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Вестникът е отворен
за вашите послания
към избирателите нашите читатели от цяла
Северозападна България!
За контакти: 0886/ 024 339

0876/ 537 952

Послание на НСОРБ с 18
препоръки към новите кметове

Предизборна хроника

И земеделците
подкрепиха
Златко Живков

Две от земеделските формации
подкр
 епят кандидатурата на кмета
на Монтана Златко Живков за поре
ден мандат. Ръководствата на БЗНС и
Обединени земеделци са подписали
споразумение за предстоящите местн
и
избори. Община Монтана намери своя
стопанин в лицето на кмета Живков. Той
е добър мениджър. Безрезервно подк
репяме отношението му към младежта,
културата и спорта, казва Замфир
Замфиров, председател на общинската
организация на БЗНС.

СНИМКА: ЕЛЕНА ПЕТРОВА

понеделник в гради
В
ната на ресторант
Стартира
“Монтанензиум” граждан
сдружение “Монтана
кампанията на сзаковсич
ки”, с подкрепата
на
ГЕРБ,
циално отк
Людмил Сандов ри кампанофи
ията на Людмил

Избори 2011

"Досегашният мо
отчетите за дейност
подобряване качеств ото
дел на финансиране на
та на Управителния и
и ефективността на мест
общините е изчерпан.
Контролния съвет на
ните услуги и улесняване
Децентрализацията изис сдружението за четирите достъпа на гражданите
ква правомощия върху
години на мандата.
до тях.
определени ресурси.
От новите кметовете се
Препоръчва се толери
Доведете до завършек на очаква да отстояват кате рането на новите идеи,
шите усилия за създаване горично разработването
подпомагането на тяхно
на стабилна приходна ба на нова европейска рамка то развитие и редовното
за на общините и нов
за държавна подкрепа на отчитане на извършеното.
закон за местните данъ
общините с ясно регла
Една от основните теми
ци и такси."
Това са част
Според националното сдружение
от основни
те послания,
моделът, по който се финансираха
които отпра
общините досега е изчерпан
ви общото
събрание на
ментирани правила и кри в Общинското посла
общините в Република
България към бъде
терии за разпределение.
ние е за пълноценните
щите кметове, съобщи
Важно е в основата на
използване на европейс
зам.-председателят му
всички кметски действия ките фондове в полза на
кметът на Монтана
да се заложат европейс
гражданите като уника
Златко Живков.
ките принципи за добро
лен шанс за ускоряване
Документът бе гласу
управление. Трябва да се на местното развитие.
ван от 264-те общини
ангажират максимално
Препоръчва се кметове
на 7 и 8 юли в Боровец.
широки групи от гражда те да не се ангажират с
Там кметовете се съ
ните в реализирането на
проекти, които не съот
браха за последен път
избраните приоритети.
ветстват на приоритетите
в мандат 2007 – 2011.
Събранието апелира но
на съответната община.
Събранието ще приеме
вите власти да работят за
■ Слово плюс

Сандов в
кметската надпревара.
Людмил Сандов е пър
вият демократичен кмет
на Монтана. По него
во предложение градът
получи новото си име,
възстановиха се празникът
Свети Дух и Дико-Илиевите
празници. Общината фи
нансира Стопанско-правния
факултет, футболният клуб
на Монтана влезе в “А”
група, а общината получи
финансиране по европейс
ки програми. Той и неговите
поддръжници поискаха
промяна, повече инвес
тиции и хората да станат
по-свободни.
■ Слово плюс

