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Над 5 хи ля ди под пи са 
в под к ре па на не за ви си мия 
кан ди дат за кмет бя ха 
вне се ни в общинската 
из би ра тел на ко ми сия

Независимият кан ди дат за кмет на Враца 
Николай Иванов вне се в Общинската из
би ра тел на ко ми сия под пис ка от 5 хи ля ди 
ду ши от гр. Враца и се ла та в об щи на та за 
ре гис т ра ци ята му на Местни из бо ри 2011. 
На съ би ти ето при със т ва ха и пред с та ви те ли 
на Инициативния комитет, кой то го из диг
на в надпреварата. Сред тях са ува жа ва ни 
граж да ни на гра да ка то др Георги Комитски, 
биз нес ме нът Юлиан Кирилов, ико но мис тът 
Светлозар Луканов и други.

„Радвам се, че тол ко ва мно го хо ра зас та на ха 
зад кан ди да ту ра та ми с под пи си те си. Това е и 
предизвикателство, и приз на ние за ус пеш на
та ми ра бо та ка то кмет през пос лед ни те осем 
го ди ни”, из тък на Николай Иванов и бла го да ри 
на всички, ко ито го подкрепят. „Виждам, че 
проб ле ми те на на шия град се за дъл бо ча ват 
и съм тук, за що то съм го тов да работя, за да 
про ме ня това. ►►► на 2-а стр

Николай Иванов: Очаквам пре диз бор ната кам па ния да
се пре вър не в гра ди вен де бат за бъ де ще то на Враца 

СНИМКА: АРХИВ

Александър 
Николов е новият
из пъл ни те лен 
ди рек тор на “АЕЦ 
Козлодуй” ЕАД 

С ре ше ние на Съвета на ди рек
то ри те на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД от 
12.09.2011 г. за из пъл ни те лен ди рек
тор на атом на та цен т ра ла е из б ран 
Александър Николов, до се га за
мес т ник из пъл ни те лен ди рек тор на 
дружеството.

Костадин Димитров е ос во бо ден 
от по зи ци ите из пъл ни те лен ди рек тор 
и член на Съвета на ди рек то ри те по 
не го ва молба, с ре ше ние на Съвета на 
ди рек то ри те на БЕХ ЕАД по Протокол 
№ 412011 г., в ка чес т во то му на ед но
ли чен соб с т ве ник на ка пи та ла на “АЕЦ 
Козлодуй” ЕАД. За член на Съвета на 
ди рек то ри те на мяс то то на Костадин 
Димитров е из б ран Митко Янков, ди
рек тор на ди рек ция “Безопасност и 
ка чес т во” на АЕЦ.

От днес, 13 сеп тем в ри 2011 г., са 
пред п ри ети дейс т вия по впис ва не на 
про мя на та в Съвета на ди рек то ри те 
на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД в Търговския 
регистър, съобщиха от отдел “Връзки с 
обществеността” на централата.

На 15 септември кме тът на община 
Мездра Иван Аспарухов се среща с 
представители на ав то мо бил ния кон
сор ци ум „SEBN” и обсъди предстоя
щата  ин вес ти ция на територията на  
общината, която ще разкрие 2000 нови 
ра бот ни места.

Уговорени бяха и ан га жи мен ти те на 
две те стра ни за оси гу ря ва не на ква
ли фи ци ра на ра бот на ръка, съ дейс т вие 
при пре ус т ройс т во то на по ме ще ния и 
тран с пор т но то и би то во об с луж ва не на 
за ети те във фирмата.

Предния ден бе под пи сан до го вор 
меж ду „SEBN” – България и соб с т ве
ни ци те на про из вод с т ве ни  ха ле та за 
на ема не на 7 хил. кв. м пок ри та площ 
за раз ши ря ва не про из вод с т во то на 
компанията.

След ре кон с т рук ция на по ме ще ни ята 
и въ веж да не то им в дейс т вие в Мездра 
ще за ра бо тят по найсъв ре мен ни те тех
но ло гии про из вод с т ве ни ли нии за ця
лос т но ел. обо руд ва не на автомобили.■ 
Слово плюс

2000 работни места
договарят в Мездра

На 17 септември откриха
но вото фут бол но иг ри ще на ста ди он
“Огоста” в Монтана
Теренът е с раз ме ри 100 на 64 м, с 

ле ко ат ле ти чес ка пис та око ло него. Иг
ри ще то ще бъ де из пол з ва но от мъж кия 
тим и всич ки дет с коюно шес ки от бо ри на 
областния град. Стойността на про ек та 
е 800 хи ля ди лева, от ко ито 500 хи ля
ди ле ва са да ре ние от ро де ния в се ло 
Винище и жи ве ещ в Германия бъл га
рин Кирил Маринов, който присъства на 
откриването.

Игрището бе от к ри то с дет с ки фут бо
лен турнир, пос ве тен на  Георги Панчев и 
Иван Ангелов – Парчето.

