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►►(Продължение от 3-а стр.)
Да се проучат възможностите и подкрепят 

инициативи за откриване на кино в град Монтана;
Обсъждане и актуализиране профила на 

общинската образователна система и адаптирането й 
към нуждите на икономиката;

Разработване на цялостна маркетингова 
стратегия за реклама на туристическите продукти и 
възможностите за туризъм в община Монтана;

Обновяване, реконструиране и приспособяване на 
сгради за целите на туризма, сгради представляващи 
исторически и културен интерес;

Изграждане на инфраструктура и създаване на 
условия за развитие на туризма;

Създаване на нови и грижа за съществуващите зони 
за отдих и почивка в населените места;

Създаване на Консултативен съвет по младежка 
политика и утвърждаването му като основен фактор 
при разработването, приемането и реализацията на 
всички дейности, насочени към младите хора;

СИГУРНОСТ ЗА ХОРАТА
И ИМУЩЕСТВОТО ИМ
Създаване на Общинска фирма за охрана и 

сигурност за:
Извършване на постоянно видеонаблюдение и 

охрана на училища, детски заведения и обществени 
сгради;

Жива охрана /патрули/ към училища, детски 

заведения, гробищни паркове и охрана на 
земеделските земи;

 Обслужване и осигуряване на “синя зона” и 
изграждане на паркинги;

Постоянно взаимодействие на общинска 
администрация с органите на МВР, КАТ, ДАИ 
и ПАБ с цел подобряване организацията на 
движение, транспорта, таксиметровите услуги и 
противопожарната безопасност;

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ
КАПАЦИТЕТ  НА ОРГАНИТЕ
НА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
Организиране на обучения за укрепване капацитета 

на местната власт и местните организации по 
програмиране, разработване и управление на проекти 
и ефективно усвояване на средствата от Структурните 
фондове и Кохезионния фонд;

Подготовка и кандидатстване с проекти по 
всички отворени мерки в оперативните програми на 
Европейския съюз;

Разширяване модела на административно 
обслужване на “едно гише” за подобряване на 
предоставяните услуги от местната власт;

Внедряване на система за управление на качеството 
на административното обслужване в съответствие с 
европейските стандарти; 

Създаване на механизми за ефективни дългосрочни 
партньорства между местната власт и ключови 

институции за разработване, финансиране и 
управление на съвместни проекти и прилагане 
на интегрирани програми за развитие на община 
Монтана; 

Формиране на Консултативни съвети с 
представители от местната власт, гражданското 
общество и ключови институции за координация 
и взаимодействие при решаване на приоритетни 
проблеми в община Монтана;

Развиване и утвърждаване на сътрудничеството на 
местната власт с НПО;

Избиране на общински обществен посредник /
омбудсман/;

Ефективно използване на възможностите за 
общуване с гражданите чрез Интернет - подобряване 
интернет страницата на Общината, създаване на 
достъп до електронни услуги и др.;

За изпълнението на тези мерки ние имаме енергията 
и мотивацията, и ще осигурим работа, сигурност, 
солидарност и растеж в община Монтана!

АНАТОЛИЙ МЛАДЕНОВ 
КАНДИДАТ ЗА КМЕТ

на община Монтана
издигнат от Общинската 

организация на 
БСП - Монтана

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ - МОНТАНА

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

ПРОМЯНА, РАБОТА, СИГУРНОСТ

(Продължение от 1- а стр.)
Само скептик и 

черногледец не може да 
види, че с направеното 
Борован има пълно право 
да бъде обявен за град 
и забавянето на това 
решение е несправедливо и 
безотговорно.

Като огледало може да 
бъде проектната програма, 
по която е работил кметът 
и цялото общинско 
ръководство. А тя е богата, 
мащабна, впечатляваща, 
изискваща много воля, 
упоритост, настойчивост, за 
да се реализира. Процесът 
на изграждане на Борован 
като най-българското село и 
бъдещ град, като център на 
богата стопанска дейност, на 
активна социална политика, 
на културен и спортен 
център е непрекъснат, 
динамичен, увличащ както 
ръководството, така и цялото 
население. Ако надникнем 
в проектната програма, 
не можем да не задържим 
погледа си върху това, което 
е направено и ще бъде 
направено през следващия 
мандат от кмета, който вече 
има натрупан богат опит 
и който е с изключителна 
амбиция за постигане на 
дадената му цел. С новия 
избор новият процес ще 
продължи с още по-големи 
темпове. 

