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Стефан Данаилов:

Избори 2011

Сред кандидатите за
кмет на Враца има
един, който искрено
милее за културата
Независимият кандидат
за кмет на община Враца
инж. Николай Иванов
инициира среща с кул
турните дейци в града. На
разговора, който се прове
де в Регионалния истори
чески музей, присъстваи
кандидатът за вицепрези
дент Стефан Данаилов.
На заливащата ни прос
тащина и стремителен бяг
към безкултурието трябва
да се противодейства и на
национално, и на мест
но ниво, сподели Стефан
Данаилов.
Човекът, който може да
осъществи това проти
водействие на територи
ята на община Враца, е
Николай Иванов, катего
ричен бе Ламбо.
На срещата бяха из
тъкнати положителните
действия, които Николай
Иванов е предприел в
защита на културата
през двата му манда
та като кмет на община
Криводол.
Културата в община
Враца има потенциал за
развитие и ако бъда изб

Любимият актьор на няколко поколения българи
заяви своята подкрепа за Николай Иванов

ран за кмет, това ще бъде
мой приоритет, пое анга
жимент пред културните
дейци Иванов. Ще търся
възможности за ремонт
на концертната зала, ще
се старая да п
 омагам на
любителск ата културна

дейност и на читалищата,
които я приютяват, допъл
ни той.
Николай Иванов се
ползв а с категорична
та подкр епа на голяма
част от културните дей
ци на Враца като дири

гента на Симфониетата
Валери Вачев, директора
на Драматично-кук
ления театър Анастас
Попдимитров и други.
Номерът му в интеграл
ната бюлетина за надпр е
варата е 27.■ Слово плюс
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Гласувайте за БЗНС под № 13!
Днес му е времето!

Избори 2011

БЗНС се възражда.
Кандидатпрезидентът на БЗНС
Николай Пенчев
и кандидатът за
вицепрезидент
Жеко Стоянов
посетиха Монтана
и подкрепиха
Златко Живков
В залата на
Младежкия дом
се събраха члено
ве и симпатизанти
на БЗНС от цялата
област. Срещате се
ръководеше от орга
низационния секретар
на партията Борис
Ангелов. Заедно с
Николай Ненчев и
Жеко Стоянов беше
и големият оратор
и водач на съюза Петко Илиев.
Земеделските лидери заявиха
подкрепата си за кандидат-кмета
Златко Живков. “Обща кауза свър
зва от години всички земеделски
съюзи тук”, заяви Златко Живков на

срещата. Той подчерта, че три зе
меделски формации са представе
ни в кандидатсъветническата листа
на десните сили в Монтана “Заедно
за Монтана”.
В словата на гостите се открои
една главна теза, че БЗНС се про

меня се променя, се възражда и
създава нов стил на политическо
поведение.
Съюзът се отваря към партньо
ри с две крила – център-ляво и
център-дясно. “Така ще можем да
балансираме, но и да имаме по-ка

тегорично присъст
вие в политическия
и обществен живот
в страната”, каза
Николай Пенчев.
Той припомни, че
в 120-годишната
си история БЗНС е
имал важна история
и винаги е гаранти
рал необратимостта
на демократичните
процеси в България.
Но сдружените зе
меделци са имали
и историческия
кръст да се само
пожертват в името
на една или друга
кауза. Така беше
и през последни
те 20 години, под
черта кандидатпрезидентът.
В другите изказ
вания беше подчертано, че кан
дидатите на БЗНС ще работят за
промяна в Закона за арендите, за
развитие на земеделието, за въз
раждане на дружбите в селата. ■
Слово плюс

Ден на отворените врати в
атомната електроцентрала
а 15 октомври
Н
за втори път
през 2011 г. в АЕЦ

“Козлодуй” се проведе
инициативата Ден
на отворени врати.
336 души, водени
от интереса си към
атомната енергетика,
посетиха централата.
Гостите бяха от
Испания, Украйна,
Русия и от цяла
България – от Бургас,
Русе, Велико Търново,
Ловеч, Разград, София,
Плевен, Кюстендил и
много други населени
места.
Първият регистриран,
Анатоли Нанов, на 6
г., от Козлодуй, заедно
с майка си разгледа
440-мегаватовия втори
блок. Най-малкият
посетител на АЕЦ на
15 октомври бе Тервел
Върбанов, на 1 година и
7 месеца, от Козлодуй,
а най-възрастният –
Игнат Игнатов, на 88

години, от Русе.
Отворени за
посетители бяха
командните и
машинните зали на
440-мегаватовия
втори блок и на
1000-мегаватовия пети
блок, където експерти
от АЕЦ запознаха
посетителите с
работата на ядрените
електропроизводствени
мощности. Пред
Информационния
център на централата
за гостите бяха
организирани
демонстрации
на съвременна
противопожарна
техника и на мобилната
лаборатория за
измерване на
радиационния гамафон в реално време.
В програмата за
Деня бяха включени
също и прожекции
на документални
видеофилми за АЕЦ

В АЕЦ "Козлодуй"

ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА
ФИРМЕНОТО ЛОГО НА
“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД
Във връзка с постъпили сигнали за
използване на фирменото лого на
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД от различни
политически партии за предизборни
материали, трябва да подчертаем,
че ръководството на “АЕЦ Козлодуй”
ЕАД не е давало съгласие за това.
Категорично искаме да заявим, че
ако в подобни материали присъстват
символи на атомната централа, за
това не е издавано необходимото
разрешение.
Фирменото лого на Дружеството
може да се използва от външни
организации само след получаване
на изричното съгласие на “АЕЦ
Козлодуй” ЕАД.

“Козлодуй”. Всички
гости получиха и
информационни
материали за ядрената
енергетика и за
дейността на атомната
електроцентрала.■

Д

елегация на Комисията
за атомна енергия на
Гърция посети АЕЦ “Козлодуй”
на 4 октомври. Тя бе водена
от председателя на Комисията
Христос Хаусиадас и включваше
Костас Потириадис – началник на
отдел “Радиационен мониторинг на
околната среда” и ръководител на
офиса за изследователски реактори,
и Василики Тафили от отдела за
международно сътрудничество и
връзки с обществеността. Гостите
бяха придружавани от Сергей
Цочев, председател на Агенцията за
ядрено регулиране (АЯР), Борислав
Станимиров, заместник-председател
на АЯР, и Александър Рогачев,
директор на дирекция “Международно
сътрудничество и европейска
интеграция” в АЯР.

