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Крум КРУМОВ
троителството на защитната кейова
стена по брега на Дунав в Лом завър
ши окончателно, съобщи на брифинг по
повод края на мандата на местната власт
кметът на Лом Пенка Пенкова.
Стената е с дължина 850 метра, изгр
 аде
на е по протежението на Дунавския парк в
Лом, където беше най-ниският участък от
брега. Нейното основно предназначение е
да пази града от високи води на Дунав и да
се предотврати наводнение от реката, по
добно на това от 2005 година. Освен това
стената върна в дунавския парк 24 декара
земя, които бяха попаднали в коритото на
реката заради ерозия на брега. Тя спря
свлачище в крайречния квартал „Боруна”,
което бе особено активно през последните
5 години, обяви Пенкова.
Стойността на защитната стена е 10
милиона лева. Средствата са отпуснати
от българското правителство в периода от
2006 до 2011 година. Основната част от
строителните работи са свършени в пери
ода от септември 2010 година до септем
ври 2011 година от „Главболгарстрой” АД,
уточни Пенкова. ■

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

0876/ 537 952

Започна ремонт на пътя за София
Ще бъдат вложени 160 000 тона асфалтова
настилка, ще се изгради 5 км изцяло
нов участък като околовръстно шосе около
Берковица и ще се ремонтират 9 моста

през Петрохан
6-и енергоблок
на АЕЦ Козлодуй
е спрян за
планов ремонт
На 24 септември 2011 г. в 2.30 ч
1000-мегаватовият шести енергоб
лок на АЕЦ “Козлодуй” бе спрян за
планов годишен ремонт.
Спирането на блока е в съ
ответствие със съгласувания с
“Електроенергиен системен опе
ратор” ЕАД график за работа на
блоковете на атомната електроцен
трала за 2011 г.
В рамките на плановия престой
ще бъдат извършени предвидените
ремонтни дейности, модернизации
и профилактика на оборудването,
както и презареждане на реак
тора със свежо ядрено гориво.
Планирано е ремонтът на шес
ти блок да приключи в края на м.
октомври.
Другият 1000-мегаватов блок на
АЕЦ “Козлодуй” – пети, работи със
100% натоварване на мощността,
съобщиха от отдел “Връзки с
обществеността”.■ Слово плюс
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На 1 октомври
ще тестват
сирените за ранно
предупреждение
На 1 октомври т. г. от 13:00 часа, се
провежда тест на системата за ран
но предупреждение и оповестяване
на населението в градовете Монтана,
София, Бургас, Варна, Пловдив,
Плевен, Пазарджик, Русе, Кърджали и
Смолян.
В изпълнение чл. 28 ал. 1 от
Наредбата за ранното предупрежде
ние и оповестяването при бедствия, в
сила от 7.04.2009 г., приета с ПМС №
70 от 27.03.2009 г., обнародвана в ДВ,
бр.26 от 7.04.2009 г., изм. ДВ. бр.43
от 8 юни 2010 г. и писмени указания
на министъра на вътрешните работи
с рег. № І- 25177/03.09.2011 г. в град
Монтана ще се проведе тест на сирен
ната система.
Целта е да се провери техническото
състояние на сиренната система, да
се повишат уменията на оперативните
дежурни за задействане на системата
и излъчване на информация на живо
и обучение на населението за разпоз
наване на сигналите. ■ Слово плюс

Министърът на ре
гионалното развитие
Лиляна Павлова направи
първа копка за ремонт
на пътя Монтана-София
през прохода Петрохан.
Символичното начало на
строителните дейности
бе дадено в местността
Чапраза над Берковица,
където е предвидено да
има обходен път.
Министър Павлова
обяви, че за 2 г. в реха
билитацията на пътя ще
бъдат вложени 23 млн.
лв, като сумата е дър
жавно финансиране чрез
Европейската инвести
ционна банка. Основно
ще бъде ремонтирано
шосе с дължина 57 км.
Строителните работи
стартират с 3 млн. лв,
които вече са в сметките
на изпълнителя „Алпине
пим”, обяви Лиляна
Павлова. Тя призова до
началото на зимния сезон

