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3 oбектa, 
ре мон ти ра ни
от об щи на та
и гражданите,
от к ри хa в Монтана

Крум КРУМОВ
Три обекта, из г ра де ни по прог ра ма та 

на об щи на Монтана за пуб лич но-час-
т но пар т ньор с т во с гражданите, бя-
ха от к ри ти в об лас т ния град от кме та 
Златко Живков и жи ве ещи те в квар тал 
„Младост 1”.

Златко Живков съобщи, че през та-
зи го ди на граж да ни те са про яви ли мно-
го го ля ма ак тив ност и са пред ло жи ли 
за ре али зи ра не 336 обекта. От тях са 
одоб ре ни и фи нан си ра ни 129, ка то го-
ля ма част от тях са ве че завършени.

Програмата на об щи на та пред виж да 
ад ми нис т ра ци ята да пре дос та вя без п-
лат но стро ител ни ма те ри али и тех ни ка 
на граж да ни и мес т ни общности, ре ши-
ли да по доб рят сре да та в кварталите, 
къ де то живеят. По прог ра ма та са пос-
та ве ни мно жес т во бор дю ри и тротоари, 
об ла го ро де ни са мес та око ло вхо до-
ве на блокове, нап ра ве ни са градинки, 
обо со бе ни са алеи, пос та ве ни са пей ки 
и беседки. Тя се ре али зи ра за чет вър-
та по ред на го ди на в об щи на Монтана, 
стойнос т та й за та зи го ди на е 159 000 
лева, уточ ни кметът Златко Живков.■ СНИМКА: АВТОРЪТ

Уважаеми 
съг раж да ни и 
гос ти на кра си ва 
Берковица, 

Приемете на ши те поз-
д ра ви по по вод свет-
лия хрис ти ян с ки праз ник 
Рождество на Пресвета 
Богородица, в кой то ние 
праз ну ва ме и праз ни ка 
на прек рас ния ни град!

В то зи све тъл ден ние 
се об ръ ща ме на зад към 
от ми на ли те години, но и 
към бъ де ще то с на деж да 
за ус пеш но раз ви тие на 
Берковица.

Нашите меч ти и стре-
ме жи са пос ти жи ми и то-
ва за ви си от все ки от нас 
и от об щи те ни усилия. 
Вярваме, че ще про дъл-
жим за ед но да сът во-
ря ва ме нас то яще то и 
бъ де ще то на на ша та 
оби ча на Берковица!

Желаем от сър це на 
всич ки граж да ни на 
Берковица и об щи на та 
здра ве и мир, хар мо ния и 
обич, меч ти и во ля за пос-
ти га не то им.

Нека оби ча ме 
гра да си и 
ра бо тим за не го вия 
просперитет!
Честит празник!

Инж. Милчо ДОЦОВ,
кмет на Община Берковица 

Евгени ИВАНОВ,
председател на Общински 

съ вет - Берковица

На 28 август, ко га то е пос лед ни ят 
срок за ре гис т ра ции за изборите, от 

ЦИК съобщиха, че е от ка за на ре гис т ра ция 
на “Заедно за България” по ра ди жал ба на 
ВМРО-БНД, в ко ято се казва, че ор га ни за-
ци ята със съ що то име на Петко Атанасов 
ня ма пра во да из пол з ва аб ре ви ату ра-
та ВМРО, а да се из пис ва “Вяра Морал 
Родолюбие Отговорност – Национален 
Идеал за Единство”. По съ ща та при чи-
на ЦИК е спря ла ре гис т ра ци ята и на дру-
ги ко али ции в страната. До сря да из ти ча ше 
трид нев ни ят срок, да ден от ЦИК, за да се 
отс т ра ни грешката. Междувременно от ко-
али ци ята са по да де ни де се ти на за яв ле-
ния и един протест, на ко ито ня ма пис мен 
отговор, ко ето не поз во ля ва въп ро си те да 
се об жал ват в съда, а всич ко е в ръ це те на 
ЦИК. 

Адвокат Радостина Чернева, ко ято учас-
т ва в прес кон фе рен ци ята и има опит от 
учас тия в дру ги комисии, заяви, че ни ко га 
до се га не е има ло тол ко ва не ком пе тент на и 
зле ра бо те ща из би ра тел на комисия, за що-
то та зи не ред ност е мо же ло да се отстрани 
още на 24 ав густ при регистрацията, как то 
то ва е нап ра ви ла при по до бен проб лем об-
щин с ка та ко ми сия в Пловдив. 

