
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 - но та ри ус
Лев Митков - фи нан сист
Анастас Попдимитров - ди рек-
тор на врачанския  те атър
Светозар Луканов - уп ра ви тел на 
МБАЛ - Оряхово
Милена Вутова - ад во кат
Цветан Ценов - ди рек тор на 
Райфайзенбанк - Враца
Юлиан Кирилов - биз нес мен 
Гергана Михалчева - пред се да-
тел на Областен съ вет на БЧК
Евгени Евгениев - пред се да тел 
на  Търговско-про миш ле на па ла-
та - Враца
Ирена Цветкова - ев ро пейс ки 
шам пи он  по тае-ку он до от клуб
„Кум Рьонг”, спор тист №1
за 2007 г. на Вра ца
Мая Антова - пред се да тел на 
Съюз за сто пан с ка ини ци ати ва - 
Враца
Светозар Милковски - 
предприемач
Валери Вачев - ди ри гент на 
Врачанска фил хар мо ния - Враца
Иван Жеков - сек ре тар на об щи-
на Вършец
Цветелина Дамяновска - пред се-
да тел на ОбС на БСП
Инж. Пламен Ганецовски - пред-
се да тел на  Областно нас то ятел с-
т во на Земеделски на ро ден съ юз
Инж. Любен  Кънчев - пред се да-
тел на  Общинско нас то ятел с т во 
на Земеделски на ро ден съ юз 
Горан Нинов - сто пан с ки ръ ко во-
ди тел
Стефка Мерджанкова - пе да гог 
Нели Ангелова - пред се да тел на 
Съюз на пен си оне ри те
Д-р Румен Данев - сто ма то лог
Цветан Димитров - биз нес мен
О.р. пол ков ник Владо Мусаков - 
пред се да тел на Съюз на офи це ри-
те и сер жан ти те от за па са - ре зер ва 

Партии, неправителствени 
организации и граждански 
сдружения:
БСП – Враца
Земеделски на ро ден съ юз - Враца
ПП Обединена со ци ал де мок ра ция
Партия „Нова си ла”- Враца
Сдружение „Съюз на пен си оне-
ри те-2004”
Съюз за Стопанска ини ци ати ва 
на граж да ни те - Враца
Съюз на офи це ри те и сер жан-
ти те от за па са - ре зер ва 
Отечествен съ юз 

Мариана АНГЕЛОВА

На 1 и 27 май т.г. в Блякпул, 
Ланкашир, око ло района, 

къ де то се про веж да ли про уч ва-
тел ни ра бо ти за на ли чие на шис-
тов газ, би ли ре гис т ри ра ни две 
зе мет ре се ния с маг ни ту ди 2,3 и 
1,5. Веднага из ник нал въпросът: 
Дали тех но ло ги ята за проучване, 
ос но ва ва ща се на  раз д ро бя ва не 
скал на та ма са чрез ин жек ти ра не 
под на ля га не на вод но-пя съч-
на смес с хи мич ни добавки, не е 

при чи ни ла трусовете? Фирмата  
Cuadrilla Ressorces /CR/ прек ра-
ти ла дейнос ти те до изяс ня ва не 
на случая. В след ва щи те сед ми ци 

British Geological Survey /BGS/, 
ин с ти ту ция за  ге олож ки надзор, 
ще ана ли зи ра фактите, обез по-
ко ител ни за та зи се ве ро за пад на 

част на Англия, по на ча ло със 
сла ба сеизмичност. Но ек с пер ти-
те ве че имат мнение, а, именно, 
че впръс к ва ни ята на флу иди под 
на ля га не е въз мож но да при чи-
нят раз к ла ща не на пластовете. 
„Известно е, ка зал Брайън Бапти 
от BGS, че по доб ни дейс т вия са в 
със то яние да до ве дат до трусове. 
Последните, изобщо, са твър де 
сла би как то  в Блякпул, но мо-
же да се  слу чи да бъ дат и дос та 
сериозни.”                ►►на 2-а стр.
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АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”
ЕНЕРГИЯ ЗА 
ЧИСТА ПРИРОДА
KOZLODUY NPP

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

Законтакти:0886/ 024 339
                          0876/ 537 952
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Инициативен ко ми тет 
из ди га кан ди да ту ра та

на инж. Николай Иванов за 
кмет на oбщина Враца
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Първа коп ка за ре ха
би ли та ция на пъ тя Бела
БелоградчикИзвос нап
ра виха Владимир Тошев, 
на ро ден пред с та ви тел от ПП 
„ГЕРБ” и Пламен Стефанов 
 об лас тен уп ра ви тел на 
Видин, как то и кме то ве те 
на об щи ни те Белоградчик 
и Димово Емил Цанков и 
Тодор Илиев.  Сред гос ти
те бя ха Светослав Тодоров 
 пред се да тел на УС на 
кон сор ци ум „Строител” и 
Николина Николова  член 
на УС на Агенцията за 
път на инфраструктура. 
Присъстваха съ що пред с та
ви те ли на об щин с ки те ад ми

нис т ра ции и жи те ли на две те 
общини.

Пред при със т ва щи те 
Николина Николова заяви, 
че по ве че от 23 г. то зи пъ тен 
учас тък не е ремонтиран. 
Дължината на път ІІІ102, 
кой то об х ва ща учас тъ ка 
от кръс то ви ще то на път 
Е79 при от к ло не ни ето за 
с. Бела, пре ми на ва през с. 
Гранитово, град Белоградчик 
и с. Извос, до кръс то ви ще то 
за с. Стакевци. След от к ри
та та про це ду ра по Закона за 
об щес т ве ни те по ръч ки за 
из пъл ни тел на про ек та по ОП 
„Регионално раз ви тие 2007
2013 г.”е из б ра но Сдружение 

„ДимовоРужинци”, 
включ ва що фир ми те 
„Понсстрой Инжинеринг”, 
„Пътинжинеринг” и „Пътна 
ком па ния”. Сто и се дем де сет 
ра бот ни ци от две те об щи ни 
ще бъ дат за ети по ре али за ци
ята на проекта, а 6 ми ли она 
ле ва е стойнос т та на ло кал
ни те ре мон ти на път на та 
настилка, ка то е пред ви де на 
ре кон с т рук ция на оп ре де ле ни 
участъци, ре ха би ли та ция на 
три кръс то ви ща и ре монт на 
при ле жа щи те банкети, бор
дю ри и тротоари. На на ле
жа щи те мес та ще се мон ти ра 
но ва сто ма не на пред паз на ог
ра да”, до ба ви още Николина 

Николова. В про дъл же ние 
на 4 ме се ца ще се из вър ш
ват стро ител номон таж ни те 
ра бо ти на учас тъ ка Бела
БелоградчикИзвос, ка то на 
от дел ни учас тъ ци ще има 
сигнализация.

