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Слово
седмичник за общините
и кметствата

Уважаеми
съграждани,

Избори 2011

представители на обществени и
граждански структури и познати на
мездренчани хора. Кмет от 1999 го
дина на града, той сподели, че все
още търси печелившата формула
за своя град и за подобряване жи
вота на хората в него. Общината е
с най-много селища в областта. За
тези години, чрез различни проек
ти за живеещите там бе направено
много. Мездра е един от малкото
напълно газифицирани градове
в страната. Мащабен проект на
крепостт а “Калето” вече привли
ча към северозападната врата
на България интереса на много
гости. За успеха си в надпр
 ева
рата за поредния кметски мандат
Аспарухов разчита на всички жите
ли на общината, докоснали се до
многото случили се в тяхна полза
и услуга неща през тези години.
Натрупал безценен опит като
градоначалник, Иван Аспарухов
е член на Управителния съвет на
Националното сдружение на общи
ните в България и един от неговите
безспорни авторитети.■

За контакти: 0886/ 024 339

0876/ 537 952

Осветиха
възстановения
храм в
Белотинци

Изявление на кмета
на община Монтана
Златко Живков
по повод тиражиране
на невярна информация

ван Аспарухов бе издигнат
И
за кандидат за кмет от ини
циативен комитет, в който влизат

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

През последните
два месеца срещу мен
и общинската админ
истрация в Монтана
бяха скалъпени и по
ръчани поредица от
тайни и явни атаки.
Изфабрикувани статии
от незнайни автори,
заваляха от жълти
вестници. Не се при
теснявам от тях, те ще
отидат в забвението
след 23 октомври. Не
се притеснявам и по
ради факта, че за раз
лика от поръчителите
на материалите позна
вам лично повечето хора
от община Монтана. Те
също ме познават и ако
за миг са се усъмнили в
мен, ги уверявам, че няма
причина. Несметното ми
богатство, натрупано чрез
измислени от поръчите
лите корупционни схеми
е мит, клюка, създадена
от безпомощни опоненти.
Те не успяха да измислят
нищо ново под слънцето.
Днес отговарям на
всичките им нападки.
Както аз, така и
администрацията, която
ръководя, е проверявана
десетки пъти от Сметната

палата, Финансовия кон
трол и Прокуратурата.
При проверките нито са
образувани, нито е има
ло съдебни дела, а още
по-малко произнесени
присъди. Това, че някой
много би искал да ме ли
ши от участие в местните
избори се видя и от отка
за на Общинската избира
телна комисия да регист
рира коалиция „Заедно за
Монтана”. За пръв път от
началото на демократич
ните промени в страната
12 десни и центристки
партии не са регистрира
ни за участие в местните

избори в Монтана.
Заявявам найотговорно, че тези
постановки, спекулации
и лъжи няма да постиг
нат целта си. Напротив,
те предизвикват у мен
още по-голяма решимост
за работа в интерес на
Монтана.
Предстоят ни важ
ни стъпки за бъдещето
на Монтана. Тяхното
предизборно обсъжда
не стои на първо място.
Зная, че хората в общи
ната очакват това и съм
готов да оправдая тези
очаквания.■

