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

0876/ 537 952

Борован с богата
проектна програма
пред изборите

ПЕТЪР ЦВЕТКОВСКИ

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.)

► Ремонтираният площад на Борован                      СНИМКИ: АРХИВ
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Ден на отворени врати
в АЕЦ “Козлодуй”
Ден на отворени врати ще се
проведе в АЕЦ “Козлодуй” на
15 октомври 2011 г. (събота).
В програмата на инициатива
та са предвидени посещения
на командни и машинни зали
на енергийни блокове, както
и демонстрации на работа с
противопожарна техника и с
мобилната лаборатория за мо
ниторинг на околната среда.
В Деня на отворени вра
ти АЕЦ “Козлодуй” може да
бъде посетена без предвари
телна заявка или записване.
Достъпът до площадката на
централата ще се оформя сре
щу документ за самоличност,
като децата трябва да са с
пълнолетен придружител.
Посрещането и регистраци
ята на гостите ще се извър
шват от 8.30 до 14.30 часа в
Информационния център на

АЕЦ “Козлодуй”. За разглежда
нето на обектите в централата,
включени в маршрутите за
посещение, ще се сформират
групи по реда на регистрация
на посетителите, като водачи
са експерти от АЕЦ.
В Деня на отворени врати
на всеки кръгъл час от 8.00
до 14.00 часа за посетители
те на атомната центр
 ала е
осигурен безплатен автобу
сен транспорт, тръгващ от гр.
Козлодуй (с начална спирка
“Бриз”) към Информационния
център на АЕЦ “Козлодуй”.
Тези, които пътуват с лични
автомобили, ще бъдат пропус
кани на контролно-пропуска
телните пунктове.
Допълнителна информа
ция може да бъде получена
на телефони: 0973/7-21-00 и
0973/7-35-37. ■Слово плюс

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”
ЕНЕРГИЯ ЗА
ЧИСТА ПРИРОДА
KOZLODUY NPP
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Ремонтират булевард
“Панония” във Видин
Диана СИРАКОВА

Най-после започна
ремонтът на булевард
„Панония”. В церемони
ята по полагане на първа
та копка участваха пред
ставители на Община
Видин, възложител на
ремонта, консорциумът,
определен за изпълнител,
областн
 ата администра
ция и народният предста
вител Владимир Тошев.
Водосвет за началото

на ремонта направи ар
химандрит Поликарп.
Първата копка е извър
шена от специализирана
техника, с която ще се из
върши реконструкцията,
а според представители
на фирмата-изпълнител
на обекта, ремонтът ще
приключи до месец.
Изготвянето на техни
ческия проект за рекон
струкция на булеварда
е възложено преди три

години. Средствата за
изпълнение на обекта
възлизат на 4 милиона
и 700 хиляди лева и са
осигурени след майското
посещението на преми
ера Борисов във Видин.
Договорът за изпъл
нение на реконструк
цията е подписан на
20 септември. За да
започнат строителните
дейности, авансово са
преведени 500 хиляди

лева.
Ще бъдат ремонтирани
3850 метра, без надлеза
по булеварда. Проектът
за пълното рехабили
тиране предвижда съз
даване на три кръгови
движения, преасфалти
ране на пътните платна,
изграждане на водоотто
ци и тротоари, оформяне
на зелените пространст
ва между платната и дру
ги дейности. ■

лагодарен съм
"Б
на посолството
на Съединените амери
Посланик Джеймс Уорлик
кански щати и на Негово
превъзходителство
посланик Уорлик за вни
манието към Монтана",
заяви Златко Живков
– досегашен кмет на

общината и кандидат
за четвърти мандат.
Срещата на Живков с
дипломата се проведе
малко преди обяд сред
съкровищата, истори
ческите находки и зана
ятчийските произведе
ния в експозиционната
зала на Историческия
музей. Като Живков и
Негово превъзходител
ство Джеймс Уорлик е
магистър по история.