По време на срещата с
ръководния екип на АЕЦ “Козлодуй”
представителите на гръцкия
регулиращ орган бяха запознати с
актуалното състояние, с изпълнението
на стрес тестовете и с перспективите
за развитие на централата.
Христос Хаусиадас подчерта, че
той и колегите му са впечатлени от

усилията и мерките за осигуряване на
безопасността в българската атомна
централа.
В рамките на програмата
си гръцката делегация посети
Пълномащабния симулатор за
блокове с реактори ВВЕР-1000 и
машинната и командната зала на 5
енергоблок.■
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Анатолий Младенов, кандидат-кмет на Монтана:

Местното управление
да е насочено към
проблемите на хората
Кръстина КРЪСТЕВА

- В кампанията си залагате на при
зива за промяна и обещавате работа
и сигурност в общината. Кажете ни
конкретните планове за постигането
на тези цели.
- Аз ще променя управлението на
общината. Ще променя досегашния
модел, насочен към усвояване на средс
тва за изграждане на инфр аструктурни
обекти и загърбил социално-икономи
ческите проблеми на хората.
Редица заводи и предпр иятия бяха
ликвидирани, много работни места бяха
закрити и много хора бяха принудени
да напуснат града. В Бюрото по труда в
община Монтана сега са регистрирани
около 3000 души, а реално безработни
те са поне два пъти повече, като много
от тях са трайно безработни. Ще пре
махна причините за ликвидирането на
работни места и високата безработица.
В основата на всичко това е незаинте
ресоваността на кмета за привличане на
инвестиции в общината, и то инвести
ции за производството, а не както се бие
по гърдите, че за 12 години, 12 големи
търговски вериги са разкрили магази
ни тук. Това са 600 нови работни места
срещу няколко хиляди закрити.
А и бизнесът в Монтана е като орташ
ко магаре - и държавата, и общината го
яздят, а никой не се грижи за него. Е,
как да има работа!
До този момент проведох множество
срещи с бизнесмени от страната, които
на базата на програмата ми за развитие
на Монтана поеха ангажимент за вла
гане на крупни средства в областта на
промишлеността и земеделието, където
още след първата година на мандата ми
ще бъдат разкрити много нови работни
места. Това ще даде възможност на вся
ко семейство във всяко населено място
на общината да увеличи своите доходи.
И това активно търсене на инвестиции
ще е мой приоритет.
Като кмет ще създам всички възмож
ни условия и облекчения за малкия и
среден бизнес в общината. Наред с това
ще продължа работата по кандидатст
ване и изпълнение на европейски прог
рами и национални проекти. Ще създам
общинска фирма за сигурност и охрана,
чиито дейности ще са:
- Извършване на постоянно видеонаб
людение и охрана на училища, детски

заведения и обществени сгради:
- Патрули във всичките 23 села на об
щината и охрана на земеделск ите земи;
- Обслужване и осигуряване на „синя
зона” и изграждане на паркинги.
И с нея при взаимодействие с компе
тентните органи ще гарантирам сигур
ността и спокойствието на хората от
града и селата.
- Водите позитивна кампания, без
компромати. Какво е усещането ви
от срещите ви с хората - има ли страх
или нагласа за купуване на гласове?
- Да, кампанията, която водя, е толе
рантна и смятам, че това е начинът, по
който трябва да се случват предизбор
ните битки. Не смятам, че компрома
тите помагат в печеленето на гласове, а
по-скоро честността и срещите с изби
рателите лично. Но говоря истината и
не спестявам никому нарушенията на
законите и нормативните актове. Срещу
мен, както и срещу кандидатите за кме
тове и общински съветници издигнати
от БСП, е хвърлен целият ресурс на
държавата и сегашния кмет. Защото ние
не просто сочим пороците и провалите
на държавното управление и проблеми
те на местната власт, но и показваме на
хората, че може да е различно.
Хаосът от политиката и админис
трацията се прехвърли върху хората.
Страхът се върна в обществото.
При срещите си с хората виждам
страха им от престъпността и пострашното - страха от властта, от се
гашното управление. Както знаете,
Северозападна България е един от
най-бедните региони. Има висока безра
ботица и ниски доходи и това е една от
причините част от хората да продават
гласовете си.
- Досега кметът на Монтана следва
ше модела на първите копки и ря
зането на ленти. Каква ще е вашата
запазена марка като кмет?
- Ще работя за привличане на
инвестиции, за разкр иване и поддържа
не на нови работни места, за сигурност
за хората и имуществ ото им, за превръ
щане на Монтана в духовен и културен
център на Северозапада. Ще работя об
щина Монтана да върне социалната си
насоченост. Както и да се върне довери
ето на гражданите към кмета и общинс
ката администрация, кметът и общината
да работят не за себе си, а за хората.

Все пак не трябва да се
забравя, че работодатели
на кмета са избирателите,
а не обратното.
- Има ли умора у хора
та след три мандата на
кмета Живков?
- Преекспонирането
на образа на досегашния
кмет води дотам, че мес
Той е роден през 1961 г. в Монтана, където е из
тните зевзеци твърдят, че
раснал и учил във Второ ОУ и ТМТ „Юрий Гагарин”.
се страхуват да си отво
През 1984 г. е завършил Военното училище „Васил
рят хладилника, да не се
Левски” – Велико Търново. Завършил е и Софийския
покаже Той. Дванадесет
университет „Свети Климент Охридски” – 1993
години са много време и
г., със степен „Магистър” по специалността
особено когато човек се
„Социология”.
Работил е като социолог в различни структури
приеме за незаменим, той
на Министерството на отбраната и във Военна
става вреден и за себе си,
академия „Георги Стойков Раковски”, където е
и за другите. Проблемът е
преподавал „Социология” и „Основи на социално
по-сериозен - гражданите
то управление”, и други предмети от областта на
се страхуват повече, откол обществените науки. Дълго време е бил офицер в
кото са уморени. Всички
службите за сигурност на Министерството на от
браната и Държавна агенция „Национална сигур
служители се страхуват
ност”, откъдето преди броени месеци е напуснал
за работните си места и
поради придобиване правото на пенсия.
са принудени да гласуват,
Женен е от 26 г., съпругата му е медицинска
така че да е угодно на
сестра. Имат 2 деца – дъщеря на 25 г. и син на 13 г.
този, който ги е назначил,
ваеми територии, губим възможности и
а именно кмета Живков.
необходими хора.
И тук идва проблемът с това, че ние,
- Наричате Монтана най-бедната
българите, рядко упражняваме право
то си на глас, а трябва. Всеки трябва да община с най-високите данъци. Това
ли е причината за липсата на чужди
гласува така, както намери за добре, а
инвестиции и за обезлюдяването на
не както са го посъветвали.
града?
- Привличането на инвестиции и
- Това е причината да няма инвести
нови работни места са горещо желани
от всяко управление. Къде са скрити ции, насочени към производството,
те козове на Монтана и имате ли пла иначе инвестиции в търговията дал
нове да развивате конкретни сектори господ - ние сме общината с най-много
магазини на глава от населението.
в икономиката?
- Може ли местното самоуправле
- Както и по-горе посочих, ще съз
ние да бъде ляво?
дадем условия за развитие на мест
- Не бих делил местното самоуп
ния бизнес, като привличаме външни
равление на ляво и дясно, но съм
инвестиции, което ще разкрие нови
категоричен, че то трябва да е социално,
работни места в община Монтана, ще
насочено към социалните проблеми на
постигнем високо ниво на заетост в
хората.
промишлеността и най-вече в селско
Затова ще обърна внимание на всички
то стопанство. Ще обърнем внимание
граждани: за младите семейств а - без
на земеделието и животновъдството.
Нашата община преди двадесет години платна детска кухня, за пенсионери
те – безплатен транспорт в рамките на
беше известна със зеленчукопроизвод
общината. За младите хора ще създам
ството и консервната промишленост и
смятам, че сега с малко инвестиции мо условия за развитие на авто- и мо
жем да възродим тези традиции. По то тоспортовете. Ще създам денонощна
зи начин ще запазим селата в общината, общинска аптека, за да не тичат нощем
защото миграцията от тях към Монтана до близките градове. И това е една мал
и други населени места в страната води ка част от промените, които ще се усе
до загуба на потенциал - губим използ тят още в началото на мандата ми.■
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Разбит надлез обедини кандидати
за кметове и граждани във Видин
Диана СИРАКОВА
На 13 октомври видинчани излязоха
отново на граждански протест зара
ди изоставения в окаяно състояние
надлез – основна пътна артерия във
Видин. Проблемът с опасния надлез
успя да обедини дори и „воюващите”
в момента кандидати за кметското
място в града. Политическите опонен
ти Герго Гергов, Пламен Паунов, д-р
Ценков и Жоро Василев застанаха
рамо до рамо сред своите съграждани
и заявиха, че който и от тях да ста
не кмет, негова първа задача ще е да
се справи с проблемния надлез. Към
тях, макар и задочно, се присъедини и
Ирена Александрова – единств
 ената
жена, кандидат за общинското кметско
кресло.
Повече от 2 години въпросният над
лез е в плачевно състояние. Ползва
се само едното платно – другото е
затворено за движение. Но и двете

