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АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”
ЕНЕРГИЯ ЗА 
ЧИСТА ПРИРОДА
KOZLODUY NPP

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

Законтакти:0886/ 024 339
                          0876/ 537 952
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► Враца
Инж. Николай Иванов  е безс пор ни

ят кан ди дат 
на ле ви ца та 
за кмет на 
Враца. 
След дра
ма тич ни 
съ ве ща ния 
и срещи, 
найпос
ле име то 
на на ло жи
ли я се ка то 
един от най
ус пеш ни те 
вра чан с ки 
кме то ве бе 
ти тулу ва но 
да зас та

не сре щу кан ди да та на ГЕРБ в 
бит ка та за кмет с ко то мяс то на об
лас т ния град. Николай Иванов, 
нап ра вил през го ди ни те мно го за 
своя град Криводол и за се ла та 
от общи на та, вди га ви со ко лет
ва та, за що то той не са мо е един 
под гот вен, но и до ка зал се с дейс т
ви ята си ръководител. Лидерът на 
вра чан с ка та ор га ни за ция на БСП 
Цветелина Дамяновска ще во ди 
лис та та за об щин с ките съ вет ни
ци от ля во и е го то ва да се вклю чи 
в бор ба та в мес т ния пар ла мент за 
про ме ни в уп рав ле ни ето на Враца.
► Бяла Слатина
Венцислав Василев ще е офи ци ал

но обя ве ни ят  
кан ди дат на 
БСП за кмет на 
Бяла Слатина. 
Над сто про
ек та по 
раз лич ни те 
ев ро пейс ки и 
на ши програми, 
на раз ли чен 
етап са в ход 
в общината, 
ин вес ти ци
ите са за 26  
500 000 лева. 

Разчита на своя екип от доб ри 
специалисти, раз чи та на свър ше
но то до се га и на шанса да мо же 
да до ве де през след ва щия ман дат 
мно го от те зи про ек ти до финал. 
Веруюто му е, че не си тър си ра
бо та ка то кмет, а ис ка ра бо та, за 
да бъ де в пол за на хо ра та от Бяла 
Слатина.

►►► Продължава на 2-а стр.

БСП посочи свои 
кандидати
за кметове в
област Враца

На прак ти ка той 
ве че встъ пи в 
надпреварата
за нов ман дат
с девиза:
„Да про дъл жим
ев ро пейс ко то
раз ви тие на
Монтана!”
И синята ко али ция под
к ре пя се гаш ния кмет на 
Монтана Златко Живков за 
нов мандат, съ об щи ха ли де
ри те на СДС и на ДСБ Иво 

Иванов и Надя Горанова.
Двете пар тии са склю чи ли 

пре диз бор но споразумение, 
към ко ето очак ват да се при съ
еди нят още дес ни формации. 
Няма да се пред ла гат за съ
вет ни ци лица, бив ши аген ти на 
ДС. Три аген ции са нап ра ви
ли про уч ва ния за наг ла са та на 
избирателите. И три те да ват 
го ля ма пред ни на на се гаш ния 
кмет. 

На прак ти ка той ве че встъ
пи в бит ка та за нов ман дат с 
девиза: „Да про дъл жим ев
ро пейс ко то раз ви тие на 
Монтана!”■

В  деня на от во ре ните 
вра ти в АЕЦ “Козлодуй” най-
не тър пе ли ви бя ха 18-го диш-
на та Миглена Димитрова от 
Плевен и Гергана Захариева 
от Козлодуй, на 17 г., ко ито 
се ре гис т ри ра ха пър ви за 
посещение. Осеммесечната 
Дана Цолова от София бе 
най-мал ки ят гост на атом на та 
цен т ра ла в то зи ден, а Петър 
Славков, на 79 г., от Монтана 
– най-възрастният.

Денят на от во ре ни вра-
ти по ка за го ле мия ин те рес 
към инициативата. 451 ду ши 
из пол з ва ха въз мож нос т та да 

ви дят лич но как работи най-
го ля мо то елек т роп ро из вод с т-
ве но пред п ри ятие в страната. 

11-годишният Явор 
Тодоров от гр. Балчик из-
ми на 448 км, за да раз г ле да 
АЕЦ “Козлодуй”. В то зи 
ден атом на та елек т ро цен-
т ра ла пос рещ на по се ти-
те ли от Франция, Кипър, 
как то и от Враца, Видин, 
Лом, Пазарджик, Ловеч, 
Свищов, Велико Търново, 
Кюстендил, Шумен, Стара 
Загора, Пловдив и Перник. 

Гос ти те на централата 
по се ти ха ма шин ни те и 

ко манд ни те за ли на 440-ме-
га ва то вия вто ри и 1000-ме-
га ва то вия пе ти енергоблок. 
Водачи на гру пи те бя ха 
ек с пер ти, ко ито пред с та ви ха 
тех но ло ги ята на елек т роп ро-
из вод с т во от яд ре на енер гия 
пред посетителите.