подаде ръка на Златко
Живков в Монтана

В разговора двама
та обсъдиха бъдещото
си взаимодействие за
развитието на Монтана.
Американският посла
ник заяви, че с удовол
ствие ще гостува тук и
през декемвр
 и, когато
се навършват 120 го
дини от обявяването
на градския статут на
общината.
Ние винаги сме ра
ботили много добре
по всички действащи

американски програми
в България, отбеля
за Живков. В Монтана
редовно работят доб
роволци от Корпуса на
мира. Последния проект,
който реализирахме
заедно, бе обновява
нето на детска градина
“Здравец” в Монтана.
Основният ремонт на
фасадата, дограмата на
сградата, занималните
и кабинетите бе фи
нансиран от Отдела за

военно сътрудничество
на САЩ в размер на 100
хиляди долара. Тази по
мощ бе голям подарък
за децата, родителите
и персонала на детска
та градина. Благодаря
отново на посланик
Уорлик за протегнатата
ръка, каза Живков.
На срещата присъст
ваше и лидерът на СДС
Мартин Димитров. В
разговор преди прескон
ференцията тримата по
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Венцислав Станев посети
видинския квартал „Калето”
Ден след срещата си с хора
та от Дунавци кандидатът за
кмет на партия РЗС Венцислав
Станев се срещна и с жителите
на видинския квартал „Калето”.
Мероприятието, което се про
веде в градината на ресторант
„Бонония”, е част от предиз
борната обиколка на сочения за
един от фаворитите, претендент
за кметския стол. Десетки граж
дани от Видин, и в частност
„Калето”, изпълниха масите в
заведението, за да се запознаят
отблизо с екипа и платформата
на Венцислав Станев. Приятели
и колеги на Станев подкр епиха
неговата платформа, позовавай
ки се на опита му като директор
на СОУ „Цар Симеон Велики”.
Кандидатът с №14 посе
ти кварталите „Гео Милев” и
„Панония”, където се запозна
отблизо с проблемите на хората
там. ■Слово плюс
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САЩ финансират
ремонт на дом за
възрастни
в с. Добри дол
Посланик Джеймс Уорлик и министърът на тру
да и социалната политика Тотю Младенов пре
рязаха лентата на обновения дом за възрастн
и
хора с деменция в с. Добри дол, Монтанско.
Правителството на САЩ предостави безвъзмез
дно финансиране на стойност 118 000 долара за
този проект, като част от Програмата за хумани
тарна помощ на Министерството на отбраната
на САЩ. С помощта на тези средства българска
та фирма-изпълнител подмени покрива на сгра
дата и преустрои неизползваемата театрална
зала в жилищни пространства, които осигуряват
по-добро качество на живот за обитателите на
дома. Така обновените помещения предоставят
модерни и подобрени условия за живот и работа
за 50-те обитатели и 31 служители на дома.
През последните две години Отделът за военно
сътрудничество финансира безвъзмездно хума
нитарни проекти в България на стойност над 1
369 553 долара. Американски и български воен
нослужещи допринасят за успешното приключ
ване на проектите със своя доброволен труд. В
рамките на тази програма правителството на
САЩ си сътрудничи с неправителствени органи
зации и местни български фирми в съответствие
със социалната и икономическа стратегия на
Република България. ■Слово плюс

литици са коментирали
отказа за регистрация
и лишаване от учас
тие в местните избори
на 12 десни партии в
Монтана. Демокрацията
е състезание на хора и
идеи, каза Димитров, и
нека хората имат право
да избират.
„България е свобод
на демократична стра
на и това не трябва да
се забравя, каза още
Живков. И е недопусти

мо да се правят опити,
характерни за близкото
минало, които целят
нарушаване на основни
права на гражданите.
Още един забележи
телен подарък получиха
монтанчани от посла
ника на САЩ. На обяд
оркестърът на воен
новъздушните сили на
САЩ в Европа „Крилете
на Дикси” изнесе кон
церт в градската
градина.■Слово плюс

