ни 
планове, как во то е изис к ва не то на 
но вия закон. 

Около 180 на се ле ни мес та 
ще ос та нат без въз мож ност да 
из г ра дят площадки, за що то ня
мат при ети общи ус т ройс т ве ни 
планове. Това означава, че всич ки 
от па дъ ци от те зи на се ле ни мес та 
(чер ни и цвет ни метали, ме тал ни 
опаковки, из ляз ло от упот ре
ба елек т ри чес ко и елек т рон но 
оборудване, не год ни за упот ре
ба батерии, аку му ла то ри и МПС) 
тряб ва да бъ дат тран с пор ти ра ни 
до общините, ко ито имат пра во 
да из г ра дят площадки, съг лас но 

закона.  
 „Всеки от нас ще тряб ва да 

нап ра ви тран с пор т ни разходи, 
за да из во зи сво ите от па дъ ци до 
оп ре де ле ни те за цел та об щин
с ки площадки, съг лас но но вия 
ЗУО, и то на пъл но без въз мез д
но”, ко мен ти ра още Иво Георгиев. 
Гражданите, ня ма да имат пра во 
да по лу чат средства, сре щу сво ите 
не пот реб ни ме тал ни отпадъци, 
въпреки, че са пла ти ли 20 % ДДС  

и про дук то ва так са при за ку пу ва
не то им. Остава под съм не ние и 
въз мож нос т та на об щи ни те да от
де лят сво бо ден фи нан сов ре сурс 
за из г раж да не на но ви об щин с ки 
площадки, на ко ито да се при
емат от па дъ ци от гражданите. В 
но вия за кон не е оп ре де лен ме ха
низ мът и на чи нът на съх ра не ние 
и тре ти ра не на от па дъ ци на бъ
де щи те об щин с ки площадки. 
„Задължаването на граж да ни
те да пре да ват от па дъ ци те си от 
чер ни и цвет ни ме та ли са мо на 
об щин с ки площадки, оз на ча ва мо
но по ли зи ра не и на ци она ли зи ра не 
на тър го ви ята с от па дъ ци от чер ни 
и цвет ни метали, лик ви ди ра не на 

па за ра и сво бод на та кон ку рен ция 
в то зи сто пан с ки от ра съл и ув реж
да не на пра ва та и ин те ре си те на 
час т ни те ико но ми чес ки опе ра то
ри и на пот ре би те ли те”, обяс ни ха 
юрис ти те на Гражданска ини ци
ати ва на тър гов ци те на от па дъ ци 
от чер ни и цвет ни ме та ли и тях но
то рециклиране. 

В мо мен та в България фун к ци
они рат око ло 2400 ли цен зи ра ни 
пло щад ки за отпадъци. 

Бележка
на редакцията:
Гражданската ини

ци ати ва на тър гов ци те 
на от па дъ ци от чер ни и 
цвет ни ме та ли и тях но то 
ре цик ли ра не бе ше уч ре
де на на 10 юни 2011 г., в 
Пловдив. 

На Учредителното 
съб ра ние при със т ва ха 
176 фир ми от бранша, 
ко ито се обе ди ни ха 

сре щу но вия за кон за уп рав ле
ние на отпадъци, раз ра бо тен от 
Министерство на окол на та сре да и 
во ди те (МОСВ). Секторът от ком
па нии за ре цик ли ра не в България 
за 2010 г., ге не ри ра при хо ди в 
дър жав ния бю джет от бли зо 30 
млн. ле ва  кор по ра ти вен данък, 
25 млн. ле ва – данъци, такси, оси
гу ри тел ни внос ки на бли зо 14 000 
души, за ети в бранша, 7 млн.ле
ва – 10 % да нък от фи зи чес ки те 
лица, ко ито пре да ват ме тал ни 
отпадъци, 25 млн. ле ва – 10 % 
при хо ди в БДЖ от пре воз ва не 
на скрап на фирми, ко ито ще бъ
дат до ве де ни до умиш лен фалит.■ 
Слово плюс

80 000 ос та ват 
без пре пи та ние
След при ема не на но вия 
Закон за уп рав ле ние на
от па дъ ци те (ЗУО)

