3 oбектa,
ремонтирани
от общината
и гражданите,
открихa в Монтана
Крум КРУМОВ
Три обекта, изградени по програмата
на община Монтана за публично-час
тно партньорство с гражданите, бя
ха откр
 ити в областния град от кмета
Златко Живков и живеещите в квартал
„Младост 1”.
Златко Живков съобщи, че през та
зи година гражданите са проявили мно
го голяма активност и са предложили
за реализиране 336 обекта. От тях са
одобрени и финансирани 129, като го
ляма част от тях са вече завършени.
Програмата на общината предвижда
администрацията да предоставя безп
латно строителни материали и техника
на граждани и местни общности, реши
ли да подобрят средата в кварталите,
където живеят. По програмата са пос
тавени множество бордюри и тротоари,
облагородени са места около входо
ве на блокове, направени са градинки,
обособени са алеи, поставени са пейки
и беседки. Тя се реализира за четвър
та поредна година в община Монтана,
стойността й за тази година е 159 000
лева, уточни кметът Златко Живков.■

плюс
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Честит празник

Уважаеми
съграждани и
гости на красива
Берковица,
Приемете нашите поз
драви по повод свет
лия християнск
 и празник
Рождество на Пресвета
Богородица, в който ние
празнуваме и празника
на прекрасния ни град!
В този светъл ден ние
се обръщаме назад към
отминалите години, но и
към бъдещето с надежда
за успешно развитие на
Берковица.
Нашите мечти и стре
межи са постижими и то
ва зависи от всеки от нас
и от общите ни усилия.
Вярваме, че ще продъл
жим заедно да сътво
ряваме настоящето и
бъдещето на нашата
обичана Берковица!
Желаем от сърце на
всички граждани на
Берковица и общината
здраве и мир, хармония и
обич, мечти и воля за пос
тигането им.
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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

Златко Живков ще
участва в изборите
Това заявиха от коалицията
"Заедно за Монтана"
на пресконференция в
централата на СДС –
Монтана, във вторник

Н

▲ Проект на стойност 2 млн. лв. спечели община Георги Дамяново по
програмата за развитие на селските райони. С тези пари се ремонтират
основно площадите и централните улици в 5 села на общината.
На снимката – ремонт в централната част на общинския център Георги
Дамяново. СНИМКА: КРУМ КРУМОВ

Нека обичаме
града си и
работим за неговия
просперитет!
Честит празник!
Инж. Милчо ДОЦОВ,
кмет на Община Берковица
Евгени ИВАНОВ,
председател на Общински
съвет - Берковица

Спечелете изборите!

Слово
седмичник за общините
и кметствата

СНИМКА: АВТОРЪТ

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”
ЕНЕРГИЯ ЗА
ЧИСТА ПРИРОДА
KOZLODUY NPP

а 28 август, когато е последният
срок за регистрации за изборите, от
ЦИК съобщиха, че е отказана регистрация
на “Заедно за България” поради жалба на
ВМРО-БНД, в която се казва, че организа
цията със същото име на Петко Атанасов
няма право да използва абревиатура
та ВМРО, а да се изписва “Вяра Морал
Родолюбие Отговорност – Национален
Идеал за Единство”. По същата причи
на ЦИК е спряла регистрацията и на дру
ги коалиции в страната. До сряда изтичаше
тридневният срок, даден от ЦИК, за да се
отстрани грешката. Междувременно от ко
алицията са подадени десетина заявле
ния и един протест, на които няма писмен
отговор, което не позволява въпросите да
се обжалват в съда, а всичко е в ръцете на
ЦИК.
Адвокат Радостина Чернева, която учас
тва в пресконференцията и има опит от
участия в други комисии, заяви, че никога
досега не е имало толкова некомпетентна и
зле работеща избирателна комисия, защо
то тази нередност е можело да се отстрани
още на 24 август при регистрацията, както
това е направила при подобен проблем об
щинската комисия в Пловдив.
Но и в трите дни ОИК – Монтана, си е
позволила бездействие и те са минали в ча
кане на становището на ЦИК.
►►(Продължава на 3-а стр.)

