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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

а летището на мон
Н
танската фирма „Ава
спорт” край с. Ерден от

20 до 23 юли т.г. се със
тоя 46-ото открито
републиканско първен
ство на България по
парашутизъм с учас
тието на отбори от
България, Сърбия,
Русия, Черна гора и
Казахстан.
Републикански шампи
он на България стана
отборът на „Аероклуб”Монтана, следван от
отбора на Военновъздушните сили и
от „Аероклуб” – Горна
Оряховица. В между
народното състезание
първи стана национал
ният отбор на Сърбия,
следван от младежки
ят национален отбор на
Русия и от Българският
национален отбор.
Индивидуален победи
тел в състезанието е
Александър Цветков от
Сърбия. ТЕКСТ И СНИМКА:

Аероклуб - Монтана
е републикански
шампион

КРУМ КРУМОВ

В Мездра усилено
ремонтират улиците
улици в кв. “Принчовец”.
До края на годината предстои да
Вече приключи цялостната рекон
бъде извършен текущ ремонт на всич
струкция на 3 възлови пътни артерии
ки вътрешноквартални улици между
в Мездра: ул. “П. Р. Славейков”,
ул. “Георги Димитров” и “Брусенско
“Ком” и “Просвета”. Те са изцяло
преасфалтирани, положена е хоризон шосе” в Мездра. Рехабилитацията
талната и вертикалната им маркировка. включва “изкърпване” на улични
Завърши и изграждането на улицата те платна и запълване на дупките с
асфалт. Сред останалите обекти, за
към гробищния парк в с. Очин дол. В
ложени за текущ ремонт, са южното
момента се работи по възстановяване
на шосейната настилка на 450-метров платно на ул. “Ал. Стамболийски” (в
участък от централната улица “Георги отсечката от пазара до “Топливо”),
ул. “Стефан Караджа” и “Веслец”
Димитров” в с. Оселна по трасето
и локалното платно северно от
на положения наскоро водопровод в
“Стамболийски”.
селото.
Предвижда се също
В петте инфрас Община Мездра
труктурни проекта изпълнява по график направа на тротоарите
и надливане на бор
са вложени над
дюрите по ул. “Ст.
125 000 лв. от капи своята програма за
таловите разходи в ремонт на уличната Караджа”, боядисва
не на електрическите
ощинския бюджет.
мрежа в града
стълбове от градско
Изпълнители
то улично осветление,
и част от селата
на ремонтни
благоустрояване на
те дейности са
междублоковото пространство при
фирмите “Гарант-90”, Враца и
“Химиците” и продължаване на пеше
“Пътинженеринг”, Монтана.
ходната алея по ул. “Стамболийски”
Междувременно служители на
в западна посока (в участъка между
Общинско предприятие “Чистота” и
безработни, наети по програмата за по “Топливо” и “Четворката”). В послед
ните дейности активно ще се включат
мощник пътен строител, положи 500
участниците в лятната студентска
кв. м бетонови тротоарни плочи, 210
бригада.
линейни метра улични и 80 л. м гра
Наскоро приключи и изкърпв ане
дински бордюри по ул. “Славейков”,
то и на една част от 4-класната пътна
информира Валентин Генов – орга
мрежа, между които са отсечките
низатор “Строителство и ремонт” в
комуналното предприятие. В заключи Крапец – Боденец, Ослен Криводол –
телен етап е застилането с бетон на две Лик и в с. Ребърково.■
Мирослав ГЕТОВ

