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Номинации на
ГЕРБ за кметове
в Северозападна
България
► Враца
инж. Петя АВРАМОВА

Работила е като зам.-кмет в екипа
на д-р Костадин Шахов.

► Козлодуй
Румен МАНОЕВ

Избори 2011

Той е действащ кмет на Козлодуй и
с подкр
 епата на ГЕРБ кандидатст
ва за втори мандат.

►►► Продължава на 2-3 стр.

За контакти: 0886/ 024 339

0876/ 537 952

За изминалите 20 години, от включването в ЕЕС до 1 август 2011 г.
включително, шести блок е произвел 111 116 834 MWh електроенергия
На 2 август 2011 г. се навършиха
20 години от включването на 6 блок
на АЕЦ “Козлодуй” в паралел с елек
троенергийната система (ЕЕС) на
страната.
Паралелът е осъществ ен на тази
дата в 5 часа и 7 минути през 1991 г.,
когато е дежурна смяна “А” в състав:
дежурен инженер на смяна – Иван
Гризанов, старши инженер оператор
– Янчо Янков, инженер оператор –
Владимир Владимиров, контролиращ

физик – Мариана Стефанова.
С включването в експлоатация на
1000-мегаватовия шести блок общата
инсталирана мощност за производ
ство на електроенергия от атомната
централа достига 3 760 мегавата.
За изминалите 20 години, от
включването в ЕЕС до 1 август
2011 г. включително, шести блок
е произвел 111 116 834 MWh
електроенергия.
Благодарение на осъществените

модернизации и на високия профе
сионализъм на персонала днес шести
енергоблок на АЕЦ “Козлодуй” се
нарежда сред най-надеждно работе
щите ядрени мощности в света и е
един от ядрените блокове с най-про
дължителна работа без непланово
сработване на аварийна защита на
реактора – 13 години и 3 месеца.
На 2 август 2011 г. 5 и 6 блок на
АЕЦ “Козлодуй” работят със 100%
натоварване на мощността.■

Златни медали за
мъжка фолклорна група
►В НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ФАКЕЛ" - С. ЗВЕРИНО, ОБЩИНА МЕЗДРА

народен представител в 41-ото
народно събрание

Вестникът е отворен
за вашите послания
към избирателите нашите читатели от цяла
Северозападна България!

В АЕЦ "Козлодуй"
честваха юбилей

► Видин
Владимир ТОШЕВ,
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седмичник за общините
и кметствата

Г

олямата награда “Евро фолк 2011”
– Grand Prix “Златен Орфей”, 2
златни медала, диплом за европейски
шампион по фолклор за 2011 г. и
покана за участие в Световния фес
тивал за фолклор са наградите, с ко
ито мъжката фолклорна група „Змей
Горянин” от с. Зверино се прибра от
европейския шампионат по фолклор
„Евро фолк” в Слънчев бряг.
Преди това групата от Зверино заво
юва златен медал на фестивала „Балкан
фолк” във Велико Търново и беше кла
сирана за участие в европейския фести
вал в Слънчев бряг.

“Змей Горянин”
Групата започна фестивалното си
участие с „Овчарска песен” по текст на
Пейо Яворов и музика на Бойчо Димов
- диригент на Врачанския духов оркес
тър и градски хор.
Изпълнението на братята Николай
и Владимир Ценови на песента
„Сбирайте се селяни” повдигна наст
роението на публиката, след което бе
ше разплакана от изпълнението на
Илиян Симеонов с песента, написана по
текст и музика от участника в групата
Димитър Ангелов „Емигрантска песен”,
чието изпълнение му донесе и единия
от златните медали.

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”
ЕНЕРГИЯ ЗА
ЧИСТА ПРИРОДА
KOZLODUY NPP

На финала на участието си, публи
ката заигра с „Моят татко прав си бе
ше” и Право хоро по музика отново на
Димитър Ангелов.
За прекрасните изпълнения МФГ
„Змей Горянин” беше наградена от жу
рито с 11 дипломи, грамоти и предмет
ни награди. Двата златни медала са за
цялостн
 ото представяне на групата и
за изпълнената от Илиян Симеонов
„Емигрантска песен.”
Фестивалът се провежда за трета по
редна година и в него участв аха пове
че от 70 колектива от 11 европейски
държави.■ Слово плюс
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► Оряхово
Росен ЖЕКОВ
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младежи от цяла България
130
преминаха първото марке
тингово обучение за стажанти, което
“Овергаз” организира във Велико
Търново. То е част от тазгодишното
издание на Професионалната лят
на академия на газовата компания,
която се
провежда в
петте дъщер
ни газоразп
ределителни
дружеств
ав
страната.
При първия
си досег с работната среда стажан
тите разбраха как се реализира мар
кетингова кампания за нов продукт
под надслов „Природен газ у дома
без: притеснения, компромиси и ог
раничения”. По време на обучението