Слово във фокус
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-ма члено
ве ГЕРБ в
с. Ракево, община
Криводол, напуснаха
партията и се присъ
единиха към ВМРО.
Това се случи на от
четно–изборно съб
рание на структурата
на ВМРО в селото.
Гости бяха област
ният председател
на ВМРО Красимир
Богданов, организато
рът за Северозападна
България Валентин
Вълков, ръководството
на младежката органи
зация във Враца.
Пред новоприетите
членове беше изложе
на историята, идеите
и настоящата дейност
на патриотичната
организация. Сериозен
интерес предизви
каха действията на
ВМРО срещу енер
гийните монополисти,
срещу решението на
НОИ за връщане на
майчински, срещу
сектите и гетоизира
нето на българските
селища.
ВМРО в Ракево из
бра за председател
Ненка Петрова, за
зам.-председател –
Райна Димитрова, а за
секретар - Йорданка
Врачанска.
По отношение на
предстоящите през
октомври избори,
беше разяснен на
чинът на участие на
ВМРО с кандидату

Община Оряхово се присъедини към инициати

42-ма
напуснаха
ГЕРБ и
преминаха
във ВМРО
рата на Красимир
Каракачанов за пре
зидент на България,
на Ангел Дажмбазки
за кмет на София.
В община Криводол
войводите, в пар
тньорство с други
политически сили,

ще издигнат канди
датурата на Петър
Данчев – президент на
ФК „Ботев”- Криводол.
За с. Ракево офици
ално беше обявена
кандидатурата за кмет
на Ненка Петрова. ■
Слово плюс

Терапевтична
работилница
изграждат
в Мездра

Община Мездра спече
ли проект за безвъзмездна
помощ от Япония. Той е за
изграждане на терапевтич
на работилница за децата
и младежите с увреждания
от дома „Вяра, Надежда и
Любов” - Мездра.
Това ще помогне в про
цеса на социалното им
включване и повишаване
на жизнения им стандарт.
В работилницата ще има
ателиета по готварство,
шивачество, приложни
дейности и грънчарство.
В тях трудоспособните
младежи ще работят и ще
придобиват умения за са
мостоятелен живот и ре
ализация.
Кметът на общината
Иван Аспарухов е пока
нен да участва в церемо
ния по подписването на
договорите за одобрените
проекти, която ще се със
тои на 7 септември т.г.
в министерството на
икономиката, енергетиката
и туризма. В церемонията
ще участва министърът на
икономиката, енергетиката
и туризма Трайчо Трайков.
Приветствие ще поднесе
Н. Пр. Макото Ито, посла
ник на Япония в България,
съобщиха от община
Мездра.
Помощта е в размер на
124, 443.23 лв., а срокът за
изпълнение на проекта е
11 месеца.■ Слово плюс