Но и в три те дни ОИК – Монтана, си е 
поз во ли ла без дейс т вие и те са ми на ли в ча-
ка не на ста но ви ще то на ЦИК. 

►►(Продължава на 3-а стр.)

Златко Живков ще
учас т ва в из бо ри те

Това за яви ха от ко али ци ята 
"Заедно за Монтана" 
на прес кон фе рен ция в 
цен т ра ла та на СДС – 
Монтана, във вторник

▲Проектнастойност2млн.лв.спечелиобщинаГеоргиДамяновопо
програматазаразвитиенаселскитерайони.Стезипарисеремонтират
основноплощадитеицентралнитеулицив5селанаобщината.
Наснимката–ремонтвцентралнатачастнаобщинскияцентърГеорги
Дамяново.СНИМКА: КРУМ КРУМОВ
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Магазини КООП 

“Заедно на пазар”

120 години  пазаруваме
с доверие!

Крум КРУМОВ

Нов клуб с площ 200 квад рат ни мет ра бе 

от к рит в мон тан с ко то се ло Лехчево от де-

пу та та от ГЕРБ Искра Фидосова и кме та на об-

щи на Бойчиновци Славей Костодинов.

Клубът е из г ра ден със сред с т ва на об щи на 

Бойчиновци, ме бе ли те за не го оба че са да ре ни 

от Народното съб ра ние със съ дейс т ви ето на 

Фидосова. Те са на пъл но но ви и съвременни. 

Помещението на клу ба съ що е из ця ло ново, 

пред не го е обо со бе на ши ро ка пло щад ка за тан-

ци и на вес с маси.

Ромите от квартала, ко ито са над 1000 на 

брой, пос рещ на ха но ва та при до бив ка с над пис 

„Благодарим, 70-го диш на меч та се сбъдна.” Те 

по ка за ха на гос ти те тра ди ци он ни те за своя ет-

нос пес ни и танци.■ СНИМКИ: АВТОРЪТ

Клуб с ме бе ли от парламента
от к ри ха в Лехчево

■■■
Община Оряхово се при съ еди ни към ини ци ати-
ва та и не от дав на обя ви вой на на найло но ви те 
торбички. Символичната раз дя ла с тях ста-
на след ор га ни зи ра на та кам па ния на об щи на-
та “Найлонът не е на мода, има алтернатива!” 
Стотици се съб ра ха пред об щи на та и сим во-
лич но из х вър ли ха в кон тейне ри те пос лед ни те 
си пликчета. Деца от с. Селановци са мо ръч но 
бя ха из ра бо ти ли плат не ни па зар с ки чанти, по-
ка за ни на мод но дефиле.
■■■
За 15-и път в Оряхово се про ве до ха тра-
ди ци он ни те над с вир ва ния на ду хо ви ор кес-
т ри “Дико Илиев”. Свириха ду хо ви му зи ки 
от Плевен, Тетевен, Червен бряг, Вършец, 
Берковица, Дългопол, Панагюрище и 
Оряхово. Популярните “Дунавско хо ро” и 
“Александрийка” зву ча ха в из пъл не ние и на гос-
ту ва щи му зи кан ти от Крайова, Ръмнику Вълчиа 
и Кълъраш от Румъния. Празниците в па мет на 
го ле мия му зи кант за вър ши ха с пищ на заря. 
 ■■■
В с. Крачимир нап равиха пър ва коп ка по ре-
али зи ра не про ект на тема „Възстановяване 
на път на отсечка: VID 3007 „Белоградчик 
– Крачимир”, по програма „Развитие 
на сел с ки те ра йо ни”. Фирмата из пъл ни-
тел е Сдружение „Пътно под дър жа не”, а 
стойността 189 хил. лв. Празничен во дос-
вет от с лу жи про то йе рей Рафаил - ар хи ерейс-
ки на мес т ник на Белоградчишко. Мяс тото 
има ка па ци тет за раз ви тие на сел с кия и 
екотуризма. Вече има ин те рес от хо лан д с ки 
се мейс т ва за за ку пу ва не на къщи. 
■■■ 
В с. Бели из вор за вто ра го ди на се про ве де 
кон курс „Млад гот вач” в читалище „Бъдеще 
1926” по прог ра ма та  „Лятна ра бо та с де ца” на 
чи та ли ща та в община Враца. Децата от се ло то 
с го ля мо же ла ние и ин те рес нап ра ви ха раз но-
об раз ни сандвичи. За всич ки има ше награди, 
а най-доб рите получиха и грамоти. На пър во 
мяс то се кла си ра Анжело Ангелов – 10 г., на 
вто ро - Калоян Цветков – 10 г., и на тре то – 
Маргарет  Георгиева. При със т ва Ива Нечева 
от сек тор „Култура” към община Враца.
■■■ 
И в с. Върбица про ве доха кон курс „Млад гот-
вач” и кон курс за ри сун ка със съ дейс т ви ето 
на община Враца и читалище „Пробуда 1927” 
– с. Върбица по прог ра ма та „Лятна ра бо-
та с де ца” на чи та ли ща та в община Враца. 
Децата от Върбица искрено се забавляваха 
докато приготвя ха вкусни сандвичи. Всич ки 
учас т ва щи получиха награди. На най-доб ре 
пред с та ви ли те се връ чи ха и грамоти. На пър-
во мяс то се кла си ра Динка Петрова, на вто-
ро мяс то Десислава Веселинова и на тре то 
мяс то Марио Георгиев. На ме роп ри яти ето 
при със т ва ха слу жи те ли на сек тор „Култура” 
към община Враца.■►
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42-ма чле но-
ве ГЕРБ в 