▲Горе:КирилМариновиЗлатко
Живковнаоткриванетонаигрището.
СНИМКА: ФЕЙСБУК
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Очаквам 
пре диз бор ната 
кам па ния да...
►►► от 1-а стр.

Надявам се та зи пре диз бор
на кам па ния да се пре вър не в 
гра ди вен де бат за бъ де ще то на 
Враца, за що то хо ра та имат нуж да 
от съ рев но ва ние на идеи, а не от 
пер со нал ни ата ки меж ду кан ди
да ти те за кмет.” 

Представителите на 
Инициативния ко ми тет 
подчертаха, че са из диг на ли кан
ди да ту ра та на Николай Иванов, 
за що то той е до ка зан про фе си
она лист и кон сен сусна фигура, 
ко ято ус пя ва да обе ди ни зад се бе 
си ши рок кръг от хора. 

Категорична под к ре па за 
не го са дек ла ри ра ли шест 
по ли ти чес ки пар тии и ня кол
ко граж дан с ки организации: 
Българска со ци алис ти чес ка 
пар тия – Враца, Земеделски 
на ро ден съ юз – Враца, ПП 
“Обединена социалдемокрация”, 
партия „Нова си ла” – Враца, 
партия „Новото вре ме”, партия 
„Български со ци ал де мок ра ти”, 
„Съюз на пен си оне ри те – 2004”, 
Съюз за стопанска ини ци ати ва 
на граж да ни те  Враца, Съюз на 
офи це ри те и сер жан ти те от за па
са  резерва, Отечествен съюз. 

■ Слово Плюс

Това ка за на бри финг 
в цен т ра ла та на ГЕРБ в 
Монтана Златко Тодоров, 
пред се да тел на гру па та 
съ вет ни ци от ГЕРБ, в 
от го вор на въп ро си на 
вес т ник “Слово плюс”. 
90 на сто от тях те са 
подкрепили. И допълни, 
че съ ве тът е мо жел да 
взе ме и още мно го по
доб ри решения. Според 
не го тях на та гру па 
съ вет ни ци по вре ме на 
ман да та е би ла кон с т рук

тив на опозиция. Целта 
на бри фин га бе ше да се 
ин фор ми рат ме ди ите за 
на ме ре ни ето на гру па та 
да по ис ка свик ва не то 
на из вън ред на се сия на 
ОбС за отс т ра ня ва не от 
длъж ност на зам.кме та 
Румен Ангелов и ди рек
тор ка та на предприятие 
“Чистота” Венета 
Замфирова, тъй ка то 
Комисията за пре дот в
ра тя ва не кон ф ликт на 
ин те ре си е от к ри ла на ру

ше ния на за ко на от тях на 
страна. Не им дос ти га ше 
един глас, за да се сви ка 
сесията. 

На 13 сеп тем в ри се 
про ве де пос лед но то 58о 
за се да ние на Общински 
съ вет – Монтана, на ко
ето гру па та съ вет ни ци 
от ГЕРБ по ис ка ха то зи 
въп рос да бъ де вклю чен 
в днев ния ред. Което не 
стана. Мотивът на кме та 
беше, че два ма та са в от
пуск и не мо гат да поп

ре чат на разследването, 
а ре ше ни ето на ко ми си
ята е об жал ва но и ще се 
взе мат мерки, след ка то 
из ле зе то ва решение. 

Заседанието на 
Общинския съ вет бе ше 
мно го де ло во и с мно го 
изказвания, ис ка ния и 
пол зот вор ни решения. 
Бяха одоб ре ни про ме ни 
по при ход на та и раз ход
на та част на бюджета, за 
да се оси гу рят сред
с т ва за из д ръж ка на 

Драматичния те атър 
“Драгомир Асенов”, 
кой то ве че е общински. 
Гласува се про мя на 
в тран с пор т на та схе
ма – ще има ав то бус от 
Монтана за Клисурица и 
обратно. 

Иво Гигов по ис ка да 
се от тег ли док лад на та 
за пис ка за из г раж да
не то на око лов ръс т ния 
път за ра ди ин те ре си на 
гражданите, ко ито имат 
зе ме дел с ки зе ми и про

из вод с т ве ни те ре ни и 
не го во то из г раж да не ще 
ос та не за след ва щия об
щин с ки съвет. Бяха при
ети док лад ни за про даж
ба на зе ме дел с ки земи, 
вне се ни от кме то ве те на 
със тав ни села. 

