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И зе ме дел ци те 
подкрепиха
ЗлаткоЖивков
Две от зе ме дел с ки те фор ма ции 

под к ре пят кан ди да ту ра та на кме та 
на Монтана Златко Живков за по ре
ден мандат. Ръководствата на БЗНС и 
Обединени зе ме дел ци са под пи са ли 
спо ра зу ме ние за пред с то ящи те мес т ни 
избори. Община Монтана на ме ри своя 
сто па нин в ли це то на кме та Живков. Той 
е до бър мениджър. Безрезервно под к
ре пя ме от но ше ни ето му към младежта, 
кул ту ра та и спорта, каз ва Замфир 
Замфиров, пред се да тел на об щин с ка та 
ор га ни за ция на БЗНС. 

"Досегашният мо
дел на фи нан си ра не на 
об щи ни те е изчерпан. 
Децентрализацията изис
к ва пра во мо щия вър ху 
оп ре де ле ни ресурси. 
Доведете до за вър шек на
ши те уси лия за съз да ва не 
на ста бил на при ход на ба
за на об щи ни те и нов 
за кон за мес т ни те да нъ
ци и такси." 
Това са част 
от ос нов ни
те послания, 
ко ито от п ра
ви об що то 
съб ра ние на 
об щи ни те в Република 
България към бъ де
щи те кметове, съ об щи 
зам.пред се да те лят му 
кме тът на Монтана 
Златко Живков. 
Документът бе гла су
ван от 264те об щи ни 
на 7 и 8 юли в Боровец. 
Там кме то ве те се съ
браха за  пос ле ден път 
в  ман дат 2007 – 2011. 
Събранието ще при еме 

от че ти те за дейнос т
та на Управителния и 
Контролния съ вет на 
сдру же ни ето за че ти ри те 
го ди ни на мандата. 

От но ви те кме то ве те се 
очак ва да отс то яват ка те
го рич но раз ра бот ва не то 
на но ва ев ро пейс ка рам ка 
за дър жав на под к ре па на 
об щи ни те с яс но рег ла

мен ти ра ни пра ви ла и кри
те рии за разпределение. 

Важно е в ос но ва та на 
всич ки кмет с ки дейс т вия 
да се за ло жат ев ро пейс
ки те прин ци пи за доб ро 
управление. Трябва да се 
ан га жи рат мак си мал но 
ши ро ки гру пи от граж да
ни те в ре али зи ра не то на 
из б ра ни те приоритети. 
Събранието апе ли ра но
ви те влас ти да ра бо тят за 

по доб ря ва не ка чес т во то 
и ефек тив нос т та на мес т
ни те ус лу ги и улес ня ва не 
дос тъ па на граж да ни те 
до тях. 

Препоръчва се то ле ри
ра не то на но ви те идеи, 
под по ма га не то на тях но
то раз ви тие и ре дов но то 
от чи та не на извършеното. 

Една от ос нов ни те те ми 

в Общинското пос ла
ние е за пъл но цен ни те 
из пол з ва не на ев ро пейс
ки те фон до ве в пол за на 
граж да ни те ка то уни ка
лен шанс за ус ко ря ва не 
на мес т но то развитие. 
Препоръчва се кме то ве
те да не се ан га жи рат с 
проекти, ко ито не съ от
ветс т ват на при ори те ти те 
на съ от вет на та об щи на.

■ Слово плюс

ПосланиенаНСОРБс18
препоръкикъмновитекметове

Според националното сдружение 
мо делът, по който се  фи нан си ра ха 
об щи ни те досега е изчерпан

С
Н

И
М

КА
: Е

ЛЕ
Н

А 
П

ЕТ
РО

ВА

Наша про вер
ка установи, 

че в се дем на де сет
хи ляд ния об щин с ки 
цен тър Мездра и при
ле жа щи те към не го 27 
се ла ня ма ни то ед на 
аптека, ко ято да ра
бо ти с Националната 
здрав на каса. 

Много от мал ки те 
ап те ки в же лез ни
чар с кия град 
са фалирали, 
или на пра
га на фа ли та 
и от там мо же 
да си взе меш 
наймно го па
мук и аспирин. 
Аптеката от ве
ри га та “Марешки”, 
ко ято един с т ве
на е свър за на със 
здрав на та каса, в мо
мен та не работи, 
за що то се мес ти в 
дру го помещение, ко
ето се ремонтира. 

А са мо там мо гат 
да бъ дат из пъл не ни 
рецепти, ко ито са по 
Националната здрав
на каса.

Така че ако ти тряб
ва илач, ще тряб ва 
да пъ ту ваш до Враца. 

А ако, не дай Боже, 
жи ве еш в Очин дол 
или Марково рав ни
ще  и си на въз раст 
и сам, ще ти тряб
ват па ри за път до 
Мездра и от там за 
рей са  до об лас т ния 
град. Ще ти тряб ва и 

един ден път, за да си 
взе меш ле кар с т ва та 
с ре цеп та по касата. 
Така че, за мно
го хо ра прос то те зи 
ре цеп ти ос та ват без
с мис ле ни хартийки, 
а в по ве че то слу чаи 
става въпрос за жи
во то под дър жа щи и 
важ ни за здра ве то 
“хартийки”. ■ Слово 
плюс