ние за техния дом”.
В продължение на десет седмици
стажантите ще се разделят по ра
йони и ще представят продукти за
газификация, ще събират актуална
информация за сградите, жили
щата и потенциалните клиенти по
изградената
от “Овергаз”
газопреносна
мрежа. Всички
те разполагат
с наръчници,
които да
им пома
гат в работата, а за потенциалните
клиенти, включили се в проучването,
има предвидени специални
подаръци.■
“Овергаз”; Дирекция
“Публични комуникации”

130 стажанти на “Овергаз”
преминаха първото си обучение
то дружество преди две седмици,
сподели, че „когато си близо до
хората и търсиш мнението им,
тогава най-адекватно можеш да
реагираш на техните нужди и да им
предложиш най-подходящото реше

Битката
по нивите
стартира
с огън

► Ружинци

►►Над 7000 лв. струва
обновяването на площада
в с. Д-р Йосифово, общи

на Монтана. Монтирани са
нови 12 пейки. С повече от
5000 лева е изграден мост
над селск ата река, мон
тирана е нова автобусна
спирка. В селото има парк
от 10 декара, за чиято под
дръжка се грижат 14 души,
назначени по програмата
за заетост.

►►Започва ремонтът
на моста на река Ботуня,
община Вършец Отпуснати
са 741 314 лева за това.
Обявен е конкурс за из
пълнение на обекта.
Мостът е строен в края
на 19-и век от италианск а
фирма, която му дала га
ранция 100 години. В на
чалото на 90-те години на
миналия век италианците
изпратили писмо в общи
на Вършец, че гаранцията
е изтекла и мостът трябва
да се ремонтира.

►КРИМИНАЛЕ

Александър АЛЕКСАНДРОВ

подпалени или е плод на
небрежност и случайност,
декара с пше органите ще разследват.
Само преди две сед
ница на фирма
мици селскостопански
„Краси“ ЕООД, собс
самолет напръска, уж
твеност на Красимир
погрешка, със силен кон
Милков, син на упра
дензат на препарат за
вителя на „Спринг“,
растителна защита 300
Великотърновски
декара с царевица и 500
мелници, бе опожаре
декара със слънчоглед,
на. Фирмата от Велико
обработвани от фирма
Търново обработва бли
„Дубъл В“, собст веност
зо 13 хиляди декара в
на Васил Петков, 800
Хайредин и Михайлово
декара царевица, аренду
и е един от големите
вана от РИММЕКС и 300
арендатори в последни
декара с царевица на фир
те години в този край.
ма „Октопод“.
В пожарната служба в
Тези три фирми, заедно
Хайредин е подаден сиг
нал за лумнали пламъци в с великотърновската, са
най-сериозните обработ
житната нива. Дали пло
ващи плодната земя на
щите са били умишлено
Нора
КОНСТАНТИНОВА

Иво ИВАНОВ

Избори 2011

Той е бивш шеф на полицията в
Лом и зам. областен управител на
област Монтана в момента

Зорница АНГЕЛОВА

а се подобри качество
то на преподаването,
ученето и управлението в
училищата е целта на проек
та по програма „Коменски“,
по който ще работи общи
на Монтана, ІV ос
новно училище
„Иван Вазов” и ре
гионална библи
отека „Гео Милев”.
Надсловът е „Да
направим препода
ването и ученето
по-привлекателно
чрез информаци
онно-комуникаци
онни технологии“. В проекта
си партн
 ират България и
Турция. От съседната ни
държава участв
 а Регионален
инспекторат по образование
в град Адиаман,
Дейностите са насочени

200

към използването на инфор
мационно-комуникацион
ни технологии в сферата на
училището и анализ на обра
зователните системи в две
те страни. Това ще даде нов
поглед към образованието.