шосето да бъде приведе
но в добро състояние.
Павлова съобщи, че
през следващата година в
Северозападна България
ще бъдат инвестирани 70
млн. лв., с които ще бъдат
изградени обходни шосе
та около Монтана и Враца
и ще се рехабилитира пъ
тят Мездра – Ботевград.
Част от тази сума ще бъде
вложена в ремонт и изг
раждане на нова образо
вателна инфраструктура и
туристически атракции.
Държавните инвес
тиции ще помогнат за
привличане на наши и
чуждестранни инвести
тори в Северозападна
България, за разкрива
не на работни места и
за развитие на туризма.
Павлова коментира, че по
този начин правителст
вото ще покаже на дела,
че северозападният край
не е забравнен от него и
му се обръща специално

внимание.
Председателят на УС
на агенция „Пътна ин
фраструктура” Лазар
Лазаров съобщи, че в ре
монта на пътя МонтанаСофия през Петрохан ще
бъдат вложени 160 000
тона асфалтова настилка,
ще се изгради 5 км из
цяло нов участък като
околовръстно шосе около
Берковица и ще се ре
монтират 9 моста. Целия
път, който в момента е
осеян с дупки, ще бъде
преасфалтиран, а път
ните платна ще бъдат
разширени.
Областният управи
тел на Монтана Ивайло
Петров благодари за
отпуснатите от държава
та средства за областта
и коментира, че пътят
през прохода Петрохан
ще бъде силен тласък за
развитието на туризма
в областите Монтана и
Видин.■

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”
ЕНЕРГИЯ ЗА
ЧИСТА ПРИРОДА
KOZLODUY NPP

Слово във фокус
Алексей Петров,
кандидат за президент
на Република България:

Избори 2011

Ще работим за
мораториум
върху партиите
Своята идея за десетгодишен мораториум върху
политическите партии и поставянето им на равна
нога с гражданските сдружения и обществените
неправителств
 ени организации разви само дни,
след като лансираха тази провокативна към по
литиците ни теза във Враца, кандидатпрезиден
тската двойка Алексей Петров и доцент Николай
Георгиев.
Силно впечатлен при първата си среща с пред
ставителите на средния и малък бизнес във
Врачанско преди повече от месец, когато пред него
бизнесмените от региона изнесоха доста данни за
корупция, нарушаване на закона и натиск от стра
на на управляващите и администрацията, тогава
кандидатът за президент Алексей Петров пое анга
жимента тези техни проблеми да бъдат доведени
до знанието на главния прокурор Борис Велчев,
като обеща да го доведе лично в града. Запитан
от журналисти, докъде стигнаха поставените от
врачани въпроси, Алексей Петров заяви, че те са
поставени вече на вниманието на главния проку
рор и във Върховната касационна прокуратура се
работи по тях.
Кандидатът за държавен глава не скри
ангажиментите, които е поел за защита на интере
сите на военните и техните семейства, както и на
собствеността на военното поделение във Враца,
което се закрива, като подчерта, че трябва да се
намери подходящото решение за преориентира
нето и преоборудването му като център за подго
товка за действия при риск, тъй като е в близост до
атомната централа в Козлодуй.
И сега Конституцията дава право на президента
да се намеси и коригира действията на изпълни
телната власт в полза на хората. Част от 150-член
ния екип на президентството могат да бъдат
преориентирани към проблемите на общините и
неформални срещи. Налагането на мораториум
върху партиите да не се ползват те с досегашните
финансови и други привилегии може да се случи
след референдум, който те ще предизвикат, след
като влязат на “Дондуков” 2.
Те са категорични, че сега България живее във
времето на подмяна на политическия модел, пове
че от партиите са председателски партии от един
човек, те са фалшиви, а политиците не изразяват
волята на голяма част от народа. Те също рабо
тят да се постави десетгодишен мораториум върху
партиите. Товаще ги постави на равна основа с
гражданските сдружения, инициативните общест
вени комитети и те нямат да се ползв
 ат от щедрите
държавни пари. ■ Слово плюс

www. slovoplus. info БРОЙ 38 (798), 29 СЕПТЕМВРИ - 5 ОКТОМВРИ 2011

2

Право на отговор
Николай Иванов, кмет на Криводол:

