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АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”
ЕНЕРГИЯ ЗА 
ЧИСТА ПРИРОДА
KOZLODUY NPP

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

Законтакти:0886/ 024 339
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Независимият кан ди дат 
за кмет на об щи на Враца 
инж. Николай Иванов 
ини ци ира сре ща с кул
тур ни те дей ци в града. На 
разговора, кой то се про ве
де в Регионалния ис то ри
чес ки музей, при със т ва  и 
кан ди да тът за ви цеп ре зи
дент Стефан Данаилов. 

На за ли ва ща та ни прос
та щи на и стре ми телен бяг 
към без кул ту ри ето тряб ва 
да се противодейства и на 
национално, и на мес т
но ниво, спо де ли Стефан 
Данаилов. 

Човекът, ко йто мо же да 
осъ щес т ви то ва про ти
во дейс т вие на те ри то ри
ята на об щи на Враца, е 
Николай Иванов, ка те го
ри чен бе Ламбо. 

На сре ща та бя ха из
тък на ти по ло жи тел ни те 
действия, ко ито Николай 
Иванов е пред п ри ел в 
за щи та на кул ту ра та 
през два та му ман да
та ка то кмет на об щи на 
Криводол. 

Културата в об щи на 
Враца има по тен ци ал за 
раз ви тие и ако бъ да из б

ран за кмет, то ва ще бъ де 
мой приоритет, пое ан га
жи мент пред кул тур ни те 
дей ци Иванов. Ще търся 
въз мож нос ти за ре монт 
на кон цер т на та зала, ще 
се с та рая да  по ма гам на 
лю би тел с ка та кул тур на 

дейност и на читалищата, 
ко ито я приютяват, до пъл
ни той. 

Николай Иванов се 
пол з ва с ка те го рич на
та под к ре па на го ля ма 
част от кул тур ни те дей
ци на Враца ка то ди ри

ген та на Сим фо ни ета та 
Валери Вачев, ди рек то ра 
на Драматичнокук
ле ния те атър Анастас 
Попдимитров и други.

Номерът му в ин тег рал
на та бю ле ти на за над п ре
ва ра та е 27.■ Слово плюс

Любимият актьор на ня кол ко по ко ле ния бъл га ри
за яви сво ята под к ре па за Николай Иванов  

Сред кан ди да ти те за 
кмет на Враца има 
един, кой то ис к ре но 
ми лее за кул ту ра та

СтефанДанаилов:



На 15 октомври 
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 гама-
фон в реално време. 
В програмата за 
Деня бяха включени 
също и прожекции 
на документални 
видеофилми за АЕЦ 

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

Делегация 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.■

Ден на отворените врати в
атомната електроцентрала

БЗНС се въз раж да. 
Кандидат-
пре зи ден тът на БЗНС 
Николай Пенчев
и кан ди да тът за 
ви цеп ре зи дент 
Жеко Стоянов 
по се ти ха Монтана 
и под к ре пи ха 
Златко Живков

В за ла та на 
Младежкия дом 
се съб ра ха чле но-
ве и сим па ти зан ти 
на БЗНС от ця ла та 
област. Срещате се 
ръ ко во де ше от ор га-
ни за ци он ния сек ре тар 
на пар ти ята Борис 
Ангелов. Заедно с 
Николай Ненчев и 
Жеко Стоянов бе ше 
и го ле ми ят ора тор 
и во дач на съ юза Петко Илиев. 
Земеделските ли де ри за яви ха 
под к ре па та си за кан ди дат-кме та 
Златко Живков. “Обща  ка уза свър-
з ва от го ди ни всич ки зе ме дел с ки 
съ юзи тук”, за яви Златко Живков на 

срещата. Той подчерта, че три зе-
ме дел с ки фор ма ции са пред с та ве-
ни в кан ди дат съ вет ни чес ка та лис та 
на дес ни те си ли в Монтана “Заедно 
за Монтана”. 

В сло ва та на гос ти те се от к рои 
ед на глав на теза, че БЗНС се про-

ме ня се променя, се въз раж да и 
съз да ва нов стил на по ли ти чес ко 
поведение. 

Съюзът се от ва ря към пар т ньо-
ри с две кри ла – цен тър-ля во и 
цен тър-дясно. “Така ще мо жем да 
балансираме, но и да има ме по-ка-

те го рич но при със т-
вие в по ли ти чес кия 
и об щес т вен жи вот 
в стра на та”, ка за 
Николай Пенчев. 
Той припомни, че 
в 120-го диш на та 
си ис то рия БЗНС е 
имал важ на ис то рия 
и ви на ги е га ран ти-
рал не об ра ти мос т та 
на де мок ра тич ни те 
про це си в България. 
Но сдру же ни те зе-
ме дел ци са има ли 
и ис то ри чес кия 
кръст да се са мо-
по жер т ват в  име то 
на ед на или дру га 
кауза. Така бе ше 
и през пос лед ни-
те 20 години, под-
чер та кан ди дат-
президентът. 

В дру ги те из каз-
ва ния бе ше подчертано, че кан-
ди да ти те на БЗНС ще ра бо тят за 
про мя на в Закона за арендите, за 
раз ви тие на земеделието, за въз-
раж да не на друж би те в селата. ■ 
Слово плюс

Гласувайте за БЗНС под № 13! 
Днес му е времето!
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Кръстина КРЪСТЕВА
- В кам па ни ята си за ла га те на при-

зи ва за про мя на и обе ща ва те ра бо та 
и си гур ност в общината. Кажете ни 
кон к рет ни те пла но ве за пос ти га не то 
на те зи цели. 

 Аз ще про ме ня уп рав ле ни ето на 
общината. Ще про ме ня до се гаш ния 
модел, на со чен към ус во ява не на сред с
т ва за из г раж да не на ин ф рас т рук тур ни 
обек ти и за гър бил со ци ал ноико но ми
чес ки те проб ле ми на хората.

