Николай Иванов: Очаквам предизборната кампания да
се превърне в градивен дебат за бъдещето на Враца

Слово
СНИМКА: АРХИВ

плюс

седмичник за общините
и кметствата

www.slovoplus.info

e-mail: slovoplyus@abv.bg, slovoplus@yahoo.com

22 - 28 СЕПТЕМВРИ 2011, ЦЕНА 0,30 ЛВ.
ГОДИНА XVI, БРОЙ 37 (797 ) ISSN 1310 - 9693

Независимият кандидат за кмет на Враца
Николай Иванов внесе в Общинската из
бирателна комисия подписка от 5 хиляди
души от гр. Враца и селата в общината за
регистрацията му на Местни избори 2011.
На събитието присъстваха и представители
на Инициативния комитет, който го издиг
на в надпреварата. Сред тях са уважавани
граждани на града като д-р Георги Комитски,
бизнесменът Юлиан Кирилов, икономистът
Светлозар Луканов и други.
„Радвам се, че толкова много хора застанаха
зад кандидатурата ми с подписите си. Това е и
предизвикателство, и признание за успешна
та ми работа като кмет през последните осем
години”, изтъкна Николай Иванов и благодари
на всички, които го подкрепят. „Виждам, че
проблемите на нашия град се задълбочават
и съм тук, защото съм готов да работя, за да
променя това. ►►► на 2-а стр

Спечелете изборите!

Избори 2011

Над 5 хиляди подписа
в подкрепа на независимия
кандидат за кмет бяха
внесени в общинската
избирателна комисия

Вестникът е отворен
за вашите послания
към избирателите нашите читатели от цяла
Северозападна България!
За контакти: 0886/ 024 339

0876/ 537 952

2000 работни места
договарят в Мездра
Александър
Николов е новият
изпълнителен
директор на “АЕЦ
Козлодуй” ЕАД
С решение на Съвета на дирек
торите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД от
12.09.2011 г. за изпълнителен дирек
тор на атомната централа е избр
 ан
Александър Николов, досега за
местник изпълнителен директор на
дружеството.
Костадин Димитров е освободен
от позициите изпълнителен директор
и член на Съвета на директорите по
негова молба, с решение на Съвета на
директорите на БЕХ ЕАД по Протокол
№ 41-2011 г., в качеств
 ото му на едно
личен собственик на капитала на “АЕЦ
Козлодуй” ЕАД. За член на Съвета на
директорите на мястото на Костадин
Димитров е избран Митко Янков, ди
ректор на дирекция “Безопасност и
качество” на АЕЦ.
От днес, 13 септември 2011 г., са
предприети действия по вписване на
промяната в Съвета на директорите
на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД в Търговския
регистър, съобщиха от отдел “Връзки с
обществеността” на централата.

На 15 септември кметът на община
Мездра Иван Аспарухов се среща с
представители на автомобилния кон
сорциум „SEBN” и обсъди предстоя
щатаинвестиция на територията на
общината, която ще разкрие 2000 нови
работни места.
Уговорени бяха и ангажиментите на
двете страни за осигуряване на ква
лифицирана работна ръка, съдействие
при преустройството на помещения и
транспортното и битово обслужване на
заетите във фирмата.
Предния ден бе подписан договор
между „SEBN” – България и собстве
ниците на производственихалета за
наемане на 7 хил. кв. м покрита площ
за разширяване производств ото на
компанията.
След реконструкция на помещенията
и въвеждането им в действие в Мездра
ще заработят по най-съвременните тех
нологии производствени линии за ця
лостно ел. оборудване на автомобили.■

На 17 септември откриха
новото футболно игрище на стадион
“Огоста” в Монтана

Слово плюс

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”
ЕНЕРГИЯ ЗА
ЧИСТА ПРИРОДА
KOZLODUY NPP