Ц

ърковни камбани огласи
ха село Белотинци навръх
Рождество Богородично за пръв
път след девети септември 1944
г. От тогава черкв
 ата “Свети
Николай Мирликийски” е затво
рена за миряните. Празникът на
Пресветата майка бе избран от
тях за освещаването на възоб
новения храм. Водосветът бе
отслужен от Негово високопреос
вещенство Видинския митропо
лит Дометиан. Църквата е сред
най-старите в община Монтана.
Построена през 1866 г. и изог
рафисана от 1870 до 1876 от
чипровския йеромонах Макарий,
наричан зографа на селяните.
Първото, което направи дядо
Владика, бе да се поклони и це
луне иконите на стария майстор.
Сред изобразените светии найголяма част е отделена на бъл
гарските просветители св. Иван
Рилски, малкия св. Лука, св.
Николай Софийски, св. св. Кирил
и Методий.
Възстановяването на забра
вения храм е дело на инициати
вен комитет. Ремонтирането на
камбанарията, олтара, фасадата
и заградения от каменен зид двор
отнело 2 години и 16 хиляди лева.
От тях 8 хиляди лева отделила
Община Монтана, 5 хиляди лева Комисията по вероизповеданията
на Министерски съвет, а останали
те - дарители. Най-големият сред
тях е Райко Георгиев.
„Това дело потвърждава, че ко
гато силите са обединени, резул
татите са добри”, заяви кметът на
Монтана Златко Живков.
В най-отдалеченото село на
общината живеят 450 души. На
година се раждат от 2 до 3 деца,
каза кметът на Белотинци Григор
Григоров. Няма училище и мал
чуганите пътуват до съседното
Смоляновци. Единствен произ
водител в селото е земеделската
кооперация. ■ Слово плюс
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Златко Живков откри
паметник
на писателя
Иван Давидков
ойде време да се
 и и за
Д
другия наш голям помисл
творец на пе
рото осв

ен Йордан Ради
чков. Зато
върху плочата е
изсечен символ ва
отворена книга
ът с па
Иван Давидков литра.
ното на Калима е роден в съсед
ни
което единствен ца село Живовци,
о остана на дъ
ното на язовир
“Огоста”. “Делот
о
на Давидков е не
с право се нареж преходно и той
видни земляци” да до плеядата
 и
ването Златко Ж каза при откр
ивков. - Неговото
творчество – по
ез
книги, есета и пе ия, белетрист ични
йз
в съкровищница ажи, ще останат
та на българск а
та
култура.”
Паметникът се
ката пред Художенамира в градин
“Кирил Петров”. ствена галерия
На
и авторство на ск правен е по идея
Теодоси Антоно улпт ора от Монтана
в,
Община Монтана със средства на
. ■ Слово плюс

Момчил Младенов –
кандидат-кмет
на НДСВ за Враца

Уважаеми учители
и ученици,
Скъпи първокласници,
Особено съм щастлив
да ви поздравя с
откриването на новата
учебна година.
За всички нас
15 септември е ден,
изпълнен с
вълнение и трепет,
ден, в който
училището
отваря вратите
на познанието и
науката, за да
превърне нашите
деца в зрели и
отговорни
личности.
Най-вълнуващ е
празникът за малки
те първокласници.
Днес те с особе
ни чувства прекрач
ват прага на своето
училище, чуват пър
вия школски звънец.
На всички учители,
ученици и родители
пожелавам здраве,
воля и упоритост,
успехи в учението и
много късмет!

Честит празник
и на добър час!

Избори 2011

д-р Костадин
ШАХОВ,
кмет на
община Враца

В конферентната зала
на х-л „Хемус” ПП НДСВ
– Враца представи канди
дата си за кмет Момчил
Младенов, листата с об
щински съветници, както и
претендентите на партията
за кметове на населени мес
та в общината.
На събитието присъст
ваха председателят на
НДСВ Христина Христова
и нейният заместник
Любомир Дацов. В начало
то на пресконференцията
Христина Христова заяви,
че на тези избори партията
ще се бори за по-актив
но включване в местн
 ата
власт. Не случайно избра
ният слоган на кампанията
е “Да действаме!”. “Ние
от НДСВ сме хора, дока
зали се именно в действи
ето”, подчерта Христина
Христова и наблегна на
основните приоритети, а
именно създаване на усло
вия за развитие на малкия и среден
бизнес, ниски местни данъци и так
си и добра общинска политика.
Кандидат-кметът за Община
Враца Момчил Младенов е с де
сетгодишен опит в местното уп
равление и политика. “Умея да се
вслушвам, виждам и анализирам за
постигане на най-добра организа
ция и ефективност на управлението.
Основната ми цел е работа по посо
ка повишаване качеството на живот,
чрез пълно взаимодействие между
гражданите, бизнеса и общинск а