Длъжността на кмет 
след из ли за не то на 
Златко Живков в от пуск 
ще се из пъл ня ва от зам.
кме та Весела Коларска, 
ре ши ха об щин с ки те 
съветници, за що то съ вет
ни ци те от ГЕРБ от х вър
ли ха пред ло же ни ето за 
Тихомир Антонов, ко го
то об ви ни ха в кон ф ликт 
на интереси.  Бе при ет 
от че тът на пред се да те
ля на Общинския съ вет 
Светлин Николов за 
дейнос т та през пос лед
ни те че ти ри години. 
На 58те за се да ния са 
при ети 741 решения. 
■Слово плюс

Общинският съ вет взе 
мно го доб ри ре ше ния

Златко Тодоров,председателнагрупатасъветнициотГЕРБ:
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Независимият 
кан ди дат за кмет 
на Враца поз д ра ви 
ученици, учи те ли  и
ро ди те ли  по по вод 
пър вия уче бен ден

Инж. Николай Иванов 
при със т ва на от к ри ва не то 
на но ва та учеб на го ди на в 
Математическата гим на зия 
на Враца, къ де то си нът му 
Георги е уче ник в де се ти 
клас. 

„Щастлив съм, че за по ред
на го ди на из п ра щам си на си 
в училището, ко ето и аз съм 
завършил. 15 сеп тем в ри бу ди 
у мен мно го емо ци онал ни 
спо ме ни за мо ите учи лищ
ни го ди ни  найчис тия и 
стойнос тен пе ри од от жи во та 
на чо век”, под чер та Николай 
Иванов. Той по же ла на 
учениците, учи те ли те и ро ди
те ли те мно го ус пе хи и це ле
ус т ре ме ност през годината. 

Николай Иванов изтъкна, 
че Враца зас лу жа ва да бъ де 
ре ги она лен цен тър на мо дер
но то образование. Той пое 
ангажимент, ако бъ де из б ран 
за кмет, да ра бо ти активно, 
за да оси гу ри на граж да ни
те на об щи на та найдоб ри те 
ус ло вия за уче не през це лия 
живот.■

Николай Иванов: 
Ще ра бо тя, за да стане 
Враца ре ги она лен цен тър
на об ра зо ва ни ето

Тодор МИХАЙЛОВ
Навръх Девети сеп

тем в ри 2011 г. в прес
к лу ба на пар тия “Ред, 
законност, спра вед
ли вост” на бул. “Княз 
Дондуков” 15 в сто ли ца та 
пред се да те лят на пар
ти ята Яне Янев от к ри 
по ред на та ре дов на прес
кон фе рен ция с ос нов на 
те ма “Предстоящите 
пре зи ден т с ки из бо ри в 
България и кан ди да ту ра
та за пре зи дент на доц. 
др Атанас Семов”.

В сво ето ек с по зе 
доц. Семов посочи, че 
България ста на още 
победна, ко рум пи ра на 
и прес тъп на държава, с 
раз ру ше но об ра зо ва ние 
и жес то ка де мог раф с ка 
катастрофа. Доходите 
на хо ра та ста на ха още 
поне по но си мо ниски, а 
це ни те на хра ни те и ле
кар с т ва та се по ви ша ват 
убийс т ве но за обик но ве
ни те хора.

Необходима е тре та 
бъл гар с ка ре пуб ли ка

Нейното на ча ло 
след ва да по ло жи но ва 
Конституция!

Народното съб ра
ние трябва да се със тои 
са мо от 100 депутати, 
ка то по ло ви на та от тях 
да са чрез ма жо ри та рен 
избор. Да се съз да де въз
мож ност за от зо ва ва не 
на де пу та ти от тех ни
те избиратели, да се 
пре мах не иму ни те та на 
депутатите, да се от ме нят 
ре ше ния на пра ви тел с т
во то и да се отс т ра ня ват 
ми нис т ри ка то нов тип 
пар ла мен та рен контрол.

Министерският съ вет 
тряб ва да се наз на ча ва 
от пре зи ден та и да се 
ут вър ж да ва от Народното 
събрание. Структурата на 
пра ви тел с т во то да е кон
с ти ту ци он но закрепена. 
Неговата прог ра ма да се 
ут вър ж да ва от Народното 
съб ра ние и да има си ла та 
на закон, чи ето из пъл не

ние е задължително. Да 
се въ ве де въз мож ност за 
вот на не до ве рие и за от
дел ни министри.

Президентът на ре пуб
ли ка та да е с яс ни пра во
мо щия и отговорности. 
Той да бъде дър жа вен 
гла ва и ръ ко во ди тел на 
из пъл ни тел на та власт. 
Да има пра во на за ко
но да тел на инициатива. 

Да има окон ча тел но 
ве то вър ху законите. 
Самостоятелно да нас
роч ва референдуми. Да 
наз на ча ва и да ос во бож
да ва глав ния про ку рор и 
пред се да те ли те на вър
хов ни те съдилища. Може 
да бъ де отс т ра нен от 
на ро да или от Народното 
съб ра ние с ква ли
фицирано мнозинство. 