Много са проектите за 
периода 2007 – 2011 г. 

Проект “Красива 
България” – ремонтът 
на централния площад с 
парково пространство на 
обща стойност 199 169 лева 
и собствено участие – 99 584 
лв., възстановено от МФ, 
реализиран. И сега се вижда 
какви добри възможности 
дава за отдих, за провеждане 
на разни културни 
мероприятия. Бенефициенти 
са всички социални групи в 
община Борован. Красотата 
на площада впечатлява. 

Изготвен е работен 
проект с финансовата 
подкрепа на Програма 
ФАР за информационен 
център в село Малорад на 
стойност 46 531 лв. Предстои 

кандидатиране. 
Проектът “Ремонт и 

рехабилитация на ОУ “Св. 
св. Кирил и Методий” в село 
Добролево на стойност 
391 051 лв. е реализиран, 
финансиран от Програма 
ФАР и собствено участие с 
19 552 лв. 

Реализиран е и проектът 
“Реконструкция на селищна 
водопроводна мрежа от 
О.Т.170 до О. Т. 49 и по улица 
“Г. С. Раковски” – с. Нивянин. 
Той е на стойност 291 694 
лв. (45 847 евро) и от О.Т.199 
до О.Т. 170 и по улица “Йоцо 
Горанов” – с. Нивянин, 
на стойност 305 737. 
Реализиран. 

Особено впечатлява 
сградата на читалище 
“Цани Иванов” в Борован, 
ремонтирана по проект 
“Красива България” на обща 
стойност 281 930 лв. Тук 
е художествената галерия 
“Владимир Ганецовски”, 
библиотеката с оборудвана 
зала с компютри и всички 
други удобства за работа на 
деца  и възрастни, каквато 
зала може би рядко има 
в областта. Предстои към 
музейната сбирка да се 
открие още един интересен 
раздел, може би уникален 
по своя характер. Той ще 

бъде открит на 21 октомври 
при присъствието на Стефан 
Данаилов, кандидат за 
вицепрезидент. 

Проектът “Община Борован 
– инициатор за развитие 
на социалната икономика 
в Общината”, на стойност 
148 918 лв., финансиран 
от Агенция за социално 
подпомагане. По Оперативна 
програма “Развитие 
на човешките ресурси” 
има за цел да подкрепи 
развитието на социалното 
предприемачество като 
възможност за подобряване 
качеството на живот на 
лица от рискови групи и 
преодоляване на социалната 
им изолация е изпълнен. 

Проектът “Изпълнение 
на инженеринг за 
енергоефективни 
мероприятия с гарантиран 
резултат и съпътстващи 
ремонтно-възстановителни 
работи за сградата на Дом за 
отглеждане и възпитание на 
деца, лишени от родителски 
грижи – село Борован., е 
на стойност 269 780 лв., 
на сградата на ОУ “Отец 
Паисий” в село Борован 
на стойност 1 242 511 лв. 
Срок на изплащане на 
инвестицията от възложителя 
е 7 години. 

На стойност 1 851 724 лв., 
финансиран по Програма за 
развитие на селските райони, 
е проектът “Преустройство 
на уличното осветление в 
Борован”. 

В процес на изпълнение 
на СМР е проектът 
“Реконструкция и 
рехабилитация на площадни 
пространства, тротоарни 
площи, детски площадки, 
зелени площи, спирки 
за обществен превоз в 
Борован и населените места 
в Община Борован”, на 
стойност 627 052 лв. 

На впечатляваща стойност 
от 7 782 589 лв. е проектът 
“Реконструкция външно 
водоснабдяване на село 
Борован”, финансиран по 
Програма за развитие на 
селските райони. Етап на 
изпълнение – внесен в ДФ 
“Земеделие” “Реконструкция 
на селищна водопроводна 
мрежа по улица “Йоцо 
Горанов” и по “Г. С. Раковски” 
в с. Нивянин, съответно на 
стойност 305 737 и 292 694 
лв. 

Финансиран по програма 
САПАРД е проектът 
“Асфалтиране и отводняване 
на ул. “Станой Попов” в 
село Малорад” на стойност 
118 000 лв. 

Подготвя се проект за 
изграждане на ГПСОВ. 
Предстои кандидатстване 
в МОСВ за “Проектиране 
на канализационна мрежа 
и ГПСОВ в село Борован”. 
Стойност на проекта – 
415 558. 