►ОТ ПРЕСЦЕНТЪРА НА ПРЕМИЕРА

В с. Ракево, община Криводол

42

■■■

вата и неотдавна обяви война на найлоновите
торбички. Символичната раздяла с тях ста
на след организираната кампания на община
та “Найлонът не е на мода, има алтернатива!”
Стотици се събраха пред общината и симво
лично изхвърлиха в контейнерите последните
си пликчета. Деца от с. Селановци саморъчно
бяха изработили платнени пазарски чанти, по
казани на модно дефиле.
■■■
За 15-и път в Оряхово се проведоха тра
диционните надсвирвания на духови оркес
три “Дико Илиев”. Свириха духови музики
от Плевен, Тетевен, Червен бряг, Вършец,
Берковица, Дългопол, Панагюрище и
Оряхово. Популярните “Дунавско хоро” и
“Александрийка” звучаха в изпълнение и на гос
туващи музиканти от Крайова, Ръмнику Вълчиа
и Кълъраш от Румъния. Празниците в памет на
големия музикант завършиха с пищна заря.
■■■
В с. Крачимир направиха първа копка по ре
ализиране проект на тема „Възстановяване
на пътна отсечка: VID 3007 „Белоградчик
– Крачимир”, по програма „Развитие
на селските райони”. Фирмата изпълни
тел е Сдружение „Пътно поддържане”, а
стойността 189 хил. лв. Празничен водос
вет отслужи протойерей Рафаил - архиерейс
ки наместник на Белоградчишко. Мястото
има капацитет за развитие на селския и
екотуризма. Вече има интерес от холандски
семейства за закупуване на къщи.
■■■
В с. Бели извор за втора година се проведе
конкурс „Млад готвач” в читалище „Бъдеще
1926” по програмата „Лятна работа с деца” на
читалищата в община Враца. Децата от селото
с голямо желание и интерес направиха разно
образни сандвичи. За всички имаше награди,
а най-добрите получиха и грамоти. На първо
място се класира Анжело Ангелов – 10 г., на
второ - Калоян Цветков – 10 г., и на трето –
Маргарет Георгиева. Присъства Ива Нечева
от сектор „Култура” към община Враца.
■■■
И в с. Върбица проведоха конкурс „Млад гот
вач” и конкурс за рисунка със съдействието
на община Враца и читалище „Пробуда 1927”
– с. Върбица по програмата „Лятна рабо
та с деца” на читалищата в община Враца.
Децата от Върбица искрено се забавляваха
докато приготвяха вкусни сандвичи. Всички
участващи получиха награди. На най-добре
представилите се връчиха и грамоти. На пър
во място се класира Динка Петрова, на вто
ро място Десислава Веселинова и на трето
място Марио Георгиев. На мероприятието
присъстваха служители на сектор „Култура”
към община Враца.■

Магазини КООП

“Заедно на пазар”
120 години пазаруваме
с доверие!

Слово във фокус
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Златко Живков ще участв
 а...
За действията на ОИК –
Монтана, ще бъдат информира
ни посланиците на страните от
Европейския съюз, заяви кме
тът Златко Живков, който си
обяснява тази ситуация с комп
лексите на хора от политичес
кия елит.
Междувременно от коали
цията са се отказали “Новото
време” и организацията, ко
ято е предизвикала спора. Те са
се регистрирали отделно. Но

към “Заедно за Монтана” ще
се присъединят други 3 или 4
организации.
Десетте парти от коалиция
“Заедно за Монтана” очакват да
бъдат регистрирани след изтича
нето на тридневния срок, даден
от ЦИК. Но дори да се откаже
тази регистрация, коалицията
и Златко Живков ще участват в
изборите. В историята на бъл
гарската демокрация има подоб
ни прецеденти.■ Слово плюс

Георги Пенков, кмет на Оряхово:

Елеонора ЦАНОВА

- Г-н Пенков, какво
се случи в Оряхово през
тези четири години и за
щити ли градът името
си на българска речна
врата?
- Това са два въпроса.
Ще си позволя да отгово
ря в началото на втория:
И да, и не. Оряхово не
е единст вената реч
на врата на България.
При това в частта си
„Пристанище” е не осо
бено привлекателна.
Въпреки упоритата ни
кореспонденция и сре
щи с представители на
министерства, до някак
ви радикални решения
и положителни промени
не се достигна. И все пак
през тази „речна врата”
всяка година в България
навлизат, преминавайки
през Оряхово, туристи от
по над седемдесет кру
изни кораба. Фериботът
продължава да е една от
натоварените междуна
родни връзки БългарияРумъния.
А за това какво се слу
чи през тези четири
години, отговорът е мно
го дълъг за едно такова
интервю. Опитахме се да
работим за хората и бъде
щето на региона, въпреки
всичко или дори точно за
това. Трябваше да се бо
рим и с липсата на соб
ствен опит и над новите
дефицити в админист
рацията и неизбежните
обективни все по-влоша
ващи се обстоятелства.
И все пак смятам, че
всеки отдавна не посе
щавал града, го намира
променен в положителна
посока.