Велички епис коп Сионий, 
ви ка рий на НВП Видински 
мит ро по лит Дометиан, в 
съд ру жие на пред с та ви те ли 
на БПЦ, от с лу жи во дос вет 
за здра ве и благополучие. 
За гос ти те фолк лор на прог
ра ма пред с та ви ха ка ме рен 
със тав на ан сам бъл „Дунав” 
и тан цов със тав „Калина” 
при Младежки дом – 
Белоградчик.■ Слово плюс

● 170 ра бот ни ци от две те об щи ни ще бъ дат за ети по ре али за ци ята на проекта.
● 6 млн. лв е стойнос т та на ло кал ни те ре мон ти на път на та настилка

Силен отпор срещу 
търсенето на шистов 
газ в Англия и Франция

Първакопканапътя
Бела-Белоградчик-Извос
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Национално Движение Екогласност
ЧленнаПриятелинаЗемятаИнтернешънъл

ДоЖозеМануелБарозу
ПредседателнаЕвропейскатакомисия
Копие:ДоВърховнакасационнапрокуратура

► 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”, представлява-

но от Петър Пенчев – зам.-председател, и от  Гражданско 
движение „Културно-историческо наследство и мемори-
ални паметници”, представлявано от Пламен Димитров – 

съпредседател.

УважаемигосподинБарозу,
ОтНационалнодвижение„Екогласност”иГражданскодвижение

„Културно-историческонаследствоимемориалнипаметници”,Вибя-
хмеинформирализаполитическиячадъротбългарскитевластинад
депутатаотуправляващатапартияГЕРБДимитърАврамов,за
прикриваненанарушениятапринеговияптицекомбинат,разполо-
женна166метравместонанормативните3000мспряможилища-
тавградМонтана.

ЗасъжалениеГенералнатадирекция“Здравеопазванеипотре-
бители”къмЕвропейскатакомисияобвининашитедвеграждански
организации,че“подлагаменасъмнениедостоверносттанаинфор-
мациятасизточникбългарскитеофициалнивласти,вт.ч.информа-
цията,предоставенаоттяхнаКомисията”(писмо№SANCOA2/YM/
an(2010)655949реф.Ares(2010)654780),следкоетовБрюкселпри-
ключиразглежданетонанашатажалба.

Днессерадваме,чеследтрикратнотоподновяванеотВърховна
касационнапрокуратуранапреписката(порадиупорититеоткази
отРайоннапрокуратура-Монтана),на03.08.2011г.прокурорътот
ОкръжнапрокуратураВиолетаПуноваиздадеПостановлениепопре-
писка№429/2011,скоетоконстатира,че“На27.09.2010г.вСта-
новищенаРИОКОЗ(Регионалнаинспекцияпоопазванеиконтролна
общественотоздраве),относноплощадказаинтензивноотглеж-
даненаптици-бройлер,скапацитет816000места,епосочено,че
местоположениетоиплощадкатанаобекта,неотговарянаизис-
кваниятанаНаредба№7/92г.заздравназащитанаселищнатасре-
дат.306,съгласнокоятообектътследвадаимахигиенно-защитна
зона3000м.ПредлагасъгласуванеотМЗ(Министерствоназдравео-
пазването)пореданачл.4,ал.2отНаредба№7наМЗ.”

Прокуратуратаразкриваскриваниятдосегаотнасфакт,чеМи-
нистерствотоназдравеопазванетоенаправилоневероятното,за
дазащитидепутатаотГЕРБ.Впостановлениетопише:“Списмо
изх.№47-22-ПСК-2147от12.10.2010г.МЗнамалявахигиенно-защит-
назонаот3000мна166метразаобект–площадказаинтензив-
ноотглежданенаптици-бройлери,скапацитет816000места.”
Катогражданиприветствамечестниябългарскипрокурор,разкрил
публично,че“ВписмотонаМЗлипсватмотивизарешениетона
министерството,кактоинаслужителите,накоитоевъзложеноиз-
вършваненасъгласуванепоНаредба№7“.

ТукемястотодаВиуведомим,чепълнотохармонизираненабъл-
гарскотозаконодателствосевропейскитедирективипредиприе-
манетона01.01.2007г.наБългариявЕвропейскиясъюз,вече“под
масата,свисоккорупционеннатискотбизнеса,секоригирасрещу
защитатаназдраветонабългарскитеграждани.Вместострикт-
нотоспазваненазакона,министърътнаоколнатасредаиводите
НонаКараджовазаявидвукратнопрезпоследнитегодинивКоми-
тетазанаблюдениепо“ОперативнапрограмаОколнасреда”(чийто
членеиПетърПенчевотНД”Екогласност”),четяинициирапредМи-
нистъраназдравеопазванетоотмянатанацялатаНаредба№7/92
г.заздравназащитанаселищнатасреда,тъйкато“тазиНаредба
затруднявабизнеса”.

НиенезнаемдаливЕвропейскиясъюзимаподобенпрецедент-ми-
нистърнаекологиятадаискаотмянаназаконовимеркизазащита
наоколнатасредаиздраветонахората,новБългария-държавана
политическитеолигарси,всичкосекупувасмногопари.