с. Ракево, об щи на 
Криводол, на пус на ха 
пар ти ята и се при съ-
еди ни ха към ВМРО. 
Това се слу чи на от-
чет но–из бор но съб-
ра ние на струк ту ра та 
на ВМРО в селото. 
Гости бя ха об лас т-
ни ят пред се да тел 
на ВМРО Красимир 
Богданов, ор га ни за то-
рът за Северозападна 
България Валентин 
Вълков, ръ ко вод с т во то 
на мла деж ка та ор га ни-
за ция във Враца. 

Пред но воп ри ети те 
чле но ве бе ше из ло же-
на историята, иде ите 
и нас то яща та дейност 
на пат ри отич на та 
организация. Сериозен 
ин те рес пре диз ви-
ка ха дейс т ви ята на 
ВМРО сре щу енер-
гийни те монополисти, 
сре щу ре ше ни ето на 
НОИ за връ ща не на 
майчински, сре щу 
сек ти те и ге то изи ра-
не то на бъл гар с ки те 
селища.

ВМРО в Ракево из-
б ра за пред се да тел 
Ненка Петрова, за 
зам.-пред се да тел – 
Райна Димитрова, а за 
сек ре тар - Йорданка 
Врачанска. 

По от но ше ние на 
пред с то ящи те през 
ок том в ри избори, 
бе ше ра зяс нен на-
чи нът на учас тие на 
ВМРО с кан ди да ту-

ра та на Красимир 
Каракачанов за пре-
зи дент на България, 
на Ангел Дажмбазки 
за кмет на София. 
В об щи на Криводол 
войводите, в пар-
т ньор с т во с дру ги 
по ли ти чес ки сили, 

ще из диг нат кан ди-
да ту ра та на Петър 
Данчев – пре зи дент на 
ФК „Ботев”- Криводол. 
За с. Ракево офи ци-
ал но бе ше обя ве на 
кан ди да ту ра та за кмет 
на Ненка Петрова. ■ 
Слово плюс 

42-ма 
напуснаха
ГЕРБ и 
пре ми на ха
във ВМРО

Община Мездра спе че-
ли проект за без въз мез д на 
по мощ от Япония. Той е за 
из г раж да не на те ра пев тич-
на ра бо тил ни ца за де цата 
и мла де жите с ув реж да ния 
от дома „Вяра, Надежда и 
Любов” -  Мездра. 

Това ще по мог не в про-
це са на со ци ал ното им 
включ ва не и по ви ша ва не 
на жиз не ния им стандарт.

В ра бо тил ни цата ще има 
ате ли ета по готварство, 
шивачество, при лож ни 
дейнос ти и грънчарство. 
В тях тру дос по соб ни те 
мла де жи ще работят и ще 
при до биват уме ния за са-
мос то яте лен жи вот и ре-
али за ция. 