Прокуратурата да е 
са мос то ятел на и не за
ви си ма от съ деб на та и 
из пъл ни тел на та власт. 
Административните ръ

ко во ди те ли в съ да и про
ку ра ту ра та да се из би рат 
пря ко от народа. Да се 
пре мах не по ли ти чес ка та 
кво та във Висшия съ де
бен съ вет и да се на ма ли 
със та ва му. Да има кон с
ти ту ци он ни га ран ции за 
бърз и спра вед лив съ де
бен процес.

Много важ на об
ласт е мес т но то 

самоуправление. Затова 
е не об хо ди мо да се уве
ли чат пра во мо щи ята на 
об щин с ки те съ ве ти и 
да има въз мож ност за 
пред с роч но прек ра тя ва не 
ман да та на об щин с ки те 
кметове. Да се на ма ли 
бро ят на об щин с ки те 
съветници. Да се пре
отс тъ пят част от пре ки те 
да нъ ци на общините. Да 
се приеме, че кме тът е 
кон с ти ту ци онен ор ган 
и пър вос те пе нен раз
по ре ди тел с бю джет ни 
средства.■

Атанас Семов, кандидатзапрезидент
наРепубликаБългария:

Необходима е трета 
българска република



Магазини КООП 

“Заедно на пазар”

120 години  пазаруваме
с доверие!
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Елеонора ЦАНОВА

На 14 септември БСП  
Враца пред с та ви кан
ди да ти те за об щин с ки 
кме то ве от Врачанско на 
пресконференция.. Много 
от тях са до ка за ли се в по 
ня кол ко мандата ус пеш
ни управляващи, дру ги са 
из ми на ли ве че труд ни те 
пър ви че ти ри го ди ни, по
ка за ли са, че мо гат и имат 
да до вър ш ват мно го про
ек ти и нуж ни за хо ра та от 
сво ите об щ нос ти неща. 

"Това, че граж да ни те на 
об щи на Враца не жи ве
ят доб ре и потенциалът, 
кой то гра дът има, не се 
из полз ва в пъл на сте пен 
е факт.  Трябва мно го 
работа, ек с пер т ност и 
про фе си она ли зъм, за да 
за еме градът, кой то из
х ран ва ше це лия ре ги он, 
дос тойно то си място, 
за що то Враца зас лу жа ва 
мно го по ве че от нас то
яще то си "  спо де ли пър
ви ят от представените, 
из диг на ти ят от Ини ци ати
вен ко ми тет и под к ре пян 
от БСП инж. Николай 
Иванов, кан ди дат за кмет 
на гра да. Пожеланието 
към не го бе, ако не в 
де ня на изборите, ко га то 
на вър ш ва 43 години, то 
на 30 октомври той да 
бъ де гра до на чал ни кът на 
Враца. Водачът на лис та
та за об щин с ки съ вет ни ци 
Цветелина Дамяновска 
ка то об щин с ки ли дер на 
БСП бе ка те го рич на в 
под к ре па та си за него и 
каза още, че на Враца е 
ну жен и посилен, и по
се ри озен об щин с ки съвет.

В хо да на пред с та вя
не то на кан ди да ти те на 
БСП, ко ито ще се впус нат 
в мно го ос пор ва на та и, 
пред по ла га се, пъл на с 
под вод ни ка мъ ни и ком
п ро ма ти бит ка за кмет с
ки те постове, учас т ват и 

ед ни от найус пеш ни те, 
до ка за ли се пред сво
ите съг раж да ни кме то ве, 
Иван Аспарухов и Петър 
Цветковски. 

Независимият кандидат, 
с три кмет с ки ман да та 
зад гър ба си, под к ре пян 
от БСП, Иван Аспарухов 
е ка те го ри че н,  че то
ва доверие, ко ето му 
се оказ ва с под к ре па та 
на ле ви ца та, изис к ва 
от го вор но по ве де ние и 
по ема не на но ви от го вор
нос ти . Нат ру пал опит и 
ав то ри тет ка то член на 
Управителния съ вет на 
Сдру же ни ето на об щи ни
те и де ле гат в Комитета 
на ре ги они те в Брюксел, 
Аспарухов виж да яс но 
трудностите, проб ле ми те 
пред своя град и мно го
то се ла в общината, но и 
знае на чи ни те за ре ша ва
не то им. В Мез д ра през 
то зи ман дат са раз к ри ти 
2000 но ви ра бот ни места, 
прив ле че ни са чуж ди и 
на ци онал ни ин вес ти ции в 
път на та и тран с пор т на та 
ин ф рас т рук ту ри за 150 

ми ли она ле ва, от ко ито 
30 ми ли она по ев ро пейс
ки проекти, 20 ми ли она 
за път на та мре жа. Своята 
глав на за да ча той виж да в 
под го тов ка та на об щи
на та  за ус во ява не то на 
ев ро фондо ве те през след
ва щия пе ри од 20142020 
година. 