Проектът “Национална 
програма за развитие на 
спорта в населените места” 
включва усвоени средства 
за няколко обекта: основен 
ремонт на физкултурния 
салон на ОУ “Отец Паисий” 
в Борован” – 120 000 лв., 
ремонт на стадиона в 
Борован – 135 000 лв. 

Следват: ремонт на ЦДГ 
“Митко Палаузов” на стойност 
56 000 лв., на ДДЛРГ “Цветко 
Съловски” – с. Борован, на 
сградата на ОЗД “Тошка 
Петрова” на стойност 
71 302,08 лв. 

Проект “Ремонтни 
възстановителни работи 
на общината в Борован” – 
55 321 лв. – изпълнен. 

Ремонт на църква “Св. 
Петка” в село Малорад 
на стойност 48 148 лв. 
– изпълнен. Ремонтни 
възстановителни работи 
на църква “Св. св. Кирил и 
Методий” в с. Добролево 
– стойност 83 454 лв. – 
изпълнен. На църква “Света 
Параскева” в село Нивянин 
на стойност 80 753 – 
изпълнен.

Проект “Реконструкция 
и рехабилитация на 
четвъртокласна пътна мрежа 
в Община Борован – път 
Нивянин – Соколаре” на 
стойност 2 580 151 лв. е 
внесен в ДФ “Земеделие”. 

Проект “Реконструкция 
на хранителен водопровод 
за с. Нивянин…”, стойност 
1 809 993,22 лв., осигурено 
финансиране от ПУДООС 
– 900 000 лв., проект 
“Реконструкция вътрешна 
водопроводна мрежа в село 
Малорад – I етап”, стойност 
598 110 лв. – изпълнен.

Както се вижда, 
амбициозна проектна 
програма. С нея Петър 
Цветковски може с открито 
чело да се яви на изборите. 
Пожелаваме му успех!■

Борован 
с богата...

► Църквата в Борован. 
СНИМКА: АРХИВ



ПК “Наркооп” – Монтана
Нашият хляб е от натурални
суровини без консерванти и 

генномодифицирани
организми (ГМО)!

Пазарувайте здравословния хляб
от магазините на “Наркооп” и

Централния гастроном в Монтана

13 - 19 октомври 2011
►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР Д-р Даниела 

Стоянова
oбщопрактикуващ 
лекар,
специалист  по
обща медицина

Всеки работен ден
от 8,00 до

13,00 часа.
Набира 

пациенти
Тел. за контакти: 
096 389 346

“АПОЛОН-21” ООД,
Монтана
ул. “Цар БорисIII” № 11 
Поликлиника,
кабинет 106

ТПК “Септември” – Монтана
произвежда:

• дюшеци, ма си – хол ни и 
кухненски, и столове

• Отдава по ме ще ния под на ем
за офи си и производство
Има сво бод ни по ме ще ния

в Битов ком би нат – за офиси
Монтана, ул. “Индустриална” 8, 
те л. /факс: 096/305 802  – гл. счетоводител

Давам под на ем по ме ще ние 75 кв.м 
в цен тъ ра на с. Мърчево. 

Подходящо за склад или магазин. 
0888 654 693

Велизар Николов Илиев, 
мениджър

3400 Монтана, 
 х-л „Житомир”, офис 129
GSM: 0888/31 79 67

“МОНТКОМЕРС” ООД
► Работно облекло, 

ремъци, лагери, гуми, 
семеринги, греси, 
полиетилен, маркучи, 
карбид, сезал, 
гвоздеи, лич ни 
пред паз ни средства

Монтана, ул. “Индустриална” 27, 
тел. 096/300 778; 0894/60 88 40“Хигия лукс”

Обществена пералня, 
хи ми чес ко чис те не

► пране, сушене, пар но гла де не на спал но 
бельо, дрехи, оле ко те ни за вив ки и др.;
►по чис т ва не и бо ядис ва не на ко же ни дрехи
Монтана,  ул. “Цар Борис III” 17-Б, тел. 0888/69 79 24

“Ибис – Масаж” ЕООД
Иванка Петрова

Масажи: лечебен, класически, 
спортен, билков, козметичен.

Терапии: ориз и бамбук, 
шоколадова, винена.

Монтана, 
ул. “Л. Каравелов” 6-А, 

тел. 0887/042 914

ПК “Наркооп” – Монтана

продава ав то мо бил “Форд-Транзит”, бус.
Цена по договаряне.