Мездра
без ап те ка
по ка са та

В по не дел ник в гра ди
на та на рес то рант 

“Монтанензиум” граж дан
с ко сдру же ние “Монтана 
за всич ки”, с под к ре па та 
на ГЕРБ, офи ци ал но от к
ри кам па ни ята на Людмил 
Сандов в 
кмет с ка та надпревара. 
Людмил Сандов е пър
ви ят де мок ра ти чен кмет 
на Монтана. По не го
во пред ло же ние гра дът 
по лу чи но во то си име, 
възстановиха се праз ни кът 
Свети Дух и ДикоИлиевите 
празници. Общината фи
нан си ра Стопанскоправ ния 
факултет, футболният клуб 
на Монтана влезе в “А” 
група, а об щи на та по лу чи 
фи нан си ра не по ев ро пейс
ки програми. Той и не го ви те 
под дръж ни ци по ис ка ха 
промяна, по ве че ин вес
ти ции и хо ра та да ста нат 
посвободни. 
■ Слово плюс

Стартира
кампаниятана
ЛюдмилСандов
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Слу чи се не
що необичайно. 

Около обяд на по ля на
та на  улица ”Лозарска” 
от щър ке ло во то гнез до 
вя тъ рът из ду ха и съ
бо ри на зе мя та ед но от 
мал ки те щъркелчета, 
наг лед не тол ко ва малко. 
Младият щър кел бе 

приб ран от Божидар 
Златановски, до ка то се 
ор га ни зи ра спа си тел на та 
ак ция и вди га не то му  в 
гнездото.

Специална бла го дар
ност на Стефан Начев 
 арен да тор от Борован, 
за от зив чи вос т та и 
из п ра ща не то на фад

ро ма с шофьор Валери 
Пашовски, с ко ято мла
ди ят щър кел бе вър нат в 
гнездото, на др Наташа 
Велчовска  за ор га ни
за ци ята на спа си тел на та 
ак ция и на всич ки хо ра 
от квартала.

Младият щъркел ве че 
е в сво ето гнез до.■

Спасиха
щъркелче

►В дет с ки те гра ди ни
на об щи на Борован 
за поч на ха големи ремонти. 
Извършва се са ни ра не, пос та вя
не на но ви дог ра ми, под мя на на 
пар ни те ин с та ла ции и на три те 
сгради. Ремонтите тряб ва да 
прик лю чат за 175 дни.
Стойност на про ек та  е  1 783 
949,13  лв. , от ко ито 974 093,53 
лв.  за енер го ефек тив ни ме
роп ри ятия и 809 855,60 лв. за 
съ пътс т ва щи ре монт новъз с та
но ви тел ни работи.

►Жестокото кър ше не
на ли пов цвят, 
вед но с кло ни те, е в раз га ра 
си. Масово се сби рат на сбу
на пок рай ли по ви те дръвчета, 
ка то ос нов ни те иг ра чи в то ва 
състезание са деца.
Васко Василев, шеф на 
Районното по ли цейс ко уп рав ле
ние във Враца, е убеден, че 
та зи го ди на ще бъ дат взе ти 
посе ри оз ни ад ми нис т ра тив
нона ка за тел ни мер ки сре щу 
на ру ши те ли те на об щин с

ка та на ред ба и нес паз ва не на 
забраните. В по ли ци ята са по
да де ни до се га 85 сиг на ла за 
не за кон но бра не на ли пов цвят, 
със та ве ни са 69 ак та, спо
ред та зи об щин с ка наредба, 
из да де ни са 21 по ли цейс ки раз
по реж да ния сре щу за ло ве ни те 
на мяс то то на бра не то пъл но
лет ни. За съжаление спо ред 
Васко Василев та зи дейност не 
е обоз на че на ка то прес тъп ле
ние по закона. За не из пъл не ние 
на из да де ни те по ли цейс ки раз
по реж да ния са мо два ма от 
бе ра чи те са задържани. Глобата 
е до 3000 ле ва за пов та ря що се 
нарушение.
Полицай но мер ед но на Враца 
се оплака, че ня ма как во да 
се кон фис ку ва на бе ра чи те на 
липа, ко ито нап ра во чу пят кло
ни те на дърветата. Те из пол з ват 
пре дим но нев ръс т ни, а до
ри и да им се със та ви акт, ня ма 

как да се при бе рат па ри те от 
глобата. 
В об щи на Враца рег ла мен ти
ра ни те с ли ценз пун к то ве за 
из ку пу ва не на ли пов цвят са 
осем на брой. По на шия край 
рас те та ка на ре че на та ме до
нос на ли па със сър це вид ни 
листа, цве тът на ко ято е осо бе
но ароматен. Сезонът на бра не 
на ли пи те е от края на юни, 
до края на юли месец. Четири 
то на е от пус на та та квота, ка
то найго ля ма та част е на 
Окръжен ко опе ра ти вен съ юз 
 Враца. Това е ед на от ос нов
ни те дейнос ти на вра чан с ки те 
кооперации, ко ято но си над два 
про цен та от об щи те при хо ди 
от продажба. Миналата го ди
на ОКС е из ку пил 6 то на ли пов 
цвят. Базата за из ку пу ва не и 
об ра бот ка в Мездра е ед на от 
съв ре мен ни те в сис те ма та на 
съюза.■ Слово плюс             

Исноватацена
природниятгаз
енай-изгодната
алтернатива

След ре ше ни ето на 
Държавната ко ми сия за 
енер гий но и вод но ре
гу ли ра не за про мя на на 
це на та на синьо то го
ри во от 1 юли 2011 
го ди на при род ни ят 
газ ос та ва найиз год
на та ал тер на ти ва за 
енер гийни те нуж ди на 
бъл гар с ки те до ма кин с т ва 
и ин дус т рия в срав не
ние с електроенергията, 
ма зу та и наф та та за 
отопление

Тъй ка то це на та за 
крайни те пот ре би те ли 
на “Овергаз” е дву
ком по нент на – със тои 
се от це на та на при
род ния газ, кой то 
ком па ни ята ку пу ва от 

„Булгаргаз“ ЕАД, и 
от це на та за раз п ре де
ле ние и снабдяване, 
ко ято “Овергаз” не 
променя, ко рек ци ята на 
це на та на га за за кли ен
ти те на ком па ни ята е не 
4,71%, а сред но 3,6%, 
ко ето оз на ча ва 3 де се
ти от сто тин ка та (0,3 
стотинки).

