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АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”
ЕНЕРГИЯ ЗА 
ЧИСТА ПРИРОДА
KOZLODUY NPP

Вестникътеотворен
завашитепослания
къмизбирателите-
нашите чи та те ли от ця ла 
Северозападна България!

Законтакти:0886/ 024 339
                          0876/ 537 952
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Избори 2011

►РемонтираниятплощаднаБорован СНИМКИ: АРХИВ
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Ден на от во ре ни вра ти ще се 
про ве де в АЕЦ “Козлодуй” на 
15 ок том в ри 2011 г. (събота). 
В прог ра ма та на ини ци ати ва
та са пред ви де ни по се ще ния 
на ко манд ни и ма шин ни за ли 
на енер гий ни блокове, как то 
и де мон с т ра ции на ра бо та с 
про ти во по жар на тех ни ка и с 
мо бил на та ла бо ра то рия за мо
ни то ринг на окол на та среда.

В Деня на от во ре ни вра
ти АЕЦ “Козлодуй” мо же да 
бъ де по се те на без пред ва ри
тел на за яв ка или записване. 
Достъпът до пло щад ка та на 
цен т ра ла та ще се офор мя сре
щу до ку мент за самоличност, 
ка то де ца та тряб ва да са с 
пъл но ле тен придружител.

Посрещането и ре гис т ра ци
ята на гос ти те ще се из вър
ш ват от 8.30 до 14.30 ча са в 
Информационния цен тър на 

АЕЦ “Козлодуй”. За раз г леж да
не то на обек ти те в централата, 
вклю че ни в марш ру ти те за 
посещение, ще се сфор ми рат 
гру пи по ре да на ре гис т ра ция 
на посетителите, ка то во да чи 
са ек с пер ти от АЕЦ.

В Деня на от во ре ни вра ти 
на все ки кръ гъл час от 8.00 
до 14.00 ча са за по се ти те ли
те на атом на та цен т ра ла е 
оси гу рен без п ла тен ав то бу
сен транспорт, тръг ващ от гр. 
Козлодуй (с на чал на спир ка 
“Бриз”) към Информационния 
цен тър на АЕЦ “Козлодуй”. 
Тези, ко ито пъ ту ват с лич ни 
автомобили, ще бъ дат про пус
ка ни на кон т рол нопро пус ка
тел ни те пунктове.

Допълнителна ин фор ма
ция мо же да бъ де по лу че на 
на телефони: 0973/72100 и 
0973/73537. ■Слово плюс

Ден на от во ре ни вра ти 
в АЕЦ “Козлодуй”

Борован с богата 
проектна програма
пред изборите

Цветан ИЛИЕВ
Изборът за кмет е добър повод 

на отчет за извършеното през 
изминалия мандат. С такъв отчет 
се явява и кметът на община 
Борован Петър Цветковски, 
кандидат-кмет за нов мандат 
при предстоящите избори. Той, 
заедно с Общинския съвет, 
с председател Александър 
Бецински, работиха упорито, 
с висока отговорност за 
утвърждаване на Борован като 
най-преуспяваща община през 
изминалите четири години. 

►►(Продължава на 5-а стр.)



"Благодарен съм 
на по сол с т во то 

на Съединените аме ри
кан с ки ща ти и на Негово 
пре въз хо ди тел с т во 
пос ла ник Уорлик за вни
ма ни ето към Монтана", 
за яви Златко Живков 
–  до се га шен кмет на 

об щи на та и кан ди дат 
за чет вър ти мандат. 
Срещата на Живков с 
дип ло ма та се про ве де 
мал ко пре ди обяд сред 
съкровищата, ис то ри
чес ки те на ход ки и за на
ят чийс ки те про из ве де
ния  в ек с по зи ци он на та 
за ла на Историческия 
музей. Като Живков и 
Негово пре въз хо ди тел
с т во Джеймс Уорлик е 
ма гис тър по история.

В раз го во ра два ма
та об съ ди ха бъ де що то 
си вза имо дейс т вие за 
раз ви ти ето на Монтана. 
Американският пос ла
ник заяви, че с удо вол
с т вие ще гос ту ва тук и 
през де кем в ри, ко га то 
се на вър ш ват 120 го
ди ни от обя вя ва не то 
на град с кия ста тут на 
общината.