Проектът за строеж
на стадион в
Криводол е изряден
Поисках право на от
говор във връзка с пуб
ликацията от брой 171
(3566) на в-к “Конкурент”
от 8 септември. В нея е
отразено изявлението на
народния представител от
ПП ГЕРБ Николай Коцев,
в което той е обявил, че
(цитирам):
„Президентът е поканен
да направи първа копка на
нещо, което може въобще
да не се случи. Причината
за това е, че проектът за
стадион „Христо Ботев”
е одобрен, но няма
финансиране. И отново
ГЕРБ постъпва морално.
За да не се изложи
президентът, съответно
то министерст во изпрати
писмо, в което се посочва,
че пари за разработката
няма и по-добре би би
ло да не се прави първа
копка.”
Въпреки че за читате
лите на вестника може и
да е малко скучно, ще си
позволя в името на ис
тината да направя една
кратка ретроспекция на
развитието на проекта
„Реконструкция градски
стадион “Христо Ботев”,
гр. Криводол.

Финансирането му е осигурено

не с Управляващия орган
на ПРСР на всяка прове
дена процедура, което се
прави с изрично писмо до
общината.
На 29.08.11 г. ние
получихме съгласува
телните писма за склю
чените договори за
Той е финансиран с
строителен надзор и за
европейски
самото строителство.
средства по
На 30.08.11 г (ден след
мярка 321 на
визитата на президента
Програмата за
на Република България в
развитието на
Криводол) получихме и
селските райони
последното съгласувател
на (ПРСР),
но писмо за договора за
която се управлява от
доставка на оборудване за
Разплащателната аген
стадиона, с което цялос
ция на „Държавен фонд
тната проверка за зако
Земеделие”. Договорът с
носъобразност на всички
фонда (№ 06/321/00053)
проведени процедури по
е подписан на 11 май
проекта приключи и то
2010 г. След като преми
без никакви санкц
 ии от
нават всички процедури
Управляващия орган.
на предварителен кон
За всички, които се ин
трол и на възлагане по
тересуват от документите
Закона за обществените
за развитието на проекта,
поръчки, договорите по
към настоящия си отго
трите основни дейности – вор прилагам и копия на
строителен надзор, стро писмата от официалната
ителство и доставка на
ни кореспонденция.
оборудване са сключени.
Във връзка с основ
Реалният старт на стро ния аргумент на депута
ителството започва след
та Николай Коцев, че за
окончателното съгласува проекта няма осигурено

Магазини КООП

“Заедно на пазар”

120 години пазаруваме
с доверие!

