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област Враца
► Враца
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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

451 видяха АЕЦ “Козлодуй”
в деня на отворените врати

ят кандидат
на левицата
за кмет на
Враца.
След дра
матични
съвещания
и срещи,
най-пос
ле името
на наложи
лия се като
един от найуспешните
врачански
кметове бе
титулувано
да заста
не срещу кандидата на ГЕРБ в
битката за кметското място на об
ластния град. Николай Иванов,
направил през годините много за
своя град Криводол и за селата
от общината, вдига високо лет
вата, защото той не само е един
подготвен, но и доказал се с дейст
вията си ръководител. Лидерът на
врачанската организация на БСП
Цветелина Дамяновска ще води
листата за общинските съветни
ци отляво и е готова да се включи
в борбата в местн
 ия парламент за
промени в управлението на Враца.

► Бяла Слатина

Венцислав Василев ще е официал

но обявеният
кандидат на
БСП за кмет на
Бяла Слатина.
Над сто про
екта по
различните
европейски и
нашипрограми,
на различен
етап са в ход
в общината,
инвестици
ите са за 26
500 000 лева.
Разчита на своя екип от добри
специалисти, разчита на свърше
ното досега и на шанса да може
да доведе през следващия мандат
много от тези проекти до финал.
Веруюто му е, че не си търси ра
бота като кмет, а иска работа, за
да бъде в полза на хората от Бяла
Слатина.

От началото на годината посетителите на атомната централа са 1302 души
В деня на отворените
врати в АЕЦ “Козлодуй” найнетърпеливи бяха 18-годиш
ната Миглена Димитрова от
Плевен и Гергана Захариева
от Козлодуй, на 17 г., които
се регистрираха първи за
посещение. Осеммесечната
Дана Цолова от София бе
най-малкият гост на атомната
централа в този ден, а Петър
Славков, на 79 г., от Монтана
– най-възрастният.
Денят на отворени вра
ти показа големия интерес
към инициативата. 451 души
използваха възможността да

видят лично как работи найголямото електропроизводст
вено предприятие в страната.
11-годишният Явор
Тодоров от гр. Балчик из
мина 448 км, за да разгледа
АЕЦ “Козлодуй”. В този
ден атомната електроцен
трала посрещна посети
тели от Франция, Кипър,
както и от Враца, Видин,
Лом, Пазарджик, Ловеч,
Свищов, Велико Търново,
Кюстендил, Шумен, Стара
Загора, Пловдив и Перник.
Гостите на централата
посетиха машинните и

командните зали на 440-ме
гаватовия втори и 1000-ме
гаватовия пети енергоблок.
Водачи на групите бяха
експерти, които представиха
технологията на електропро
изводство от ядрена енергия
пред посетителите.
В информационния цен
тър на АЕЦ гостите гледа
ха документални филми и
получиха печатни издания
с информация за ядрена
та енергетика и за АЕЦ
“Козлодуй”. За всички
посетители бяха особено
атрактивни демонстрациите

Синята
коалиция
подкрепя
Златко
Живков
за нов
мандат

►►► Продължава на 2-а стр.

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”
ЕНЕРГИЯ ЗА
ЧИСТА ПРИРОДА
KOZLODUY NPP

Избори 2011

Предизборна

хроника

Инж. Николай Иванов е безспорни

с противопожарна техника,
направени от специалисти
те от Районно управление
“Пожарна безопасност и за
щита на населението” – АЕЦ
“Козлодуй”. През целия ден
желаещите можеха да видят
измерване на радиационния
гама-фон в реално време с
мобилната лаборатория на
атомната централа.
От началото на 2011 г.
броят на посетителите на
АЕЦ “Козлодуй” е 1302
души, съобщиха от отдел
“Връзки с обществеността”
на централата.■