Така от на ча ло то 
на вто ро то по лу го дие 
домакинствата, ко ито 
из б ра ха синьо то го ри во 
за отоп ле ние и би то ви 
нужди, ще пла щат 10,5 
сто тин ки за ки ло ват час 
енергия, про из ве де
на с при ро ден газ. За 
сравнение: елек т ро енер
ги ята ще стру ва 16,1 

сто тин ки за из раз ход ван 
киловатчас. В про миш
ле нос т та и об щес т ве ния 
сек тор га зът съ що 
ос та ва найкон ку рен тос
по соб на та алтернатива. 
Промишлените 
производства, ад ми нис
т ра тив ни те и об щин с ки 
сгра ди ще пла щат сред
но меж ду 8,4 и 10 
сто тин ки за ки ло ват час 
енер гия в за ви си мост 
от ин ди ви ду ал ния си та
ри фен план. Ако бя ха 
ре ши ли да про дъл жат да 
пол з ват ма зут или наф та 
за сво ите нужди, в мо
мен та те щяха да пла щат 
съ от вет но 15,4 сто тин ки 
и 21,7 сто тин ки за ки ло
ват час енергия.■
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►Само в рам ки те
на един ме сец 
6 про ек та на oбщина Видин 
по лу чи ха одоб ре ние за фи
нан си ра не и реализация. 
Общата стойност е над 23 
ми ли она лева. През юни „зе
ле на свет ли на” получиха: 
ре ги онал но то де по за 
отпадъци; „Интегрираните 
пла но ве за град с ко раз ви
тие”; „Всички де ца с ра вен 

старт” и „Център за ран на 
ин тер вен ция” – кой то съв
сем ско ро ще бъ де открит. 
Тази сед ми ца бя ха одоб
ре ни иде ите за из г раж да не 
на об лас тен ин фор ма ци
онен цен тър за 400 000 ле ва 
и „Фестивал на из кус т ва
та „Дунавски въл ни” – за над 
по ло вин милион. Предстои 
под пис ва не то на фи нан со ви
те споразумения. 

Петя ГЕНОВА
Част от въз пи та ни ци те на дом „Люба 

Тенева” в Берковица са имен но та ки ва 
деца. 

Въпреки то ва ре сур с ни те учи те ли от 
Берковица след края на учеб ни те за ня
тия са из б ра ли да са бли зо до сво ите 
въз пи та ни ци през част от лятото. 

Лъчезар Лазаров, Севда Петрова, 
Елена Гоцов и Евгени Костов за тре
та по ред го ди на из гот вят и ре али зи рат 
ма лък про ект с де ца та от Дом „Люба 
Тенева”, Център за нас та ня ва не от се
ме ен тип и 4 де ца от ОУ „Г. С. Раковски” 
Берковица – „Лятна ра бо та с де ца та 
със СОП” (спе ци ал ни об ра зо ва тел ни 
потребности). Тази го ди на то ва се слу чи 
от 28 юни до 6 юли.

Програмата та зи го ди на включ ва ше 
ри су ва не вър ху керемиди, из ра бот ва не 
на кук ли от кар тон от плат с на ци онал ни 
костюми, гри жа за за са де ни те дръв че та 
в дво ра на дома. Последния ден де ца и 
въз пи та те ли си нап ра ви ха пи цапарти, 
ка то са ми си при гот ви ха ита ли ан с ко то 
лакомството. ■ СНИМКА: АВТОРЪТ

Даработишс
"труд ни де ца"

СНИМКА: АРХИВ
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Насъщният, кой то и с 
избори, и без из бо ри все 

е потребен, ма ка р  че ста ва все 
поскъп. Преди дни стар ти ра 
жът ва та на ече ми
ка и мас ло дайна та 
рапица. От за се ти те с 
ече мик в об лас т та 81 
455 декара, в об щи
ни те Бяла Слатина и 
Борован ве че са ожъ
на ти пър ви те 16 888 
декара, сред ни ят до
бив е 346 килограма. 
Станалата мо дер на 
в пос лед ни те го ди ни 
кул ту ра мас ло дай на ра пи ца във 
Врачанско е за ела 180 089 де ка
ра. Стопаните са приб ра ли ве че 
зър но то от 23 320 декара, а до

би вът е по ве че от до бър  282 
ки лог ра ма от декар. Очаква се 
те зи дни ком байни те да нав ля
зат и в жит ни те ниви. С пше ни ца 

в об лас т та има за се ти 573  710 
де ка ри ниви. Земеделците 
имат на де жда та за ед на мно
го доб ра реколта, при ро да та бе 

бла гос к лон на към сел с ки те сто
па ни, про пад на ли те пло щи са 
минимални. През ми на ла та го
ди на на ши ят ре ги он из п ре ва ри 

по до бив от зър но до ри плод на
та Добруджа. В кам па ни ята по 
при би ра не то на ече ми ка в те зи 
пър ви дни на жът ва та са ан

га жи ра ни 40 ком бай на и дру га 
зе ме дел с ка техника, а в жът ва та 
на ра пи ца та  19 машини.

