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БСП в Монтана 
определи
Анатолий Младенов
за свой кандидат
за кмет на града

Той е роден през 1961 г. в 
Монтана, къ де то е из рас нал 

и учил във Второ ОУ и ТМТ „Юрий 
Гагарин”. През 1984 г. е за вър шил 
Военното учи ли ще „Васил Левски” 
– гр. Велико Търново. Завършил е 
и Софийския уни вер си тет „Свети 
Климент Охридски” – 1993 г., със сте
пен „Магистър” по спе ци ал нос т та 
„Социология”.

Анатолий Младенов е работил ка
то со ци олог в раз лич ни струк ту ри на 
Министерството на от б ра на та и във 
Военна ака де мия „Георги Стойков 
Раковски”, къ де то е пре по да вал 
„Социология” и „Основи на со ци ал но
то уп рав ле ние”, и дру ги пред ме ти от 
об лас т та на об щес т ве ни те науки. 

Дълго вре ме е бил офи цер в служ
би те за си гур ност на Министерството 
на от б ра на та и Държавна аген ция 
„Национална си гур ност”, от къ де то 
пре ди бро ени ме се ци е напуснал по
ра ди при до би ва не пра во то на пенсия. 

Женен е от 26 години, съп ру га та му 
е ме ди цин с ка сес т ра. С нея имат две 
де ца – дъ ще ря на 25 г. и син на 13.

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

Мирослав ГЕТОВ
Вече прик лю чи ця лос т на та ре кон

с т рук ция на 3 въз ло ви път ни ар те рии 
в Мездра: ул. “П. Р. Славейков”, 
“Ком” и “Просвета”. Те са изця ло 
преасфалтирани, по ло же на е хо ри зон
тал на та и вер ти кал на та им маркировка.

Завърши и из г раж да не то на ули ца та 
към гро бищ ния парк в с. Очин дол. В 
мо мен та се ра бо ти по въз с та но вя ва не 
на шо сейна та нас тил ка на 450мет ров 
учас тък от цен т рал на та ули ца “Георги 
Димитров” в с. Оселна по тра се то 
на по ло же ния нас ко ро во доп ро вод в 
селото. 

В петте ин ф рас
т рук тур ни про ек та 
са вло же ни над 
125 000 лв. от ка пи
та ло ви те раз хо ди в 
ощин с кия бюджет. 
Изпълнители 
на ре монт ни
те дейнос ти са 
фир ми те “Гарант90”, Враца и 
“Пътинженеринг”, Монтана.

Междувременно слу жи те ли на 
Общинско предприятие “Чистота” и 
безработни, на ети по прог ра ма та за по
мощ ник пъ тен строител, по ло жи 500 
кв. м бе то но ви тро то ар ни плочи, 210 
ли ней ни мет ра улич ни и 80 л. м гра
дин с ки бор дю ри по ул. “Славейков”, 
ин фор ми ра Валентин Генов – ор га
ни за тор “Строителство и ре монт” в 
ко му нал но то предприятие. В зак лю чи
те лен етап е зас ти ла не то с бе тон на две 

ули ци в кв. “Принчовец”.
До края на го ди на та пред с тои да 

бъ де из вър шен те кущ ре монт на всич
ки вът реш нок вар тал ни ули ци меж ду 
ул. “Георги Димитров” и “Брусенско 
шо се” в Мездра. Рехабилитацията 
включ ва “из кър п ва не” на улич ни
те плат на и за пъл ва не на дуп ки те с 
асфалт. Сред ос та на ли те обекти, за
ло же ни за те кущ ремонт, са юж но то 
плат но на ул. “Ал. Стамболийски” (в 
от сеч ка та от па за ра до “Топливо”), 
ул. “Стефан Караджа” и “Веслец” 
и ло кал но то плат но се вер но от 

“Стамболийски”.
Предвижда се съ що 

нап ра ва на тро то ари те 
и над ли ва не на бор
дю ри те по ул. “Ст. 
Караджа”, бо ядис ва
не на елек т ри чес ки те 
стъл бо ве от град с ко
то улич но осветление, 
бла го ус т ро ява не на 

меж дуб ло ко во то прос т ран с т во при 
“Химиците” и про дъл жа ва не на пе ше
ход на та алея по ул. “Стамболийски” 
в за пад на по со ка (в учас тъ ка меж ду 
“Топливо” и “Четворката”). В пос лед
ни те дейнос ти ак тив но ще се вклю чат 
учас т ни ци те в лят на та сту ден т с ка 
бригада.

Наскоро прик лю чи и из кър п ва не
то и на ед на част от 4клас на та път на 
мрежа, меж ду ко ито са от сеч ки те 
Крапец – Боденец, Ослен Криводол – 
Лик и в с. Ребърково.■

Волен Сидеров 
и Павел Шопов 
са кан ди дат ите 
на “Атака” 
за президент и вице
в избори 2011

Това ре ши 
Съвещателният 
сбор на 
националистите, 
кой то включ ва 
Централния сбор 
на партията, 
депутатите, 
об лас т ни те и 
об щин с ки пред
се да те ли на 
“Атака”. Над 260 
де ле га ти в за ла 
“Тържествена” на 
“Врабча” 1 зас та
на ха еди но душ но 
зад кан ди да ту ра
та на ли де ра си.