"Когато сме в криза, 
об щи ни те са ядрото, там 
е влас т та, там се ре ша
ват въп ро си те на хо ра та, 
а те не са мал ко и не са 
леки. Никога до се га не 
сме би ли та ка от лъч ва
ни от цен т рал на та власт, 
как то при уп рав ле ни ето 
на ГЕРБ, ще се на ла
га да зак ри ва ме дет с
ки градини, со ци ал ни 
дейности, ние сме на 
ръ ба на бръс на ча, ре жат 
се па ри те на общините, а 
дър жа ва та има 175 струк
ту ри по мес та с без б рой 
чиновници, ко ито не се 
пипат. Свидетел съм на 
це лия пре ход и как во то 
съм пра вил е пред очи те 
на хо ра та"  за яви кан ди
да тът на БСП в Борован, 

поз на ти ят със своя неп
рими рим и от к ро вен нрав 
Петър Цветковски. Той 
се пох ва ли с милионите, 
вло же ни в не го ва та об
щи на по ев ро пейс ки про
ек ти за ре монт на учи ли
ща та и дет с ки те градини, 
за улич но то ос вет ле
ние. Със сво ите че ти ри 
мандата, Цветковски е 
сред до айе ни те на кме то
ве те на БСП.

Разкриването на но ви 
ра бот ни места, за що то 
до ри и да се нап ра вят 
ху ба ви улици, ка то ня ма 
хо ра, ко ито да хо дят по 
тях, то ва ня ма смисъл, 
съз да ва не то на ус ло вия, 
ра бо та и доб ро об ра
зо ва ние за децата, са 
сред при ори те ти те за 
за дър жа не на мла ди те 
хо ра в Бяла Слатина и  в 
общината, смя та твър до 
инж. Венцислав Василев, 
кой то в своя ман дат ус пя 
да нап ра ви мно го про ме
ни към подоб ро за своя 
град и за хората. Особено 
се гор дее с ре али зи ра ни
те про ек ти, про ме ни ли 

об ли ка на бе лос ла тин
с ки те училища, как то и 
със стар ти ра лия нас ко ро 
про ект за прев ръ ща нето 
на Бяла Слатина в цен тър 
на бу бар с т во то, с раз к ри
ва не то на до 3000 но ви 
ра бот ни мес та.

Радослав Стойков е из
диг нат от но во за кан ди
даткмет на Хайредин.В 
сво ята ра бо та той ще 
раз чи та на се ри оз ни
те при род ни и чо веш ки 
ресурси, с ко ито плод
на та Златия раз по ла га 
и е оп ти мис т,  че об щи
ни те ве че се от леп ват 
от дъ но то и че въп ре ки 
ог ра ни че ни те средства, 
се на соч ват все посме
ло към ев ро пейс ки те 
проекти, ко ито да оси гу
рят ра бо та и фи нан си за 
общностите. 

Водата, го ле ми ят про
ект за ця лос т на та ка на ли
за ция и пре чис т ва тел на та 
стан ция са за да чи и пред 
Красимир Петков, кан
ди да т на БСП в Роман. 
Строителният ин же нер, 
дъл го го ди шен гла вен ин
же нер на община та ве че 
се проб ва ка то кмет и до
ка за сво ите възможности.

Ексде пу татът от ле
ви ца та Иван Даков е 
кан ди дат на БСП за 
кмет на община Мизия. 
Безработицата, ко ято в 
об щи на та е мно го голяма, 
инфраструктурата, во
да та и зе мя та ще бъ дат 
не го ви те приоритети, а 
де ви зът му е “С во ля и 
опи т,  нап ред !”  

На сре ща та с ме ди ите 
бя ха пред с та ве ни и но
ви те ли ца, кан ди да ти на 
БСП. В об щи на Козлодуй 
това  e 49го диш ни ят 
икономист, ди рек тор на 
По щен с ка банка, ОББ, 

а се га на Корпоративна 
бан ка  Борислав Борисов 
и за мес т никпред се да тел 
на Об щин с кия съ вет в  
крайду нав с кия град. Той 
по чер та , че с 1200 ду ши 
е на ма ля ло на се ле ни ето 
там, бю дже тът на об щи
на та е спад нал са мо за 
ед на го ди на с 3 800 000, а 
без ра бо ти ца та е ско чи ла 
от 7.5 про цен та на над 14 
процента. 

Нов е канди датът и 
в Криводол, къ де то в 
бит ка та за мяс то то на 
ус пеш ния два ман да
та кмет инж. Николай 
Иванов левица та за ла га 
на инж. Тошко Павлов, 
за м. ди рек тор на За во да 
за ре монт на ме та ло
ре же щи ма ши ни и две 
го ди ни за мес т никкмет 
на общината. 

Той ще има не ле ка
та задача, ако спе че ли 
в над п ре ва ра та ка то 
кмет, да над с ко чи ви со
ка та летва, пос та ве на 
от Иванов в пред ни те 
години. Поема да над
г раж да  пос тиг на то то в 
общината, да до вър ши 
за поч на то то. 