Кметът на общината 
Иван Аспарухов е по ка-
нен да учас тва в це ре мо-
ния по под пис ва нето на 
до го ворите за одобрените 
проекти, ко ято ще се със-
тои на 7 септември т.г. 
в министерството на 
икономиката, енер ге ти ка та 
и туризма. В церемонията 
ще учас т ва министърът на 
икономиката, енер ге ти ка та 
и ту риз ма Трайчо Трайков. 
Приветствие ще под не се 
Н. Пр. Макото Ито, пос ла-
ник на Япония в България, 
съобщиха от община 
Мездра. 

Помощта е в раз мер на 
124, 443.23 лв., а срокът за 
изпълнение на проекта е 
11 месеца.■ Слово плюс

Терапевтична 
работилница 
изграждат
в Мездра
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Елеонора ЦАНОВА
- Г-н Пенков, как во 

се слу чи в Оряхово през 
те зи че ти ри го ди ни и за-
щи ти ли гра дът име то 
си на бъл гар с ка реч на 
врата?

- Това са два въпроса. 
Ще си поз во ля да от го во-
ря в на ча ло то на втория: 
И да, и не. Оряхово не 
е един с т ве на та реч-
на вра та на България. 
При то ва в час т та си 
„Пристанище” е не осо-
бе но привлекателна. 
Въпреки упо ри та та ни 
ко рес пон ден ция и сре-
щи с пред с та ви те ли на 
министерства, до ня как-
ви ра ди кал ни ре ше ния 
и по ло жи тел ни про ме ни 
не се достигна. И все пак 
през та зи „реч на вра та” 
вся ка го ди на в България 
навлизат, пре ми на вай ки 
през Оряхово, ту рис ти от 
по над се дем де сет кру-
из ни кораба. Фериботът 
про дъл жа ва да е ед на от 
на то ва ре ни те меж ду на-
род ни връз ки България-
Румъния.

А за то ва как во се слу-
чи през те зи че ти ри 
години, от го во рът е мно-
го дъ лъг за ед но та ко ва 
интервю. Опитахме се да 
ра бо тим за хо ра та и бъ де-
ще то на региона, въп ре ки 
всич ко или до ри точ но за 
това. Трябваше да се бо-
рим и с лип са та на соб-
с т вен опит и над но ви те 
де фи ци ти в ад ми нис т-
ра ци ята и не из беж ни те 
обек тив ни все по-вло ша-
ва щи се обстоятелства.

И все пак смятам, че 
все ки от дав на не по се-
ща вал града, го на ми ра 
про ме нен в по ло жи тел на 
посока.    

- Това е един от гра-
до ве те най-бли зо до 
Европа, град с бо га-
та ду хов на история, 
в кой то гос ти те има 
как во да ви дят - 
галериите, об щин с ка 
и частна, праз ни ци те 

на ко ло са на бъл гар с ка-
та ду хо ва му зи ка Дико 
Илиев. Докъде стиг-
на про ек тът за не го вия 
музей, те кущ е и про-
ек тът за ре монт на чи-
та ли ще “Надежда” в 
гра да и на чи та ли ще то 
в Селановци, с как во се 
обо га ти кул тур ни ят жи-
вот на граж да ни те на 
Оряхово?

- Не са мал ко хората, 
ко ито спо де лят идеята, 
че си ла та на Оряхово е 
в бо гатс т во то на кул тур-
ни те събития. Вие са ма 
от бе ля зах те ня кои от тях. 
Фактът е, че про ве де ни ят 
през 2009 го ди на Първи 
меж ду на ро ден фес ти вал 
на твор чес т во то ва Дико 
Илиев „Алено муш ка то” е 
ед на от пос тиг на ти те впе-
чат ля ва щи кул ми на ции в 
та зи об ласт и ка то прек-
ло не ние и по пу ля ри зи-
ра не на твор чес т во то на 
го ле мия ком по зи тор и му-
зи кант Дико Илиев, и ка-
то ни во на под го тов ка и 
учас тие на раз но об раз ни 
формации. По тра ди ция 
кул тур ни те ме роп ри ятия 
са впе чат ля ва щи и за пом-
ня щи се. Но аз  съм чо век 
с праг ма тич но мис ле ни и 
заявявам, че за че ти ри го-
диш ния пе ри од не ус пях 
да на ме ря под хо дя ща-
та фор ма те зи прек рас ни 
инициативи, под гот ве-
ни с мно го труд, да но сят 
ико но ми чес ки ди ви ден-
ти на об щи на та и да да ват 
въз мож ност за раз к ри ва-
не на ра бот ни места, ка-
то из точ ник на до ход за 
по ве че хора. А ре мон тът 
на сгра да та за но вия му-
зей на Дико Илиев и ду-
хо ви те ор кес т ри не бе 

под к ре пе н с Решение на 
Общинския съвет, как во-
то се изис к ва ше за кан ди-
датс т ва не с проект.