По вре ме на 
съ ве ща тел ния 
сбор об лас т ни
те и об щин с ки 
ко ор ди на то ри от 
ця ла та стра на на 
“Атака”, в то ва 
чис ло и об лас т
ни ят ко ор ди на
тор на Монтана 
Адриан Асенов и 
всич ки об щин с ки 
ко ор ди на то ри от 
об ласт Монтана, 
от че то ха го тов
нос т та си за 
изборите.

Стана ясно, че 
са мо за ня кол ко 
дни са съб ра ни 
над 10 200 под пи са 
за пре зи дент и око ло 10 000 за мес т ни
те из бо ри при нуж ни те спо ред за ко на 
7000 за ре гис т ра ция на кан ди да ти те на 
“Атака”.

Волен Сидеров, кан ди датпре зи дент 
на “Атака”, каза: “Благодаря за до ве
ри ето – ня ма да го проваля. Ще се 
бия как то през 2006 г., за що то “Атака” 
ос та ва един с т ве на та партия, ко ято 
знае как во тряб ва да се нап ра ви за 
България.”■

В Мездра уси лено 
ре монтират улиците

Община Мездра 
из пъл ня ва по гра фик 
сво ята прог ра ма за 
ре монт на улич на та 
мре жа в гра да 
и част от селата ВОЛЕН СИДЕРОВ

ПАВЕЛ ШОПОВ

АНАТОЛИЙ МЛАДЕНОВ

R.I.P.Ейми Уайнхаус          ►►► 4а стр.

Налетищетонамон-
танскатафирма„Ава

спорт”крайс.Ерденот
20до23юлит.г.сесъс-
тоя46-отооткрито
републиканскопървен-
ствонаБългарияпо
парашутизъмсучас-
тиетонаотбориот
България,Сърбия,
Русия,Чернагораи
Казахстан.
Републиканскишампи-
оннаБългариястана
отборътна„Аероклуб”-
Монтана,следванот
отборанаВоенно-
въздушнитесилии
от„Аероклуб”–Горна
Оряховица.Вмежду-
народнотосъстезание
първистананационал-
ниятотборнаСърбия,
следванотмладежки-
ятнационаленотборна
РусияиотБългарският
националенотбор.
Индивидуаленпобеди-
телвсъстезаниетое
АлександърЦветковот
Сърбия.    ТЕКСТ И СНИМКА: 
                      КРУМ КРУМОВ

Аероклуб - Монтана
е републикански
шампион



от ли ча ва 
бъл гар с ки те от
ев ро пейс ки те
про дук ти

Европейско качество постандарт
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 Г-н Пейчев, как во 
мис ли те за про ме ни те в 
за ко но да тел с т во то в ЕС 
от нос но ети кети ра не на 
пи леш ки те продукти. 
Това ще ги ос къ пи ли?

 Ако го во рим за пи
леш ки те продукти, 
ко ито ние про из веж да
ме с мар ки “Чифликъ”, 
“Златно пи ле”, “Смарт”, 
“Чики” и др. – ка те го
рич но не. Изписването 
на един до пъл ни те лен 
ред, че про дук ти те съ
дър жат под 10% вода, не 
изис к ва до пъл ни тел ни 
инвестиции. Ще се ос къ
пят про дук ти те на онези 
производители, ко ито си 
поз во ля ват ком п ро мис с 
качеството. Мисля, че те 
ня ма да оцелеят, за що
то пот ре би те лят ще ги 
отхвърли. Никой не ис ка 
да си ку пу ва во да на це на
та на пи леш ко месо. 

- Ще от во ри ли об-
що то ев ро пейс ко 
за ко но да тел с т во но ви 
хо ри зон ти пред вас?

 И се га въз мож нос ти те 
са много, и се га на ши
те про дук ти се тър сят 
и при емат доб ре навън. 
Проблемът, кой то тряб ва 
да бъ де решен, е поско ро 
из рав ня ва не то на суб си
ди ите в стра ни те член ки 
на ЕС. Точно те пра вят 
про дук ти те на ед на дър
жа ва покон ку рент ни от 
те зи на друга. Особено 
в ситуацията, в ко ято 
сме след теж ка та ико но
ми чес ка криза. Хората 

обед ня ват и бро ят вся
ка стотинка. Българският 
пот ре би тел поз на ва ка
чес т ве ния пи леш ки 
про дукт и го цени, но це
на та ос та ва ва жен фактор. 
Както каз ва и ми нис тър 
Найденов, българинът ве
че яде ка чес т ве на хра на.

- Казахте криза. Как 
се от ра зи тя на ва шия 
сек тор и на пти це-
ком би на та в Монтана 
конкретно?