- Това е един от гра
довете най-близо до
Европа, град с бога
та духовна история,
в който гостите има
какво да видят галериите, общинска
и частна, празниците
на колоса на българск
 а
та духова музика Дико
Илиев. Докъде стиг
на проектът за неговия
музей, текущ е и про
ектът за ремонт на чи
талище “Надежда” в
града и на читалището
в Селановци, с какво се
обогати културният жи
вот на гражданите на
Оряхово?
- Не са малко хората,
които споделят идеята,
че силата на Оряхово е
в богатството на култур
ните събития. Вие сама
отбелязахте някои от тях.
Фактът е, че проведеният
през 2009 година Първи
международен фестивал
на творчеството ва Дико
Илиев „Алено мушкато” е
една от постигнатите впе
чатляващи кулминации в
тази област и като прек
лонение и популяризи
ране на творчеството на
големия композитор и му
зикант Дико Илиев, и ка
то ниво на подготовка и
участие на разнообразни
формации. По традиция
културните мероприятия
са впечатляващи и запом
нящи се. Но аз съм човек
с прагматично мислени и
заявявам, че за четириго
дишния период не успях
да намеря подходяща
та форма тези прекрасни
инициативи, подготве
ни с много труд, да носят
икономически дивиден
ти на общината и да дават
възможност за разкрива
не на работни места, ка
то източник на доход за
повече хора. А ремонтът
на сградата за новия му
зей на Дико Илиев и ду
ховите оркестри не бе

ЗЛАТКО ЖИВКОВ

(Продължение от 1-а стр.)
Адвокатката смята, че при
етото изборно законодателство
дава възможност да избирател
ните комисии да вземат полити
чески решения, които не могат
да се обжалват в съда, което е
тежък проблем. Всичките те
зи неща дават основание да се
мисли, че е в действ ие сканда
лен сценарий да се отстраня
ват от изборите политически
противници.

Няма планомерно
разпределение
на ресурсите на
национално ниво

подкрепен с Решение на
Общинския съвет, какво
то се изискваше за канди
датстване с проект.
- Имате сери
озни проблеми с
инфраструктурата, а
в резервите са вписа
ни два сериозни ва
ши проекта: път към
Дунава и подобрява
не на инфраструктура
та на Бекет и Оряхово.
Докъде са придвижени
и колко пари ще тряб
ват за тях?
- Да, действител
но проблемите с
инфраструктурата, в
сравнение с останали
те региони в страната, са
най-големи. Посочените
два проекта не са
единствените, които сме
внесли във финансира
щи организации. През
юли подписахме дого
вор за основен ремонт
на 7 км път в с. Остров.
Доколкото за посочени
те от вас два проекта, из
ключително важни са за
региона, тъй като ста
ва въпрос за изграждане
на нов път, който прак
тически е разширение
на националната път
на мрежа. И двата про
екта са за така наречена
„техническа помощ”, т.е
изработка на техничес
ка и работна документа
ция както в гр. Оряхово,
така и на румънска стра
на в Бекет. Проектите са
посочени като резерви и
имаме отговор от финан
сиращ орган, че могат
да финансират една част
от дейностите, а остана
лата част трябва да бъ
де за наша сметка. Частта
на финансирането, което
трябва да осигурим, е от
порядъка на 5 млн.лева,
което звучи несериозно
за община с размери ка
то нашата. А проектите
действително са важни,
тъй като предст авляват

подготвителен етап за из
граждане на моста при
Оряхово, за който се гово
ри повече от 130 години,
но всички знаем, че в на
шата страна хубавите не
ща стават бавно.
- Оряхово има най-се
риозни проблеми със
свлачищата, там по ли
ния на “Бедствия и
аварии” се усвоиха на
първия етап едни пари,
но явно нещата тряб
ва да бъдат доведени
докрай. В момента как
во е състоянието на
свлачищния район на
града и какво предстои
да се направи?
- Не. Оряхово има найсериозни проблеми с
обезлюдяването, с липса
та на работа, с безкрайно
трудното препитание на
хората. След това на дне
вен ред идват свлачището
и инфраструктурата.
Знаем кои са най-го
лемите свлачищни реги
они в страната. Нима не
би било по-добре да пред
приемем предварителни
действия и да изградим
противосвлачищните
съоръжения, както и да
се грижим за тях, за да ги
поддържаме в добро екс
плоатационно състояние,
вместо да чакаме акти
визиране на свлачищ
ни процеси и тогава да
предприемем коригира
щи мерки.
- Реално какви па
ри по европейски про
екти вече са усвоени в
общината и колко сред
ства предстои да влязат,
тъй като много от сери
озните проекти са те
кущи - подмяната на
водопроводната и кана
лизационната мрежа,
пречиствателната
станция, пътната мрежа,
пътят до пристанището,
разглежда се проек
тът за възстановява
не на парк “Централно
дере”. Какви са сроко
вете и реално кои от тях