финансиране,

позвъняване, лично взех
решение да се отмени
мероприятието по първа
та копка, защото ми стана
ясно, че празникът на
хората ще бъде превърнат
в неумела политическа
интрига от местно ниво,
Това финансиране е в
в която ще бъдат въвле
доста сериозен размер,
чени не само гражданите
т.е. твърдението, че няма
средства за реконструкци от общината, но и пре
ята на стадиона просто не зидентът на България,
който уважи лично праз
отговаря на истината.
Държах да получа това ника ни. За разлика от
право на отговор, защото всички представители на
управляващите, които
считам, че гражданите
не присъстваха
на Криводол и особено
на това важно за
децата ще се радват да
града ни събитие,
знаят истината – а тя е, че
въпреки официално
ще имат ново и модерно
отправените към тях
спортн
 о съоръжение, в
покани
което ще могат да практи
Оставям на читателите
куват поне 5 вида спорт.
сами да преценят „мо
Искам да кажа и ня
рално” ли е да създаваш
колко думи за моралната
интрига и да пречиш на
страна на постъпката на
реализацията на един
ГЕРБ. Не съм наивен и
изряден проект, спечелен
знам много добре при
с усилията на много хора,
чината за всичко, което
в стремежа си да постиг
се случи около първата
неш краткосрочни по
копка на обекта. Мълчах
доста, защото не смятам, литически цели? И дори
да имаш безочието да се
че хората в Криводол
хвалиш с това пред меди
трябва да стават част от
ите и обществ ото?...
подобни грозни интриги
Моята цел винаги
като тази, инициирана от
е била гражданите на
ГЕРБ.
Криводол да имат усло
Но това изказване ми
вия да живеят добре и
дава правото да заявя
реконструкцията на град
публично истината по
ски стадион Христо Ботев
случая. Тя е, че
е стъпка в тази посока,
на 26.08.11 г.
именно затова държа ця
отговорен
лата истината за проекта
представител на
да стане публична. ■
изпълнителната власт
►Редакцията на в.
е позвънил (а не е
“Слово плюс” разпола
изпратил писмо) в
га с копия от цялата
президентството и
документация, свързана с
е „препоръчал” да не
проекта „Реконструкция
се прави първа копка
градски стадион “Христо
по проекта
Ботев”, гр. Криводол
Причините считам, че
и финансирането му –
са ясни на всички и няма шест уведомителни пис
смисъл да ги изговаряме
ма от Държавен фонд
още веднъж.
“Земеделие”. Тя е на разпо
Когато разбрах за това
ложение и на читателите.

прилагам копията от
уведомителни писма
за одобрение на
авансово плащане, с
което финансирането
на обекта е открито

Слово във фокус
С

интересен
пърформанс в деня
на есенното равноденс
твие посрещна врачанс
кият скулптор Красимир
Кръстев кандидата
за президент Ивайло
Калфин. Още от ранни
зори майсторът на дяла
ния камък подпъна един
огромен камък, който
търкаляше по площад
“Христо Ботев”.
- С това искам да обера
всичката позитивна енер
гия на врачани, събрана
на това място, и в същото
време да смачкам цялата
злоба, ярост и лошотия,
която ни е обхванала.
Мачкаме се, това е наис
тина сизифовски труд да
живееш днес - сподели
той.
След като поднесе
цветя пред паметника
на Войводата в Деня
на независимостта на
България, придружен от
депутата Георги Божинов
и кандидата за врачан
ски кмет, подкр епян от
левицата, инж.Николай
Иванов, Калфин се
присъедини към Краси
Кръстев и пожела да му

Ивайло Калфин, кандидат-президент от БСП:

Правим опасни
политически
експерименти
Ивайло Калфин се срещна с младите хора
от с. Хърлец, поднесе цветя пред Паметника
на загиналите във войните в Мизия,
разговаря с жителите на община Борован

Ели Константинова

помогне да изгоним ло
шотията от нас самите.
Заедно с д-р Емилиан
Кюркчийски, член на
инициативната група,
врачани, подкрепяща
неговата кандидатура
за държавен глава, за
търкаляха скалния къс.
Край красивия фонтан
в центъра скулпторът
бе подредил изложба от
оригинални свои камен

"Преди 4 г. пак тук, на палубата на
“Радецки “, поставихме началото на на
шата кампания и спечелихме.
Днес тези избори няма как да ги
сравним с никои други. Днес всички
партии от старото статукво са се съюзи
ли против ГЕРБ, но ние ще покажем,
спечелвайки, че можем да бъдем първа
та политическа сила дори в условията
на криза."
С тези думи председателят на предиз

срамуваме, когато се сре
щаме с нашите европейс
ки партньори и познати,
не одобряваме сегашната
конфронтация в общес
твото и оскотяването
надолу, което е опасно
явление и смятаме, че не
щата сериозно трябва да
се променят - заяви пред
седателят на врачанската
Търговско-промишлена
палата Евгени Евгениев,