Изанашажалосткатограждани,вероятноуплашениотняколко-
тоуспешниисканиявсъдаотекологичниорганизациизаприлагане
настрогитеизсикванияназаконапоспазваненахигиенно-защитна
зона,вДВ,бр.38от17.05.2011г.министърътназдравеопазването
СтефанКонстантиновизпълнизаръкатанаНонаКараджоваиот-
мениНаредба№7/92г.заздравназащитанаселищнатасреда.

Аотфактитепотукизложенияконкретенслучай,спроизнася-
неинаПрокуратурата,екатегоричнояснокакМЗщедавасъгла-
суванияслед17.05.2011г.относнохигиенно-защитнитезони–на
принципа“койтоплаща,тойпоръчвамузиката”,МЗщезадоволяваи
най-невероятнитеисканиянаинвеститорите,коитозаплащатбо-
гатозаизготвенитеоценкииекспертизиоткомпетентнитеор-
гани.Тованиенаричамепъленконфликтнаинтересииочакваме
ЕвропейскатакомисиядаиздадесвоятасанкциясрещуБългария,за-
щотоивБрюкселсезнаекояенай-корупционнатадържававЕС.

СеганиеочаквамепроизнасянетоинаСофийскаградскапрокура-
тура,къдетоизпращапрепискатапрокурорВиолетаПунова.нараз-
порежданепокомпетентност.

УважаемигосподинБарозу,
Надявамесе,чесогледнагорнитефактииобстоятелства,ще

разпоредитевъзобновяваненаразследванетоиотГенералнадирек-
ция“Здравеопазванеипотребители”къмЕК,кактоиобразуванепро-
цедурасрещуправителствотонаБългарияотносноотмянатана
Наредба№7/92г.заздравназащитанаселищнатасреда,срискза
здраветонабългарскитеграждани.

С уважение:ПетърПЕНЧЕВ,ПламенДИМИТРОВ

(Продължение от 1-а стр.)
Екологични ор га ни за ции из тък на ли 
опас нос т та от за мър ся ва не на во-
до дайни те сло еве и от от де ля не на 
CO2, ма кар CR да твърди, че про цен-
тът на хи мич ни те със та ви е съв сем 
нисък. Докато при ро до за щит ни ци те 
нас то яват за пъ лен мо ра то ри ум вър-
ху ди ре не то и до би ва на шис тов газ, 
бри тан с ки ят пар ла мент сфор ми ра 
ко ми сия със за да ча изяс ня ва не на 
проблема.
Във Франция, пък, со ци алис ти-
те пред п ри емат ата ка про тив 
законодателството, уреж да що ли-
цен зи ра не то в кон к рет на та област. 
Обсъждат се и дру ги тех ни ки-напр., 
раз д ро бя ва не то на скал ни те ма си 
чрез  елек т ри чес ка дъ га /в про це са 
на доработка/, при ла га не на пропан/ 
ка над с ка тех но ло гия и пр. след 3 
ме се ца ра бо та два ма депутати, 
един от ко ито Филип Мартен от 
Социалистическата партия, пред с-
та ви ха док ла да си. Мартен се про-
ти во пос та вя на вся ко про уч ва не и 
до би ва не на шис тов газ с ар гу мен та 
„то ва би зна че ло да обър нем гръб на 
гри жа та за окол на та среда, тол ко ва 
на ле жа ща при се гаш но то по ло же ние 

на планетата.”
Темата за шис то вия газ за ся га пря ко 
и България. На 10 юни из те че сро кът 
за под пис ва не на до го вор с аме ри-
кан с ка фирма, спе че ли ла тър га за  
про уч ва тел ни те работи. Договорът 
пред виж да България да по лу чи 30 
млн. Долара, а при по ло жи те лен ре-
зул та та – фир ма та ще има пра во на 
концесия. От ПГКБ се из ка за ха про-
тив про ек тодокумента. Г. Божинов 
разясни, че над евен ту ал ни те на хо-
ди ща на шис тов газ, за емащ и ¼ от 
те ри то ри ята на страната, е най-го ле-
ми ят под зе мен слад ко во ден басейн, 
в не пос ред с т вен об мен с всич ки 
води, вкл. Питейните, на Разград, 
Търговище, Шумен, Добрич, Варна. 
Божинов по ис ка мо ра то ри ум за 
договора, до ка то не бъ де из гот ве-
на не за ви си ма ек с пер ти за от на ши 
учени. А Петър Димитров, съ що от 
КБ, ко мен ти ра слу чая така: „За 30 
сре бър ни ка бе про да ден на ши ят Бог, 
за 30 ми ли она про да ва ме бъ де ще то 
на чет върт България.”
Левицата пред ла га про веж да не на 
мес т ни референдуми, а съ що и  яс-
на по зи ция на кан ди дат-пре зи ден ти-
те по въпроса.

Илюстрация:в.„ЛьоМонд”,9юни2011.

Силенотпор...
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Според окон ча тел ни
те ре зул та ти от таз го
диш но то преб ро ява не на 
на се ле ни ето и жи лищ
ния фонд, във Видинска 
об ласт жи ве ят 101 018 
души. От тях 86 000 са се 
оп ре де ли ли ка то българи, 
а 7282 – ка то роми, ко
ето е 7,6% от об щия брой 
на на се ле ни ето и са мо 
194 –  ка то вла си (0,20%). 
Принадлежност към тур
с ка та ет ни чес ка гру
па са по со чи ли ед ва 85 
човека. 491 не са се са мо
оп ре де ли ли по ет ни чес ка 
принадлежност. 