Марио ТОДОРОВ
До не от дав на кме то ве те на об щи ни те има ха пра
во да из да ват ад ми нис т ра тив ни ак то ве от нос но 
установяването, обез пе ча ва не то и съ би ра не то на 
мес т ни те данъци. Но Народното съб ра ние из вър
ши из ме не ние на чл. 4 от Закона за мес т ни те да нъ ци 
и такси. По то зи на чин то ва ве че не се из вър ш ва от 
об щинските ад ми нис т ра ции по ре да на Данъчнооси
гу ри тел ния про це су ален кодекс. Сега съг лас но чл. 
152, ал. 2 от то зи ко декс ре ша ващ ор ган е Дирекция 
”Обжалване и уп рав ле ние на из пъл не ни ето” при 
Централното уп рав ле ние на Националната аген ция 
за приходите. Поради то ва съг лас но чл. 31, ал. 2 от 
Административнопро це су ал ния ко декс об жал ва не
то на всич ки актове, свър за ни с мес т ни те данъци, ве че 
не се из вър ш ва от об щин с ки те администрации.■

Ограничават се 
пра ва та на 
кме то ве те

Марио ТОДОРОВ
Изминаха по ве че от де

сет го ди ни от при ема не то 
на то зи закон. Безспорен 
факт е, че тър се не то на 
ин фор ма ция е на чин да 
си със та ви те мне ние как 
ви управляват, как то и 
да учас т ва те ин фор ми
ра но във фор ми ра не то 
на по ли ти ки и да пра ви
те свои разследвания. В 
та зи връз ка все още съ
щес т ву ват не ре ше ни 
проблеми:

● Министърът на фи
нан си те да из ме ни своя 
за по вед № 10/2001 г., 
ка то пре дос та вя не
то на ин фор ма ция по 
елек т рон на по ща и ус
т на справ ка да бъ дат 
безплатни.

● Държавната ко ми сия 
за си гур ност на ин фор
ма ци ята да се съ об ра зи 
с правилото, че ог ра ни
ча ва не то на пра во то на 
ин фор ма ция в спи съ ци те 
с ка те го рии на слу жеб на
та тай на е из к лю че ние от 
принципа.

● Да се пре мах
не за щи та та от 
про фе си онал на та тай на 
ка то ос но ва ние за ог
ра ни ча ва не пра во то на 
дос тъп до информация.

● Информацията, съб
ра на чрез спе ци ал ни 
ра зуз на ва тел ни средства, 
как то и док ла ди те и 
обоб ще ни те дан ни за 
при ло же ни и из пол з ва
ни та ки ва средства, да 
не под ле жат на кла си
фи ци ра не ка то дър жав на 
тайна.

● Да се прек ра ти ис
ка не то на елек т ро нен 
под пис на за яв ле ни ята за 
дос тъп до информация, 
по да де ни по елек т ро
нен път.

● Да се оп ре де ли ми
нис тър за наб лю де ние и 
ко ор ди на ция на из пъл
не ни ето на Закона за 
дос тъп до об щес т ве на 
ин фор ма ция и пар ла мен
тар ния контрол.

Налице са и 
не п ри ят ни при ме ри
от практиката:

● В на ча ло то на ми
на ло то ля то с пис мо до 
всич ки об щин с ки служ би 
в об ласт Монтана ди
рек то рът на Областната 
служ ба по зе ме де лие 
в гр. Монтана на пом
ня на съ щи те че ня мат 
пра во да да ват ин фор ма
ция за дейността, ко ято 
извършват. Гражданите 
и журналистите, ко
ито тър сят ин фор ма ция 
от те зи служби, да бъ
дат преп ра ща ни към 
Министерството на зе
ме де ли ето и храните. 
Съгласно из ме не ни
ята на Закона за дос тъп 
до об щес т ве на ин фор
ма ция в края на 2008 
г. всич ки те ри то ри ал
ни зве на на ор га ни те на 
из пъл ни тел на та власт 
са мос то ятел но и на соб
с т ве но ос но ва ние след ва 
да пре дос та вят по ис ка на
та им информация.

● Във връз ка с об
съж да ния на Общия 
ус т ройс т вен план на 
Община Варна над 20 
жи те ли на гра да по
да ват за яв ле ния за 
дос тъп до об щес т ве на 
ин фор ма ция до кме та на 
общината. Те ис кат пис
ме ни те про то ко ли от 
всич ки про ве де ни об
щес т ве ни осъж да ния на 
пред ва ри тел ния про ект 
на Общия ус т ройс т вен 
план на Община Варна 
и зву ко ви те за пи си от 
обсъжданията.