На практика той
вече встъпи в
надпреварата
за нов мандат
с девиза:
„Да продължим
европейското
развитие на
Монтана!”
И синята коалиция под
крепя сегашния кмет на
Монтана Златко Живков за
нов мандат, съобщиха лиде
рите на СДС и на ДСБ Иво
Иванов и Надя Горанова.
Двете партии са сключили
предизборно споразумение,
към което очакват да се присъ
единят още десни формации.
Няма да се предлагат за съ
ветници лица, бивши агенти на
ДС. Три агенции са направи
ли проучвания за нагласата на
избирателите. И трите дават
голяма преднина на сегашния
кмет.
На практика той вече встъ
пи в битката за нов мандат с
девиза: „Да продължим ев
ропейското развитие на
Монтана!”■

Слово делник
БСП посочи свои
кандидати
за кметове в
област Враца
►►► Продължение от 1-а стр.

► Борован
Петър Цветковски, един от най- че
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В Мездра

Студентска бригада ще
благоустроява общината
Община Мездра организира летни студентски бригади от 2001 г.
В досегашните 10 издания на тази алтернативна форма за трудова
заетост са обхв
 анати 1145 бъдещите магистри и бакалаври
Мирослав ГЕТОВ

патите и оспорвани кметове в
областта, непрощаващ грешки и
на своите, и на опонентите си, ще
е кандидатът за кмет на Борован.
Със свое виждане и свои позиции
за бъдещото развитие на общините,
не само на Борованската, с компе
тентност като дългогодишен кмет и
управленец. Той е събрал екип от
професионалисти, което доведе до
успешното придвижване на много
проекти за общината. Цветковски е
фаворитът за кмет, смятат много хо
ра там.

► Хайредин

Предизборна хроника

Радослав Стойков, е настоящи

ят кмет на
община
Хайредин,
който ще
продължава
предизбор
ното
състезание
по лява
та писта.
Кандидатът
на БСП,
кмет на едни
от богати
те на земя
селища, но
силно за
сегнати от
демограф
ския срив,
стартира ам
бициозно няколко мащабни проекта
с чуждестранни инвестиции, които
трябва да бъдат доведени до ус
пешен край. Макар че в общината
безработицата е голяма, няма ни
каква икономика засега, апетитите
към кметското място са очевидни
и мераклиите много. Въпреки огра
ничения й ресурс от специалисти в
общината, реализирането на стар
тиралите малка ВЕЦ на Огоста и
други проекти би дало едно съжи
вяване както на общинския център,
така и на селищата в системата.

► Козлодуй

Борислав Борисов е другият

сигурен и официално обявен кан
дидат на БСП за кмет в областта.
Финансистът Борисов, банкер в
“Търговска банка “ – Козлодуй,
влиза в предизборната борба ка
то независим, подкр
 епян от БСП.
Професионалист, минал през мес
тния парламент като съветник от
листата на социалистите, Борисов
има ясна програма за управлени
ето на богатата заради централата
община, на която и е нужна още подобра визия.

И това лято Община
Мездра организира един
ствената по рода си у нас
студентска бригада
Тя ще се проведе от 18
юли до средата на ме
сец август. Възпитаниците
на Алма матер отново ще
бъдат ангажирани в благо
устрояването на гр. Мездра
и на съставните села от
общината. Кандидатите, изя
вили желание да се включат
в кампанията, са 74-ма – 45
младежи и 29 девойки. 12 от
тях са от с. Зверино. Както и
досега, бъдещите висшисти
ще бъдат зачислени на работа
към Общинско предприятие
„Чистота”.
Младите хора ще се трудят
на седем инфраструктурни
обекти в гр. Мездра: надли
ване на бордюри и полагане
на тротоарна настилка по ул.
„Ст. Караджа”; производств о
на бетонови изделия (тро
тоарни плочи, градински и
улични бордюри); „изкърп
ване” на вътрешноквартални
улици; полагане на хоризон
тална пътна маркировка и
боядисване на електричес
ки стълбове; продължаване