- Имате се ри-
оз ни проб ле ми с 
инфраструктурата, а 
в ре зер ви те са впи са-
ни два се ри оз ни ва-
ши проекта: път към 
Дунава и по доб ря ва-
не на ин ф рас т рук ту ра-
та на Бекет и Оряхово. 
Докъде са прид ви же ни 
и кол ко па ри ще тряб-
ват за тях? 

- Да, дейс т ви тел-
но проб ле ми те с 
инфраструктурата, в 
срав не ние с ос та на ли-
те ре ги они в страната, са 
най-големи. Посочените 
два про ек та не са 
единствените, ко ито сме 
внес ли във фи нан си ра-
щи организации. През 
юли под пи сах ме до го-
вор за ос но вен ре монт 
на 7 км път в с. Остров. 
Доколкото за по со че ни-
те от вас два проекта, из-
к лю чи тел но важ ни са за 
региона, тъй ка то ста-
ва въп рос за из г раж да не 
на нов път, кой то прак-
ти чес ки е раз ши ре ние 
на на ци онал на та път-
на мрежа. И два та про-
ек та са за та ка на ре че на 
„тех ни чес ка по мощ”, т.е 
из ра бот ка на тех ни чес-
ка и ра бот на до ку мен та-
ция как то в гр. Оряхово, 
та ка и на ру мън с ка стра-
на в Бекет. Проектите са 
по со че ни ка то ре зер ви и 
има ме от го вор от фи нан-
си ращ орган, че мо гат 
да фи нан си рат ед на част 
от дейностите, а ос та на-
ла та част тряб ва да бъ-
де за на ша сметка. Частта 
на финансирането, ко ето 
тряб ва да осигурим, е от 
по ря дъ ка на 5 млн.лева, 
ко ето зву чи не се ри оз но 
за об щи на с раз ме ри ка-
то нашата. А про ек ти те 
дейс т ви тел но са важни, 
тъй ка то пред с тав ля ват 

под гот ви те лен етап за из-
г раж да не на мос та при 
Оряхово, за кой то се го во-
ри по ве че от 130 години, 
но всич ки знаем, че в на-
ша та стра на ху ба ви те не-
ща ста ват бавно.

- Оряхово има най-се-
ри оз ни проб ле ми със 
свлачищата, там по ли-
ния на “Бедствия и 
ава рии” се ус во иха на 
пър вия етап ед ни пари, 
но яв но не ща та тряб-
ва да бъ дат до ве де ни 
докрай. В мо мен та как-
во е със то яни ето на 
свла чищ ния ра йон на 
гра да и как во пред с тои 
да се направи?

- Не. Оряхово има най-
се ри оз ни проб ле ми с 
обезлюдяването, с лип са-
та на работа, с без к рай но 
труд но то пре пи та ние на 
хората. След то ва на дне-
вен ред ид ват свла чи ще то 
и инфраструктурата.

Знаем кои са най-го-
ле ми те свла чищ ни ре ги-
они в страната. Нима не 
би би ло по-доб ре да пред-
п ри емем пред ва ри тел ни 
дейс т вия и да из г ра дим 
про ти вос в ла чищ ни те 
съоръжения, как то и да 
се гри жим за тях, за да ги 
под дър жа ме в доб ро ек с-
п ло ата ци он но състояние, 
вмес то да ча ка ме ак ти-
ви зи ра не на свла чищ-
ни про це си и то га ва да 
пред п ри емем ко ри ги ра-
щи мерки.

- Реално как ви па-
ри по ев ро пейс ки про-
ек ти ве че са ус во ени в 
об щи на та и кол ко сред-
с т ва пред с тои да влязат, 
тъй ка то мно го от се ри-
оз ни те про ек ти са те-
ку щи - под мя на та на 
во доп ро вод на та и ка на-
ли за ци он на та мрежа, 
пре чис т ва тел на та 
станция, път на та мрежа, 
пъ тят до пристанището, 
раз г леж да се про ек-
тът за въз с та но вя ва-
не на парк “Централно 
дере”. Какви са сро ко-
ве те и ре ал но кои от тях 

ще бъ дат до вър ше ни в 
близ ко време?