Заедно с жът ва та стар ти ра
ха и пожарите, къ де 
умишлени, къ де не. 
В Селановци през 
но щта бя ха уни що
жени пър ви те 16 
де ка ра жит на нива, 
соб с т ве ност на 34го
ди шен арен да тор от 
селото. Подпалено 
стър ни ще на 28 юни 
из пе пе ли 80 де ка ра 
су хи тре ви в зем

ли ще то на се ло Софрониево, 
пос т ра да и зър но то в на ми ра
ща та се в бли зост нива. ■ Слово 
плюс

Време е за жътва, 
даосигуримнасъщния

И до ка то по ли ти ци те уси ле но се гот вят за есен на та 
из бор на жътва, сел с ки те сто па ни за поч на ха да прибират
зър но то, за да оси гу рят хляба на българина

Дянковспрял
плащаниятапо
ОП“Регионално
развитие”

Гинка Чавдарова,изпълнителендиректорна
НационалнотосдружениенаобщинитевБългария:

Децентрализацията спря при пред ход но то
правителство, се га се по ви ша ва централизацията

- Г-жо Чавдарова, 
са мо пре ди дни алар-
ми рах те за проб ле ми 
с пла ща ни ята към 
об щи ни те по ОП 
“Регионално раз ви-
тие”. Каква по-точ но 
е опас нос т та сред с т ва-
та от но во да не бъ дат 
усвоени?

 Плащанията по прог
ра ма та са спре ни за ра ди 
про ме не ни в дви же ние 
правила. От фи нан со
во то ми нис тер с т во са 
на ре ди ли на уп рав ля ва
щия ор ган по прог ра ма та 
да не из вър ш ва пла ща
ния на общините, пре ди 
те да пре ве дат дъл жи мо
то съ фи нан си ра не от 15% 
по про ек ти те за со ци ал
на инфраструктура, ка то 
са ни ра не на училища, 
дет с ки гра ди ни и дру
ги пуб лич ни сгради. Тъй 
ка то до го во ри те с об
щи ни те са под пи са ни 
с ус ло вие за пла ща не 
на съ фи нан си ра не то до 
края на из пъл не ни ето на 
проекта, се га изведнъж, 
едностранно, не ща та се 
променят, ка то се въ веж да 
нег лас но дру го изискване.

Досега “Регионално 
раз ви тие” е 
би ла найдоб ре ус во
ява на та опе ра тив на 
прог ра ма от мес т ни те 
влас ти и се притесняваме, 
че мо же да се бло ки
ра ра бо та та по нея, а тя 
е из к лю чи тел но важ
на за инфраструктурата. 
Тъй ка то енер гийна та 
ефек тив ност пред по ла га 
оп ре де ле ни по ло жи тел
ни ре зул та ти покъсно, 
наймал ко то – ико но мия 
на ресурси, то ва на ло жи 
да има съ фи нан си ра
не от стра на на мес т ни те 
власти. Много сме зле не 
са мо в публичния, но и 
в час т ния сек тор с енер
гийна та ефек тив ност и 
се съг ла ся ва ме да пла
ща ме те зи 15%, ко ето е 
найви со ки ят про цент съ
фи нан си ра не до се га по 
ев ро пейс ки програми. 
Затова сдру же ни ето бе ше 
уп рек на то от кметовете. 
Приемайки те зи 15%, ние 
де фак то оси гу ря ва ме 
ре сурс за по ве че про ек
ти и поши рок дос тъп за 
по ве че общини. На та
зи ос но ва пре дуп ре дих ме 
всич ки об щи ни та ка да 
си нап ра вят бю джет ни
те прогнози, че към края 
на проекта, кой то обик
но ве но трае 23 години, 
да оси гу рят на лич ност 

от средства, въз ли за щи 
на 15% от стойнос т та му. 
Но без ни как ви раз го во
ри с нас цен т рал но бя ха 
спре ни па ри те по про
ек ти те с уговорката, че 
се га тряб ва да се пла
ти съфинансирането. 
Ние все още ня ма ме 
ни как ва офи ци ал на по
зи ция или уве дом ле ние 
за спи ра не на парите, 
но се надяваме, че то ва 
е ня как ва не до об мис
ле на ак ция от стра на 
на Министерството на 
финансите.

- На как ва стойност 
въз ли зат те зи де сет ки 
бло ки ра ни проекти?

 Ние на роч но не из
чис ля ва ме стойността, 
за що то очак ва ме ня как
ва по зи тив на реакция, и 
се га от но во ще се срещ
нем с ми нис тър Томислав 
Дончев, кой то съ що бе ше 
из не на дан от ре ше ни ето 
и ня ма ше обяс не ние за 
мо ти ви те му. Отвсякъде 
погледнато, то ва е гру бо 
на ру ше ние на ев ро пейс ки 
пра ви ла и процедури.

- И се га се на дя ва те 
на ра зум но ре ше ние от 
стра на на кабинета?