та администрация. Ще разчитам на
разумните хора!”- заяви Момчил
Младенов.
Кандидатурата на М.Младенов
е подкрепена от ПП “Обединени
земеделци” – Враца,
Радикалдемократическа партия и
Партия на жените.
Христина Христова обяви водача
на листата д-р Антонио Георгиев.
Представени бяха част кандидатите,
включени в листата, както и канди
дат-кметовете за селата на терито
рията на Община Враца.■ Слово
плюс

Пишат ни от Монтана

За кого са
законите?
Връщането на земята и
горите приключва в края на
тази година. Но на мен вече
двадесет години ми връщат
земя и гори от Поземлената
комисия (ПК) и все още не
са ги върнали. Монтанската
ПК ми е признала 161 дка
земя и 194 дка гори още
при заявяването (гората
чрез съд), а след това се
намесват “неизвестни”
хора, които си правят други
сметки и раздават имотите
в намалено количество
декари. Многократно съм
обжалвал, но схемата във
всички инстанции е една и
съща: горната инстанция
поисква сведения от
долната. Долната пък
дава каквото й е изгодно.
Горната инстанция само я
преписва и потвърждава,
имайки доверие на
сведенията на долната като
държавна инстанция, без
да проверява истинността
на случая. Така въпросът е
приключил, а виновникът не
е забелязан. Боря се с такива
“недоглеждания” вече 20 г.
и все още не съм “вдигнал
ръце” от земята и гората си.
Чиновниците са я намалили
вече на 92 декара. Затова не
ми е чудно откъде се е взела
тази толкова много декари
излишна общинска земя!...
Районната прокуратура
натовари едно служебно
лице от полицията да издири
кой е намалил декарите
на земята и не е приложил
съдебно решение за
гората вече 10 години. Това
държавно лице повтори
гореказаните “процедури”,
без да засегне същността
на въпросите. А същността
се завоалира по различни
начини. Така “отговорът” (по
закон до 1 месец) е даден.
Оттук нататък да му мисли
потърпевшият. На жалбите
ми се отговаря с 4-5 месеца
закъснение. От монтанското
Областно управление за
земеделие и гори ми казаха
устно, че няма да ми се
отговаря, защото имали
много работа. Но кашата
с връщането на имотите е
забъркана повече от бившите
служители в Поземлената
комисия (напуснали,
уволнени, пенсионирани),
без да им се поиска сметка.
Защо? Но се питам кой се
възползва от отнетите по
такива начини наша (а не
тяхна) земя и с какво право

общината ни (нали се води
вече като общинска земя) ще
я продава, ще ползва и т.н.
А с менящите се ежечасно
закони бъркотията и хаосът
за обикновения гражданин
и наследник става още поголям. А крайният срок за
връщането на земята се
очаква с видимо нетърпение
от споменатите инстанции,
щом за тях е без значение
дали и кога ще се отговори на
подадена жалба, молба или
възражение (вече казах, че
съдебно решение не плаши
изобщо нашата поземлена
комисия. В офиса на ГЕРБ
в Монтана бях записан за
приема на депутатката Искра
Фидосова. Но когато тя е
идвала, аз съм бил подминат
и не ме повикаха. Защо ли?!
И все пак нашата
поземлена комисия си е
оставила “вратичка” да
ми върне земята и гората
(посочвана на място осем
пъти). И всичко друго, ако
го покажа на място (за кой
ли път!). Но това може да
стане само и единствено
срещу заплащане! И така,
въпросът опира до парите.
Започвам да недоумявам.
Връщането беше безплатно,
а нашата поземлена комисия
изчака времето, когато ще ме
оправи, ама с пари.
Недоумявам и за това,
как може една нива да се
посочва до половината,
защото нивите са върнати с
до половината декари, а с
пари сега ще ми се върне и
другата половина?!
От повдигнатите проблеми
и прилаганите прийоми
едната страна ще се направи
на обидена и може да се
почнат дела, т.е. да се дават
пари и в съдилищата. Ами
ако собствениците вече са
починали, а аз съм техен
наследник, тогава как ще
показвам земята? Апелирам
към депутатката Искра
Фидосова да повдигне в
Народното събрание въпроса
да се удължи сегашният
краен срок за връщането
на земята и горите с още
няколко години, както и да
се потърси отговорност на
държавните служители,
позволили си безнаказано
досега да изкривяват и
отвличат вниманието от
поставяните проблеми. Дано
тази моя молба стигне до
нея!