АНАТОЛИЙ МЛАДЕНОВ

Избори 2011

Т

ой е роден през 1961 г. в
Монтана, където е израснал
и учил във Второ ОУ и ТМТ „Юрий
Гагарин”. През 1984 г. е завършил
Военното училище „Васил Левски”
– гр. Велико Търново. Завършил е
и Софийския университет „Свети
Климент Охридски” – 1993 г., със сте
пен „Магистър” по специалността
„Социология”.
Анатолий Младенов е работил ка
то социолог в различни структури на
Министерството на отбраната и във
Военна академия „Георги Стойков
Раковски”, където е преподавал
„Социология” и „Основи на социално
то управление”, и други предмети от
областта на обществените науки.
Дълго време е бил офицер в служ
бите за сигурност на Министерството
на отбраната и Държавна агенция
„Национална сигурност”, откъдето
преди броени месеци е напуснал по
ради придобиване правото на пенсия.
Женен е от 26 години, съпругата му
е медицинска сестра. С нея имат две
деца – дъщеря на 25 г. и син на 13.

►За акцентите в предизборната
програма на Анатолий Младенов
четете на 4-а стр.

R.I.P.  Ейми Уайнхаус

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”
ЕНЕРГИЯ ЗА
ЧИСТА ПРИРОДА
KOZLODUY NPP

►►► 4-а стр.

Волен Сидеров
и Павел Шопов
са кандидатите
на “Атака”
за президент и вице
в избори 2011
Това реши
Съвещателният
сбор на
националистите,
който включва
Централния сбор
на партията,
депутатите,
областните и
общински пред
седатели на
“Атака”. Над 260
делегати в зала
“Тържествена” на
“Врабча” 1 заста
наха единодушно
зад кандидатура
та на лидера си.
ВОЛЕН СИДЕРОВ
По време на
съвещателния
сбор областни
те и общински
координатори от
цялата страна на
“Атака”, в това
число и област
ният координа
тор на Монтана
Адриан Асенов и
всички общински
координатори от
област Монтана,
отчетоха готов
ността си за
изборите.
Стана ясно, че
само за няколко
ПАВЕЛ ШОПОВ
дни са събрани
над 10 200 подписа
за президент и около 10 000 за местни
те избори при нужните според закона
7000 за регистрация на кандидатите на
“Атака”.
Волен Сидеров, кандидат-президент
на “Атака”, каза: “Благодаря за дове
рието – няма да го проваля. Ще се
бия както през 2006 г., защото “Атака”
остава единствената партия, която
знае какво трябва да се направи за
България.”■

Слово делник
Окончателни
резултати за
област Монтана
от преброяването
на населението
и жилищния фонд
Население
Към 01.02.2011 г. населени
ето на област Монтана е 148 098
души. Тук живее 2,0 на сто от на
селението на страната. По брой
население област Монтана се на
режда на 18 място.
От общото население 75 257
(50.2%) са жени и 72 841души
(48.8%) са мъже, или на 1000 мъ
же се падат 1033 жени.
Запазва се тенденцията на
урбанизация. В градовете на об
ласт Монтана живеят 94345 души
или 63,7%, а в селата живеят 53
753 души или 36,3% от населени
ето на областта.
Окончателните данни от
Преброяване 2011 година
потвърдиха, че област Монтана е
засегната в най-голяма степен от
тенденцията на обезлюдяване ка
то преди нея са само областите
Враца и Видин. В периода между
двете преброявания 2001 – 2011 г.
населението на областта намалява
с 34 160 души, което представлява
средногодишен темп на намаление
от 1.75%. /За страната средного
дишния темп на намаление за този
период е 0,7%./
Повече от половината от нама
лението на населението (57,8%)
се дължи на отрицателния естес
твен прираст (повече починали от
родени лица). Другата половина
се дължи на вътрешната и външ
ната миграция, като вътрешната
миграция е почти два пъти /1,7/ поголяма от външната.
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Европейско качество по стандарт
оследните седми
П
ци бяха белязани
от нестихващи комен

имат равни права и
информация. Новото в
законодателната рамка
тари за пилешкото
е задължителното до
месо – има ли вода в
бавяне на информация
пилето и какво си ку
за енергийната кало
пуват потребителите.
рийност на храните.
В Европейския пар
Новите правила включ
ламент приеха нови
ват дори детайли като
правила за производи
размера на шрифта
телите в границите на
на етикетите. “В бъде
ЕС. Това е закон, който
ще гражданите на ЕС
ще се въведе директ
ще получават повече
но и в България като
и по-пълна информа
част от общото евро
ция за съдържанието
пейско законодателство. на храните”, каза гер
Така производители
манск ият евродепутат
те и потребителите ще
Ренате Зомер. Някои от