 То съ от ветс т ва на об
що ев ро пейс ко то решение. 
Еврокомисията на ла
га пра ви ла не за ра ди 
държавите, а за ра ди ра
бо та та на тези, ко ито 
ре ал но ус во яват парите, 
т.е. бенефициентите, за 
да се ох ла би фи нан со ва
та прим ка в ус ло вия на 
криза. Всеки разбира, че 
те зи 15% в про ек ти те за 
енер гий на ефек тив ност 
ние пла ща ме за не ро
ден Петко, за що то то ва 
са бъ де щи ико но мии във 

времето, но тряб ва в мо
мен та да из ва дим те зи 
пари.

- Как сдру же ни ето на 
об щи ни те се гот ви за 
пред с то ящи те мес т ни 
избори?

 Съчетаваме две 
не ща – про веж да ме пос
лед но то за ман да та си 
об що събрание, на ко
ето по ус тав из бор ни те 
ор га ни на сдру же ни ето 
от чи тат дейнос т та си 
за це лия 4го ди шен 
период. По тра ди ция 
при ема ме пос ла ние към 
след ва щи те из б ра ни мес
т ни ли ца – кме то ве и 
об щин с ки съвети, къ де 
и как во оставяме, кое да 
за па зят и над г ра дят или 
на кои не ре ше ни въп ро
си да обър нат внимание. 
Ние мно го дър жим да има 
приемственост, за да не 
се за поч ва след из бо ри от 
нулата. Правим те зи пос
ла ния в име то на доб ри те 
практики, за да отс т ра
ним бал кан с кия син д ром 
но ви ят кмет да на ме ри 
зак лю чен пра зен кабинет, 
как ви то слу чаи имах ме 
досега. Въведохме сим
во лич но пре да ва не на 
огър ли ца та на мес т на та 
власт от ста рия на но вия 
кмет. Нашите очак ва ния 
са, че пре ди из бо ри те пар
ти ите ня ма да хвър лят 
тол ко ва уси лия са мо в по
ли ти чес ки бит ки ед на с 
друга. 

- Тогава коя е най-го-
ля ма та спънка?

 Една от го ле ми те ни 
спън ки е сис те ма та на фи
нан си ра не на общините, 
ко ято во ди до раз пи ля
ва не на ре сур си и ве чен 
дефицит. Това пък де

мо ти ви ра же ла ни ето 
ефек тив но да се уп рав
ля ват финансите, за що то 
се ча ка стан дар тен на
ци она лен ре сурс “да 
кап не” за оп ре де лен вид 
услуги. Финансовата де
цен т ра ли за ция спря 
още от пред ход но то 
правителство, а се га цен
т ра ли за ци ята до ри се 
повишава.

- Но ГЕРБ спа зи обе-
ща ни ето си за про мя на 
на мес т ни те да нъ ци и 
такси. Това не до ве де 
ли до из вес т на де цен т-
ра ли за ция на мес т ни те 
власти?

 Туристическият да нък 
от так са ста на данък, но 
пак е съ що то ка то из точ
ник на приходи. Разбира 
се, има ше чис то тех ни ко
ор га ни за ци он ни про ме ни 
по събираемостта, ка
то при ну ди тел ни те 
изпълнения, пра во мо щия 
и др., ко ито по ви ши
ха мес т ни те приходи. Но 
важ ни стъп ки към де
цен т ра ли за ция не бя ха 
нап ра ве ни и то ва се виж
да ясно. Сега ни пред с тои 
да ана ли зи ра ме ре зул та
ти те от мо ни то рин го вия 
ко ми тет на Съвет за 
децентрализация. Бяхме 
си дос та ви ли през 2010 
г. да из пъл ним ня кол ко 
задачи. 

- Кои са те?
 Да се да де нов соб с

т вен приходоизточник, 
кой то да от ра зя ва раз ви
ти ето на общината, ка то 
мес тен да нък вър ху до
хо ди те на фи зи чес ки те 
лица, или т.нар. да нък 
вър ху заплатите. Да се из
г ра ди фис кал на връз ка 
меж ду мес тен биз нес и 

община, за що то те зи от
но ше ния се га то тал но са 
скъсани. Да се да де въз
мож ност на об щин с ки те 
съ ве ти да въ веж дат да
нъч ни об лек че ния или 
утеж не ния индивидуално, 
на гру пи или сектори, оп
ре де ле ни при пуб лич ни те 
об съж да ния с гражданите. 
Всички те зи не ща ос
та на ха не из пъл не ни и 
да но се га по ли ти чес ки ят 
фут бо лен мач на об щин
с ки те рен ни научи, че 
не мо же да се гра ди ев
ро пейс ки тип мес т но 
са мо уп рав ле ние с пос т ко
му нис ти чес ка сис те ма на 
финансиране, при ко ято 
вся ко ре ше ние се взе
ма от София. Кметовете 
споделят, че цен т ра ли за
ци ята на об щи ни те се га 
се уве ли чи мно го и за ра
ди това, че има сек тор но 
уп рав ле ние на опе ра тив
ни те програми. Не стига, 
че па ри те на бъл гар с кия 
да нъ коп ла тец се уп рав ля
ват централизирано, то ва 
се пра ви и с па ри те на ев
ро пейс кия да нъ коп ла тец 
и за ви си мос т та ни от цен
т рал ни ре ше ния ста ва 
тройна.

- Т.е. сдру же ни ето на 
об щи ни те нас то ява за 
за ко но да тел ни промени?

