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ЕНЕРГИЯ ЗА 
ЧИСТА ПРИРОДА
KOZLODUY NPP

Вестникътеотворен
завашитепослания
къмизбирателите-
нашите чи та те ли от ця ла 
Северозападна България!
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Крум КРУМОВ
Министърът на ре

ги онал но то раз ви тие  
Лиляна Павлова нап ра ви 
пър ва коп ка за ре монт 
на пъ тя МонтанаСофия 
през про хода Петрохан. 
Символичното на ча ло на 
стро ител ни те дейнос ти 
бе да де но в мес т нос т та 
Чапраза над Берковица, 
къ де то е пред ви де но да 
има об хо ден път. 

Министър Павлова 
обяви, че за 2 г. в ре ха
би ли та ци ята на пъ тя ще 
бъ дат вло же ни 23 млн. 
лв, ка то су ма та е дър
жав но фи нан си ра не чрез 
Европейската ин вес ти
ци он на банка. Основно 
ще бъ де ре мон ти ра но 
шо се с дъл жи на 57 км. 
Строителните ра бо ти 
стар ти рат с 3 млн. лв, 
ко ито ве че са в смет ки те 
на из пъл ни теля „Алпине 
пим”, обя ви Лиляна 
Павлова. Тя при зо ва до 
на ча ло то на зим ния се зон 

шо се то да бъ де при ве де
но в доб ро състояние.

Павлова съобщи, че 
през след ва ща та го ди на в 
Се ве ро за пад на България 
ще бъ дат ин вес ти ра ни 70 
млн. лв., с които ще бъ дат 
из г ра де ни об ход ни шо се
та око ло Монтана и Враца 
и ще се ре ха би ли ти ра пъ
тят Мездра – Ботевград. 
Част от та зи су ма ще бъ де 
вло же на в ре монт и из г
раж да не на но ва об ра зо
ва тел на ин ф рас т рук ту ра и 
ту рис ти чес ки атракции. 

Държавните ин вес
ти ции ще по мог нат за 
прив ли ча не на на ши и 
чуж дес т ран ни ин вес ти
то ри в Се ве ро за пад на 
България, за раз к ри ва
не на ра бот ни мес та и 
за раз ви тие на туризма. 
Павлова коментира, че по 
то зи на чин пра ви тел с т
во то ще по ка же на дела, 
че се ве ро за пад ният край 
не е заб равнен от не го и 
му се об ръ ща спе ци ал но 

внимание.
Председателят на УС 

на аген ция „Пътна ин
ф рас т рук ту ра” Лазар 
Лазаров съобщи, че в ре
мон та на пъ тя Монтана
София през Петрохан ще 
бъ дат вло же ни 160 000 
то на ас фал то ва настилка, 
ще се из г ра ди 5 км из
ця ло нов учас тък ка то 
око лов ръс т но шо се око ло 
Берковица и ще се ре
мон ти рат 9 моста. Целия 
път, кой то в мо мен та е 
осе ян с дупки, ще бъ де 
преасфалтиран, а път
ни те плат на ще бъ дат 
разширени.

Областният уп ра ви
тел на Монтана Ивайло 
Петров бла го да ри за 
от пус на ти те от дър жа ва
та сред с т ва за об лас т та 
и коментира, че пъ тят 
през про хо да Петрохан 
ще бъ де си лен тла сък за 
раз ви ти ето на ту риз ма 
в об лас ти те Монтана и 
Видин.■

Започна ре мон т на пъ тя за София

през Петрохан

Крум КРУМОВ

Строителството на за щит на та кейо ва 
сте на по бре га на Дунав в Лом за вър

ши окончателно, съ об щи на бри финг по 
по вод края на ман да та на мес т на та власт 
кме тът на Лом Пенка Пенкова.

Стената е с дъл жи на 850 метра, из г ра де
на е по про те же ни ето на Дунавския парк в 
Лом, къ де то бе ше найнис кият учас тък от 
брега. Нейното ос нов но пред наз на че ние е 
да па зи гра да от ви со ки во ди на Дунав и да 
се пре дот в ра ти на вод не ние от реката, по
доб но на то ва от 2005 година. Освен то ва 
сте на та вър на в ду нав с кия парк 24 де ка ра 
земя, ко ито бя ха по пад на ли в ко ри то то на 
ре ка та за ра ди еро зия на брега. Тя спря 
свла чи ще в крайреч ния квар тал „Боруна”, 
ко ето бе осо бе но ак тив но през пос лед ни те 
5 години, обя ви Пенкова.

Стойността на за щит на та сте на е 10 
ми ли она лева. Средствата са от пус на ти 
от бъл гар с ко то пра ви тел с т во в пе ри ода от 
2006 до 2011 година. Основната част от 
стро ител ни те ра бо ти са свър ше ни в пе ри
ода от сеп тем в ри 2010 го ди на до сеп тем
в ри 2011 го ди на от „Главболгарстрой” АД, 
уточ ни Пенкова. ■

Защитна сте на 
за 10 млн. лв.