Любомир СЕРДЕВ

Слово във фокус
На основание Заповед
№ РД-15-388/02.09.2011 г. за определяне
носителите на годишните награди на
Община Берковица награждавам
с годишната награда за 2011 г.:
Димитър Иванов Димитров - за дългогодиш
на театрална дейност, всеотдайна работа с мла
дите театралци, принос в културния живот на
Берковица и 30 години театрален състав “Йор
дан Радичков”
Цветана Петкова Трендафилова - треньор на
клуб по приложно колоездене към второ основ
но училище “Христо Смирненск и” и треньор на
националния отбор, за цялостен принос в раз
витието на приложното колоездене в Берковица
и класиране на берковски състезатели в наци
оналния отбор за европейското първенство в
Париж
Полина Ивайлова Аврамова – член на наци
оналния отбор по приложно колоездене, за изк
лючителни качества, извоювани призови места и
класиране в националния отбор по приложно ко
лоездене за участие в европейското първенст
во в Париж
Християн Георгиев Лазаров – член на наци
оналния отбор по приложно колоездене, за изк
лючителни качества, извоювани призови места и
класиране в националния отбор по приложно ко
лоездене за участие в европейското първенст
во в Париж
Мария Тодорова Иванова – секретар на на
родно читалище “Иван Вазов 1872” – гр. Бер
ковица, за активен принос в развитието на
читалищното дело и културата в Берковица
Истатко Александров Минчев – треньор и
състезател по туристическо и спортн
 о ориенти
ране, за активен принос в развитието на спорта
и 55-годишния юбилей на ориентирането в Бер
ковица
Йорданка Николова Братанова - за висок
принос в културния живот на Берковица и 20 го
дини група за стари градски песни “Сладък спо
мен”
Петя Георгиева Гергова - уредник на етног
рафски музей –Берковица, за принос в развити
ето на музейното дело в Берковица и 40 години
от първата експозиция на Етнографски музей –
Берковица
Пламен Бойков Салтиров – преподавател
по география в гимназия “Д-р Иван Панов” – гр.
Берковица, за всеотдайна работа с учениците и
отлична подготовка на Венцислав Златанов за
участие в националната олимпиада по геогра
фия
Венцислав Венциславов Златанов – ученик
в гимназия “Д-р Иван Панов” – гр. Берковица, за
отлично представяне в националната олимпиада
по география и участие в представителния отбор
на България по география
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Берковица празнува

а
т
а
г
с бо

Н

ачалото бе поставено с тър
жествена света литургия в
храм “Рождество Богородично”. В
10.30 започна честването на пло
щад “Йордан Радичков”. С праз
нично обръщение към жителите на
Берковица и общината се обърна
кметът инж. Милчо Доцов, което
публикуваме отделно.
Програмата продължи с награж
даване на

почетните граждани
на Берковица

Тази година това са:
Орлин Александров Горанов
– една от големите звезди на му
зикалната сцена в България, както
в популярната, така и в оперна
та музика. Изпял едни от най-ли

омент от награждаването на доц. д-р
М
Георги Тодоров Георгиев – роден в с.
Бистрилица. Доктор по медицина, доцент по

сърдечна хирургия, преподавател по сърдеч
на хирургия в медицинския факултет на СУ
„Климент Охридски”.