Наймно го хо ра жи
ве ят в об щи на Видин 
– 63 526, а наймал ко в 
Бойница – 1341.  В об лас
тния град на се ле ни ето е 
48 071 души. По брой на 
на се ле ни ето гра дът е на 
20то мяс то сред об лас т

ни те градове. Живеещите 
в об ласт Видин са се раз
п ре де ли ли в 7 гра да и 132 
села. В око ло 80% от се
ли ща та жи те ли те са под 
500. Наблюдава се тен
ден ция към зас та ря ва не 
на на се ле ни ето и по та зи 
точ ка ра йо нът се на реж да 
на пър во мяс то в стра на та 
– 25,5%  са над 65го диш
на възраст.  Като майчин 
език 86 327 ду ши са по со
чи ли бъл гар с кия (91% от 
населението), 6864 – ром
с кия и 243ма  влашкия.

Из точ ноп ра вос лав
ни са над 70 000 души. 
Католиците са 272ма, а 
про тес тан ти те – 802ма. 
Над 6000 не са по со чи ли 
вероизповедание.

За пос лед ни те 10 г. на
се ле ни ето на Видинска 
об ласт е на ма ля ло с 
29 000 души. Жените са 

по ве че от мъ же те – на 
1000 мъ же се па дат 1048 
жени. В тру дос по соб
на въз раст са 54,8%. В 
об лас т та жи ве ят и 401 
чужденци, ка то наймно
гоб рой ни са руснаците.

45,4% от ан ке ти ра ни те 
са склю чили граж дан с ки 
брак. На се мей ни на ча ла 
жи ве ят 7703ма.

През пос лед ни те 10 
г.  3315 чо ве ка са на пус
на ли об лас т та и жи ве ят 
на дру го място. От об що 
67 438 жилища, оби та
еми те са 44 587. Без ка
на ли за ция жи вее 9,8 % от 
населението. Тези данни  
оп ре де лят Ви дин с ка об
ласт ка то наймал ка та 
в стра на та – на се ле ни
ето й пред с тав ля ва ед
ва 1,4% от на се ле ни ето 
на България.■  Слово 
плюс

Видинска
област-първа
позастаряване
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Така в де ня на своя 43и рож ден де н, 
 кой то е в де ня на мес т ния вот, до ка за ли
ят ка чес т ва та си ве че бивш гра до на чал
ник на Криводол мо же да се поз д ра ви и 
с из бор на победа.

"Искам хубав, уре ден град, доб ро 
мяс то за жи вот на се мейс т во то ми, да 
се спре по то кът на из ли за щи от не го 
млади, об ра зо ва ни хора. Тук да живеят, 
ре али зи рай ки се, мо ите деца, тук да се 
рад вам на сво ите внуци. Време е Враца 
да бъ де уп рав ля ва на от про фе си она лист 
и все ки да те жи на мяс то то си, да из
бе рем млад, енер ги чен, мо жещ човек, 
кой то да взе ма бър зо ком пе тент ни ре
ше ния и да ре ша ва проб ле ми те"  за яви 
от име то на ини ци атив ния ко ми тет др 

Георги Комитски, на чал ник ор то пе дич
но от де ле ние в МБАЛ “Христо Ботев”. 
В под к ре па на кан ди да та са още биз
нес мени, банкери, юристи, хо ра на 
изкуството, спортисти. 

"Болно ми е за Враца, ка то виж
дам как се руши. Имам при яте ли в 
Швейцария, къ де то съм ра бо тил, ко ито 
са го то ви да ин вес ти рат тук, и ис кам 
да ги убе дя , че тук е кра си во мяс то 
и си зас лу жа ва"  спо де ли Светозар 
Милковски, пред п ри емач, из но си тел 
на тек с тил на про дук ция в Швейцария, 
Италия и Германия. 

В под к ре па на Иванов ли дер ка та на 
об щин с ка та ор га ни за ция на со ци алис
ти те Цветелина Дамяновска под чер та , 

че тя е ре ши ла да нап ра ви крач ка на
зад в име то на раз ви ти ето на Враца, 
къ де то раз ру ха та е жес то ка, за тъм
не ни ето е опасно, ин ф рас т рук ту ра та 
е ка то в Бейрут и ня ма чу ва емост от 
управляващите. Затова тя лич но и об
щин с ка та ор га ни за ция на БСП зас та ват 
за кан ди да ту ра та на Иванов, кой то има 
мно го дос тойн с т ва и в два ман да та ус
пеш но е нат ру пал опит ка то кмет и е  
доказал, че има ка чес т ва. Дамяновска 
за яви , че со ци алис ти те са обе ди не
ни около та зи кандидатура, за що то на 
Враца й е не об хо дим добър, си лен кмет, 
си лен мес тен пар ла мент . 

Освен социалистите, кан ди да ту ра та 
на Иванов под к ре пят и Земеделски на

ро ден съ юз  Враца, ПП “Обединена со
ци ал де мок ра ция “, партия “Нова си ла “ 
 Враца, Сдружението на пен си оне ри те, 
Съюзът на офи це ри те и сер жан ти те от 
за па саре зер ва и Съюзът за сто пан с ка 
ини ци ати ва на граж да ни те във Враца.

"Проблемите на хо ра та във Враца ня
мат по ли ти чес ки цвят. Тази кауза, ко ято 
отстоявам, за подо бър и спо ко ен жи
вот на хо ра та във Враца и общината, си 
зас лу жа ва да ра бо тиш за нея. Разчитам 
на един поши рок фор мат и на под к
ре па та на хора, ко ито са го то ви и зас
та ват точ но зад ед на та ка ва кауза. Има 
мно го важ ни задачи, ко ито тряб ва да се 
решават, дос та тъч но дъл го вре ме ни що 
не се случваше. Важните, стра те ги чес
ки те про ек ти за раз ви ти ето на Враца ще 
са ежед нев на за да ча"  за яви Николай 
Иванов.

Според него кам па ни ята ще е теж ка и 
интересна. Интересна, ако има се ри озен 
сблъ сък на мнения, идеи и про ек ти за 
раз ви ти ето на Враца. А лич но той, в ед
на та ка ва среда, се чув с т ва доб ре .