В информационния цен-
тър на АЕЦ гос ти те гле да-
ха до ку мен тал ни фил ми и 
по лу чи ха пе чат ни из да ния 
с ин фор ма ция за яд ре на-
та енер ге ти ка и за АЕЦ 
“Козлодуй”. За всич ки 
по се ти те ли бя ха осо бе но 
ат рак тив ни де мон с т ра ци ите 

с про ти во по жар на техника, 
нап ра ве ни от спе ци алис ти-
те от Районно уп рав ле ние 
“Пожарна бе зо пас ност и за-
щи та на на се ле ни ето” – АЕЦ 
“Козлодуй”. През це лия ден 
же ла ещи те мо же ха да ви дят 
из мер ва не на ра ди аци он ния 
га ма-фон в ре ал но вре ме с 
мо бил на та ла бо ра то рия на 
атом на та централа.

От на ча ло то на 2011 г. 
бро ят на по се ти те ли те на 
АЕЦ “Козлодуй” е 1302 
души, съобщиха от отдел 
“Връзки с обществеността” 
на централата.■

451 видяха АЕЦ “Козлодуй” 
в деня на отворените врати

От на ча ло то на годината по се ти те ли те на атомната централа са 1302 души

Синята 
ко али ция 
под к ре пя
Златко
Живков
за нов 
ман дат 
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►►► Продължение от 1-а стр.

► Борован
Петър Цветковски, един от най че

па ти те и ос пор ва ни кме то ве в 
областта, неп ро ща ващ греш ки и 
на сво ите, и на опонентите си, ще 
е кан ди да тът за кмет на Борован. 
Със свое виж да не и свои по зи ции 
за бъ де що то раз ви тие на общините, 
не са мо на Борованската, с ком пе
тент ност ка то дъл го го ди шен кмет и 
уп рав ле нец. Той е съб рал екип от 
професионалисти, ко ето до ве де до 
ус пеш но то прид виж ва не на мно го 
про ек ти за общината. Цветковски е 
фа во ри тът за кмет, смя тат мно го хо
ра там.

► Хайредин
Радослав Стойков, е нас то ящи

ят кмет на 
об щи на 
Хайредин, 
кой то ще 
про дъл жа ва 
пре диз бор
но то  
със те за ние 
по ля ва
та писта. 
Кандидатът 
на БСП, 
кмет на ед ни 
от бо га ти
те на зе мя 
селища, но 
сил но за
сег на ти от 
де мог раф
с кия срив, 
стар ти ра ам

би ци оз но ня кол ко ма щаб ни про ек та 
с чуж дес т ран ни инвестиции, ко ито 
тряб ва да бъ дат до ве де ни до ус
пе шен край. Макар че в об щи на та 
без ра бо ти ца та е голяма, ня ма ни
как ва ико но ми ка засега, апе ти ти те 
към кмет с ко то мяс то са оче вид ни 
и мераклиите много. Въпреки ог ра
ни че ния й ре сурс от спе ци алис ти в 
общината, ре ализи ра не то на стар
ти ра ли те мал ка ВЕЦ на Огоста и 
дру ги про ек ти би да ло ед но съ жи
вя ва не как то на об щин с кия център, 
та ка и на се ли ща та в системата.
► Козлодуй
Борислав Борисов е дру ги ят 
си гу рен и офи ци ал но обя вен кан
ди дат на БСП за кмет в областта. 
Финансистът Борисов, бан кер в 
“Търговска бан ка “ – Козлодуй, 
вли за в пре диз бор на та бор ба ка
то независим, под к ре пян от БСП. 
Професионалист, ми нал през мес
т ния пар ла мент ка то съ вет ник от 
лис та та на социалистите, Борисов 
има яс на прог ра ма за уп рав ле ни
ето на богатата за ра ди цен т ра ла та 
община, на ко ято и е нуж на още по
доб ра визия.Пр
ед

из
бо

рн
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БСП посочи свои 
кандидати
за кметове в
област Враца

Мирослав ГЕТОВ
И то ва ля то Община 

Мездра ор га ни зи ра един-
с т ве на та по ро да си у нас 
сту ден т с ка бригада

Тя ще се про ве де от 18 
юли до сре да та на ме-
сец август. Възпитаниците 
на Алма матер от но во ще 
бъ дат ан га жи ра ни в бла го-
ус т ро ява не то на гр. Мездра 
и на със тав ни те се ла от 
общината. Кандидатите, изя-
ви ли же ла ние да се вклю чат 
в кампанията, са 74-ма – 45 
мла де жи и 29 девойки. 12 от 
тях са от с. Зверино. Както и 
досега, бъ де щи те вис шис ти 
ще бъ дат за чис ле ни на ра бо та 
към Общинско предприятие 
„Чистота”. 

Младите хо ра ще се тру дят 
на се дем ин ф рас т рук тур ни 
обек ти в гр. Мездра: над ли-
ва не на бор дю ри и по ла га не 
на тро то ар на нас тил ка по ул. 
„Ст. Караджа”; про из вод с т во 
на бе то но ви из де лия (тро-
то ар ни плочи, гра дин с ки и 
улич ни бордюри); „из кър п-
ва не” на вът реш нок вар тал ни 
улици; по ла га не на хо ри зон-
тал на път на мар ки ров ка и 
бо ядис ва не на елек т ри чес-
ки стълбове; про дъл жа ва не 

на пе ше ход на та алея по ул. 
„Ал. Стамболийски” в за пад-
на по со ка (в учас тъ ка меж ду 
„Топливо” и „Чет вор ка та”); 
бла го ус т ро ява не на меж дуб-
ло ко во то прос т ран с т во при 
„Химиците” (нап ра ва на дет-
с ка пло щад ка и офор мя не 
на улички),  до из г раж да-
не (на сип ва не на банкета) на 
бе то ни ра ни те нас ко ро две 
ули ци в кв. „Принчовец” и 

по чис т ва не на дъж до от веж-
да щи ка на ли и шахти.