Впоследствие част 
от за яви те ли те са при
зо ва ни в Областната 
ди рек ция на МВР по до
съ деб но производство, 
об ра зу ва но по жал ба 
на Дирекция “Правно 
нор ма тив но об с луж ва
не” на община Варна. 
Гражданите са раз пит ва
ни имат ли сът руд ни ци 
в та зи си дейност, къ де е 
из ра бо те на и раз пе ча та на 
блан ка та за за яв ле ние за 
дос тъп до информация. 
Накарани са да пред
с та вят и об раз ци от 
под пи си за гра фо ло гич на 
експертиза.■

Нерешени проб ле ми 
и аб сур ди в закона
за дос тъп до
об щес т ве на
ин фор ма ция

Крум КРУМОВ
Зам.пред се да те лят на пар тия Българска но ва де

мок ра ция доц. Борислав Великов обя ви на бри финг 
в Монтана, че не го ва та пар тия под к ре пя  кме та на 
Монтана Златко Живков за чет вър ти по ре ден мандат. 
Подкрепата на Живков се да ва за ра ди доб ра та му 
ра бо та през пър ви те три ман да та и при но са му за пре
об ра зя ва не на Монтана през пос лед но то десетилетие, 
обя ви Великов. Той при зо ва всич ки те 4000 ду ши в об
щи на Монтана, ко ито пре ди 2 го ди ни са гла су ва ли за 
не го ка то ма жо ри та рен кан ди дат на пар ла мен тар ни те 
избори, се га да под к ре пят Златко Живков. Великов му 
по же ла убе ди тел на по бе да още на пър вия тур. 

Председателят на мон тан с ка та струк ту ра на Съюза 
на сво бод ни те де мок ра ти /ССД/ Стилиян Каменов съ
що зая ви под к ре па за Златко Живков. Той припомни, 
че на ми на ли те из бо ри лис та та на СДС е по лу чи ла 1,7 
про цен та от гла со ве те в Монтана, ко ето е би ло успех. 
Той съ що при зо ва сим па ти зан ти те на пар ти ята да под
к ре пят нас то ящия кмет за нов мандат.

Златко Живков бла го да ри за под к ре па та и съобщи, 
че до мо мен та кан ди да ту ра та му офи ци ал но са под
к ре пи ли СДС, ДСБ, ВМРОние и БНД и ССД. Той 
заяви, че очак ва още поши ро ка пар тий на под к ре па в 
срав не ние с кам па ни ята при пре диш ни те кмет с ки из
бо ри през 2007 година. ■И
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Българска нова 
демокрация и ССД

под к ре пиха
Златко Живков
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Международният ден на 
кооперациите се чества всяка 

година през първата събота на юли. 
През тази година събитието бе на 2 юли 
под наслов “Младежта е бъдещето на 
кооперациите”. Темата не е случайна. 
Тя присъединява обединените 
кооперативни усилия към отбелязването 
на 2011 г. като Международна година 
на младежта. Инициативата бе обявена 
от Генералната асамблея на ООН с 
резолюция А/RES/134 още в края на 
2009 г. 

Тя определи рамка с три основни 
цели:

● Повишаване ангажираността и 
инвестирането в младежта;

● Повишаване на младежкото 
участие;

● Повишаване на 
международното 
разбирателство сред 
младите.

Към тях генералният 
секретар на ООН Бан Ки 
Мун добави още една: 
“Младите хора трябва да 
получат шанс за активно 
участие в процеса на 
вземане на решение на 
местно, национално и 
глобално ниво”.

С това международната 
общност недвусмислено 
демонстрира, че включва 
проблемите на младите 
хора в дневния си ред 
и ги поставя редом 
до другите глобални 
въпроси, съществена част 
от които са въпросите 
за устойчивото развитие 
и активното включване 
на кооперативните 
организации в обществения 
и икономическия живот 
на отделните нации и 
континенти.