из г ра ди ха на Дунав
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Ще бъ дат вло же ни 160 000 то на ас фал то ва 
настилка, ще се из г ра ди 5 км из ця ло
нов учас тък ка то око лов ръс т но шо се око ло
Берковица и ще се ре мон ти рат 9 моста

6-и енергоблок
на АЕЦ Козлодуй
е спрян за
планов ремонт

На 24 сеп тем в ри 2011 г. в 2.30 ч 
1000ме га ва то ви ят шес ти енер гоб
лок на АЕЦ “Козлодуй” бе спрян за 
пла нов го ди шен ремонт.

Спирането на бло ка е в съ
от ветс т вие със съг ла су ва ния с 
“Електроенергиен сис те мен опе
ра тор” ЕАД гра фик за ра бо та на 
бло ко ве те на атом на та елек т ро цен
т ра ла за 2011 г.

В рам ки те на пла но вия прес той 
ще бъ дат из вър ше ни пред ви де ни те 
ре монт ни дейности, мо дер ни за ции 
и про фи лак ти ка на оборудването, 
как то и пре за реж да не на ре ак
то ра със све жо яд ре но гориво. 
Планирано е ре мон тът на шес
ти блок да прик лю чи в края на м. 
октомври.

Другият 1000ме га ва тов блок на 
АЕЦ “Козлодуй” – пети, ра бо ти със 
100% на то вар ва не на мощността, 
съобщиха от отдел “Връзки с 
обществеността”.■ Слово плюс

На 1 ок том в ри т. г. от 13:00 ча са, се 
провежда тест на сис те ма та за ран
но пре дуп реж де ние и опо вес тя ва не 
на на се ле ни ето в гра до ве те Монтана, 
София, Бургас, Варна, Пловдив, 
Плевен, Пазарджик, Русе, Кърджали и 
Смолян.

В из пъл не ние чл. 28 ал. 1 от 
Наредбата за ран но то пре дуп реж де
ние и опо вес тя ва не то при бедствия, в 
си ла от 7.04.2009 г., при ета с ПМС № 
70 от 27.03.2009 г., об на род ва на в ДВ, 
бр.26 от 7.04.2009 г., изм. ДВ. бр.43 
от 8 юни 2010 г. и пис ме ни ука за ния 
на ми нис тъ ра на вът реш ни те ра бо ти 
с рег. № І 25177/03.09.2011 г. в град 
Монтана ще се про ве де тест на си рен
на та система. 

Целта е да се провери тех ни чес ко то 
със то яние на си рен на та система, да 
се повишат уме ни ята на опе ра тив ни те 
де жур ни за за дейс т ва не на сис те ма та 
и из лъч ва не на ин фор ма ция на живо 
и обу че ние на на се ле ни ето за раз поз
на ва не на сигналите. ■ Слово плюс

На 1 октомври 
ще тестват 
сирените за ранно 
предупреждение
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Магазини КООП 

“Заедно на пазар”

120 години  пазаруваме
с доверие!

Поисках пра во на от
го вор във връз ка с пуб
ли ка ци ята от брой 171 
(3566) на вк “Конкурент” 
от 8 септември. В нея е 
от ра зе но изяв ле ни ето на 
на род ния пред с та ви тел от 
ПП ГЕРБ Николай Коцев, 
в ко ето той е обявил, че 
(цитирам): 

„Президентът е по ка нен 
да нап ра ви пър ва коп ка на 
нещо, ко ето мо же въ об ще 
да не се случи. Причината 
за то ва е, че про ек тът за 
ста ди он „Христо Ботев” 
е одобрен, но ня ма 
финансиране. И от но во 
ГЕРБ пос тъп ва морално. 
За да не се из ло жи 
президентът, съ от вет но
то ми нис тер с т во из п ра ти 
писмо, в ко ето се посочва, 
че па ри за раз ра бот ка та 
ня ма и подоб ре би би
ло да не се пра ви пър ва 
коп ка.”

Въпреки че за чи та те
ли те на вес т ни ка мо же и 
да е мал ко скучно, ще си 
поз во ля в име то на ис
ти на та да нап ра вя ед на 
крат ка рет рос пек ция на 
раз ви ти ето на про ек та 
„Реконструкция град с ки 
ста ди он “Христо Ботев”, 
гр. Криводол.