В с. Зверино сту ден ти те 
ще пре бо яди сат два та въ же-
ни мос та (леси) над р. Искър 
и три те ма сив ни мос та над 
р. Златица, как то и па ра пе ти-
те и ог рад ни те съ оръ же ния 
пок рай жп ли ни ята София 
– Мездра; ще по чис т ват 
тро то ари от тре ва и храс то-
вид ни дървета; ще пос т ро ят 

под пор на сте на на ул. „Хр. 
Ботев”; ще из вър шат час ти-
чен ре монт на пло щад че то 
пред НЧ „Факел – 1926” и на 
дру ги тро то ар ни площи.

Община Мездра ор га ни зи-
ра лет ни сту ден т с ки бри га ди 
от 2001 г. В до се гаш ни те 10 
из да ния на та зи ал тер на тив на 
фор ма за тру до ва за етост са 
об х ва на ти 1145 бъ де щи те ма-
гис т ри и бакалаври.■

Община Мездра ор га ни зи ра лет ни сту ден т с ки бри га ди от 2001 г. 
В до се гаш ни те 10 из да ния на та зи ал тер на тив на фор ма за тру до ва
за етост са об х ва на ти 1145 бъ де щи те ма гис т ри и бакалаври

Сту ден т с ка бри га да ще
благоустроява общината

►ВдворанаОДЗ
„Звънче”вКулазапочнаха
водно-закалителните
процедури.Децатащеги
правятвноватапридо-
бивканадуваембасейн.В
горещитеднималчугани-
тещесезабавляватпод
внимателнитегрижина
медицинскияперсонали
госпожитевградината.
Нямакакданетистане
ведроиусмихнато,кога-
тогледашплискащитесе
децаичуешрадостните
имвиковеотигритевъв
водата.Желаемимтопло
лятоиведронастроение.

РъководствотонаОДЗ
„Звънче”благодаринаоб-
щинаКула,коятоотдели
отбюджетасисредст-
вазазакупуванетона
басейна.

ТЕКСТ И СНИМКА: 
ГАЛИНА СТОЯНОВА

На ба сейн в
ОДЗ "Звънче"

Правителството прие постановле
ние за пре дос та вя не на до пъл ни тел ни 
сред с т ва за до вър ши тел ни стро ител ни 
дейнос ти на обекти, вклю че ни в марш
ру ти те на ре ли ги оз ния ту ри зъм и за 
се ли ща без православни хра мо ве на 
об ща стойност от 224 000 ле ва

Министерският съвет,  чрез ди рек ция 
„Вероизповедания”, през пос лед ни те две го ди ни пря ко 
наб лю да ва и под по ма га стро ител с т во то на 10 но во из г
раж да щи се хра ма на Българската пра вос лав на цър к ва 
в на се ле ни мес та на те ри то ри ята на ко ито през пос лед
ни те 80 го ди ни не са из г раж да ни пра вос лав ни мо лит ве ни 

домове. За окон ча тел но то за вър ш ва не на 
стро ител с т во то на 4 от тях и за ре монт ни 
дейнос ти на дру ги 4 хра ма сумата, одоб ре
на днес от ка би не та ще бъ де разпределена, 
как то следва:

□ Храм „Св. ап. Петър и Павел“ — с. 
Комарево, об щи на Берковица  20 000 лв.

□ Храм „Св. Троица“  с. Стряма, об щи на 
Раковски, об ласт Пловдив  90 000 лв.

□ Храм „Св. арх. Михаил“  с. Крушево, об щи на 
Севлиево, об ласт Габрово  30 000 лв.

□ Храм „Св. Димитър“ – с. Порой, об щи на Поморие, об
ласт Бургас  30 000 лв.

□  Храм „Възнесение Господне“  с. Громшин, об щи на 
Бойчиновци 9000 лв.

□ Храм „Св. Възнесение“  с.Гор на Лука, об щи на 
Чипровци  25 000 лв.

□ Храм „Св. Параскева“  с. Смоляновци, об щи на 
Монтана  10 000 лв.

□ Храм „Св. Димитър“  с. Габровница, об щи на 
Монтана  10 000 лв.

Средствата ще бъ дат оси гу ре ни чрез прес т рук ту ри ра
не на раз хо ди те по цен т рал ния бю джет за 2011 г. по ре да 
на чл. 34, ал. 1 от Закона за дър жав ния бюджет.■

224 000 лева за 
пра вос лав ни хра мо ве
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Диана СИРАКОВА
- Г-н Костин, се ла та и 

мал ки те об щин с ки цен-
т ро ве се обезлюдяват. 
Все по ве че къ щи ос та-
ват за ви на ги затворени, 
до ка то ги раз ру ши 
времето. Много ли та ки-
ва има и в Чупрене?

- За съ жа ле ние е така. 
Имаме мно го пус те ещи 
къ щи в об щи на та – око-
ло 800 са. Тук има мно го 
мал ко мла ди хора. Има и 
такива, ко ито се завръщат, 
но то ва са пенсионери, 
ко ито се при би рат от 
градовете. През лятото 
ста ва по-оживено.