Ген. Валери Стаменов:
Общинският бюджет да
се изразходва справедливо
Кандидетът за кмет на oбщина Враца ген. Валери
Стаменов се срещна с жителите на селата Чирен и Лиляче.
Гости на срещите бяха и кандидатите за общински съветни
ци от ВМРО-Българско национално движение –Движение
за европейска интеграция Красимир Богданов, Кирил
Илиев, Красимир Ангелов, инж. Иван Младенов, Станислав
Стаменов, Марин Цветков, Ивалина Върбовска, Огнян
Цветков. Стаменов, Богданов и Илиев, направиха отчет за
досегашната си дейност. Отчетени бяха действията срещу
закриването на поделението във Враца, протестите срещу
енергиините монополисти, безпрецедентното закриване на
11 общински училища, разобличаването на нарушенията
при сделката с депото за твърди битови отпадъци и др.
Ген. Стаменов представи управленските си идеи, сред
които открои: необходимостта от справедливо израз
ходване на общинския бюджет по отношение на селата,
нуждата от общинска полиция за охрана на замеделска
та продукция и имуществото на хората, подобряване на
инфраструктурата, създаването на модерни информацион
ни системи във всяко село, даващи възможност за елект
ронно обслужване и връзка с oбщина Враца.
Ген. Сатаменов и листата за общински съветници на КП
«ВМРО-Българско национално движение – Движение за
европейска интеграция» са с №45 в бюлетината. ■Слово
плюс
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ - МОНТАНА

ПРОМЯНА, РАБОТА, СИГУРНОСТ
Програма за развитие и управление на
Община Монтана - 2011 – 2015 г.
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:

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
СЪЗДАВАНЕ НА БЛАГОПРИЯТЕН
център“ за дейности по информиране
ИНВЕСТИЦИОНЕН КЛИМАТ ЗА
и консултации на земеделските
РАЗКРИВАНЕ НА НОВИ РАБОТНИ
производители относно възможностите
МЕСТА И ПОВИШАВАНЕ
и финансовите инструменти,
ДОХОДИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО:
подпомагащи селскостопанската
Разработване и прилагане на
политика на ЕС; обучение и подкрепа
общинска стратегия за привличане на
за подготовка на проекти по
вътрешни и външни инвестиции;
инвестиционни програми; подготовка
Подпомагане стартирането на
на земеделските стопани за въвеждане
малък и среден бизнес, развитие на
на европейските стандарти по
междуфирменото сътрудничество и
отношение на производството.
насърчаване развитието на публичноПодготовка и реализиране на
частното партньорство;
Развитие и разширяване дейността на програма за пълна идентификация
на собствеността на земите от
бизнес инкубатора за малки и средни
общинския поземлен фонд, промяна
предприятия. Разработване на бизнес
на предназначението на имотите с
информационна система и изграждане
инвестиционен потенциал и уедряване
на бизнес мрежа;
на тези, за които е възможно с цел
Разработване и реализиране на
превръщането им в по-атрактивни за
проект за организиране на стажантски
купуване.
програми за ученици и студенти от
Разясняване на животновъдите
общината в частни фирми и общинската
чрез кметовете на населените
администрация;
места и кметските наместници за
Подобряване на съществуващата и
възможностите за наемане на земя
изграждане на нова инфраструктура
от общинския поземлен фонд (мери
за нуждите на професионалното
и пасища) с цел кандидатстване
образование, обучение през
за финансиране по схемите за
целия живот и преодоляване на
подпомагане на земеделските стопани.
неграмотността при спазване на
Създаване на „Пазар на
принципа за равни възможности;
производителя“ - селскостопанска
Разработване на схема на
борса за улесняване достъпа на
сътрудничество и взаимодействие