 Ние бих ме под к ре
пи ли ед на поста бил на 
за ко но да тел на рам
ка по уп рав ле ни ето 
на евросредствата, ко
ято да съз да де та къв тип 
регламенти, при ко ито ни
кой чи нов ник или шеф 
на аген ция да не мо же да 
про ме ня едностранно. 
Освен теж ка та фи нан со
ва кри за то зи ман дат ще 
ми не под зна ка и на от ва

ря не то на ев ро пейс ки те 
опе ра тив ни програми. 
Ръст на соб с т ве ни те 
при хо ди и дър жав ни тран
с фе ри са ре али зи ра ли 
са мо 28 от 264 общини. С 
уве ли че ние са мо на соб
с т ве ни те при хо ди са 145 
общини. При тях ръс тът 
не е голям. При 8 об
щи ни са се уве ли чи ли 
средствата, ко ито дър жа
ва та превежда.

- Усеща ли се в об щин-
с ки те бю дже ти из ли за не 
от кризата?

 Скоро в Боровец 
ще ор га ни зи ра ме на ци
онал на кон фе рен ция на 
те ма “Местните влас
ти след кри за та”. Когато 
из п ра тих ме по ка на та на 
общината, има ше мно го 
ше го ви ти пи та ния пра вим 
ли та ка ва кон фе рен ция 
и на ис ти на ли кри за та 
свършва. Факт е, че има 
об на деж да ва щи сим п то ми 
в ед на тре та от общините, 
по не спо ред фи нан со вия 
от чет за ап рил спря мо съ
щия ме сец за 2010 г.

- Има ли об щи ни във 
фалит?

 Около 4050 об
щи ни са мно го зле, 
а има гру па от 5060 
кметства, ко ито са в дос
та зат руд не но фи нан со во 
положение. Фалити ня
ма да има, но бло ки ра ни 
смет ки – да. Така па ри
те на гражданите, ко ито 
са пла ти ли за услуги, 
са стопирани, и то за ра
ди ни щож ни суми. Ще 
тър сим ня как во за ко но да
тел но или дру го ре ше ние 
сре щу без ха бер но то бло
ки ра не на об щин с ки 
финанси, ко ето пък пре
чи да се из дъл жа ва ме на 
бизнеса.

■ Препечатваме от 
в. “Класа” със съкращения. 
Заглавието 
е на редакцията.
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През ме сец но ем в ри 2010 г. бе ше 
съз да ден Инициативен комитет, кой то 
да пред с тав ля ва и за щи та ва по де ле
ни ето от име то на граж да ни те на гр. 
Враца и региона. Инициативният ко
ми тет се зае с из гот вя не то на пе ти ция 
и съ би ра не то на под пи си в за щи та на 
поделението. 

Съпругите на во ен нос лу
же щи във Враца от п ра ви ха 
при зив към съг раж да ни
те си, да се из п ра вят чрез 
под пи си те си сре щу зак
ри ва не то на един с т ве но то 
по де ле ние на те ри то ри
ята на ця ла Северозападна 
България. Протестът на 
съп ру ги те под к ре пи и 
Радослав Гетов – об лас тен 
ко ор ди на тор на Гражданско 
дви же ние за на ци онал но 
един с т во и спа се ние и бивш 
офи цер от Българската 
армия. 

Бяха написани и 
изпратени до управляващите Петиции 
от Инициативния ко ми тет.

Обърнахме се към мно го пар тии и 
ор га ни за ции за под к ре па и за щи та на 
по де ле ние 52380. 

Инициативният ко ми тет по лу
чи пъл на под к ре па от по ли ти чес ка 
пар тия ВМРО – БНД – гр. Враца, чи
ито пред с та ви те ли се от зо ва ха на 
апе ла ни и ор га ни зи ра ха пункт за съ
би ра не на под пи си и учас т ва ха в 
про тес т ни те действия. Областният 
пред се да тел на ВМРО Красимир 
Богданов,  нееднократно, чрез мес
т ни те и на ци онал ни те ме дии из ра зи 
ка те го рич но то си мне ние про тив зак
ри ва не то на поделението, и пуб ли ку ва 
ре ди ца из с лед ва ния за раз ви ти ето на 
во ен но то де ло във Враца и ис то ри ята 
на 35ти пе хо тен полк. Също та ка и г
н Ангел Джамбазки – зам. пред се да тел 
на ВМРО на сре ща в гр. Враца спо де ли 
мне ни ето си в за щи та на поделението.

Внесена бе ше подписка, съ дър жа
ща 433 лис та с око ло 10 000 подписа, 
ко ято се съх ра ня ва в Информационно 
– ад ми нис т ра тив ния цен тър на 
Народното съб ра ние с вх. № ПГ0194
П112 и е пре дос та ве на за све де ние на 
на род ни те пред с та ви те ли от ко ми си ята 
по Външна по ли ти ка и от б ра на в 41то 
Народно съб ра ние /от 10.12.2010 год./

Инициативния ко ми тет е уве до мен 
пис ме но от Началника на Кабинета на 
Председателя на Народното съб ра ние 
гжа Евгения Илиева, че е пре дос та ви
ла пе ти ци ята за све де ние на на род ни те 

пред с та ви те ли от Комисията по външ
на по ли ти ка и от б ра на в 41то Народно 
събрание, но ня ма от го вор за взе то то 
ре ше ние за съд ба та на поделението.

Дирекция „Приемна” на Президента 
на България из п ра ща пис мо до 
Министерството на от б ра на та и въ

оръ же ни те си ли с изх. № 
94001836 от 06.12.2010 
г. и мо ли за ста но ви ще то 
по нап ра ве но то в пе ти
ци ята ис ка не и да бъ дат 
уве до ме ни по да те ли те в ли
це то на Председателя на 
Инициативния ко ми тет 
гн Петко Петков, как
то и Администрацията на 
Президента, но ня ма от го
вор от Министерство на отбраната.