- Като човек, кой то е 
вът ре в нещата, има ли 
на чин да се пре бо рим 
с де мог раф с кия срив? 
Изобщо на къ де вър вим 
с този, на прак ти ка не-
раз ре шим проблем?

- Това тряб ва да е дър-
жав на политика. Сривът 
е тръг нал от дав на – още 
през 50-те, 60-те години. 
Тук не е има ло кой знае 
как во ка то работа. Бед-
ни сел с ки мом че та в един 
мо мент тръг ват да тър сят 
по-до бър жи вот и от то га-
ва на все ки 10 го ди ни с по 
1000 - 1200 чо ве ка на се-
ле ни ето намалява. 

- А как во ста ва със зе-
мя та – има ли кой да я 
обработва?

- Поч ти не се обработва. 
Имаме един зе ме дел-
с ки произ во ди тел в 
Протопопинци, кой то об-
ра бот ва око ло 3-4 хил. 
дка пше ни ца и царевица. 
Земята ни кой не я работи. 
Няма кой. Това е проблем, 
кой то е за поч нал вед-
нъж през 50-те го ди ни, 
и вто ри път след пре хо-
да – 1989 - 1990 година. 
Колко пред п ри ятия има ше 
то га ва – има ше те ле фо-
нен за вод в Долни Лом, 
там ра бо те ха 300 човека, 
пак в Долни Лом, в ав то-
сер ви за, ра бо те ха 130-140 
човека, в Чупрене има ше 
во енен завод, бо би на жен 
цех, от дел но АПК, МТС,  
дър во дел с ки це хо ве – по 
120-130 чо ве ка ра бо те-
ха и ос та на ха 5 човека. 
Така че тоя пре ход мно-
го жес то ко ни удари. Това 
бе ше ве че вто ри тла сък на 
вълната, ко ято поч ти обез-
лю ди селата. 

- Чупрене е мно го 
хубаво, уютно, как то 
е ха рак тер но за бал-
кан с ки те селца. Сега 
ста на мо да да го во рим 
за туризъм, ка то ос нов-
на дейност за по доб ни 
региони. Тук ид ват ли 
туристи? Изобщо за ту-

ри зъм мо же ли да се 
говори?

- За съ жа ле ние, в се ло-
то ту рис ти не ид ват - ня ма 
как во да им предложим. 
Туристите ид ват пре-
дим но за резервата. 
Това е ат рак ци ята тук. 
Туристическата база, ко-
ято има ме, е мно го мал ка 
за та ки ва це ли – око ло 
16-20 чо ве ка мо гат да бъ-
дат нас та не ни в нея. Но се 
пол з ва поч ти постоянно. 
Само през зи ма та има 
из вес тен спад, а в ос та-
на ло то вре ме се пол з ва 
от хората, ко ито ра бо тят 
тук. Така че ба за та дейс-
т ва целогодишно, но е 
мно го малка. За да има 
туризъм, тряб ва да има и 
час т на инициатива, не мо-
же да се раз чи та са мо на 
общината.

- Като го во рим за 
туризъм, то ва оз на ча ва 
и доб ри пъ ти ща – как во 
е със то яни ето на пъ ти-
ща та в общината?

- Имаме про ект за 
20 ки ло мет ра път, кой-
то пред с тои да бъ де 
направен. Направихме 
16 км път Фалковец 
– Превала. Има как-
во още да се желае. 
Тоя път, кой то е през 
Чупрене е държавен, по 
не за ви се щи от нас при-
чи ни на тоя етап още не 
ремонтираме, въп ре ки 
че хвър лих ме мно го уси-
лия то ва да стане. Той е 
тре ти клас дър жа вен път 
и не е в пра во мо щи ята 
на общината, ние не мо-

жем да кан ди датс т ва ме с 
про ект за него. Този път 
ни е проблем. Но има ме 
обещанието, уве ре ни ята 
на об лас т на та управа, че 
пъ тят ще бъ де оправен. 
Така че, смя там  до го ди-
на и то зи въпрос да бъ де 
изчистен. Лошата ин ф рас-
т рук ту ра не во ди ту рис ти 
и пре чи на раз ви тие то на 
бизнеса.

- Споменахте 
резервата ка то един с т-
ве но то ин те рес но не що 
тук – не що по ве че за 
него?

- Резерватът е под 
еги да та на ЮНЕСКО. 
Стопанисва го РИОС – 
Монтана. Площта му е 
око ло 15 хил. дка, ка то 
11 хил. са на те ри то ри-
ята на об щи на Чупрене 
и око ло 4 хил. дка - на 
Белоградчик. Тук е един-
с т ве но то на хо ди ще на 
глу хар в Стара планина. 
Това е ес тес т вен ре зер-
ват на смър чо ви и ело ви 
гори. В не го ни що не мо-
же да се пипа, всич ко е 
ос та ве но да се раз ви ва по 
ес тес т вен път.

- През май ме сец в 
Чупрене дойдо ха де ца 
от ви дин с ко то учи ли-
ще „Любен Каравелов” 
с ин те рес на ми сия 
– да по чис тят трев-
ни те пло щи тук и 
око ло ве ков но то дър во 
в Репляна. Как при ема-
те по доб ни инициативи? 
Има ли прак ти чес ки 
сми съл от тях?