аша провер
Н
ка установи,
че в седемнадесет

Така че ако ти тряб
ва илач, ще трябва
да пътуваш до Враца.
хилядния общински
А ако, не дай Боже,
център Мездра и при живееш в Очин дол
лежащите към него 27 или Марково равни
села няма нито една
ще и си на възраст
аптека, която да ра
и сам, ще ти тряб
боти с Националната ват пари за път до
здравна каса.
Мездра и оттам за
Много от малките
рейса до областния
аптеки в железни
град. Ще ти трябва и
чарския град
са фалирали,
или на пра
га на фалита
и оттам може
да си вземеш
най-много па
мук и аспирин.
Аптеката от ве
ригата “Марешки”,
един ден път, за да си
която единстве
вземеш лекарств
 ата
на е свързана със
с рецепта по касата.
здравната каса, в мо Така че, за мно
мента не работи,
го хора просто тези
защото се мести в
рецепти остават без
друго помещение, ко смислени хартийки,
ето се ремонтира.
а в повечето случаи
А само там могат
става въпрос за жи
да бъдат изпълнени
вотоподдържащи и
рецепти, които са по
важни за здравето
Националната здрав “хартийки”. ■ Слово
плюс
на каса.

Мездра
без аптека
по касата

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”
ЕНЕРГИЯ ЗА
ЧИСТА ПРИРОДА
KOZLODUY NPP

Слово делник
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СНИМКА: АРХИВ

И с новата цена
природният газ
е най-изгодната
алтернатива
Спасиха
щъркелче
С

лучи се не
що необичайно.
Около обяд на поляна
та на улица ”Лозарска”
от щъркеловото гнездо
вятърът издуха и съ
бори на земята едно от
малките щъркелчета,
наглед не толкова малко.
Младият щъркел бе

прибран от Божидар
Златановски, докато се
организира спасителната
акция и вдигането му в
гнездото.
Специална благодар
ност на Стефан Начев
- арендатор от Борован,
за отзивчивостта и
изпращането на фад

Да работиш с
"трудни деца"
Петя ГЕНОВА

Част от възпитаниците на дом „Люба
Тенева” в Берковица са именно такива
деца.
Въпреки това ресурсните учители от
Берковица след края на учебните заня
тия са избрали да са близо до своите
възпитаници през част от лятото.
Лъчезар Лазаров, Севда Петрова,
Елена Гоцов и Евгени Костов за тре
та по ред година изготвят и реализират
малък проект с децата от Дом „Люба
Тенева”, Център за настаняване от се
меен тип и 4 деца от ОУ „Г. С. Раковски”
Берковица – „Лятна работа с децата
със СОП” (специални образователни
потребности). Тази година това се случи
от 28 юни до 6 юли.
Програмата тази година включваше
рисуване върху керемиди, изработване
на кукли от картон от плат с национални
костюми, грижа за засадените дръвчета
в двора на дома. Последния ден деца и
възпитатели си направиха пица-парти,
като сами си приготвиха италианското
лакомството. ■ СНИМКА: АВТОРЪТ

рома с шофьор Валери
Пашовски, с която мла
дият щъркел бе върнат в
гнездото, на д-р Наташа
Велчовска - за органи
зацията на спасителната
акция и на всички хора
от квартала.
Младият щъркел вече
е в своето гнездо.■

След решението на
Държавната комисия за
енергийно и водно ре
гулиране за промяна на
цената на синьото го
риво от 1 юли 2011
година природният
газ остава най-изгод
ната алтернатива за
енергийните нужди на
българските домакинств а
и индустрия в сравне
ние с електроенергията,
мазута и нафтата за
отопление
Тъй като цената за
крайните потребители
на “Овергаз” е дву
компонентна – състои
се от цената на при
родния газ, който
компанията купува от

►В детските градини
на община Борован

започнаха големи ремонти.
Извършва се саниране, поставя
не на нови дограми, подмяна на
парните инсталации и на трите
сгради. Ремонтите трябва да
приключат за 175 дни.
Стойност на проекта е 1 783
949,13 лв. , от които 974 093,53
лв. за енергоефективни ме
роприятия и 809 855,60 лв. за
съпътстващи ремонтно-възста
новителни работи.