Той е фи нан си ран с
ев ро пейс ки 
сред с т ва по 
мяр ка 321 на 
Програмата за 
раз ви ти ето на 
сел с ки те ра йо ни 
на (ПРСР), 

ко ято се уп рав ля ва от 
Разплащателната аген
ция на „Държавен фонд 
Земеделие”. Договорът с 
фон да (№ 06/321/00053) 
е под пи сан на 11 май 
2010 г. След ка то пре ми
на ват всич ки про це ду ри 
на пред ва ри те лен кон
т рол и на въз ла га не по 
Закона за об щес т ве ни те 
поръчки, до го во ри те по 
три те ос нов ни дейнос ти – 
стро ите лен надзор, стро
ител с т во и дос тав ка на 
обо руд ва не са сключени.

Реалният старт на стро
ител с т во то за поч ва след 
окон ча тел но то съг ла су ва

не с Управляващия ор ган 
на ПРСР на вся ка про ве
де на процедура, ко ето се 
пра ви с из рич но пис мо до 
общината. 

На 29.08.11 г. ние 
по лу чих ме съг ла су ва
тел ни те пис ма за склю
че ни те до го во ри за 
стро ите лен над зор и за 
са мо то строителство. 
На 30.08.11 г (ден след 
ви зи та та на пре зи ден та 
на Република България в 
Криводол) по лу чих ме и 
пос лед но то съг ла су ва тел
но пис мо за до го во ра за 
дос тав ка на обо руд ва не за 
стадиона, с ко ето ця лос
т на та про вер ка за за ко
но съ об раз ност на всич ки 
про ве де ни про це ду ри по 
про ек та прик лю чи и то 
без ни как ви сан к ции от 
Управляващия орган.

За всички, ко ито се ин
те ре су ват от до ку мен ти те 
за раз ви ти ето на проекта, 
към нас то ящия си от го
вор при ла гам и ко пия на 
пис ма та от офи ци ал на та 
ни кореспонденция. 

Във връз ка с ос нов
ния ар гу мент на де пу та
та Николай Коцев, че за 
про ек та ня ма оси гу ре но 

финансиране, 
при ла гам ко пи ята от
уве до ми тел ни пис ма
за одоб ре ние на
аван со во плащане, с
ко ето фи нан си ра не то 
на обек та е открито
Това фи нан си ра не е в 

дос та се ри озен раз мер, 
т.е. твърдението, че ня ма 
сред с т ва за ре кон с т рук ци
ята на ста ди она прос то не 
от го ва ря на истината. 

Държах да по лу ча то ва 
пра во на отговор, за що то 
считам, че граж да ни те 
на Криводол и осо бе но 
де ца та ще се рад ват да 
зна ят ис ти на та – а тя е, че 
ще имат но во и мо дер но 
спор т но съоръжение, в 
ко ето ще мо гат да прак ти
ку ват по не 5 ви да спорт.

Искам да ка жа и ня
кол ко ду ми за мо рал на та 
стра на на пос тъп ка та на 
ГЕРБ. Не съм на ивен и 
знам мно го доб ре при
чи на та за всичко, ко ето 
се слу чи око ло пър ва та 
коп ка на обекта. Мълчах 
доста, за що то не смятам, 
че хо ра та в Криводол 
тряб ва да ста ват част от 
по доб ни гроз ни ин т ри ги 
ка то тази, ини ци ира на от 
ГЕРБ. 

Но то ва из каз ва не ми 
да ва пра во то да за явя 
пуб лич но ис ти на та по 
случая. Тя е, че 

на 26.08.11 г. 
от го во рен 
пред с та ви тел на 
из пъл ни тел на та власт
е поз въ нил (а не е 
из п ра тил писмо) в 
пре зи ден тс т во то и
е „пре по ръ чал” да не
се пра ви пър ва коп ка
по проекта
Причините считам, че 

са яс ни на всич ки и ня ма 
сми съл да ги из го ва ря ме 
още веднъж. 

Когато раз б рах за то ва 

позвъняване, лич но взех 
ре ше ние да се от ме ни 
ме роп ри яти ето по пър ва
та копка, за що то ми ста на 
ясно, че праз ни кът на 
хо ра та ще бъ де пре вър нат 
в не уме ла по ли ти чес ка 
ин т ри га от мес т но ниво, 
в ко ято ще бъ дат във ле
че ни не са мо граж да ни те 
от общината, но и пре
зи ден тът на България, 
кой то ува жи лич но праз
ни ка ни. За раз ли ка от 
всич ки пред с та ви те ли на 
управляващите, ко ито 

не при със т ва ха 
на то ва важ но за 
гра да ни събитие, 
въп ре ки офи ци ал но 
от п ра ве ни те към тях
покани
Оставям на чи та те ли те 

са ми да пре це нят „мо
рал но” ли е да съз да ваш 
ин т ри га и да пре чиш на 
ре али за ци ята на един 
из ря ден проект, спе че лен 
с уси ли ята на мно го хо ра, 
в стре ме жа си да пос тиг
неш крат кос роч ни по
ли ти чес ки цели? И до ри 
да имаш бе зо чи ето да се 
хва лиш с то ва пред ме ди
ите и об щес т во то?...