"Каузата е ясна, Враца да се вър не на 
ли дер с ко то си мяс то в ре ги она, биз не
сът тук спо кой но да се раз ви ва, хо ра та 
да жи ве ят доб ре, да за оби чат от но во 
он зи не пов то рим бор чес ки вра чан с ки 
дух и своя дом."■ Слово плюс

Врацадавърне
лидерскотосимясто
Инициативен ко ми тет от 25 изя ве ни в раз лич ни об лас ти вра ча ни 
под к ре пи кан ди да ту ра та на не за ви си мия Николай Иванов за кмет на Враца

Елеонора ЦАНОВА
- Кандидатираш се за 

кмет на Враца, какво 
ос та вяш в Криводол, 
ос вен близ ки и при-
яте ли , с лед ус пеш но-
то дъл го кметуване. 
Имаш ли свое лю би-
мо постижение, към ко-
ето да си дос та тъч но 
привързан?

 Разбира се, ня ма как 
да е без емо ции. Прик
люч вам вто рия си ман
дат в об щи на та, но ня ма 
да учас т вам в след ва щи те 
из бо ри тук, ня ма да тър ся 
от но во до ве ри ето на кри
во дол ча ни за след ва щи
те години. Няма как те зи 
емо ции да не са силни. 
Мисля си, че през те зи 
осем го ди ни това, ко ето 
със си гур ност нап ра
вих, е с же ла ние и от сър
це да си вър ша работата. 
Заедно, разбира се, с моя 
екип и да се опит ва ме да 
ре ша ва ме проблемите, за 
да се по доб ри жи во тът на 
хо ра та в общината.

Какво сме ус пе ли и как
во не сме успели, най
точ но ще ка жат хо ра та 
от Криводол и тях на та 
оценка ще бъ де найвяр
на та. Вероятно в бъ де
ще, ко га то се по ута ло жат 
страс ти те от пре диз

бор ната си ту ация, та
зи оцен ка ще бъ де още 
поко рек т на и точна. Но 
аз съм спо ко ен, че ко га
то и да бъ да в Криводол, 
когото и да срещ на там, 
спо кой но мо га да пог лед
на все ки в очи те с удов
летво ре ни ето, че съм  се 
стре мял да си вър ша как
то тряб ва работата.

Всички неща, ко ито 
сме постигнали, за доб
ру ва не то на об щи на та и 
нейно то развитие, са из с
т ра да ни и към вся ко ед но 
де ло съм при вър за н. 

Дори не към пред мет
ни те постижения, стро
ител с т во то и от к ри ва не то 
на обек ти, към из г раж да
не то на нещо. Всичко ми 
е мило, към всич ко съм 
при вър зан и 

ви на ги ще ми е
при ят но да се връ щам
в Криводол
Винаги с удо вол с т вие 

ще сре щам мо ите близки, 
род ни ни и приятели, без 
чи ято под к ре па ня ма ше 
да успея. 

- Опозна ли доб-
ре врачани, за ко ито се 
говори, че са му зови ри ?

 От дос та го ди ни жи
вея във Враца, от дъл
го вре ме имам мно го 
познати, при яте ли, близ

ки и подалечни. За мен 
вра ча ни ви на ги са би
ли хо ра на духа, гор
ди хора, с из к лю чи тел на 
енер гия за бор ба за нор
ма лен и до бър живот. 
Ще си поз во ля да спо де
ля , че се усе щам ве че вра
ча нин, чув с т вам та къв. 
Надявам се, че с това, с 
ко ето се опит вам да прив
ле ка тях но то вни ма ние в 
кампанията, ще ус пея и 
да ги спе че ля за ка уза та. 
А за мен тя е 

жи во тът на хо ра та
в об щи на Враца
да бъ де по-ка чес т вен,
по-до бър

и за проб ле ми те, ко ито 
те жат на все ки жи тел на 
об щи на та, да тър сим за
ед но решение. 

- Кои от проб ле ми те 
на Вра чан с ка та община, 
ко ито каз ва ш,  че ве че 
поз на ваш, ти се стру-
ват раз ре ши ми и кои са 
най-важните?

 Проблемите на Враца 
са в лип са та на дос та тъч
но ра бот ни места, без
ра бо ти ца та, ос та ря ла та 
инфраструктура, осо бе
но теж ко е със то яни ето на 
ули ци те в града. Липсата 
на дос та тъч но, осо бе

но в кварталите, зе ле ни 
площи, гра дин ки , ко ито 
да пра вят гра да ни по
привлекателен, поуютен. 
Липсата на въз мож ност за 
раз ви тие на ту риз ма, при 
на ли чи ето на та къв се ри
озен по тен ци ал и лип са
та на дос та тъч но доб ра 
инфраструктура, ко ято да 
под по мог не раз ви ти ето 
на ту риз ма и, раз би ра се, 
лип са та на ус ло вия за то
ва, съз да де ни от мес т на та 
власт . Благоустрояваното 
на квар та ли те съ що . С та
ва ду ма все за лип с ва щи 
за един спокоен, нор ма
лен и до бър жи вот на 
граж да ни те неща, но по
под роб но ще ги раз ра бо
тим в са ма та пре диз бор на 
кам па ния за ед но с хората, 
с ко ито се сре щам и с ко
ито ми пред с тои да се 
срещ на и да чуя тех ни те 
тре во ги и предложения. 

- Очакваш ли мръс-
на ком п ро мат на пре диз-
бор на бит ка от сво ите 
опо нен ти, го тов ли си 
да пос рещ неш те зи 
предизвикателства? 

 Да, пре диз бор на
та кам па ния ще е теж
ка и пъл на с изненади. 
Смятам, че съм доб ре 

под гот вен да пос рещ на 
всич ко и от всеки.

- Освен на твър дия 
елек то рат на со ци алис-
ти те, на ко го ще раз чи-
таш за спе чел ва не то на 
из бо ри те ?