►Жестокото кършене
на липов цвят,

ведно с клоните, е в разгара
си. Масово се сбират на сбу
на покрай липовите дръвчета,
като основните играчи в това
състезание са деца.
Васко Василев, шеф на
Районното полицейско управле
ние във Враца, е убеден, че
тази година ще бъдат взети
по-сериозни административ
но-наказателни мерки срещу
нарушителите на общинс

„Булгаргаз“ ЕАД, и
от цената за разпреде
ление и снабдяване,
която “Овергаз” не
променя, корекцията на
цената на газа за клиен
тите на компанията е не
4,71%, а средно 3,6%,
което означава 3 десе
ти от стотинката (0,3
стотинки).
Така от началото
на второто полугодие
домакинствата, които
избраха синьото гориво
за отопление и битови
нужди, ще плащат 10,5
стотинки за киловатчас
енергия, произведе
на с природен газ. За
сравнение: електроенер
гията ще струва 16,1

ката наредба и неспазване на
забраните. В полицията са по
дадени досега 85 сигнала за
незаконно бране на липов цвят,
съставени са 69 акта, спо
ред тази общинска наредба,
издадени са 21 полицейски раз
пореждания срещу заловените
на мястото на брането пълно
летни. За съжаление според
Васко Василев тази дейност не
е обозначена като престъпле
ние по закона. За неизпълнение
на издадените полицейски раз
пореждания само двама от
берачите са задържани. Глобата
е до 3000 лева за повтарящо се
нарушение.
Полицай номер едно на Враца
се оплака, че няма какво да
се конфискува на берачите на
липа, които направо чупят кло
ните на дърветата. Те използват
предимно невръстни, а до
ри и да им се състави акт, няма

►Само в рамките
на един месец

6 проекта на oбщина Видин
получиха одобрение за фи

нансиране и реализация.
Общата стойност е над 23
милиона лева. През юни „зе
лена светлина” получиха:
регионалното депо за
отпадъци; „Интегрираните
планове за градско разви
тие”; „Всички деца с равен

Кратки вести

В Борован
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СНИМКА: АРХИВ

стотинки за изразходван
киловатчас. В промиш
леността и обществения
сектор газът също
остава най-конкурентос
пособната алтернатива.
Промишлените
производства, админис
тративните и общински
сгради ще плащат сред
но между 8,4 и 10
стотинки за киловатчас
енергия в зависимост
от индивидуалния си та
рифен план. Ако бяха
решили да продължат да
ползват мазут или нафта
за своите нужди, в мо
мента те щяха да плащат
съответно 15,4 стотинки
и 21,7 стотинки за кило
ватчас енергия.■

как да се приберат парите от
глобата.
В община Враца регламенти
раните с лиценз пунктове за
изкупуване на липов цвят са
осем на брой. По нашия край
расте така наречената медо
носна липа със сърцевидни
листа, цветът на която е особе
но ароматен. Сезонът на бране
на липите е от края на юни,
до края на юли месец. Четири
тона е отпуснатата квота, ка
то най-голямата част е на
Окръжен кооперативен съюз
- Враца. Това е една от основ
ните дейности на врачанските
кооперации, която носи над два
процента от общите приходи
от продажба. Миналата годи
на ОКС е изкупил 6 тона липов
цвят. Базата за изкупуване и
обработка в Мездра е една от
съвременните в системата на
съюза.■ Слово плюс
старт” и „Център за ранна
интервенция” – който съв
сем скоро ще бъде открит.
Тази седмица бяха одоб
рени идеите за изграждане
на областен информаци
онен център за 400 000 лева
и „Фестивал на изкуства
та „Дунавски вълни” – за над
половин милион. Предстои
подписването на финансови
те споразумения.

Слово делник
асъщният, който и с
Н
избори, и без избори все
е потребен, макар ч
 е става все
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бивът е повече от добър - 282
килограма от декар. Очаква се
тези дни комбайните да навля
зат и в житните ниви. С пшеница

3

благосклонна към селските сто
пани, пропадналите площи са
минимални. През миналата го
дина нашият регион изпр
 евари