рактивни дейности. Това е
основната идея на авторите
на проекта.
В плана са вложени 40 000
евро, от които трансферът
за българските партньори е
19 960 евро. Съфинасирането от страна на об
щината е в размер
на 2600 евро.
Благодарение на
използването на ин
формационните и
комуникационните
технологии в класни
те стаи учениците,
които се нуждаят от
помощ най-много, а
именно децата в неравнос
тойно положение, ще бъ
дат включени в проекта и
интегрирани.
Продължителността му е 2
години - от септември 2011
до юни 2013 г.■

Монтана си
партнира с
Адиаман – Турция
в образователен проект
Етническите, социални
те и културните различия
на единната европейска ви
зия за образованието и бъ
дещето е възможна чрез
сравняване и споделяне на
впечатления, изводи и инте

Златията.
Освен тях има и някол
ко по-дребни на местни
стопани. Тревогата на
кмета на Хайредин е, че
битката между големи
те в разгара на жътвата
започва. Комисия нап
рави оглед и се очаква
оценката за нанесените
щети на трите фирми
от безразборното пръс
кане. Материалите са
дадени в прокуратурата,
а вече е готова и експер
тизата от независимата
европейска лаборатория,
която доказва, че царе
вицата и слънчогледът в
Хайредин са пръскани с
концентрат, по-висок от
допустимото.■

►►Щети за стотици хиля
ди лева са нанесли летните
бури през миналата
седмица в Ломско

► ВЕСТИ

► Лом

Д

младежите научиха от експертите в
компанията как се осъществява про
учване на потенциални абонати и
какви са тънкостите в анкетирането и
допитването до бъдещите клиенти.
Третокурсникът Благовест,
който започна своя стаж в газово

2

Унищожени са лозя, зе
ленчукови и овощни
градини, наводнени са
мазета, има силно пост
радали къщи. Кризисен
щаб ще координира спа
сителните и неотложните
аварийно-възстановител
ни работи. Три технически
екипа са заснели описали
щетите. Очаква се помощ
от Международната коми
сия за възстановяване и
подпомагане.■

ОБЩИНА МЕЗДРА
Мездра 3100, ул.”Христо Ботев” 27,
тел: 0910/9-21-16; 0910/9-23-21,
факс: 0910/9-25-23
e-mail:mezdra@mail.bg,
http://www.mezdra.bg

СЬОБЩЕНИЕ
На основание чл.43 от Закона за концеси
ите и чл.30, ал.2 от Правилника за прилага
не на закона за концесиите, община Мездра
съобщава, че е откр
 ита процедура за конце
сия за строителство с предмет
„Изграждане на Многофункционална
спортна зала гр. Мездра”
Обявлението за концесията е обнародва
но в електр
 онната страница на Държавен
вестник от 26.07.2011г., № 1 и с пореден
номер в Националния концесионен регис
тър – А – 000321.
Кмет на Община Мездра:
/Иван Аспарухов/

Слово делник
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Крум КРУМОВ
разник на минералната
вода, курорта и балкана
отбелязаха във Вършец от 1
до 7 август т.г.
В рамките на честване
то се проведоха множество
разнообразни прояви – отк
рита бе изложба от пленер
по живопис, изложба 100 го
дини от създаването на бо
ровия парк край Вършец,
състояха се множество кон
церти на местни и гостува
щи изпълнители, сред които
Николина Чакардъкова и фол
кпевицата Валя. Деца от теат
ралното студио към народно
читалище „Христо Ботев” във
Вършец изиграха две теат
рални постановки, проведоха
се турнири по футбол, шах
мат и волейбол, дискотеки на
открито, конкурс за мис, детс
ко шоу, фолклорен фестивал
и други. СНИМКА: АВТОРЪТ

Празник на
минералната
вода, курорта
и балкана
във Вършец

П

■■■
Трети договор за
отпускане на финансова
помощ от Програмата за раз

витие на селските райони, под
писа инж. Николай Иванов
– кмет на община Криводол.
Проектът е по Мярка 322
„Обновяване и развитие на на
селените места” на стойност
288 612 лв. без ДДС. Ще се ре
ализира в с. Краводер – едно
от най-големите на територи
ята на общината. Включва ре
хабилитация на обществени
зелени площи – паркове, дет
ски площадки и съоръженията
към тях.
В рамките на проекта ще бъ
де изцяло обновен парка,
намиращ се в центъра на се
лото при Младежкия дом.
Предвидени следните видо
ве работи: оформяне на алеи;
парково осветление; изграж
дане на детска площадка; въз
становяване на обществена
чешма; ограда; озеленяване;
доставка и монтаж на пейки и
кошчета за отпадъци.

