Мариана АНГЕЛОВА

Силен отпор срещу
търсенето на шистов
газ в Англия и Франция

телни работи за наличие на шис
тов газ, били регистрирани две
земетресения с магнитуди 2,3 и
1,5. Веднага изникнал въпросът:
Дали технологията за проучване,
основаваща се на раздробяване
скалната маса чрез инжектиране
под налягане на водно-пясъч
на смес с химични добавки, не е

причинила трусовете? Фирмата
Cuadrilla Ressorces /CR/ прекра
тила дейностите до изясняване
на случая. В следващите седмици

British Geological Survey /BGS/,
институция за геоложки надзор,
ще анализира фактите, обезпо
коителни за тази северозападна
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Инициативен комитет
издига кандидатурата
на инж. Николай Иванов за
кмет на oбщина Враца
Хора, които подкрепят
инж. Николай Иванов:

Д-р Георги Комитски - началник
на ОТО в МБАЛ - Враца
Инж.Войслав Бубев - бивш кмет
на Община - Враца
Светла Бошнакова - нотариус
Лев Митков - финансист
Анастас Попдимитров - дирек
тор на врачанския театър
Светозар Луканов - управител на
МБАЛ - Оряхово
Милена Вутова - адвокат
Цветан Ценов - директор на
Райфайзенбанк - Враца
Юлиан Кирилов - бизнесмен
Гергана Михалчева - председа
тел на Областен съвет на БЧК
Евгени Евгениев - председател
на Търговско-промишлена пала
та - Враца
Ирена Цветкова - европейски
шампион по тае-куондо от клуб
„Кум Рьонг”, спортист №1
за 2007 г. на Враца
Мая Антова - председател на
Съюз за стопанска инициатива Враца
Светозар Милковски предприемач
Валери Вачев - диригент на
Врачанска филхармония - Враца
Иван Жеков - секретар на общи
на Вършец
Цветелина Дамяновска - предсе
дател на ОбС на БСП
Инж. Пламен Ганецовски - пред
седател на Областно настоятелс
тво на Земеделски народен съюз
Инж. Любен Кънчев - председа
тел на Общинско настоятелство
на Земеделски народен съюз
Горан Нинов - стопански ръково
дител
Стефка Мерджанкова - педагог
Нели Ангелова - председател на
Съюз на пенсионерите
Д-р Румен Данев - стоматолог
Цветан Димитров - бизнесмен
О.р. полковник Владо Мусаков председател на Съюз на офицери
те и сержантите от запаса - резерва
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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

Първа копка на пътя
Бела-Белоградчик-Извос

● 170 работници от двете общини ще бъдат заети по реализацията на проекта.
● 6 млн. лв е стойността на локалните ремонти на пътната настилка
Първа копка за реха
билитация на пътя БелаБелоградчик-Извос нап
равиха Владимир Тошев,
народен представител от ПП
„ГЕРБ” и Пламен Стефанов
- областен управител на
Видин, както и кметовете
на общините Белоградчик
и Димово Емил Цанков и
Тодор Илиев. Сред гости
те бяха Светослав Тодоров
- председател на УС на
консорциум „Строител” и
Николина Николова - член
на УС на Агенцията за
пътна инфраструктура.
Присъстваха също предста
вители на общинските адми

нистрации и жители на двете
общини.
Пред присъстващите
Николина Николова заяви,
че повече от 23 г. този пътен
участък не е ремонтиран.
Дължината на път ІІІ-102,
който обхваща участъка
от кръстовището на път
Е-79 при отклонението за
с. Бела, преминава през с.
Гранитово, град Белоградчик
и с. Извос, до кръстовището
за с. Стакевци. След откр и
тата процедура по Закона за
обществените поръчки за
изпълнител на проекта по ОП
„Регионално развитие 20072013 г.”е избрано Сдружение

„Димово-Ружинци”,
включващо фирмите
„Понсстрой Инжинеринг”,
„Пътинжинеринг” и „Пътна
компания”. Сто и седемдесет
работници от двете общини
ще бъдат заети по реализаци
ята на проекта, а 6 милиона
лева е стойностт а на локал
ните ремонти на пътната
настилка, като е предвидена
реконструкция на определени
участъци, рехабилитация на
три кръстовища и ремонт на
прилежащите банкети, бор
дюри и тротоари. На нале
жащите места ще се монтира
нова стоманена предпазна ог
рада”, добави още Николина

Партии, неправителствени
организации и граждански
сдружения:

БСП – Враца
Земеделски народен съюз - Враца
ПП Обединена социалдемокрация
Партия „Нова сила”- Враца
Сдружение „Съюз на пенсионе
рите-2004”
Съюз за Стопанска инициатива
на гражданите - Враца
Съюз на офицерите и сержан
тите от запаса - резерва
Отечествен съюз

Спечелете изборите!