Моята цел ви на ги 
е би ла граж да ни те на 
Криводол да имат ус ло
вия да жи ве ят доб ре и 
ре кон с т рук ци ята на град
с ки ста ди он Христо Ботев 
е стъп ка в та зи посока, 
имен но за то ва дър жа ця
ла та ис ти на та за про ек та 
да ста не публична. ■

►Редакцията на в. 
“Слово плюс” раз по ла
га с ко пия от ця ла та 
документация, свър за на с 
про ек та „Реконструкция 
град с ки ста ди он “Христо 
Ботев”, гр. Криводол 
и фи нан си ра не то му – 
шест уве до ми тел ни пис
ма от Държавен фонд 
“Земеделие”. Тя е на раз по
ло же ние и на читателите.

Своята идея за де сет го ди шен мо ра то ри ум вър ху 
по ли ти чес ки те пар тии и пос та вя не то им на равна 
но га с граж дан с ки те сдру же ния и об щес т ве ни те 
неп ра ви тел с т ве ни организации раз ви са мо дни, 
след ка то лан си ра ха та зи про во ка тив на към по
ли ти ци те ни те за във Враца, кан ди датпре зи ден
т с ка та двой ка Алексей Петров и до цент Николай 
Георгиев.

Силно впе чат лен при пър ва та си сре ща с пред
с та ви те ли те на сред ния и ма лък биз нес във 
Врачанско пре ди по ве че от месец, ко га то пред не го 
биз нес ме ни те от ре ги она из не со ха дос та дан ни за 
корупция, на ру ша ва не на за ко на и на тиск от стра
на на уп рав ля ва щи те и администрацията, то га ва 
кан ди да тът за пре зи дент Алексей Петров пое ан га
жи мен та те зи тех ни проб ле ми да бъ дат до ве де ни 
до зна ни ето на глав ния про ку рор Борис Велчев, 
като обе ща да го до ве де лич но в гра да. Запитан 
от журналисти, до къ де стиг на ха пос та ве ни те от 
вра ча ни въпроси, Алексей Петров за яви , че те са 
пос та ве ни ве че на вни ма ни ето на глав ния про ку
рор и във Върховната ка са ци он на про ку ра ту ра се 
ра бо ти по тях.

Кандидатът за дър жа вен гла ва не скри 
ангажиментите, ко ито е по ел за за щи та на ин те ре
си те на во ен ни те и тех ни те семейства, как то и на 
соб с т ве нос т та на во ен но то по де ле ние във Враца, 
ко ето се зак ри ва, ка то под чер та , че тряб ва да се 
на ме ри под хо дя що то ре ше ние за пре ори ен ти ра
нето и пре обо руд ва нето му ка то цен тър за под го
тов ка за дейс т вия при риск, тъй ка то е в бли зост до 
атомната цен т ра ла в Козлодуй.

И се га Конституцията да ва пра во на пре зи ден та 
да се на ме си и ко ри ги ра дейс т ви ята на из пъл ни
тел на та власт в пол за на хората. Част от 150член
ния екип на президентството мо гат да бъ дат 
пре ори ен ти ра ни към проб ле ми те на об щи ни те и 
не фор мал ни сре щи . На ла га не то на мо ра то ри ум 
вър ху пар ти ите да не се пол з ват те с до се гаш ни те 
фи нан со ви и дру ги при ви ле гии мо же да се слу чи 
след референдум, кой то те ще предизвикат, след 
ка то вля зат на “Дондуков” 2.

Те са ка те го рич ни , че се га България жи вее във 
вре ме то на под мя на на по ли ти чес кия мо дел, по ве
че от пар ти ите са пред се да тел с ки пар тии от един 
чо век, те са фал ши ви, а по ли ти ци те не из ра зя ват 
во ля та на го ля ма част от на ро да . Те съ що ра бо
тят да се пос та ви де сет го ди шен мо ра то ри ум вър ху 
пар ти ите . То ва  ще ги пос та ви на рав на ос но ва с 
граж дан с ки те сдружения, ини ци атив ните об щес т
ве ни ко ми те ти и те ня мат да се пол з ват от щед ри те 
дър жав ни пари. ■ Слово плюсИ
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Право наотговор

Ще работим за
мораториум 
върху партиите

Алексей Петров, 
кандидатзапрезидент
наРепубликаБългария:

Николай Иванов,кметнаКриводол:

Проектът за строеж 
на ста ди он в 
Криводол е из ря ден

Финансирането му е осигурено
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Елеонора ЦАНОВА

С ин те ре сен 
пърформанс в де ня 

на есен но то рав но ден с
т вие пос рещ на вра чан с
ки ят скулптор Красимир 
Кръстев кан ди да та 
за пре зи дент Ивайло 
Калфин. Още от ран ни 
зори майс то рът на дя ла
ния ка мък под пъ на един 
ог ро мен камък, кой то 
тър ка ля ше по пло щад 
“Христо Ботев”. 