на пешеходната алея по ул.
„Ал. Стамболийски” в запад
на посока (в участъка между
„Топливо” и „Четворката”);
благоустрояване на междуб
локовото пространство при
„Химиците” (направа на дет
ска площадка и оформяне
на улички), доизгражда
не (насипване на банкета) на
бетонираните наскоро две
улици в кв. „Принчовец” и

почистване на дъждоотвеж
дащи канали и шахти.
В с. Зверино студентите
ще пребоядисат двата въже
ни моста (леси) над р. Искър
и трите масивни моста над
р. Златица, както и парапети
те и оградните съоръжения
покрай жп линията София
– Мездра; ще почистват
тротоари от трева и храсто
видни дървета; ще построят

подпорна стена на ул. „Хр.
Ботев”; ще извършат части
чен ремонт на площадчето
пред НЧ „Факел – 1926” и на
други тротоарни площи.
Община Мездра организи
ра летни студентски бригади
от 2001 г. В досегашните 10
издания на тази алтернативна
форма за трудова заетост са
обхванати 1145 бъдещите ма
гистри и бакалаври.■
► В двора на ОДЗ
„Звънче” в Кула започнаха
водно - закалителните
процедури. Децата ще ги
правят в новата придо
бивка надуваем басейн. В
горещите дни малчугани
те ще се забавляват под
внимателните грижи на
медицинския персонал и
госпожите в градината.
Няма как да не ти стане
ведро и усмихнато, кога
то гледаш плискащите се
деца и чуеш радостните
им викове от игрите във
водата. Желаем им топло
лято и ведро настроение.
Ръководството на ОДЗ
„Звънче” благодари на об
щина Кула, която отдели
от бюджета си средст
ва за закупуването на
басейна.

На басейн в
ОДЗ "Звънче"

ТЕКСТ И СНИМКА:
ГАЛИНА СТОЯНОВА

домове. За окончателното завършване на
строителството на 4 от тях и за ремонтни
дейности на други 4 храма сумата, одобре
на днес от кабинета ще бъде разпределена,
както следва:
□ Храм „Св. ап. Петър и Павел“ — с.
Комарево, община Берковица - 20 000 лв.
□ Храм „Св. Троица“ - с. Стряма, община
Раковски, област Пловдив - 90 000 лв.
□ Храм „Св. арх. Михаил“ - с. Крушево, община
Севлиево, област Габрово - 30 000 лв.
□ Храм „Св. Димитър“ – с. Порой, община Поморие, об
ласт Бургас - 30 000 лв.
□ Храм „Възнесение Господне“ - с. Громшин, община
Бойчиновци 9000 лв.
□ Храм „Св. Възнесение“ - с.Горна Лука, община
Чипровци - 25 000 лв.
□ Храм „Св. Параскева“ - с. Смоляновци, община
Монтана - 10 000 лв.
□ Храм „Св. Димитър“ - с. Габровница, община
Монтана - 10 000 лв.
Средствата ще бъдат осигурени чрез преструктурира
не на разходите по централния бюджет за 2011 г. по реда
на чл. 34, ал. 1 от Закона за държавния бюджет.■

224 000 лева за
православни храмове
Правителството прие постановле
ние за предоставяне на допълнителни
средств
 а за довършителни строителни
дейности на обекти, включени в марш
рутите на религиозния туризъм и за
селища без православни храмове на
обща стойност от 224 000 лева

Министерският съвет, чрез дирекция
„Вероизповедания”, през последните две години пряко
наблюдава и подпомага строителството на 10 новоизг
раждащи се храма на Българската православна църкв
а
в населени места на територията на които през послед
ните 80 години не са изграждани православни молитвени

Слово на фокус
бщина Чупрене е разположе
О
на в северозападната част на
страната, в северните и североиз