Теренът е с размери 100 на 64 м, с
лекоатлетическа писта около него. Иг
рището ще бъде използвано от мъжкия
тим и всички детско-юношески отбори на
областния град. Стойността на проекта
е 800 хиляди лева, от които 500 хиля
ди лева са дарение от родения в село
Винище и живеещ в Германия бълга
рин Кирил Маринов, който присъства на
откриването.
Игрището бе откр
 ито с детски футбо
лен турнир, посветен на Георги Панчев и
Иван Ангелов – Парчето.
▲Горе: Кирил Маринов и Златко
Живков на откриването на игрището.
СНИМКА: ФЕЙСБУК
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Златко Тодоров, председател на групата съветници от ГЕРБ:

В ОбС Монтана

Общинският съвет взе
много добри решения
Това каза на брифинг
в централата на ГЕРБ в
Монтана Златко Тодоров,
председател на групата
съветници от ГЕРБ, в
отговор на въпроси на
вестник “Слово плюс”.
90 на сто от тях те са
подкрепили. И допълни,
че съветът е можел да
вземе и още много подобри решения. Според
него тяхната група
съветници по време на
мандата е била конструк

тивна опозиция. Целта
на брифинга беше да се
информират медиите за
намерението на групата
да поиска свикването
на извънредна сесия на
ОбС за отстраняване от
длъжност на зам.-кмета
Румен Ангелов и дирек
торката на предприятие
“Чистота” Венета
Замфирова, тъй като
Комисията за предотв
ратяване конфликт на
интереси е откр ила нару

шения на закона от тяхна
страна. Не им достигаше
един глас, за да се свика
сесията.
На 13 септември се
проведе последното 58-о
заседание на Общински
съвет – Монтана, на ко
ето групата съветници
от ГЕРБ поискаха този
въпрос да бъде включен
в дневния ред. Което не
стана. Мотивът на кмета
беше, че двамата са в от
пуск и не могат да поп

Николай Иванов:
Ще работя, за да стане
Враца регионален център
на образованието

речат на разследването,
а решението на комиси
ята е обжалвано и ще се
вземат мерки, след като
излезе това решение.
Заседанието на
Общинския съвет беше
много делово и с много
изказвания, искания и
ползотворни решения.
Бяха одобрени промени
по приходната и разход
ната част на бюджета, за
да се осигурят сред
ства за издр ъжка на

Избори 2011

Инж. Николай Иванов
присъства на откриването
на новата учебна година в
Математическата гимназия
на Враца, където синът му
Георги е ученик в десети
клас.
„Щастлив съм, че за поред
на година изпращам сина си
в училището, което и аз съм
завършил. 15 септември буди
у мен много емоционални
спомени за моите училищ
ни години - най-чистия и
стойностен период от живота
на човек”, подчерта Николай
Иванов. Той пожела на
учениците, учителите и роди
телите много успехи и целе
устременост през годината.
Николай Иванов изтъкна,
че Враца заслужава да бъде
регионален център на модер
ното образование. Той пое
ангажимент, ако бъде избр ан
за кмет, да работи активно,
за да осигури на граждани
те на общината най-добрите
условия за учене през целия
живот.■

Очаквам
предизборната
кампания да...
►►► от 1-а стр.
Надявам се тази предизбор
на кампания да се превърне в
градивен дебат за бъдещето на
Враца, защото хората имат нужда
от съревнование на идеи, а не от
персонални атаки между канди
датите за кмет.”
Представителите на
Инициативния комитет
подчертаха, че са издигнали кан
дидатурата на Николай Иванов,
защото той е доказан професи
оналист и консенсусна фигура,
която успява да обедини зад себе
си широк кръг от хора.
Категорична подкрепа за
него са декларирали шест
политически партии и някол
ко граждански организации:
Българска социалистическа
партия – Враца, Земеделски
народен съюз – Враца, ПП
“Обединена социалдемокрация”,
партия „Нова сила” – Враца,
партия „Новото време”, партия
„Български социалдемократи”,
„Съюз на пенсионерите – 2004”,
Съюз за стопанска инициатива
на гражданите - Враца, Съюз на
офицерите и сержантите от запа
са - резерва, Отечествен съюз.
■ Слово Плюс