 С то ва ис кам да обе ра 
всич ка та по зи тив на енер
гия на врачани, съб ра на 
на то ва мяс то, и в съ що то 
време да смач кам ця ла та 
злоба, ярост и лошотия, 
ко ято ни е обхванала. 
Мачкаме се, то ва е на ис
ти на си зи фов с ки труд да 
жи ве еш днес  спо де ли 
той.

След ка то под не се 
цве тя пред па мет ни ка 
на Войводата в Деня 
на не за ви си мос т та на 
България, прид ру жен от 
де пу та та Георги Божинов 
и кан ди да та за вра чан
с ки кмет, под к ре пян от 
левицата, инж.Николай 
Иванов, Калфин се 
при съ еди ни към  Краси 
Кръстев и по же ла да му 

по мог не да из го ним ло
шо ти ята от нас самите. 
Заедно с др Емилиан 
Кюркчийски, член на 
ини ци атив на та гру па, 
вра ча ни, под к ре пя ща 
не го ва та кан ди да ту ра 
за дър жа вен гла ва, за
тър ка ля ха скал ния къс. 
Край кра си вия фон тан 
в центъра скулпторът 
бе под ре дил из лож ба от 
ори ги нал ни свои ка мен

ни творби.
Ивайло Калфин се 

срещ на с гру па та от 43 
човека  бизнесмени, 
пред п ри ема чи , сел с кос
то пан с ки производители, 
интелектуалци, ко ято 
е из г ра ди ла ко ми тет в 
не го ва подкрепа. Той им 
бла го да ри с ду ми те , че 
тук, във Враца, има мно
го лич ни приятели. 

 Не ис ка ме да се 

срамуваме, ко га то се сре
ща ме с на ши те ев ро пейс
ки пар т нь ори и познати, 
не одоб ря ва ме се гаш на та 
кон ф рон та ция в об щес
т во то и ос ко тя ва не то 
надолу, ко ето е опас но 
яв ле ние и смя та ме , че не
ща та се ри оз но тряб ва да 
се про ме нят  за яви пред
се да те лят на вра чан с ка та 
Търговскопро миш ле на 
па ла та Евгени Евгениев, 

под чер та вай ки, че ще 
ис кат от дър жав ния 
гла ва да под к ре пи ед
на се ри оз на ре ги онал
на по ли ти ка и от дел на 
прог ра ма за раз ви ти ето 
на Северозапада. Като 
по ръ че ние към него под
к ре пя щи те ще нас то яват 
за на ци онал на политика 
за зе ме де ли ето и за мал
кия и сред ния бизнес.

 Не тър ся постове, 
прос то виждам как 
България мо же да вър ви 
напред, ка къв е по тен
ци алът ни, България 
са ма си пречи, ня ма ме 
самочувствие, пра вим 
опас ни по ли ти чес ки ек с
пе ри мен ти  за яви кан ди
да тът за пре зи дент. 

 Европейският съ юз 
са мо мо же да над г раж да 
ед на на ци онал на док т
ри на, а ние не ре ша ва ме 
на ци онал ни те проб ле
ми ка то безработицата, 
вмес то да се раз к ри ват 
ра бот ни мес та и хо ра та 
да мо гат да си пла щат 
данъците, ти чат да ги на
тис кат с глоби, спо де ли 
на сре ща та Калфин.

Според не го по 

Дунавската стра те гия 
има ев ро пейс ки средства, 
ко ито мо гат да по мог
нат на то зи найбе ден в 
Европа регион. Освен 
това мо же да има за 
Северозапада да нъч
ни облекчения, как то и 
до пъл ни тел ни сред с т ва, 
за де ле ни от бю дже та за 
сел с ко то сто пан с т во тук. 

Калфин смя та , че 
пре зи ден тът и се га има 
дос та пра во мо щия и 
найваж но то е да ра бо
ти с институциите. На 
пре ми ера, спо де ли той, 
ин с ти ту ции не му тряб
ват, по начина, по кой то 
се от на ся с парламента, 
е вид но , че те са му са мо 
пречка. Като своя бъ де ща 
за да ча той виж да и над г
раж да не то на фун к ци ите 
на дър жав ния гла ва и 
свик ва не то на ре фе рен
ду ми по важ ни  за на ро да 
проблеми. 