точните склонове на Стара планина,
непосредств
 ено до държавната
граница с Република Сърбия, око
ло устието на р.Лом и р.Чупренска,
в подножието на най-високия връх
в Западна Стара планина – вр.
Миджур. Повече от 50 % от територи
ята на общината е заета от гори.
Тук се намира и природният резерват
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Чупрене. Той е с площ 1439,2 ха.
Създаден е с цел запазване на
най-северните иглолистни гори в
България, съставени от смърч и ела.
Други природни забележителности
са: местността Бекинска шобър
ка (с. Чупрене), Реплянската глама
(с.Репляна), Бела стена (с. Долни
Лом), връхМиджур и връхТри уши,
пещерите Леви сухи печ и Десни сухи
печ (с. Долни Лом).
Девет села влизат в състава на

общината. По-големите са Чупрене
- 616 жители, и с. Горни Лом - 807
жители. Според официалната статис
тика общо в общината живеят 2904
души.
Някога тук е кипял живот, имало е
добър поминък за хората. Сега всич
ко е минало, превърнало се в горчив
и тъжен спомен за един по-спокоен
и сигурен живот. Младите са тръгна
ли по света да търсят препитание.
Къщите една по една осиротяват.
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В разговора ни кметът Ваньо
Костин е пестелив, а и от предишни
разговори с него знам, че предпочи
та другите да говорят за работата му.
Той предпочита да я върши.
Затова и приказката ни тръгва не от
какво е направено през мандата, а за
селото, за хората, за живота, за това,
че малките осезателно обезлюдяват,
едно по едно китните някога се
ла просто изчезват от картата и
спомените.

Ваньо Костин, кмет на община Чупрене:

Журналистите рядко
се сещат за нас
Диана СИРАКОВА

- Г-н Костин, селата и
малките общински цен
трове се обезлюдяват.
Все повече къщи оста
ват завинаги затворени,
докато ги разруши
времето. Много ли таки
ва има и в Чупрене?
- За съжаление е така.
Имаме много пустеещи
къщи в общината – око
ло 800 са. Тук има много
малко млади хора. Има и
такива, които се завръщат,
но това са пенсионери,
които се прибират от
градовете. През лятото
става по-оживено.
- Като човек, който е
вътре в нещата, има ли
начин да се преборим
с демографския срив?
Изобщо накъде вървим
с този, на практика не
разрешим проблем?
- Това трябва да е дър
жавна политика. Сривът
е тръгнал отдавна – още
през 50-те, 60-те години.
Тук не е имало кой знае
какво като работа. Бед
ни селски момчета в един
момент тръгват да търсят
по-добър живот и от тога
ва на всеки 10 години с по
1000 - 1200 човека насе
лението намалява.
- А какво става със зе
мята – има ли кой да я
обработва?
- Почти не се обработва.
Имаме един земедел
ски производител в
Протопопинци, който об
работва около 3-4 хил.
дка пшеница и царевица.
Земята никой не я работи.
Няма кой. Това е проблем,
който е започнал вед
нъж през 50-те години,
и втори път след прехо
да – 1989 - 1990 година.
Колко предпр иятия имаше
тогава – имаше телефо
нен завод в Долни Лом,
там работеха 300 човека,
пак в Долни Лом, в авто
сервиза, работеха 130-140
човека, в Чупрене имаше
военен завод, бобинажен
цех, отделно АПК, МТС,
дърводелски цехове – по
120-130 човека работе
ха и останаха 5 човека.
Така че тоя преход мно
го жестоко ни удари. Това
беше вече втори тласък на
вълната, която почти обез
люди селата.
- Чупрене е много
хубаво, уютно, както
е характерно за бал
канските селца. Сега
стана мода да говорим
за туризъм, като основ
на дейност за подобни
региони. Тук идват ли
туристи? Изобщо за ту