През м. де кем в ри 2010 г. президентът 
Георги Първанов по се ти град Враца, и 
на сре ща с граж дан с т во то из ка за под
к ре па та си в за щи та на по де ле ни ето 
и из ра зи сво ето мнение, че не е дал
но вид но да се зак ри ва гар ни зо на в гр. 
Враца.

С пъл но бол шин с т во Общинският 
съ вет във гр. Враца от 08.12.2010 г… 
прие, вне се на та от гру па та на ВМРО 
и „Не та ка” и БСП декларация, свър
за на със зак ри ва не то на под. 52380. В 
нея се казва, че мес т ният пар ла мент 
пос рещ на с не одоб ре ние и тре во га съ
об ще ни ето за зак ри ва не то на гар ни зо на 
и то ва се оце ня ва ка то грешка. 

Лично ни под к ре пи ха и об щин с
ки те съ вет ни ци Кирил Илиев и Емил 
Пеняшки. Съюзът на Българските ко
ман до си чрез сво ята Декларация 
от 25.11.2010 г. припомни, че ар ми
ята ка то ин с ти ту ция има не са мо 
отбранителна, но още и възпитателна, 
ан тик ри зис на и со ци ал на фун к ция и 
че без ре зер в но и бе зус лов но под к ре

пя про тес та и ще про дъл жи да по ма га с 
всич ки за ко но ви средства.

Изпратена бе Декларация и от по
ли ти чес ка пар тия Нова сила, ко ято 
ка те го рич но се обя ви про тив на ме ре ни
ята на Правителството за зак ри ва не то 
на поделението/06.12.2010г./. 

В про тес ти те се вклю чи и 
Национално дви же ние „Достойни за 
България”.

В съ що то вре ме пар тия ГЕРБ не от
го во ри на Петицията. Мажоритарно 
из б ра ни ят народен пред с та ви тел от 
Враца Николай Коцев не по же ла да 
се срещ не с Инициативния комитет. 
Явно не же лае да зас та не в за щи та на 
поделението.

Народният пред с та ви тел Асен Агов 
от „Синята ко али ция” на сре ща пред 
жур на лис ти обяви, че той лич но е гла
су вал за при ема не то на про чу та та в 
пос лед но вре ме Бяла книга, с ко ето 
се при емат ре фор ми те в Българската 
ар мия и сък ра ща ва не то на 450 во ен
нос лу же щи от вра чан с ки ят гар ни зон 
и по бър за да ус по кои всич ки во ен ни 
съпруги, че мъ же те им ня ма да ос та нат 
без работа, ще бъ дат доб ре об ле че ни и 
с ви со ки ев ро пейс ки заплати.

Народният пред с та ви тел от пар
тия БСП Георги Божинов при със т ва 
на мир ния про тест на 28.11.2010 г. и 
под к ре пи сво ите съграждани, ка то се 

из ка за в за щи та на поделението.
Проведе се сре ща раз го вор с 

Министъра на от б ра на та Аню Ангелов 
в са мо то по де ле ние на ко ято сре
ща при със т ва ха Пепа Владимирова, 
Валентин Литов, вра чан с ки ят де пу
тат др Янко Здравков, кме тът на гр. 
Враца – др Костадин Шахов, об

щин с ки съветници, бив ши 
офи це ри и граж да ни на гр. 
Враца и региона. На сре ща та 
Кирил Илиев ре аги ра бур
но по вре ме на раз го во ра с 
Министъра на от б ра на та в 
за щи та на поделението. В за
щи та се вклю чи и Цветелина 
Дамяновска от БСП, ко ято 
за да де въпрос: „Дали зак ри
ва не то на по де ле ни ето ще 
ре ши фи нан со ви те проб ле
ми в армията?” Не по лу чи 
от го вор . Според нея то ва ре
ше ние е въп рос на лоби!

През ме сец юни 2011 г. 
Инициативният ко ми тет 

се срещ на с Ръководството 
на Съюза за сто пан с ка 
инициатива, кой то се обя
ви ка те го рич но сре щу 
зак ри ва не то на вра чан с кия 
гарнизон, за що то се зас т ра ша
ва Националната си гур ност и 
АЕЦ – Козлодуй.

Въпреки всич ки те зи на ши 
дейс т вия взе ли те ре ше ни
ето за по губ ва не на по де ле ние 
52380 ос та на ха непреклонни. 

Многократно дек ла ри ра но то мне
ние на Министъра на отбраната, че 
сък ра ще ния на кад ро вия със тав ня
ма да има, а са мо пре на соч ва не към 
дру ги гарнизони, се ока за по ред на та 
по диг рав ка с чес т та и дос тойн с т во
то на бъл гар с кия войник. Единици 
се ока за ха тези, ко ито по лу чи ха но
ви назначения. Останалите над 400 
военни, от 2012 г. ос та ват без работа. 

За то ва се об ръ ща ме от но во към вра
чан с ка та об щес т ве ност за подкрепа: 
Скъпи съграждани, не поз во ля вай те 
за ра ди не чии лич ни или ико но ми чес
ки ин те ре си да се уни що жи по де ле ние 
52380! 