Ивайло Калфин се 
срещна с мла ди те хо ра та 
от се ло Хърлец, поднесе 
цве тя пред Па мет ни ка на 
за ги на ли те във войни те 
в Мизия, сър деч но бе ше 
при ветс т ван и раз го ва ря 
с жи те ли те на об щи на 
Борован.■

Правим опасни 
политически 
експерименти

Ивайло Калфин,кандидат-президентотБСП:

Ивайло Калфин се срещна с мла ди те хо ра 
от с. Хърлец, поднесе цве тя пред Па мет ни ка
на  за ги на ли те във войни те в Мизия, 
раз го ва ря с жи те ли те на об щи на Борован

Ели Константинова
"Преди 4 г. пак тук, на па лу ба та на 

“Радецки “, пос та вих ме на ча ло то на на
ша та кам па ния и спечелихме. 

Днес те зи из бо ри ня ма как да ги 
срав ним с ни кои други. Днес всич ки 
пар тии от ста ро то ста тук во са се съ юзи
ли про тив ГЕРБ, но ние ще покажем, 
спечелвайки, че мо жем да бъ дем пър ва
та по ли ти чес ка си ла до ри в ус ло ви ята 
на криза."

С те зи ду ми пред се да те лят на пре диз

бор ния щаб на уп рав ля ва ща та пар тия 
Цветан Цветанов, за ед но с де пу та та 
Николай Коцев, на ко ра ба ле ген да 
стар ти ра ха пре диз бор на та кам па ния с 
пред с та вя не то на це лия дъ лъг спи сък от 

кан ди да ти за об щин с ки и сел с ки кме то ве 
и за об щин с ки съ вет ни ци от Врачанско. 
1528 са кан ди да ти те за сел с ки кме то ве 
на ГЕРБ в страната, 264 са ме рак ли ите 
за гра до на чал ни ци на общините, 5001 

са вклю че ни в пар тийни те лис ти за об
щин с ки съветници. 

Цветанов до ле тя на “Радецки” нап ра
во от Брюксел, след по ред но то фи ас ко 
за при ема не то ни в Шенген. Ще во дим 
кам па ния ли це в лице, позитивна, обе
ща той. Но да ли си спомня, че не го
во то пра ви тел с т во и лич но ми нис тър 
Рашидов не по мог на ха “Радецки “ да 
бъ де ре мон ти ра н и да пла ва във во ди те 
на Дунава така, как то пре ди го нап ра ви
ха бъл гар с ки те деца. ■

Агенция “Стандарт нюз”
Целта на ГЕРБ е да спе че ли кмет с ко то мяс то 

в Монтана и да про ме ни статуквото, за яви де пу
тат ка та на пар ти ята от ра йо на Искра Фидосова 
при пред с та вя не то на кан ди да та за гра до на
чал ник Людмил Сандов и лис та та за об щин с ки 
съветници.

В се гаш ния об щин с ки съ вет ГЕРБ има 10 
съветници, цел та е да ги увеличим, до ба ви 
Фидосова. Партията из диг на кан ди да ти за кме
то ве във всич ки те 12 се ла на общината, къ де то 
ще има избори. В мо мен та тя уп рав ля ва в 5 от 
тях.

Водач на лис та та е Сандов. 50го диш ни ят 
юрист ве че е уп рав ля вал гра да в ман да та 1991 
– 1995 година. Известен е ка то пър вия де мок

ра тич но из б ран 
кмет на Монтана. 
Веднага след не го 
е Златко Тодоров, 
ек с перт в Народното 
събрание.

Шестима от кан
ди да ти те за кме то ве 
са лекари. Сред тях 
са уп ра ви те лят на 
мес т на та бол ни ца 
др Цветан Тодоров 
и топ хи рур зи те 
Красимир Каменов 
и Радослав Токин. 

Има джи пи и ве те ри на рен доктор. Останалите 
са инженери, икономисти, ме ни джъ ри от час т
ния бизнес. Между тях са шам пи он по па ра шу
ти зъм и фут бо лен съдия. Кандидатът за кмет на 
се ло Габровница е ави отех ник от бив шия въз ду
шен полк.

Нито един кмет не мо же да нап ра ви ни що 
сам, той тряб ва да ра бо ти с об щин с кия съвет, 
с държавата. Само та къв екип мо же да взе ма 
найпра вил ни те решения, из тък на Фидосова. 
Научихме се да ра бо тим и мо жем да ра бо тим с 
публичност, прозрачност, чес т ност и откритост, 
до пъл ни тя.