правилата в България
бяха въведени от
министъра на земе
делието Мирослав
Найденов, изпреварва
що преди европейското
законодателство. Такова
е задължителното из
писване на продуктите
заместители, непосред
ствено под търговската
марка, както и въвеж
дане на стандарт за
имената – или е сире
не и кашкавал, или е
продукт.
Сиренето без мляко
вече няма да може да се

нарича “сирене в целия
ЕС до няколко години.
В приетия от ЕП рег
ламент е записано, че
производителите на ме
со задължително трябва
да посочват, ако в него
има вода, която е пове
че от 10% от теглото му.
Нови правила за етики
рането не се въвеждат
само за производители
те на алкохол.
В тази връзка по
търсихме един от
най-големите български
производители на пи
лешки продукти.

Чавдар Пейчев,
изпълнителен директор на Птицекомбината в Монтана:

Не качеството, а цената
отличава
българските от
европейските
продукти
Българският потребител познава качествения
пилешки продукт и го цени, но цената остава важен
фактор, казва изпълнителният директор на един
от най-големите български птицекомбинати

Териториално
разпределение

Най-голяма по брой на населе
нието е община Монтана, в която
живеят 53 856 или малко повече от
една трета от населението на об
ластта /36,4%/, а най-малката е
община Георги Дамяново с населе
ние 2 771 души (1,9%).
За периода между двете преб
роявания населението на всички
общини е намаляло. Най-малко е
намалението на населението в об
щина Монтана - с 12,3%. След нея
се нареждат общините Вършец
и Берковица – с около 17 на сто,
община Лом – с около 20 на сто.
Най-голямо намаление има при об
щина Георги Дамяново, която за 10
години се е стопила с повече от ед
на трета /37.9 на сто/. Останалите
6 общини населението в тях нама
лява с около една четвърт.
Населението на област Монтана
е разпределено в 8 града и 122
села. В 8 населени места живеят
между 3 и 50 човека, в една шеста
от населените места живеят до 100
човека. Население над 500 човека
има в 44 населени места на област
Монтана.
Най-голямото село в област
та е с. Медковец – 1812 човека,
следвано от с. Лехчево – 1797 ду
ши и с. Якимово – 1697 човека.
Най-малките села са Рашовица
и Помеждин.
Най-малкия град в областта е
Брусарци – 1208 човека. Брусарци
е един от 10-те най-малки градове
в страната. В област Монтана има
9 села, които са с население по-го
лямо от това на гр. Брусарци.
Най-големия град е област
ния център с население 43 781
човека. За периода между двете
преброявания през 2011 и 2001 го
дина град Монтана е намалял с 5
395 души или с 11 %. От всички об
ластни градове от Северозападния
район на планиране Монтана на
малява с най-бавни темпове. ■
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- Г-н Пейчев, какво
мислите за промените в
законодателството в ЕС
относно етикетиране на
пилешките продукти.
Това ще ги оскъпи ли?
- Ако говорим за пи
лешките продукти,
които ние произвежда
ме с марки “Чифликъ”,
“Златно пиле”, “Смарт”,
“Чики” и др. – катего
рично не. Изписването
на един допълнителен
ред, че продуктите съ
държат под 10% вода, не
изисква допълнителни
инвестиции. Ще се оскъ
пят продуктите на онези
производители, които си
позволяват компромис с
качеството. Мисля, че те
няма да оцелеят, защо
то потребителят ще ги
отхвърли. Никой не иска
да си купува вода на цена
та на пилешко месо.
- Ще отвори ли об
щото европейско
законодателство нови
хоризонти пред вас?
- И сега възможностите
са много, и сега наши
те продукти се търсят
и приемат добре навън.
Проблемът, който трябва
да бъде решен, е по-скоро
изравняването на субси
диите в страните членки
на ЕС. Точно те правят
продуктите на една дър
жава по-конкурентни от
тези на друга. Особено
в ситуацията, в която
сме след тежката иконо
мическа криза. Хората