изводствени терени и
неговото изграждане ще
остане за следващия об
щински съвет. Бяха при
ети докладни за продаж
ба на земеделски земи,
внесени от кметовете на
съставни села.
Длъжността на кмет
след излизането на
Златко Живков в отпуск
ще се изпълнява от зам.кмета Весела Коларска,
решиха общинските
съветници, защото съвет
ниците от ГЕРБ отхвър
лиха предложението за
Тихомир Антонов, кого
то обвиниха в конфликт
на интереси. Бе приет
отчетът на председате
ля на Общинския съвет
Светлин Николов за
дейността през послед
ните четири години.
На 58-те заседания са
приети 741 решения.
■Слово плюс

Атанас Семов, кандидат за президент
на Република България:

Необходима е трета
българска република
Тодор МИХАЙЛОВ

Независимият
кандидат за кмет
на Враца поздрави
ученици, учителии
родителипо повод
първия учебен ден

Драматичния театър
“Драгомир Асенов”,
който вече е общински.
Гласува се промяна
в трансп
 ортн
 ата схе
ма – ще има автобус от
Монтана за Клисурица и
обратно.
Иво Гигов поиска да
се оттегли докладната
записка за изгражда
нето на околовръстния
път заради интереси на
гражданите, които имат
земеделски земи и про
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Навръх Девети сеп
тември 2011 г. в прес
клуба на партия “Ред,
законност, справед
ливост” на бул. “Княз
Дондуков” 15 в столицата
председателят на пар
тията Яне Янев откр и
поредната редовна прес
конференция с основна
тема “Предстоящите
президентски избори в
България и кандидатура
та за президент на доц.
д-р Атанас Семов”.
В своето експ
 озе
доц. Семов посочи, че
България стана още
по-бедна, корумпирана
и престъпна държава, с
разрушено образование
и жестока демографска
катастрофа. Доходите
на хората станаха още
по-непоносимо ниски, а
цените на храните и ле
карствата се повишават
убийствено за обикнове
ните хора.
Необходима е трета
българска република
Нейното начало
следва да положи нова
Конституция!
Народното събра
ние трябва да се състои
само от 100 депутати,
като половината от тях
да са чрез мажоритарен
избор. Да се създаде въз
можност за отзоваване
на депутати от техни
те избиратели, да се
премахне имунитета на
депутатите, да се отменят
решения на правителст
вото и да се отстраняват
министри като нов тип
парламентарен контрол.
Министерският съвет
трябва да се назначава
от президента и да се
утвърждава от Народното
събрание. Структурата на
правителст вото да е кон
ституционно закрепена.
Неговата програма да се
утвърждава от Народното
събрание и да има силата
на закон, чието изпълне

ние е задължително. Да
се въведе възможност за
вот на недоверие и за от
делни министри.
Президентът на репуб
ликата да е с ясни право
мощия и отговорности.
Той да бъде държавен
глава и ръководител на
изпълнителната власт.
Да има право на зако
нодателна инициатива.

ководители в съда и про
куратурата да се избират
пряко от народа. Да се
премахне политическата
квота във Висшия съде
бен съвет и да се намали
състава му. Да има конс
титуционни гаранции за
бърз и справедлив съде
бен процес.
Много важна об
ласт е местното

Да има окончателно
вето върху законите.
Самостоятелно да нас
рочва референдуми. Да
назначава и да освобож
дава главния прокурор и
председателите на вър
ховните съдилища. Може
да бъде отстранен от
народа или от Народното
събрание с квали
фицирано мнозинство.
Прокуратурата да е
самостоятелна и неза
висима от съдебната и
изпълнителната власт.
Административните ръ

самоуправление. Затова
е необходимо да се уве
личат правомощията на
общинските съвети и
да има възможност за
предсрочно прекратяване
мандата на общинските
кметове. Да се намали
броят на общинските
съветници. Да се пре
отстъпят част от преките
данъци на общините. Да
се приеме, че кметът е
конституционен орган
и първостепенен раз
поредител с бюджетни
средства.■

Слово във фокус

www. slovoplus. info БРОЙ 37 (797), 22 - 28 СЕПТЕМВРИ 2011

3

БСП представи на медиите
своите
кандидати
за кметове
Главната цел е да се подготвят
общините за еврофондовете,
твърдят от столетницата
Елеонора ЦАНОВА