Депутатката обяс ни включ ва не то на по ве че 
ле ка ри в лис та та с пред с то яща та ре фор ма в 
мес т на та болница, ко ято тряб ва да я нап ра ви 
во де що здрав но за ве де ние в Северозападна 
България. Монтанската МБАЛ тряб ва да се 
пре вър не в ед на от шес т те ви со ко тех но ло гич ни 
ле чеб ни ци у нас. В мо мен та прик люч ва го лям 
ре монт на сгра да та и помещенията. За но ва 
апа ра ту ра от Световната бан ка за бол ни ца та са 
оси гу ре ни 8,5 млн. лв.■

ГЕРБ ис ка 
Монтана, ще 
уп рав ля ва 
по-доб ре 
Шестима ле ка ри 
по пад на ха в лис та та 
на пар ти ята

Цветанов: Всички са се 
съ юзи ли сре щу ГЕРБ

Генерал Валери Стаменов се 
ре гис т ри ра в Общинската 

из би ра тел на ко ми сия за кмет 
на Община Враца за мес т ни
те из бо ри на 23 ок том в ри 2011 г. 
Регистрацията бе ше из вър ше на 
от име то на КП “ВМРОБългарско 
на ци онал но дви же ние – Движение 
за ев ро пейс ка ин тег ра ция” в при
със т ви ето и на Красимир Богданов 
– на чал ник на пре диз бор ния щаб, 
и инж. Иван Младенов – пред с
та ви тел на движението. Освен 
две те партии, кан ди да ту ра та на 
Стаменов се под к ре пя и от ре
ди ца граж дан с ки сдру же ния сре
щу про из во ла на енер гийни те 
монополисти, сре щу по се га тел
с т ва та над лич на та собственост, 

за пас но то войнство, Инициативен 
ко ми тет за за щи та на по де ле ние 
52380, Дамски клуб „Вратица”, пат
ри отич ни организации.

Регистрирани бя ха и 
кан ди да ти те за кме то ве 
на кметс т ва в:
с. Бели из вор – Кирил Илиев; 

с. Згориград – Огнян Цветков; с. 
Баница – Иван Иванов; с. Три кла
ден ци – Тодор Тодоров; с. Горно 
Пещене – Емил Тошов; с. Челопек 
– Христо Христов.

Листата за об щин с ки съ вет ни ци 
на “ВМРО  Българско на ци онал но 
дви же ние – Движение за ев ро пейс
ка ин тег ра ция” включ ва 22 име на 
на лич нос ти, до ка за ли съп ри час т

нос т та си с проб ле ми те на 
врачани. Включени са пред с
та ви те ли на раз лич ни граж
дан с ки сдружения, с ко ето се 
це ли граж да ни те на Враца 
да имат пря ко учас тие в ре
ше ни ята и осъ щес т вя ва не то 
на кон т рол над об щин с ка та 
ад ми нис т ра ция и ра бо та та 
на кмета. ■ Слово плюс

Ген. Валери Стаменов е
кандидат за кмет на Враца 
от име то на КП “ВМРОБългарско на ци онал но
дви же ние – Движение за ев ро пейс ка ин тег ра ция”

►На26сеп-
темвривечер-
танаплощад
“Жеравица”
ГЕРБоткрипре-
дизборнатаси
кампаниясми-
тинг-концерт.
Официалнобе-
шепредставена
кандидатурата
закметнаоб-
щинаМонтана
ЛюдмилСандов
илистатаза
общинскисъ-
ветницинаПП
ГЕРБ.Вконцер-
таучастваак-
тьораКрасимир
Радков,духови-
теоркестрина
гр.Монтанаи
селоЗамфирово
идруги
изпълнители.
СНИМКА: 
КРУМ КРУМОВ
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На 9 сеп тем в ри бе 
от к рит об но ве ни

ят пло щад  в  Борован. 
Лентата  пре ря за ха  
на род ни ят пред с та
ви тел от БСП Георги 
Божинов и уп ра ви те лят 
на фир ма та  из пъл ни
тел  “Нифе” Иво Лаков. 
На це ре мо ни ята кме
тът Петър Цветковски 
при ветс т ва всич ки 
при със т ва щи и по же ла 
ре али зи ра не на още 
но ви разработки.

С от к ри ва не то на 
ре мон ти ра ния пло щад, 
на кой то е офор мен 
и фон тан, прик лю чи 
пър ви ят  етап от из
пъл не ни ето на про
ект “Реконструкция 
и ре ха би ли та ция на 
пло щад ни прос т ран
с т ва,  тро то ар ни пло
щи, дет с ки пло щад ки, 
зе ле ни пло щи, спир ки 
за об щес т вен пре воз в 
Борован и на се ле ни те 
мес та в об щи на та". Той 
се фи нан си ра по прог
ра ма та за раз ви тие на 
сел с ки те ра йо ни 2007 
 2013 г. към зе ме дел с
ко то министерство. 

Целта на про ек та е 
да се по доб ри сре да
та на живот в се ла та 
в ра йо на . С тойнос т та 
на про ек та е 627 052 
ле ва. В раз ра бот ка та 
са вклю че ни и ре мон ти 
на пло ща ди те в се ла та 
Малорад и Нивянин.■ 
Слово плюс

Откриха 
об но ве ния
пло щад 
в Борован

Под 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 

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

БСП из ди га свои кан ди да ти за 
кме то ве в 9 от 11те об

щи ни на об ласт Монтана. В Чипровци  
ще иг ра ят за кмет в коалиция, а във 
Вълчедръм ще под к ре пят кан ди дата 
на партия БЗНС “Ал. Стамболийски”. 
Те са доказани специалист в своята 
област и отлични управленци, каза при 
представянето им пред журналисти 
председателят на партията др Емил 
Константинов.