са абсолютно разбити и опасни. Още
през м. март т.г. над 3000 души изра
зиха недоволството си от нехайното
отношение на видинската управа към
проблема с автомобилно шеств
 ие
през града.
От гражданско движение
„Възраждане на Видин” заявиха, че
ще продължат да отстояват докрай с
всички позволени от закона средства
искането за цялостна реконстр
 укция
на бул. „Панония” и надлеза. Ако това
не стане, ще преминат към гражданс
ко неподчинение.
В момента булевардът се ремон
тира усилено, но според протестира
щите това не е достатъчно, след като
надлезът не е включен в ремонта.
Проблемният надлез е основно зве
но в пътната артерия на града и
през него преминава цялото градско
движение, което в момента е абсолют
но затормозено.■

СНИМКА: АВТОРЪТ

Слово във фокус
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Обръщение
Златко Живков,
кандидат за кмет на община Монтана:

И Николина Чакърдъкова
подкрепя Златко Живков
ие подкр
 епяме Златко
"Н
Живков, защото се до
каза като успешен кмет", това

заяви пред стотици жители на
община Монтана Николина
Чакърдъкова, която заедно с
Неврокопския ансамбъл пя и
танцува за хората и превър
на хладната октомврийска
вечер в празник. Тя плени
публиката не само със своите
изпълнения, но и с топли
те думи, които преливаха от
истини, които често забравя
ме в забързаното ежедневие.
А знамената, развявани
от младите хора в такт с
музиката, привнесоха радост
и настроение.
"Златко Живков доказа, че
е можещият кмет, защото не
някой друг, а вие го избирате
три поредни мандата. На 23
октомври отново сме изпра
вени пред труден избор - обе
щават ни много неща, какво

ли не, заяви славеят от Гоце
Делчев. Но ние пораснахме и
станахме достатъчно големи,
за да направим своя правилен
избор, без да се влияе
 м от
нелепости и празни думи. Аз
няма да ви агитирам за кого
да гласувате. Подкрепям ду
ховно Златко Живков, защото
е мой добър приятел.
Но на 23 октомври със
сигурност трябва да нап
равим едно - да отидем до
урните и да гласуваме. Не да
продаваме, а да даваме гласа
си на този, който заслужава! "
"В първите десетина годи
ни на този век се опитахме
да променим нашия град. Той
е сред петнайсетте най-доб
ри в България по темпове на
икономическо развитие, по
модерен европейски облик,
културен и спортен център",
каза кандидатът за кмет
Златко Живков, номер 31 в

бюлетината.
"Благодаря за огромната
подкрепа, която оказвате на
мен и на екипа ми, на всички
хора, които работят за добро
то на общината, каза развъл
нуван кандидатът за кмет.
Благодаря на всичките 5500
души, които се включиха в
подписката за издигането ми
за нов мандат.
Благодаря на всеки от вас,
намерил в сърцето си кураж
и добрина, за да признае, че
Монтана е най-доброто място
за живеене в Северозападна
България, да вярва в днеш
ния и утрешния ден, да за
гърби лошото и да каже - ние
продължаваме, отиваме
напред.
Ние живеем тук, обича
ме Монтана и я променяме!
Монтана е нашата кауза", ка
тегоричен бе Златко Живков.
■ Слово плюс

Уважаеми съграждани,
В седмицата преди изборите заставам пред вас,
за да опровергая всички клевети, написани и изре
чени срещу мен и екипа на община Монтана в тази
кампания.
За пореден път заявявам, че имам два апартамента
в Монтана, една кола и една аптека - семеен бизнес.
Натрупаните ми спестявания са декларирани и пуб
ликувани от Сметната палата и са доста по-малко от
фалшифицираните факсимилета, разпространявани
като нелегални позиви. Искам да ви уверя, че няма
да останат ненаказани и безсъвестните публикации
в жълти вестници, които достигнаха предела на чо
вешката наглост.
Те са рожба на недостойни хора – страхливци,
които крият имената и лицата си, но всички ги
познаваме. На 23-и трябва да се изправим срещу тях
и да им покажем, че сме силни и обединени.
За мен е важно какво мислите и какво чувствате. С
повечето от вас се познавам лично, познавам се
мействата ви. Познавам не само щастието и радост
та ви, но и болката ви. Обичам ви, обичам Монтана и
ще работя всеки ден и миг за това, общината да бъ
де все по-добро място за живот и ние, които сме тук,
да избираме как да се променя. Това ме е водило във
всичките 12 години на управление и ще продължава
да ме води. Ние не само искаме, но и показваме, че
е възможно.
Наслушахме се и на велики обещания за това как
рогът на изобилието ще потече от централната към
местната власт, ако се получи формулата „Вся власт
съветом”. Историята се повтаря като гротеска, казват
някои, но най-близкият пример за това е, че обещани
ята за по-добро взаимно управление не проработиха
нито във Видин, нито във Враца, където управлява
щите държавата имаха свои кметове в последните
години. Монтана е на втора позиция по рейтинг в
страната според последните проучвания, а досе
га сме работили с четири различни правителства.
И знаете ли защо? Защото доказахме, че можем да
управляваме проекти, че сме работещ екип, че тук
построеното остава и се развива, за разлика от дру
ги места и времена.
Вярвам, че ние, монтанчани, сме умни и добри
хора, помним добре миналото, нашият потенциал е
в настоящето и можем да направим мъдър избор за
бъдещето.