Редица за во ди и пред п ри ятия бя ха 
ликвидирани, мно го ра бот ни мес та бя ха 
зак ри ти и мно го хо ра бя ха при ну де ни 
да на пус нат града. В Бюрото по тру да в 
об щи на Монтана се га са  ре гис т ри ра ни 
око ло 3000 души, а ре ал но без ра бот ни
те са по не два пъ ти повече, ка то мно го 
от тях са трай но безработни. Ще пре
мах на при чи ни те за лик ви ди ра не то на 
ра бот ни мес та и ви со ка та безработица. 
В ос но ва та на всич ко то ва е не за ин те
ре со ва нос т та на кме та за прив ли ча не на 
ин вес ти ции в общината, и то ин вес ти
ции за производството, а не как то се бие 
по гърдите, че за 12 години, 12 го ле ми 
тър гов с ки ве ри ги са раз к ри ли ма га зи
ни тук. Това са 600 но ви ра бот ни мес та 
сре щу ня кол ко хи ля ди закрити.

А и биз не сът в Монтана е ка то ор таш
ко ма га ре  и държавата, и об щи на та го 
яздят, а ни кой не се гри жи за него. Е, 
как да има работа! 

До то зи мо мент про ве дох мно жес т во 
сре щи с биз нес ме ни от страната, ко ито 
на ба за та на прог ра ма та ми за раз ви тие 
на Монтана по еха ан га жи мент за вла
га не на круп ни сред с т ва в об лас т та на 
про миш ле нос т та и земеделието, къ де то 
още след пър ва та го ди на на ман да та ми 
ще бъ дат раз к ри ти мно го но ви ра бот ни 
места. Това ще да де  въз мож ност на вся
ко се мейс т во във вся ко на се ле но мяс то 
на об щи на та да уве ли чи сво ите доходи. 
И то ва ак тив но тър се не на ин вес ти ции 
ще е мой приоритет.

Като кмет ще съз дам всич ки въз мож
ни ус ло вия и об лек че ния за мал кия и 
сре ден биз нес в общината. Наред с то ва 
ще про дъл жа ра бо та та по кан ди датс т
ва не и из пъл не ние на ев ро пейс ки прог
ра ми и на ци онал ни проекти. Ще съз дам 
об щин с ка фир ма за си гур ност и охрана, 
чи ито дейнос ти ще са:

 Извършване на пос то ян но ви де онаб
лю де ние и ох ра на на училища, дет с ки 

за ве де ния и об щес т ве ни сгради:
 Патрули във всич ки те 23 се ла на об

щи на та и ох ра на на зе ме дел с ки те земи;
 Обслужване и оси гу ря ва не на „си ня 

зо на” и из г раж да не на паркинги.
И с нея при вза имо дейс т вие с ком пе

тент ни те ор га ни ще га ран ти рам си гур
нос т та и спо койс т ви ето на хо ра та от 
гра да и селата.

- Водите по зи тив на кампания, без 
компромати. Какво е усе ща не то ви 
от сре щи те ви с хо ра та - има ли страх 
или наг ла са за ку пу ва не на гласове?

 Да, кампанията, ко ято водя, е то ле
рант на и смятам, че то ва е начинът, по 
кой то тряб ва да се случ ват пре диз бор
ни те битки. Не смятам, че ком п ро ма
ти те по ма гат в пе че ле не то на гласове, а 
поско ро чес т нос т та и сре щи те с из би
ра те ли те лично. Но го во ря ис ти на та и 
не спес тя вам ни ко му на ру ше ни ята на 
за ко ни те и нор ма тив ни те актове. Срещу 
мен, как то и сре щу  кан ди да ти те за кме
то ве и об щин с ки съ вет ни ци из диг на ти 
от БСП, е хвър лен це ли ят ре сурс на 
дър жа ва та и се гаш ния кмет. Защото ние 
не прос то со чим по ро ци те и про ва ли те 
на дър жав но то уп рав ле ние и проб ле ми
те на мес т на та власт, но и по каз ва ме на 
хората, че мо же да е различно. 

Хаосът от по ли ти ка та и ад ми нис
т ра ци ята се прех вър ли вър ху хората. 
Страхът се вър на в обществото. 
При сре щи те си с хо ра та  виж дам 
стра ха им от прес тъп нос т та и по
страш но то  стра ха от властта, от се
гаш но то управление. Както знаете, 
Северозападна България е един от 
найбед ни те региони. Има ви со ка без ра
бо ти ца и нис ки до хо ди и то ва е ед на от 
при чи ни те  част от хо ра та да про да ват 
гла со ве те си.

- Досега кме тът на Монтана след ва-
ше мо де ла на пър ви те коп ки и ря-
за не то на ленти. Каква ще е ва ша та 
за па зе на мар ка ка то кмет?

 Ще ра бо тя за прив ли ча не на 
инвестиции, за раз к ри ва не и под дър жа
не на но ви ра бот ни места, за си гур ност 
за хо ра та и иму щес т во то им, за прев ръ
ща не на Монтана в ду хо вен и кул ту рен 
цен тър на Северозапада. Ще ра бо тя об
щи на Монтана да вър не со ци ал на та си 
насоченост. Както и да се вър не до ве ри
ето на граж да ни те към кме та и об щин с
ка та администрация, кме тът и об щи на та 
да ра бо тят не за се бе си, а за хората. 

Все пак не тряб ва да се 
забравя, че ра бо то да те ли 
на кме та  са избирателите, 
а не обратното.

- Има ли умо ра у хо ра-
та след три ман да та на 
кме та Живков?