Представен бе и най
мла ди ят кмет с ки кан ди
дат на БСП от Оряхово 
– инж. Николай Петранов. 
Електроспециалист, ме
ни джър в Изчислител ния 
цен тър на Оряхово. Той 
виж да мно го то проб ле
ми, ко ито има в кра си
вия крайду нав с ки град, 
пос та ве на та във фа лит 
мес т на болница, но обе
ща ва да ра бо ти за хо ра та 
та ка , че да се чув с т ват 
в Европейския съ юз не 
са мо ге ог раф с ки, но и 
ка то на чин на жи вот, раз
чи тай ки на млад екип с 
мно го идеи.■

Главната цел е да се подготвят 
общините за еврофондовете, 
твърдят от столетницата

БСП представи на медиите 
своите 
кандидати 
за кметове

“Общински па за р” – Монтана 
и лич но уп ра ви те лят 
Замфир ЗАМФИРОВ 

чес ти тят Деня на не за ви си мос-
т та на България на всич ки свои 
служители, кли ен ти и на съг-
раж да ни те си.
Нека на то зи ден се прек ло ним 
пред де ла та на пред ци те си! 
Нека след ва ме це ли те си мъд-
ро и с достойнство! Нека дни те 
ни са из пъл не ни с хар мо ния и 
пол зот вор ни начинания!
Честит празник!

Община Георги Дамяново 
поз д ра вя ва сво ите съг раж да ни 
с Празника на общината, ка то 
им по же ла ва здраве, бо дър дух 
и мно го настроение!
От са ми те нас за ви си как ще 
упот ре бим опи та и поз на ни ята 
си, за да пре вър нем об щи на та 
в же ла но мяс то за живот.
Наш дълг е да тър сим но ви 
въз мож нос ти и да про дъл жим 
напред!
Честит празник!

Дилян ДИМИТРОВ, 
кмет на Община Георги Дамяново
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Живот и до ве рие се гу бят 
са мо веднъж. Не зная кой 

го е казал, но за мен та зи мъд
рост е ста на ла ос но ва на лич
на та ми фи ло со фия и пос ла ние 
към хората. Найцен но то не що 
в днеш но вре ме е вярата. Тя е 
го ля ма си ла и ако по вяр ва ме 
на се бе си и на доб ри те хора, 
полес но ще мо жем да пре одо
ле ем труд нос ти те в живота. Аз 
вяр вам на кан ди да та за кмет 
на об щи на Монтана Анатолий 
Кръстев Младенов. Той е мно го 
честен, не опет нен и е лич ност 
с до ка за на ак тив на граж дан
с ка позиция. Познавам го от 
времето, ко га то бях ра бот ник на 
ГК на ДКМС – Михайловград, 
а той то га ва бе ше сек ре тар на 
уче ни чес кия ко ми тет на ком
со мо ла на Механотехникума. 
Проявяваше се ка то от ли чен 
ученик, любознателен, с бе зуп
реч но по ве де ние и мно го до бър 
организатор. Тези му ка чес т ва 

по мог на ха да за вър ши вис ше 
во ен но училище, а след то ва да 
про дъл жи ка то офи цер и пре
по да ва тел във Висшата во ен на 
академия. Чувам от ня кои мои 
съграждани, че не бил доб ре 
поз нат на граж да ни те в Монтана. 
Навярно хо ра та имат ос но ва ние 
за това, но не ка да знаят, че той 
не се е от къс вал от ко ре ни те си, 
за що то през те зи години, ко га то 
не е бил в род ния град, за що то е 
бил от да ден на дъл га да слу жи на 
оте чес т во то и да обу ча ва офи
це ри съ що ка то не го да слу жат 
доб лес т но на родината. Познават 
го доб ре съ уче ни ци те му от 
техникума, всич ки сък вар тал ци и 
зна чи тел на част от гражданите. 
Почти всич ки мъже, от би ли воин
с кия си дълг, пък поз на ва ха ба ща 
му Кръстьо Младенов, кой то 
бе об раз цов во ен но от чет ник и 
се пол з ва ше с доб ро име. Нека 
тези, ко ито пък са не уве ре ни от 
то ва обстоятелство, но пък ме 
познават, да ми повярват, за що то 
ни ко га не съм ги лъ гал и ня ма да 
ги подведа.

Найцен но то в пре диз бор на
та кам па ния на Анатолий е това, 
че тя е градивна, по зи тив на и 

не е на со че на сре щу ос та на ли
те кан ди да ти за кмет на об щи
на Монтана. Потокът от обиди, 
компромати, кой то за ли ва пуб лич
но то ни пространство, е не дос той
но дело. Дори да има из вър ше ни 
прес тъп ни деяния, до ка то не се 
про из не сат съ деб ни те органи, ни
кой ня ма пра во да пет ни никого. 
Златко Живков не зас лу жа ва 
това, защото, на пър во място, е 
човек, а все ки чо век има чест и 
достойнство. За то ва и Анатолий 
от чи та по дос тойн с т во нап ра ве но
то от пре диш ни те кме то ве до то зи 
момент, но се га на пре ден план 
из ник ва за да ча та как да нап ра вим 
жи во та на граж да ни те на Монтана 
подобър. И ето от го во ра на то зи 
въпрос. 