- Беше го ля ма из не на-

да за мен. Хубаво е, че 
има та ка ва инициатива, 
до ри се за рад вах ме, ка то 
ка за ед на от госпожите, 
че по тоя пр о ект пред с-
тои още ед но ид ва не през 
октомври. Така че, ху-
ба ва е ини ци ати ва та и 
я приветстваме. Децата 
по лу чи ха гра мо ти ка то 
приз на ние за по чис т-
ва не на око лн а та среда. 
Дори си обещахме, че на-
есен ще нап ра вим за ед но 
с де ца та ед но по се ще ние 
на резервата. Общината 
ще под си гу ри превоза. 
Дай Боже, по ве че та ки ва 
ини ци ати ви да има. Дай 
Боже, по ве че учи ли ща да 
имат тая инициатива. 

- Казахте, че поч ти 
ня ма мла ди хо ра тук 
– то га ва учи ли ща та в 
как во със то яние са? И 
кол ко учи ли ща са ос та-
на ли на те ри то ри ята на 
общината?

- В об щи на та има ме две 
учи ли ща – ед но то е тук, 
в Чупрене – ОУ „Акад. 
Михаил Димитров”, а 
дру го то - в се ло Горни 
Лом – ОУ „Христо 
Ботев”. Това са средищни, 
за щи те ни училища. В 
ту каш но то учи ли ще се 
обу ча ват над 40 деца, а 
в Горни Лом - око ло 60. 
Но на тоя етап ня ма ме 
проблеми. 

- Към края на ман да-
та сте – как во ус пях те 
да нап ра ви те и как во не 
успяхте?

- Основният ак цент в 
из раз ход ва не то на об щин-
с ки те па ри са де ца та и 
хо ра та в не рав нос той но 
по ло же ние – со ци ал-
но слаби, инвалиди, 
пенсионери. В та зи връз-
ка - ремонтирани и 
мо дер ни зи ра ни са дет-
с ки те гра ди ни в се ла та 
Чупрене и Горни Лом. 
Стартира и вто ри ят етап 
на соци ал на та ус лу-
га „Личен асис тент” по 
про ек та „Подкрепа за 
дос то ен жи вот”. В се-
ло Долни Лом от к рих ме 
Център за нас та ня ва не от 
се ме ен тип за ли ца с пси-
хи чес ки разстройства. 
Това е част от дейностите, 
за ло же ни в Об щин с ка-
та и Об лас т на стра те гия 
за раз ви тие на со ци ал ни-
те услуги. До на ча ло то на 
след ва ща та го ди на в се ло 
Репляна ще бъ де раз к рит 
и Център за нас та ня ва-
не на хо ра с деменция. 
Проектът на об щи на та 
ве че е вне сен пред фи-
нан си ра щия ор ган за 
одоб ре ни е . 
Ка то идеи дос та не ща 

има да се пра вят - 20-ки-
ло мет ро ви ят път, ули ци 
и тро то ари в Чупрене и 
Горни Лом. Имаме про ек-
ти за око ло 9-10 милиона. 
Сега под пис ва ме 
договори. Това са неща, 
ко ито си гур но до края на 
дру гия ман дат ще мо гат 
да бъ дат направени, да 
се финализират, да бъ дат 
разплатени. Мръсен ка-
нал няма, ня ма и да има, 
то ва е скъпо. 

Имаме проб лем с 
водата, че е мътна. Но то-
ва е  по ве че проб лем на 
ВиК. Не под дър жат съ-
оръ же ни ята. Тук во да 
има от 30-те години. Тя 
не е наша. Стопанисва 
я ВиК. Осветлението на 
се ло то сме го ре ши ли и 
ня ма ме проб лем – се ло-
то е осветено, има над 
900 улич ни енер гос пес тя-
ва щи лампи. Доста не ща 
ус пях ме да направим, 
не ис кам да ги из б ро-
явам подробно, но има 
неща, ко ито са нап ра ве ни 
и хо ра та ще от че тат това. 
Всяка го ди на сме да ва ли 
от чет пред тях и смя там, 
че са доволни.

- За как во най-чес-
то ви тър сят хората? 
Кои са най-чес ти те им 
проблеми?

- Най-мно го са проб-
ле ми те с ромите, а 
обик но ве но ме тър сят 
за това, ко ето най-чес то 
се случ ва в ежед не ви ето 
– за пари, за работа, за 
кражби...

- Кое е нещото, ко ето 

аз не ви попитах, а вие 
ис ка те да го кажете?

- По-чес тич ко да се 
виждаме, да се сре ща ме 
с медиите, тук сме мно го 
от да ле че ни и жур на лис-
ти те ряд ко се се щат за 
нас. 

А и тук се случ ват ху-
ба ви и ин те рес ни неща. 
Наскоро бе ше тор лаш-
ки ят фолк ло рен съ бор 
„Када кум пра се и ти 
вре чу” – ви на ги е мно-
го интересен, с доб ро 
по се ще ние и мно го 
участници. Торлашкият 
ху мор и фолк лор са  
всеизвестни. Създава 
го ля мо нас т ро ение 
и в участниците, и в 
публиката. 

Голям праз ник става. 
Каня ви  на 11 септември, 
ко га то ще бъ де ки но-
лож ка та изложба. И към 
нея има го лям интерес. 
Миналата го ди на дос та 
хо ра се събраха. Показаха 
вся как ви по ро ди ку че та - 
има ше над 90 броя. Доста 
рек ла ма хвърлихме, 2-
3 ме се ца дос та хо де не 
имаше, но дойдо ха учас-
т ни ци от ця ла та стра на 
- дос та доб ре ста на ка то 
за пър ва година. 