Не поз во ля вай те сто ти ци бъл гар с
ки се мейс т ва да ос та нат на улицата! 
Утре и вие мо же да се ока же те на тях
но място. Не поз во ля вай те бав но то 
лик ви ди ра не на Враца и Северозападна 
България!  

Инициативен ко ми тет 
за за щи та на по де ле ние
52380 гр. Враца

Над400врачански
военни-без
работа ● Традициите на Врачанския гар ни зон 

са от дав наш ни и сериозни. 
● Враца не тряб ва да да де по де ле ние 
52380. 
● Това е по ре ден удар вър ху въ оръ же
ни те си ли на Република България. 
● Решението за зак ри ва не то му е с 
мно го теж ки со ци ал но – ико но ми чес ки 
и де мог раф с ки пос лед с т вия за Враца 
и ця ла Северозападна България

Когато жи ве
еш в блок 

е мно го труд но 
да съз да деш уют 
и при ят на сре да 
в прос т ран с т во
то око ло сградата. 
Причините са 
мно го – мързелът, 
лип са та на 
кооперативност, 
стра хът „да не се 
ми неш” ка то нап
ра виш ху ба во и на 
другите, пог реш
но то разбиране, че 
друг (държавата, 
общината, 
Европейският 
съюз, 
марсианците) е 
длъ жен да ти нап
ра ви хубавото. 
Сигурно има и 
още… Трудно, но 
не и невъзможно. 
Четирима ен ту си
ас ти от бл. 11 в кв. 
Заряница ве че ня
кол ко го ди ни ра бо тят усър д но 
за прев ръ ща не то на прос т ран с т
во то зад бло ка в уют но мяс то за 
от мо ра и съ сед с ки сбирки. 

Емил Иванов, Веселин 
Цветков, Светлин Иванов и 
Димитър Герасимов са до
бър при мер за това, че до мът 
не свър ш ва с вход на та вра та 
на жи ли ще то ни. Първо са за
поч на ли с цвет на та гра ди на и 

дет с ка та люлка. После нап ра
ви ли водохващане, пос та ви ли 
чешма, водопадче, пейки, да же 
и камина. В мо мен та мяс то то е 
на ис ти на чудно, ма кар и за ме
рак ли ите нап ра ве но то да не е 
достатъчно. Те имат още пла но
ве…

Обикаляйки за сег на ти
те от по ро ите райони, кме тът 
инж. Милчо Доцов, по пад на 
на райс ко то кът че и се срещ

на с инициаторите. Впечатлен от 
видяното, той пред ло жи по мощ 
за след ва щи те инициативи. Това, 
ко ето си по же ла ха четиримата, 
бе зна ме на България, а кме тът 
до пъл ни иде ята и със зна ме на 
Берковица. Двата фла га ве че са в 
Общината и ско ро ще бъ дат да
ре ни на гри жов ни те стопани. 

Браво за инициативата! Ако 
има те и дру ги по доб ни при ме ри 
– по тър се те ни на тел. 89131.■

▲ЕмилИвановразказвана
кметакаквопредстоидасе
свърши.СНИМКА: АРХИВ

Уютномястоза
отмораисбирки

Ели КОНСТАНТИНОВА
Важни документи, съ дър жа щи и неп ри кос но ве ни 

лич ни данни, се под х вър лят с дни в ка шо ни око
ло зак лю че ни те вра ти на жи лищ ни блокове. ЧЕЗ, 
“Глобул”,НАП, бан ки и дру ги ве дом с т ва из п ра щат 
документи с важ на ин фор ма ция. Тъй ка то по ве чето 
вра ти са зак люч ени, куриерите ги под пъх ват за по
лес но през нап ра ве ни те странич ни прорези. Така 
писмата по па дат на земята, или в найдоб рия слу чай 
в кашони, на ред с рек лам ните ма те ри али.

Важните лич ни пис ма , със сро ко ве в тях, се ва
лят дълго, пре ди да бъ дат от к ри ти от получателите. 
Това се случва във всички градове, а по се ла та е 
още потрагично. Там пликовете се ос та вят у един 
чо век от ма ха ла та или в сел с ка та кръчма. След ка
то “Български по щи” ми нава в час т ни ръце всички се 
питат, как во ще стане с лич ни те дан ни  на милиони 
граждани. Те могат да попаднат у всеки, да бъ дат из
пол з ва ни от из мам ни ци. 

Човек със сре ден биз нес за гу би крупна сума поради 
факта, че е получил писмо от НАП бли зо сед ми
ца след срока. Банковата му смет ка би ла блокирана. 
След ка то по га сил дъл го ве те си, тя от но во била 
на разположение, но поради санкцията, олекнала 
значително. НАП яв но пред по чи та фир ма “МИБМ 
Експрес” ООД пред държавната “Български пощи”.
Само че куриерът за не съл важ но то писмо ня кол ко 
квар та ла пода ле че и до ка то истинският адресат го 
по лу чи, ми на ло мно го време. Време, през ко ето той не 
е имал дос тъп до па ри те си, за да вър ти своя бизнес, 
не е мо гъл да учас т ва в нас ро че ни за те зи дни тър го
ве и да от го во ри на свои кли ен ти, с ко ето е по не съл 
за гу би от про пус на ти пол зи . Как во ли ще стане, когато 
по щи те бъ дат да де ни, ба ра бар със сградите, на ко го то 
тряб ва  и да ли то га ва ще тряб ва да на ема ме щър ке ли 
да ни но сят пис ма та побър зо и поточно?■

До ку мен тисе
търкалятвкашони

►РЕПЛИКА