Според анализите 
на ООН младите хора 
представляват 18% от 
населението на земята 
или приблизително 1,2 
милиарда човека. 87% 
от тях са подложени 
на различни предизвикателства и 
лишения в държави от развиващия 
се свят – ограничен достъп до 
ресурси, образование, професионална 
реализация, здравеопазване и т.н. 
Това прави залога за бъдещето 
прекалено висок и изисква обединяване 
на усилията за разрешаване на 
съществуващите проблеми.

Международният кооперативен 
алианс се присъедини към мотото 
на Международната година на 
младежта Нашата година – нашият 
глас”. Алиансът призова своите 
членове да използват колкото се 
може поефективно градивната 
младежка енергия за развитието на 
кооперациите, които вече обединяват 
над 1 милиард членове и създават 
над 100 милиона работни места 
във всички точки на света, 20% 
от които са в мултинационални 

организации. Той насърчава участието 
на младите в кооперативното 
движение, популяризира сред тях 
изконните кооперативни принципи 
и ценности, налага един почовечен 
и подемократичен модел за бизнес. 
С това световната кооперативна 
организация дава сериозна заявка за 
дългосрочен ангажимент с проблемите 
и потребностите на младите хора, 
членуващи и работещи в кооперациите.

Младежите и младежките 
организации също са приканени да 
инициират и активно да участват в 
събитията, свързани с честването на 
Годината. Централният кооперативен 
съюз също се включи в този процес. 
Ръководството на Съюза винаги се е 
водило от разбирането, че младите хора 

са бъдещето на нашата кооперативна 
система. От тях до голяма степен зависи 
нейното развитие и оползотворяване 
на потенциала й. Ние си даваме 
ясна сметка за това, че в момента в 
кооперативните организации работи 
цяло едно поколение млади хора с нови 
ценности, нов морал, нови амбиции 
и донякъде различен мироглед. Но 
това поколение е такова, каквото е 
обществото ни и каквито са нашите 
организации. То е негово огледало. И 
ако искаме това огледало да отразява 
вярно перспективата, трябва да 
положим целенасочени усилия, за 
да преодолеем проблемите, с които 
се сблъскват тези млади хора и да 
ги включим поактивно в живота на  
нашите кооперативни организации:

Чрез осъществяване на поефективен 
кооперативен бизнес, който да създава 
възможности за успешна реализация 

на младите кооперативни кадри; 
чрез сериозен и задълбочен анализ 
на възрастовата, образователна и 
професионална характеристика 
на работещите в кооперативните 
организации и включването на 
младите хора в ръководните органи 
на отделните нива – кооперации, 
регионални кооперативни съюзи, 
национални, европейски и световни 
кооперативни организации; чрез 
създаване на условия за непрестанен 
обмен и контакт между младите хора от 
отделните кооперативни организации. 
Ние трябва да изградим механизъм те 
да бъдат обучавани заедно по програми, 
свързани с актуалните за всички нас 
проблеми и найвече с мотивацията 
им да останат да работят при нас; 

чрез възобновяване на традицията. 
Постигнатото в развитието на 
кооперативните организации, което е 
резултат от дългогодишната дейност на 
родителите, да се продължи и доразвива 
от техните деца и внуци. Деликатен 
и емоционален, но изключително 
успешен подход в насърчаването на 
младите хора да останат на работа 
и да се реализират успешно в 
кооперативната система. 

Централният кооперативен съюз 
обяви желанието си да бъде домакин на 
Втората европейска младежка среща. Тя 
ще бъде посветена на Международната 
година на кооперациите – 2012 и е 
естествено продължение на други два 
форума, на които Съюзът вече беше 
домакин:

● Проведената през октомври 2006 г. 
в София Международна кръгла маса на 
тема “Как да привлечем младите хора 

в кооперациите”. Тя бе организирана 
съвместно с Европейската асоциация 
на потребителните кооперации (ЕВРО 
КООП) и премина при изключителен 
интерес от страна на присъствалите от 
България, Германия, Естония, Испания, 
Италия, Кипър, Португалия, Румъния, 
Финландия, Унгария, Чехия и Швеция.