►ЕКО ПОЗИЦИЯ

а 1 и 27 май т.г. в Блякпул,
Н
Ланкашир, около района,
където се провеждали проучва

част на Англия, по начало със
слаба сеизмичност. Но експерти
те вече имат мнение, а, именно,
че впръскванията на флуиди под
налягане е възможно да причи
нят разклащане на пластовете.
„Известно е, казал Брайън Бапти
от BGS, че подобни действия са в
състояние да доведат до трусове.
Последните, изобщо, са твърде
слаби както в Блякпул, но мо
же да се случи да бъдат и доста
сериозни.”
►►на 2-а стр.

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”
ЕНЕРГИЯ ЗА
ЧИСТА ПРИРОДА
KOZLODUY NPP

Николова. В продължение
на 4 месеца ще се извърш
ват строително-монтажните
работи на участъка БелаБелоградчик-Извос, като на
отделни участъци ще има
сигнализация.
Велички епископ Сионий,
викарий на НВП Видински
митрополит Дометиан, в
съдружие на представители
на БПЦ, отслужи водосвет
за здраве и благополучие.
За гостите фолклорна прог
рама представиха камерен
състав на ансамбъл „Дунав”
и танцов състав „Калина”
при Младежки дом –
Белоградчик.■ Слово плюс
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Видинска
област - първа
по застаряване
Според окончателни
те резултати от тазго
дишното преброяване на
населението и жилищ
ния фонд, във Видинска
област живеят 101 018
души. От тях 86 000 са се
определили като българи,
а 7282 – като роми, ко
ето е 7,6% от общия брой
на населението и само
194 – като власи (0,20%).
Принадлежност към тур
ската етническа гру
па са посочили едва 85
човека. 491 не са се само
определили по етническа
принадлежност.
Най-много хора жи
веят в община Видин
– 63 526, а най-малко в
Бойница – 1341. В облас
тния град населението е
48 071 души. По брой на
населението градът е на
20-то място сред област

ните градове. Живеещите
в област Видин са се раз
пределили в 7 града и 132
села. В около 80% от се
лищата жителите са под
500. Наблюдава се тен
денция към застаряване
на населението и по тази
точка районът се нарежда
на първо място в страната
– 25,5% са над 65-годиш
на възраст. Като майчин
език 86 327 души са посо
чили българския (91% от
населението), 6864 – ром
ския и 243-ма - влашкия.
Източноправослав
ни са над 70 000 души.
Католиците са 272-ма, а
протестантите – 802-ма.
Над 6000 не са посочили
вероизповедание.
За последните 10 г. на
селението на Видинска
област е намаляло с
29 000 души. Жените са

повече от мъжете – на
1000 мъже се падат 1048
жени. В трудоспособ
на възраст са 54,8%. В
областта живеят и 401
чужденци, като най-мно
гобройни са руснаците.
45,4% от анкетираните
са сключили граждански
брак. На семейни начала
живеят 7703-ма.
През последните 10
г. 3315 човека са напус
нали областта и живеят
на друго място. От общо
67 438 жилища, обита
емите са 44 587. Без ка
нализация живее 9,8 % от
населението. Тези данни
определят Видинска об
ласт като най-малката
в страната – населени
ето й представлява ед
ва 1,4% от населението
на България.■ Слово
плюс

Илюстрация : в. „Льо Монд”, 9 юни 2011.

►ЕКО ПОЗИЦИЯ

Силен отпор...
(Продължение от 1-а стр.)
Екологични организации изтъкнали
опасността от замърсяване на во
додайните слоеве и от отделяне на
CO2, макар CR да твърди, че процен
тът на химичните състави е съвсем
нисък. Докато природозащитниците
настояват за пълен мораториум вър
ху диренето и добива на шистов газ,
британският парламент сформира
комисия със задача изясняване на
проблема.
Във Франция, пък, социалисти
те предприемат атака против
законодателството, уреждащо ли
цензирането в конкр
 етната област.
Обсъждат се и други техники-напр.,
раздробяването на скалните маси
чрез електрическа дъга /в процеса
на доработка/, прилагане на пропан/
канадска технология и пр. след 3
месеца работа двама депутати,
един от които Филип Мартен от
Социалистическата партия, предс
тавиха доклада си. Мартен се про
тивопоставя на всяко проучване и
добиване на шистов газ с аргумента
„това би значело да обърнем гръб на
грижата за околната среда, толкова
належаща при сегашното положение