Ние ви на ги сме ра
бо ти ли мно го доб ре 
по всич ки дейс т ва щи 

аме ри кан с ки прог ра ми 
в България, от бе ля
за Живков. В Монтана 
ре дов но ра бо тят доб
ро вол ци от Корпуса на 
мира. Последния проект, 
кой то ре али зи рах ме 
за ед но, бе об но вя ва
не то на дет с ка гра ди на 
“Здравец” в Монтана. 
Основният ре монт на 
фасадата, дог ра ма та на 
сградата, за ни мал ни те 
и ка би не ти те бе фи
нан си ран от Отдела за 

во ен но сът руд ни чес т во 
на САЩ в раз мер на 100 
хи ля ди долара. Тази по
мощ бе го лям по да рък 
за децата, ро ди те ли те 
и пер со на ла на дет с ка
та градина. Благодаря 
от но во на пос ла ник 
Уорлик за про тег на та та 
ръка, ка за Живков.

На сре ща та при със т
ва ше и ли де рът на СДС 
Мартин Димитров. В 
раз го вор пре ди прес кон
фе рен ци ята три ма та по

ли ти ци са ко мен ти ра ли 
от ка за за ре гис т ра ция 
и ли ша ва не от учас
тие в мес т ни те из бо ри 
на 12 дес ни пар тии в 
Монтана. Демокрацията 
е със те за ние на хо ра и 
идеи, ка за Димитров, и 
не ка хо ра та имат пра во 
да из би рат.

 „България е сво бод
на де мок ра тич на стра
на и то ва не тряб ва да 
се забравя, ка за още 
Живков. И е не до пус ти

мо да се пра вят опити, 
ха рак тер ни за близ ко то 
минало, ко ито це лят 
на ру ша ва не на ос нов ни 
пра ва на гражданите.

Още един за бе ле жи
те лен по да рък по лу чи ха 
мон тан ча ни от пос ла
ни ка на САЩ. На обяд 
ор кес тъ рът на во ен
но въз душ ни те си ли на 
САЩ в Европа „Крилете 
на Дикси” из не се кон
церт в град с ка та 
градина.■Слово плюс
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Диана СИРАКОВА
Най-пос ле за поч на 

ре мон тът на бу ле вард 
„Панония”. В це ре мо ни-
ята по по ла га не на пър ва-
та коп ка учас т ва ха пред-
с та ви те ли на Община 
Видин, въз ло жи тел на 
ремонта, консорциумът, 
оп ре де лен за изпълнител, 
об лас т на та ад ми нис т ра-
ция и на род ният пред с та-
ви тел Владимир Тошев. 
Водосвет за на ча ло то 

на ре мон та нап ра ви ар-
химан д рит Поликарп. 
Първата коп ка е из вър-
ше на от спе ци али зи ра на 
техника, с ко ято ще се из-
вър ши реконструкцията, 
а спо ред пред с та ви те ли 
на фир ма та-из пъл ни тел 
на обекта, ре мон тът ще 
прик лю чи до месец. 

Изготвянето на тех ни-
чес кия про ект за ре кон-
с т рук ция на бу ле вар да 
е въз ло же но пре ди три 

години. Средствата за 
из пъл не ние на обек та 
въз ли зат на 4 ми ли она 
и 700 хи ля ди ле ва и са 
оси гу ре ни след майс ко то 
по се ще ни ето на пре ми-
ера Борисов във Видин. 