подчертавайки, че ще
искат от държавния
глава да подкрепи ед
на сериозна регионал
на политика и отделна
програма за развитието
на Северозапада. Като
поръчение към него под
крепящите ще настояват
за национална политика
за земеделието и за мал
кия и средния бизнес.
- Не търся постове,
просто виждам как
България може да върви
напред, какъв е потен
циалът ни, България
сама си пречи, нямаме
самочувствие, правим
опасни политически екс
перименти - заяви канди
датът за президент.
- Европейският съюз
само може да надгражда
една национална докт
рина, а ние не решаваме
националните пробле
ми като безработицата,
вместо да се разкриват
работни места и хората
да могат да си плащат
данъците, тичат да ги на
тискат с глоби, сподели
на срещата Калфин.
Според него по

Цветанов: Всички са се
съюзили срещу ГЕРБ
борния щаб на управляващата партия
Цветан Цветанов, заедно с депутата
Николай Коцев, на кораба легенда
стартираха предизборната кампания с
представянето на целия дълъг списък от

Агенция “Стандарт нюз”
Целта на ГЕРБ е да спечели кметското място
в Монтана и да промени статуквото, заяви депу
татката на партията от района Искра Фидосова
при представянето на кандидата за градона
чалник Людмил Сандов и листата за общински
съветници.
В сегашния общински съвет ГЕРБ има 10
съветници, целта е да ги увеличим, добави
Фидосова. Партията издигна кандидати за кме
тове във всичките 12 села на общината, където
ще има избори. В момента тя управлява в 5 от
тях.
Водач на листата е Сандов. 50-годишният
юрист вече е управлявал града в мандата 1991
– 1995 година. Известен е като първия демок
ратично избран
кмет на Монтана.
Веднага след него
е Златко Тодоров,
експерт в Народното
събрание.
Шестима от кан
дидатите за кметове
са лекари. Сред тях
Шестима лекари
са управителят на
тната болница
попаднаха в листата мес
д-р Цветан Тодоров
и топхирурзите
на партията
Красимир Каменов
и Радослав Токин.
Има джипи и ветеринарен доктор. Останалите
са инженери, икономисти, мениджъри от част
ния бизнес. Между тях са шампион по парашу
тизъм и футболен съдия. Кандидатът за кмет на
село Габровница е авиотехник от бившия възду
шен полк.
Нито един кмет не може да направи нищо
сам, той трябва да работи с общинския съвет,
с държавата. Само такъв екип може да взема
най-правилните решения, изтъкна Фидосова.
Научихме се да работим и можем да работим с
публичност, прозрачност, честн
 ост и откритост,
допълни тя.
Депутатката обясни включването на повече
лекари в листата с предстоящата реформа в
местната болница, която трябва да я направи
водещо здравно заведение в Северозападна
България. Монтанската МБАЛ трябва да се
превърне в една от шестт е високотехнологични
лечебници у нас. В момента приключва голям
ремонт на сградата и помещенията. За нова
апаратура от Световната банка за болницата са
осигурени 8,5 млн. лв.■

ГЕРБ иска
Монтана, ще
управлява
по-добре

ни творби.
Ивайло Калфин се
срещна с групата от 43
човека - бизнесмени,
предприемачи, селскос
топански производители,
интелектуалци, която
е изградила комитет в
негова подкрепа. Той им
благодари с думите, че
тук, във Враца, има мно
го лични приятели.
- Не искаме да се

кандидати за общински и селски кметове
и за общински съветници от Врачанско.
1528 са кандидатите за селски кметове
на ГЕРБ в страната, 264 са мераклиите
за градоначалници на общините, 5001
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Дунавската стратегия
има европейски средства,
които могат да помог
нат на този най-беден в
Европа регион. Освен
това може да има за
Северозапада данъч
ни облекчения, както и
допълнителни средства,
заделени от бюджета за
селското стопанств о тук.
Калфин смята, че
президентът и сега има
доста правомощия и
най-важното е да рабо
ти с институциите. На
премиера, сподели той,
институции не му тряб
ват, по начина, по който
се отнася с парламента,
е видно, че те са му само
пречка. Като своя бъдеща
задача той вижда и надг
раждането на функциите
на държавния глава и
свикването на референ
думи по важни за народа
проблеми.
Ивайло Калфин се
срещна с младите хората
от село Хърлец, поднесе
цветя пред Паметника на
загиналите във войните
в Мизия, сърдечно беше
приветстван и разговаря
с жителите на община
Борован.■