 Преекспонирането 
на об ра за на до се гаш ния 
кмет во ди дотам, че мес
т ни те зев зе ци твърдят, че 
се стра ху ват да си от во
рят хладилника, да не се 
по ка же Той. Дванадесет 
го ди ни са мно го вре ме и 
осо бе но ко га то чо век се 
при еме за незаменим, той 
ста ва вре ден и за се бе си, 
и за другите. Проблемът е 
посе ри озен  граж да ни те 
се стра ху ват повече, от кол
ко то са уморени. Всички 
слу жи те ли се стра ху ват 
за ра бот ни те си мес та и 
са при ну де ни да гласуват, 
та ка че да е угод но на 
този, кой то ги е назначил, 
а имен но кме та Живков. 
И тук ид ва проб ле мът с това, че ние, 
българите, ряд ко уп раж ня ва ме пра во
то си на глас, а трябва. Всеки тряб ва да 
гла су ва така, как то на ме ри за добре, а 
не как то са го посъветвали. 

- Привличането на ин вес ти ции и 
но ви ра бот ни мес та са го ре що же ла ни 
от вся ко управление. Къде са скри ти-
те ко зо ве на Монтана и има те ли пла-
но ве да раз ви ва те кон к рет ни сек то ри 
в икономиката?

 Както и пого ре посочих, ще съз
да дем ус ло вия за раз ви тие на мес т
ния бизнес, ка то прив ли ча ме външ ни 
инвестиции, ко ето ще раз к рие но ви 
ра бот ни мес та в об щи на Монтана, ще 
пос тиг нем ви со ко ни во на за етост  в 
про миш ле нос т та и найве че в сел с ко
то стопанство. Ще обър нем вни ма ние 
на зе ме де ли ето и животновъдството. 
Нашата об щи на пре ди два де сет го ди ни 
бе ше из вес т на със зе лен чу коп ро из вод
с т во то и кон сер в на та про миш ле ност и 
смятам, че се га с мал ко ин вес ти ции мо
жем  да въз ро дим те зи традиции. По то
зи на чин ще за па зим се ла та в общината, 
за що то миг ра ци ята от тях към Монтана 
и дру ги на се ле ни мес та в стра на та во ди 
до за гу ба на по тен ци ал  гу бим из пол з

ва еми територии, гу бим въз мож нос ти и 
не об хо ди ми хора. 

- Наричате Монтана най-бед на та 
об щи на с най-ви со ки те данъци. Това 
ли е при чи на та за лип са та на чуж ди 
ин вес ти ции и за обез лю дя ва не то на 
града?

 Това е при чи на та да ня ма инвести
ции, на со че ни към производството, 
ина че ин вес ти ции в тър го ви ята дал 
гос под  ние сме об щи на та с  наймно го 
ма га зи ни на гла ва от населението.

- Може ли мес т но то са мо уп рав ле-
ние да бъ де ляво?

 Не бих де лил мес т но то са мо уп
рав ле ние на ля во и дясно, но съм 
категоричен, че то тряб ва да е социално, 
на со че но към со ци ал ни те проб ле ми на 
хората. 

Затова ще обър на вни ма ние на всич ки 
граждани: за мла ди те се мейс т ва  без
п лат на дет с ка кухня, за пен си оне ри
те – без п ла тен тран с порт в рам ки те на 
общината. За мла ди те хо ра ще съз дам 
ус ло вия за раз ви тие на ав то и мо
тоспортовете. Ще съз дам де но нощ на 
об щин с ка аптека, за да не ти чат но щем 
до близ ки те градове. И то ва е ед на мал
ка част от промените, ко ито ще се усе
тят още в на ча ло то на ман да та ми.■

Той е ро ден през 1961 г. в Монтана, къ де то е из-
рас нал и учил във Второ ОУ и ТМТ „Юрий Гагарин”. 
През 1984 г. е за вър шил Военното учи ли ще „Васил 
Левски” – Велико Търново. Завършил е и Софийския 
уни вер си тет „Свети Климент Охридски” – 1993 
г., със сте пен „Магистър” по спе ци ал нос т та 
„Социология”.

Работил е ка то со ци олог в раз лич ни структу ри 
на Министерството на от б ра на та и във Военна 
ака де мия „Георги Стойков Раковски”, къ де то е 
пре по да вал „Социология” и „Основи на со ци ал но-
то уп рав ле ние”, и дру ги пред ме ти от об лас т та на 
об щес т ве ни те науки. Дълго вре ме е бил офи цер в 
служ би те за си гур ност на Министерството на от-
б ра на та и Държавна аген ция „Национална си гур-
ност”, от къ де то пре ди бро ени ме се ци е на пус нал 
по ра ди при до би ва не пра во то на пенсия. 

Женен е от 26 г., съп ру га та му е ме ди цин с ка 
сестра. Имат 2 де ца – дъ ще ря на 25 г. и син на 13 г.

Диана СИРАКОВА
На 13 ок том в ри ви дин ча ни из ля зо ха 

отно во на граж дан с ки протест за ра-
ди изос та ве ни я в ока яно със то яние 
над лез – ос нов на път на ар те рия във 
Видин. Проблемът с опас ния над лез 
ус пя да обе ди ни до ри и „во юва щи те” 
в мо мен та кан д ида ти за кмет с ко то 
мяс то в града. Политическите опо нен-
ти Герго Гергов, Пламен Паунов, д-р 
Ценков и Жоро Василев зас та на ха 
ра мо до ра мо сред сво ите съг раж да ни 
и заявиха, че кой то и от тях да ста-
не кмет, не го ва пър ва за да ча ще е да 
се спра ви с проб лем ния надлез. Към 
тях, ма кар и задочно, се при съ еди ни и 
Ирена Александрова – един с т ве на та 
же на, кан ди дат за об щин с ко то кмет с ко 
кресло.

Повече от 2 го ди ни въп рос ни ят над-
лез е в пла чев но състояние. Ползва 
се са мо ед но то плат но – дру го то е 
зат во ре но за движение. Но и две те 

са аб со лют но раз би ти и опасни. Още 
през м. март т.г. над 3000 ду ши из ра-
зи ха не до вол с тв ото си от не хайно то 
от но ше ние на ви дин с ка та уп ра ва към 
проб ле ма с ав то мо бил но шес т вие 
през града. 