гажирани 40 комбайна и друга
земеделска техника, а в жътвата
на рапицата - 19 машини.
по-скъп. Преди дни стартира
Заедно с жътвата стартира
жътвата на ечеми
ха и пожарите, къде
ка и маслодайната
умишлени, къде не.
рапица. От засетите с
В Селановци през
ечемик в областт а 81
нощта бяха унищо
455 декара, в общи
жени първите 16
ните Бяла Слатина и
декара житна нива,
Борован вече са ожъ
собственост на 34-го
И докато политиците усилено се готвят за есенната
нати първите 16 888
дишен арендатор от
декара, средният до изборна жътва, селските стопани започнаха да прибират
селото. Подпалено
бив е 346 килограма.
стърнище на 28 юни
зърното, за да осигурят хляба на българина
Станалата модерна
изпепели 80 декара
в последните години
сухи треви в зем
култура маслодайна рапица във в областта има засети 573 710
по добив от зърно дори плодна
лището на село Софрониево,
Врачанско е заела 180 089 дека декари ниви. Земеделците
та Добруджа. В кампанията по
пострада и зърното в намира
ра. Стопаните са прибрали вече имат надеждата за една мно
прибирането на ечемика в тези
щата се в близост нива. ■ Слово
плюс
зърното от 23 320 декара, а до
го добра реколта, природата бе
първи дни на жътвата са ан

Време е за жътва,
да осигурим насъщния

Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на
Националното сдружение на общините в България:
- Г-жо Чавдарова,
само преди дни алар
мирахте за проблеми
с плащанията към
общините по ОП
“Регионално разви
тие”. Каква по-точно
е опасността средства
та отново да не бъдат
усвоени?
- Плащанията по прог
рамата са спрени заради
променени в движение
правила. От финансо
вото министерство са
наредили на управлява
щия орган по програмата
да не извършва плаща
ния на общините, преди
те да преведат дължимо
то съфинансиране от 15%
по проектите за социал
на инфраструктура, като
саниране на училища,
детск и градини и дру
ги публични сгради. Тъй
като договорите с об
щините са подписани
с условие за плащане
на съфинансирането до
края на изпълнението на
проекта, сега изведнъж,
едностранно, нещата се
променят, като се въвежда
негласно друго изискване.
Досега “Регионално
развитие” е
била най-добре усво
яваната оперативна
програма от местните
власти и се притесняваме,
че може да се блоки
ра работата по нея, а тя
е изключително важ
на за инфраструктурата.
Тъй като енергийната
ефективност предполага
определени положител
ни резултати по-късно,
най-малкото – икономия
на ресурси, това наложи
да има съфинансира
не от страна на местн
 ите
власти. Много сме зле не
само в публичния, но и
в частния сектор с енер
гийната ефективност и
се съгласяваме да пла
щаме тези 15%, което е
най-високият процент съ
финансиране досега по
европейски програми.
Затова сдружението беше
упрекнато от кметовете.
Приемайки тези 15%, ние
де факто осигуряваме
ресурс за повече проек
ти и по-широк достъп за
повече общини. На та
зи основа предупредихме
всички общини така да
си направят бюджетни
те прогнози, че към края
на проекта, който обик
новено трае 2-3 години,
да осигурят наличност

Дянков спрял
плащанията по
ОП “Регионално
развитие”
Децентрализацията спря при предходното
правителство, сега се повишава централизацията
от средства, възлизащи
на 15% от стойността му.
Но без никакви разгово
ри с нас централно бяха
спрени парите по про
ектите с уговорката, че
сега трябва да се пла
ти съфинансирането.
Ние все още нямаме
никаква официална по
зиция или уведомление
за спиране на парите,
но се надяваме, че това
е някаква недообмис
лена акция от страна
на Министерството на
финансите.
- На каква стойност
възлизат тези десетки
блокирани проекти?
- Ние нарочно не из
числяваме стойността,
защото очакваме някак
ва позитивна реакция, и
сега отново ще се срещ
нем с министър Томислав
Дончев, който също беше
изненадан от решението
и нямаше обяснение за
мотивите му. Отвсякъде
погледнато, това е грубо
нарушение на европейски
правила и процедури.
- И сега се надявате
на разумно решение от
страна на кабинета?
- То съответства на об
щоевропейското решение.
Еврокомисията нала
га правила не заради
държавите, а заради ра
ботата на тези, които
реално усвояват парите,
т.е. бенефициентите, за
да се охлаби финансова
та примка в условия на
криза. Всеки разбира, че
тези 15% в проектите за
енергийна ефективност
ние плащаме за неро
ден Петко, защото това
са бъдещи икономии във