- Чрез фонд 
„Земеделие” се ра бо ти 
по прог ра ми те за раз ви-
тие на сел с ки те ра йо ни 
по вся ка мярка, за ко ято 
об щи на та има пра во да 
кандидатства. В мо мен-
та се из пъл ня ва про ект за 
ос но вен ре монт на му зея 
в Оряхово. Друг проект 
е „Първоначално за ле-
ся ва не на гор с ки те ри-
то рии”. Чрез не го има ме 
за са де ни дръв че та на 650 
дка пло щи в зем ли ща та 
на Оряхово, Селановци, 
Г.Вадин.

Подготвят се об щес т ве-
ни по ръч ки за ре монт на 
7 км път в с. Остров; из-
г раж да не на дне вен цен-
тър за въз рас т ни хора; 
об но вя ва не на цен тъ ра и 
обо со бя ва не на зо ни за 
от дих в мал ки те на се ле-
ни места.

Изпълняваме про ект 
към МТСП по прог ра ма 
за раз ви тие на чо веш ки те 
ресурси. Изключително 
ус пе шен се ока за про ек-
тът „Да си по да дем ръ це” 
Център за об ра зо ва тел на  
ин тег ра ция на де ца та и  
уче ни ци те от ет ни чес ки те 
малцинства. 

Към МОСВ се из пъл ня-
ва про ект за тех ни чес ка 
по мощ на во ден ци къл в 
две на се ле ни места. 

- Оряхово е дре вен 
град, но и град с бъдеще, 
въп ре ки че мно го от съ-
щес т ву ва щи те ня ко-
га за во ди тук ве че не 
работят. През то зи ман-
дат има ли род ни или 
чуж ди инвеститори, от-
к ри ли но ви про из вод с т-
ва и да ли пре пи та ние на 
хората?

- Ще ви дам, мо же би 
тъжна, но смя там ре алис-
тич на кар ти на за със-
то яни ето на Оряхово, 
как то и на поч ти всич-
ки гра до ве от региона, 
осо бе но тези, ко ито са съ-
из ме ри ми по го ле ми на с 
Оряхово.

Дори не е не об хо ди-
мо да се пра ви за дъл бо-
чен анализ. Достатъчно 
е  са мо да се пог лед-
нат дан ни те от пос лед-
ни те две преб ро ява ния 
на населението, за да мо-
же чо век сам да си нап ра-
ви извод. За пос лед ни те 
10 го ди ни на се ле ни ето 
на об щи на та е на ма ля-
ло с 25%. За това, че на-
се ле ни ето в ре ги она 
застарява, ин ди ка тор е 
драс тич но то на ма ля ва-
не броя на уче ни ци те в 
училищата.

Нормално е мла ди те 
хо ра да тър сят по-доб ри 
мес та за живот, по-пер с-
пек тив на и ви со коп ла те на 
работа, как ви то пред ла-
гат по-го ле ми те гра до ве 
в страната, сто ли ца та или 
чужбина. Не е нормално, 
оба че дър жа ва та да ня-
ма ви зия за раз ви ти ето на 
соб с т ве ни те си региони.

Не е нор мал но да ня-
ма пла но мер но раз п ре-
де ле ние на ре сур си те на 
на ци онал но ниво, съ-
об ра зе но с при род ни те 
да де нос ти и ге ог раф с-
ко то раз п ре де ле ние на 
от дел ни те региони, как-
то е в Германия, Чехия, 
Холандия и мно го дру-
ги страни, в ко ито ние, 
българите, ходим, за да 
чер пим опит, а ре зул-
та тът е, че са мо се въз-
хи ща ва ме и сти га ме до 
констатацията, ”че то ва 
в България ня ма да ста-
не”. Затова и раз ви ти ето 
ста ва хаотично. Почти ка-
то „гъ би” ник нат тър гов-
с ки комплекси, сгра ди за 
ад ми нис т ра тив ни услуги, 
бизнесцентрове, раз би ра 
се, в столицата, в ко ито се 
из вър ш ва са мо пре раз п-
ре де ле ние на съз да де ни те 
от дру ги средства.