- И все пак в пре диз-
бор но вре ме сме, не 
мо га да не се из ку ша да 
ви по пи там ще се кан-
ди да ти ра те ли пак? 

- Това ми е пър ви ман-
дат - жи вот и здраве, 
мо же да се кан ди да ти рам 
пак, но то ва хо ра та ще 
кажат. ■

Община Чупрене е раз по ло же
на в се ве ро за пад на та част на 

страната, в се вер ни те и се ве ро из
точ ни те скло но ве на Стара планина, 
не пос ред с т ве но до дър жав на та 
гра ни ца с Република Сърбия, око
ло ус ти ето на р.Лом и р.Чупренска, 
в под но жи ето на найви со кия връх 
в Западна Стара пла ни на – вр. 
Миджур. Повече от 50 % от те ри то ри
ята на об щи на та е за ета от го ри . 
Тук се на ми ра и при род ни ят ре зер ват 

Чупрене. Той е с площ 1439,2 ха. 
Създаден е с цел за паз ва не на 

найсе вер ни те иг ло лис т ни го ри в 
България, със та ве ни от смърч и ела. 
Други при род ни за бе ле жи тел нос ти 
са: мес т нос т та Бекинска шо бър
ка (с. Чупрене), Реплянската гла ма 
(с.Репляна), Бела сте на (с. Долни 
Лом), връх  Ми джур и връх  Т ри уши, 
пе ще ри те Леви су хи печ и Десни су хи 
печ (с. Долни Лом).

Девет се ла вли зат в със та ва на 

общината. Пого ле ми те са Чупрене 
 616 жи те ли,  и с. Горни Лом  807 
жители. Според офи ци ал на та ста тис
ти ка об що в об щи на та жи ве ят 2904 
души. 

Някога тук е ки пял живот, има ло е 
до бър по ми нък за хората. Сега всич
ко е минало, пре вър на ло се в гор чив 
и тъ жен спо мен за един поспо ко ен 
и си гу рен живот. Младите са тръг на
ли по све та да тър сят препитание. 
Къщите ед на по ед на осиротяват.  

В раз го во ра ни кме тът Ваньо 
Костин е пестелив, а и от пре диш ни 
раз го во ри с не го знам, че пред по чи
та дру ги те да го во рят за ра бо та та му. 
Той пред по чи та да я върши. 

Затова и при каз ка та ни тръг ва не от 
как во е нап ра ве но през мандата, а за 
селото, за хората, за живота, за това, 
че мал ки те осе за тел но обезлюдяват, 
ед но по ед но кит ни те ня ко га се
ла прос то из чез ват от кар та та и 
спомените.

Ваньо Костин, кметнаобщинаЧупрене:

Резерват Чупрене
Чупрене е из ход ни ят пункт на 4 от де сет те 

еко пъ те ки в ра йо на на общината. За всич ки тях 
крайни ят пункт са кра си ви те мес т нос ти с над
мор с ка ви со чи на 1300 м Бекинска шо бър ка и 
Мартинов камък. Там има и ус ло вия за не кол код
нев но пре би ва ва не  око ло 40  50 легла.  
Със спе ци ал но раз ре ши тел но и опи тен во дач 
в иг ло лис т на та го ра мо же да се ви ди за щи
те ни ят глухар. Тук е найсе вер но то на хо ди ще 
на то зи зас т ра шен от из чез ва не пред с та ви
тел на жи во тин с ко то царство. През про лет та 
и ля то то  мо гат да се ви дят и ред ки те ви до ве 
планински божур, петров кръст, жълта тинтява, 
нарцисовата съсънка. След ле тен дъжд от вър
хо ве те на Поповица (1500 м) на из ток се виж дат 
во ди те на Дунав. По тия мес та мо же да се за
бе ле жат и скалният орел и сръбската рамонда, 
ко ято оби та ва скал ни те ниши. Това е един с т
ве но то растение, ко ето при те жа ва тайна та на 
възкръсването. Поставено в под хо дя ща сре да, 
след ця ла го ди на в хер ба рия то се съживява!

Резерватът Чупрене е създаден, за да се 
за па зи ед но от найго ле ми те ес тес т ве ни мес то
оби та ния на обик но ве ния смърч. В бу фер на та 
зо на мо гат да се ви дят ета лон ни бу ко ви гори. 
Установени са и 170 ви да пернати, 53 ви да 
бозайници, от ко ито 14 ви да прилепи, 11 ви да 
зем но вод ни и 15 ви да влечуги. 

Журналистите ряд ко 
се се щат за нас
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Разработката на FIT Consulting Италия 
е озаг ла вен  „Последната чис та ми ля  
ефек тив ни мес т ни влас ти в Европа за 
еко ло гич но уп рав ле ние на транспорта”

Екип на Техническия уни вер си тет на Дортмунд ще из
с лед ва тран с пор т но то на то вар ва не в рам ки те на град 
Монтана и как мо же да се въз дейс т ва вър ху него, та ка 
че да бъ дат на ма ле ни горивата, из пол з ва ни от то вар ни
те автомобили, съобщи Дарик радио. 

Изследването е част от меж ду на ро ден проект, 
по ко йто Монтана е един с т ве ният бъл гар с ки град 
партньор. Това каза Деян Димитров, ди рек тор ди рек
ция “Европейска ин тег ра ция и ико но ми чес ко развитие” 
в Община Монтана.