ще бъдат довършени в
близко време?
- Чрез фонд
„Земеделие” се работи
по програмите за разви
тие на селските райони
по всяка мярка, за която
общината има право да
кандидатства. В момен
та се изпълнява проект за
основен ремонт на музея
в Оряхово. Друг проект
е „Първоначално зале
сяване на горски тери
тории”. Чрез него имаме
засадени дръвчета на 650
дка площи в землищата
на Оряхово, Селановци,
Г.Вадин.
Подготвят се обществ е
ни поръчки за ремонт на
7 км път в с. Остров; из
граждане на дневен цен
тър за възрастн
 и хора;
обновяване на центъра и
обособяване на зони за
отдих в малките населе
ни места.
Изпълняваме проект
към МТСП по програма
за развитие на човешките
ресурси. Изключително
успешен се оказа проек
тът „Да си подадем ръце”
Център за образователна
интеграция на децата и
учениците от етническите
малцинства.
Към МОСВ се изпълня
ва проект за техническа
помощ на воден цикъл в
две населени места.
- Оряхово е древен
град, но и град с бъдеще,
въпреки че много от съ
ществуващите няко
га заводи тук вече не
работят. През този ман
дат има ли родни или
чужди инвеститори, от
крили нови производст
ва и дали препитание на
хората?
- Ще ви дам, може би
тъжна, но смятам реалис
тична картина за със
тоянието на Оряхово,
както и на почти всич
ки градове от региона,
особено тези, които са съ
измерими по големина с
Оряхово.

Дори не е необходи
мо да се прави задълбо
чен анализ. Достатъчно
е само да се поглед
нат данните от послед
ните две преброявания
на населението, за да мо
же човек сам да си напра
ви извод. За последните
10 години населението
на общината е намаля
ло с 25%. За това, че на
селението в региона
застарява, индикатор е
драстичното намалява
не броя на учениците в
училищата.
Нормално е младите
хора да търсят по-добри
места за живот, по-перс
пективна и високоплатена
работа, каквито предла
гат по-големите градове
в страната, столицата или
чужбина. Не е нормално,
обаче държавата да ня
ма визия за развитието на
собствените си региони.
Не е нормално да ня
ма планомерно разпре
деление на ресурсите на
национално ниво, съ
образено с природните
дадености и географс
кото разпределение на
отделните региони, как
то е в Германия, Чехия,
Холандия и много дру
ги страни, в които ние,
българите, ходим, за да
черпим опит, а резул
татът е, че само се въз
хищаваме и стигаме до
констатацията, ”че това
в България няма да ста
не”. Затова и развитието
става хаотично. Почти ка
то „гъби” никнат търгов
ски комплекси, сгради за
административни услуги,
бизнесцентрове, разбира
се, в столицата, в които се
извършв а само преразп
ределение на създадените
от други средства.
- Вашето послание в
края на този мандат?
- Позволявам си да от
говоря на този въпрос с
познатото мото на пре
дизборната ми кампания:
„Заедно можем повече”.■

Слово за празника
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Уважаеми съграждани,
Датата 6 септемвр
 и вече 126 години
изпълва сърцата ни с гордост, че сме
българи. Защото Съединението е ед
но напълно самостоятелно българско
дело, в което се оглеждат не само
патриотизмът и жертвоготовността на
дейците от онова време, но и желе
зен прагматизъм и дипломатически
умения, на които рядко сме бивали
свидетели в нашата история.
Нека се преклоним пред героите от
1885 г., пред националната памет на
българския народ!
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Съединението

Златко ЖИВКОВ,
кмет на Община Монтана

Честит празник!
С голяма радост поздравявам граж
даните на Криводол и общината
с празника на Съединението – 6
септември!
Нека тази велика дата да ни даря
ва с високо самочувствие, успехи, с
които да се гордеем и да направим
живота още по-хубав и добър. Нека
бъдем достойни наследници на ония
велики българи, които с богатирско
мъжество извършиха Съединението
на България!