времето, но трябва в мо
мента да извадим тези
пари.
- Как сдружението на
общините се готви за
предстоящите местн
и
избори?
- Съчетаваме две
неща – провеждаме пос
ледното за мандата си
общо събрание, на ко
ето по устав изборните
органи на сдружението
отчитат дейността си
за целия 4-годишен
период. По традиция
приемаме послание към
следващите избрани мес
тни лица – кметове и
общински съвети, къде
и какво оставяме, кое да
запазят и надградят или
на кои нерешени въпро
си да обърнат внимание.
Ние много държим да има
приемственост, за да не
се започва след избори от
нулата. Правим тези пос
лания в името на добрите
практики, за да отстра
ним балканския синдром
новият кмет да намери
заключен празен кабинет,
каквито случаи имахме
досега. Въведохме сим
волично предаване на
огърлицата на местн
 ата
власт от стария на новия
кмет. Нашите очаквания
са, че преди изборите пар
тиите няма да хвърлят
толкова усилия само в по
литически битки една с
друга.
- Тогава коя е най-го
лямата спънка?
- Една от големите ни
спънки е системата на фи
нансиране на общините,
която води до разпиля
ване на ресурси и вечен
дефицит. Това пък де

мотивира желанието
ефективно да се управ
ляват финансите, защото
се чака стандартен на
ционален ресурс “да
капне” за определен вид
услуги. Финансовата де
централизация спря
още от предходното
правителство, а сега цен
трализацията дори се
повишава.
- Но ГЕРБ спази обе
щанието си за промяна
на местните данъци и
такси. Това не доведе
ли до известна децент
рализация на местните
власти?
- Туристическият данък
от такса стана данък, но
пак е същото като източ
ник на приходи. Разбира
се, имаше чисто техникоорганизационни промени
по събираемостта, ка
то принудителните
изпълнения, правомощия
и др., които повиши
ха местните приходи. Но
важни стъпки към де
централизация не бяха
направени и това се виж
да ясно. Сега ни предстои
да анализираме резулта
тите от мониторинговия
комитет на Съвет за
децентрализация. Бяхме
си доставили през 2010
г. да изпълним няколко
задачи.
- Кои са те?
- Да се даде нов собс
твен приходоизточник,
който да отразява разви
тието на общината, като
местен данък върху до
ходите на физическите
лица, или т.нар. данък
върху заплатите. Да се из
гради фискална връзка
между местен бизнес и

рянето на европейските
оперативни програми.
Ръст на собствените
приходи и държавни тран
сфери са реализирали
община, защото тези от
само 28 от 264 общини. С
ношения сега тотално са
увеличение само на соб
скъсани. Да се даде въз
ств ените приходи са 145
можност на общинските
общини. При тях ръстът
съвети да въвеждат да
не е голям. При 8 об
нъчни облекчения или
утежнения индивидуално, щини са се увеличили
на групи или сектори, оп средствата, които държа
ределени при публичните вата превежда.
- Усеща ли се в общин
обсъждания с гражданите.
ските бюджети излизане
Всички тези неща ос
от кризата?
танаха неизпълнени и
- Скоро в Боровец
дано сега политическият
ще организираме наци
футболен мач на общин
онална конференция на
ски терен ни научи, че
тема “Местните влас
не може да се гради ев
ти след кризата”. Когато
ропейски тип местн
о
самоуправление с постко изпратихме поканата на
мунистическа система на общината, имаше много
шеговити питания правим
финансиране, при която
ли такава конференция
всяко решение се взе
и наистина ли кризата
ма от София. Кметовете
свършва. Факт е, че има
споделят, че централиза
обнадеждаващи симптоми
цията на общините сега
в една трета от общините,
се увеличи много и зара
поне според финансовия
ди това, че има секторно
отчет за април спрямо съ
управление на оператив
ните програми. Не стига, щия месец за 2010 г.
- Има ли общини във
че парите на българския
данъкоплатец се управля фалит?
- Около 40-50 об
ват централизирано, това
се прави и с парите на ев щини са много зле,
а има група от 50-60
ропейския данъкоплатец
и зависимостта ни от цен кметства, които са в дос
та затруднено финансово
трални решения става
положение. Фалити ня
тройна.
ма да има, но блокирани
- Т.е. сдружението на
сметки – да. Така пари
общините настоява за
законодателни промени? те на гражданите, които
са платили за услуги,
- Ние бихме подкре
са стопирани, и то зара
пили една по-стабилна
ди нищожни суми. Ще
законодателна рам
търсим някакво законода
ка по управлението
телно или друго решение
на евросредствата, ко
срещу безхаберното бло
ято да създаде такъв тип
регламенти, при които ни киране на общински
финанси, което пък пре
кой чиновник или шеф
на агенция да не може да чи да се издължаваме на
бизнеса.
променя едностранно.
■ Препечатваме от
Освен тежката финансо
в. “Класа” със съкращения.
ва криза този мандат ще
Заглавието
мине под знака и на отва
е на редакцията.