Договорът за из пъл-
не ние на ре кон с т рук-
ци ята е под пи сан на 
20 септември. За да 
за поч нат стро ител ни те 
дейнос ти, аван со во са 
пре ве де ни 500 хи ля ди 

лева. 
Ще бъ дат ре мон ти ра ни 

3850 метра, без над ле за 
по булеварда. Проектът 
за пъл но то ре ха би ли-
ти ра не пред виж да съз-
да ва не на три кръ го ви 
движения, пре ас фал ти-
ра не на път ни те платна, 
из г раж да не на во до отто-
ци и тротоари, офор мя не 
на зе ле ни те прос т ран с т-
ва меж ду плат на та и дру-
ги дейности. ■

Ре мон тират бу левард 
“Панония” във Видин

Посланик Джеймс Уорлик и ми нис тъ рът на тру
да и со ци ал на та по ли ти ка Тотю Младенов пре
рязаха лен та та на об но ве ния дом за въз рас т ни 
хо ра с де мен ция в с. Добри дол, Монтанско.  
Правителството на САЩ пре дос та ви без въз мез
д но фи нан си ра не на стойност 118 000 до ла ра за 
то зи проект, ка то част от Програмата за ху ма ни
тар на по мощ на Министерството на от б ра на та 
на САЩ. С по мощ та на те зи сред с т ва бъл гар с ка
та фир маиз пъл ни тел под ме ни пок ри ва на сгра
да та и пре ус т рои не из пол з ва ема та те ат рал на 
за ла в жи лищ ни пространства, ко ито оси гу ря ват 
подоб ро ка чес т во на жи вот за оби та те ли те на 
дома. Така об но ве ни те по ме ще ния пре дос та вят 
мо дер ни и по доб ре ни ус ло вия за жи вот и ра бо та 
за 50те оби та те ли и 31 слу жи те ли на дома.  
През пос лед ни те две го ди ни Отделът за во ен но 
сът руд ни чес т во фи нан си ра без въз мез д но ху ма
ни тар ни про ек ти в България на стойност над 1 
369 553 долара. Американски и бъл гар с ки во ен
нос лу же щи доп ри на сят за ус пеш но то прик люч
ва не на про ек ти те със своя доб ро во лен труд.  В 
рам ки те на та зи прог ра ма пра ви тел с т во то на 
САЩ си сът руд ни чи с неп ра ви тел с т ве ни ор га ни
за ции и мес т ни бъл гар с ки фир ми в съ от ветс т вие 
със со ци ал на та и ико но ми чес ка стра те гия на 
Република България. ■Слово плюс

САЩ фи нан си рат
ре монт на дом за 
въз рас т ни 
в с. Добри дол

Посланик Джеймс Уорлик 
по да де ръ ка на Златко 
Живков в Монтана

Ден след сре ща та си с хо ра-
та от Дунавци кан ди да тът за 
кмет на пар тия РЗС Венцислав 
Станев се срещ на и с жи те ли те 
на ви дин с кия квар тал „Калето”. 
Мероприятието, ко ето се про-
ве де в гра ди на та на рес то рант 
„Бонония”, е част от пре диз-
бор на та оби кол ка на со че ния за 
един от фаворитите, пре тен дент 
за кмет с кия стол. Десетки граж-
да ни от Видин, и в час т ност 
„Калето”, из пъл ни ха ма си те в 
заведението, за да се за поз на ят 
от б ли зо с еки па и плат фор ма та 
на Венцислав Станев. Приятели 
и ко ле ги на Станев под к ре пи ха 
не го ва та платформа, по зо ва вай-
ки се на опи та му ка то ди рек тор 
на СОУ „Цар Симеон Велики”.

Кан ди да тът с №14 по се-
ти квар та ли те „Гео Милев” и 
„Панония”, къ де то се за поз на 
от б ли зо с проб ле ми те на хо ра та 
там. ■Слово плюс

Венцислав Станев посети 
ви дин с кия квар тал „Калето”

Кан ди де тът за кмет на oбщина Враца ген. Валери 
Стаменов се срещ на с жи те ли те на се ла та Чирен и Лиляче. 
Гости на сре щи те бя ха и кан ди да ти те за об щин с ки съ вет ни-
ци от ВМРО-Българско на ци онал но дви же ние –Движение 
за ев ро пейс ка ин тег ра ция Красимир Богданов, Кирил 
Илиев, Красимир Ангелов, инж. Иван Младенов, Станислав 
Стаменов, Марин Цветков, Ивалина Върбовска, Огнян 
Цветков. Стаменов, Богданов и Илиев, нап ра ви ха от чет за 
до се гаш на та си дейност. Отчетени бя ха дейс т ви ята сре щу 
зак ри ва не то на по де ле ни ето във Враца, про тес ти те сре щу 
енер ги ини те монополисти, без п ре це дент но то зак ри ва не на 
11 об щин с ки учи ли ща, ра зоб ли ча ва не то на на ру ше ни ята 
при сдел ка та с де по то за твър ди би то ви от па дъ ци и др.