17 са учас т ни ци те в проекта, сред ко ито тех ни чес
ки  университети, град с ки управи, енер гий ни съ ве ти и 
спе ци али зи ра ни фир ми от Италия, Германия, Англия, 
Полша, Малта, Португалия и Румъния. Разработката на 
FIT Consulting Италия е озаг ла вена „Последната чис та 
ми ля  ефек тив ни мес т ни влас ти в Европа за еко ло гич
но уп рав ле ние на транспорта”.

Предложението е ед но от 44те одоб ре ни за фи нан
си ра не от об що 394 кан ди датс т ва ли пред прог ра ма та 
„Интелигентна енер гия  Европа  IEE” на Европейската 
комисия. Фондът, с кой то раз по ла га прог ра ма та за пе
ри ода 20072013, е 730 млн. ев ро и чрез нея мо гат 
да се фи нан си рат про ек ти в об лас т та на енер гийна та 
ефективност, въ зоб но вя еми те енер гий ни из точ ни ци и 
по ви ше ние на енер гийна та ефек тив ност на транспорта.

Срокът за из пъл не ние на проекта, в кой то Монтана 
е пар т ньор е 36 месеца. Очакваните ре зул та ти са 
20% на ма ля ва не на пот реб ле ни ето на енер гия и 15% 
спад на из пол з ва но то го ри во за то ва рен тран с порт 
в град с ки те зони. За то ва ще бъ дат въ ве де ни как то 
стимулиращи, та ка и ог ра ни ча ва щи мер ки ка то сък
ра ща ва не на из ми на ти те ки ло мет ри в град с ки те зони, 
из пол з ва не на еко ло гич но чис ти двигатели, пред наз
на че ни за „пос лед на та миля” на то вар ния транспорт. 
Ограничителните мер ки ще за сег нат дви же ни ето в на
се ле ни те мес та на найза мър ся ва щи те теж ки то вар ни 
пре воз ни средства.

Стимулиращите мер ки са на со че ни към уве ли ча ва не 
на про из вод с т во то на чис ти мал ки и сред ни то вар
ни автомобили и 30% уве ли че ние на ку му ла тив ни 
инвестиции, нап ра ве ни от про из во ди те ли те за то вар ни 
пре воз ни сред с т ва с ал тер на тив ни горива.■

Ели ЦАНОВА
Със съв ре мен ни ин-

фор ма ци он ни табла, 
за поч ва щи с да ре ни ето 
на вра ча ни на Христанчо 
Матов на зе ми те око ло 
пещерата, за най-из вес-
т ни те род ни пе ще ри, за 
ви до ве те прилепи, а те у 
нас са 33, от тях 29 ви-
да на се ля ват ска ли те на 
Врачански балкан, ин-
фор ма ция за раз лич ни те 
ти по ве пе ще ри и за раз-
ви ти ето на спе ле оло ги-
ята, Посетителски цен тър 
“Прилепа” в то зи си вид 
пред ла га още до ку мен-
тал ни фил ми за пе щер-
но то дело, раз лич ни ин-
фор ма ци он ни ма те ри али 
и сувенири. Напълно 
об но ве на е и еко пъ те ка та 
“Карст и би ораз но об ра-
зи е”. В про дъл же ние на 

час и по ло ви на гос ти те 
на пещерата, пре ди или 
след из ли за не то от нея, 
ще мо гат да ми нат през 
уни кал ни кар с то ви об-
ра зу ва ния да се за поз-
на ят с връз ка та меж ду 
кар с та и рас ти тел ни те 
и жи во тин с ки те видове. 
Трасето, ко ето за поч ва и 
свър ш ва при по се ти тел-
с кия център, е нап ра ве но 
по-удоб но и е ин те рес но 
за децата, с по-бо га та и 
по-пъл на ин фор ма ция са 
пос та ве ни те табели. 

Николай Ненчев бла-
го да ри на вра чан с ка та 
об щи на за съ дейс т ви ето 
и подчерта, че за бъ де ще-
то на Врачански балкан, 
за прев ръ ща не то му в 
прив ле ка тел но за ту рис ти 
и гос ти място те за ла гат 
по ве че на ре али за ци ята 

на ма щаб ния про ект за 
раз ви ти ето на туризма, 
фи нан си ран със сред-
с т ва от ев ро пейс ки те 
програми, раз ра бо тен от 
общината. Има уве ли че-
ние на туристите, ко ито 
ид ват да раз г ле дат пе ще-
ра та Леденика, но тех ни-
ят брой все още не мо же 
да дос тиг не по се ти те ли-
те пре ди кризата, през 
най-сил на та 2008 година. 
Заместник-кме тът Ани 

Василева, пре ряз вай ки 
лен та та на мо дер ни зи-
ра ния цен тър пред вхо да 
на пе ще ра та, спо де ли, 
че след до пъл ни тел ни 
корекции, преп ро ек ти ра-
не и уточ не ния, го ле мият 
ту рис ти чес ки про ект 
на об щи на та, кой то ка-
сае ос нов но Леденика 
и ат рак ции в пла ни на та 
на стойност над пет ми-
ли она лева, се на дя ва да 
мо же да стар ти ра про це-

ду ра та по не го след ме-
сец-два .  