Слово делник
През месец ноемвр и 2010 г. беше
създаден Инициативен комитет, който
да представлява и защитава поделе
нието от името на гражданите на гр.
Враца и региона. Инициативният ко
митет се зае с изготвянето на петиция
и събирането на подписи в защита на
поделението.
Съпругите на военнослу
жещи във Враца отправиха
призив към съграждани
те си, да се изправят чрез
подписите си срещу зак
риването на единст веното
поделение на територи
ята на цяла Северозападна
България. Протестът на
съпругите подкрепи и
Радослав Гетов – областен
координатор на Гражданско
движение за национално
единство и спасение и бивш
офицер от Българската
армия.
Бяха написани и
изпратени до управляващите Петиции
от Инициативния комитет.
Обърнахме се към много партии и
организации за подкрепа и защита на
поделение 52380.
Инициативният комитет полу
чи пълна подкрепа от политическа
партия ВМРО – БНД – гр. Враца, чи
ито представители се отзоваха на
апела ни и организираха пункт за съ
биране на подписи и участваха в
протестните действия. Областният
председател на ВМРО Красимир
Богданов, нееднократно, чрез мес
тните и националните медии изрази
категоричното си мнение против зак
риването на поделението, и публикува
редица изследвания за развитието на
военното дело във Враца и историята
на 35-ти пехотен полк. Също така и гн Ангел Джамбазки – зам. председател
на ВМРО на среща в гр. Враца сподели
мнението си в защита на поделението.
Внесена беше подписка, съдържа
ща 433 листа с около 10 000 подписа,
която се съхранява в Информационно
– административния център на
Народното събрание с вх. № ПГ-0194П-112 и е предоставена за сведение на
народните представители от комисията
по Външна политика и отбр ана в 41-то
Народно събрание /от 10.12.2010 год./
Инициативния комитет е уведомен
писмено от Началника на Кабинета на
Председателя на Народното събрание
г-жа Евгения Илиева, че е предостави
ла петицията за сведение на народните
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представители от Комисията по външ
на политика и отбр ана в 41-то Народно
събрание, но няма отговор за взетото
решение за съдбата на поделението.
Дирекция „Приемна” на Президента
на България изпраща писмо до
Министерството на отбраната и въ
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пя протеста и ще продължи да помага с
всички законови средства.
Изпратена бе Декларация и от по
литическа партия Нова сила, която
категорично се обяви против намерени
ята на Правителството за закриването
на поделението/06.12.2010г./.