инж. Николай ИВАНОВ
кмет на Община Криводол

Уважаеми съграждани от община Брегово,
Приемете най-искрени поздравления по
случай националния празник 6 септември –
бележита дата в историята на свободолю
бивия ни народ, даваща ни повод за наци
онална гордост и увереност за значимото
ни място на европейската и международ
ната политическа сцена!
Честит празник!

Поздравявам
най-сърдечно всички жители
на община Брусарци с
Деня на Съединението на
България – 6 септември!

Милчо ЛАЛОВ, кмет на Община Брегово

Подвигът на нашите предци
пред майка България ни вдъх
новява да продължим с друж
ни усилия тяхното дело, да
работим с много любов и ен
тусиазъм за щастливото бъде
ще на хората и просперитета
на общината.

Община Вълчедръм поздравява
своите служители и съгражда
ни с Деня на българското съ
единение 6 септември.

Нека идеалът на Съединението извиси
сърцата ни за нова модерна България!
Честит празник!

Честит празник!

Иван БАРЗИН
кмет на Община Вълчедръм

Юлия КАМЕНОВА,
кмет на Община Брусарци

Община Чипровци честити националния
празник 6 септември – Съединението на
България, на всички свои жители и гости!

Да се преклоним пред паметта на предците ни, които с
цената на живота си обединиха разпокъсана България.
Нека винаги да свети пламъкът на българщината!
Захарин ЗАМФИРОВ,
кмет на Община Чипровци

Честит празник! Поздравявам най-сърдечно всички
граждани и гости на Община Мездра с великата дата
6 септември – Ден на Съединението!

Нека здрави, силни, вдъхновени със своя труд и воля да бъ
дем достойни наследници на великите българи, които с мъ
жество обединиха България. Нека градът ни все повече да
хубавее и богатее!

Иван АСПАРУХОВ,
кмет на Община Мездра

Честваха деня на свети Илия
на Балинов връх
Любомир ВЕСЕЛИНОВ

Денят на Свети про
рок Илия е сред най-та
чените и обичани от
нашия народ празници.
Българите отдават по
чит на светеца както по
нов, така и по стар стил.
Това бе и поводът на 2
август на Балинов връх
/по името на болярина
Балик, който е бил соб
ственик на тези земи/ в
местността Крупец, къ
дето се намират лозови
те масиви на жителите
на белоградчишките
села Горен Чифлик и
Праужда, да се съберат
много хора.
Тук на това място през
тридесетте години на
миналия век е поставен

оброчен кръст, назован
на почитания светец,
който носи дъжд и вла
га на хората и закриля
живота.
В непосредст вена бли
зост до кръста се на
мира и вековно дъбово
дърво. Освен лозови
те масиви в дълбочина
в посока север се откр
 и
ва чудна гледка към Бе
лоградчишките скали,
по-точно скалната гру
па Збегове. Според
преданията местностт а
наоколо, където е има
ло три манастира, от ко
ито единият женски
– „Света Ана”, се е на
ричала малката Средна
гора. Тук войните на
видинския цар Иван

Срацимир водят жесто
ка битка с поробителите
преди окончателното па
дане на България под
турско робство.
Отколешна традиция
е било на Илинден тук
под кръста да се събират
хора от тукашните села
и да празнуват. Раздавал
се е курбан за здраве и
плодородие.
И ето след 25-годишно
прекъсване мястото от
ново е огласено от хорс
ка глъч. Архиерейският
наместник на
Белоградчишко прото
йерей Рафаил отслу
жи празничен водосвет
за здраве и благоденс
твие на всички, уважи
ли празника. Кметските

наместници на села
та Праужда и Чифлици
- Ани Асенов и Савинка
Спасова са допринесли

в голяма степен за възс
тановяването на хубава
та традиция. Участието
на много млади хо

ра в празника означава,
че тя ще бъде продъл
жена и съхранена за
поколенията.■