За справки: Монтана, 
        бул. “Трети март” 59, ет. 2; 
        тел. 096/303 608, 303 609, 303 610

ЕТ “МАРИУС-Пламен Марков-Ваня Емилова”

■ Внос на ел.уреди и бяла техника
   втора употреба от Германия

Магазин в Монтана: 
бул. “Трети март” 91, тел. 0887/17 94 94

■ Превоз на пътници до Германия
■ Поръчки за автомобили
■ Транспорт с платформа

Монтана, 0887/17 94 94; 0888/32 35 63

СД “ДАНИМИЛА”
Георги Георгиев

PVC и алуминиева дограма, окачени тавани, 
гипс-картон, топлоизолация, фаянс и 

теракота. Ремонт на покриви. Блиндирани 
и МДФ врати. Боядисване, огради и 

довършителни дейности

Монтана, ул. “Индустриална”48, 
тел. 0898/223 500; e-mail: danimila_plast@abv.bg

Продавам двуетажна къща в центъра на 
Монтана с дворно място 270 кв.м, печена 
тухла, гредоред и плоча, кубатура 120 
кв. м, разгъната площ 55 кв.м. Цена 
62 000 лева. 
Тел. 096/323035; GSM 0894/472624.

Продавам къща с 4 стаи, мазе, с дворно 
място 1 дка – овошки, лозе, в 

село Гаганица. 
Тел. 09528/444 – Иван

“Балканска 
зас т ра хо ва тел но-бро кер с ка
къ ща” ЕООД

Поискайте съ вет от нас, а ние 
ще из бе рем най-доб ро то за вас!
Сключване на всич ки ви до ве 
зас т ра хов ки към всич ки зас т ра-
хо ва тел ни компании.

Тел. 0879/268 774; 096/303 077; e-mail: 
montana@bzbk.eu; URL: http://www.bzbk.eu

ЕТ “Владимиров
ин же не ринг”

●Ремонти и ре цик ли ра не на 
ди зе ло ва го рив на апа ра ту ра 
за сел с кос то пан с ка и тран с-
пор т на тех ни ка
●Всички ви до ве рус ки ГИП и 
дю зи
●БОШ (без електроника)
●ДРА 3, 4, 6-ци лин д ро ви ля ва и дяс на ори ги нал ни 
ре зер в ни части.
Монтана, ул. “Нишка” 17, тел. 0898/214 557

д-р Любомир Христов, 
тър гов с ки
 пред с та ви тел

   зa Северозападна 
         България

●Ветеринарни апарати, инструментариум, 
хра ни за животни, аксесоари, фуражи, фу раж ни 

добавки, пре микси, консултации
Офис Монтана:

тел. 096/300 925; 0888/675 949, 0878/303 171; 
e-mail: montana@lekoom.com
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Магазини КООП 

“Заедно на пазар”

120 години  пазаруваме
с доверие!

ч 13 Св. мчци Карп и 
Папила 

п 14 Преп. 
Параскева – 
Петка Търновска 
(Петковден). Св. мчци 
Назарий, Гервасий, 
Протасий и Целсий. 

с 15 Преп. Евтимий 
Нови. Св. Лукиан, 
презв. Антиохийски 

н 16 † Неделя 
след Неделя по дир 
Въздвижение – на св. 
Отци от VII Вселенски 
събор. Св. мчк Лонгин 
стотник. 

п 17 Св. про рок 
Осия. Св. прпмчк 
Андрей Критски 

в 18 * Св. ап. и ев. 
Лука. Св. вмчца Злата 
Мъгленска. 

с 19 † Преп. Йоан 
Рилски Чудотворец. 
Св. про рок Иоил. Св. 
мчк Уар

Давам под наем оборудван магазин със 
санитарен възел в идеален център 
на Монтана, с магазинерка с опит и 
сигурни клиенти. 
Тел. 0988/66 20 75.

ПОКАНА
Доц. доктор Трифон П. Михайлов, 

Краеведческото дружество и 
библиотека “Гео Милев” 

Ви канят най-учтиво да присъствате 
на представянето на книгата

“Времена”
което ще стане на 13 октомври 

(четвъртък) т.г., в 17.00 часа, 
в регионална библиотека 

“Гео Милев” – Монтана.
Автор на книгата – 

доц. доктор Трифон П. Михайлов.
Рецензент – Цветан Илиев.