са включени в партийните листи за об
щински съветници.
Цветанов долетя на “Радецки” напра
во от Брюксел, след поредното фиаско
за приемането ни в Шенген. Ще водим
кампания лице в лице, позитивна, обе
ща той. Но дали си спомня, че него
вото правителство и лично министър
Рашидов не помогнаха “Радецки “ да
бъде ремонтиран и да плава във водите
на Дунава така, както преди го направи
ха българските деца. ■

►На 26 сеп
тември вечер
та на площад
“Жеравица”
ГЕРБ откри пре
дизборната си
кампания с ми
тинг-концерт.
Официално бе
ше представена
кандидатурата
за кмет на об
щина Монтана
Людмил Сандов
и листата за
общински съ
ветници на ПП
ГЕРБ. В концер
та участва ак
тьора Красимир
Радков, духови
те оркестри на
гр. Монтана и
село Замфирово
и други
изпълнители.
СНИМКА:
КРУМ КРУМОВ

енерал Валери Стаменов се
Г
регистрира в Общинската
избирателна комисия за кмет
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на Община Враца за местни
те избори на 23 октомври 2011 г.
Регистрацията беше извършена
от името на КП “ВМРО-Българско
национално движение – Движение
за европейска интеграция” в при
съствието и на Красимир Богданов
– началник на предизборния щаб,
и инж. Иван Младенов – предс
тавител на движението. Освен
двете партии, кандидатурата на
Стаменов се подкрепя и от ре
дица граждански сдружения сре
щу произвола на енергийните
монополисти, срещу посегател
ствата над личната собственост,

запасното войнство, Инициативен
комитет за защита на поделение
52380, Дамски клуб „Вратица”, пат
риотични организации.

Регистрирани бяха и
кандидатите за кметове
на кметства в:

с. Бели извор – Кирил Илиев;
с. Згориград – Огнян Цветков; с.
Баница – Иван Иванов; с. Три кла
денци – Тодор Тодоров; с. Горно
Пещене – Емил Тошов; с. Челопек
– Христо Христов.
Листата за общински съветници
на “ВМРО - Българско национално
движение – Движение за европейс
ка интеграция” включва 22 имена
на личности, доказали съпричаст
ността си с проблемите на
врачани. Включени са предс
тавители на различни граж
дански сдружения, с което се
цели гражданите на Враца
да имат пряко участие в ре
шенията и осъществяването
КП “ВМРО-Българско национално
на контрол над общинската
администрация и работата
Движение за европейска интеграция”
на кмета. ■ Слово плюс

Ген. Валери Стаменов е
кандидат за кмет на Враца
от името на
движение –

Слово във фокус
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издига свои кандидати за
БСП
кметове в 9 от 11-те об
Социалистите се борят за
щини на област Монтана. В Чипровци
ще играят за кмет в коалиция, а във
Вълчедръм ще подкрепят кандидата
на партия БЗНС “Ал. Стамболийски”.
Те са доказани специалист в своята
област и отлични управленци, каза при
представянето им пред журналисти
председателят на партията д-р Емил
Константинов.
Социалистите ще се стремят към
една цел – във всичките общини
на областта да имат свой кмет и
максимален брой съветници.
„Видял съм какво ли не за 20 го
дини – заплахи, натиск, купуване на
избори. Предричам, че този път те
ще са особено тежки и нечестни”,
заяви Венцислав Евгениев, който

кметски места в Монтанско

има пет мандата като кмет на община
Медковец и влиза в битка за шести път
в единст вената община в областта, в
която ГЕРБ не издига кандидат.
„Преди четири години загубих с 27
гласа в последните 15 минути на из
борния ден. Опонентите ми вече ше
тат по махалите, имат амбиции, заяви
пред журналисти кандидатът на БСП
за кмет на община Брусарци Деми
Димитров.
За поста в Монтана ще се бори
социологът Анатоли Младенов.
Юристът Георги Горанов ще