- Вашето пос ла ние в 
края на то зи мандат?

- Позволявам си да от-
го во ря на то зи въп рос с 
поз на то то мо то на пре-
диз бор на та ми кампания: 
„Заедно мо жем по ве че”.■

Ня ма пла но мер но 
раз п ре де ле ние
на ре сур си те на
на ци онал но ниво

(Продължение от 1-а стр.)
Адвокатката смята, че при-

ето то из бор но за ко но да тел с т во 
да ва въз мож ност да из би ра тел-
ни те ко ми сии да взе мат по ли ти-
чес ки решения, ко ито не могат 
да се об жал ва т в съда, ко ето е 
те жък проблем. Всичките те-
зи не ща да ват ос но ва ние да се 
мисли, че е в дейс т вие скан да-
лен сце на рий да се отс т ра ня-
ват от из бо ри те по ли ти чес ки 
противници. 

За дейс т ви ята на ОИК – 
Монтана, ще бъ дат ин фор ми ра-
ни пос ла ни ци те на стра ни те от 
Европейския съюз, за яви кме-
тът Златко Живков, кой то си 
обяс ня ва та зи си ту ация с ком п-
лек си те на хо ра от по ли ти чес-
кия елит. 

Междувременно от ко али-
ци ята са се от ка за ли “Новото 
вре ме” и организацията, ко-
ято е пре диз ви ка ла спо ра. Те са 
се ре гис т ри ра ли отделно. Но 

към “Заедно за Монтана” ще 
се при съ еди нят дру ги 3 или 4 
организации.

Десетте пар ти от ко али ция 
“Заедно за Монтана” очак ват да 
бъ дат ре гис т ри ра ни след из ти ча-
не то на трид нев ния срок, да ден 
от ЦИК. Но до ри да се от ка же 
та зи регистрация, ко али ци ята 
и Златко Живков ще учас т ват в 
изборите. В ис то ри ята на бъл-
гар с ка та де мок ра ция има по доб-
ни прецеденти.■ Слово плюс

Златко Живков ще учас т ва...
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Георги Пенков, кметнаОряхово:
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Любомир ВЕСЕЛИНОВ
Денят на Свети про-

рок Илия е сред най-та-
че ни те и оби ча ни от 
на шия на род празници.  
Българите от да ват по-
чит на светеца как то по 
нов, та ка и по стар стил. 
Това бе и по во дът на 2 
ав густ на Балинов връх 
/по име то на бо ля ри на 
Балик, кой то е бил соб-
с т ве ник на те зи земи/ в 
мес т нос т та Крупец, къ-
де то се на ми рат ло зо ви-
те ма си ви на жи те ли те 
на бе лог рад чиш ки те 
се ла Горен Чифлик и 
Праужда, да се съ бе рат 
мно го хора.

Тук на то ва мяс то през 
три де сет те го ди ни на 
ми на лия век е пос та вен 

об ро чен кръст, на зо ван 
на по чи та ния светец, 
кой то но си дъжд и вла-
га на хо ра та и зак ри ля 
живота. 

В не пос ред с т ве на бли-
зост до кръс та се на-
ми ра и ве ков но дъ бо во 
дърво. Освен ло зо ви-
те ма си ви в дъл бо чи на 
в по со ка се вер се от к ри-
ва чуд на глед ка към Бе-
лог рад чиш ки те скали, 
по-точ но скал на та гру-
па Збегове. Според 
преданията мес т нос т та 
наоколо, къ де то е има-
ло три манастира, от ко-
ито еди ни ят жен с ки 
– „Света Ана”, се е на-
ри ча ла мал ка та Средна 
гора. Тук войни те на 
видинския цар Иван 

Срацимир во дят жес то-
ка бит ка с поробителите 
пре ди окон ча тел но то па-
да не на България под 
тур с ко робство.

Отколешна тра ди ция 
е би ло на Илинден тук 
под кръс та да се съ би рат 
хо ра от ту каш ни те се ла 
и да празнуват. Раздавал 
се е кур бан за здра ве и 
плодородие. 