На 14 септември БСП Враца представи кан
дидатите за общински
кметове от Врачанско на
пресконференция.. Много
от тях са доказали се в по
няколко мандата успеш
ни управляващи, други са
изминали вече трудните
първи четири години, по
казали са, че могат и имат
да довършват много про
екти и нужни за хората от
своите общности неща.
"Това, че гражданите на
община Враца не живе
ят добре и потенциалът,
който градът има, не се
използва в пълна степен
е факт. Трябва много
работа, експертност и
професионализъм, за да
заеме градът, който из
хранваше целия регион,
достойното си място,
защото Враца заслужава
много повече от насто
ящето си " - сподели пър
вият от представените,
издигнатият от Инициати
вен комитет и подкрепян
от БСП инж. Николай
Иванов, кандидат за кмет
на града. Пожеланието
към него бе, ако не в
деня на изборите, когато
навършва 43 години, то
на 30 октомври той да
бъде градоначалникът на
Враца. Водачът на листа
та за общински съветници

Цветелина Дамяновска

като общинск и лидер на
БСП бе категорична в
подкрепата си за него и
каза още, че на Враца е
нужен и по-силен, и посериозен общински съвет.
В хода на представя
нето на кандидатите на
БСП, които ще се впуснат
в много оспорваната и,
предполага се, пълна с
подводни камъни и ком
промати битка за кметс
ките постове, участват и

облика на белослатин
ските училища, както и
със стартиралия наскоро
проект за превръщането
на Бяла Слатина в център
на бубарството, с разкри
ването на до 3000 нови
работни места.
Радослав Стойков е из
дигнат отново за канди
дат-кмет на Хайредин.В
своята работа той ще
разчита на сериозни
те природни и човешки
ресурси, с които плод
ната Златия разполага
и е оптимист,че общи
ните вече се отлепват
от дъното и че въпреки
ограничените средства,
се насочват все по-сме
едни от най-успешните,
милиона лева, от които
познатият със своя неп
ло към европейските
доказали се пред сво
30 милиона по европейс римирим и откровен нрав проекти, които да осигу
ите съграждани кметове,
ки проекти, 20 милиона
Петър Цветковски. Той
рят работа и финанси за
Иван Аспарухов и Петър
за пътната мрежа. Своята се похвали с милионите, общностите.
Цветковски.
главна задача той вижда в вложени в неговата об
Водата, големият про
Независимият кандидат, подготовката на общи
щина по европейски про ект за цялостната канали
ната за усвояването на
екти за ремонт на учили зация и пречиствателната
с три кметски мандата
еврофондовете през след щата и детск ите градини, станция са задачи и пред
зад гърба си, подкрепян
ващия период 2014-2020
за уличното осветле
от БСП, Иван Аспарухов
Красимир Петков, кан
година.
ние. Със своите четири
е категоричен,че то
дидат на БСП в Роман.
"Когато сме в криза,
мандата, Цветковски е
ва доверие, което му
Строителният инженер,
общините са ядрото, там сред доайените на кмето дългогодишен главен ин
се оказва с подкрепата
е властта, там се реша
вете на БСП.
на левицата, изисква
женер на общината вече
ват въпросите на хората,
Разкриването на нови
отговорно поведение и
се пробва като кмет и до
работни места, защото
поемане на нови отговор а те не са малко и не са
каза своите възможности.
леки. Никога досега не
дори и да се направят
ности. Натрупал опит и
Ексдепутатът от ле
сме били така отлъчва
хубави улици, като няма
авторитет като член на
вицата Иван Даков е
ни от централната власт, хора, които да ходят по
Управителния съвет на
кандидат на БСП за
тях, това няма смисъл,
Сдружението на общини както при управлението
кмет на община Мизия.
на ГЕРБ, ще се нала
създаването на условия,
те и делегат в Комитета
Безработицата, която в
га да закриваме детс
работа и добро обра
на регионите в Брюксел,
общината е много голяма,
ки градини, социални
зование за децата, са
инфраструктурата, во
Аспарухов вижда ясно
сред приоритетите за
дата и земята ще бъдат
трудностите, проблемите дейности, ние сме на
ръба на бръснача, режат
задържане на младите
неговите приоритети, а
пред своя град и много
се парите на общините, а хора в Бяла Слатина и в
девизът му е “С воля и
то села в общината, но и
опит,напред !”
знае начините за решава държавата има 175 струк общината, смята твърдо
инж. Венцислав Василев,
тури по места с безброй
На срещата с медиите
нето им. В Мездра през
който в своя мандат успя бяха представени и но
чиновници, които не се
този мандат са разкрити
да направи много проме вите лица, кандидати на
2000 нови работни места, пипат. Свидетел съм на
ни към по-добро за своя
целия преход и каквото
БСП. В община Козлодуй
привлечени са чужди и
град и за хората. Особено това e 49-годишният
национални инвестиции в съм правил е пред очите
на хората" - заяви канди се гордее с реализирани икономист, директор на
пътната и транспортната
датът на БСП в Борован, те проекти, променили
Пощенска банка, ОББ,
инфраструктури за 150