Цветан Цветанов и Росен
Плевнелиев подкрепиха Враца
Председателят на Предизборния щаб
на ГЕРБ и кандидатът за президент
се срещнаха със симпатизанти
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„Б

лагодаря на тези,
с които започнах
ме през 2006 г. и благода
ря на всички, с които днес
продължаваме да градим
България и Враца“, каза
Цветан Цветанов на сре
ща със симпатизанти и
членове на ГЕРБ в облас
тния център. На срещата
присъства и кандидатът на
ПП ГЕРБ за президент на
Република България Росен
Плевнелиев. Двамата бяха
свидетели на подписването
на декларации за лоялност
към ГЕРБ на кандидатите
за общински съветници на
ПП ГЕРБ и кандидатът за
кмет на управляващите за

кандидатите на ГЕРБ и пред
седателя на Предизборния
щаб на партията. „Горд
съм, че чрез стипендиите
давате свобода на младите.
Благодаря ви“, каза канди
датът на ГЕРБ за президент
Росен Плевнелиев. „Враца
има проекти за над 170 млн.
лева за последните 2 години.
Защото Враца има добри
стопани“, добави той под
бурните аплодисменти на
врачани.
„Знаем, че не сме ре
шили всички проблеми на
община Враца инж. Петя
Враца, но положихме добра
Аврамова. Кандидатите на
основа. Ние имаме волята
партията за управници на
и знанията да решим проб
областния център подписаха лемите на нашата община,
и декларация, с която даря
затова искаме доверието на
ват част от заплатите си на
нейните граждани“, с тези
бъдещи общински съветни
думи Петя Аврамова пред
ци на фондация „Бъдеще за
стави отбора на ГЕРБ във
Враца“.
Враца. Тя се обърна към
Фондацията беше създаде Росен Плевнелиев и Цветан
на още през 2007 г. Нейната Цветанов с думите: „Във
цел е да подпомага обуче
ваше лице ние виждаме сил
нието на даровити деца от
ни поддръжници на общата
социално слаби семейства.
ни кауза да възродим об
В момента „Бъдеще за
ласт Враца и Северозапада.
Враца“ има 8 стипендианти Разчитаме на вашата
в четвърти курс в различни
подкрепа, така както и вие
университети в България.
можете да разчитате на на
Трима от младежите при
шата“. Кандидатът на ГЕРБ
състваха и на срещата с
за кмет на Враца и водач на

листата за общинск и съвет
ници инж. Петя Аврамова
връчи на Цветан Цветанов
подписаните декларации.
„В декларацията за
лоялност, която днес всеки
от кандидатите за общински
съветници подписа, става
дума за морал, за чест и за
принадлежност към една
кауза – тази на проспери
раща България и успешна
Враца“, заяви областн
 ия ко
ординатор на ГЕРБ за Враца
Николай Коцев.
„Враца има запазено мяс
то в моя живот и календар.
Всяка година на 1 януари
отбелязвам къде ще бъда
на 2 юни и това е Враца,
за да продължим заедно
традицията, чието начало
поставихме през 2007 г. –
изкачването на Околчица“,
емоционално отбеляза в на
чалото на своята реч Цветан
Цветанов. Той и Росен
Плевнелиев декларираха
подкрепата си за Враца.
„Единни сме, силни сме
и съм уверен в победата на
ГЕРБ на тези избори“, обоб
щи настроението на събра
лите се председателят на
Предизборния щаб Цветан
Цветанов.■ Слово плюс

ЕСТАТ: Монтана
e сред
най-добрите
общини в
страната

Монтана е втора в класацията на об
щините според оценката на гражданите
за развитието й, работата на местн
 ата
власт и кметската институция. Тя е след
Бургас и преди Ловеч, сочи проучване
на изследователската агенция ЕСТАТ
и гражданската организация Движение
за национално единство и спасение.
Изследването включва 7 критерия –
ефективност на административните
услуги, финансова стабилност, обжал
вани обществени поръчки в Комисията
по защита на конкуренцията, ус
вояемост на европейски средства,
качеств о на работата на общинска
администрация, качеств о на общин
ската инфраструктура и на различни
аспекти от живота.
Според дела на обжалваните проце
дури по наредбата и Закона за общес
твените поръчки Монтана е първа. Тя
дели челното място с Кюстендил и
Пазарджик. Монтана е сред общините
с най-висок рейтинг по ефективност
на административните структури.
Жителите са сред най-доволните.
Според оценките за инфраструктура
та Монтана е трета.
По усвояване на средств ата от фон
довете на Европейския съюз Монтана е
десета. По оценка на различни аспекти
от живота общината е осма.
Средната оценка за икономическо
то състояние на общината е 3,50 по
шестобалната скала. Средният бал за
работата на кметовете е 4,07. Най-ви
сока – 4,89, е оценката на бургаския
кмет Димитър Николов. Второто място
си поделят кметът на София Йорданка
Фандъкова и на Монтана Златко
Живков с бал 4,83. ■ Слово плюс

Слово във фокус
езависимият канди
Н
дат за кмет на община
Враца инж. Николай Иванов

се включи в инициативата
на Института за модерна
политика. На срещата, прове
ла се в Дома на техниката, бе
подписана Хартата за модер
но местно самоуправление.
Основните принципи на
документа застъпват готовнос
тта да се работи за активно
гражданско участие в местна
та политика, свободни медии,
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за публично и модерно мес
тно самоуправление. В ини
циативата се включиха още
кандидатите Славян Янков и
Венчо Кръстев.
Николай Иванов е издиг
нат за кмет от Инициативен
нявам да заявя готовността си комитет, в който влизат авто
да работя прозрачно, ако бъда ритетни граждани на Враца,
 епен
избран за кмет, заяви Иванов. и е категорично подкр
от шест политически пар
Той изрази разочарованието
си от отказа на голяма част от тии и няколко граждански
организации: Българска соци
останалите кандидати да се
алистическа партия – Враца,
присъединят към принципите