изказа в защита на поделението.
Проведе се среща разговор с
Министъра на отбраната Аню Ангелов
в самото поделение на която сре
ща присъстваха Пепа Владимирова,
Валентин Литов, врачанският депу
тат д-р Янко Здравков, кметът на гр.
Враца – д-р Костадин Шахов, об
щински съветници, бивши
офицери и граждани на гр.
Враца и региона. На срещата
Кирил Илиев реагира бур
но по време на разговора с
Министъра на отбраната в
защита на поделението. В за
щита се включи и Цветелина
Дамяновска от БСП, която
зададе въпрос: „Дали закри
ването на поделението ще
реши финансовите пробле
● Традициите на Врачанския гарнизон ми в армията?” Не получи
отговор . Според нея това ре
са отдавнашни и сериозни.
шение е въпрос на лоби!
През месец юни 2011 г.
● Враца не трябва да даде поделение
Инициативният комитет
52380.
се срещна с Ръководството
оръжените сили с изх. №
на Съюза за стопанска
●
Това
е
по
р
е
д
ен
удар
вър
х
у
въ
о
ръ
ж
е
94-00-1836 от 06.12.2010
инициатива, който се обя
г. и моли за становището
ви категорично срещу
ни
т
е
си
л
и
на
Република
България.
по направеното в пети
закриването на врачанския
цията искане и да бъдат
● Решението за закриването му е с
гарнизон, защото се застраша
уведомени подателите в ли
ва Националната сигурност и
мно
г
о
теж
к
и
со
ц
и
а
л
н
о
–
ико
н
о
м
и
ч
ес
к
и
цето на Председателя на
АЕЦ – Козлодуй.
Инициативния комитет
и
де
м
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р
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и
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т
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ия
за
Враца
Въпреки всички тези наши
г-н Петко Петков, как
действия взелите решени
и
ця
л
а
Северозападна
България
то и Администрацията на
ето за погубване на поделение
Президента, но няма отго
52380 останаха непреклонни.
вор от Министерство на отбраната.
В протестите се включи и
Многократно декларираното мне
През м. декември 2010 г. президентът Национално движение „Достойни за
ние на Министъра на отбраната, че
Георги Първанов посети град Враца, и България”.
съкращения на кадровия състав ня
на среща с гражданството изказа под
В същото време партия ГЕРБ не от
ма да има, а само пренасочване към
крепата си в защита на поделението
говори на Петицията. Мажоритарно
други гарнизони, се оказа поредната
и изрази своето мнение, че не е дал
избраният народен представител от
подигравка с честта и достойнство
новидно да се закрива гарнизона в гр.
Враца Николай Коцев не пожела да
то на българския войник. Единици
Враца.
се срещне с Инициативния комитет.
се оказаха тези, които получиха но
С пълно болшинст во Общинският
Явно не желае да застане в защита на
ви назначения. Останалите над 400
съвет във гр. Враца от 08.12.2010 г…
поделението.
военни, от 2012 г. остават без работа.
прие, внесената от групата на ВМРО
Народният представител Асен Агов
За това се обръщаме отново към вра
и „Не така” и БСП декларация, свър
от „Синята коалиция” на среща пред
чанската общественост за подкрепа:
зана със закриването на под. 52380. В
журналисти обяви, че той лично е гла Скъпи съграждани, не позволявайте
нея се казва, че местният парламент
сувал за приемането на прочутата в
заради нечии лични или икономичес
посрещна с неодобрение и тревога съ последно време Бяла книга, с което
ки интереси да се унищожи поделение
общението за закриването на гарнизона се приемат реформите в Българската
52380!
и това се оценява като грешка.
армия и съкращаването на 450 воен
Не позволявайте стотици българс
Лично ни подкр епиха и общинс
нослужещи от врачанският гарнизон
ки семейств а да останат на улицата!
ките съветници Кирил Илиев и Емил
и побърза да успокои всички военни
Пеняшки. Съюзът на Българските ко
съпруги, че мъжете им няма да останат Утре и вие може да се окажете на тях
мандоси чрез своята Декларация
без работа, ще бъдат добре облечени и но място. Не позволявайте бавното
ликвидиране на Враца и Северозападна
от 25.11.2010 г. припомни, че арми
с високи европейски заплати.
България!
ята като инст итуция има не само
Народният представител от пар
отбранителна, но още и възпитателна,
антикризисна и социална функция и
че безрезервно и безусловно подкр е