да за мен. Хубаво е, че
има такава инициатива,
дори се зарадвахме, като
каза една от госпожите,
че по тоя проект предс
Чупрене е изходният пункт на 4 от десетте
тои още едно идване през
екопътеки в района на общината. За всички тях
крайният пункт са красивите местности с над
октомври. Така че, ху
морска височина 1300 м Бекинска шобърка и
бава е инициативата и
Мартинов камък. Там има и условия за неколкод
я приветстваме. Децата
невно пребиваване - около 40 - 50 легла.
получиха грамоти като
Със специално разрешително и опитен водач
признание за почист
в иглолистната гора може да се види защи
ване на околната среда.
теният глухар. Тук е най-северното находище
Дори си обещахме, че на
на този застрашен от изчезване представи
есен ще направим заедно
тел на животинското царство. През пролетта
с децата едно посещение
и лятотомогат да се видят и редките видове
на резервата. Общината
планински божур, петров кръст, жълта тинтява,
ще подсигури превоза.
нарцисовата съсънка. След летен дъжд от вър
Дай Боже, повече такива
ховете на Поповица (1500 м) на изток се виждат
инициативи да има. Дай
водите на Дунав. По тия места може да се за
Боже, повече училища да
бележат и скалният орел и сръбската рамонда,
имат тая инициатива.
която обитава скалните ниши. Това е единст
- Казахте, че почти
веното растение, което притежава тайната на
ня
ма млади хора тук
възкръсването. Поставено в подходяща среда,
– тогава училищата в
след цяла година в хербария то се съживява!
какво състояние са? И
Резерватът Чупрене е създаден, за да се
колко училища са оста
запази едно от най-големите естеств
 ени место
нали на територията на
обитания на обикновения смърч. В буферната
общината?
зона могат да се видят еталонни букови гори.
- В общината имаме две
Установени са и 170 вида пернати, 53 вида
училища – едното е тук,
бозайници, от които 14 вида прилепи, 11 вида
в Чупрене – ОУ „Акад.
земноводни и 15 вида влечуги.
Михаил Димитров”, а
другото - в село Горни
ризъм може ли да се
жем да кандидатстваме с
Лом – ОУ „Христо
говори?
проект за него. Този път
Ботев”. Това са средищни,
- За съжаление, в село ни е проблем. Но имаме
защитени училища. В
то туристи не идват - няма обещанието, уверенията
тукашното училище се
какво да им предложим.
на областната управа, че
обучават над 40 деца, а
Туристите идват пре
пътят ще бъде оправен.
в Горни Лом - около 60.
димно за резервата.
Така че, смятам догоди
Но на тоя етап нямаме
Това е атракцията тук.
на и този въпрос да бъде
Туристическата база, ко
изчистен. Лошата инфрас проблеми.
- Към края на манда
ято имаме, е много малка труктура не води туристи
за такива цели – около
и пречи на развитието на та сте – какво успяхте
да направите и какво не
16-20 човека могат да бъ бизнеса.
успяхте?
дат настанени в нея. Но се
- Споменахте
- Основният акцент в
ползва почти постоянно.
резервата като единст
изразходването на общин
Само през зимата има
веното интересно нещо
ските пари са децата и
известен спад, а в оста
тук – нещо повече за
хората в неравностойно
налото време се ползва
него?
положение – социал
от хората, които работят
- Резерватът е под
но слаби, инвалиди,
тук. Така че базата дейс
егидата на ЮНЕСКО.
пенсионери. В тази връз
тва целогодишно, но е
Стопанисва го РИОС –
ка - ремонтирани и
много малка. За да има
Монтана. Площта му е
модернизирани са дет
туризъм, трябва да има и
около 15 хил. дка, като
ските градини в селата
частна инициатива, не мо 11 хил. са на територи
Чупрене и Горни Лом.
же да се разчита само на
ята на община Чупрене
Стартира и вторият етап
общината.
и около 4 хил. дка - на
- Като говорим за
Белоградчик. Тук е един на социалната услу
га „Личен асистент” по
туризъм, това означава
ственото находище на
проекта „Подкрепа за
и добри пътища – какво глухар в Стара планина.
достоен живот”. В се
е състоянието на пъти
Това е естествен резер
ло Долни Лом открихме
щата в общината?
ват на смърчови и елови
- Имаме проект за
гори. В него нищо не мо Център за настаняване от
семеен тип за лица с пси
20 километра път, кой
же да се пипа, всичко е
то предстои да бъде
оставено да се развива по хически разстройства.
Това е част от дейностите,
естествен път.
направен. Направихме
заложени в Общинска
- През май месец в
16 км път Фалковец
та и Областна стратегия
Чупрене дойдоха деца
– Превала. Има как
за развитие на социални
от видинск
 ото учили
во още да се желае.
ще „Любен Каравелов” те услуги. До началото на
Тоя път, който е през
следващата година в село
с интересна мисия
Чупрене е държавен, по
Репляна ще бъде разкрит
– да почистят трев
независещи от нас при
и Център за настанява
ните площи тук и
чини на тоя етап още не
не на хора с деменция.
около вековното дърво
ремонтираме, въпреки
в Репляна. Как приема Проектът на общината
че хвърлихме много уси
те подобни инициативи? вече е внесен пред фи
лия това да стане. Той е
нансиращия орган за
Има ли практически
трети клас държавен път
одобрение.
смисъл от тях?
и не е в правомощията
Като идеи доста неща
- Беше голяма изнена
на общината, ние не мо