на планетата.”
Темата за шистовия газ засяга пряко
и България. На 10 юни изтече срокът
за подписване на договор с амери
канска фирма, спечелила търга за
проучвателните работи. Договорът
предвижда България да получи 30
млн. Долара, а при положителен ре
зултата – фирмата ще има право на
концесия. От ПГКБ се изказаха про
тив проектодокумента. Г. Божинов
разясни, че над евентуалните нахо
дища на шистов газ, заемащ и ¼ от
територията на страната, е най-голе
мият подземен сладководен басейн,
в непосредств
 ен обмен с всички
води, вкл. Питейните, на Разград,
Търговище, Шумен, Добрич, Варна.
Божинов поиска мораториум за
договора, докато не бъде изготве
на независима експертиза от наши
учени. А Петър Димитров, също от
КБ, коментира случая така: „За 30
сребърника бе продаден нашият Бог,
за 30 милиона продаваме бъдещето
на четвърт България.”
Левицата предлага провеждане на
местн
 и референдуми, а също и яс
на позиция на кандидат-президенти
те по въпроса.
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Национално Движение Екогласност

Член на Приятели на Земята Интернешънъл
До Жозе Мануел Барозу
      Председател на Европейската комисия
Копие: До Върховна касационна прокуратура

► Прокуратурата откри “чадър” от Министерството на
здравеопазването над депутата от ГЕРБ
Димитър Аврамов
► Вместо спазване на закона, министрите Нона Караджова
и Стефан Константинов го орязват

СИГНАЛ
oт Национално движение „Екогласност”, представлявано от Петър Пенчев – зам.-председател, и от Гражданско
движение „Културно-историческо наследство и мемориални паметници”, представлявано от Пламен Димитров –
съпредседател.
Уважаеми господин Барозу,
От Национално движение „Екогласност” и Гражданско движение
„Културно-историческо наследство и мемориални паметници”, Ви бяхме информирали за политическия чадър от българските власти над
депутата от управляващата партия ГЕРБ Димитър Аврамов, за
прикриване на нарушенията при неговия птицекомбинат, разположен на 166 метра вместо на нормативните 3 000 м спрямо жилищата в град Монтана.
За съжаление Генералната дирекция “Здравеопазване и потребители” към Европейската комисия обвини нашите две граждански
организации, че “подлагаме на съмнение достоверността на информацията с източник българските официални власти, в т.ч. информацията, предоставена от тях на Комисията” (писмо № SANCO A2/YM/
an (2010) 655949 реф. Ares (2010) 654780), след което в Брюксел приключи разглеждането на нашата жалба.
Днес се радваме, че след трикратното подновяване от Върховна
касационна прокуратура на преписката(поради упоритите откази
от Районна прокуратура-Монтана), на 03.08.2011 г. прокурорът от
Окръжна прокуратура Виолета Пунова издаде Постановление по преписка № 429/2011, с което констатира, че “ На 27.09.2010 г. в Становище на РИОКОЗ(Регионална инспекция по опазване и контрол на
общественото здраве), относно площадка за интензивно отглеждане на птици-бройлер, с капацитет 816 000 места, е посочено, че
местоположението и площадката на обекта, не отговаря на изискванията на Наредба № 7/92 г. за здравна защита на селищната среда т. 306, съгласно която обектът следва да има хигиенно-защитна
зона 3 000 м. Предлага съгласуване от МЗ(Министерство на здравеопазването) по реда на чл. 4, ал. 2 от Наредба № 7 на МЗ.”
Прокуратурата разкрива скриваният досега от нас факт, че Министерството на здравеопазването е направило невероятното, за
да защити депутата от ГЕРБ. В постановлението пише: “ С писмо
изх. № 47-22-ПСК-2147 от 12.10.2010 г. МЗ намалява хигиенно-защитна зона от 3 000 м на 166 метра за обект – площадка за интензивно отглеждане на птици-бройлери, с капацитет 816 000 места.”
Като граждани приветстваме честния български прокурор, разкрил
публично, че “ В писмото на МЗ липсват мотиви за решението на
министерството, както и на служителите, на които е възложено извършване на съгласуване по Наредба № 7 “.
Тук е мястото да Ви уведомим, че пълното хармонизиране на българското законодателство с европейските директиви преди приемането на 01.01.2007 г. на България в Европейския съюз, вече “под
масата, с висок корупционен натиск от бизнеса, се коригира срещу
защитата на здравето на българските граждани. Вместо стриктното спазване на закона, министърът на околната среда и водите
Нона Караджова заяви двукратно през последните години в Комитета за наблюдение по “Оперативна програма Околна среда”(чийто
член е и Петър Пенчев от НД”Екогласност”), че тя инициира пред Министъра на здравеопазването отмяната на цялата Наредба № 7/92
г. за здравна защита на селищната среда, тъй като “тази Наредба
затруднява бизнеса”.
Ние не знаем дали в Европейския съюз има подобен прецедент - министър на екологията да иска отмяна на законови мерки за защита
на околната среда и здравето на хората, но в България-държава на
политическите олигарси, всичко се купува с много пари.
И за наша жалост като граждани, вероятно уплашени от няколкото успешни искания в съда от екологични организации за прилагане  
на строгите изсиквания на закона по спазване на хигиенно-защитна
зона, в ДВ, бр. 38 от 17.05.2011 г. министърът на здравеопазването
Стефан Константинов изпълни заръката на Нона Караджова и отмени Наредба № 7/92 г. за здравна защита на селищната среда.
А от фактите по тук изложения конкретен случай, с произнасяне и на Прокуратурата, е категорично ясно как МЗ ще дава съгласувания след 17.05.2011 г. относно хигиенно-защитните зони – на
принципа “който плаща, той поръчва музиката”, МЗ ще задоволява и
най-невероятните искания на инвеститорите, които заплащат богато за изготвените оценки и експертизи от компетентните органи. Това ние наричаме пълен конфликт на интереси и очакваме
Европейската комисия да издаде своята санкция срещу България, защото и в Брюксел се знае коя е най-корупционната държава в ЕС.
Сега ние очакваме произнасянето и на Софийска градска прокуратура, където изпраща преписката прокурор Виолета Пунова. на разпореждане по компетентност.
Уважаеми господин Барозу,
Надяваме се, че с оглед на горните факти и обстоятелства, ще
разпоредите възобновяване на разследването и от Генерална дирекция “Здравеопазване и потребители” към ЕК, както и образуване процедура срещу правителството на България относно отмяната на
Наредба № 7/92 г. за здравна защита на селищната среда, с риск за
здравето на българските граждани.
     