Монтана, 13 октомври, 17 часа
Монтана 3400, 
ул. "Любен Каравелов" 4
Тел./факс 096/305011; 0889/940120



Словоплюс
www. slovoplus. info
e-mails: slovoplyus@abv.bg,

slovoplus@yahoo.com

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”

Председател
на кооперация
“Журналист”
и гл. редактор:

Параскева Маркова 
тел. 0886 024 339,
         0876 537 952

Монтана, ул.“Пейо Яворов” 1, Бизнесцентър “Огоста”

Екип Враца 
ул.“Цв. Кръстенякова” 13 
ОКС, 3000, п.к. 140, 
тел.: 092/665 400; 0897/658 888
Екип Монтана
3400, п.к. 133,  
ул. “Пейо Яворов” 1,
бизнесцентър “Огоста”,
ет.4, тел. 096/588 292;
0882/ 910 550; 0876/537952
Екип Видин                                   
3700, ОКС, ул.”Г. Божинов” 1
тел.: 0889/399 349
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Стефан П. СТЕФАНОВ
председател 
на Дружество 
на краеведите в 
Монтана 

На 7 октомври във В. 
Търново, се проведе 
VI конгрес на Съюза на 
краеведите в България. 
Отчетният доклад на 
управителя на съюза, 
проф. Марин Ковачев,  
представи дейността 
на 3500 организирани 
краеведи в страната. 
Отчетена бе не само 
дейността за последните 
5 години, но и за цялото 
време на съществуването 

на организацията, а то е 
точно две десетилетия. 
В изказванията имаше 
не само допълнения 
към отчетния доклад, но 
и ценни предложения 
за модернизирането 
и оптимизирането на 
дейността на съюза.

Конгресът реши 
ръководството на 
Управителния съвет да се 
състои не от трима души, 
а от петима. От старото 
ръководство за управител 
на Управителния съвет бе 
преизбран проф. Марин 
Ковачев, преподавател 

по библиотекознание и 
краезнание във ВТУ „Св. 
св. Кирил и Методий”. 
Преизбрана бе и Тодорка 
Недева, завеждаща отдел 
„Нова и най-нова история” 
в Исторически музей, 
гр. В. Търново. Вляха 
се и три млади сили: 
Гл. ас. д-р Александър 
Ковачев, преподавател 
по библиотекознание 
и краезнание във ВТУ, 
ас. Теодор Иванов от 
ВТУ, специалист по 
библиотекознание и 
краезнание, и Николай 
Колев, библиотекар от 

Регионална библиотека 
„П. Р. Славейков”, гр. 
В. Търново – и тримата 
възпитаници на проф. 
Марин Ковачев.

Работата на конгреса 
протече делово и 
конструктивно. Новия 
Управителен съвет ще 
селектира предложенията 
за работата на съюза и 
ще запозная с тях всички 
дружества в страната. 
Задачата е не само да се 
увеличи ефективността от 
работата на краеведите, 
но и да се подобри 
визията на съюза и 
неговите дружества, което 
ще доведе и до засилване 
на неговото присъствие 
в обществения живот на 
страната.■

По нет ра ди ци онен на-
чин пре ми на 31-о то из-
да ние на Поетическата 
об сер ва то рия в 
Белоградчик. Тъй ка то 
по ве че то въз рас т ни хо-
ра труд но се из кач ват до 
Астрономическата об сер-
ва то рия над града, та зи 
го ди на ор га ни за то ри те 
ре ши ха ли те ра тур но то 
ме роп ри ятие да се про ве-
де в за ла та на Младежкия 
дом. Въпреки опа се ни ята 
на някои, маг не тич ни ят 
звез ден дух на ве чер та не 
бе нарушен. Атмосферата 
от пре диш ни те го ди ни 
бе запазена. Водещ ав-
тор бе ше пред се да те лят 
на Съюза на бъл гар с ки те 
пи са те ли Николай Петев, 
кой то пред с та ви кни га та 
си „Не ме ли пом ниш”. 
Гост на по етич ния праз-
ник бе и по етът Лъчезар 
Еленков, кой то не от дав на 
бе ше удос то ен със зва ни-
ето „Почетен гражда нин 
на Белоградчик”. По то зи 
по вод зам.-кме тът на об-
щи на та Милена Иванова 
му връ чи по чет ния знак 
на града. В по етич на та 
ве чер на зве зди те свои 
сти хо ве про че то ха и по-
ети те Ненчо Славчев и 
Диана Сиракова. В прог-
ра ма та се вклю чи ха и 
чле но ве на ли те ра тур ния 
клуб при мес т но то чи та-
ли ще „Развитие”. 