обедняват и броят вся
ка стотинка. Българският
потребител познава ка
чествения пилешки
продукт и го цени, но це
ната остава важен фактор.
Както казва и министър
Найденов, българинът ве
че яде качествена храна.
- Казахте криза. Как
се отрази тя на вашия
сектор и на птице
комбината в Монтана
конкретно?
- В сектора кризата
беше двойна – първо фи
нансово-икономически
и после такава вследст
вие на вълната от птичи
грип и опасенията на
хората да консумират
пилешко месо. В няка
къв момент спадовете в
консумацията, и оттам и
в производството, бяха
станали направо неуправ
ляеми и непрогнозируеми
не само у нас, но и в ця
ла Европа. Надявам се,
че това е бил най-тежки
ят момент, който остава
зад нас. Благодарен съм
на хората, които работят
в предприятието, защото
техните усилия и желание
да съхранят един от найстарите птицекомбинати
в България с 40-годишна
история доведоха не са
мо до оцеляване, но и до
рязко увеличаване на про
изводствения обем сега.
- Колко човека рабо
тят в птицекомбината в
Монтана?
- Съхранихме близо 400

работни места, а предс
тои да откриваме и нови.
Това е още една причина
да бъдем отговорни към
качеств ото на продуктите,
които произвеждаме.
Когато си дадеш сметка,
че фирмата, която
управляваш, е струк
туроопределяща за
региона, отговорнос
тта е още по-голяма.
Истината е, че хората
съхраняват традициите.
Професионализмът им е
ключов фактор за разви
тието на всеки бизнес.
- Планирате ли но
ви инвестиции в
предприятието? Казвате,
че птицекомбинатът в
Монтана е на почти 40
години – има ли нужда
от модернизация?
- Винаги има как
во да се желае, но не си
предст авяйте предпри
ятие с морално остаряла
техника. Напротив – стре
мим се да въвеждаме нови
технологии, за да бъдем
още по-конкурентни. Не
планираме някакви огром
ни моментни инвестиции.
За нас това е непреста
нен процес, свързан с
подобряване на качест
вото и цената. Не можеш
да планираш всичко.
Затова и развитието,
което планираме, е
еволюционно. То води
до постоянно подобрява
щи се резултати, без резки
амплитуди.■
От “Топ вестник”

▲ Птицекомбинатът в Монтана е
откр
 ит в далечната 1976 г.
34 години традиции и постоян
но добро качество. Асортиментната
листа включва над 30 вида
продукти, предназначени както за
масова консумация (пиле за грил,
бутче, крилца, филе, гърди и др.),
така и специфични по своя вкус
мариновани и овкусени продукти
(бутчета, крилца, шишчета, филе
от бут, филе от бяло месо, и др.).
Фирмата има пазар на продуктите
в цяла България чрез собстве
ни и национални дистрибутори.
Поради непрекъснатото увели
чаване на потреблението и все
по-високите изискв
 ания на потре
бителите се разработват и налагат
нови марки пилешки продукти и но
ви технологии. Големият плюс на
фирмата е затвореният цикъл на
производството.■

Слово във фокус
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Милчо Лалов, кмет на Брегово:

Хората искат да са
защитени в домовете си

ай-напред смятат да
Н
продадат училищната
земя, за да възстановят опо

В община Бойчиновци

жарената през 2009 г. сграда,
в навечерието на 130-годиш
нината от основаването на
училището.