 В сек то ра кри за та 
бе ше двой на – пър во фи
нан со воико но ми чес ки 
и пос ле та ка ва вслед с т
вие на въл на та от пти чи 
грип и опа се ни ята на 
хо ра та да кон су ми рат 
пи леш ко месо. В ня ка
къв мо мент спа до ве те в 
консумацията, и от там и 
в производството, бя ха 
ста на ли нап ра во не уп рав
ля еми и неп рог но зи ру еми 
не са мо у нас, но и в ця
ла Европа. Надявам се, 
че то ва е бил найтеж ки
ят момент, кой то ос та ва 
зад нас. Благодарен съм 
на хората, ко ито ра бо тят 
в предприятието, за що то 
тех ни те уси лия и же ла ние 
да съх ра нят един от най
ста ри те пти це ком би на ти 
в България с 40го диш на 
ис то рия до ве до ха не са
мо до оцеляване, но и до 
ряз ко уве ли ча ва не на про
из вод с т ве ния обем сега.

- Колко чо ве ка ра бо-
тят в пти це ком би на та в 
Монтана?

 Съхранихме бли зо 400 

ра бот ни места, а пред с
тои да от к ри ва ме и нови. 
Това е още ед на при чи на 
да бъ дем от го вор ни към 
ка чес т во то на продуктите, 
ко ито произвеждаме. 
Когато си да деш сметка, 
че фирмата, ко ято 
управляваш, е струк
ту ро оп ре де ля ща за 
региона, от го вор нос
т та е още поголяма. 
Истината е, че хо ра та 
съх ра ня ват традициите. 
Професионализмът им е 
клю чов фак тор за раз ви
ти ето на все ки бизнес.

- Планирате ли но-
ви ин вес ти ции в 
предприятието? Казвате, 
че пти це ком би на тът в 
Монтана е на поч ти 40 
го ди ни – има ли нуж да 
от модернизация?

 Винаги има как
во да се желае, но не си 
пред с та вяй те пред п ри
ятие с морал но ос та ря ла 
техника. Напротив – стре
мим се да въ веж да ме но ви 
технологии, за да бъ дем 
още поконкурентни. Не 
пла ни ра ме ня как ви ог ром
ни мо мент ни инвестиции. 
За нас то ва е неп рес та
нен процес, свър зан с 
по доб ря ва не на ка чес т
во то и цената. Не мо жеш 
да пла ни раш всичко. 
Затова и развитието, 
ко ето планираме, е 
еволюционно. То во ди 
до пос то ян но по доб ря ва
щи се резултати, без рез ки 
амплитуди.■

От “Топ вестник”

Население
Към 01.02.2011 г. на се ле ни

ето на об ласт Монтана е 148 098 
души. Тук  жи вее 2,0 на сто от на
се ле ни ето на страната. По брой 
на се ле ние об ласт Монтана се на
реж да на 18 място.

От об що то на се ле ние 75 257 
(50.2%) са же ни и 72 841ду ши 
(48.8%) са мъже, или на 1000 мъ
же се па дат 1033 жени. 

Запазва се тен ден ци ята на 
урбанизация. В гра до ве те на об
ласт Монтана жи ве ят 94345 ду ши 
или 63,7%, а в се ла та жи ве ят 53 
753 ду ши или 36,3% от на се ле ни
ето на областта. 

Окончателните дан ни от 
Преброяване 2011 го ди на 
потвърдиха, че об ласт Монтана е 
за сег на та в найго ля ма сте пен от 
тен ден ци ята на обез лю дя ва не ка
то пре ди нея са са мо об лас ти те 
Враца и Видин. В пе ри ода меж ду 
две те преб ро ява ния 2001 – 2011 г. 
на се ле ни ето на об лас т та на ма ля ва 
с 34 160 души, ко ето пред с тав ля ва 
сред но го ди шен темп на на ма ле ние 
от 1.75%. /За стра на та сред но го
диш ния темп на на ма ле ние за то зи 
пе ри од е 0,7%./

Повече от по ло ви на та от на ма
ле ни ето на на се ле ни ето (57,8%) 
се дъл жи на от ри ца тел ния ес тес
т вен при раст (по ве че по чи на ли от 
ро де ни лица). Другата по ло ви на 
се дъл жи на вът реш на та и външ
на та миграция, ка то вът реш на та 
миг ра ция е поч ти два пъ ти /1,7/ по
го ля ма от външната.

Териториално
раз п ре де ле ние
Найго ля ма по брой на на се ле

ни ето е об щи на Монтана, в ко ято 
жи ве ят 53 856 или мал ко по ве че от 
ед на тре та от на се ле ни ето на об
лас т та /36,4%/, а наймал ка та е 
об щи на Георги Дамяново с на се ле
ние 2 771 ду ши (1,9%).

За пе ри ода меж ду две те преб
ро ява ния на се ле ни ето на всич ки 
об щи ни е намаляло. Наймал ко е 
на ма ле ни ето на на се ле ни ето в об
щи на Монтана  с 12,3%. След нея 
се на реж дат об щи ни те Вършец 
и Берковица – с око ло 17 на сто, 
об щи на Лом – с око ло 20 на сто. 
Найго ля мо на ма ле ние има при об
щи на Георги Дамяново, ко ято за 10 
го ди ни се е сто пи ла с по ве че от ед
на тре та /37.9 на сто/. Останалите 
6 об щи ни на се ле ни ето в тях на ма
ля ва с око ло ед на четвърт.