Николай Иванов подписа
Харта за модерна политика
в местната власт
подкрепа за икономиката,
вяра в способността на жите
лите на общината и зачитане
на различното мнение.
Текстът на този документ
напълно съвпада с моя стил
на управление и не се притес
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Земеделски народен съюз
– Враца, ПП “Обединена
социалдемокрация”, Партия
„Нова сила” – Враца, Партия
„Новото време”, Партия
„Български социалдемокра
ти”, „Съюз на пенсионерите
– 2004”, Съюз за Стопанска
инициатива на гражданите
- Враца, Съюз на офицери
те и сержантите от запасарезерва, Отечествен съюз.
Номерът му в надпревара
та е 27. ■

Микробизнесът в общината е
На среща със занаятчийската камара
Николай Иванов се ангажира да работи
за запазване на патентния данък
Инж. Николай Иванов разго
варя с представители на основ
ните занаятчийски гилдии във
Враца. Предизвикателствата
пред камарата бяха представе
ни от председателя й Жасмина
Иванова. Като най-сериозен
проблем бе изведена нега
тивната законодателна среда
по отношение на модерните
занаяти, тъй като според но
вия закон, те не са вече такива.
Това ограничава занаятчийс
ките предпр иятия и ги тласка
към сивата икономика или
към пререгистрация, което ще
доведе до загуба на приходи в
общинск ите бюджети. По този
начин 400 хил. лв. данъци, ко
ито плащат занаятчите няма да

влизат във врачанския, а в ре
публиканския бюджет.
Николай Иванов пое
ангажимент, ако получи дове
рието на врачани, да работи
активно с бъдещия Общински
съвет, за да не се увеличава
патентния данък. „Малкият и
микробизнесът във Враца пред
ставляват 67% от стопанството
в общината. Ако не му предос
тавим законодателна и адми
нистративна подкрепа ще пре
чупим гръбнака на врачанската
икономика”, заяви Иванов
Бяха изтъкнати и възможнос
тите на гилдията, която прак
тикува модерни занаяти във
Враца, да провежда обучения с
международно участие.■

пред сериозно
изпитание
о инициатива на инж.
П
Николай Иванов на 8
октомври се проведе футбо

лен турнир на терена в ж.к.
“Сениче”. В надпр
 еварата
взеха участие четири отбора,
представители на различ
ните квартали във Враца.
Победител от надпреварата
излезе тимът с бели тениски,

ще бъде една от основните
ми насоки за работа, ако бъда
избран за кмет на общината.
Площадките и футболните
терени за любителски спорт
трябва да станат повече.
Възможности за това има не
само в общинския бюджет,
а и чрез различни финанси
ращи програми на БФС и на
Спортния
тотализатор,
заяви
Иванов, на
когото фут
болът е лю
бим спорт.
Самият
претендент за кметския пост
изигра едно полувреме за
своя отбор, тъй като все още
не е напълно готов за игра,
вследствие на претърпяната
операция на коляното преди
няколко месеца. За него и
за повечето врачани футбо
лът винаги е бил една голя
ма емоция, а в момента още

Инж. Николай Иванов:
Ще работя за развитието
на футбола във Враца
предвождан от капитана
Вальо Лилов. На финала те
надделяха над отбора със
сини екипи с класически ре
зултат 3:0. Голмайстори бяха
Вальо Лилов, Марио Петров и
Кристиан Кръстев.
Има врачани, които искат
да спортуват, но не са им съз
дадени условия за това. Това

повече, заради дългоочаква
ното завръщане на „Ботев” в
А група.
Отборът има нужда от под
крепата както на феновете,
така и на всички институции,
ангажирани с развитието
на този спорт. Общината е
длъжна и аз ще работя за
това тя да осигурява не само
финансова подкрепа, ако ус
пея в кметската надпревара.
Тя може да обедини усилията
на всички хора, които имат
желание и възможност да
подпомогнат отбора, така че
да се осигури финансиране
и успешно представяне в “А”
ПФГ, заяви Николай Иванов.
За него основен приоритет
в областта на футбола е раз
витието на детско-юношеска
та школа на „Ботев” - Враца,
която трябва да заработи
още по-действено, така че
да захрани с качествени
местни футболисти отбора в
бъдеще.■

Николай Иванов пое
конкретни ангажименти
пред учители

Избори 2011

Правомощията на кмета в областта
на образованието дават възможност
за по-качествено преподаване
По случай Световния ден на учителя
независимият кандидат за кмет на об
щина Враца инж. Николай Иванов се
срещна с директори и преподаватели от
училища и детски градини. Бяха обсъ
дени възможностите за подобряване на
образователния процес на територията
на общината.
Образованието трябва да бъде осно
вен приоритет както на централната,
така и на местната власт и правилното
взаимодействие между тях е в инте
рес на цялото общество, заяви инж.
Иванов. Участвалите в срещата се обе
диниха около мнението, че в работата
си бъдещият кмет трябва да акцентира
върху благоустрояването на дворовете
на детските градини и съобразяването

с европейските изиск
вания за безопасност
на детск ите площадки,
техническа подкре
па за училищата при
кандидатстването по
различни проекти и
диалога със синдиката
на учителите.
На срещата бе об
съден и въпросът за
сигурността на училищата и детските
градини. Вече е налична и норматив
ната уредба, позволяваща създаването
на общинска полиция, която би решила
проблема с взломовете в сградите на
образователните институции, изтъкна
Николай Иванов и се ангажира да рабо

ти за обособяването на такова звено.
Редом с това той пое задачата при
спечелване на изборите да предложи на
бъдещия Общински съвет да се увеличи
общинското участие в месечната изд
ръжка на едно дете в детските градини
и по този начин по-лесно да бъдат въве
дени новите изискв ания за здравослов

но хранене на децата.
Инж. Николай Иванов благодари на
педагозите за всеотдайността, търпени
ето и отговорността, с които подхождат
към своята работа, и изрази надеждата
си догодина те наистина да почувстват
5 октомвр и като свой професионален
празник.■ Слово плюс

Слово спектър
►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

20 - 26 октомври 2011
ч 20 Св. вмчк
Артемий
п 21 * Преп Иларион
Велики. Св. Иларион,
еп. Мъгленски.
с 22 Св. равноап.
Аверкий, еп.
Йераполски
чудотворец. Св. мчци
Александър епископ и
Ираклий войн
н 23 † Неделя
след Неделя подир
Въздвижение. Св. ап.
Яков, брат Господен
п 24 Св. мчк Арета.
Св. Богородица – „Всех
скорбящих радост“
в 25 Мчци Маркиан и
Мартирий.
с 26 † Св. вмчк
Димитрий Мироточиви
(Димитровден)
Преп. Димитра
Киево-Силистренска

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

Инж. Николай Иванов,
независим кандидат за кмет
на община Враца,

Ви кани на официалното закриване
на предизборната си кампания
с участието на фолклорните
танцови ансамбли „Елика” и „Хоро”.
Събитието ще се състои на
20 октомври, четвъртък, от 19,00 ч.
в Драматично-куклен театър гр. Враца.