Община Георги Дамяново
поздравява своите съграждани
с Празника на общината, като
им пожелава здраве, бодър дух
и много настроение!
От самите нас зависи как ще
употребим опита и познанията
си, за да превърнем общината
в желано място за живот.
Наш дълг е да търсим нови
възможности и да продължим
напред!

Честит празник!

Дилян ДИМИТРОВ,
кмет на Община Георги Дамяново

“Общински пазар” – Монтана
и лично управителят
Замфир ЗАМФИРОВ

честитят Деня на независимос
тта на България на всички свои
служители, клиенти и на съг
ражданите си.
Нека на този ден се преклоним
пред делата на предците си!
Нека следваме целите си мъд
ро и с достойнство! Нека дните
ни са изпълнени с хармония и
ползотворни начинания!

Честит празник!

а сега на Корпоративна
банка Борислав Борисов
и заместник-председател
на Общинск ия съвет в
крайдунавския град. Той
почерта, че с 1200 души
е намаляло населението
там, бюджетът на общи
ната е спаднал само за
една година с 3 800 000, а
безработицата е скочила
от 7.5 процента на над 14
процента.
Нов е кандидатът и
в Криводол, където в
битката за мястото на
успешния два манда
та кмет инж. Николай
Иванов левицата залага
на инж. Тошко Павлов,
зам.-директор на Завода
за ремонт на метало
режещи машини и две
години заместник-кмет
на общината.
Той ще има нелека
та задача, ако спечели
в надпреварата като
кмет, да надскочи висо
ката летва, поставена
от Иванов в предните
години. Поема да над
граждапостигнатото в
общината, да довърши
започнатото.
Представен бе и наймладият кметски канди
дат на БСП от Оряхово
– инж. Николай Петранов.
Електроспециалист, ме
ниджър в Изчислителния
център на Оряхово. Той
вижда многото пробле
ми, които има в краси
вия крайдунавски град,
поставената във фалит
местна болница, но обе
щава да работи за хората
така, че да се чувст ват
в Европейския съюз не
само географски, но и
като начин на живот, раз
читайки на млад екип с
много идеи.■

Магазини КООП

“Заедно на пазар”

120 години пазаруваме
с доверие!

Слово делник
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Анатолий Младенов, кандидат за кмет на Монтана, издигнат от БСП:

Монтана да е желана и от младите
През изминалата седмица
БСП представи своя канди
дат за кмет на града на среща
с журналисти в Монтана,
ръководена от областния
лидер на партията д-р Емил
Константинов. В експ
 о
зето си той подчерта, че
Анатолий Младенов е регис
триран в ОИК като канди
дат на левицата и девизът на
кампанията ще бъде “За про
мяна в управлението и във
визията за развитието на об
щината”. Главната цел остава
преодоляването на безрабо
тицата и привличането на
инвестиции. Ще водят пози
тивна кампания, но няма да
спестяват истината.
Като оценяват последни
те 4 години от управлението,
в БСП считат, че е свършена
много полезна работа за хо
рата от общината, за което
са допринесли депутатите от
Коалиция за България, об
щинск ите съветници, както и
председателят на Общинския
съвет Светлин Николов.
Утвърдена е листата за
ивот и доверие се губят
Ж
само веднъж. Не зная кой
го е казал, но за мен тази мъд
рост е станала основа на лич
ната ми философия и послание
към хората. Най-ценното нещо
в днешно време е вярата. Тя е
голяма сила и ако повярваме
на себе си и на добрите хора,
по-лесно ще можем да преодо
леем трудностите в живота. Аз
вярвам на кандидата за кмет
на община Монтана Анатолий
Кръстев Младенов. Той е много
честен, неопетнен и е личност
с доказана активна граждан
ска позиция. Познавам го от
времето, когато бях работник на
ГК на ДКМС – Михайловград,
а той тогава беше секретар на
ученическия комитет на ком
сомола на Механотехникума.
Проявяваше се като отличен
ученик, любознателен, с безуп
речно поведение и много добър
организатор. Тези му качества