Ген. Стаменов пред с та ви уп рав лен с ки те си идеи, сред 
ко ито открои: не об хо ди мос т та от спра вед ли во из раз-
ход ва не на об щин с кия бю джет по от но ше ние на селата, 
нуж да та от об щин с ка по ли ция за ох ра на на за ме дел с ка-
та про дук ция и иму щес т во то на хората, по доб ря ва не на 
инфраструктурата, съз да ва не то на мо дер ни ин фор ма ци он-
ни сис те ми във вся ко село, да ва щи въз мож ност за елек т-
рон но об с луж ва не и връз ка с oбщина Враца.

Ген. Сатаменов и лис та та за об щин с ки съ вет ни ци на КП 
«ВМРО-Българско на ци онал но дви же ние – Движение за 
ев ро пейс ка ин тег ра ция» са с №45 в бюлетината. ■Слово 
плюс

Ген. Валери Стаменов:
Общинският бю джет да
се из раз ход ва спра вед ли во
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ - МОНТАНА

Програма за развитие и управление на 
Община Монтана  2011 – 2015 г.

ПРОМЯНА, РАБОТА, СИГУРНОСТ

Община Монтана – развита 
икономика, с екологично селско 
стопанство, привлекателно място 
за живот, труд и отдих, модерни и 
разнообразни форми на туризъм и 
културен център с национално значение

За да стане Община Монтана такава, 
каквато всички искаме да я видим, ние 
ще работим за:

СЪЗДАВАНЕ НА БЛАГОПРИЯТЕН
ИНВЕСТИЦИОНЕН КЛИМАТ ЗА
РАЗКРИВАНЕ НА НОВИ РАБОТНИ
МЕСТА И ПОВИШАВАНЕ
ДОХОДИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО:
Разработване и прилагане на 

общинска стратегия за привличане на 
вътрешни и външни инвестиции;

Подпомагане стартирането на 
малък и среден бизнес, развитие на 
междуфирменото сътрудничество и 
насърчаване развитието на публично-
частното партньорство; 

Развитие и разширяване дейността на 
бизнес инкубатора за малки и средни 
предприятия. Разработване на бизнес 
информационна система и изграждане 
на бизнес мрежа;

Разработване и реализиране на 
проект за организиране на стажантски 
програми за ученици и студенти от 
общината в частни фирми и общинската 
администрация;

Подобряване на съществуващата и 
изграждане на нова инфраструктура 
за нуждите на професионалното 
образование, обучение през 
целия живот и преодоляване на 
неграмотността при спазване на 
принципа за равни възможности;

Разработване на схема на 
сътрудничество и взаимодействие 

с организациите на работодателите 
и синдикатите на територията на 
общината по отношение на заетостта 
и повишаването на квалификацията на 
населението в община Монтана.

Разработване на рекламни материали 
за представяне на икономическия 
потенциал на общината - брошури, 
листовки, Интернет страница и др.;

Създаване на „Агро бизнес 
център“ за дейности по информиране 
и консултации на земеделските 
производители относно възможностите 
и финансовите инструменти, 
подпомагащи селскостопанската 
политика на ЕС; обучение и подкрепа 
за подготовка на проекти по 
инвестиционни програми; подготовка 
на земеделските стопани за въвеждане 
на европейските стандарти по 
отношение на производството. 

Подготовка и реализиране на 
програма за пълна идентификация 
на собствеността на земите от 
общинския поземлен фонд, промяна 
на предназначението на имотите с 
инвестиционен потенциал и уедряване 
на тези, за които е възможно с цел 
превръщането им в по-атрактивни за 
купуване. 