Анатолий има ло би от вид ни 
и до ка за ли се на ши биз нес ме
ни в род ния му град да из г ра дят 
кон сер в но пред п ри ятие и за вод 
за сто ма не ни кон с т рук ции на 
но вос т ро яща та се АЕЦ „Белене”. 

В раз го во ри те ми с по
ве че то мои съг раж да ни 
то ва се при ема мно го 
положително, за що то 
кон сер в но то пред п ри ятие 
мно го бър зо ще въз ро ди 
зе лен чу коп ро из вод с т во то 
око ло Монтана. Повъз
рас т ни те хо ра си спомнят, 

че зе лен чу ко ви по яси има ше 
око ло вся ко пого ля мо се ли ще 
в региона. Всичко то ва ще да де 
хляб на хората. Има и такива, 
ко ито мал ко са скеп тич ни за това, 
но не ка да по вяр ват на Анатолий, 
за що то то ва е пъ тят за бъ де що
то уп рав ле ние на общината. Като 
дъл го го ди шен офи цер Анатолий е 
с до ка за ни ка чес т ва на ко ман дир 
и пре по да ва тел и е найпод хо
дя щи ят от се гаш ни те кан ди да ти 
по от но ше ние на способностите, 
ко ито при те жа ва в сис те ма та 
на управлението. Много на ши 
вид ни во ен ни дей ци са до ка за
ли в близ ко то и не да леч но то ни 
минало, че и на ци вил ни пос то ве 
си ос та ват чу дес ни ръководители. 
Показателен е при ме рът с ге роя 
от Одрин, Чаталжа и Дойран 
ге не рал Владимир Вазов, кой то 
ка то кмет на София е из вър шил 
бла го ус т ро ява не за векове. Аз 
вярвам, че и Анатолий Младенов, 
ако бъ де из б ран за кмет на об
щи на Монтана, ще бъ де мон тан
с ки ят ге не рал Вазов. Нека да му 
се доверим. От то ва ще спе че лят 
всич ки хора.

Павлин ГЕОРГИЕВ
Монтана, 16.09.2011 г.

Вярвайте на 
Анатолий!

Златко Живков е
регистриран за
участие в изборите

“Вяра, морал, 
родолюбие, от го вор
ност – Национален 
иде ал за един с т во” 
вне се за ре гис т ра ция 
в Общинската из би ра
тел на ко ми сия кан ди
да ту ра та на нас то ящия 
кмет на Монтана Златко 
Живков за учас тие 
в мес т ни те избори. 
Документите са кон
сул ти ра ни с екип от 
юристи, вклю чи тел но 
и с про фе сор Михаил 
Константинов.

Избрахме 
Кръстовден, за да 
сло жим на ча ло то и 
по ис ка ме от но во до
ве ри ето на хо ра та в  
Монтана, за яви кме тът 
на Монтана Златко 
Живков. Имаме сил ни 
ар гу мен ти за това, за
що то те очак ват по ло
жи тел ни те про ме ни да 
продължат. Благодаря 
на всички, ко ито учас
т ва ха до тук в та зи 
одисея с регистрациите. 
Надявам се, че то зи път 
ня ма сред нощ ни за се
да ния и че след ня кол ко 
дни ще съм в отпуска, 
ка за още Живков.

Стъпката, ко ято 
пред п ри ех ме за ед но 
за Монтана, е за що
то вярваме, че хо ра та, 
ко ито нап ра ви ха то ва, 
тя да из г леж да по
зелена, почис та и по
съвременна, ще ра бо тят 
с още пого лям хъс и 

след ва щи те 4 години, 
за яви Диман Георгиев 
– пред се да тел на ВМРО 
– НИЕ – Монтана. 
Действията сре щу нас 
ни пра вят още по
мотивирани. Партията 
не са мо ос та ва от го
во рен пар т ньор на 
коалицията, но и се га го 
до каз ва, ка то пре дос та
вя ре гис т ра ци ята си за 
участие. В съ вет ни чес
ка та лис та има кан ди

да ти от всич ки пар
тии  СДС, ДСБ, БНД, 
Обединени земеделци, 
БЗНС, Земеделски 
на ро ден съюз, ВМРО
НИЕ, ОДС, Партия на 
бъл гар с ки те жени, СПС 
„Защита”, Обединена 
со ци ал де мок ра ция и 
“Лидер”, та ка, как то 
бя ха в пър во на чал ния 
си вариант, ка за още 
Георгиев. ■ Слово 
плюс