не е насочена срещу останали
те кандидати за кмет на общи
на Монтана. Потокът от обиди,
компромати, който залива публич
ното ни пространство, е недостой
но дело. Дори да има извършени
престъпни деяния, докато не се
произнесат съдебните органи, ни
кой няма право да петни никого.
Златко Живков не заслужава
това, защото, на първо място, е
човек, а всеки човек има чест и
достойнство. За това и Анатолий
отчита по достойнств
 о направено
то от предишните кметове до този
момент, но сега на преден план
изниква задачата как да направим
живота на гражданите на Монтана
по-добър. И ето отговора на този
въпрос.
Анатолий има лоби от видни
и доказали се наши бизнесме
ни в родния му град да изгр
 адят
консервно предпр
 иятие и завод
за стоманени конструкции на
новостроящата се АЕЦ „Белене”.
В разговорите ми с по
вечето мои съграждани
това се приема много
положително, защото
консервното предприятие
много бързо ще възроди
зеленчукопроизводството
около Монтана. По-въз
растните хора си спомнят,
че зеленчукови пояси имаше
около всяко по-голямо селище
в региона. Всичко това ще даде
хляб на хората. Има и такива,
които малко са скептични за това,
но нека да повярват на Анатолий,
защото това е пътят за бъдещо
то управление на общината. Като
дългогодишен офицер Анатолий е
с доказани качеств
 а на командир
и преподавател и е най-подхо
дящият от сегашните кандидати
по отношение на способностите,
които притежава в системата
на управлението. Много наши
видни военни дейци са доказа
ли в близкото и недалечното ни
минало, че и на цивилни постове
си остават чудесни ръководители.
Показателен е примерът с героя
от Одрин, Чаталжа и Дойран
генерал Владимир Вазов, който
като кмет на София е извършил
благоустр
 ояване за векове. Аз
вярвам, че и Анатолий Младенов,
ако бъде избран за кмет на об
щина Монтана, ще бъде монтан
ският генерал Вазов. Нека да му
се доверим. От това ще спечелят
всички хора.
Павлин ГЕОРГИЕВ
Монтана, 16.09.2011 г.

Пишат ни от Монтана

Вярвайте на
Анатолий!
помогнаха да завърши висше
военно училище, а след това да
продължи като офицер и пре
подавател във Висшата военна
академия. Чувам от някои мои
съграждани, че не бил добре
познат на гражданите в Монтана.
Навярно хората имат основание
за това, но нека да знаят, че той
не се е откъсвал от корените си,
защото през тези години, когато
не е бил в родния град, защото е
бил отдаден на дълга да служи на
отечеств
 ото и да обучава офи
цери също като него да служат
доблестно на родината. Познават
го добре съучениците му от
техникума, всички съкварталци и
значителна част от гражданите.
Почти всички мъже, отбили воин
ския си дълг, пък познаваха баща
му Кръстьо Младенов, който
бе образцов военноотчетник и
се ползваше с добро име. Нека
тези, които пък са неуверени от
това обстоятелство, но пък ме
познават, да ми повярват, защото
никога не съм ги лъгал и няма да
ги подведа.
Най-ценното в предизборна
та кампания на Анатолий е това,
че тя е градивна, позитивна и