Разясняване на животновъдите 
чрез кметовете на населените 
места и кметските наместници за 
възможностите за наемане на земя 
от общинския поземлен фонд (мери 
и пасища) с цел кандидатстване 
за финансиране по схемите за 
подпомагане на земеделските стопани.  

Създаване на „Пазар на 
производителя“ - селскостопанска 
борса за улесняване достъпа на 

производителите на селскостопанска 
продукция до крайния потребител. 

Изграждане на съвременен 
кооперативен пазар в Монтана;

Оземляване на безимотни граждани 
с общинска земя за производство на 
продукция за консумация или фураж за 
животни. 

Активна политика за откриването 
център за изнесено обучение 
на ВУЗ по селско стопанство за 
осигуряване на специалисти за 
развитие на високотехнологично и 
конкурентноспособно селскостопанско 
производство в региона. 

РАЗВИТИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКАТА И
СОЦИАЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА;
Рехабилитация и модернизация на 

четвъртокласните пътища, свързващи 
общинския център с останалите 
населени места;

Реализиране на пакет от мерки 
за подобряване на транспортното 
обслужване на гражданите от всички 
населени места, и общинския център;

Безплатен градски и междуселищен 
транспорт за пенсионерите в рамките 
на община Монтана за определен брой 
пътувания;

Воден цикъл на община Монтана - 
рехабилитация на водопроводната и 
канализационна мрежа; 

Проучване на възможностите за 
използване на възобновяеми енергийни 
източници /ВЕЦ, вятърни централи, 
органични отпадъци/;

Благоустрояване на селищната 
инфраструктура - паркове, детски и 
спортни площадки, велосипедни алеи, 
зони за отдих, паркинги;

Безплатна детска кухня, за всяко дете 

до едногодишна възраст;
Разкриване на денонощна общинска 

аптека;
Грижа за съществуващите и 

създаване на нови клубове на 
пенсионерите, офицерите от запаса и 
други;

Проучване на възможностите 
за изграждане на автомобилен 
и пешеходен надлез към ул. 
„Индустриална”;

Подобряване на техническата 
инфраструктура в кв. “Кошарник” и кв. 
„Огоста”;

Саниране на общински 
административни сгради, училища и 
културни институции;

Реновиране и реконструкция на 
общински сгради, предоставящи 
социални услуги;

Изграждане на център за социална 
рехабилитация и интеграция;

Изграждане на хоспис (център за 
долекуване);

Подобряване на материално 
техническата база за развитие на 
физкултурата и спорта в община 
Монтана;

Изграждане на спортни и детски 
площадки във всеки квартал на град 
Монтана;

МОНТАНА – ДУХОВЕН И КУЛТУРЕН
ЦЕНТЪР НА СЕВЕРОЗАПАДА
Модернизиране и разширяване 

на материално техническата база на 
културните институции,  спортни бази и 
терени в населените места;

Ремонт на Драматичен театър „Др. 
Асенов” и читалищата в населените 
места на община Монтана;

►►(Продължава на 5-а стр.)
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Над 100 учи те ли при със т ва ха 
на пред с та вя не то на прог ра-
ма та на ГЕРБ „ЗА ка чес т ве но 
об ра зо ва ние“ в об щи на Враца 
на Международния ден на 
учителя. „Едва ли има дру-
га по ли ти чес ка сила, в чи ято 
лис та да има тол ко ва пред с та-
ви те ли на пре по да ва тел с ка та 
про фе сия как то в на ша та“, 
ка за кан ди да тът на ПП ГЕРБ 
за кмет на Враца инж. Петя 
Аврамова. „Това е факт, за що то 
об ра зо ва ни ето е при ори тет за 
по ли ти ка та на ГЕРБ не са мо в 
об щи на Враца, но и на на ци-
онал но ни во“, под чер та тя. 

С уве ли ча ва не на ка па ци-
те та и спе ци ал нос ти те в две-
те про фе си онал ни гим на зии 
във Враца – но во от к ри та та 
„Димитраки Хаджитошин” и 
Професионалната гим на зия по 
тър го вия и рес то ран тьор с т во 
– се ан га жи ра Петя Аврамова. 
Преди дни на сре ща с нея 
пред с та ви те ли на ту рис ти чес ки 
ком па нии пос та ви ха въп ро са 
за обу че ние на по ве че кад ри за 
бранша. „Образованието тряб-
ва да бъ де ори ен ти ра но към 
про фе си онал на та ре али за ция“, 
смя та тя.