Населението на об ласт Монтана 
е раз п ре де ле но в 8 гра да и 122 
села. В 8 на се ле ни мес та жи ве ят 
меж ду 3 и 50 човека, в ед на шес та 
от на се ле ни те мес та жи ве ят до 100 
човека.  Население над 500 чо ве ка 
има в 44 на се ле ни мес та на об ласт 
Монтана.

Найго ля мо то се ло в об лас т
та е с. Медковец – 1812 човека, 
след ва но от с. Лехчево – 1797 ду
ши и с. Якимово – 1697 човека.

Наймал ки те се ла са Рашовица 
и Помеждин.

Наймал кия град в об лас т та е 
Брусарци – 1208 човека. Брусарци 
е един от 10те наймал ки гра до ве 
в страната. В об ласт Монтана има 
9 села, ко ито са с на се ле ние пого
ля мо от то ва на гр. Брусарци.

Найго ле мия град е об лас т
ния цен тър с на се ле ние 43 781 
човека. За пе ри ода меж ду две те 
преб ро ява ния през 2011 и 2001 го
ди на град Монтана е на ма лял с 5 
395 ду ши или с 11 %. От всич ки об
лас т ни гра до ве от Северозападния 
ра йон на пла ни ра не Монтана на
ма ля ва с найбав ни темпове. ■

Окончателни
ре зул та ти за 
об ласт Монтана
от преброяването
на на се ле ни ето
и жи лищ ния фонд

Българският пот ре би тел поз на ва ка чес т ве ния 
пи леш ки про дукт и го цени, но це на та ос та ва ва жен
фак тор, каз ва из пъл ни тел ни ят ди рек тор на един
от найго ле ми те бъл гар с ки пти це ком би на ти

Последните сед ми
ци бя ха бе ля за ни 

от нес тих ва щи ко мен
та ри за пи леш ко то 
ме со – има ли во да в 
пи ле то и как во си ку
пу ват потребителите. 
В Европейския пар
ла мент при еха но ви 
пра ви ла за про из во ди
те ли те в гра ни ци те на 
ЕС. Това е закон, кой то 
ще се въ ве де ди рек т
но и в България ка то 
част от об що то ев ро
пейс ко законодателство. 
Така про из во ди те ли
те и пот ре би те ли те ще 

имат рав ни пра ва и 
информация. Новото в 
за ко но да тел на та рам ка 
е за дъл жи тел но то до
ба вя не на ин фор ма ция 
за енер гийна та ка ло
рийност на храните. 
Новите пра ви ла включ
ват до ри де тай ли ка то 
раз ме ра на шриф та 
на етикетите. “В бъ де
ще граж да ни те на ЕС 
ще по лу ча ват по ве че 
и попъл на ин фор ма
ция за съ дър жа ни ето 
на хра ни те”, ка за гер
ман с ки ят ев ро де пу тат 
Ренате Зомер. Някои от 

пра ви ла та в България 
бя ха въ ве де ни от 
ми нис тъ ра на зе ме
де ли ето Мирослав 
Найденов, из п ре вар ва
що пре ди ев ро пейс ко то 
законодателство. Такова 
е за дъл жи тел но то из
пис ва не на про дук ти те 
заместители, не пос ред
с т ве но под тър гов с ка та 
марка, как то и въ веж
да не на стан дарт за 
име на та – или е си ре
не и кашкавал, или е 
продукт. 

Сиренето без мля ко 
ве че ня ма да мо же да се 

на ри ча “си ре не в це лия 
ЕС до ня кол ко години. 
В при етия от ЕП рег
ла мент е записано, че 
про из во ди те ли те на ме
со за дъл жи тел но тряб ва 
да посочват, ако в не го 
има вода, ко ято е по ве
че от 10% от тег ло то му. 
Нови пра ви ла за ети ки
ра не то не се въ веж дат 
са мо за про из во ди те ли
те на алкохол.

В та зи връз ка по
тър сих ме един от 
найго ле ми те бъл гар с ки 
про из во ди те ли на пи
леш ки продукти.

▲ Птицекомбинатът в Монтана е 
от к ри т в да леч на та 1976 г.

34 го ди ни тра ди ции и пос то ян
но доб ро качество. Асортиментната 
лис та включ ва над 30 ви да 
продукти, пред наз на че ни как то за 
ма со ва кон су ма ция (пи ле за грил, 
бутче, крилца, филе, гър ди и др.), 
та ка и спе ци фич ни по своя вкус 
ма ри но ва ни и ов ку се ни про дук ти 
(бутчета, крилца, шишчета, фи ле 
от бут, фи ле от бя ло месо, и др.). 
Фирмата има па зар на про дук ти те 
в ця ла България чрез соб с т ве
ни и на ци онал ни дис т ри бу то ри. 
Поради неп ре къс на то то уве ли
ча ва не на пот реб ле ни ето и все 
пови со ки те изис к ва ния на пот ре
би те ли те се раз ра бот ват и на ла гат 
но ви мар ки пи леш ки продукти и но
ви тех но ло гии. Големият плюс на 
фир ма та е зат во ре ни ят ци къл на 
производството.■

Чавдар Пейчев, 
изпълнителендиректорнаПтицекомбинатавМонтана:

Не качеството, а це на та 
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Милчо Лалов,кметнаБрегово:

Диана СИРАКОВА
- Г-н Лалов, ве че сте в края 

на Вашия ман дат – къ де па да 
ак цен тът в ра бо та та на об щи-
на та в те зи пос лед ни месеци? 