съветници, чийто водач ще
бъде д-р Емил Константинов,
а на второ място е Анатоли
Младенов. В нея са вклю
чени млади хора, добри
специалисти, които ще рабо
тят като експерти в общинс
ките комисии.
БСП издига кандидати за
кметове в селата: Славотин,
Габровница, Николово, Горно
Церовене, Студено буче, а в
Белотинци и Стубел подкре
пят независими претенденти.
Анатолий Младенов е под
крепен от още 6 партии:
Движение за социален
хуманизъм, Алианц за со
циално-либерален прогрес,
Комунистическа пар
тия на България, “РОМА”,
Български бизнес-блок и
БЗНС “Ал. Стамболийски”.
В своето изявле
ние Анатолий Младенов
подчерта, че е време общи
ната отново да има социален
кмет от лявото пространство.
Много е направено в града.
Той е добре подреден и
красив, но хората намаляват,

бягат от безработицата. “Ние
ще създаваме условия за раз
криването на работни места и
за външни инвестиции”, под
черта той. Досега главно са
откривани нови работни мес
та в търговията. Кандидатът
за кмет на БСП съобщи, че са
проведени разговори с биз
несмени, заявили интерес да
направят инвестиции в земе
делието и промишлеността,
които ще се реализират в
първите две години от новия
мандат. Друга задача е създа
ването на условия за бизнеса
и за да се развива той, трябва
да бъдат намалени данъците
на местните бизнесмени.
От срещите си по села
та Анатолий Младенов е
установил, че хората се стра
хуват от кражби и издева
телства, и от властта. Той
предлага да се създаде об
щинска фирма за сигурност и
охрана на селата и селск осто
панската продукция.
В областта на културата и
на спорта неговите идеи са
да се стимулира участието на

младежите в школи по изкус
твата и спорт. Той обещава:
"Ще работим Монтана
да се превърне в град
привлекателен за младите".
За да се подпомагат млади
те семейства, неговото пред
ложение е всички бебета да
получават безплатна храна от
млечните кухни. Добра за ре
ализиране е идеята възраст
ните хора от селата да могат
да пътуват безплатно един
път в седмицата до града, за
да отидат на лекар или да си
купят лекарства. Необходима
на Монтана е нощна аптека.
А в сферата на образовани
ето е илюзия да смятаме, че
може да се открие ВУЗ, но е
възможно да се открият цент
рове за дистанционно обуче
ние на елитни вузове.
С идеите за бъдещото раз
витие на община Монтана,
които предлага кандидаткметът на БСП Анатолий
Младенов, ръководств ото на
партията мобилизира своя
електорат за победа.■ Слово
плюс

Златко Живков е
регистриран за
участие в изборите
“Вяра, морал,
родолюбие, отговор
ност – Национален
идеал за единст во”
внесе за регистрация
в Общинската избира
телна комисия канди
датурата на настоящия
кмет на Монтана Златко
Живков за участие
в местните избори.
Документите са кон
султирани с екип от
юристи, включително
и с професор Михаил
Константинов.
Избрахме
Кръстовден, за да
сложим началото и
поискаме отново до
верието на хората в
Монтана, заяви кметът
на Монтана Златко
Живков. Имаме силни
аргументи за това, за
щото те очакват поло
жителните промени да
продължат. Благодаря
на всички, които учас
тваха дотук в тази
одисея с регистрациите.
Надявам се, че този път
няма среднощни засе
дания и че след няколко
дни ще съм в отпуска,
каза още Живков.
Стъпката, която
предприехме заедно
за Монтана, е защо
то вярваме, че хората,
които направиха това,
тя да изглежда позелена, по-чиста и посъвременна, ще работят
с още по-голям хъс и

следващите 4 години,
заяви Диман Георгиев
– председател на ВМРО
– НИЕ – Монтана.
Действията срещу нас
ни правят още помотивирани. Партията
не само остава отго
ворен партньор на
коалицията, но и сега го
доказва, като предоста
вя регистрацията си за
участие. В съветничес
ката листа има канди

дати от всички пар
тии - СДС, ДСБ, БНД,
Обединени земеделци,
БЗНС, Земеделски
народен съюз, ВМРОНИЕ, ОДС, Партия на
българските жени, СПС
„Защита”, Обединена
социалдемокрация и
“Лидер”, така, както
бяха в първоначалния
си вариант, каза още
Георгиев. ■ Слово
плюс