● След две години (през 2008 г.) 
кооперативният хотел в гр. Китен 
събра отново представители на 
14 кооперативни организации на 
Първи европейски семинар на тема 
“Младите – активни участници в 
управлението на кооперациите”. 
Семинарът бе организиран съвместно 
с “Кооперативна Европа” и бе една 
изключителна възможност младите 
лидери и представителите на водещите 

европейски национални 
организации да се съберат 
заедно, за да споделят 
добри практики и идеи, 
да дадат повече гласност 
на ролята и значението 
на кооперативните 
традиции и успехи, 
както и да се ангажират 
с кооперативното 
движение с присъщите 
за тях младежки дух и 
новаторско мислене.

Домакинството на 
Втората европейска 
младежка среща ще 
предостави възможност 
за участие на млади 
членкооператори не 
само от Европа, но 
и от всички региони 
на Международния 
кооперативен алианс. 
Чрез популяризиране 
на добрите практики 
за работа с тях ще 
допринесе за засилване 
видимостта и значението 
на кооперативните 
организации по света и ще 
насърчи сътрудничеството 
помежду им.

Международният ден 
на кооперациите през 
2011 г. ни предоставя 
чудесна възможност да 

обединим силите си и да накараме 
света да ни чуе, за да изпрати при 
нас своите деца и внуци. Защото 
с присъщата си толерантност и 
мобилност, с афинитета си към 
информационните и комуникационните 
технологии младите могат и трябва 
да преодоляват географските граници 
и спорни въпроси, да строят мостове 
между различните организации, 
култури и народи. На тях им приляга 
наймного ролята на посланици на 
мира, разбирателството и градивната 
енергия, а изтощеният от световната 
икономическа криза свят има нужда 
от нови сили, нов ентусиазъм и нови 
идеи за своето бъдеще. Бъдеще, което 
зависи от днешните ни усилия. Нека 
не забравяме, че част от тях трябва да 
бъдат насочени към младите хора.

Централен кооперативен съюз
(Публикуваме със съкращения)

Младежта е бъдещето
на кооперациите
Централният кооперативен съюз обяви желанието си да стане
домакин на Втората европейска младежка среща, която ще бъде
посветена на Международната година на кооперациите – 2012 и
е естествено продължение на други два форума, на
които съюзът вече беше домакин

Магазини КООП 

“Заедно на пазар”

120 години 
пазаруваме
с доверие!

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

546 630 Mwh над пла на
про из ве де АЕЦ “Козлодуй”
за пър во то по лу го дие

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД прик лю чи пър во то по лу го
дие на 2011 г. с пре из пъл нен про из вод с т вен план

От 01.01.2011 до 30.06.2011 г. 1000ме га ва то ви
те пе ти и шес ти блок са про из ве ли 8 081 590 MWh 
елек т ро енер гия при спаз ва не на всич ки изис к ва
ния за бе зо пас на и на деж д на експлоатация. Това 
е с 546 630 MWh по ве че от пла ни ра ни те за шес т те 
ме се ца на го ди на та и с 643 270 MWh над ге не
ри ра на та елек т ро енер гия през съ щия пе ри од на 
ми на ла та 2010 г.

Това пос ти же ние се дъл жи на до пъл ни тел но то 
производство, оси гу ре но чрез пред с роч но из пъл
не ния го ди шен ре монт на пе ти блок, на доб ра та 
ор га ни за ция и на ви со ко то ка чес т во на ра бо та та 
на персонала.

От 1 юли пе ти и шес ти енер гоб лок ра бо тят със 
100% на то вар ва не на мощността, съобщиха от 
отдел “Връзки с обществеността” на централата.■



Ден на отворени
врати в АЕЦ
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Цветан ИЛИЕВ

Град Тервел! Драги 
читателю, ако имаш 

щас ти ето да по се тиш 
то зи наш град в цен тъ
ра на Златна Добруджа, 
ще ос та неш мо же би 
удивен, че си по пад
нал в ня кой ев ро пейс ки 
град, би ло от Германия, 
Франция, Англия, 
Холандия… Толкова е 
подреден, чист, китен, 
хармоничен, с ти пи чен 
ев ро пейс ки интериор. 
С ед на дума, бъл гар с ки 
по нахождение, но ев ро

пейс ки по съдържание. 
Зад не го ви те пре де ли 
пог ле дът се къ пе в ед на 
щед ра земя, об ра бо те
на гриж ли во с вся ка педя, 
по се ви те са буйни, обе
ща ва щи щед ри плодове. 
Чернеят се гъс ти те за
щит ни пояси, за па зе ни от 
вре ме то на социализма. 
Не ще и съмнение, че тук 
хо ра та оби чат земята, не 
я продават, а се гри жат 
майчин с ки за нея. И мо
же би ще се про мък не в 
теб усещането, че си по
пад нал в дру га България 

за раз ли ка от на шия край, 
къ де то на вся ка крач ка 
сре ща ме пус те ещи земи.