Резерват Чупрене

има да се правят - 20-ки
лометровият път, улици
и тротоари в Чупрене и
Горни Лом. Имаме проек
ти за около 9-10 милиона.
Сега подписваме
договори. Това са неща,
които сигурно до края на
другия мандат ще могат
да бъдат направени, да
се финализират, да бъдат
разплатени. Мръсен ка
нал няма, няма и да има,
това е скъпо.
Имаме проблем с
водата, че е мътна. Но то
ва е повече проблем на
ВиК. Не поддържат съ
оръженията. Тук вода
има от 30-те години. Тя
не е наша. Стопанисва
я ВиК. Осветлението на
селото сме го решили и
нямаме проблем – село
то е осветено, има над
900 улични енергоспестя
ващи лампи. Доста неща
успяхме да направим,
не искам да ги избро
явам подробно, но има
неща, които са направени
и хората ще отчетат това.
Всяка година сме давали
отчет пред тях и смятам,
че са доволни.
- За какво най-чес
то ви търсят хората?
Кои са най-честите им
проблеми?
- Най-много са проб
лемите с ромите, а
обикновено ме търсят
за това, което най-често
се случва в ежедневието
– за пари, за работа, за
кражби...
- Кое е нещото, което

аз не ви попитах, а вие
искате да го кажете?
- По-честичко да се
виждаме, да се срещаме
с медиите, тук сме много
отдалечени и журналис
тите рядко се сещат за
нас.
А и тук се случват ху
бави и интересни неща.
Наскоро беше торлаш
кият фолклорен събор
„Када кум прасе и ти
вречу” – винаги е мно
го интересен, с добро
посещение и много
участници. Торлашкият
хумор и фолклор са
всеизвестни. Създава
голямо настроение
и в участниците, и в
публиката.
Голям празник става.
Каня ви на 11 септември,
когато ще бъде кино
ложката изложба. И към
нея има голям интерес.
Миналата година доста
хора се събраха. Показаха
всякакви породи кучета имаше над 90 броя. Доста
реклама хвърлихме, 23 месеца доста ходене
имаше, но дойдоха учас
тници от цялата страна
- доста добре стана като
за първа година.
- И все пак в предиз
борно време сме, не
мога да не се изкуша да
ви попитам ще се кан
дидатирате ли пак?
- Това ми е първи ман
дат - живот и здраве,
може да се кандидатирам
пак, но това хората ще
кажат. ■