 В те зи пос лед ни ме се ци 
на на ше то уп рав ле ние най
важ но то за нас е да ус пе ем да 
прик лю чим нор мал но фи нан
со ва та го ди на и ак цен тът в 
ра бо та та ни е стро ги ят кон т рол 
вър ху разходите. В то ва от но
ше ние съм оп ти мист и то зи 
оп ти ми зъм про из ти ча от ин
фор ма ци ята за 

пре из пъл не ние на 
да нъч ни те при хо ди 

за петмесечието. Неданъчните 
при хо ди съ що се дви
жат добре, въп ре ки че не се 
преизпълняват.

- Вашата об щи на е из вес-
т на с доб ра та си со ци ал на 
политика. Тук осо бе но доб ре 
ра бо ти со ци ал ни ят патронаж, 
пен си онер с ка та ор га ни за-
ция съ що ак тив но по ма га за 
об лек ча ва не жи во тът на са-
мот ни те въз рас т ни хора, на 
Вашата те ри то рия има и 
ня кол ко со ци ал ни до мо ве 
– в тях съ що се из вър ши-
ха ре ди ца про ме ни - как во 
още тряб ва да свър ши те до 
края на ман да та си в то ва 
отношение?

 Да, на ис ти на ра бо тим мно го 
доб ре в об лас т та на со ци ал

на та сфера. Много пъ ти сме 
го во ри ли за ог ром на та работа, 
ко ято вър ши со ци ал ни ят пат
ро наж тук, за то ва не ис кам два 
се повтарям. Сега найго ле ми ят 
проб лем до края на ман да та ни 
е Домът за хо ра с ув реж да ния в 
с. Балей. Той не мо же да съ щес
т ву ва в се гаш ния си вид. След 
де ин с ти ту ци али за ци ята му хо
ра та там ще бъ дат нас та не ни в 
за щи те ни жилища. Едното от 
тях ве че работи, Вие при със
т вах те на от к ри ва не то му. В 
мо мен та се до вър ш ва из г раж да
не то на вто ро за щи те но жи ли ще 
в са мия дом, а до края на ав
густ тряб ва да за ра бо ти и трето. 
Целта е в ба за та в Балей да бъ де 
за па зен съ щес т ву ва щи ят сгра
ден фонд, как то и персоналът, 
об с луж ващ настанените.

Другото важ но нещо, ко ето 
ус пях ме да нап ра вим та зи го
ди на е, че под си гу рих ме ра бо та 
на над 370 чо ве ка по раз лич ни
те прог ра ми за заетост. До края 
на ме се ца ще бъ дат наз на че ни 
и пос лед ни те хора, вклю че ни в 
ОП „Развитие на чо веш ки те ре
сур си”. 

- Вече ста на тра ди ция 
граж да ни те ежед нев но да 
се оп лак ват в ме ди ите от 
ло шо то със то яние на ули-
ци те във всич ки се ли ща на 
страната. Вашите граж да ни 
имат ли ос но ва ние за по доб но 

недоволство?
 През ля то то пред с тои да 

бъ де ре али зи ран про ек тът за ре
монт на 6 ули ци в града. Освен 
път на та настилка, ще бъ де ре
мон ти ра но и ос вет ле ни ето на 
те зи улици. Предстои ра бо та та 
и по друг мно го ва жен тран с г
ран чен про ект – за ук  реп ва не 
бре га на ре ка Дунав, кой то от 
го ди ни е под ло жен на сил на 
ерозия. Проектът е на стойност 
око ло 3 ми ли она ев ро и ще се 
из пъл ня ва съв мес т но с ед на ру
мън с ка община.

- Жителите на мал ки-
те цен т ро ве най-чес то са 
при тес ня ва ни от пос то ян-
ни те краж би в имо ти те им 
– би ло на сел с кос то пан с ка 
продукция, би ло на ве щи от 
бита? Този проб лем съ щес-
т ву ва ли при вас? И как се 
спра вя те с него?

 Това, ко ето ще ви ка
жа сега, за Вас ще е новина. 
Само пре ди ме сец в Брегово 
съз да дох ме доб ро во лен от
ряд за ох ра на на иму щес т во то 
на граж да ни те и об щес т ве ния 
ред. Доброволците са 32ма. 
Дежурят по два ма на нощ и 
рес пек тът от тях но то при със т
вие ве че се усеща. Обществено 
из вес т но е, че по ве че то от скан
да ли те и ху ли ган с ки те про яви 
по ули ци те на гра да къс но 
но щем въз ник ват след пи ян

с ки пре ре ка ния в пи тейни те 
заведения. Смея да твърдя, че 
след съз да ва не то на доб ро вол
ния отряд, кой то е в по мощ на 
об щин с ка та охрана, скан дал
ни те и 

неп ри лич ни те про яви 
по ули ци те намаляха, 

а пи тейни те за ве де ния стрик
т но спаз ват оп ре де ле но то 
ра бот но време. Началник на 
доб ро вол ния от ряд е Фидел 
Петров. Доброволците са мла
ди хо ра и ин те рес но то е, че 
има още дос та кан ди да ти да 
се вклю чат на на пъл но доб ро
вол ни на ча ла в отряда.  Това 
означава, че хо ра та на ис ти на 
имат ну жда да се по чув с т ват 
си гур ни и за щи те ни в до мо ве те 
си и в на се ле ни те места, в ко
ито живеят. 