От граж дан с ко дви же ние 
„Възраждане на Видин” заявиха, че 
ще про дъл жат да отс то яват док рай с 
всич ки поз во ле ни от за ко на сред с т ва 
ис кане то за ця лос т на ре кон с т рук ция 
на бул. „Панония” и надлеза. Ако то ва 
не стане, ще пре ми нат към граж дан с-
ко неподчинение. 

В мо мен та бу ле вар дът се ре мон-
ти ра усилено, но спо ред про тес ти ра-
щи те то ва не е достатъчно, след ка то 
над ле зът не е вклю чен в ремонта. 
Проблемният над лез е ос нов но зве-
но в път на та ар те рия на гра да и 
през не го пре ми на ва ця ло то град с ко 
движение, ко ето в мо мен та е аб со лют-
но затормозено.■

Разбит над лез обе ди ни кан ди дати
за кме то ве и граж да ни във Видин

СНИМКА: АВТОРЪТ

Местното управление 
да е насочено към 
проблемите на хората

Анатолий Младенов,кандидат-кметнаМонтана:
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"Ние под к ре пя ме Златко 
Живков, за що то се до-

ка за ка то ус пе шен кмет", то ва 
за яви пред сто ти ци жи те ли на 
об щи на Монтана Николина 
Чакърдъкова, ко ято за ед но с 
Неврокопския ан сам бъл пя и 
тан цу ва за хо ра та и пре вър-
на хлад на та ок том в рийс ка 
ве чер в празник. Тя пле ни 
пуб ли ка та не са мо със сво ите 
изпълнения, но и с топ ли-
те думи, ко ито пре ли ва ха от 
истини, ко ито чес то заб ра вя-
ме в за бър за но то ежедневие. 
А знамената, раз вя ва ни 
от мла ди те хо ра в такт с 
музиката, прив не со ха ра дост 
и настроение. 

"Златко Живков доказа, че 
е мо же щи ят кмет, за що то не 
ня кой друг, а вие го из би ра те 
три по ред ни мандата. На 23 
ок том в ри от но во сме из п ра-
ве ни пред тру ден из бор - обе-
ща ват ни мно го неща, как во 

ли не, за яви сла ве ят от Гоце 
Делчев. Но ние по рас нах ме и 
ста нах ме дос та тъч но големи, 
за да нап ра вим своя пра ви лен 
избор, без да се вли я ем от 
не ле пос ти и праз ни думи. Аз 
ня ма да ви агитирам за ко го 
да гласувате. Подкрепям ду-
хов но Златко Живков, за що то 
е мой до бър приятел. 

Но на 23 ок том в ри със 
си гур ност тряб ва да нап-
ра вим ед но - да оти дем до 
ур ни те и да гласуваме. Не да 
продаваме, а да да ва ме гла са 
си на този, кой то заслужава! "

"В пър ви те де се ти на го ди-
ни на то зи век се опи тах ме 
да про ме ним на шия град. Той 
е сред пет найсет те най-доб-
ри в България по тем по ве на 
ико но ми чес ко развитие, по 
мо де рен ев ро пейс ки облик, 
кул ту рен и спор тен център", 
каза кан ди да тът за кмет 
Златко Живков, но мер 31 в 

бюлетината. 
"Благодаря за ог ром на та 

подкрепа, ко ято оказ ва те на 
мен и на еки па ми, на всич ки 
хора, ко ито ра бо тят за доб ро-
то на общината, ка за раз въл-
ну ван кан ди да тът за кмет. 

Благодаря на всич ки те 5500 
души, ко ито се вклю чи ха в 
под пис ка та за из ди га не то ми 
за нов мандат. 

Благодаря на все ки от вас, 
на ме рил в сър це то си ку раж 
и добрина, за да признае, че 
Монтана е най-доб ро то мяс то 
за жи ве ене в Северозападна 
България, да вяр ва в днеш-
ния и ут реш ния ден, да за-
гър би ло шо то и да ка же - ние 
продължаваме, оти ва ме 
напред. 

Ние жи ве ем тук, оби ча-
ме Монтана и я променяме! 
Монтана е на ша та кауза", ка-
те го ри чен бе Златко Живков. 
■ Слово плюс

Обръщение
Златко Живков, 

кандидат за кмет на община Монтана:

Уважаеми съграждани,
В сед ми ца та пре ди из бо ри те зас та вам пред вас, 

за да оп ро вер гая всич ки клевети, на пи са ни и из ре-
че ни сре щу мен и еки па на об щина Монтана в та зи 
кампания. 

За по ре ден път заявявам, че имам два апар та мен та 
в Монтана, ед на ко ла и ед на ап те ка - се ме ен бизнес. 
Натрупаните ми спес тя ва ния са дек ла ри ра ни и пуб-
ли ку ва ни от Сметната па ла та и са дос та по-мал ко от 
фал ши фи ци ра ни те факсимилета, раз п рос т ра ня ва ни 
ка то не ле гал ни позиви. Искам да ви уве ря, че ня ма 
да ос та нат не на ка за ни и без съ вес т ни те пуб ли ка ции 
в жъл ти вестници, ко ито дос тиг на ха пре де ла на чо-
веш ка та наглост. 

Те са рож ба на не дос той ни хо ра – страхливци, 
ко ито кри ят име на та и ли ца та си, но всич ки ги 
познаваме. На 23-и тряб ва да се из п ра вим сре щу тях 
и да им покажем, че сме сил ни и обединени. 

За мен е важ но как во мис ли те и как во чувствате. С 
по ве че то от вас се поз на вам лично, поз на вам се-
мейс т ва та ви. Познавам не са мо щас ти ето и ра дос т-
та ви, но и бол ка та ви. Обичам ви, оби чам Монтана и  
ще ра бо тя все ки ден и миг за това, об щи на та да бъ-
де все по-доб ро мяс то за жи вот и ние, ко ито сме тук, 
да из би ра ме как да се променя. Това ме е во ди ло във 
всич ки те 12 го ди ни на уп рав ле ние и ще про дъл жа ва 
да ме води. Ние не са мо искаме, но и показваме, че 
е възможно.