П

Златко Живков:

Кандидатите за кметове
и общински съветници от
"Заедно за Монтана" ще
бъдат с бюлетина №31
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редставям най-печелившата листа за предст о
П
ящите избори. Включените в нея хора живеят
и работят в Монтана. Съгражданите ги познават и

това коренно ни отличава от съперниците", заяви
при представянето на съветническата листа канди
датът за четвърти мандат за кмет на Монтана Златко
Живков. "Вече имаме регистр
 ация и ще се борим за
нов мандат. Желаем да продължим добрите промени
за Монтана. Оставяме зад гърба си дванайсет ста
билни и силни години за града и общината. Хората
повярваха, че нещата се случват и ни подкрепиха.
Преди три месеца повече от 5500 човека се вклю
чиха в подписката за издигане кандидатурата ми за
нов, четвърти мандат. Това е доказателство за огром
ната подкрепа за водената политика", подчерта той.
Листата на коалицията е балансирана. В нея учас
тват известни в своята област специалисти. Те са
инженери, педагози, банкери, лекари, юристи и мога
да заявя, че сме силен екип. "Имаме право да кажем,
ние живеем в Монтана, защото всички сме от този
край, тук е нашият дом, тук работим", обяви Живков.
Кандидатите за кметове на кметства също са добре
познати на хората, защото живеят тук.
Водач на листата на коалицията “Заедно за
Монтана” е Златко Живков. Останалите в листата
са: д-р Бойко Димитров, инж. Иво Иванов, Надя
Горанова, инж. Диман Георгиев, Иван Георгиев,
Валери Георгиев, Иво Гигов, Милена Нончева,
Ангелина Стоичкова, д-р Павел Цочев, инж. Ивайло
Живков, Стилиян Каменов, Илиандър Илиев, д-р
Юли Александров, Цветана Каменова, Елза Петрова,
Симеон Васев, Борис Тачев, инж. Веселин Лаков,
Румен Ангелов, Иво Тонев, Йордан Йорданов, д-р
Пламен Мечков, Илиян Илиев, Камелия Илиева и
Стоян Стоянов.
"Благодаря на всички хора, които в продълже
ние на около месец трябваше да изтърпят всички
трудности, свързани с регистр
 ацията за участието в
местния вот", обяви Златко Живков. "Всички ние кан
дидати за кметове и общинск и съветници - ще бъдем
с една бюлетина, с един номер - 31. Декларираме
пред всички вас, че сме един отбор и ще работим в
името и за интересите на община Монтана."
На 27 септември на пл. “Жеравица” в Монтана
беше открита предизборната кампания на Коалиция
“Заедно за Монтана”. ■ Слово плюс

се състезава в Берковица.
Председателят на Общинския
съвет на БСП Надя Йосифова
е претендентът за Бойчиновци.
Историкът Деми Димитров е
кандидатът за Брусарци. Валентин
Бонов е кандидат за кмет на
Вършец. Във Вълчедръм БСП
подкрепя претендента на БЗНС
“Ал. Стамболийски” Иван Барзин,
който вече има три мандата зад
гърба си. Илич Томински се включва
в надпреварата за поста в Георги
Дамяново. В Лом БСП издига

а 9 септември бе
Н
откр
 ит обновени
ят площад в Борован.

Лентата прерязаха
народният предста
вител от БСП Георги
Божинов и управителят
на фирмата изпълни
тел “Нифе” Иво Лаков.
На церемонията кме
тът Петър Цветковски
приветств
 а всички
присъстващи и пожела
реализиране на още
нови разработки.
С откр
 иването на
ремонтирания площад,
на който е оформен
и фонтан, приключи
първият етап от из
пълнението на про
ект “Реконструкция
и рехабилитация на
площадни простр
 ан
ства, тротоарни пло
щи, детски площадки,
зелени площи, спирки
за обществен превоз в
Борован и населените
места в общината". Той
се финансира по прог
рамата за развитие на
селските райони 2007
- 2013 г. към земеделс
кото министерство.
Целта на проекта е
да се подобри среда
та на живот в селата
в района. Стойността
на проекта е 627 052
лева. В разработката
са включени и ремонти
на площадите в селата
Малорад и Нивянин.■
Слово плюс