Социалистите ще се стремят към 
една цел – във всичките общини 
на областта да имат свой кмет и 
максимален брой съветници.

„Видял съм как во ли не за 20 го
ди ни – заплахи, натиск, ку пу ва не на 
избори. Предричам, че то зи път те 
ще са осо бе но теж ки и не чес т ни”, 
заяви Венцислав Евгениев, кой то 

има пет ман да та като кмет на общи на 
Медковец и влиза в битка за шес ти път 
в един с т ве на та об щина в областта, в 
ко ято ГЕРБ не из ди га кан ди дат.

„Преди че ти ри го ди ни за гу бих с 27 
гла са в пос лед ни те 15 ми ну ти на из
бор ния ден. Опонентите ми ве че ше
тат по махалите, имат амбиции, за яви 
пред жур на лис ти кан ди да тът на БСП 
за кмет на об щи на Брусарци Деми 
Димитров.

За поста в Монтана ще се бори 
социологът Анатоли Младенов. 
Юристът Георги Горанов ще 

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 

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

Социалистите се борят за 
кметски места в Монтанско

Представям найпе че лив ша та лис та за пред с то
ящи те избори. Включените в нея хо ра жи ве ят 

и ра бо тят в Монтана. Съгражданите ги поз на ват и 
то ва ко рен но ни от ли ча ва от съперниците", за яви 
при пред с та вя не то на съ вет ни чес ка та лис та ка нди
да тът за чет вър ти ман дат за кмет на Монтана Златко 
Живков.  "Вече има ме ре гис т ра ция и ще се бо рим за 
нов мандат. Желаем да про дъл жим доб ри те про ме ни 
за Монтана. Оставяме зад гър ба си два найсет ста
бил ни и сил ни го ди ни за гра да и общината. Хората 
повярваха, че не ща та се случ ват и ни подкрепиха. 
Преди три ме се ца по ве че от 5500 чо ве ка се вклю
чи ха в под пис ка та за из ди га не кан ди да ту ра та ми за 
нов, чет вър ти мандат. Това е до ка за тел с т во за ог ром
на та под к ре па за во де на та политика", под чер та той. 

Листата на ко али ци ята е балансирана. В нея учас
т ват из вес т ни в сво ята об ласт специалисти. Те са 
инженери, педагози, банкери, лекари, юрис ти и мо га 
да заявя, че сме си лен екип. "Имаме пра во да кажем, 
ние жи ве ем в Монтана, за що то всич ки сме от то зи 
край, тук е на ши ят дом, тук работим", обя ви Живков. 
Кандидатите за кме то ве на кметс т ва съ що са доб ре 
поз на ти на хората, за що то жи ве ят тук. 

Водач на лис та та на ко али ци ята “Заедно за 
Монтана” е Златко Живков. Останалите в листата 
са: др Бойко Димитров, инж. Иво Иванов, Надя 
Горанова, инж. Диман Георгиев, Иван Георгиев, 
Валери Георгиев, Иво Гигов, Милена Нончева, 
Ангелина Стоичкова, др Павел Цочев,  инж. Ивайло 
Живков, Стилиян Каменов, Илиандър Илиев, др 
Юли Александров, Цветана Каменова, Елза Петрова, 
Симеон Васев, Борис Тачев, инж. Веселин Лаков, 
Румен Ангелов, Иво Тонев, Йордан Йорданов, др 
Пламен Мечков, Илиян Илиев, Камелия Илиева и 
Стоян Стоянов. 

"Благодаря на всич ки хора, ко ито в про дъл же
ние на око ло ме сец тряб ва ше да из тър пят всич ки 
трудности, свър за ни с ре гис т ра ци ята за учас ти ето в 
мес т ния вот", обя ви Златко Живков. "Всички ние кан
ди да ти за кме то ве и об щин с ки съ вет ни ци  ще бъ дем 
с ед на бюлетина, с един номер  31. Декларираме 
пред всич ки вас, че сме един от бор и ще ра бо тим в 
име то и за ин те ре си те на об щи на Монтана."

На 27 септември на пл. “Жеравица” в Монтана 
беше открита предизборната кампания на Коалиция 
“Заедно за Монтана”. ■ Слово плюс

Златко Живков:
Кан ди да тите за кме то ве 
и об щин с ки съ вет ни ци от 
"Заедно за Монтана" ще
бъ дат с бюлетина №31

Волен Сидеров,
кандидатзапрезидент:
И врагът ми
знае, че съм прав

►Моментотмитинганапл.“Жеравица”в
Монтана.СНИМКА: “АТАКА” - МОНТАНА

►