Слово делник
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В природен парк “Врачански
балкан” реализират
Директорът на
“Врачански балкан”
Николай Ненчев и
зам.-кметът Ани Василева
откриха обновен и обогатен
посетителски център пред
най-красивата българска
пещера Леденика
Ели ЦАНОВА
Със съвременни ин
формационни табла,
започващи с дарението
на врачанина Христанчо
Матов на земите около
пещерата, за най-извес
тните родни пещери, за
видовете прилепи, а те у
нас са 33, от тях 29 ви
да населяват скалите на
Врачански балкан, ин
формация за различните
типове пещери и за раз
витието на спелеологи
ята, Посетителски център
“Прилепа” в този си вид
предлага още докумен
тални филми за пещер
ното дело, различни ин
формационни материали
и сувенири. Напълно
обновена е и екопътеката
“Карст и биоразнообра
зие”. В продължение на

час и половина гостите
на пещерата, преди или
след излизането от нея,
ще могат да минат през
уникални карстови об
разувания да се запоз
наят с връзката между
карста и растителните
и животинските видове.
Трасето, което започва и
свършва при посетител
ския център, е направено
по-удобно и е интересно
за децата, с по-богата и
по-пълна информация са
поставените табели.
Николай Ненчев бла
годари на врачанската
община за съдействието
и подчерта, че за бъдеще
то на Врачански балкан,
за превръщането му в
привлекателно за туристи
и гости място те залагат
повече на реализацията

Програма "Интелигентна енергия - Европа - IEE"

Община Монтана
е партньор в
европейски проект
Разработката на FIT Consulting Италия
е озаглавен „Последната чиста миля ефективни местни власти в Европа за
екологично управление на транспорта”
Екип на Техническия университет на Дортмунд ще из
следва транспортното натоварване в рамките на град
Монтана и как може да се въздейств а върху него, така
че да бъдат намалени горивата, използвани от товарни
те автомобили, съобщи Дарик радио.
Изследването е част от международен проект,
по който Монтана е единственият български град
партньор. Това каза Деян Димитров, директор дирек
ция “Европейска интеграция и икономическо развитие”
в Община Монтана.
17 са участниците в проекта, сред които техничес
киуниверситети, градски управи, енергийни съвети и
специализирани фирми от Италия, Германия, Англия,
Полша, Малта, Португалия и Румъния. Разработката на
FIT Consulting Италия е озаглавена „Последната чиста
миля - ефективни местни власти в Европа за екологич
но управление на транспорта”.
Предложението е едно от 44-те одобрени за финан
сиране от общо 394 кандидатствали пред програмата
„Интелигентна енергия - Европа - IEE” на Европейската
комисия. Фондът, с който разполага програмата за пе
риода 2007-2013, е 730 млн. евро и чрез нея могат
да се финансират проекти в областта на енергийната
ефективност, възобновяемите енергийни източници и
повишение на енергийната ефективност на транспорта.
Срокът за изпълнение на проекта, в който Монтана
е партньор е 36 месеца. Очакваните резултати са
20% намаляване на потреблението на енергия и 15%
спад на използваното гориво за товарен транспорт
в градските зони. За това ще бъдат въведени както
стимулиращи, така и ограничаващи мерки като сък
ращаване на изминатите километри в градските зони,
използване на екологично чисти двигатели, предназ
начени за „последната миля” на товарния транспорт.
Ограничителните мерки ще засегнат движението в на
селените места на най-замърсяващите тежки товарни
превозни средства.
Стимулиращите мерки са насочени към увеличаване
на производството на чисти малки и средни товар
ни автомобили и 30% увеличение на кумулативни
инвестиции, направени от производителите за товарни
превозни средств а с алтернативни горива.■

мащабен
туристически
проект
на мащабния проект за
развитието на туризма,
финансиран със сред
ства от европейските
програми, разработен от
общината. Има увеличе
ние на туристите, които
идват да разгледат пеще
рата Леденика, но техни
ят брой все още не може
да достигне посетители
те преди кризата, през
най-силната 2008 година.
Заместник-кметът Ани

Василева, прерязвайки
лентата на модернизи
рания център пред входа
на пещерата, сподели,
че след допълнителни
корекции, препроектира
не и уточнения, големият
туристически проект
на общината, който ка
сае основно Леденика
и атракции в планината
на стойност над пет ми
лиона лева, се надява да
може да стартира проце