Атрактивен проект за
развлекателен
парк “Леденика”

■■■
На 19 август 2011 г. от 11.00 ч.
в Заседателната зала на
община Криводол ще се про

веде Информационен ден за
напредъка по изпълнението на
проект “Реконструкция на град
ски стадион „Христо Ботев”,
финансиран по Мярка 321
„Основни услуги за населени
ето и икономиката в селските
райони” на Програмата за раз
витие на селските райони 2007
– 2013 год. Ще бъдат предста
вени основните параметри на
проекта, екипа, отговорен за
изпълнението на проекта, как
то и избраните изпълнители на
основните проектни дейности:
строително-монтажни работи;
строителен надзор и доставка
на обзавеждане и оборудване.

Преди по-малко от век, през 1923 г., големият родолюбец и сърцат
врачанин Христанчо Матов дарил на своите съграждани 1000 декара
ливади и пещерата Леденика. За това има запазен нотариален акт и
писмено дарение. Къде са сега тези декари?
Преди дни, представяй
ки един от най- сериозните,
най-интересни и вълнуващи
проекти на община Враца,за развитието на туризма и
превръщането на величест
вената пещера в място за ту
ризъм без сезони, кметът д-р
Костадин Шахов каза, че то
ва дарение има само истори
ческа стойност, а въпросът
има ли ги все още тези хиля
да декара ливади, остана да
виси във въздуха.
Отговорът го виждат
всички, които посещават пла
нината и най-красивата бъл
гарск а пещера Леденика.
Отдавна голяма част от те
зи общински терени са
разпарцалосани, ресторантът,
хотелът, и теренът наоколо
са собственост на депутата
Николай Коцев, заедно с кон
ната база, частно е и диве
човъдното стопанство, което
се създава. Природен парк
„Врачански балкан“, който
единствен партнира активно
с общината и различни инс
титуции за развитието на ту
ризма тук, успешно работи
по съвместни проекти и сто
панисва също голяма част от
територията.

Проектът, с начало от вре
мето на Тотю Младенов ка
то кмет, сега най-после е
получил одобрение и ре
ализацията му ще стартира
в скоро време. Той е класи
ран на второ място от одоб
рените за финансиране общо
35 от предложените 45 про
екта по Оперативна програ
ма „Регионално развитие „.
По нея ще получим сумата
от 5 046 000 лева, съфинан
сирането от общинската ка
са е 236 671 лева. Срокът за
изпълнение е две години, ка
то права за експлоатация на
съоръженията общината ще
има още пет години.
Изключително атрактив
ният проект на развлека
телния парк „Леденика“
предвижда гостите да бъ
дат посрещани от уголемен
прозрачен проект на най-ин
тересния пещерен органи
зъм - Светломразеца, врачани
наричат вече Ледениче. Във
всяка от залите ще има свет
линен спектакъл със спе
циална музика. Различни
преливащи светлини ще пра
вят още по-реални засти
налите ледени фигури на
Крокодила, Великана, Дядо
Коледа и Баба Яга. Върху

воден екран в Концертната
зала, където от години се
правят симфонични и певчес
ки концерти и при Езерото на
желанията, ще се прожекти
рат ефекти. И ако бъдещите
посетители видят да изриг
ва вулкан насред подземни
те красоти, да не се чудят,
това е част от шоуто, което
се предвижда при Малката
пропаст.
Предстои втора част на
осъвременяване и разши
рение на образователноинформационния център
„Прилепа“ при входа на
пещерата.
В специална прожекционна
зала гостите на този изклю
чителен природен феномен
ще могат да се запознаят с
природните забележителнос
ти на Врачанския балкан, с
неговата разнообразна фло
ра и фауна. Движещи се
кукли, познати приказни ге
рои ще отвеждат мама, тат
ко и децата, пораснали и не
чак толкова, до анимацион
ния модул Приказна алея с
амфитеатър, след това те ще
могат да продължат да пре
карват чудесно времето си
в спортно-развлекателния
комплекс.