Очакваме Ви!
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З

вената за издаване на докумен глас.
на 23 октомври 2011 г. в СДВР, ОД
ти за самоличност ще работят с
В зависимост от конкретните нор
МВР и РУ при СДВР/ОД МВР. От
увеличено натоварване в седмицата мативни изисквания, на граждани,
15.00 до 17.00 ч. в изборния ден /23
преди изборите и на пълен работен
които са подали вече заявление за
октомври/ - в СДВР, ОД МВР и РУ
ден на 22 и 23 октомври 2011 г.
нова лична карта, ще бъде ускорено при СДВР.
Във връзка с предстоящото
издаването й, или ще им бъде из
Удостоверенията се издават след
провеждане на президентски и
дадено удостоверение за изгубен,
цифрово заснемане на лицето на за
местн
 и избори в страната, звена
откраднат, повреден, унищожен до
явителя и след снемане на неговия
та „Български документи за само
кумент за самоличност /лична карта, подпис при подаване на заявлението
личност” към СДВР и областн
 ите
личен /зелен/ паспорт/ или лична
по постоянен адрес за нова лична
дирекции на МВР
карта.
ще оказват съдейс
Удостоверения мо
твие на български
же да се издават не
те граждани, които
зависимо от обявения
желаят да гласуват.
постоянен и настоящ
Гражданите,
чи
и
то
лич
н
и
кар
т
и
са
с
из
т
е
к
ъл
срок,
ще
Служителите ще ра
адрес, след подадено
могат да гласуват, само ако са подали заявление
ботят с увеличено
и регистрирано заяв
за издаване на нова лична карта
натоварване в седми
ление за издаване на
цата преди изборите и
лична карта, което се
на пълен работен ден
отразява в централи
на 22 и 23 октомври т.г.:
карта с изтекъл срок на валидност, с зираната информационна система за
В седмицата преди изборите е съз което да гласуват.
документи за самоличност на МВР.
дадена необходимата организация,
Необходимите удостоверения ще
Удостоверения за обявен посто
за да може гражданите, които нямат бъдат издавани само при липса на
янен и настоящ адрес се издават от
издадена лична карта или не при
възможност до края на работния ден общинск ата администрация.
тежават валидни документи (лична
на 21 октомври да бъде готова нова
От дирекцията поясняват, че
карта или лични /зелени/ паспорти)
та лична карта.
удостоверението се издава, за да
поради изгубване, открадване,
За издаването на удостоверения
послужи само пред секционната из
повреда, унищожаване или с изте
гражданите лично подават искане в
бирателна комисия и е валидно до
къл срок, да упражнят правото си на периода от 17 октомври до 15.00 ч.
приключване на изборния ден.■

Звената "Български документи за
самоличност" ще работят извънредно

ЕТ “МАРИУС-Пламен Марков-Ваня Емилова”
д-р Любомир Христов,
търговски
представител
зa Северозападна
България

●Ветеринарни апарати, инструментариум,
храни за животни, аксесоари, фуражи, фуражни
добавки, премикси, консултации
Офис Монтана:
тел. 096/300 925; 0888/675 949, 0878/303 171;
e-mail: montana@lekoom.com
Велизар Николов Илиев,
мениджър
3400 Монтана,
х-л „Житомир”, офис 129
GSM: 0888/31 79 67

”Европейския земеделски фонд за развитие
на селските райони – Европа инвестира
в селските райони”

СД “ДАНИМИЛА”

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
БОЙЧИНОВЦИ – ЯКИМОВО

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

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

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

► Работно облекло,
ремъци, лагери, гуми,
семеринги, греси,
полиетилен, маркучи,
карбид, сезал,
гвоздеи, лични
предпазни средства

●Ремонти и рециклиране
на дизелова горивна апа
ратура за селскостопанска
и транспортна техника
●Всички видове руски ГИП
и дюзи
●БОШ (без електроника)
●ДРА 3, 4, 6-цилиндрови лява и дясна ориги
нални резервн
 и части.
Монтана, ул. “Нишка” 17,
тел. 0898/214 557

PVC и алуминиева дограма, окачени тавани,
гипс-картон, топлоизолация, фаянс и
теракота. Ремонт на покриви. Блиндирани
и МДФ врати. Боядисване, огради и
довършителни дейности

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

“МОНТКОМЕРС” ООД

ЕТ “Владимиров
инженеринг”

Георги Георгиев

6

На основание чл. 28 от Устав ЗА
УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА
СДРУЖЕНИЕ “Местна инициативна
група Бойчиновци – Якимово” ,
Управителният съвет свиква Общо
събрание на 03.11.2011г. от 11.00 часа
на Летателен център с. Ерден.

При следния дневен ред:

Преразглеждане на Стратегията за местно
развитие на МИГ Бойчиновци – Якимово.
Гласуване на бюджет за кандидатстване
по втора покана за набиране на Заявления по
мярка 41 „Прилагане на стратегия за местно
развитие” от приоритетна ос 4 ЛИДЕР на ПРСР
2007-2013г.
/Чл. 30. Общото събрание е законно, ако
присъстват лично или чрез пълномощник
повече от половината от всички членове. При
липса на кворум събранието се отлага с един
час по-късно на същото място и при същия
дневен ред и може да се проведе, колкото и
членове да се явят./

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

“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

Магазини КООП

“Заедно на пазар”

120 години пазаруваме
с доверие!

Слово спектър
►ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ
По повод “грубия конфликт на интере
си”!
В предишните редове ви запознах с ре
Поех през 2008 год. управлението на
зултатите и какво е направено през моето
“Общински пазар” ЕООД - гр. Монтана,
управление на “Общински пазар” ЕООД.
приключил 2007 год. със загуба от 59665
Винаги през моето управление на
лв. и неизплатени глоби към НАП за
фирми, в които не е имало намеса на
3000 лв. и 1800 лв. дължими към НЕК, с
собствениците – фирмите са работили
приватизиран “Руски пазар”, който в го
на печалба и аз съм заделял средств
 а за
дините е носел приходи средно по 2400
дарения,
за
спон
с
ор
с
т