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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Качественото образование
е приоритет на ГЕРБ
Над 100 учители присъстваха
на предст авянето на програ
мата на ГЕРБ „ЗА качествено
образование“ в община Враца
на Международния ден на
учителя. „Едва ли има дру
га политическа сила, в чиято
листа да има толкова предста
вители на преподавателската
професия както в нашата“,
каза кандидатът на ПП ГЕРБ
за кмет на Враца инж. Петя
Аврамова. „Това е факт, защото
образованието е приоритет за
политиката на ГЕРБ не само в
община Враца, но и на наци
онално ниво“, подчерта тя.
С увеличаване на капаци
тета и специалностите в две
те професионални гимназии
във Враца – новооткритата
„Димитраки Хаджитошин” и
Професионалната гимназия по
търговия и ресторантьорство
– се ангажира Петя Аврамова.
Преди дни на среща с нея
предст авители на туристически
компании поставиха въпроса
за обучение на повече кадри за
бранша. „Образованието тряб
ва да бъде ориентирано към
професионалната реализация“,
смята тя.
Осигуряването на финансо
ва стабилност и устойчивост
на детск ите и учебни заведе
ния във Враца е най-важният
приоритет в образователната
програма на ГЕРБ според кан
дидата на партията за кмет на
общината. «Има много начини
за нейното постигане - въвеж
дане на делегирани бюджети и
в детските градини, разширява
не на обхвата на пет и шест го
дишните деца в подготвителни
за училище групи, увеличаване
на възможностите за реализи
ране на собствени приходи от
общинска собственост в учи
лищата и детските градини»,
добави Петя Аврамова. Разширяване на целодневната органи
зация за учениците до 7-и клас,
която към момента покрива
66% от учениците и запазване
на таксата от 2 лв. за ученичес
ко столово хранене предвижда
Елеонора ЦАНОВА
ова, нашият град, кой
то разполага с всички
природни дадености, да се
превърне в център на истори
ческия и културния туризъм е
мечта, споделяна от врачани,
но досега едва-едва докосната
от управляващите
Отчитайки днес свършеното
в тази област за четиригодиш
ния мандат на управление на
ГЕРБ и представяйки сво
ята програма и виждани
ята си за бъдещото разви
тие на туризма като кан
дидат за кмет на Враца,
инж. Петя Аврамова
посочи много свършени,
но и много неща, които си
остават все така в далечното
бъдеще. Един от основните
проблеми, който се поставя от
радетелите на туризма - во
доснабдяването на Врачанския
балкан, се дъвка поне от три
десетилетия. И сега той беше
поставен отново от директора
на Природен парк “Врачански
балкан” Николай Ненчев. Петя
Аврамова заяви, че има под
готвени два проекта за водос
набдяването на безводния наш
Балкан, водила е разговори с
министъра на екологията Нона
Караджова и има от нея увере

Т

във Враца

още програмата на ГЕРБ. В нея
се акцентира и върху изгражда
не на нови филиали на детски
градини в ЦДГ ”Европейчета”
във Враца и ОДЗ ”Българче”
в с.Нефела. Предвидено е и
саниране на сградите на Детска
ясла № 2, ОУ ”Христо Ботев”
– с. Паволче, Професионална
гимназия по търговия и ресторантьорство, Център за работа
с деца и Средношколско обще
житие – Враца. На дневен ред
са и вътрешни ремонти и обо
рудване за детските градини
на територията на общината,
както и осигуряване на достъп

ност за деца с увреждания до
всички учебни заведения.
По традиция представянето
на програмата на ГЕРБ за след
ващия мандат беше придруже
но с отчет на свършеното от
общината в сферата на образо
ванието през последните че
тири години. Над 11 млн. лв. е
осигурила община Враца в пос
ледните 4 години за модерни
зиране на материалната база на
училищата и детск ите градини
в общината, отчете Малина
Николова, председател на ОбС
Враца и директор на НУ „Иван
Вазов“. Инвестираните средст 

ва са от собствено финансира
не на общината, 6 проекта по
програми на Министерство на
образованието, младежта и на
уката за над 3 млн. лв. и близо
6 млн. лв. привлечени от общи
ната по проект за обновяване
на образователната инфрас
труктура от ОП „Регионално
развитие“. С тези средств а са
изградени 3 нови детски гра
дини в селата Чирен, Баница
и Вировско, ремонтирани са
кухни и столове в няколко
училища в общината, основ
но ремонтирани и оборудвани
са почти всички училища на

нието, че се търсят средства за
тези проекти.
“Превръщането на Враца
в търсена туристическа
дестинация”. Под това мото
председателят на общинс
кия съвет Малина Николова
представи свършеното от ад
министрацията досега. Сред
най-важните неща, залегнали
в този отчет, бяха изгражда
нето на мултифункционален

та одобрени, но без отпуснати
пари за реализация, са два
проекта - “Враца - европейс
ка културна дестинация “ за
5 400 000 лева и “Ежегоден
фестивал “Враца- древна и
млада “ на стойност половин
милион. Към създаденото в
мандата общинско предп
риятие “Спорт и туризъм”, в
програмата на кандидата за
кмет инж. Аврамова сега се