Към 30.06.2011 г. за областта с
изтичащ срок на валидност са 22 008
лични карти, 6730 паспорта и 5639
свидетелства за управление на МПС

ОДМВР - Монтана
отново приканва
гражданите, чиито лич
ни карти са с изтекъл
срок на валидност или
предстои този срок да
изтече, да се възползват
от факта, че в момента
няма опашки пред група
“Български докумен
ти за самоличност» при
ОДМВР и РУ “Полиция”
и да подадат заявление за подмяната им.
По последни данни към 30.06.2011 г. с изтичащ
срок на валидност през 2011 за област Монтана са
22 008 лични карти, 6 730 паспорта и 5 639 свиде
телства за управление на МПС.
По-големите ведомства, организации и учреж
дения могат да се възползват от възможността,
предоставяна от група “Български документи за

дурата по него след ме
сец-два.
От проекта е отпад
нало възстановяването
на лифта, по-добри за
общината са и услови
ята за дофинансиране.
Пак общината ще намери
средства за ремонтиране
на част от пътя до тази
изкл
 ючително атрак
тивна и красива част на
Балкана, който път, освен
от автомобили с туристи,

в по-голямата си част и
като километри, и като
натовареност, се изпол
зва от колите на мандра
“Пършевица”, собстве
ност на Димитър Зоров.
А млекопроизводител
номер едно в страната си
плаща данъците в съсед
ната софийска община
и не го е еня за разбития
път до най-красивите
места на нашата планина,
където е мандр
 ата му.■

самоличност” при ОДМВР и РУП, подмяната на
българските лични документи на техните служи
тели да бъде осъществяван чрез организиран
прием. За извършване на тази административна
услуга ръководителят на ведомството може да от
прави искане до директора на ОДМВР- Монтана.
Прием на заявле
ния на хора с трайни
увреждания и трудно
подвижни се осъществя
ва на място от мобилна
група.
За извършване на та
зи услуга е необходимо
близък или роднина да
подаде заявление до
директора на ОДМВРМонтана.
Законът за българските лични документи пред
вижда глоба от 20 лв. до 150 лв. за лицата, които
не подават заявление в срок до 30 дни за подмя
на на личната карта след изтичане на нейната
валидност. Същата глоба засяга и собств
 еници
те на паспорти, които не ги връщат в Паспортна
служба в тримесечен срок след изтичане на ва
лидността им.■

ОД МВР - Монтана
отново приканва
гражданите да подават
заявления за подмяна
на личните документи

рез октомври 2012 г. на
П
учебно-тренировъчната ба
за в Центъра за професионално
обучение ще се проведат де
монстрации по международния
проект „Дигитални и иноваци
онни технологии за сигурност и
действия на първите реагиращи

(пожарникари и спасители) при из
вънредна ситуация”. Това решиха
участниците в работната среща
провела се в Центъра за професи
онално обучение на  Главна дирекция
„Пожарна безопасност и защи
та на населението” в Монтана.
Домакин и ръководител на сре

щата бе инж. Венцислав
Райков – Началник на
ОУ ПБЗН – Монтана.
Участваха координа
торът на проекта,
от страна на френс
кия консорциум "Саджем"
– Филип Клемент и пар
тньорите от Франция
и Италия. Избрани
бяха сценариите, по
които да се тества
новосъздаденото обо
рудване за спасители и
пожарникари, за рабо
та в реална извънредна
ситуация:
●„Симулиране на авто
мобилна катастрофа с
пожар в тунел на авто
магистрала”;
● „Симулиране на по
жар в хотел”;
● „Симулиране на химическа ава
рия в завод”. Демонстрациите ще
се проведат пред наблюдатели от
Европейската комисия и 20 предс
тавители от страните в проекта:
Гърция, Италия, Франция, Холандия,
и Чехия.■