В приетия вече проект е
отпаднало реанимирането на
безславно висящия над дър
ветата лифт до Балкана, ко
ето освен че е скъпо, е и
безсмислено занимание, до
ри опасно. Придвижването
на туристите до пещера
та ще става с атракционно
влакче, което ще потегля от
Червения площад, където е
Туристическият информаци
онен център „Натура 2000“,
до самия вход на Леденика.
Не се предвижда и заложено
то в началото бистро с вкусо
тии и хладни напитки.
И тъй, като по проекта за
ложената цел е посетителите
на пещерата да не я обикалят
в рамките само на час-два, а
да останат поне шест часа в
този красив кът, то останало
то време, в което ще се нало
жи да похапнат, да пийнат по
нещо, да се подкрепят, те ще
трябва да потърсят съседния
ресторант. Или пък да пояз
дят кон.
С проекта си общината
очаква минимум 6 врачанс
ки фирми и около 200 човека
да бъдат ангажирани като по
дизпълнители, а след прик
лючването му да се открият
нови 20 работни места.■

■■■
На 29 август 2011 год. от 11:30
ч., в рамките на програмата за
отбелязване Деня на община
Криводол, ще бъде направена

►НАКРАТКО ОТ КРИВОДОЛ

Ели ЦАНОВА

първа копка по повод старти
рането на строително-ремонт
ните дейности по проект
«Реконструкция на градс
ки стадион «Христо Ботев»,
финансиран по Мярка 321
„Основни услуги за населени
ето и икономиката в селските
райони” на Програмата за раз
витие на селските райони 2007
- 2013 г.
Да присъстват на събити
ето са поканени премиерът
на Република България
Бойко Борисов, министърът
на физическото възпита
ние и спорта Свилен Нейков,
изпълнителният директор на
Държавен фонд „Земеделие” –
Разплащателна агенция Румен
Порожанов и др.■

Слово общество

www. slovoplus. info БРОЙ 32 (792), 11 - 17 АВГУСТ 2011

4

НЛО на Бузлуджа
Бузлуджанският мемориал стърчи
като монументален знак на
упадъка и ни сочи доста от
причините за българското
неслучване. Но ние все си
оставаме незрящи за уроците от
миналото и настоящето си

плажна ивица, 400 квадрата мезонет
или дворец в Драгалевци, обувки
„Ако Бойко Борисов не нареди
от крокодилска кожа за 900 паунда
на областния на Стара Загора
или чанта на Луи Витон за 1000, за
да позволи осветяването на
да ги вложи във високото на своя
паметника на Бузлуджа, БСП ще
насочи същите спрени прожектори бузлуджански символ. Баневци,
Гущеровци, Герговци, Петковци,
към централата на ГЕРБ на 16 и
Манджуковци и прочие вероятно са
17 етаж на НДК.”
спонсорирали евтините кебапчета
Из новините на в. „24 часа”
за наивната и обедняла масовка по
съборите, така наречения „твърд
ой нареди, кой позволи, кой
електорат”.
се осмели – все едно, но
Къде се дянаха идеите
звездата над бузлуджанския
Без
съмнение са подкрепяли и
мемориал, който народът с
предизборните кампании на своята
умиление нарича „Чинията”, светна
партия, но нито веднъж, с намек
и озари традиционния събор на
поне, с жест, призив не се опитаха
хиперстолетницата – защото БСП се
възприема и рекламира като партията, да съхранят неутилитарната сила
и общочовешкото измерение
която Благоев и съмишлениците му
на социалистическата идея,
създават на това място преди 120
чието съградено вече значение е
години. 30 от тези 120 години са и
мемориалът на Бузлуджа. Да кажем,
мой личен антиюбилей. През 1981
че червените богаташи и партийни
година взех задължителния тогава
вождове са ни ясни, отписали сме ги,
изпит по история на БКП, както
мислим ли в посока морал, идеали
гласеше абревиатурата от името
и солидарност, същото май важи и
на единствената партия. Но не за
за парламентарните устатници. На
нейното име искам да говоря, а за
оръшкания носталгичен народ, който
символите и смислите в името на
би заделил по левче, надали пък ще
мемориала. Още с въздиганато му,
му хрумне да се самоорганизира и
архитектурното решение предизвика
да го стори, свикнал да е командорен
бърза и несложна асоциация с летяща
под строй. Но какво правят младите
чиния, с други думи символиката
социалисти, не се ли дразнят, не ги
изначално бе изпортена и комунизмът
ли боде в очите цялото това двуличие,
от постижима и предстояща цел се
разчекнатата социална ножица
превръна в неидентифициран летящ
вътре в соцпартията, разминаването
обект.
между наивното до глуповатост
Мирела ИВАНОВА