 Разчитам на всич
ки хора, за ко ито ка уза
та е това, проб ле ми те, 
ко ито те жат на хо ра та, 
проблемите, ко ито го ди
ни на ред ни ка рат ка то 
вра ча ни да бъ дем без са
мо чув с т вие, без то зи за
ряд на би та и жи во та ни, 
кой то го има в дру ги мес
та , да бъ дат найпос ле ре
ше ни. 

Всички хо ра, ко ито
зас та ват зад та зи
ка уза, са гражданите,
на чи ято
под к ре па разчитам
- Подготвени ли бя-

ха кме то ве те на мал ки те 
об щи ни как да ре аги рат 
при но ви те ек с т рем ни 
ус ло вия на кри за та и ка-
къв из вод си нап ра ви ха 
в Националното сдру же-
ние на об щи ни те ?

 Не съв сем и нещо, ко
ето се ка за мно го пъти. 
Отдръпването на дър жа
ва та от под к ре па та към 
об щи ни те в то зи те жък 

пе ри од до ве де до мно
го не га тив ни последици. 
Общините в мо мен та са в 
из к лю чи тел но труд но по
ло же ние и ка то зад лъж ня
лост, и ка то не въз мож ност 
да об с луж ват пла ща ни ята 
по европроектите, ко ито 
про дъл жа ват да се раз п ла
щат неритмично. И в та
зи си ту ация бук вал но се 
учех ме в движение. За 
съжаление, 

Националното
сдру же ние на 
об щи ни те в България
не ус пя в пъл на сте пен
да за щи ти ис ка ни ята
на об щи ни те 

по от но ше ние на 
държавата. 

А те бя ха конкретни, 
пре ме ре ни и съ об ра зе
ни със със то яни ето на 
страната. И в та зи об с та
нов ка, ед ни из к лю чи тел
но труд ни две и по ло ви на 
го ди ни за мес т но то са
мо уп рав ле ние, ко ето до
ве де и до не та ка до бър 
фи нал на ман да та за мес
т на та власт и за съ жа ле
ние по ра ди та зи при чи на 
ос та на ха не ре ше ни мно
го проб ле ми, ос нов но в 
ин вес ти ци онен план и 
инфраструктурата.■

Имамкауза,
закоятотрябвада
работимзаедно

Вра ча ни са хо ра на духа, готови
да работят за своя до бър живот. 
Разчитам на подкрепа от всич ки,
които искат да решим проблемите 
на града и да живеем
със самочувствие, 
казва кандидат-кметът

Инж. Николай Иванов,
кандидатзакметнаВраца,издигнат
отИнициативенкомитет:
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ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ, ОБЛАСТ МОНТАНА
На ос но ва ние Заповед №971/09.08.2011 год. на Кмета на об щи на-
та и Решения №№ 356,357,360 от про то кол №48/01.06.2011 год., 
Решение №364 от про то кол №49/01.07.2011 год. на Общински 

съ вет – Вълчедръм, об ласт 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 пла на на с.Сеп-

тем в рий ци  - пуб лич на об щин с ка соб с т ве ност (АОС №36/01.07.1998 год.) с 
пред наз на че ние “За офис” за срок от 3 години.

Начална тръж на цена: 22,80 лв. (два де сет и два ле ва 80 ст.) – ме се чен на-
ем без вклю чен ДДС/ Депозит: 2,28 лв. (два ле ва 28 ст.)

2. Имот № 800221 в зем ли ще с.Септемврийци, ЕКАТТЕ 16184 с на чин на 
трай но пол з ва не “Язовир” (АОС №117/21.04.1999 год.), площ 32,666 дка, с 
пред наз на че ние “За ри бо раз въж да не”, за срок от 5 години. 

Начална тръж на цена: 120,00 лв. (сто и два де сет лева) – ме се чен на ем без 
вклю чен ДДС/Депозит: 12,00 лв. (два на де сет лева) 

3. Покривно прос т ран с т во от 4,00 кв.м. на сгра да на об щин с ка ад ми-
нис т ра ция гр.Въл чед ръм - част от имот пуб лич на об щин с ка соб с т ве-
ност (АОС №26/29.07.1998 год.), с пред наз на че ние “Монтиране на съ оръ-
же ния на мо би лен опе ра тор”, за срок от 5 години.

Начална тръж на цена: 86,00 лв. (осем де сет и шест лева) - / 21,50лв. х 4м2/– 
ме се чен на ем без вклю чен ДДС/Депозит: 8,60 лв.(осем ле ва и 60 ст.)

4. Покривно прос т ран с т во от 4,00 кв.м. на сгра да на ЦДГ с.Дол ни Цибър 
- част от имот пуб лич на об щин с ка соб с т ве ност (АОС №214/29.07.2003 
год.), с пред наз на че ние “Монтиране на съ оръ же ния на мо би лен опе ра-
тор”, за срок от 5 години. 

Начална тръж на цена: 64,80 лв. (шес т де сет и че ти ри ле ва и 80 стотинки) 
- /16,20 лв.х 4 м2/– ме се чен на ем без вклю чен ДДС/Депозит: 6,50 лв. (шест 
ле ва и 50 стотинки) 

5. Помещения с площ 67,68 кв.м. в УПИ Х-270 кв.16  по пла на на с.Дол ни 
Цибър  - пуб лич на об щин с ка соб с т ве ност (АОС №14/08.07.1998 год.) с пред-
наз на че ние “За ле кар с ки ка би не ти” за срок от 6 години.

Начална тръж на цена: 12,92 лв. (два на де сет ле ва 92 ст.) – ме се чен на ем 
без вклю чен ДДС/Депозит: 1,30 ст. (един лев 30 ст.) 

6. Помещения с площ 19,84 кв.м. от сгра да в кад. №528 кв.61  по пла на 
на с.Зла тия  - пуб лич на об щин с ка соб с т ве ност (АОС №12/08.07.1998 год.) с 
пред наз на че ние “За сто ма то ло ги чен ка би нет” за срок от 6 години.

Начална тръж на цена: 3,78 лв. (три ле ва 78 ст.) – ме се чен на ем без вклю-
чен ДДС/Депозит: 0,40 ст. (че ти ри де сет ст.)