Наслушахме се и на ве ли ки обе ща ния за то ва как 
ро гът на изо би ли ето ще по те че от цен т рал на та към 
мес т на та власт, ако се по лу чи фор му ла та „Вся власт 
съ ве том”. Историята се пов та ря ка то гротеска, каз ват 
някои, но най-близ ки ят при мер за то ва е, че обе ща ни-
ята за по-доб ро вза им но уп рав ле ние не про ра бо ти ха 
ни то във Видин, ни то във Враца, къ де то уп рав ля ва-
щи те дър жа ва та има ха свои кме то ве в пос лед ни те 
години. Монтана е на вто ра по зи ция по рейтинг в 
стра на та спо ред пос лед ни те проучвания, а до се-
га сме ра бо ти ли с че ти ри раз лич ни правителства. 
И зна ете ли защо? Защото доказахме, че мо жем да 
уп рав ля ва ме проекти, че сме ра бо тещ екип, че тук 
пос т ро ено то ос та ва и се развива, за раз ли ка от дру-
ги мес та и времена.

Вярвам, че ние, мон тан ча ни, сме ум ни и доб ри 
хора, пом ним доб ре миналото, на шият по тен ци ал е 
в нас то яще то и мо жем  да нап ра вим мъ дър из бор за 
бъдещето.

И Николина Чакърдъкова
подкрепя Златко Живков

ЕСТАТ: Монтана 
e сред 
най-доб ри те 
об щи ни в 
стра на та

Монтана е вто ра в кла са ци ята на об
щи ни те спо ред оцен ка та на граж да ни те 
за раз ви ти ето й, ра бо та та на мес т на та 
власт и кмет с ка та институция. Тя е след 
Бургас и пре ди Ловеч, со чи про уч ва не 
на из с ле до ва тел с ка та аген ция ЕСТАТ 
и граж дан с ка та ор га ни за ция Движение 
за на ци онал но един с т во и спасение. 
Изследването включ ва 7 кри те рия – 
ефек тив ност на ад ми нис т ра тив ни те 
услуги, фи нан со ва стабилност, об жал
ва ни об щес т ве ни по ръч ки в Комисията 
по за щи та на конкуренцията, ус
во я емост на ев ро пейс ки средства, 
ка чес т во на ра бо та та на об щин с ка 
администрация, ка чес т во на об щин
с ка та ин ф рас т рук ту ра и на раз лич ни 
ас пек ти от живота.

Според де ла на об жал ва ни те про це
ду ри по на ред ба та и Закона за об щес
т ве ни те по ръч ки Монтана е първа. Тя 
де ли чел но то мяс то с Кюстендил и 
Пазарджик. Монтана е сред об щи ни те 
с найви сок рейтинг по ефек тив ност 
на ад ми нис т ра тив ни те структури. 
Жителите са сред найдоволните.

Според оцен ки те за ин ф рас т рук ту ра
та Монтана е тре та.

По ус во ява не на сред с т ва та от фон
до ве те на Европейския съ юз Монтана е 
десета. По оцен ка на раз лич ни ас пек ти 
от жи во та об щи на та е осма. 

Средната оцен ка за ико но ми чес ко
то със то яние на об щи на та е 3,50 по 
шес то бал на та скала. Сред ни ят бал за 
ра бо та та на кме то ве те е 4,07. Найви
со ка – 4,89, е оцен ка та на бур гас кия 
кмет Димитър Николов. Второто мяс то 
си по де лят кме тът на София Йорданка 
Фандъкова и на Монтана Златко 
Живков с бал 4,83. ■ Слово плюс

„Благодаря на тези, 
с ко ито за поч нах

ме през 2006 г. и бла го да
ря на всички, с ко ито днес 
про дъл жа ва ме да гра дим 
България и Враца“, ка за 
Цветан Цветанов на сре
ща със сим па ти зан ти и 
чле но ве на ГЕРБ в об лас
т ния център. На сре ща та 
при със т ва и кан ди да тът на 
ПП ГЕРБ за пре зи дент на 
Република България Росен 
Плевнелиев. Двамата бя ха 
сви де те ли на под пис ва не то 
на дек ла ра ции за ло ял ност 
към ГЕРБ на кан ди да ти те 
за об щин с ки съ вет ни ци на 
ПП ГЕРБ и кан ди да тът за 
кмет на уп рав ля ва щи те за 

об щи на Враца инж. Петя 
Аврамова. Кандидатите на 
пар ти ята за уп рав ни ци на 
об лас т ния цен тър под пи са ха 
и декларация, с ко ято да ря
ват част от зап ла ти те си на 
бъ де щи об щин с ки съ вет ни
ци на фон да ция „Бъдеще за 
Враца“.

Фондацията бе ше съз да де
на още през 2007 г. Нейната 
цел е да под по ма га обу че
ни ето на да ро ви ти де ца от 
со ци ал но сла би семейства. 
В мо мен та „Бъдеще за 
Враца“ има 8 сти пен ди ан ти 
в чет вър ти курс в раз лич ни 
уни вер си те ти в България. 
Трима от мла де жи те при
със т ва ха и на сре ща та с 

кан ди да ти те на ГЕРБ и пред
се да те ля на Предизборния 
щаб на партията. „Горд 
съм, че чрез сти пен ди ите 
да ва те сво бо да на младите. 
Благодаря  ви“, ка за кан ди
да тът на ГЕРБ за пре зи дент 
Росен Плевнелиев. „Враца 
има про ек ти за над 170 млн. 
ле ва за пос лед ни те 2 години. 
Защото Враца има доб ри 
сто па ни“, до ба ви той под 
бур ни те ап ло дис мен ти на 
врачани. 