ричните български песни. Негово
е изпълнението на химна на
Берковица.
Доц. д-р Георги Тодоров
Георгиев – роден в с. Бистрилица.
Завършил ВМИ през 1968 г.
Доктор по медицина, доцент по
сърдечна хирургия, преподава
тел по сърдечна хирургия в меди
цинския факултет на СУ „Климент
Охридски”.
От 1998 г. завеждащ Клиниката
по сърдечна хирургия в
Университетска болница Лозенец.
Има 50 научни труда по обща, съ
дова и сърдечна хирургия.
Извършил хиляди операции,
много от които животоспасяващи.
През всичките години е имал спе

циално отношение към жителите
на община Берковица и е помогнал
на много наши съграждани.
Парашкев Луканов
Костадинов – треньор на Скиклуб „Ком”. Завършил ВИФ.
Дългогодишен треньор на наци
оналните отбори по ски-бягане.
Изградени от него състезатели 18
пъти са били на световни първенс
тва и 3 пъти на зимни олимпийски
игри. С много награди за принос
към ски-спорта в България, с наг
рада от Хосе Антонио Самаранч.
Клубът, който ръководи, е неиз
менно сред първите три в страната
през последните 20 години.
Връчени са и 10 годишни награ
ди за 2011 г.■ Слово плюс

администрацията – хората, чий
то труд понякога не се вижда, но
без който нямаше да има толко
ва привлечени средства за ре
ализацията на нашите идеи. Това
тново е 8 септември и
бе възможно и заради добрата
Берковица празнува. Днес,
работа с Общинския съвет, дър
в деня на големия християнски
жавните институции, неправител
празник Рождество Богородично,
ствените организации, клубовете
ние всички изразяваме радостта,
и на всички жители на общината.
надеждите и вярата си за насто
Разбира се, нашите планове и
ящето и бъдещето.
мечти бяха по-големи. Разбира
В този хубав септемврийс
се, има много още какво да
ки ден се обръщам с удовлетво
се направи, за в бъдеще – за
рение и гордост от изминалите
инфраструктурата, в областта на
осем години, в които имах отго
туризма, в сферата на грижата да
ворностт а да бъда кмет на общи
хората. И основата на това бъде
на Берковица.
ще е поставено, защото община
Поглеждайки назад, си спом
та има подадени 30, от които 12
ням миговете на трудности и
спечелени. Част от тях ще се ре
изпитания, на труд и усиле
ализират през следващите годи
ропейски условия в учебно-въз
на работа, на успехи и победи.
ни в града и селата на общината.
пи
т
а
т
ел
н
и
т
е
заведения.
Осигури
Крайната равносметка ме пра
За да бъдем точни към реали
се достъпна среда и всестранна
ви щастлив. Защото постигнато
зираните проекти за 45 млн. лв.
подкр
 епа за хората в неравнос
то през тези два мандата никак
трябва да добавим и подписани
той
н
о
положение.
Поддържаше
не е малко. Осем години са кра
те договори за финансиране на
тък период за историята на една се огънят на духовността и бъл
проекти на стойност 17 млн. лв.,
гар
щ
и
н
а
т
а
чрез
про
д
ъл
ж
а
в
а
н
е
държава и на един хилядолетен
както и чакащите за одобрение
на културните традиции и праз
град като красива Берковица. В
други проекти по Оперативните
ници в цялата община. А изгра
същото време осем години мо
програми за над 40 млн. лева.
де
н
и
т
е
па
м
ет
н
и
ц
и
на
Апостола
гат да променят много неща.
Уважаеми съграждани, аз съм
на свободата Левски, на първия
Удовлетворен съм, че ние поло
щастлив да ви поздравя днес, за
кмет Хаджи Петър Хаджиилиев
жихме усилия Берковица да се
щото виждам, че от нашите уси
и дървопластиката по Радичков
промени и развива, а хората да
лия има резултат. Благодаря
допринесоха допълнител
живеят при по-добри условия.
на всички служители на
но
за
по
в
и
ш
а
в
а
н
е
т
о
на
на
ш
е
Резултатите са налице и това се
администрацията, благодаря на
то самочувствие и патриотизъм.
вижда. Улиците са чисти и ос
Общинския съвет, на неправител
Предоставяше се многостранна
ветени – Берковица е първа
ствените организации. Благодаря
подкр
 епа на децата – чрез оси
та община в България с изцяло
на всеки един от вас. Защото ус
гуряване на средства на раз
въведено радиоуправление на
пехите са дело на общите ни уси
нородните берковски таланти,
уличното осветление във всич
лия и стремежи за добруването
ки селища. Реализираха се голе спортните клубове и артистични
на Берковица.
формации.
ми инфраструктурни проекти на
Поздравявам ви най-сър
Бе направена решителна крач
обща стойност над 45 млн. ле
дечно по случай празника на
ка към въвеждане на нов модел
ва в областта на екологията и
на административно обслужване, Берковица Рождество на пресве
пътищата – подмяна на водоп
та Богородица.
роводи и канализация, асфалти обърнато към нуждите на всеки
Желая ви здраве, щастие
гражданин.
ране на 47 улици и изгр
 аждане
Всичко това бе постигнато с
и сговор, мир и благоденствие!
на тротоари. Вложиха се огромни
инвестиции за осигуряване на ев общите усилия на целия екип на
Честит празник!