- Заговорихме за ули ци те и 
в тоя ред на мис ли се сещам, 
че има ше ед но пред ло же ние 
да бъ дат сме не ни име на та на 
32 ули ци в града, про тив та-
зи идея пък за поч на под пис ка 
сред граж да ни те – раз ре ши 
ли се то зи проблем?

 Това пред ло же ние бе вне
се но от об щин с кия съ вет ник 
Капка Дудова. Още на са мо то 
за се да ние се стиг на до ку ри оз
ни моменти. Беше пред ло же но 
ул. „Г. Димитров”  да бъ де пре
име ну ва на на ул. „Гарибалди”. 
Вносителката не ус пя да мо

ти ви ра връз ка та на Брегово с 
Гарибалди. А ули ци с име на
та на Г. Димитров, Ленин и 
Стамболийски има в ре ди ца ев
ро пейс ки страни. Така че, ко му 
бе ше нуж на по доб на смя на и 
то във вре ме то на фи нан со ва и 
ико но ми чес ка криза?  

Такава смя на би до ве ла до 
ре ди ца слож ни ад ми нис т ра тив
ноправ ни процедури, ко ито 
ди рек т но би ха реф лек ти ра
ли не га тив но вър ху би та на 
хората. Ако ре ше ни ето бе ше 
ос та на ло в сила, то би до ве
ло до не об хо ди мос т та от смя на 
на ре ди ца важ ни до ку мен
ти – от но та ри ал ни ак то ве за 
собственост, пар ти ди за во да и 
ел.енергия, до смя на на лич ни
те документи. 

Щеше да се стиг не и до 
мно го не нуж ни раз хо ди 

на общината. 
Воден от те зи причини, за ве

дох де ло в Административния 
съд и нас ко ро съ дът от ме ни ре
шен и ето на Общинския съ вет 
за смя на на име на та на те зи 32 
ули ци в града. Преценката на 
съ да е, че ня ма не об хо ди ма та 
мо ти ва ция за взе ма не на та ко
ва решение.

Тези дни очак вам ре ше ни
ето на съ да и по дру го то дело, 
за ве де но от мен – за смя на на 
име на та на ня кол ко у ли ци в с. 
Делейна.■

Хората искат да са 
защитени в до мо ве те си

Светлин Гогов е кан ди да тът на РЗС 
за кмет на Монтана. Той е уп ра ви
тел на час т на фирма. Известен е ка то 
лик ви да то рът на ма ши нос т ро ител ния 
за вод “ПИМА” в града.  За Лом кан ди
дат е д-р Стефан Ненков, в Чипровци 
– Илия Димитров, соб с т ве ник на хо
тел и про из во ди тел на килими. Здравко 
Здравков ще се бо ри за кмет с кия стол 
в Якимово, а във Вършец – Даниела 
Ангелова. Спортният де ятел Сашо 
Бункин е пре тен ден тът за кмет с ко
то мяс то във Вълчедръм, а Йордан 
Петков ще се бо ри в Георги Дамяново.

РЗС ще има кан ди да ти за кме то ве във 
всич ки те 264 бъл гар с ки общини, над 
3000 ще вля зат в лис ти те за об щин с ки 
съветници.■ Слово плюс

Найнап ред смя тат да 
про да дат учи лищ на та 

земя, за да въз с та но вят опо
жа ре на та през 2009 г. сграда, 
в на ве че ри ето на 130го диш
ни на та от ос но ва ва не то на 
училището.

Досега е въз с та но вен са мо 
покривът. За об но вя ва не то 
на сгра да та са нуж ни око
ло 500 000 лева. От 330те 
де ка ра об ра бот ва ема земя, 

соб с т ве ност на училището, 
очак ват да по лу чат окол о 
100 000 лева. Със сред с т ва та 
ще бъ дат въз с та но ве ни ВиК и 
електроизолацията. Ще бъ де 
мон ти ра на дограмата.

Кметът Валентин 
Герасимов е по
ис кал с док лад на 
раз ре ше ние за 
про даж ба та от 
Общински съ вет 
– Бойчиновци. За 
ре мон та на учи ли
ще то през ми на ла та 
го ди на от съ ве та  са 
от пус на ли 110 000 
лева.

В Громшин 
очакват одоб ре

ни ето на два про ек та за 
ре монти – на цен т рал ния 
пло щад за 500 000 ле ва и за 
под мя на на во доп ро во ди – 
1 360 000 лв.■ Слово плюсВ 
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►174 Г. ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

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.

Много не ща са нап ра ве
ни за об щи на Монтана, 

но по ве че то са в об лас т та на 
инфраструктурата. Никой не от ри
ча направеното, но без ра бо ти ца та 
расте, си гур нос т та на хо ра та е 
проблем, стра хът се върна. 