„Знаем, че не сме ре
ши ли всич ки проб ле ми на 
Враца, но по ло жих ме доб ра 
основа. Ние има ме во ля та 
и зна ни ята да ре шим проб
ле ми те на на ша та община, 
за то ва ис ка ме до ве ри ето на 
нейни те граж да ни“, с те зи 
ду ми Петя Аврамова пред
с та ви от бо ра на ГЕРБ във 
Враца. Тя се обър на към 
Росен Плевнелиев и Цветан 
Цветанов с думите: „Във 
ва ше ли це ние виж да ме сил
ни под дръж ни ци на об ща та 
ни ка уза да въз ро дим об
ласт Враца и Северозапада. 
Разчитаме на ва ша та 
подкрепа, та ка как то и вие 
мо же те да раз чи та те на на
ша та“. Кандидатът на ГЕРБ 
за кмет на Враца и во дач на 

лис та та за об щин с ки съ вет
ни ци инж. Петя Аврамова 
връ чи на Цветан Цветанов 
под пи са ни те декларации.

„В дек ла ра ци ята за 
лоялност, ко ято днес все ки 
от кан ди да ти те за об щин с ки 
съ вет ни ци подписа, ста ва 
ду ма за морал, за чест и за 
при над леж ност към ед на 
ка уза – та зи на прос пе ри
ра ща България и ус пеш на 
Враца“, за яви об лас т ния ко
ор ди на тор на ГЕРБ за Враца 
Николай Коцев. 

„Враца има за па зе но мяс
то в моя жи вот и календар. 
Всяка го ди на на 1 яну ари 
от бе ляз вам къ де ще бъ да 
на 2 юни и то ва е Враца, 
за да про дъл жим за ед но 
традицията, чи ето на ча ло 
пос та вих ме през 2007 г. – 
из кач ва не то на Околчица“, 
емо ци онал но от бе ля за в на
ча ло то на сво ята реч Цветан 
Цветанов. Той и Росен 
Плевнелиев дек ла ри ра ха 
под к ре па та си за Враца.

„Единни сме, сил ни сме 
и съм уве рен в по бе да та на 
ГЕРБ на те зи из бо ри“, обоб
щи нас т ро ени ето на съб ра
ли те се пред се да те лят на 
Предизборния щаб Цветан 
Цветанов.■ Слово плюс

Цветан Цветанов и Росен 
Плевнелиев под к ре пи ха Враца

Председателят на Предизборния щаб 
на ГЕРБ и кан ди да тът за пре зи дент
се срещ на ха със сим па ти зан ти
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Инж. Николай Иванов раз го
ва ря с пред с та ви те ли на ос нов
ни те за на ят чийс ки гил дии във 
Враца. Предизвикателствата 
пред ка ма ра та бя ха пред с та ве
ни от пред се да те ля й Жасмина 
Иванова.   Ка то найсе ри озен 
проб лем бе из ве де на не га
тив на та за ко но да тел на сре да 
по от но ше ние на мо дер ни те 
занаяти, тъй ка то спо ред но
вия закон, те не са ве че такива. 
Това ог ра ни ча ва за на ят чийс
ки те пред п ри ятия и ги тласка 
към си ва та икономика  или 
към пререгистрация, ко ето ще 
до ве де до за гу ба на при хо ди в 
об щин с ки те бюджети. По то зи 
на чин 400 хи л. лв. данъци, ко
ито пла щат за на ят чите ня ма да 

вли зат във врачанския, а в ре
пуб ли кан с кия бюджет.

Николай Иванов пое 
ангажимент, ако по лу чи до ве
ри ето на врачани, да ра бо ти 
ак тив но с бъ де щия Общински 
съ вет, за да не се уве ли ча ва 
па тент ния данък. „Малкият и 
мик ро биз не сът във Враца пред
с тав ля ват 67% от сто пан с т во то 
в общината. Ако не му пре дос
та вим за ко но да тел на и ад ми
нис т ра тив на под к ре па ще пре
чу пим гръб на ка на вра чан с ка та 
ико но ми ка”, за яви Иванов 

Бя ха из тък на ти и въз мож нос
ти те на гилдията, ко ято прак
ти ку ва мо дер ни за на яти във 
Враца, да про веж да обу че ния с 
меж ду на род но участие.■

Независимият кан ди-
дат за кмет на об щи на 

Враца инж. Николай Иванов 
се вклю чи в ини ци ати ва та 
на Института за мо дер на 
политика. На срещата, про ве-
ла се в Дома на тех ни ка та, бе 
под пи са на Хартата за мо дер-
но мес т но самоуправление.  

Основните прин ци пи на 
до ку мен та зас тъп ват го тов нос-
т та да се ра бо ти за ак тив но 
граж дан с ко учас тие в мес т на-
та политика, сво бод ни медии, 

под к ре па за икономиката, 
вя ра в спо соб нос т та на жи те-
ли те на об щи на та и за чи та не 
на раз лич но то мнение. 

Текстът на то зи до ку мент 
на пъл но съв па да с моя стил 
на уп рав ле ние и не се при тес-

ня вам да за явя го тов нос т та си 
да ра бо тя прозрачно, ако бъ да 
из б ран за кмет, за яви Иванов. 
Той из ра зи ра зо ча ро ва ни ето 
си от от ка за на го ля ма част от 
ос та на ли те кан ди да ти да се 
при съ еди нят към прин ци пи те 

за пуб лич но и мо дер но мес-
т но самоуправление. В ини-
ци ати ва та се вклю чи ха още 
кан ди да ти те Славян Янков и 
Венчо Кръстев.     