От про ек та е от пад-
на ло въз с та но вя ва не то 
на лиф та, по-доб ри за 
об щи на та са и ус ло ви-
ята за дофинансиране. 
Пак об щи на та ще на ме ри 
сред с т ва за ре мон ти ра не 
на част от пъ тя до та зи 
из к лю чи тел но ат рак-
тив на и кра си ва част на 
Балкана, кой то път, ос вен 
от ав то мо би ли с туристи, 

в по-го ля ма та си част и 
ка то ки ло мет ри, и ка то 
натовареност, се из пол-
з ва от ко ли те на ман д ра 
“Пършевица”, соб с т ве-
ност на Димитър Зоров. 

А мле коп ро из во ди тел 
но мер ед но в стра на та си 
пла ща да нъ ци те в съ сед-
на та со фийс ка об щи на 
и не го е еня за раз би тия 
път до най-кра си ви те 
мес та на на ша та пла ни на , 
къ де то е ман д ра та му.■

В природен парк “Врачански 
балкан” реализират

мащабен 
туристически 
проект

Ди рек то рът на 
“Врачански балкан” 
Николай Ненчев и 
за м.кме тът Ани Василева
откриха об но вен и обо га тен
по се ти тел с ки цен тър пред
найкра си ва та бъл гар с ка
пе ще ра Леденика

Община Монтана 
е партньор в 
европейски проект

Към 30.06.2011 г. за об лас т та с 
из ти чащ срок на ва лид ност са 22 008 
лич ни карти, 6730 пас пор та и 5639 
сви де тел с т ва за уп рав ле ние на МПС

ОДМВР  Монтана 
от но во при кан ва 
гражданите, чи ито лич
ни кар ти са с из те къл 
срок на ва лид ност или 
пред с тои то зи срок да 
изтече, да се въз пол з ват 
от факта, че в мо мен та 
ня ма опаш ки пред гру па 
“Български до ку мен
ти за самоличност» при 
ОДМВР и РУ “Полиция” 
и да по да дат за яв ле ние за под мя на та им.

По пос лед ни дан ни към 30.06.2011 г. с из ти чащ 
срок на ва лид ност през 2011 за об ласт Монтана са 
22 008 лич ни карти, 6 730 пас пор та и 5 639 сви де
тел с т ва за уп рав ле ние на МПС.

Пого ле ми те ведомства, ор га ни за ции и уч реж
де ния мо гат да се въз пол з ват от възможността, 
пре дос та вя на от гру па “Български до ку мен ти за 

са мо лич ност” при ОДМВР и РУП, под мя на та на 
бъл гар с ки те лич ни до ку мен ти на тех ни те слу жи
те ли да бъ де осъ щес т вя ван чрез ор га ни зи ран 
прием. За из вър ш ва не на та зи ад ми нис т ра тив на 
ус лу га ръ ко во ди те лят на ве дом с т во то мо же да от
п ра ви ис ка не до ди рек то ра на ОДМВР Монтана. 

Прием на за яв ле
ния на хо ра с трай ни 
ув реж да ния и труд но 
под виж ни се осъ щес т вя
ва на мяс то от мо бил на 
група. 

За из вър ш ва не на та
зи ус лу га е не об хо ди мо 
бли зък или род ни на да 
по да де за яв ле ние до 
ди рек то ра на ОДМВР 
Монтана.

Законът за бъл гар с ки те лич ни до ку мен ти пред
виж да гло ба от 20 лв. до 150 лв. за лицата, ко ито 
не по да ват за яв ле ние в срок до 30 дни за под мя
на на лич на та кар та след из ти ча не на нейна та 
валидност. Същата гло ба за ся га и соб с т ве ни ци
те на паспорти, ко ито не ги връ щат в Паспортна 
служ ба в три ме се чен срок след из ти ча не на ва
лид нос т та им.■

ОД МВР - Монтана 
от но во при кан ва 
граж да ни те да по да ват
за яв ле ния за под мя на
на лич ни те до ку мен ти

Презоктомври2012г.на
учебно-тренировъчнатаба-

завЦентъразапрофесионално
обучениещесепроведатде-
монстрациипомеждународния
проект„Дигиталниииноваци-
оннитехнологиизасигурности
действиянапървитереагиращи

(пожарникарииспасители)прииз-
вънреднаситуация”.Товарешиха
участницитевработнатасреща
провеласевЦентъразапрофеси-
оналнообучениенаГлавнадирекция
„Пожарнабезопасностизащи-
тананаселението”вМонтана.
Домакиниръководителнасре-

щатабеинж.Венцислав
Райков–Началникна
ОУПБЗН–Монтана.
Участвахакоордина-
торътнапроекта,
отстрананафренс-
кияконсорциум"Саджем"
–ФилипКлементипар-
тньоритеотФранция
иИталия.Избрани
бяхасценариите,по
коитодасетества
новосъздаденотообо-
рудванезаспасителии
пожарникари,зарабо-
тавреалнаизвънредна
ситуация:

●„Симулираненаавто-
мобилнакатастрофас
пожарвтунелнаавто-
магистрала”;

●„Симулираненапо-
жарвхотел”;

●„Симулираненахимическаава-
риявзавод”.Демонстрациитеще
сепроведатпреднаблюдателиот
Европейскатакомисияи20предс-
тавителиотстранитевпроекта:
Гърция,Италия,Франция,Холандия,
иЧехия.■