Осигуряването на фи нан со-
ва ста бил ност и ус тойчи вост 
на дет с ки те и учеб ни за ве де-
ния във Враца е най-важ ни ят 
при ори тет в об ра зо ва тел на та 
прог ра ма на ГЕРБ спо ред кан-
ди да та на пар ти ята за кмет на 
общината. «Има мно го на чи ни 
за нейно то пос ти га не - въ веж-
да не на де ле ги ра ни бю дже ти и 
в дет с ки те градини, раз ши ря ва-
не на об х ва та на пет и шест го-
диш ни те де ца в под гот ви тел ни 
за учи ли ще групи, уве ли ча ва не 
на въз мож нос ти те за ре али зи-
ра не на соб с т ве ни при хо ди от 
об щин с ка соб с т ве ност в учи-
ли ща та и дет с ки те гра ди ни», 
до ба ви Петя Аврамова. Разши-
ряване на це лод нев на та ор га ни-
за ция за уче ни ци те до 7-и клас, 
ко ято към мо мен та пок ри ва 
66% от уче ни ци те и за паз ва не 
на так са та от 2 лв. за уче ни чес-
ко сто ло во хра не не пред виж да 

още прог ра ма та на ГЕРБ. В нея 
се ак цен ти ра и вър ху из г раж да-
не на но ви фи ли али на дет с ки 
гра ди ни в ЦДГ ”Европейчета” 
във Враца и ОДЗ ”Българче” 
в с.Нефела. Предвидено е и 
са ни ра не на сгра ди те на Детска 
яс ла № 2, ОУ ”Христо Ботев” 
– с. Паволче, Професионална 
гим на зия по тър го вия и ресто-
рантьорство, Център за ра бо та 
с де ца и Средношколско об ще-
жи тие – Враца. На дне вен ред 
са и вът реш ни ре мон ти и обо-
руд ва не за дет с ки те гра ди ни 
на те ри то ри ята на общината, 
как то и оси гу ря ва не на дос тъп-

ност за де ца с ув реж да ния до 
всич ки учеб ни заведения.

По тра ди ция пред с та вя не то 
на прог ра ма та на ГЕРБ за след-
ва щия ман дат бе ше прид ру же-
но с от чет на свър ше но то от 
об щи на та в сфе ра та на об ра зо-
ва ни ето през пос лед ни те че-
ти ри години. Над 11 млн. лв. е 
оси гу ри ла об щи на Враца в пос-
лед ни те 4 го ди ни за мо дер ни-
зи ра не на ма те ри ал на та ба за на 
учи ли ща та и дет с ки те гра ди ни 
в общината, от че те Малина 
Николова, пред се да тел на ОбС 
Враца и ди рек тор на НУ „Иван 
Вазов“. Инвестираните сред с т-

ва са от соб с т ве но фи нан си ра-
не на общината, 6 про ек та по 
прог ра ми на Министерство на 
образованието, мла деж та и на-
ука та за над 3 млн. лв. и бли зо 
6 млн. лв. прив ле че ни от об щи-
на та по про ект за об но вя ва не 
на об ра зо ва тел на та ин ф рас-
т рук ту ра от ОП „Регионално 
раз ви тие“. С те зи сред с т ва са 
из г ра де ни 3 но ви дет с ки гра-
ди ни в се ла та Чирен, Баница 
и Вировско, ре мон ти ра ни са 
кух ни и сто ло ве в ня кол ко 
учи ли ща в общината, ос нов-
но ре мон ти ра ни и обо руд ва ни 
са поч ти всич ки учи ли ща на 

те ри то ри ята на об щи на Враца 
и са из г ра де ни 5 но ви спор т ни 
площадки, как то и асан сьор 
за де ца с ув реж да ния в СОУ 
”Отец Паисий“. 