собст веност на училището,
очакват да получат около
100 000 лева. Със средствата
ще бъдат възст ановени ВиК и
електроизолацията. Ще бъде
монтирана дограмата.
Кметът Валентин
Герасимов е по
искал с докладна
разрешение за
продажбата от
Общински съвет
– Бойчиновци. За
ремонта на учили
щето през миналата
година от съвета са
отпуснали 110 000
лева.
В Громшин
очакват одобре
нието на два проекта за
ремонти – на централния
площад за 500 000 лева и за
подмяна на водопроводи –
1 360 000 лв.■ Слово плюс

В Громшин
търсят пари
за ремонт на
училището
Досега е възстановен само
покривът. За обновяването
на сградата са нужни око
ло 500 000 лева. От 330-те
декара обработваема земя,

недоволство?
- През лятото предстои да
бъде реализиран проектът за ре
монт на 6 улици в града. Освен
пътната настилка, ще бъде ре
монтирано и осветлението на
тези улици. Предстои работата
и по друг много важен трансг
ранчен проект – за укрепване
брега на река Дунав, който от
години е подложен на силна
ерозия. Проектът е на стойност
около 3 милиона евро и ще се
изпълнява съвместно с една ру
мънска община.
- Жителите на малки
те центрове най-често са
притеснявани от постоян
ните кражби в имотите им
– било на селскостопанска
продукция, било на вещи от
бита? Този проблем същес
твува ли при вас? И как се
справяте с него?
- Това, което ще ви ка
жа сега, за Вас ще е новина.
Само преди месец в Брегово
създадохме доброволен от
ряд за охрана на имуществото
на гражданите и обществения
ред. Доброволците са 32-ма.
Дежурят по двама на нощ и
респектът от тяхното присъст
вие вече се усеща. Обществено
известно е, че повечето от скан
далите и хулиганските прояви
по улиците на града късно
нощем възникват след пиян

ски пререкания в питейните
заведения. Смея да твърдя, че
след създаването на добровол
ния отряд, който е в помощ на
общинската охрана, скандал
ните и

неприличните прояви
по улиците намаляха,

а питейните заведения стрик
тно спазват определеното
работно време. Началник на
доброволния отряд е Фидел
Петров. Доброволците са мла
ди хора и интересното е, че
има още доста кандидати да
се включат на напълно добро
волни начала в отряда. Това
означава, че хората наистина
имат нужда да се почувств ат
сигурни и защитени в домовете
си и в населените места, в ко
ито живеят.
- Заговорихме за улиците и
в тоя ред на мисли се сещам,
че имаше едно предложение
да бъдат сменени имената на
32 улици в града, против та
зи идея пък започна подписка
сред гражданите – разреши
ли се този проблем?
- Това предложение бе вне
сено от общинския съветник
Капка Дудова. Още на самото
заседание се стигна до куриоз
ни моменти. Беше предложено
ул. „Г. Димитров” да бъде пре
именувана на ул. „Гарибалди”.
Вносителката не успя да мо

тивира връзката на Брегово с
Гарибалди. А улици с имена
та на Г. Димитров, Ленин и
Стамболийски има в редица ев
ропейски страни. Така че, кому
беше нужна подобна смяна и
то във времето на финансова и
икономическа криза?
Такава смяна би довела до
редица сложни административ
но-правни процедури, които
директн
 о биха рефлектира
ли негативно върху бита на
хората. Ако решението беше
останало в сила, то би дове
ло до необходимостта от смяна
на редица важни докумен
ти – от нотариални актове за
собственост, партиди за вода и
ел.енергия, до смяна на лични
те документи.