земеделието са обеща
ли водоемът и земите
наоколо да се прехвър
лят на общината, а чрез
публично-частно парт
ньорство да се търсят
пари за изграждането на
спортно-гребна база и
превръщането на това
място в зона за почивка
и отдих на врачани, за
каквато вече има разра

територията на община Враца
и са изградени 5 нови спортни
площадки, както и асансьор
за деца с увреждания в СОУ
”Отец Паисий“.
Община Враца е осигурила
и компютри за всички детски
заведения. В изпълнение на
Стратегия за развитие на об
разованието в Община Враца
2007-2011г. е оптимизирана
мрежата от детски заведения
като са съхранени броя на сгра
дите и групите, изпълнена е и
програма за оптимизация на
училищната мрежа, по която
са създадени средищни учили
ща на територията на цялата
община.
«С въвеждането на делеги
рани бюджети в училищата
от общината, им бяха дадени
права да реализират собств е
ни приходи от общинска соб
ственост“, каза още Малина
Николова. „Успяхме да пос
тигнем финансова стабилност
и устойчивост в училищното
образование, което доведе до
отпадане на необходимостт а от
дофинансиране на маломерни
паралелки“, добави кандидатът
за общински съветник от ГЕРБ.
В мандат 2007 – 2011 Община
Враца е осигурила училищен
транспорт на 480 ученици с
училищни автобуси или с безп
латни карти за пътуване.
Столовото хранене в общи
ната за учениците в целодневна
организация е възстановено, а
от настоящата година от данъ
ци и такси са освободени, ос
вен общинските и държавните
училища.
„Всичко това е постигнато
благодарение на упорития труд
и общите усилия на местната
власт, областна администрация,
регионалния инспекторат и
всички вас“, каза кандида
тът за общински съветник
от ГЕРБ Татяна Василева.
„Постигаме резултати, само
когато сме заедно“, завърши
тя. Благодарение на тези уси
лия преди дни Педагогическия
колеж във Враца полу
чи статута на филиал на
Великотърновския университет
и така града ни вече има нов
университет, припомниха от
ГЕРБ. ■ Слово плюс

Враца е привлекателна със своите
спортни и туристически обекти
екологичен център НАТУРА и
туристически информационен
център за 185 000 лева, в пар
тньорств о с Природен парк
“Врачански балкан “, екопътека
и подобряване на инфраст
руктурата до Божият мост и
“Понора” за 28 000 лева, Враца
има четири спечелени проекта
в конкурса на тема “Обичам
природата - и аз участвам “,
през май бе одобрен проектът
за “На градовете - партньори
в мрежа“, градът ни е част от
регионалното сдружение “От
Дунава до Балкана”. До момен

поставят нови, много по-високи
изисквания.
Започнатият и разработен
още през първите години от
екипа на Тотю Младенов ма
щабен проект “Развитие на
устойчив туризъм в община
Враца. Леденика-туризъм без
сезони”, след дълги перипе
тии и промени беше спечелен
тази година от врачанск а
та управа. Освен този голям
проект се обещава да бъдат
използвани по-добре даденос
тите около язовир “Дъбника”,
като от Министерството на

ботен идеен проект. Ще
се направи пешеходна
алея и велоалея около река
Лева, която да свързва магазин
“Кауфланд” с прохода Вратцата,
както и възраждането на мяс
тото между прохода Вратцата и
Згориград и възстановяване на
някогашния открит басейн там.
Николай Ненчев, един от
хората най-тясно свързани с
туризма във Враца, постави
въпроса за разработването на
бъдещ устройствен план на
терените на Врачанския бал
кан и изрази увереност, че щом

има технически проект за нов
лифт, все някога такъв ще има.
Според него Враца се нуждае
от още една туристическа ат
ракция, свързана със скалите
и прохода Вратцата. За раз
витието на спортния туризъм
- ски, делта- и парапланеризъм,
велоспорт, се изказа и об
щинският съветник Момчил
Калистратов.Представител на
хората от този бранш поставиха
остро въпроса за качеството на
кадрите в туризма и че такива
поне в града ни не се готвят.■