С уважение: Петър ПЕНЧЕВ, Пламен ДИМИТРОВ

Слово във фокус
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Враца да върне
лидерското си място
Инициативен комитет от 25 изявени в различни области врачани
подкрепи кандидатурата на независимия Николай Иванов за кмет на Враца
Така в деня на своя 43-и рожден ден,
к ойто е в деня на местния вот, доказали
ят качествата си вече бивш градоначал
ник на Криводол може да се поздрави и
с изборна победа.
"Искам хубав, уреден град, добро
място за живот на семейството ми, да
се спре потокът на излизащи от него
млади, образовани хора. Тук да живеят,
реализирайки се, моите деца, тук да се
радвам на своите внуци. Време е Враца
да бъде управлявана от професионалист
и всеки да тежи на мястото си, да из
берем млад, енергичен, можещ човек,
който да взема бързо компетентни ре
шения и да решава проблемите" - заяви
от името на инициативния комитет д-р

Георги Комитски, началник ортопедич
но отделение в МБАЛ “Христо Ботев”.
В подкрепа на кандидата са още биз
несмени, банкери, юристи, хора на
изкуството, спортисти.
"Болно ми е за Враца, като виж
дам как се руши. Имам приятели в
Швейцария, където съм работил, които
са готови да инвестират тук, и искам
да ги убедя, че тук е красиво място
и си заслужава" - сподели Светозар
Милковски, предприемач, износител
на текст илна продукция в Швейцария,
Италия и Германия.
В подкр епа на Иванов лидерката на
общинската организация на социалис
тите Цветелина Дамяновска подчерта,

че тя е решила да направи крачка на
зад в името на развитието на Враца,
където разрухата е жестока, затъм
нението е опасно, инфраструктурата
е като в Бейрут и няма чуваемост от
управляващите. Затова тя лично и об
щинск ата организация на БСП застават
за кандидатурата на Иванов, който има
много достойнств а и в два мандата ус
пешно е натрупал опит като кмет и е
доказал, че има качества. Дамяновска
заяви, че социалистите са обедине
ни около тази кандидатура, защото на
Враца й е необходим добър, силен кмет,
силен местен парламент .
Освен социалистите, кандидатурата
на Иванов подкр епят и Земеделски на
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роден съюз - Враца, ПП “Обединена со
циалдемокрация “, партия “Нова сила “
- Враца, Сдружението на пенсионерите,
Съюзът на офицерите и сержантите от
запаса-резерва и Съюзът за стопанска
инициатива на гражданите във Враца.
"Проблемите на хората във Враца ня
мат политически цвят. Тази кауза, която
отстоявам, за по-добър и спокоен жи
вот на хората във Враца и общината, си
заслужава да работиш за нея. Разчитам
на един по-широк формат и на подк
репата на хора, които са готови и зас
тават точно зад една такава кауза. Има
много важни задачи, които трябва да се
решават, достатъчно дълго време нищо
не се случваше. Важните, стратегичес
ките проекти за развитието на Враца ще
са ежедневна задача" - заяви Николай
Иванов.
Според него кампанията ще е тежка и
интересна. Интересна, ако има сериозен
сблъсък на мнения, идеи и проекти за
развитието на Враца. А лично той, в ед
на такава среда, се чувств а добре .
"Каузата е ясна, Враца да се върне на
лидерското си място в региона, бизне
сът тук спокойно да се развива, хората
да живеят добре, да заобичат отново
онзи неповторим борчески врачански
дух и своя дом."■ Слово плюс