Община Враца е оси гу ри ла 
и ком пют ри за всич ки дет с ки 
заведения. В из пъл не ние на 
Стратегия за раз ви тие на об-
ра зо ва ни ето в  Община Враца 
2007-2011г.  е оп ти ми зи ра на 
мре жа та от дет с ки за ве де ния 
ка то са съх ра не ни броя на сгра-
ди те и групите, из пъл не на е и 
прог ра ма за оп ти ми за ция на 
учи лищ на та мрежа, по ко ято 
са съз да де ни сре дищ ни учи ли-
ща на те ри то ри ята на ця ла та 
община. 

«С въ веж да не то на де ле ги-
ра ни бю дже ти в учи ли ща та 
от общината, им бя ха да де ни 
пра ва да ре али зи рат соб с т ве-
ни при хо ди от об щин с ка соб-
с т ве ност“, ка за още Малина 
Николова. „Успяхме да пос-
тиг нем фи нан со ва ста бил ност 
и ус тойчи вост в учи лищ но то 
образование, ко ето до ве де до 
от па да не на не об хо ди мос т та от 
до фи нан си ра не на ма ло мер ни 
па ра лел ки“, до ба ви кан ди да тът 
за об щин с ки съ вет ник от ГЕРБ. 
В ман дат 2007 – 2011 Община 
Враца е оси гу ри ла учи ли щен 
тран с порт на 480 уче ни ци с 
учи лищ ни ав то бу си или с без п-
лат ни кар ти за пътуване. 

Столовото хра не не в об щи-
на та за уче ни ци те в це лод нев на 
ор га ни за ция е възстановено, а 
от нас то яща та го ди на от да нъ-
ци и так си са освободени, ос-
вен  об щин с ки те и дър жав ни те 
училища.

„Всичко то ва е пос тиг на то 
бла го да ре ние на упо ри тия труд 
и об щи те уси лия на мес т на та 
власт, об лас т на администрация, 
ре ги онал ния ин с пек то рат и 
всич ки вас“, ка за кан ди да-
тът за об щин с ки съ вет ник 
от ГЕРБ Татяна Василева. 
„Постигаме резултати, са мо 
ко га то сме за ед но“, за вър ши 
тя. Благодарение на те зи уси-
лия пре ди дни Педагогическия 
ко леж във Враца по лу-
чи ста ту та на фи ли ал на 
Великотърновския уни вер си тет 
и та ка гра да ни ве че има нов 
университет, при пом ни ха от 
ГЕРБ. ■ Слово плюс

Качественото об ра зо ва ние
е при ори тет на ГЕРБ

във Враца

Елеонора ЦАНОВА

Това, на ши ят град, кой
то раз по ла га с всич ки 

при род ни да де нос ти, да се 
пре вър не в цен тър на ис то ри
чес кия и кул тур ния ту ри зъм е 
мечта, спо де ля на от врачани, 
но до се га ед ва  ед ва до кос на та 
от управляващите

Отчитайки днес свър ше но то 
в та зи об ласт за че ти ри го диш
ния ман дат на уп рав ле ние на 
ГЕРБ и пред с та вяй ки сво
ята прог ра ма и виж да ни
ята си за бъ де що то раз ви
тие на туризма ка то кан
ди дат за кмет на Враца, 
инж. Петя Аврамова 
по со чи мно го свършени, 
но и мно го неща, ко ито си 
ос та ват все та ка в да леч но то 
бъдеще. Един от ос нов ни те 
проблеми, кой то се пос та вя от 
ра де те ли те на туризма  во
дос наб дя ва не то на Врачанския 
балкан, се дъв ка по не от три 
десетилетия. И се га той бе ше 
пос та вен от но во от ди рек то ра 
на Природен парк “Врачански 
балкан” Николай Ненчев. Петя 
Аврамова за яви , че има под
гот ве ни два про ек та за во дос
наб дя ва не то на без вод ния наш 
Балкан, водила е раз го во ри с 
ми нис тъ ра на еко ло ги ята Нона 
Караджова и има от нея уве ре

ни ето , че се тър сят сред с т ва за 
те зи проекти. 