О

обявен известният певец Орлин Горанов,
който е родом от Берковица и пее химна на
града. По-късно същата вечер Орлин Горанов
изнесе концерт за всички свои съграждани
на централния площад, преди него свириха
берковската духова музика, а след него –
фолк-певицата Нелина. СНИМКИ: КРУМ КРУМОВ

а
м
а
р
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Международният фолклорен фестивал „Балканът пее и танцува 2011”, който е част от празни
ка на Берковица Рождество Богородично, събра рекорден брой участници, съобщиха от местната
община. В продължение на 2 дни пред читалище „Иван Вазов” пяха и танцуваха над 700 самодейци
от България, Сърбия и Албания. Те показаха изворен и обработен фолклор от своите родни места.
Фестивалът води началото си от 1936-а, но през годините на няколко пъти е прекъсван. От 7 г. на
сам се провежда редовно и събира все повече участници. ТЕКСТ И СНИМКИ: КРУМ КРУМОВ

Кметът
инж. Милчо Доцов:

а Рождество Богородично с решение
Н
на общинския съвет в Берковица за
почетен гражданин на планинския град бе
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За празника на Лом

Поздравявам най-сърдечно
всички свои съграждани от Лом
с празника на града –
17 септември –
Вяра, Надежда, Любов!
Нека бъдем достойни па
зители и продължители на
традициите и изконните бъл
гарски добродетели, единни
и мъдри при решаване на
проблемите на общината в
името на по-доброто бъдеще
на ломчани.
Уважаеми съграждани,
На всички вас, на гостите
и приятелите на Лом, от все
сърце пожелавам здраве,
щастие, успехи във всичко,
към което се стремите и мно
го нови благодатни начина
ния за добруването на граж
даните на общината!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Пенка ПЕНКОВА
кмет на Община Лом
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Ръководството на “Пристанищен
компл екс – Лом” ЕАД

поздравява своите работници,
служители, търговски парт
ньори и съграждани по слу
чай празника на град Лом – 17
септември – Вяра, Надежда и
Любов, като им желае здраве,
професионални и лични успехи!
Весели празнични дни!
Константин КОСТАДИНОВ
изп. директор

Ръководството на
Митническо бюро – Лом
поздравява най-сърдечно
всички свои съграждани с
празника на града – 17 септември,
Вяра, Надежда, Любов!
Ръководството на “ДИВЕН” ЕООД – гр. Лом,

поздравява всички свои работници и служи
тели с празника на града Вяра, Надежда и
Любов, като им пожелава здраве, професи
онални успехи и много настр
 оение през праз
нините дни!

Бъдете здрави и
винаги усмихнати!
На всички вас и на гостите на
града желаем весели празнич
ни дни, благоденствие и успехи
в начинанията ви!