„Фактът, че ни коя от 
всич ки те об щес т ве но-по-
ли ти чес ки про ме ни у нас 
през пос лед ни те години, 
как то и труд нос ти те и 
не до имъ кът не ус пя ха 
да пре кър шат по ри ва на 
пър вия по ети чен при зив 
към звездите, сам по се бе 
си е по ка за те лен за жиз-

не нос т та на бъл гар с ко то 
слово, за жиз не на та връз-
ка на ли те ра ту ра та ни със 
съд би ни те на България и 
бъл гар с кия народ. За веч-
ния стре меж на бъл га ри-
на да извика: „Звездите са 
мои” – ка за в сло во то си 
при от к ри ва не на 31-ата 
Поетическа Обсерватория 
Милена Иванова. 

Преди 31 години, по 
идея на Дружеството на 
ви дин с ки те пи са те ли 
и то га ваш ния на чал-
ник на отдел „Култура” 
в Белоградчик Емил 
Павлов в Деня на Ботев 
– 2 юни, вър ху пок ри ва 
на сгра да та на об сер ва-
то ри ята в гра да стар ти-
ра пър ва та Поетическа 
обсерватория. Първият 
во дещ ав тор е по етът 
Любомир Левчев с но-
во из ляз ла та си кни-
га „Звездите са мои”. 
От то га ва до днес 
Обсервраторията не е 
прекъсвала. 

След про ме ни те звез д-
ни те по ети чес ки ве че ри 
се пре мес т ват на 1 ок том-
в ри – Международния 
ден на поезията. 

В ис то ри ята на то ва 
сво е об раз но и един с т ве-
но по ро да си по ети чес ко 
на чи на ие ка то во де-
щи ав то ри са за пи са ни 
име на та на Любомир 
Левчев, Валери Петров, 
Блага Димитрова, 
Евтим Евтимов, Георги 
Константинов, Петър 
Караангов, Никола 
Инджов, Владимир Голев, 
Матей Шопкин,  Петко 
Братинов и още много, 
мно го  дру ги из тък на ти 
майс то ри на бъл гар с ко то 
слово. ■ Слово плюс

Николай Петев 
ог ла ви 31-ата 
Поетическа 
об сер ва то рия

Шести конгрес на Съюза 
на краеведите в България



Независимият кан ди-
дат за кмет на Враца 

инж. Николай Иванов 
пред с та ви на зе ме дел с ки 
производители, мле ко- и 
ме сопре ра бот ва те ли пла на 
си за ад ми нис т ра тив но и 
тех ни чес ко под по ма га не на 

тех ния бранш. 
На ра бот на та сре ща инж. 

Иванов пое ан га жи мент 
пред хората, за ети в про из-
вод с т во то и пре ра бот ка та 
на хра ни тел ни продукти, 
да им съ дейс т ва в пъл на 
сте пен – с  въ веж да не то на 
бър зо и пре фе рен ци ал но 

ад ми нис т ра тив но об с луж-
ва не и с ре мон та и под-
дръж ка та на об щин с ка та 
ин ф рас т рук ту ра око ло тър-
гов с ки те и про из вод с т ве ни те 
им обекти.

Независимият кан ди дат 
из ра зи убеж де ни ето си, 

че раз ви ти ето на мес т но-
то производство, ще бъ де 
ус ло вие за ус тойчи во спра-
вя не с без ра бо ти ца та в 
об щи на та и за та зи цел той 
е го тов да съ дейс т ва с тър-
се не то на но ви пазари как то 
в съ сед ни те области, та ка и 
в чужбина. 

Друг ос но вен проблем, 
за ся гащ зе ме дел с ки-
те про из во ди те ли и 
преработватели, е слож-
на та и вре ме ем ка про це-
ду ра по кан ди датс т ва не то 
за ев ро пейс ки субсидии. 
Обезкуражаването на 
бран ша би мог ло да се 
пре одо лее с обо со бя ва-
не то на спе ци ал но зве но 
в администрацията, ко ето 
без въз мез д но да под к ре пя 
сек то ра при из гот вя не то на 
проекти.    

На срещата, про ве ла 
се в кон фе рент на та за ла 
на Търговско-про миш ле-
на та палата, под к ре па та 
си за Николай Иванов за-
яви ха про из во ди те ли и 
преработватели, ин вес ти ра-
ли през пос лед ни те го ди ни 
над 30 ми ли она лв. в об щи-
на Враца. ■Слово плюс
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Цветан ИЛИЕВ

Рамото
                  На инж. Николай Иванов

На грижите със неизбежното цунами
и рядко с лъч в тунела, с рани бол,
с копнеж за силно, вярно мъжко рамо
се буди всяка сутрин Криводол.