К

Прочетохме за вас в “Deutsche Welle”

Обектите на разрухата

През 1990 партийното НЛО, в
което са бетонирани милиони, става
държавно – а знае се, че държавата
не бе най-добрият стопанин през
годините след промяната. И като
почти всеки идентифициран
или неидентифициран обект у
нас, бузлуджанският мемориал
бе подложен на опустошителни
варварски набези и тотално
разграбване и унищожение. Докато
преди време гледах покъртителни
снимки от изчегъртаните мозайки,
от изкорубените стени и изтръгнати
кабели - съвсем честно – и за миг не
ми мина през ума, че това е дело на
антикомунисти, само едно от многото
осквернени места на паметта, само
един от монументалните знаци на
упадъка и една от незаличимите вини
на БСП.
Защо ли? Защото от летяща чиния
мемориалът на Бузлуджа бе сведен
в асоциациите ни до обикновена
чиния, от която страшно яко се
налапаха и разбогатяха десетки
„червени мобифони”, по израза на
покойния Продев, червени барони,
модерни леви олигарси, нови
номентклатурчици, висши кадесари
и крупни собственици на бивше
общонационално имущество. Никой
от тях, елитните по социалния си
статус партийни крезове, не показа
поне от кумова срама съпричастие
към рушащия се мемориал, не взе
присърце избодените мозаечни очи на
своите вождове, не се отказа от един
свой лукс, бил майбах или километри

В с. Благово, община Монтана

Читалище “Просвета”
отново с танцов състав

лозунгарство и проявите на
новобогаташка самозабрава? Защо те
не опитат да напуснат конформизма
и апаратното нагаждачество и не
подхванат една истински лява
инициатива, битка, кауза – да се
заемат да спасят по фейсбук своето
НЛО, например...

Всичко ни засяга, уви

Защо и аз, при цялата напрегната
обстановка в страната, породена от
непредвидимостта на лукойлската
криза и аджамийските сметки на
този или онзи министър, пиша за
бузлуджанския мемориал? Какво ме
засяга? На практика – нищо, нека си
се съсипва, един натрапен символ
по малко. Но инак – инак точно тази
сграда, с необичайната си форма,
високо щръкнала насред България
би могла да стане най-подходящият
музей на тоталитарното изкуство,
тя сякаш е създадена и пригодена
тъкмо за това. Ако през годините на
преход се бе явил и по-некъсоглед
министър или държавник, с хоризонт
отвъд лакомията и тяснопартийното
обслужване, би се сетил.
Ако пък биха се сетили самите
комунисти-социалисти и биха го
осъществили във време, в което
са в опозиция, другояче щяхме да
четем и историята, и настоящето на
хиперстолетницата, с великодушието
на прошката... А то се вижда с просто
око, целият идеологически патос е
заради чинията в най-профанния
смисъл: да се налапаш – какви ти
идеали, какви ти прожектори, каква
ти звезда.■

▲ Самодейци от читалище “Просвета”, които взеха участие в
концерта. СНИМКА: “Просвета”

онтанското
М
село Благово
имаше два повода

да празнува: едини
ят е 90-годишнината
от създаването на
местното читалище
„Просвета“, а дру
гият - възст ановя
ването на танцовия
състав на селото.
Да припомним,
че през 90-те годи
ни на миналия век
фолклорната фор
мация престана да
съществува. Днес,
20 години по-късно,
тя бе възст ановена

от кмета на селото
Лъчезар Асенов от
ГЕРБ. „В минало
то нашият танцов
състав печелеше
златни медали на
различни фестивали
и конкурси. Това ме
накара да направя
всичко възможно да
го възродя.” През
миналата седмица
танцьорите от
Благово се изявиха
на Празника на ми
нералната вода във
Вършец“.
Двете важни за
Благово събития

бяха отбеляза
ни със специална
програма, в ко
ято взе участие и
монтанск ата во
кална формация
„Торлашки напеви“.
В празника
участва и кандида
тът за кмет на ГЕРБ
за община Монтана
Людмил Сандов.
От името на пар
тията той връчи
аудиосистема на
председателя на чи
талището Любомир
Костодинов.■ Слово
плюс