Инж. Николай Иванов,
кандидат за кмет на Враца, издигнат
от Инициативен комитет:

Имам кауза,
за която трябва да
работим заедно
Врачани са хора на духа, готови
да работят за своя добър живот.
Разчитам на подкрепа от всички,
които искат да решим проблемите
на града и да живеем
със самочувствие,
казва кандидат-кметът
Елеонора ЦАНОВА

- Кандидатираш се за
кмет на Враца, какво
оставяш в Криводол,
освен близки и при
ятели, след успешно
то дълго кметуване.
Имаш ли свое люби
мо постижение, към ко
ето да си достатъчно
привързан?
- Разбира се, няма как
да е без емоции. Прик
лючвам втория си ман
дат в общината, но няма
да участвам в следващите
избори тук, няма да търся
отново доверието на кри
водолчани за следващи
те години. Няма как тези
емоции да не са силни.
Мисля си, че през тези
осем години това, което
със сигурност напра
вих, е с желание и от сър
це да си върша работата.
Заедно, разбира се, с моя
екип и да се опитваме да
решаваме проблемите, за
да се подобри животът на
хората в общината.
Какво сме успели и как
во не сме успели, найточно ще кажат хората
от Криводол и тяхната
оценка ще бъде най-вяр
ната. Вероятно в бъде
ще, когато се поуталожат
страстите от предиз

борната ситуация, та
зи оценка ще бъде още
по-коректна и точна. Но
аз съм спокоен, че кога
то и да бъда в Криводол,
когото и да срещна там,
спокойно мога да поглед
на всеки в очите с удов
летворението, че съм се
стремял да си върша как
то трябва работата.
Всички неща, които
сме постигнали, за доб
руването на общината и
нейното развитие, са изс
традани и към всяко едно
дело съм привързан.
Дори не към предмет
ните постижения, стро
ителството и откриването
на обекти, към изгражда
нето на нещо. Всичко ми
е мило, към всичко съм
привързан и

винаги ще ми е
приятно да се връщам
в Криводол

Винаги с удоволствие
ще срещам моите близки,
роднини и приятели, без
чиято подкрепа нямаше
да успея.
- Опозна ли доб
ре врачани, за които се
говори, че са музовири ?
- От доста години жи
вея във Враца, от дъл
го време имам много
познати, приятели, близ

ки и по-далечни. За мен
врачани винаги са би
ли хора на духа, гор
ди хора, с изключителна
енергия за борба за нор
мален и добър живот.
Ще си позволя да споде
ля, че се усещам вече вра
чанин, чувствам такъв.
Надявам се, че с това, с
което се опитвам да прив
лека тяхното внимание в
кампанията, ще успея и
да ги спечеля за каузата.
А за мен тя е

но в кварталите, зелени
площи, градинки, които
да правят града ни попривлекателен, по-уютен.
Липсата на възможност за
развитие на туризма, при
наличието на такъв сери
озен потенциал и липса
та на достатъчно добра
инфраструктура, която да
подпомогне развитието
на туризма и, разбира се,
липсата на условия за то
ва, създадени от местната
власт . Благоустрояваното
на кварталите също. Ста
животът на хората
ва дума все за липсващи
в община Враца
за един спокоен, норма
да бъде по-качеств ен,
лен и добър живот на
по-добър
гражданите неща, но пои за проблемите, които
тежат на всеки жител на
подробно ще ги разрабо
общината, да търсим за
тим в самата предизборна
едно решение.
кампания заедно с хората,
- Кои от проблемите
с които се срещам и с ко
на Врачанската община, ито ми предстои да се
които казваш,че вече
срещна и да чуя техните
познаваш, ти се стру
тревоги и предложения.
ват разрешими и кои са
- Очакваш ли мръс
най-важните?
на компроматна предиз
- Проблемите на Враца борна битка от своите
са в липсата на достатъч опоненти, готов ли си
но работни места, без
да посрещнеш тези
работицата, остарялата
предизвикателства?
инфраструктура, особе
- Да, предизборна
но тежко е състоянието на та кампания ще е теж
улиците в града. Липсата ка и пълна с изненади.
на достатъчно, особе
Смятам, че съм добре