Редица за во ди и пред п ри ятия 
бя ха ликвидирани, мно го ра бот ни 
мес та бя ха зак ри ти и мно го хо ра 
бя ха при ну де ни да на пус нат града. 

В пе ри ода 19992011 г. в об
щи на Монтана са раз к ри ти 
помал ко от хи ля да но ви ра бот ни 
мес та и те са пре дим но в сфе ра
та на тър го ви ята и ус лу ги те – в 
мно жес т во то су пер мар ке ти и за
ве де ния за об щес т ве но хра не не 
и развлечения. В сре да та 2005 
г. на бор са та по тру да в об щи
на Монтана са би ли ре гис т ри ра ни 
око ло 4 хи ля ди души, а в края на 
2008 г. са 1700 ду ши безработни. 
Сега са око ло 3000 и то ва са са
мо регистрираните, а ре ал но 
без ра бот ни те са по не два пъ ти 
повече, ка то мно го от тях са трай
но безработни. Като дой де гост в 
Монтана, ос та ва с впечатлението, 
че гра дът е ед но ог ром но ка фе не, 
пъл но с хо ра, по сед на ли на зас лу
же на почивка. Само след ми ну ти 
ста ва ясно, че го ля ма част от тях 
са безработни, ко ито с 1 лев че от 
со ци ал ни те си по мо щи уби ват це
лия ден.

Тук е мяс то то на БСП и кме
та, из диг нат от нея – да се бо рим 
за съз да ва не на ус ло вия за раз
ви тие на мес т ния бизнес, да 
прив ли ча ме и външ ни ин вес ти
ции за раз к ри ва не на но ви ра бот ни 
мес та в об щи на Монтана, да пос
тиг нем ви со ко ни во на за етост и 
в промишлеността, и в сел с ко то 

стопанство. Да за па зим се ла та в 
общината, за що то миг ра ци ята от 
тях към Монтана и дру ги на се ле ни 
мес та в стра на та во ди до за гу ба 
на по тен ци ал – гу бим из пол з ва еми 
територии, гу бим въз мож нос ти и 
не об хо ди ми хора.

Когато пос тиг нем рас теж 
на ра бот ни те мес та и сви ем 
без ра бо ти ца та в об щи на та до оп
ти мал ни те ни ва, то га ва ще мо жем 
ка то об щи на да из пъл ним и сво
ето со ци ал но пред наз на че ние в 

образованието, здравеопазването, 
културата, со ци ал ни те услуги, 
транспорта, мла деж ки те дейнос
ти и др.

Другото, на ко ето тряб ва да наб
лег нем, са мер ки те за си гур нос т та 
на хо ра та и иму щес т во то им, осо
бе но в се ла та на общината, и то 
не са мо чрез фи зи чес ко то при със

т вие на ор га ни те на реда, но и с 
ор га ни за ци он нотех ни чес ки мер ки 
от об щи на та и кметствата. 

Не тряб ва да пре неб рег ва
ме и друг се ри озен проблем, 
кой то е свър зан с гор ни те два – 
образователната, тру до ва та и 
со ци ал на та ин тег ра ция на ромите. 

Това са мал ка част от 
проблемите, ко ито за ед но тряб ва 
да решим. Съвместно с Об щин с
кия съ вет на БСП ще раз ра бо тим 
под роб на прог ра ма за ус ко рен 

ико но ми чес ки рас теж и ви со ко 
ни во на заетост, ко ето да вър не 
част от хо ра та, на пус на ли об щи на 
Монтана за ра ди без ра бо ти ца та и 
мизерията. 

И то ва ня ма да ста не са мо със 
са де не на кар то фи или да пред
ла га ме на мла ди те хора, на 
сту ден ти те про фе си ята на ов ча ря, 
въпреки че и зе ме де ли ето и жи
вот но въд с т во то в на ша та об щи на 
пла чат за ра бот на ръка.

Предстоящите из бо ри за мес т ни 
ор га ни на са мо уп рав ле ние са важ
ни за жи ве ещи те и ра бо те щи те в 
об щи на Монтана. 

Важни са, за що то ние за ед но 
зна ем как во да направим, как да 
го нап ра вим и ще го направим, за 
да вър нем вя ра та в ду ши те си и да 
из х вър лим стра ха от сър ца та си. 
Затова са ни нуж ни но ви цели, но
ва енергия, но ва мотивация, но во 
доверие.

Върнах се в род ния си град, 
за що то смятам, че за ед но ще по
доб рим со ци ал ноико но ми чес ки те 
ус ло вия в Монтана и общината. И 
тя ще ста не ед но подоб ро мяс то 
за жи ве ене и ра бо та за нас, за на
ши те де ца и внуци.

Вярвам, че и след из бо ри те ще 
ра бо тим за ед но по из пъл не ни ето 
на пре диз бор на та ни програма, за 
да има работа, со ли дар ност и рас
теж в об щи на Монтана!■

Анатолий Младенов, 
кандидатзакмет:

Акценти във ви зи ята 
за раз ви ти ето на
об щи на Монтана

Елеонора ЦАНОВА
За то ва и дош ли те да го 

по че тат на праз ни ка бя ха 
тол ко ва развълнувани, за
що то бай Илия, как то си го 
зна ем ние, ко ле ги те, на ко
ито е връз вал пръс та в 
занаята, а та ка и вра чан с ки
те интелектуалци, ко ито 
го ди ни на ред съ би ра
ше в он зи сла вен Клуб на 
дейци те на културата, се е 
до кос нал до все ки от тях. 
Така ще го за пом нят и ня
кои от пър ви те стро ите ли 
на Първа атомна, ре дом с 
ко ито шля па ше в коз ло
дуйс ка та кал, на “Химко”, 
Чугунолеярния за вод, 
ком байне ри те, до ко ито 
ся да ше ре дом по жътва. 