И ето след 25-го диш но 
пре къс ва не мяс то то от-
но во е ог ла се но от хор с-
ка глъч. Архиерейският 
на мес т ник на 
Белоградчишко про то-
йе рей Рафаил от с лу-
жи праз ни чен во дос вет 
за здра ве и бла го ден с-
т вие на всички, ува жи-
ли празника. Кмет с ки те 

на мес т ни ци на се ла-
та Праужда и Чифлици 
- Ани Асенов и Савинка 
Спасова са доп ри нес ли 

в го ля ма сте пен за въз с-
та но вя ва не то на ху ба ва-
та традиция. Учас ти ето 
на мно го мла ди хо-

ра в празника означава, 
че тя ще бъ де про дъл-
же на и съх ра не на за 
поколенията.■

Честваха деня на свети Илия
на Балинов връх

Уважаеми съграждани,
Датата 6 сеп тем в ри ве че 126 го ди ни 
из пъл ва сър ца та ни с гордост, че сме 
българи. Защото Съединението е ед-
но на пъл но са мос то ятел но бъл гар с ко 
дело, в ко ето се ог леж дат не са мо 
пат ри отиз мът и жер т во го тов нос т та на 
дей ци те от оно ва време, но и же ле-
зен праг ма ти зъм и дип ло ма ти чес ки 
умения, на ко ито ряд ко сме би ва ли 
сви де те ли в на ша та история.
Нека се прек ло ним пред ге ро ите от 
1885 г., пред на ци онал на та па мет на 
бъл гар с кия народ!

Златко ЖИВКОВ,
кмет на Община Монтана

Честит празник!
С го ля ма ра дост поз д ра вя вам граж-
да ни те на Криводол и об щи на та 
с праз ни ка на Съединението – 6 
септември!
Нека та зи ве ли ка да та да ни да ря-
ва с ви со ко самочувствие, успехи, с 
ко ито да се гор де ем и да нап ра вим 
жи во та още по-ху бав и добър. Нека 
бъ дем дос той ни нас лед ни ци на ония 
ве ли ки българи, ко ито с бо га тир с ко 
мъ жес т во из вър ши ха Съединението 
на България!

инж. Николай ИВАНОВ
кмет на Община Криводол

Честит празник! Поздравявам най-сър деч но всич ки 
граж да ни и гос ти на Община Мездра с ве ли ка та да та 

6 сеп тем в ри – Ден на Съединението!
Нека здрави, силни, вдъх но ве ни със своя труд и во ля да бъ-
дем дос той ни нас лед ни ци на ве ли ки те българи, ко ито с мъ-
жес т во обе ди ни ха България. Нека гра дът ни все по ве че да 
ху ба вее и богатее!

Иван АСПАРУХОВ,
кмет на Община Мездра

Община Вълчедръм поз д ра вя ва 
сво ите слу жи те ли и съг раж да-
ни с Деня на бъл гар с ко то съ-
еди не ние 6 септември.
Нека иде алът на Съединението из ви си 
сър ца та ни за но ва мо дер на България!
Честит празник!

Иван БАРЗИН
кмет на Община Вълчедръм

Община Чипровци чес ти ти на ци онал ния
праз ник  6 сеп тем в ри – Съединението на 
България, на всич ки свои жи те ли и гости!
Да се прек ло ним пред па мет та на пред ци те ни, ко ито с 
це на та на жи во та си обе ди ни ха раз по къ са на България. 
Нека ви на ги да све ти пла мъ кът на българщината!

Захарин ЗАМФИРОВ,
кмет на Община Чипровци

Поздравявам 
най-сър деч но всич ки жи те ли 
на об щи на Брусарци с 
Деня на Съединението на 
България – 6 септември!
Подвигът на на ши те пред ци 
пред май ка България ни вдъх-
но вя ва да про дъл жим с друж-
ни уси лия тях но то дело, да 
ра бо тим с мно го лю бов и ен-
ту си азъм за щас т ли во то бъ де-
ще на хо ра та и прос пе ри те та 
на общината.
Честит празник!
Юлия КАМЕНОВА, 
кмет на Община Брусарци

Съединението

Уважаеми съг раж да ни от об щи на Брегово,
Приемете най-ис к ре ни поз д рав ле ния по 
слу чай на ци онал ния праз ник 6 сеп тем в ри – 
бе ле жи та да та в ис то ри ята на сво бо до лю-
би вия ни народ, да ва ща ни по вод за на ци-
онал на гор дост и уве ре ност за зна чи мо то 
ни мяс то на ев ро пейс ка та и меж ду на род-
на та по ли ти чес ка сцена!
Честит празник!

Милчо ЛАЛОВ, кмет на Община Брегово