“Превръщането на Враца 
в тър се на ту рис ти чес ка 
дестинация”. Под то ва мото 
пред се да те лят на об щин с
кия съ вет Малина Николова 
пред с та ви свър ше но то от ад
ми нис т ра ци ята досега. Сред 
найваж ни те неща, за лег на ли 
в то зи от чет, бя ха из г раж да
не то на мултифункционален 

еко ло ги чен цен тър НАТУРА и 
ту рис ти чес ки ин фор ма ци онен 
цен тър за 185 000 лева, в пар
т нь ор с т во с Природен парк 
“Врачански бал кан “, екопъ те ка 
и по доб ря ва не на ин ф рас т
рук ту ра та до Божият мост  и 
“Понора” за 28 000 ле ва, Враца 
има че ти ри спе че ле ни про ек та 
в кон кур са на те ма “Обичам 
природата  и аз учас т вам “, 
през май бе одоб рен про ек тът 
за “На гра до ве те  пар т нь ори 
в мре жа “ , г ра дът ни е част от 
ре ги онал но то сдру же ние “От 
Дунава до Балкана”. До мо мен

та одобрени, но без от пус на ти 
па ри за ре али за ция, са два 
про ек та  “Враца  евро пейс
ка кул тур на дес ти на ция “ за 
5 400 000 ле ва и “Ежегоден 
фес ти вал “Враца древ на и 
мла да “ на стойност  по ло вин 
милион. Към съз да де но то в 
ман да та об щин с ко пред п
ри ятие “Спорт и туризъм”, в 
прог ра ма та на кан ди да та за  
кмет инж. Аврамова се га се 

пос та вят нови, мно го пови со ки 
изисквания. 

Започнатият и раз ра бо тен 
още през пър ви те го ди ни от 
еки па на Тотю Младенов ма
ща бен про ект “Развитие на 
ус тойчив ту ри зъм в об щи на 
Враца. Леденикату ри зъм без 
сезони”, след дъл ги пе ри пе
тии и про ме ни бе ше спе че лен 
та зи го ди на от вра чан с ка
та управа. Освен то зи го лям 
проект се обе ща ва да бъ дат 
из пол з ва ни подоб ре да де нос
ти те око ло язо вир “Дъбника”, 
ка то от Ми нис тер с т во то на 

зе ме де ли ето са обе ща
ли во до емът и зе ми те 
на око ло да се прех вър
ля т на общината, а чрез 
пуб лич ночас т но пар т
нь ор с т во да се тър сят 
па ри за из г раж да не то на 
спор т ногреб на ба за и 
прев ръ ща не то на то ва 
мяс то в зо на за по чив ка 
и от дих на врачани, за 
как ва то ве че има раз ра

бо тен иде ен проект. Ще 
се направи пе ше ход на 
алея и ве ло алея око ло ре ка 
Лева, ко ято да свър з ва ма га зин 
“Кауфланд” с про хо да Вратцата, 
как то и въз раж да не то на мяс
то то меж ду про хо да Вратцата и 
Згориград и въз с та но вя ва не на 
ня ко гаш ни я от к рит ба се йн там. 

Николай Ненчев, един от 
хо ра та найтяс но свър за ни с 
ту риз ма във Враца, пос та ви 
въп ро са за раз ра бот ва не то на 
бъ дещ ус т ройс т вен план на 
те ре ни те на Врачанския бал
кан и из ра зи увереност, че щом 

има тех ни чес ки про ект за нов 
лифт, все ня ко га та къв ще има. 
Според него Враца се нуж дае 
от още ед на ту рис ти чес ка ат
рак ция, свър за на със ска ли те 
и про хо да Вратцата. За раз
ви ти ето на спор т ния ту ри зъм 
 ски, дел та и па рапланеризъм, 
велоспорт, се из ка за и об
щин с ки ят съ вет ник Момчил 
Калистратов.Представител на 
хо ра та от то зи бранш пос та ви ха 
ос т ро въпро са за ка чес т во то на 
кад ри те в ту риз ма и че та ки ва 
по не в гра да ни не се гот вят.■

Враца е привлекателна със своите 
спортни и туристически обекти