подготвен да посрещна
всичко и от всеки.
- Освен на твърдия
електорат на социалис
тите, на кого ще разчи
таш за спечелването на
изборите ?
- Разчитам на всич
ки хора, за които кауза
та е това, проблемите,
които тежат на хората,
проблемите, които годи
ни наред ни карат като
врачани да бъдем без са
мочувствие, без този за
ряд на бита и живота ни,
който го има в други мес
та, да бъдат най-после ре
шени.

Всички хора, които
застават зад тази
кауза, са гражданите,
на чиято
подкрепа разчитам

период доведе до мно
го негативни последици.
Общините в момента са в
изключително трудно по
ложение и като задлъжня
лост, и като невъзможност
да обслужват плащанията
по европроектите, които
продължават да се разпла
щат неритмично. И в та
зи ситуация буквално се
учехме в движение. За
съжаление,

Националното
сдружение на
общините в България
не успя в пълна степен
да защити исканията
на общините

по отношение на
държавата.
А те бяха конкретни,
премерени и съобразе
ни със състоянието на
страната. И в тази обста
- Подготвени ли бя
ха кметовете на малките новка, едни изключител
общини как да реагират но трудни две и половина
години за местното са
при новите екст ремни
условия на кризата и ка моуправление, което до
къв извод си направиха веде и до не така добър
в Националното сдруже финал на мандата за мес
тната власт и за съжале
ние на общините ?
- Не съвсем и нещо, ко ние поради тази причина
останаха нерешени мно
ето се каза много пъти.
го проблеми, основно в
Отдръпването на държа
инвестиционен план и
вата от подкрепата към
инфраструктурата.■
общините в този тежък

Слово делник
ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ, ОБЛАСТ МОНТАНА
На основание Заповед №971/09.08.2011 год. на Кмета на община
та и Решения №№ 356,357,360 от протокол №48/01.06.2011 год.,
Решение №364 от протокол №49/01.07.2011 год. на Общински
съвет – Вълчедръм, област Монтана

ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА
ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, КАКТО СЛЕДВА:
1. Помещение с площ 10,00 кв.м. в УПИ Х-246 кв.48 по плана на с.Сеп
темврийци - публична общинска собственост (АОС №36/01.07.1998 год.) с
предназначение “За офис” за срок от 3 години.
Начална тръжна цена: 22,80 лв. (двадесет и два лева 80 ст.) – месечен на
ем без включен ДДС/ Депозит: 2,28 лв. (два лева 28 ст.)
2. Имот № 800221 в землище с.Септемврийци, ЕКАТТЕ 16184 с начин на
трайно ползване “Язовир” (АОС №117/21.04.1999 год.), площ 32,666 дка, с
предназначение “За риборазвъждане”, за срок от 5 години.
Начална тръжна цена: 120,00 лв. (сто и двадесет лева) – месечен наем без
включен ДДС/Депозит: 12,00 лв. (дванадесет лева)
3. Покривно пространство от 4,00 кв.м. на сграда на общинска адми
нистрация гр.Вълчедръм - част от имот публична общинска собств
 е
ност (АОС №26/29.07.1998 год.), с предназначение “Монтиране на съоръ
жения на мобилен оператор”, за срок от 5 години.
Начална тръжна цена: 86,00 лв. (осемдесет и шест лева) - / 21,50лв. х 4м2/–
месечен наем без включен ДДС/Депозит: 8,60 лв.(осем лева и 60 ст.)
4. Покривно пространст во от 4,00 кв.м. на сграда на ЦДГ с.Долни Цибър
- част от имот публична общинска собственост (АОС №214/29.07.2003
год.), с предназначение “Монтиране на съоръжения на мобилен опера
тор”, за срок от 5 години.
Начална тръжна цена: 64,80 лв. (шестдесет и четири лева и 80 стотинки)
- /16,20 лв.х 4 м2/– месечен наем без включен ДДС/Депозит: 6,50 лв. (шест
лева и 50 стотинки)
5. Помещения с площ 67,68 кв.м. в УПИ Х-270 кв.16 по плана на с.Долни
Цибър - публична общинска собственост (АОС №14/08.07.1998 год.) с пред
назначение “За лекарски кабинети” за срок от 6 години.
Начална тръжна цена: 12,92 лв. (дванадесет лева 92 ст.) – месечен наем
без включен ДДС/Депозит: 1,30 ст. (един лев 30 ст.)
6. Помещения с площ 19,84 кв.м. от сграда в кад. №528 кв.61 по плана
на с.Златия - публична общинска собств
 еност (АОС №12/08.07.1998 год.) с
предназначение “За стоматологичен кабинет” за срок от 6 години.
Начална тръжна цена: 3,78 лв. (три лева 78 ст.) – месечен наем без вклю
чен ДДС/Депозит: 0,40 ст. (четиридесет ст.)
7. Терен с площ 2 800,00 кв.м. – част имот УПИ VII-1064 кв.62 по плана
на с.Мокреш – публична общинска собств
 еност (АОС №850/07.05.2009 год.) с
предназначение За отглеждане на охлюви” за срок от 3 години.
Начална тръжна цена: 52,27 лв. (петдесет и два лева 27 ст.) – месечен наем
без включен ДДС/Депозит: 5,23 лв. (пет лена 23 ст.)
8. Павилион №2 с площ 9,90 кв.м. в УПИ IХ кв.74 по плана на гр.Вълчед
ръм – Общински пазар (АОС №614/11.08.2006 год.) с предназначение “За
услуги” за срок от 3 години.
Начална тръжна цена – 18,90 лв. (осемнадесет лева 90 ст.) – месечен наем
без включен ДДС/Депозит: 1,90 лв. (един лев 90 ст.)
9. Павилион №6 с площ 9,90 кв.м. в УПИ IХ кв.74 по плана на гр.Вълчед
ръм – Общински пазар (АОС №614/11.08.2006 год.) с предназначение “За
услуги” за срок от 3 години.
Начална тръжна цена – 18,90 лв. (осемнадесет лева 90 ст.) – месечен наем
без включен ДДС/Депозит: 1,90 лв. (един лев 90 ст.)
Търгът ще се проведе на 03.09.2011 год. от 10,00 часа в заседателна
зала №2 в сградата на община Вълчедръм, област Монтана.
За имотите получили еднакви стойности в предложенията, ще се проведе
търг с явно наддаване. Ако всички участниците дали еднакви стойности за
съответните имоти присъстват на търга с тайно наддаване, същия продъл
жава като търг с явно наддаване. За останалите участн
 ици търгът с явно
наддаване ще се проведе на 09.09.2011 г от 16.00 ч в същата зала, за което
те ще бъдат уведомени. СТЪПКАТА НА НАДДАВАНЕ ПРИ ТЪРГА С ЯВНО
НАДДАВАНЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯ НА 10% ОТ НАЧАЛНАТА ТРЪЖНА ЦЕНА.
При необходимост повторен търг ще се проведе на 09.09.2011 год. от
16,00 часа в заседателна зала № 2 в сградата на община Вълчедръм при ус
ловията на публикуваната обява..
Заявления за допускане до участие в търга се приемат в стая №8, ет.I.
Тръжни документи се закупуват и получават в стая №8, ет.I.
Депозитът се внася се на касата на община Вълчедръм / стая №6, ет.I./
Време за справки по обектите, предмет на търга – всеки работен ден от
8.00 до 17.00 часа от датата на обявяване до 02.09.2011 год. включително.
Краен срок за закупуване на тръжни документи, внасяне на депозит и по
даване на заявления е 17,00 ч. на 02.09.2011 год.
Участниците в търга представят следните задължителни документи за
участие:
1. копие от документ за внесен депозит; 2. копие от документ за закупени
тръжни условия; 3. копие от документ за самоличност; 4. удостоверение за
актуално правно състояние на лицата, регистрирани по Търговския закон (за
юридическо лице) или удостоверение от Единен информационен класифи
катор от Агенцията по вписванията; 5. оригинал или нотариално заверено
копие от документа, удостоверяващ представителната власт или пълномощ
ното на представителя (ако кандидатств
 а чрез пълномощник – пълномощно
то да е изрично – за участие в конкр
 етния търг); 6. декларация за запозна
ване с тръжните условия; 7. документ за липса на задължения към община
Вълчедръм от Звено за администриране на местни данъци и такси към общи
на Вълчедръм; 8. ценово предложение.
Документите /от т.1. до т.7. се поставят в запечатан, непрозрачен плик,
на който се записва името на участника и цялото наименование на обекта,
за който се прави предложението. Подават се в общинска администрация
- Вълчедръм, като на плика се отбелязва датата и часа на подаване. В ос
новния плик се поставя и друг запечатан, непрозрачен плик с надпис “ценово
предложение”, в което се посочва обекта/ите, за които се участва, изписване
цифром и словом размера на ценовото предложение, името на участника ако
е физическо лице, а ако е едноличен търговец или търговско дружество и на
именованието на фирмата и седалището и адреса на управление, а също и
длъжността на лицето, което го представлява и подписа на участника, ако е
физическо лице, а в останалите случаи и печат на едноличния търговец или
юридическо лице.
Внесеният депозит от кандидатите за участие в търга, не се връща при
условията на чл.65, ал.6 от Наредба №3 на ОбС – Вълчедръм за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
За справки: тел. 09744/21-30 – Райка Елкина.
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България
най-желана за