од това мото на
пл. “Жеравица”
в Монтана се състоя
предизборният митинг на
партия “Атака”, воден от
лидера Волен Сидеров.
Присъстваха кандидатът
за вицепрезидент Павел
Шопов, областният
координатор Андриян
Асенов и кандидатът
за кмет на Монтана
Румен Ерменков. За
пръв път в Монтана
присъства на митинг
кандидатпрезидентска
двойка.
Волен Сидеров, като
поздрави всички членове
и симпатизанти на партия
“Атака” и присъстващите,
запита дали българските
граждани трябва да бъдат
купени за 20, 50 или
100 лева, продавайки
гласа и душате си, или
да имат сигурност и
самочувствие за всички
години напред. “Където
и да отида, българинът
ме пита как да живее
с помощи и мизерна
пенсия. Това е въпрос
към Бойко Борисов”, каза
още той. Националистите
са патриоти, хора
обичащи своята родина,
своето историческо
минало и недопускащи
някой да я ограбва
или продава, както се
случва напоследък. Ние
продадохме държавата
си на ЧЕЗ и Е.ОН, на
чужди фирми, чиито цени
на тока са непосилни
за бедния български
гражданин, а българският
пенсионер с малката
си пенсия трябва да
осигурява над 2000
лева пенсия на чешките
пенсионери. Златото,
което е силата и природна
даденост на България,
вместо да си остава в
страната ни, го добиват
разни чужди компании
и отива в ръцете на
чужденци, а българският

►
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досегашната кметица Пенка Пенкова,
която управлява крайдунавската
община от осем години. За шести
път кандидатът на социалистите в
Медковец е Венцислав Евгениев.
В Чипровци БСП и ЗС “Ал.
Стамболийски” създадоха коалицията
“Заедно”, която издига за нов мандат
досегашния кмет Захарин Замфиров.
Счетоводителят Деян Георгиев ще се
бори за кметския стол в Якимово.
На 27 септември в големия салон
на Младежкия дом Общинският
съвет на БСП – Монтана откри
предизборната кампания. Участие взе
кандидатът за президент на левицата
Ивайло Калфин. Бяха представени
кандидатите за кмет на общината,
общинските съветници и кметове на
кметства. ■Слово плюс

Волен Сидеров,
кандидат за президент:

И врагът ми
знае, че съм прав

►Момент от митинга на пл. “Жеравица” в
Монтана. СНИМКА: “АТАКА” - МОНТАНА

народ живее в стрес и
мизерия. Това трябва
да се промени. Сидеров
слезе от трибуната, за
да се ръкува с всеки
един от присъстващите,
всеки един, дошъл до
него. Изслуша жалбите
и проблемите на всеки
един, който поиска
да ги сподели с него,
отговори на всички
зададени му въпроси.
Той и Павел Шопов
отидоха между хората
спокойно, без охрана,
за да се смесят с тях и
чуят техните проблеми.
След това се снимаха с
членове и симпатизанти
пред фонтаните на пл.
“Жеравица”.
Волен Сидеров
посети и Видин, където
произнесе голяма реч
на 22 септември, която
е публикувана на две
страници във в. “Атака”:

“Здравейте, бдинци,
лъвове титани, нали така
се казвахте едно време.
Сега обаче виждам за
съжаление във Видин
мрак и безнадеждност.
Това, което трябваше
да направят общината,
кметът, местната
администрация – да
осветят града, да
направят сцена, да
поканят хората и да
отбележат празника
на българската
независимост, го
прави партия “Атака”.
Правим го като
националноотговорната
партия със собствени
средства, за да покажем,
че може да се поддържа
българският дух, дори
когато са заспали
администрацията, кметът
или правителството.”
■Слово плюс

Откриха
обновения
площад
в Борован