Жори АЛЕКСИЕВ, управител

Володя БОГДАНОВ, началник

Кристалина Георгиева:

Чрез културата на нашия народ
Ще отнеса тази
статуетка в кабинета си в
Брюксел и тя ще е
на видно място там, каза
г-жа Георгиева

да покажем силата
на българския дух
Д

али е съществувал наистина
Дядо Йоцо или не, този голям
родолюбец ,описан от най-големия
ни писател, той живее в нас, ние го
носим в сърцата си и сега виждаме
колко ни трябва на нас в съвремието.
Еврокомисар Кристалина Георгиева
пое в съботния празничен следобед
развълнувана статуетката с образа на
най-зрящия български литературен
герой, търсещ и взиращ се в бъдещето
на България.
На височината край Очин дол,
където се издига паметникът на
Вазовия герой, тя получи найистинската родна награда за
родолюбие на името на Дядо Йоцо.
Огнян Петров, ентусиазираният
председател на фондацията “Дядо
Йоцо”, й връчи отличието като каза, че
тази статуя на слепеца, прозрял една
нова България, е българската Статуя
на свободата. Еврокомисар Георгиева
е шестият носител на наградата за
родолюбие и принос в утвърждаването
на българското, с която инициаторите

отличават бележити българи.
Развълнувана, Кристалина Георгиева
благодари и каза, че тази статуетка ще
е на почетно място в нейния кабинет
в Еврокомисията. Тя отбеляза,колко
е прав Иван Вазов, като е написал,
че ние често губим време, енергия
и емоции за дребните неща, вместо
да се гордеем с нашите постижения.
Еврокомисарят обеща две неща.
Едното е, че ще бъде вярна на това,
което е същината на символа на Дядо
Йоцо, обичта към България. Тази
обич, която всички трябва да носим в
сърцата си до края.
- Сред 27-те страни, членки на
Европейския съюз, България е една
от малкото, които могат да кажат, че
се отнасяме с отговорност към своите
деца и към своето бъдеще. На хората
никак не им е лесно, тази отговорност
и дисциплина не падат от небето, тя е
плод на саможертва от всички българи.
Пред нас времето, което идва, няма
да е леко. Светът тръгна да излиза от
кризата, сега взе малко да се люшка,

има тревога, че може би втора рецесия
ще ни удари.
В това време тази наша отговорност
служи много добре на българите,
тъй като прави възможно, ако ни се
наложи, да правим вземания, те да са
на по-ниска цена.
Сега ние гледаме как се строи
бъдещето на България в Европа и като
ваш еврокомисар обещавам, че ще
работя така, че това бъдеще, бъдещето
на нашите деца, да бъде по-светло заяви Георгиева.
Като български еврокомисар
Кристалина Георгиева обеща пред
събраните на Очин дол, че ще дава и
занапред своя принос за развитието
на България и подчерта, че колкото
повече е доверието към нас, толкова
повече ще бъдат и ресурсите, които
можем да ползваме от Европа.
Освен че ще бъде вярна на духа
на приза “Дядо Йоцо гледа”, тя ще
помага чрез културата на нашия народ
да покажем силата на българския дух.
Тя отговори и на журналистически

въпроси по отношение на конфликта
в Либия, като заяви, че Европа
съвестно си изпълнява задълженията,
отпускайки 150 милиона евро, и че
конфликтът все още не е приключил.
Попитана как е пътувала по пътя от
столицата през Искърското дефиле до
Очин дол, тя каза, че ние в България
сме облагодетелствани от природа,
от духа на хората тук и че по силата
на своята работа е видяла огромни
трагедии по света. А България сега
се нуждае от силна, ефективна
администрация, добра инфраструктура,
не само пътна, но и в другите области,
и високообразовани хора. Придружена
от кмета на Мездра Иван Аспарухов,
Кристалина Георгиева посади първото
европейско дръвче в бъдещата
Европейска гора до паметника на Дядо
Йоцо. Върбата, която засади, поставя
началото на едно бъдещо разширение
на комплекса, което бе споделено
от Огнян Петров и то предвижда
изграждането на музейна експозиция и
малък хотел.■ Слово плюс