"Среща с
традицията"
Второ издание на международния
фолклорен фестивал обогати
летния културен календар
на Видин и областта

Диана СИРАКОВА

Пътуващият фестивал
„Срещи с традицията” е
продължение на италиан
ския му вариант, в който
участнициот цял свят по
казват най-интересното
от своя национален бит
и изкуства. Участниците
сами посочват страните,
които биха искали да
посетят. Най-голям е ин
тересът към България,
като страна с уникален
фолклор. Така „Среща с
традицията” идва преди
година във Видин. За таз
годишното издание на
фестивала чуждестранни
те участници са посочи
ли като най-желани точки
за „среща с традициите”
вече световно известн
 ия
Белоградчик, специално
сцената на летния театър
в крепостта „Баба Вида”
и с. Антимово.
Първата фестивална
вечер откр и Светослав
Флоров, кмет на с.
Антимово, където участ
ниците бяха посрещнати
с хляб и сол, след което
се отправиха към мест
ната черква и запалиха
по нашенски свещич
ки за здраве на живите
и за успокоение душите
на мъртвите. Гостуваха в
местно семейство, което
живее в 100-годишна нас
ледствена родова къща
и посетиха етнографска
та сбирка в читалището.
Концертната програ
ма започна с ритуала
„Антимовска сватба от
1919-та година”. Вечерта
гости и домакини вдигна
ха наздравици с антимов
ско червено вино, точено
направо от бурето, за ра
дост на чужденците, и по
хапнаха традиционните
за края сарми и пълнени
чушки. В края на вечерта
гостите вече играеха без
погрешно „чичовото” и
„Дунавско хоро”, с което
доказаха, че са наистина
перфектни танцьори.
Втората фестивална ве
чер на „Среща с традици
ята” мина под патронажа
на кмета на Белоградчик
Емил Цанков.
Участниците посетиха
пещерата Магурата и кре
постта в града. В концер
тната програма вече се

включиха съставите от
Белоградчишко и софийс
кия женски хор „Елица”.
Гала концертът на
„Среща с традицията”
се състоя в зала „Стефан
Еленков” на СОУ „Л.
Каравелов”, която се ока
за и най-подготвената в
града зала. Сред офици
алните гости беше и ар
химандр ит Поликарп от
Видинската Митрополия.
България бе представена
от гласовитите певици на
„Елица” и стройните тан
цьорки от „Фиданките”,
на чиито изпълнения ко
легите им от чужбина ис
крено се възхищаваха.
Всички участници полу
чиха плакети, Диплом
за участие и подаръци от
директорката на фести
вала Светлана Руменова.
Тя е българка, която жи
вее в Италия. Родена е
във Видин и искрено се
радва, че „Среща с тради
цията” започва от нейния
роден край: „Бях мно
го изненадана, че по све
та се знае толкова много
и за Белоградчик, и за
Видин. Гръцката група
дори е подготвила към
подаръците за българи
те обяснения на нашия
език. Те знаят много за
България, и към тяхна
та асоциация тази го
дина ще открият школа
за български народни

танци. Интересното е, че
най-атрактивните групи,
кандидатстващи за на
шите фестивали искат
именно в България да
участват. Така беше пър
вия път с мексиканците и
португалците, така е и се
га с Гърция, Канарските
острови, Естония и
Испания. Идеята е хора
та да се срещнат повече
в социален план, а не са
мо като артисти – зато
ва и водим малко групи.
Иначе в Италия на фес
тивал имаме по 400-500
участника. Доволна съм,
това, което беше пред
видено в програмата се
осъществи. Антимово се
представиха блестящо. В
Белоградчик също бяхме
приети много добре. Но
ми се струва, че Видин –
като администрация не е
готов за подобен вид кул
турен туризъм.
Групите от чужби
на са съставени от ин
телектуалци, за които
изкуств ото е хоби, но с
това хоби те пропаган
дират културата на сво
ите народи и опознават
другите."
Фестивалът се финан
сира от самите участ
ници. Дестинациите се
определят от техните
желания, които те пред
варително депозират в
агенцията.■