Често се сме ем,  че 
Илия ед ва ли е ос та вил 
за помла ди те не опи са но 
с чув с т во ня кое кът че от 
род ния ни край. Изшетал 
е от Дунава до Балкана и 
от Искъра до Тимок със 
своя фотоапарат, ос та

вил ос вен вес т ни кар с ки те 
страници, ко ито труд но мо гат 
да се изброят, де сет ки книги, 
фотоалбуми. Пресметнал е, 
че е жи вял 28 200 човекодни, 
от ко ито 20 000 е пос ве
тил, за ед но със сво ята обич, 
на Врачанския балкан, на 
Ритлите край оби ча но то му, 
пок рай же на му, се ло Люти 
брод, на Искърското дефиле. 

Илия и се га мо же да ти 
раз каз ва в де тай ли спо ме
ни и случ ки с хо ра от гра да 
и окръга, с мно го поети, 
пи са те ли и журналисти, ис
тин с кия ин те лек ту ален елит 
на България, спо ме ни ин
те рес ни и безкрайни ка то 
че ли. В не го ва та бе зу кор
но под ре де на до пе дан ти зъм 
до ку мен та ция бъ де щи те ле
то пис ци на Врачанския край 
мо гат да от к ри ят на ис ти
на позабравени, но важ ни 
съ би тия и фак ти, ста на
ли през всич ки те те зи шест 
де се ти ле тия, от да де ни на 
журналистиката. Защото, 
как то сам той казва, без 
хората, без чо ве ци те ед
ва ли би ста на ло нещо. И с 
не го вия си тъ нък ху мор до

пъл ва с ду ми те на Манолис 
Глезос, гръцкия бун тар и по
ет: “Допуснах найго ля ма та 
грешка, че ос та рях “. 

За тези, ко ито тръг на
ха в трудната, об себ ва ща 
и времето, и спо койс т ви
ето ти про фе сия и вър вя ха 
след него, Илия си е същият. 
Човек с позиции, чо век бил 
до управляващите, но не 
въз пол з вал се от това, чо
век стъ пил здра во на зе мя та, 
уме ещ да про ща ва греш ки те 
и да разбира. Човек с мно
го при яте ли, на пос то ве и 
без постове, с па ри и бед ни. 
Тези, ко ито го поз д ра ви
ха за празника, ор га ни зи ран 
със съ дейс т ви ето на об щин
с ка та ор га ни за ция на БСП 
 Славянският комитет, вра
чан с ки ят вла ди ка Калиник, 
ли де рът на ле ви ца та Сергей 

Станишев,  Съюзът на 
българските журналисти, ко
ле ги те му от вестниците, на 
ко ито е от дал наймно го вре
ме и си ли  “Работническо 
де ло “ и “Дума”. Сред по чи
та ни те гос ти бе ше и по етът 
Орлин Орлинов, един от го
ле ми те род ни стихотворци, 
скъп при ятел на Борисов, 
кой то дой де от Кунино, къ
де то пре кар ва ля то то. 
Развълнуван бе и ре дак то рът 
на найно ва та кни га на Илия 
“Врачански хроники” Марин 
Ботунски, кой то каз ва за не
го: “Илия Борисов е роден, за 
да пра ви доб ро”. А на рож
ден ия си ден ав то рът по да ри 
сво ето пос лед но тво ре ние на 
все ки гос т,  ка то до не го не от
мен но бе дъ ще ря му Боряна,  
по ела ве че здра во жур на
лис ти чес ка та професия.. 

Книгата е съб ра ла в сво
ите 300 стра ни ци ня кои 
от найсвид ни те и поно
ви твор чес ки рож би на 
Илия Борисов. И как
то той сам я за вър ш ва: 
“Позицията, на ко ято сто
ях ня ко га, в ро ман тич на та 
си мла дост, отс то явам и 
се га в кон ф лик т но то и 
тре вож но вре ме”. След 
то ва е сло жил ци тат на 
Евстати Бурнаски:  

„От ни що свя то 
аз не се отричам.
И не прок ли нам 
бъл гар с кия ден.
Дойдох на то зи свят, 
за да оби чам .
Не мо га да си тръг на
оз ло бен.„■

Славни или смеш ни
80 го ди ни Така Илия Борисов, до айе нът 

на вра чан с ка та жур на лис ти ка, сам 
оп ре де ли своя 80го ди шен юбилей. 
Славни, с хи ля ди те ки ло мет ри 
из ми на ти по пъ ти ща та вра чан с ки, 
с хи ля ди те хора, срещ нал по тях и
с все ки се е спрял и раз го ва рял
с доб ро та и грижовност
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