Документи се
търкалят в кашони

Ели КОНСТАНТИНОВА
Важни документи, съдържащи и неприкосновени
лични данни, се подхвърлят с дни в кашони око
ло заключените врати на жилищни блокове. ЧЕЗ,
“Глобул”,НАП, банки и други ведомст ва изпращат
документи с важна информация. Тъй като повечето
врати са заключени, куриерите ги подпъхват за полесно през направените странични прорези. Така
писмата попадат на земята, или в най-добрия случай
в кашони, наред с рекламните материали.
Важните лични писма, със срокове в тях, се ва
лят дълго, преди да бъдат открити от получателите.
Това се случва във всички градове, а по селата е
още по-трагично. Там пликовете се оставят у един
човек от махалата или в селск ата кръчма. След ка
то “Български пощи” минава в частни ръце всички се
питат, какво ще стане с личните даннина милиони
граждани. Те могат да попаднат у всеки, да бъдат из
ползвани от измамници.
Човек със среден бизнес загуби крупна сума поради
факта, че е получил писмо от НАП близо седми
ца след срока. Банковата му сметка била блокирана.
След като погасил дълговете си, тя отново била
на разположение, но поради санкцията, олекнала
значително. НАП явно предпочита фирма “МИБМ
Експрес” ООД пред държавната “Български пощи”.
Само че куриерът занесъл важното писмо няколко
квартала по-далече и докато истинският адресат го
получи, минало много време. Време, през което той не
е имал достъп до парите си, за да върти своя бизнес,
не е могъл да участва в насрочени за тези дни търго
ве и да отговори на свои клиенти, с което е понесъл
загуби от пропуснати ползи. Какво ли ще стане, когато
пощите бъдат дадени, барабар със сградите, на когото
трябва и дали тогава ще трябва да наемаме щъркели
да ни носят писмата по-бързо и по-точно?■

тия БСП Георги Божинов присъства
на мирния протест на 28.11.2010 г. и
подкрепи своите съграждани, като се

Инициативен комитет
за защита на поделение
52380 гр. Враца
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►РЕПЛИКА

огато живе
▲Емил Иванов разказва на
еш в блок
кмета какво предстои да се
е много трудно
свърши.   СНИМКА: АРХИВ
да създадеш уют
и приятна среда
в пространство
то около сградата.
Причините са
много – мързелът,
липсата на
кооперативност,
страхът „да не се
минеш” като нап
равиш хубаво и на
другите, погреш
ното разбиране, че
друг (държавата,
общината,
Европейският
съюз,
марсианците) е
длъжен да ти нап
рави хубавото.
Сигурно има и
още… Трудно, но
не и невъзможно.
Четирима ентуси
асти от бл. 11 в кв.
Заряница вече ня
детск ата люлка. После напра
колко години работят усърдно
вили водохващане, поставили
за превръщането на пространст  чешма, водопадче, пейки, даже
вото зад блока в уютно място за и камина. В момента мястото е
отмора и съседски сбирки.
наистина чудно, макар и за ме
Емил Иванов, Веселин
раклиите направеното да не е
Цветков, Светлин Иванов и
достатъчно. Те имат още плано
Димитър Герасимов са до
ве…
бър пример за това, че домът
Обикаляйки засегнати
не свършва с входната врата
те от пороите райони, кметът
на жилището ни. Първо са за
инж. Милчо Доцов, попадна
почнали с цветната градина и
на райското кътче и се срещ

Уютно място за
отмора и сбирки

В Берковица

В защита на под. 52380

Над 400 врачански
военни - без
работа

на с инициаторите. Впечатлен от
видяното, той предложи помощ
за следващите инициативи. Това,
което си пожелаха четиримата,
бе знаме на България, а кметът
допълни идеята и със знаме на
Берковица. Двата флага вече са в
Общината и скоро ще бъдат да
рени на грижовните стопани.
Браво за инициативата! Ако
имате и други подобни примери
– потърсете ни на тел. 89131.■