А с ген от древен род и с младостта си,
с искри в кръвта от Ботевия хъс
и може би с крилете на Пегаси
това си ти при смерч и земетръс.

Веднъж ли със тревоги и въпроси
поток към твоя кабинет тече
от хора с обич, за да се докоснат
до рамото на своето момче.

И тръгват си към къщи спотаени
с разведрени лица от благослов,
от безнадеждността освободени
от теб с надежда, вяра и любов.

Градът е Одисей, че път го чака
към слънчев връх и дъжд от семена,
а от тунела ще се пръска мрака
от твоята човешка светлина…

Цветан ИЛИЕВ
Защо съдбовен? Касае се за любимата 

ни Враца. Дали ще се избере за 
кмет най-достойният или няма да 
имат късмет и сполука и по-късно 
съжалението за несполучливия избор 
ще ги измъчва? Разговарях с много 
хора, отляво и отдясно, партийните 
пристрастия нямат място, когато става 
въпрос за нашия общ дом, какъвто е 
областният град. Тези, които познават 
кандидат-кмета инж. Николай Иванов, 
казаха само добри думи за него и 
на въпроса защо ще гласувате за 
него, с отговорите си те очертаха 
характеристиката на един млад човек, 
достоен за кмет на Враца.

Гражданите са убедени, че за кмет на 
града трябва да бъде избран инженер, 
специалист, доказал се  като кмет, с 
богат опит и с организаторските си и 
морално-волеви качества като човек. А 
такъв е инженер Николай Иванов.

Враца има нужда от строителство, 
от привличане на много инвестиции 
от страна на наши бизнесмени и 
от чужбина. Враца има нужда от 
промишленост, строителство на 
нови предприятия, на съживяване 
на рухналите. Макар и обявено за 
“мъртво”, все още има възможност да 
се възстанови “Химко” и други бивши 
врачански предприятия. Само така ще 
се открият нови работни места и ще се 
сведе безработицата до минимум, така 
само ще се задържат младите в града, а 
няма да емигрират.

Всичко това можем да свързваме 
само с името на инж. Николай Иванов. 
С опита си като кмет два мандата на 
Криводолската община, със своите 
морално-волеви качества той ще бъде 
на ниво, когато при големите откриващи 

се мащаби на 
областния град той 
ще докаже своите 
способности. Инж. 
Николай Иванов ще 
бъде кмет на всички 
врачани. На всички, 
затова се е обявил 
за независим. При 
него тази дума ще 
тежи, отколкото при 
който и да е друг.

Хората очакват 
да се решат 
конкретни задачи: 
разширяване на 
тролейбусната 
мрежа, закупуване 
на нови тролеи 
(проблем, който се 
протака от години), 
защита на проекта 
за подземно трасе 
на жп гара – Враца, 
газификацията 
и санирането 
на града, лифта 
в Балкана, превръщане на ст. “Хр. 
Ботев” в най-модерно съоръжение с 
осветление, с информационно табло… 
Огромна работа, която е по силите на 
инж. Иванов.

Той приема винаги новите идеи. Ние 
можем да си позволим да лансираме 
някои идеи, като идеята да се изолира 
пътната артерия, която пресича при 
книжарниците пешеходната зона и 
създава непрекъснато напрежение 
между пешеходци и моторни средства; 
идеята за планетаруим, изоставена при 
социализма, Враца е най-подходящият 
град за такова съоръжение, може да 
се превърне пешеходната пътека при 

“Хижата” 
в особен 
пантеон на 
герои и творци 
от Враца…

Хората за 
него казват, че 
е “етичен, фин, 
деликатен, 
толерантен, 
контактен”. 
А за един 
ръководител 
това е от 
особено 
значение. 
Всеки може 
да отиде при 
него като 
при приятел, 
близък човек, 
другар и 
да сподели 
своите грижи 
и тревоги и 
да получи 
уверение, 
че ще му се 
помогне.

Грижите за 
младите и за 

старите хора при него са с предимство. 
И това го е доказал.