в

о
и
за
реклама.
лв. месечно, т.е. с загубен приход от 2400
Много от гражданите и учителите в
лв. всеки месец, при среден приход на
община Монтана може би си спомнят
целия пазар 20 хил.лв. месечно или ми
тежката зима на 1996 год. В тази далечна
нус 12% приходи и придобити за 2007
година като изпълнителен директор на
год. дълготрайни материални активи за
“Монтана” ЕАД дарих на 23 училища, дет
16780 лв. По ул.”Аспарух” търговците
ски градини и детски ясли 132 тона гориво
продаваха на маси, стъпили на картони,
за отопление, спонсорирах ФК “Монтана”,
с дъждобрани и найлони през пролетта,
домовете за стари хора и сираци, Съюза
есента и зимата и в прахта през лятото.
Пространството между сградата на ТД на на слепите и много граждани на Община
Монтана. За тази ми дейност бях избр
 ан
НАП и “Битова техника” беше автокъща,
без PR акции за човек на Монтана с двата
оградена с изгнила мрежа и охранявана
повече гласове от втората, кметицата на
с три кучета. Автокъщата плащаше 300
Монтана г-жа Пенка Йорданова.
лв. месечен наем. Пазарът за употребя
И в годините на управление на
вани автомобили беше хаос и мръсотия
“Общински пазар” ЕООД, след като стъ
и инкасаторите събираха от 80–100 лв.
пихме на крака, спон
сорирах и дарявах:
Съюза на слепите;
Пето СОУ; “Слава
на Замфир Замфиров – управител
83”; БФСС “Стронг
мен”; Дома за ста
на „Общински пазар” ЕООД,
ри хора с. Вереница;
президент на ПФК „Монтана 1921”
Сдружение “Диабет”;
Съюза на инвалидите;
Това е отговор на г-жа Искра Фидосова, отпр
 авила към
мен въпроси в ефир по телевизия “Монт 7” и на нейните Пенсионерския клуб
и др.
марионетки, поместили без автор материал във вестн
 ик
Има сключен дого
“Телеграф” от 13.10.2011 год.
вор за реклама меж
ду “Общински пазар”
ЕООД и ФК “Монтана”, по този договор за
месечно такси. По алеята за цветята
реклама “Общински пазар” ЕООД плаща
се бяха сгушили павилиони, набори на
по банков път 2083,33 лв. месечно. Двете
по-малката ми дъщеря, на 80 % от ко
страни по договора изпълняват задъл
ито покривите течаха. Ще спра дотук с
женията си и това се вижда от всички
изреждането на това, което съм приел,
хора, които посещават стадион “Огоста”
защото непредубедените граждани на
или гледат мачовете по телевизията, т.е.
община Монтана и търговците, които ра
ботят на пазара, много добре си спомнят годишно “Общински пазар”ЕООД плаща
25 хил.лв. на ФК “Монтана”. Тези пари са
“картинката”, а и телевизия “Монт 7” при
около 1.5 % от бюджета на ФК “Монтана”
желание може да им помогне с архивни
и са 50 % от народните пари, които ПП
материали от онези години.
Как “източвах” през трите години на уп “ГЕРБ” плаща на КТВМ–7 за предизбор
ната си кампания.
равление “Общински пазар” ЕООД?
С 25 хил.лв. “Общински пазар” ЕООД
2008 г.
осигурява годишната издръжка на око
“Общински пазар” ЕООД приключи го
ло 50 деца и юноши от ДЮШ на ФК
дината със следните резултати:
“Монтана”, а децата и юношите с под
Приходи – 369 569лева; финансов
готвителните групи са около 200. Искам
резултат – 49345 лв.- ПЕЧАЛБА;
да обърна внимание на гражданите
Придобити дълготрайни материални на Община Монтана, че подготовката,
активи за 41 110 лв.
екипировката /без футболните обувки/,
2009 г.
пътуванията и участието във футболни
Приходи – 443 825лева; финансов
срещи са за сметка на ФК. Нещо, което
резултат – 87 086 лв.- ПЕЧАЛБА;
не се практикува в 70 % от професионал
Придобити Дълготрайни материал
ните ФК, там, за да тренират, децата
ни активи за 110469 лв.
плащат такса. Всички отбори от ДЮШ,
2010 г.
които участват в първенства, бяха наг
Приходи – 461272лева; финансов
радени с турнири в Англия, Франция и
Турция. По отношение на ФК “Монтана”
резултат – 82683 лв.- ПЕЧАЛБА;
искам да добавя, че съм председател
Придобити дълготрайни материални
на УС на ФК 15 години. 1992 г. и 1993 г.с
активи за 51 084 лв., т.е. за периода са
г-н Борислав Славчев - съпредседатели
придобити ДМА за 202 663 лева.
Ако питащата и пишещите са достатъч на ФК. Председател през1994 год. и от
но грамотни /в което малко се съмнявам/, 1998 год. до днес. През тези 15 години не
съм получил един лев под каквато и да е
биха разбрали как се е развивало дру
форма, а систематично и последовател
жеството в тези три години на жестока
но съм давал аз, като физическо лице и
финансово-икономическа, духовна, мо
чрез фирмите, които съм управлявал /
рална и разсипваща криза.
държавно участие и сега от “Общински
Благодаря на Кмета на община
пазар” ЕООД/. Тези пари са постъпи
Монтана г-н Златко Живков, на съвет
ли в сдружението с нестопанска цел ФК
ническата група от Коалиция “Заедно за
Монтана”, на част от съветниците на БСП, “Монтана” и са изразходвани съгласно
на съветниците от ПП “Атака” и на съвес българските закони, което е видно от
ревизията, която направи НАП на ФК през
тните съветници от ПП “ГЕРБ”, които ме
2010 год. за един достатъчно дълъг пери
подкрепяха. Подкрепиха ме и при гласу
ване на докладната за освобождаване на од от време.
От гореизложеното става много ясно,
“Общински пазар” ЕООД от дивидент към
общината за 2009 год. и по този начин ми че има „груб конфликт на интереси”, но в
позволиха да реализирам инвестиционна полза на обществото и в частност в пол
за на футболната общност на Община
та програма, която бях планирал.
Монтана и Област Монтана.
Какво реализирах заедно с управленс
В края на моя отговор си позволявам
кия екип на “Общински пазар” ЕООД?
На мястото на мръсните и кални трото като по-стар и препатил човек да посъ
ари по ул.”Хан Аспарух” построих търгов ветвам г-жа Искра Фидосова и кръжащите
около нея НЛО-та да спрат да заливат с
ски павилиони.
мръсотия и злост гражданите на община
На мястото на автокъщата постр
 оих
Монтана. Те, гражданите, са достатъч
седем магазина и закусвалня с красива
но умни и отговорни, за да преценят как
цветна градина.
кадрите на ПП “ГЕРБ” управляват в про
Бяха покрити изцяло цветарските
павилиони, а част от тях бяха превърнати дължение на две години страната, как
кметовете на общините Видин и Враца,
в магазини с алуминиева дограма.
избрани с бюлетината на ПП “ГЕРБ”, сто
Оградихме пазара на употребявани
панисват и развиват техните общини при
автомобили, направихме санитарни въз
ли и увеличихме приходите от 80–100 лв. правителство на “ГЕРБ” и общински съве
ти, доминирани от “ГЕРБ”.
на 1500–1600 лв. месечно.
Моля г-жа Искра Фидосова, която
На територията на „Общински пазар”
е отличен нотариус и юрист, да оста
ЕООД бяха монтирани 18 бр. охранител
ни камери, с което се прекратиха вандал ви Община Монтана на гражданите на
ските прояви и кражби, шокиращи наема Общината, а не със зъби и нокти да
се бори да я овладее олигархията на
телите на „Общински пазар”.
Да не продължавам да отегчавам чита “ГЕРБ”.
С уважение:
телите с направеното, те сами го виждат
инж. З. П. ЗАМФИРОВ
и оценяват.