И в тоя град, къ де
то тур с ко то на се ле ние 
не е малко, се па зи мно
го рев ни во бъл гар с ки ят 
дух, та чат се бъл гар с ка
та ис то рия и традиции. 
Разбира се, и тук без ра бо
ти ца та е ва жен проблем, 
как то и за ми на ва не
то на мно го мла ди хо ра 
в чуж би на и зак ри ва не
то на предприятия, ко ито 
са да ва ли хляб и си гур
ност на жителите. Но 

се усе ща все още сла ба
та тен ден ция ня кои от 
“чуж ден ци те” да се за
вър нат в род ния град.

По по ка на на клуб 
“Дъга”, съз да ден за 
култура, по идея на 
Димитър Димитров, а 
кръс т ни ца та и во де ща на 
клу ба Радка Радева, ние, 
три ма та – ли те ра тур ни
ят кри тик Марин Кадиев, 
по етът Георги Душански 
– чле но ве на Съюза на 
не за ви си ми те писатели, 
и моя милост, по се тих
ме града. Авторитетът 
на клу ба е безспорен. 
Негови по чет ни чле
но ве са та ки ва име на 
ка то Виолета Гиндева, 
Андрей Чапразов, Тончо 
Русев, Антон Горчев, 
Александър Чирков, 
Драгомир Шопов, Васил 
Михайлов, Коста Цонев, 
Павел Матев, Георги 
Константинов, Антон 
Дончев, Иван Гранитски, 
Йорданка Христова, 
Нешка Робева и др. 
Поканата за нас дой де 
от об щи на та и лич но от 
Цветанка Костова, мес
т на та лан т ли ва поетеса. 

Трябваше да взе мем 
учас тие в тър жес т во
то по слу чай 135 го ди ни 
от Априлската епо пея и 
пре ми ера та на сбор ни
ка “Слава, Априлци!” 
Преди то ва лю без ни
те до ма ки ни ни по ка за ха 
ис то ри чес кия музей, от
къ де то на учих ме мно го 
за кан Тервел, първият, 
кой то се е бо рил за бъл
гар с ка дър жав ност и 
е спа сил Европа от 
тур с ко то на шес т вие и за
то ва гра дът е на ре чен на 
не го во име от яв ни пат
ри отич ни подбуди. Вече 
50 го ди ни Тервел е гра
д,а клуб “Дъга” е на 33 
години. Новоизграденият 
храм в гра да е ис тин с
ки дво рец на културата. 
Неговата пищност, не
го ва та гран ди оз ност 
смайват погледа. Може 
би във все ки град и се ло 
в България тряб ва да има 
та къв храм ка то от вет на 
тен ден ци ята да се из г
раж дат джамии.

Тържеството бе от к ри
то от Радка Радева. Група 
от мо ми че та и мом че
та из не со ха ре ци тал за 

Априлското въстание. 
Църковният хор от же ни 
из пъл ни цър ков ни песни, 
а дру га гру па из пъл ни 
въз рож ден с ки песни. За 
Априлското въс та ние го
во ри Марин Кадиев, а 
свои сти хо ве за епо пе
ята пре ди 135 г., за Русия 
и за днеш но то ни вре
ме че то ха по ети те Георги 
Душански, Цветанка 
Костова и моя милост. 

На мно го от при със т
ва щи те ние по да рих ме 
от сбор ни ци те “Слава, 
Априлци!” и от 
“Загадката Осен – род
но то се ло на Христо 
Ботев”. От име то на клу
ба и Общината Радка 
Радева ни по да ри лук
соз но то из да ние на 
Библията, не ве ро ят
но ин те рес но су ве нир но 
шалче, гра мо ти и раз би ра 
се, мно го цветя.