Трябва да се реализират нови идеи. 
Освен традиционните Ботеви дни и 
литературното четене, с фестивала на 
малките театрални форми, с фестивала 
“Мара Врачанка”, със самодейните 
колективи може да се помисли за 
оригинално поетично събитие, каквото 
например е “Кулският поетичен 
панаир”. Още повече, че на Враца 
приляга това като град на най-великия 
ни поет. И градът трябва да бъде на 
поетите. Инж. Иванов е доказал, че по 
всякакъв начин поощрява и подпомага 

творците в техните творчески търсения 
и издаване на творбите им. В това 
отношение Криводол е пример. Най-
после да се намери подходяща сграда 
или помещение за Клуб на дейците на 
културата, за да се възвърне славата му 
на национален първенец.

Убедени сме, че при него няма 
да има закриване на училища и 
детски градини, а напротив. Той ще 
се противопостави решително на 
тенденцията да се закриват културни 
институти. В това отношение ще внесе 
спокойствие в Драматичния театър 
и Филхармонията. Най-после ще се 
възстановят разрушени паметници, от 
които са останали само постаментите, 
без фигурите на героите или поетите.

И любителите на футбола могат да 
бъда спокойни. Той ще направи всичко 
възможно футболният отбор да запази 
позициите си в елитната “А” група. 
Талантите във всички области ще бъдат 
под специална закрила на кмета.

Предстои къртовска работа, за 
да стане Враца напълно модерен 
европейски град, истински дом за 
живеене, за мечти, за отглеждане на 
новото поколение, битка да се утвърди 
престижно като естествен център в 
Северозападна България. Трудно, много 
трудно е, но инж. Николай Иванов е 
млад, жизнен, опитен специалист, с 
твърда воля и упоритост, с пословично 
трудолюбие. С тези качества той 
ще решава сложните задачи, защото 
умението му да работи с хората е 
доказано. Той винаги е разчитал на 
целия им духовен потенциал, на тяхната 
любов и загриженост, на техния труд и 
умения.

И затова изборът на кмет на Враца 
е съдбовен. Сега врачани трябва да 
направят най-верния, най.реалистичния 
си избор, времето на експериментите е 
свършило.■

Враца пред съдбовен избор
Без партийни пристрастия, когато
става въпрос за нашия общ дом

Николай Иванов разговаря със 
зе ме дел с ки про из во ди те ли и 
преработватели на месо и мляко

Не за ви си ми ят кан ди дат пое ан га жи мен т 
об щи на та да се пре вър не в дейс т вен 
пар т ньор на мес т но то про из вод с т во

През из ми на ла та сед ми ца от офи-
ци ал но то на ча ло на пре диз бор на-

та му кам па ния инж. Николай Иванов се 
срещ на с жи те ли те на 8 се ла - Челопек, 
Паволче, Мало Пещене, Оходен, 
Мраморен, Згориград, Три кладенци и 
Девене.

На сре щи те хората спо де лят сход-
ни проб ле ми – ло шо  
със то яние на път на та 
инфраструктура, проблем 
със снегопочистването, 
лип са на работа, би то ва  
прес тъп ност и со ци ал ни   
проблеми.

На свой ред не за ви-
си ми ят пре тен дент за 
кмет с кия пост пое ан га жи мен та те да 
не бъ дат заб ра вя ни от кме та на об щи на 
Враца и не го ва та администрация. За 
цел та Николай Иванов пред виж да да се 
сре ща с жи те ли те на вся ко се ло и квар-
тал най-мал ко то два пъ ти в го ди на та 
– пър ви я при об съж да не то на бю дже та 
за кон к рет но то на се ле но място, а след 
то ва и за да да де от чет за свър ше но то 

и начина, по кой то са из раз хо де ни тех-
ни те средства. В пе ри ода меж ду те зи 
две сре щи ще се про веж дат ре дов ни 
из не се ни при ем ни по селата.  

Николай Иванов ще се ан га жи ра с 
оси гу ря ва не на дос та тъч но сред с т ва за 
благоустройство, дос ти га не на ев рос-
ред с т ва та до селата, под к ре па за всич-

ки мес т ни пред п ри ем чи ви хора, по пу ля-
ри зи ра не на въз мож нос ти те за сел с ки 
ту ри зъм и раз ши ря ва не то на об х ва та на 
со ци ал ни те дейнос ти на общината.  

Обиколката про дъл жа ва в съ щия 
фор мат ка то инж. Иванов ще по се-
ти всич ки се ла в об щи на Враца, за 
да из с лу ша проб ле ми те на жителите. 
■Слово плюс

Николай Иванов ще се
срещ не с жи те ли те на 
всич ки се ла в общината