Уважаеми граждани
на община Монтана,

ИЗЯВЛЕНИЕ
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Празник на
Вълчедръм
отбелязаха
на Петковден
Бе открита нова галерия, в която са изложени
картини на художници от Вълчедръм, Монтана и Лом
Крум КРУМОВ

ни прояви. На градския стадион във
Вълчедръм се игра приятелска среща
по футбол между ветераните на дома
кините и тези от Монтана. Зрелищната
среща, изпъстрена с много голове, бе
спечелена от гостите с 6:3. За пръв
път в историята на Вълчедръм се ор
ганизира турнир по народна борба за
любители. Множество хора се събраха
пред читалището, където бе поставен
тепих и бяха направени демонстра
ции от състезатели от клуб „Слава” в
Монтана. Победител в борбите стана
ветеранът от клуба на ЦСКА Цветан
Енчев, втори остана младата надежда от
Монтана Пламен Иванов.
Кулминация на проявите постави кон
цертът на ансамбъла на Нешка Робева.
Танцьорите показаха композицията
„Купонът” – смесица от български на
ционални елементи с модерен балет.■

ИОСВ – Враца напомня, че от
Р
първи октомври тази година се
плаща продуктова такса за всяка по

употребата на които се образуват
масово разпр
 остранени отпадъци.
Таксата няма да се дължи за по
лимерни торбички, които нямат
дръжки /пликове/ и се използват от
търговците за първична опаковка на
стоката.
Както и за останалите видове ма
сово разпр
 остранени отпадъци, так

Празник на града отбелязаха във
Вълчедръм на християнския празник
Петковден – 14 октомври.
Деца от местните детски градини
изнесоха спектакъл на сцената на чи
талище „Рало”, а учениците от двете
основни училища и гимназията показа
ха специално подготвена програма от
песни и танци. В празничния концерт се
включиха също самодейци от група към
читалището в с. Септемврийци, които
от дълги години популяризират харак
терни за своя край танци и обичаи.
По повод празника в читалището във
Вълчедръм бе открита нова художеств е
на галерия, в която са изложени картини
на художници от Вълчедръм, Монтана и
Лом. Някои от тях са дарени на галери
ята и ще останат за постоянно в нея.
Част от празника бяха и две спорт

лимерна торбичка с дебелина до 15
микрона, независимо от размера й.
Изискването се отнася за всички
лица, които пускат на пазара поли
мерни торбички – производители
и вносители, както и за лицата, ко
ито внасят
полимерни
торбички от
друга стра
на-членка
на ЕС, като
част от сво
ята търговс
ка дейност.
По този начин ще се оскъпи цената
на артикула и за търговеца. Това
на практика означава, че крайният
потребител ще заплаща задължи
телно дори най-малката торбичка,
която до сега търговците предлагаха
безплатно.
Новите изискв
 ания се налагат от
промени в Наредбата за определяне
на реда и размера за заплащане на
продуктова такса за продукти, след

РИОСВ – Враца напомня:
От 1 октомври – такса за
всяка полимерна торбичка

Благодарност
Нямам думи, с
които да изразя
благодарността си
към тези
прекрасни младежи
Юлия Маринова и
Цветомир Димитров
от CrediHelp в
Монтана. Усмихнати
лица, топли думи,
готови да дадат
всичко от себе си,
да направят дори и
невъзможното, но да
ти помогнат.
Мили деца от
CrediHelp, благодаря
ви, че ви има и
помагате в трудни
моменти!
Венета МЛАДЕНОВА
с. Боровци

сата за полимерни торбички ще се
заплаща към ПУДООС до 15-о чис
ло на всеки месец, за количествата
пуснати на пазара торбички през
предходния месец. Дължимата так
са се определя само от броя на пус
натите на пазара торбички, а не от
тяхното тегло или обем и е в размер
от 0,15лв./бр. От 01.01.2012 г. так
сата е 0,35 лв./бр., за 2013 г. – 0,45
лв./бр., за 2014 г. – 0,55 лв./бр. ■

Слово

www. slovoplus. info

плюс

e-mails: slovoplyus@abv.bg,
slovoplus@yahoo.com

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”
Монтана, ул.“Пейо Яворов” 1, Бизнесцентър “Огоста”
Председател
на кооперация
“Журналист”
и гл. редактор:

Параскева Маркова
тел. 0886 024 339,
0876 537 952

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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НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ

Амбициозен, млад и
решителен, поставил над
всичко каузата България
е кандидатът за кмет на
Монтана
инж. Милен Найденов, който
патриотите от “Национален
фронт за спасение на
България” (НФСБ) издигнаха
в областния град.
Участието в политическия и
обществен живот на 35-годишния
инженер Милен Найденов е семейна
традиция. По майчина линия той е
правнук на видния българин Игнат
Попов, пет пъти преизбиран за кмет

на Монтана. Той е и човекът, който
превръща Монтана от село в град.
Възпитаник на Висшето военнотранспортно училище “Тодор
Каблешков” и магистър по икономика,
завършил “Мениджмънт в транспорта”
във Великотърновския университет
“Св. св. Кирил и Методий” и офицер
от запаса, Милен Найденов има
десетгодишен опит в специалностите
експлоатация, технология и
организация на железопътния
транспорт и в момента е ръководител
движение на жп гарата в Монтана.

даните през мандата на кмета.
● Публикуване на обществените по
ръчки в интернет.
● Оптимизация при използв ането на
общинската собст веност с цел повече
приходи и по-добро управление.
● Привличане инвестиции и разпо
лагане на производств ени мощности.
● Усвояване на еврофондовете до
максимално възможния им размер.
● Създаване на екип, подпомагащ
гражданите, срещащи трудности при
изработване на проектите им.
● С помощта на дарители, инвес
титори и общинск ия бюджет създаване
Инж. Милен Найденов:
на специална кухня, която на големите
НИЕ СМЕ ЗА:
● Отговорен и открит диалог с граж християнск и празници да осигурява

обяд на инвалиди, пенсионери с ниски
пенсии и безработни пред пенсионна
възраст.
● Превръщане Монтана в културен
център на българския Северозапад.

Нека с общи усилия
направим Монтана
спокоен, проспериращ и
красив град, където ние
и нашите
семейства да живеем,
творим и работим.
Очакваме Вашата под
крепа на 23 октомври с
бюлетина № 6.

Стефан Данаилов направи първа копка
на предприятие с 400 работни места

Избори 2011
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