Николай Иванов е из диг-
нат за кмет от Инициативен 
комитет, в кой то вли зат ав то-
ри тет ни граж да ни на Враца, 
и е ка те го рич но под к ре пен 
от шест по ли ти чес ки пар-
тии и ня кол ко граж дан с ки 
организации: Българска со ци-
алис ти чес ка пар тия – Враца, 

Земеделски на ро ден съ юз 
– Враца, ПП “Обединена 
социалдемокрация”, Партия 
„Нова си ла” – Враца, Партия 
„Новото вре ме”, Партия 
„Български со ци ал де мок ра-
ти”, „Съюз на пен си оне ри те 
– 2004”, Съюз за Стопанска 
ини ци ати ва на граж да ни те 
- Враца, Съюз на офи це ри-
те и сер жан ти те от за па са- 
резерва, Отечествен съюз. 

Номерът му в надпре ва ра-
та е 27. ■

По слу чай Световния ден на учи те ля 
не за ви си ми ят кан ди дат за кмет на об
щи на Враца инж. Николай Иванов се 
срещ на с ди рек то ри и пре по да ва те ли от 
учи ли ща и дет с ки градини. Бя ха об съ
де ни въз мож нос ти те за по доб ря ва не на 
об ра зо ва тел ния про цес на те ри то ри ята 
на общината. 

Образованието тряб ва да бъ де ос но
вен приоритет как то на централната, 
та ка и на мес т на та власт и пра вил но то 
взаи мо дейс т вие меж ду тях е в ин те
рес на ця ло то общество, за яви инж. 
Иванов. Участвалите в сре ща та се обе
ди ни ха око ло мнението, че в ра бо та та 
си бъ де щи ят кмет тряб ва да ак цен ти ра 
вър ху бла го ус т ро ява не то на дво ро ве те 
на дет с ки те гра ди ни и съ об ра зя ва не то 

с ев ро пейс ки те изис к
ва ния за бе зо пас ност 
на дет с ки те площадки, 
тех ни чес ка под к ре
па за учи ли ща та при 
кан ди датс т ва не то по 
раз лич ни про ек ти и 
ди ало га със син ди ка та 
на учителите.  

На сре ща та бе об
съ ден и въп ро сът за 
си гур нос т та на учи ли ща та и дет с ки те 
градини. Вече е на лич на и нор ма тив
на та уредба, поз во ля ва ща съз да ва не то 
на об щин с ка полиция, ко ято би ре ши ла 
проб ле ма с взло мо ве те в сгра ди те на 
об ра зо ва тел ни те институции, из тък на 
Николай Иванов и се ан га жи ра да ра бо

ти за обо со бя ва не то на та ко ва звено. 
Редом с то ва той пое задачата при 

спе чел ва не на изборите да пред ло жи на 
бъ де щия Общински съ вет да се уве ли чи 
об щин с ко то учас тие в ме сеч на та из д
ръж ка на ед но де те в дет с ки те гра ди ни 
и по то зи на чин полес но да бъ дат въ ве
де ни но ви те изис к ва ния за здра вос лов

но хра не не на децата.
Инж. Николай Иванов бла го да ри на 

пе да го зи те за всеотдайността, тър пе ни
ето и отговорността, с ко ито под хож дат 
към сво ята ра бо та, и из ра зи на деж да та 
си до го ди на те на ис ти на да по чув с т ват 
5 ок том в ри ка то свой про фе си она лен 
празник.■ Слово плюс

По ини ци ати ва на инж. 
Николай Иванов на 8 

ок том в ри се про ве де фут бо-
лен тур нир на те ре на в ж.к. 
“Сениче”. В над п ре ва ра та 
взе ха учас тие че ти ри отбора, 
пред с та ви те ли на раз лич-
ни те квар та ли във Враца. 
Победител от над п ре ва ра та 
из ле зе ти мът с бе ли тениски, 

пред вож дан от ка пи та на 
Вальо Лилов. На фи на ла те 
над де ля ха над от бо ра със 
си ни еки пи с кла си чес ки ре-
зул тат 3:0.  Голмайстори бя ха 
Вальо Лилов, Марио Петров и 
Кристиан Кръстев. 

Има врачани, ко ито ис кат 
да спортуват, но не са им съз-
да де ни условия за това. Това 

ще бъ де ед на от ос нов ни те 
ми на со ки за работа, ако бъ да 
из б ран за кмет на общината. 
Площадките и фут бол ни те 
те ре ни за лю би тел с ки спорт 
тряб ва да ста нат повече. 
Възможности за то ва има не 
са мо в об щин с кия бюджет, 
а и чрез раз лич ни фи нан си-
ра щи прог ра ми на БФС и на 

Спортния 
тотализатор, 
за яви 
Иванов, на 
ко го то фут-
бо лът е лю-
бим спорт.

Самият 
пре тен дент за кмет с кия пост 
изиг ра ед но по лув ре ме за 
своя отбор, тъй ка то все още 
не е на пъл но го тов за игра, 
вслед с т вие на пре тър пя на та 
опе ра ция на ко ля но то пре ди 
ня кол ко месеца.  За не го и 
за по ве че то вра ча ни фут бо-
лът ви на ги е бил ед на го ля-
ма емоция, а в мо мен та още 

повече, за ра ди дъл го очак ва-
но то зав ръ ща не на „Ботев” в 
А група.

Отборът има нуж да от под-
к ре па та как то на феновете, 
та ка и на всич ки институции, 
ан га жи ра ни с раз ви ти ето 
на то зи спорт. Общината е 
длъж на и аз ще ра бо тя за 
то ва тя да оси гу ря ва не са мо 
фи нан со ва подкрепа, ако ус-
пея в кмет с ка та надпревара. 
Тя мо же да обе ди ни уси ли ята 
на всич ки хора, ко ито имат 
же ла ние и въз мож ност да 
под по мог нат отбора, та ка че 
да се оси гу ри фи нан си ра не 
и ус пеш но пред с та вя не в “А” 
ПФГ, за яви Николай Иванов.  