7. Терен с площ 2 800,00 кв.м. – част имот УПИ VII-1064 кв.62 по пла на 
на с.Мок реш – пуб лич на об щин с ка соб с т ве ност (АОС №850/07.05.2009 год.) с 
пред наз на че ние За от г леж да не на ох лю ви” за срок от 3 години.

Начална тръж на цена: 52,27 лв. (пет де сет и два ле ва 27 ст.) – ме се чен на ем 
без вклю чен ДДС/Депозит: 5,23 лв. (пет ле на 23 ст.)

8. Павилион №2 с площ 9,90 кв.м. в УПИ IХ кв.74 по пла на на гр.Въл чед-
ръм – Общински па зар (АОС №614/11.08.2006 год.) с пред наз на че ние “За 
ус лу ги” за срок от 3 години.

Начална тръж на це на – 18,90 лв. (осем на де сет ле ва 90 ст.) – ме се чен на ем 
без вклю чен ДДС/Депозит: 1,90 лв. (един лев 90 ст.) 

9. Павилион №6 с площ 9,90 кв.м. в УПИ IХ кв.74 по пла на на гр.Въл чед-
ръм – Общински па зар (АОС №614/11.08.2006 год.) с пред наз на че ние “За 
ус лу ги” за срок от 3 години.

Начална тръж на це на – 18,90 лв. (осем на де сет ле ва 90 ст.) – ме се чен на ем 
без вклю чен ДДС/Депозит: 1,90 лв. (един лев 90 ст.) 

Търгът ще се про ве де на 03.09.2011 год. от 10,00 ча са в за се да тел на 
за ла №2 в сгра да та на об щи на Вълчедръм, об ласт Монтана.

За имо ти те по лу чи ли ед нак ви стойнос ти в предложенията, ще се про ве де 
търг с яв но наддаване. Ако всич ки учас т ни ци те да ли ед нак ви стойнос ти за 
съ от вет ни те имо ти при със т ват на тър га с тай но наддаване, съ щия про дъл-
жа ва ка то търг с яв но наддаване. За ос та на ли те учас т ни ци тър гът с яв но 
над да ва не  ще се про ве де на 09.09.2011 г от 16.00 ч в съ ща та зала, за ко ето 
те ще бъ дат уведомени. СТЪПКАТА НА НАДДАВАНЕ ПРИ ТЪРГА С ЯВНО 
НАДДАВАНЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯ НА 10% ОТ НАЧАЛНАТА ТРЪЖНА ЦЕНА. 

При не об хо ди мост пов то рен търг ще се про ве де на 09.09.2011 год. от 
16,00 ча са в за се да тел на за ла № 2 в сгра да та на об щи на Вълчедръм при ус-
ло ви ята на пуб ли ку ва на та обява..

Заявления за до пус ка не до учас тие в тър га се при емат в стая №8, ет.I.
Тръжни до ку мен ти се за ку пу ват и по лу ча ват в стая №8, ет.I.
Депозитът се вна ся се на ка са та на об щи на Вълчедръм  / стая №6, ет.I./
Време за справ ки по обектите, пред мет на тър га – все ки ра бо тен ден от 

8.00 до 17.00 ча са от да та та на обя вя ва не до 02.09.2011 год. включително.
Краен срок за за ку пу ва не на тръж ни документи, вна ся не на де по зит и по-

да ва не на за яв ле ния е 17,00 ч. на 02.09.2011 год. 
Участниците в тър га пред с та вят след ни те за дъл жи тел ни до ку мен ти за 

участие:
1. ко пие от до ку мент за вне сен депозит; 2. ко пие от до ку мент за за ку пе ни 

тръж ни условия; 3. ко пие от до ку мент за самоличност; 4. удос то ве ре ние за 
ак ту ал но прав но със то яние на лицата, ре гис т ри ра ни по Търговския за кон (за 
юри ди чес ко лице) или удос то ве ре ние от Единен ин фор ма ци онен кла си фи-
ка тор от Агенцията по вписванията; 5. ори ги нал или но та ри ал но за ве ре но 
ко пие от документа, удос то ве ря ващ пред с та ви тел на та власт или пъл но мощ-
но то на пред с та ви те ля (ако кан ди датс т ва чрез пъл номощ ник – пъл номощ но-
то да е из рич но – за учас тие в кон к рет ния търг); 6. дек ла ра ция за за поз на-
ва не с тръж ни те условия; 7. до ку мент за лип са на за дъл же ния към об щи на 
Вълчедръм от Звено за ад ми нис т ри ра не на мес т ни да нъ ци и так си към об щи-
на Вълчедръм; 8. це но во пред ло же ние.

Документите /от т.1. до т.7. се пос та вят в запечатан, неп роз ра чен плик, 
на кой то се за пис ва име то на учас т ни ка и ця ло то на име но ва ние на обекта, 
за кой то се пра ви предложението. Подават се в об щин с ка ад ми нис т ра ция 
- Вълчедръм, ка то на пли ка се от бе ляз ва да та та и ча са на подаване. В ос-
нов ния плик се пос та вя и друг запечатан, неп роз ра чен плик с над пис “це но во 
пред ло же ние”, в ко ето се по соч ва обекта/ите, за ко ито се участва, из пис ва не 
циф ром и сло вом раз ме ра на це но во то предложение, име то на учас т ни ка ако 
е фи зи чес ко лице, а ако е ед но ли чен тър го вец или тър гов с ко дру жес т во и на-
име но ва ни ето на фир ма та и се да ли ще то и ад ре са на управление, а съ що и 
длъж нос т та на лицето, ко ето го пред с тав ля ва и под пи са на участника, ако е 
фи зи чес ко лице, а в ос та на ли те слу чаи и пе чат на ед но лич ния тър го вец или 
юри ди чес ко лице.