На тръг ва не ние с ра
дост обещахме, че при 
вто ра по ка на с удо вол
с т вие ще дойдем, за да 
се срещ нем от но во с 
лю без но то бъл гар с ко 
гос топ ри ем с т во на прек
рас ния град Тервел…■

Ехо от Добруджа
Тържество за Априлската епо пея в град Тервел
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Кме тът на община Криводол инж. Николай Иванов 
и пред с та ви те ли на обединение „Спортна ин ф
рас т рук ту ра”  Криводол под пи са ха до го во ра за 
из пъл не ние на стро ител но  мон таж ни те ра бо ти по 
про ект „Реконструкция на град с ки  ста ди он „Христо 
Ботев” гр. Криводол”, фи нан си ран по Програма за 
раз ви тие на сел с ки те ра йо ни 20072013 г.

Стойността на до го во ра е 4 310 998,49 лева.
Строително – мон таж ни те дейнос ти ще започнат 

след одоб ря ва не на до го во ра от държавен фонд 
„Земеделие” – Разплащателна аген ция и ще прик
лю чат в рам ки те на де вет ме се ца и половина. Това е 
срокът, кой то е по со чен от из б ра ния из пъл ни тел ДЗЗД 
„Спортна ин ф рас т рук ту ра”  Криводол.■

С над 4 млн. лева 
реконструират 
град с кия ста ди он На 9 юли 2011 г. (събота) атом на та елек т

ро цен т ра ла “Козлодуй” ще от во ри вра ти 
за външ ни посетители. 
Програмата на Деня на от во ре ни вра ти пред
виж да по се ще ния на 440ме га ва то ви те и на 
1000ме га ва то ви те енер гий ни блокове. Гостите 
на цен т ра ла та ще мо гат да прос ле дят за
мер ва ния в ре ал но вре ме на га мафо на с 
мо бил на та ла бо ра то рия за мо ни то ринг и ще 
мо гат да наб лю да ват де мон с т ра ции с про ти во
по жар на техника.

Посещението на АЕЦ “Козлодуй” в Деня на 
от во ре ни вра ти е без пред ва ри тел на за яв
ка или записване. Достъпът до пло щад ка та на 
цен т ра ла та ще се офор мя сре щу до ку мент за 
самоличност, ка то де ца та тряб ва да са с пъл
но ле тен придружител. 

Посрещането и ре гис т ра ци ята на гос ти те 
ще се из вър ш ват в Информационния цен
тър на АЕЦ “Козлодуй” от 8.30 до 14.30 часа. 
За раз г леж да не то на обек ти те в централата, 
вклю че ни в марш ру ти те за посещение, ще се 
сфор ми рат гру пи по ре да на ре гис т ра ция на 
посетителите, ка то во да чи са ек с пер ти от АЕЦ. 

За по се ти те ли те е оси гу рен без п ла тен ав
то бу сен транспорт, тръг ващ от гр. Козлодуй (с 
на чал на спир ка “Бриз”) към Информационния 
цен тър на АЕЦ “Козлодуй” на все ки кръ гъл 
час от 8.00 до 14.00 часа. Тези, ко ито пъ ту ват 
с лич ни автомобили, ще бъ дат про пус ка ни на 
кон т рол нопро пус ка тел ни те пунктове.

Допълнителна ин фор ма ция мо же да бъ де 
по лу че на на телефони: 0973/72100 и 0973/7
3536.■ СНИМКА: АРХИВ

Почетният знак “За доб лест и зас лу ги”  III сте
пен, е при съ ден от вът реш ния ми нис тър Цветан 
Цветанов на ди рек то ра на ОД МВР  Монтана ко ми
сар Валери Димитров за пос тиг нат съ щес т вен при нос 
в бор ба та с прес тъп нос т та и опаз ва не на об щес т ве
ния ред в региона, об с луж ван от ОД МВР Монтана, и 
за пос тиг на ти трай ни про фе си онал ни ре зул та ти при 
из пъл не ние на слу жеб ни те за дъл же ния и във връз ка с 
праз ни ка на МВР – 5 юли. 

Това е тре ти ят по че тен знак, с кой то се от ли ча
ват слу жи те ли на по ли цейс ка та ди рек ция в Монтана 
по слу чай про фе си онал ния праз ник на  вът реш но то 
министерство.■

“Козлодуй”
Комисар Валери 
Димитров

получи наг ра да 
“За доб лест
и зас лу ги"