Щеше да се стигне и до
много ненужни разходи

на общината.
Воден от тези причини, заве
дох дело в Административния
съд и наскоро съдът отмени ре
шението на Общинския съвет
за смяна на имената на тези 32
улици в града. Преценката на
съда е, че няма необходимата
мотивация за вземане на тако
ва решение.
Тези дни очаквам решени
ето на съда и по другото дело,
заведено от мен – за смяна на
имената на няколко улици в с.
Делейна.■

Яне Янев обяви
кандидатиза кметове
в област Монтана
Светлин Гогов е кандидатът на РЗС
за кмет на Монтана. Той е управи
тел на частна фирма. Известен е като
ликвидаторът на машиностроителния
завод “ПИМА” в града. За Лом канди
дат е д-р Стефан Ненков, в Чипровци
– Илия Димитров, собственик на хо
тел и производител на килими. Здравко
Здравков ще се бори за кметския стол
в Якимово, а във Вършец – Даниела
Ангелова. Спортният деятел Сашо
Бункин е претендентът за кметско
то място във Вълчедръм, а Йордан
Петков ще се бори в Георги Дамяново.
РЗС ще има кандидати за кметове във
всичките 264 български общини, над
3000 ще влязат в листите за общински
съветници.■ Слово плюс

ЯНЕ ЯНЕВ

- Г-н Лалов, вече сте в края
на Вашия мандат – къде пада
акцентът в работата на общи
ната в тези последни месеци?
- В тези последни месеци
на нашето управление найважното за нас е да успеем да
приключим нормално финан
совата година и акцентът в
работата ни е строгият контрол
върху разходите. В това отно
шение съм оптимист и този
оптимизъм произтича от ин
формацията за

Предизборна хроника

ната сфера. Много пъти сме
говорили за огромната работа,
която върши социалният пат
ронаж тук, затова не искам два
се повтарям. Сега най-големият
проблем до края на мандата ни
е Домът за хора с увреждания в
с. Балей. Той не може да същес
твува в сегашния си вид. След
деинституциализацията му хо
рата там ще бъдат настанени в
защитени жилища. Едното от
тях вече работи, Вие присъс
твахте на откриването му. В
момента се довършва изгражда
нето на второ защитено жилище
преизпълнение на
в самия дом, а до края на ав
данъчните приходи
густ трябва да заработи и трето.
за петмесечието. Неданъчните
Целта е в базата в Балей да бъде
приходи също се дви
запазен съществуващият сгра
жат добре, въпреки че не се
ден фонд, както и персоналът,
преизпълняват.
обслужващ настанените.
- Вашата община е извес
Другото важно нещо, което
тна с добрата си социална
успяхме да направим тази го
политика. Тук особено добре
работи социалният патронаж, дина е, че подсигурихме работа
на над 370 човека по различни
пенсионерската организа
те програми за заетост. До края
ция също активно помага за
на месеца ще бъдат назначени
облекчаване животът на са
и последните хора, включени в
мотните възрастни хора, на
ОП „Развитие на човешките ре
Вашата територия има и
сурси”.
няколко социални домове
- Вече стана традиция
– в тях също се извърши
гражданите ежедневно да
ха редица промени - какво
се оплакват в медиите от
още трябва да свършите до
лошото състояние на ули
края на мандата си в това
ците във всички селища на
отношение?
- Да, наистина работим много страната. Вашите граждани
имат ли основание за подобно
добре в областта на социал
Диана СИРАКОВА

Слово делник
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ИЛИЯ БОРИСОВ

Славни или смешни
80 години

Елеонора ЦАНОВА

За това и дошлите да го
почетат на празника бяха
толкова развълнувани, за
щото бай Илия, както си го
знаем ние, колегите, на ко
ито е връзвал пръста в
занаята, а така и врачански
те интелектуалци, които
години наред събира
ше в онзи славен Клуб на
дейците на културата, се е
докоснал до всеки от тях.
Така ще го запомнят и ня
кои от първите строители
на Първа атомна, редом с
които шляпаше в козло
дуйската кал, на “Химко”,
Чугунолеярния завод,
комбайнерите, до които
сядаше редом по жътва.
Често се смеем,че
Илия едва ли е оставил
за по-младите неописано
с чувст во някое кътче от
родния ни край. Изшетал
е от Дунава до Балкана и
от Искъра до Тимок със
своя фотоапарат, оста