През изминалата седмица 
БСП  пред с та ви своя кан ди
да т за кмет на града на среща 
с журналисти в Монтана, 
ръ ко во де на от областния 
лидер на партията др Емил 
Константинов. В ек с по
зе то си той подчерта, че 
Анатолий Младенов е ре гис
т ри ран в ОИК ка то кан ди
дат на левицата и де ви зът на 
кам па ни ята ще бъ де “За про
мя на в уп рав ле ни ето и във 
ви зи ята за раз ви ти ето на об
щи на та”. Главната цел остава 
пре одо ля ва не то на без ра бо
ти ца та и прив ли ча не то на 
инвестиции. Ще во дят по зи
тив на кампания, но ня ма да 
спес тя ват истината. 

Като оце ня ват пос лед ни
те 4 го ди ни от управлението, 
в БСП считат, че е свър ше на 
мно го по лез на ра бо та за хо
ра та от общината, за ко ето 
са доп ри нес ли де пу та ти те от 
Коалиция за България, об
щин с ки те съветници, как то и 
пред се да те лят на Общинския 
съ вет Светлин Николов. 

Утвърдена е лис та та за 

съветници, чий то во дач ще 
бъ де др Емил Константинов, 
а на вто ро мяс то е Анатоли 
Младенов. В нея са вклю
че ни мла ди хора, доб ри 
специалисти, ко ито ще ра бо
тят ка то ек с пер ти в об щин с
ки те комисии. 

БСП из ди га кан ди да ти за 
кме то ве в селата: Славотин, 
Габровница, Николово, Горно 
Церовене, Студено буче, а в 
Белотинци и Стубел под к ре
пят не за ви си ми претенденти. 

Анатолий Младенов е под
к ре пен от още 6 партии: 
Движение за со ци ален 
хуманизъм, Алианц за со
ци ал ноли бе ра лен прогрес, 
Комунистическа пар
тия на България, “РОМА”, 
Български биз несблок и 
БЗНС “Ал. Стамболийски”. 

В сво ето изяв ле
ние Анатолий Младенов 
подчерта, че е вре ме об щи
на та от но во да има со ци ален 
кмет от ля во то пространство. 
Много е нап ра ве но в града. 
Той е доб ре под ре ден и 
красив, но хо ра та намаляват, 

бя гат от безработицата. “Ние 
ще съз да ва ме ус ло вия за раз
к ри ва не то на ра бот ни мес та и 
за външ ни инвестиции”, под
чер та той. Досега глав но са 
от к ри ва ни но ви ра бот ни мес
та в търговията. Кандидатът 
за кмет на БСП съобщи, че са 
про ве де ни раз го во ри с биз
нес ме ни, за яви ли ин те рес да 
направят ин вес ти ции в зе ме
де ли ето и промишлеността, 
ко ито ще се ре али зи рат в 
пър ви те две го ди ни от но вия 
мандат. Друга за да ча е съз да
ва не то на ус ло вия за биз не са 
и за да се раз ви ва той, тряб ва 
да бъ дат на ма ле ни да нъ ци те 
на мес т ни те бизнесмени.

От сре щи те си по се ла
та Анатолий Младенов е 
установил, че хо ра та се стра
ху ват от краж би и из де ва
тел с т ва, и от властта. Той 
пред ла га да се съз да де об
щин с ка фир ма за си гур ност и 
ох ра на на се ла та и сел с кос то
пан с ка та продукция. 

В об лас т та на кул ту ра та и 
на спор та не го ви те идеи са 
да се сти му ли ра учас ти ето на 

мла дежите в шко ли по из кус
т ва та и спорт. Той обещава: 
"Ще работим Монтана 
да се превърне в град 
привлекателен за младите".

За да се под по ма гат мла ди
те семейства, не го во то пред
ло же ние е всич ки бе бе та да 
по лу ча ват без п лат на хра на от 
млеч ни те кухни. Добра за ре
али зи ра не е иде ята въз рас т
ни те хо ра от се ла та да мо гат 
да пъ ту ват без п лат но един 
път в сед ми ца та до града, за 
да оти дат на ле кар или да си 
ку пят лекарства. Необходима 
на Монтана е нощ на аптека. 
А в сфе ра та на об ра зо ва ни
ето е илю зия да смятаме, че 
мо же да се от к рие ВУЗ, но е 
въз мож но да се от к ри ят цен т
ро ве за дис тан ци он но обу че
ние на елит ни вузове. 

С иде ите за бъ де що то раз
ви тие на об щи на Монтана, 
ко ито пред ла га кан ди дат
кме тът на БСП Анатолий 
Младенов, ръ ко вод с т во то на 
пар ти ята мо би ли зира своя 
елек то рат за победа.■ Слово 
плюс

Анатолий Младенов,кандидатзакметнаМонтана,издигнатотБСП:

Монтана да е желана и от мла ди те