Внесеният де по зит от кан ди да ти те за учас тие в търга, не се връ ща при 
ус ло ви ята на чл.65, ал.6 от Наредба №3 на ОбС – Вълчедръм за ре да за 
придобиване, уп рав ле ние и раз по реж да не с об щин с ко имущество.

За справки: тел. 09744/21-30 – Райка Елкина.

Диана СИРАКОВА
Пътуващият фес ти вал 

„Срещи с тра ди ци ята” е 
про дъл же ние на ита ли ан
с ки я му вариант, в кой то 
учас т ни ци  от цял свят по
каз ват найин те рес но то 
от своя на ци она лен бит 
и изкуства. Участниците 
са ми по соч ват страните, 
ко ито би ха ис ка ли да 
посетят. Найго лям е ин
те ресът към България, 
ка то стра на с уни ка лен 
фолклор. Така „Среща с 
тра ди ци ята” ид ва пре ди 
го ди на във Видин. За таз
го диш но то из да ние  на 
фес ти ва ла чуж дес т ран ни
те учас т ни ци са по со чи
ли ка то найже ла ни точ ки 
за „сре ща с тра ди ци ите” 
ве че све тов но из вес т ния 
Белоградчик, спе ци ал но 
сце на та на лет ния те атър 
в кре пос т та „Баба Вида” 
и с. Антимово. 

Първата фес ти вал на 
ве чер от к ри Светослав 
Флоров, кмет на с. 
Антимово, къ де то учас т
ни ци те бя ха пос рещ на ти 
с хляб и сол, след ко ето 
се от п ра ви ха към мес т
на та чер к ва и за па ли ха 
по на шен с ки све щич
ки за здра ве на жи ви те 
и за ус по ко ение ду ши те 
на мъртвите. Гостуваха в 
мес т но семейство, ко ето 
жи вее в 100го диш на нас
лед с т ве на ро до ва къ ща 
и по се ти ха ет ног раф с ка
та сбир ка в читалището. 
Концертната прог ра
ма за поч на с ри ту ала 
„Антимовска сват ба от 
1919та го ди на”. Вечерта 
гос ти и до ма ки ни вдиг на
ха наз д ра ви ци с ан ти мов
с ко чер ве но вино, то че но 
нап ра во от бурето, за ра
дост на чужденците, и по
хап на ха тра ди ци он ни те 
за края сар ми и пъл не ни 
чушки. В края на ве чер та 
гос ти те ве че иг ра еха без
пог реш но „чи чо во то” и 
„Дунавско хо ро”, с ко ето 
доказаха, че са на ис ти на 
пер фек т ни танцьори. 

Втората фес ти вал на ве
чер на „Среща с тра ди ци
ята” ми на под пат ро на жа 
на кме та на Белоградчик 
Емил Цанков. 
Участниците по се ти ха 
пе ще ра та Магурата и кре
пос т та в града. В кон цер
т на та прог ра ма ве че се 

вклю чи ха със та ви те от 
Белоградчишко и со фийс
кия жен с ки хор „Елица”.

Гала кон цер тът на 
„Среща с тра ди ци ята” 
се със тоя в за ла „Стефан 
Еленков” на СОУ „Л. 
Каравелов”, ко ято се ока
за и найпод гот ве на та в 
гра да за ла. Сред офи ци
ал ни те гос ти бе ше и ар
хи ман д рит Поликарп от 
Видинската Митрополия. 
България бе пред с та ве на 
от гла со ви ти те пе ви ци на 
„Елица” и стройни те тан
цьор ки от „Фиданките”, 
на чи ито из пъл не ния ко
ле ги те им от чуж би на ис
к ре но се възхищаваха. 
Всички учас т ни ци по лу
чи ха плакети,  Диплом 
за учас тие и по да ръ ци от 
ди рек тор ка та на фес ти
ва ла Светлана Руменова. 
Тя е българка, ко ято жи
вее в Италия. Родена е 
във Видин и ис к ре но се 
радва, че „Среща с тра ди
ци ята” за поч ва от нейния 
ро ден край: „Бях мно
го изненадана, че по све
та се знае тол ко ва мно го 
и за Белоградчик, и за 
Видин. Гръцката гру па 
до ри е под гот ви ла към 
по да ръ ци те за бъл га ри
те обяс не ния на нашия 
език. Те зна ят мно го за 
България, и към тях на
та асо ци ация та зи го
ди на ще от к ри ят шко ла 
за бъл гар с ки на род ни 

танци. Интересното е, че 
найат рак тив ни те групи, 
кан ди датс т ва щи за на
ши те фес ти ва ли ис кат 
имен но в България да 
участват. Така бе ше пър
вия път с мек си кан ци те и 
португалците, та ка е и се
га с Гърция, Канарските 
острови, Естония и 
Испания. Идеята е хо ра
та да се срещ нат по ве че 
в со ци ален план, а не са
мо ка то ар тис ти – за то
ва и во дим мал ко групи. 
Иначе в Италия на фес
ти вал има ме по 400500 
участника. Доволна съм, 
това, ко ето бе ше пред
ви де но в прог ра ма та се 
осъществи. Антимово се 
пред с та ви ха блестящо. В 
Белоградчик съ що бях ме 
при ети мно го добре. Но 
ми се струва, че Видин – 
ка то ад ми нис т ра ция не е 
го тов за по до бен вид кул
ту рен туризъм. 

Групите от чуж би
на са със та ве ни от ин
те лектуалци, за ко ито 
из кус т во то е хо би, но с 
то ва хо би те про па ган
ди рат кул ту ра та на сво
ите на ро ди и опоз на ват 
другите."

Фестивалът се фи нан
си ра от са ми те учас т
ни ци. Дестинациите се 
оп ре де лят от тех ни те 
желания, ко ито те пред
ва ри тел но де по зи рат в 
агенцията.■

България
най-желаназа

"Срещас
традицията"
Второ из да ние на меж ду на род ния 
фолк ло рен фес ти вал обо га ти 
лет ни я кул ту рен ка лен дар 
на Видин и областта