вил освен вестникарските
страници, които трудно могат
да се изброят, десетки книги,
фотоалбуми. Пресметнал е,
че е живял 28 200 човекодни,
от които 20 000 е посве
тил, заедно със своята обич,
на Врачанския балкан, на
Ритлите край обичаното му,
покрай жена му, село Люти
брод, на Искърското дефиле.
Илия и сега може да ти
разказва в детайли споме
ни и случки с хора от града
и окръга, с много поети,
писатели и журналисти, ис
тинския интелектуален елит
на България, спомени ин
тересни и безкрайни като
че ли. В неговата безукор
но подредена до педантизъм
документация бъдещите ле
тописци на Врачанския край
могат да открият наисти
на позабравени, но важни
събития и факти, стана
ли през всичките тези шест
десетилетия, отдадени на
журналистиката. Защото,
както сам той казва, без
хората, без човеците ед
ва ли би станало нещо. И с
неговия си тънък хумор до

ного неща са направе
М
ни за община Монтана,
но повечето са в областта на

инфраструктурата. Никой не отри
ча направеното, но безработицата
расте, сигурността на хората е
проблем, страхът се върна.
Редица заводи и предприятия
бяха ликвидирани, много работни
места бяха закрити и много хора
бяха принудени да напуснат града.
В периода 1999-2011 г. в об
щина Монтана са разкр
 ити
по-малко от хиляда нови работни
места и те са предимно в сфера
та на търговията и услугите – в
множеството супермаркети и за
ведения за обществено хранене
и развлечения. В средата 2005
г. на борсата по труда в общи
на Монтана са били регистрирани
около 4 хиляди души, а в края на
2008 г. са 1700 души безработни.
Сега са около 3000 и това са са
мо регистрираните, а реално
безработните са поне два пъти
повече, като много от тях са трай
но безработни. Като дойде гост в
Монтана, остава с впечатлението,
че градът е едно огромно кафене,
пълно с хора, поседнали на заслу
жена почивка. Само след минути
става ясно, че голяма част от тях
са безработни, които с 1 левче от
социалните си помощи убиват це
лия ден.
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Така Илия Борисов, доайенът
на врачанската журналистика, сам
определи своя 80-годишен юбилей.
Славни, с хилядите километри
изминати по пътищата врачански,
с хилядите хора, срещнал по тях и
с всеки се е спрял и разговарял
с доброта и грижовност

пълва с думите на Манолис
Глезос, гръцкия бунтар и по
ет: “Допуснах най-голямата
грешка, че остарях “.
За тези, които тръгна
ха в трудната, обсебваща
и времето, и спокойстви
ето ти професия и вървяха
след него, Илия си е същият.
Човек с позиции, човек бил
до управляващите, но не
възползвал се от това, чо
век стъпил здраво на земята,
умеещ да прощава грешките
и да разбира. Човек с мно
го приятели, на постове и
без постове, с пари и бедни.
Тези, които го поздр ави
ха за празника, организиран
със съдействието на общин
ската организация на БСП
- Славянският комитет, вра
чанският владика Калиник,
лидерът на левицата Сергей

Тук е мястото на БСП и кме
та, издигнат от нея – да се борим
за създаване на условия за раз
витие на местния бизнес, да
привличаме и външни инвести
ции за разкр
 иване на нови работни
места в община Монтана, да пос
тигнем високо ниво на заетост и
в промишлеността, и в селското

Станишев, Съюзът на
българските журналисти, ко
легите му от вестниците, на
които е отдал най-много вре
ме и сили - “Работническо
дело “ и “Дума”. Сред почи
таните гости беше и поетът
Орлин Орлинов, един от го
лемите родни стихотворци,
скъп приятел на Борисов,
който дойде от Кунино, къ
дето прекарва лятото.
Развълнуван бе и редакторът
на най-новата книга на Илия
“Врачански хроники” Марин
Ботунски, който казва за не
го: “Илия Борисов е роден, за
да прави добро”. А на рож
дения си ден авторът подари
своето последно творение на
всеки гост,като до него неот
менно бе дъщеря му Боряна,
поела вече здраво журна
листическата професия..
Книгата е събрала в сво
ите 300 страници някои
от най-свидните и по-но
ви творчески рожби на
Илия Борисов. И как
то той сам я завършв а:
“Позицията, на която сто
ях някога, в романтичната
си младост, отстоявам и
сега в конфликтното и
тревожно време”. След
това е сложил цитат на
Евстати Бурнаски:
„От нищо свято
аз не се отричам.
И не проклинам
българския ден.
Дойдох на този свят,
за да обичам .
Не мога да си тръгна
озлобен.„■

образованието, здравеопазването,
културата, социалните услуги,
транспорта, младежките дейнос
ти и др.
Другото, на което трябва да наб
легнем, са мерките за сигурността
на хората и имуществото им, осо
бено в селата на общината, и то
не само чрез физическото присъс

Анатолий Младенов,
кандидат за кмет:

Акценти във визията
за развитието на
община Монтана
стопанство. Да запазим селата в
общината, защото миграцията от
тях към Монтана и други населени
места в страната води до загуба
на потенциал – губим използваеми
територии, губим възможности и
необходими хора.
Когато постигнем растеж
на работните места и свием
безработицата в общината до оп
тималните нива, тогава ще можем
като община да изпълним и сво
ето социално предназначение в

твие на органите на реда, но и с
организационно-технически мерки
от общината и кметствата.
Не трябва да пренебрегва
ме и друг сериозен проблем,
който е свързан с горните два –
образователната, трудовата и
социалната интеграция на ромите.
Това са малка част от
проблемите, които заедно трябва
да решим. Съвместно с Общинс
кия съвет на БСП ще разработим
подробна програма за ускорен

Христо БАНКОВСКИ

Балада за Левски
Той останал сам върху бесилото
с тишината страшна на България
и въжето като ореол
светело на белите снежинки:
“Бай Василе,
чуваш ли България?
Черна като твоето бесило,
аз пристигам с тоя тъжен вятър
за последен път
да те целуна.
Бай Василе,
чакаш ли вълкът –
старият приятел на юнаците?
Тази нощ вълкът ще бъде с мен
и ще ближе новата ми рана…
А за тебе светлия ми сняг
ще ушие много светла дреха,
за да легнеш просто и спокойно
в моята замръзнала земя.
Там прибирам своите богатства.
Аз съм страшно, приказно богата:
виждаш ли – ръката ми блести
с оня пръстен, който изковах
от Хаджи-Димитровата сабя.
А сега – въжето ти ще взема…
О, такъв гердан навярно няма
никоя жена върху земята!”
Мъртвия очите си отворил,
мъртвите зеници се усмихнали
и два весели и сини цвята
цъфнали на черното бесило.

икономически растеж и високо
ниво на заетост, което да върне
част от хората, напуснали община
Монтана заради безработицата и
мизерията.
И това няма да стане само със
садене на картофи или да пред
лагаме на младите хора, на
студентите професията на овчаря,
въпреки че и земеделието и жи
вотновъдството в нашата община
плачат за работна ръка.
Предстоящите избори за местни
органи на самоуправление са важ
ни за живеещите и работещите в
община Монтана.
Важни са, защото ние заедно
знаем какво да направим, как да
го направим и ще го направим, за
да върнем вярата в душите си и да
изхвърлим страха от сърцата си.
Затова са ни нужни нови цели, но
ва енергия, нова мотивация, ново
доверие.
Върнах се в родния си град,
защото смятам, че заедно ще по
добрим социално-икономическите
условия в Монтана и общината. И
тя ще стане едно по-добро място
за живеене и работа за нас, за на
шите деца и внуци.
Вярвам, че и след изборите ще
работим заедно по изпълнението
на предизборната ни програма, за
да има работа, солидарност и рас
теж в община Монтана!■