За не го ос но вен при ори тет 
в об лас т та на фут бо ла е раз-
ви ти ето на дет с ко-юно шес ка-
та шко ла на „Ботев” - Враца, 
ко ято тряб ва да за ра бо ти 
още по-действено, та ка че 
да зах ра ни с ка чес т ве ни 
мес т ни фут бо лис ти от бо ра в 
бъдеще.■

Николай Иванов под пи са 
Харта за мо дер на по ли ти ка
в мес т на та власт

Микробизнесът в об щи на та е

пред сериозно
из пи та ние

На сре ща със за на ят чийс ка та ка ма ра 
Николай Иванов се ан га жи ра да ра бо ти 
за за паз ва не на па тент ния да нък

Инж. Николай Иванов: 
Ще ра бо тя за раз ви тието 
на фут бола във Враца

Николай Иванов пое 
кон к рет ни ан га жи мен ти
пред учители
Правомощията на кме та в об лас т та 
на об ра зо ва ни ето да ват въз мож ност 
за по-ка чес т ве но преподаване
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►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

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

“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

ЕТ “МАРИУС-Пламен Марков-Ваня Емилова”

■ Вноснаел.уредиибялатехника
втораупотребаотГермания

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

■ ПревознапътницидоГермания
■ Поръчкизаавтомобили
■Транспортсплатформа

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

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

Магазини КООП 

“Заедно на пазар”

120 години  пазаруваме
с доверие!

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
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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 епис коп и 
Ираклий войн 

н 23 † Неделя 
след Неделя по дир 
Въздвижение. Св. ап. 
Яков, брат Господен 

п 24 Св. мчк Арета. 
Св. Богородица – „Всех 
скор бя щих ра дост“ 

в 25 Мчци Маркиан и 
Мартирий. 

с 26 † Св. вмчк 
Димитрий Мироточиви 
(Димитровден) 

Преп. Димитра 
Киево-Силистренска

Звената за из да ва не на до ку мен-
ти за са мо лич ност ще ра бо тят с 

уве ли че но на то вар ва не в сед ми ца та 
пре ди из бо ри те и на пъ лен ра бо тен 
ден на 22 и 23 ок том в ри 2011 г.

Във връз ка с пред с то ящо то 
про веж да не на пре зи ден т с ки и 
мес т ни из бо ри в страната,  зве на-
та „Български до ку мен ти за са мо-
лич ност” към СДВР и об лас т ни те 
ди рек ции на МВР 
ще оказ ват съ дейс-
т вие на бъл гар с ки-
те граждани, ко ито 
же ла ят да гласуват. 
Служителите ще ра-
бо тят с уве ли че но 
на то вар ва не в сед ми-
ца та пре ди из бо ри те и 
на пъ лен ра бо тен ден 
на 22 и 23 ок том в ри т.г.:  

В сед ми ца та пре ди из бо ри те е съз-
да дена не об хо ди ма та организация, 
за да мо же  гражданите, ко ито ня мат 
из да де на лич на кар та или не при-
те жа ват ва лид ни до ку мен ти (лич на 
кар та или лич ни /зелени/ паспорти) 
по ра ди изгубване, открадване, 
повреда, уни що жа ва не или с из те-
къл срок, да уп раж нят пра во то си на 

глас.
В за ви си мост от кон к рет ни те нор-

ма тив ни изисквания, на граждани, 
ко ито са по да ли ве че за яв ле ние за 
но ва лич на карта, ще бъ де ус ко ре но 
из да ва не то й, или ще им бъ де из-
да де но удос то ве ре ние за изгубен, 
откраднат, повреден, уни що жен до-
ку мент за са мо лич ност /лич на карта, 
ли чен /зелен/ паспорт/ или лич на 

кар та с из те къл срок на валидност,  с 
ко ето да гласуват.

Необходимите удос то ве ре ния ще 
бъ дат из да ва ни са мо при лип са на 
въз мож ност до края на ра бот ния ден 
на 21 ок том в ри да бъ де го то ва но ва-
та лич на карта.  

За из да ва не то на удос то ве ре ния 
граж да ни те лич но по да ват ис ка не в 
пе ри ода от 17 ок том в ри до 15.00 ч. 

на 23 ок том в ри 2011 г. в СДВР, ОД 
МВР и РУ при СДВР/ОД МВР. От 
15.00 до 17.00 ч. в из бор ния ден /23 
октомври/ - в СДВР, ОД МВР и РУ 
при СДВР.

Удостоверенията се из да ват след 
циф ро во зас не ма не на ли це то на за-
яви те ля и след сне ма не на не го вия 
под пис при по да ва не на за яв ле ни ето 
по пос то янен ад рес за но ва лич на 

карта.
Удостоверения мо-

же да се из да ват не-
за ви си мо от обя ве ния 
пос то янен и нас то ящ 
адрес, след по да де но 
и ре гис т ри ра но за яв-
ле ние за из да ва не на 
лич на карта, ко ето се 
от ра зя ва в цен т ра ли-

зи ра на та ин фор ма ци он на сис те ма за 
до ку мен ти за са мо лич ност на МВР.

Удостоверения за обя вен пос то-
янен и нас то ящ ад рес се из да ват от 
об щин с ка та администрация.

От ди рек ци ята поясняват, че 
удос то ве ре ни ето се издава, за да 
пос лу жи са мо пред сек ци он на та из-
би ра тел на ко ми сия и е ва лид но до 
прик люч ва не на из бор ния ден.■

Звената "Български документи за 
самоличност" ще работят извънредно
Гражданите, чи ито лич ни кар ти са с из те къл срок, ще

мо гат да гласуват, са мо ако са по да ли за яв ле ние
за из да ва не на но ва лич на кар та

                                    

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

в селските райони”

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА 
БОЙЧИНОВЦИ – ЯКИМОВО

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./

Инж. Николай Иванов, 
независим кан ди дат за кмет

на об щи на Враца,
Ви ка ни на офи ци ал но то зак ри ва не

на пре диз бор на та си кам па ния
с учас ти ето на фолк лор ни те

тан цо ви ан сам б ли „Елика” и „Хоро”.
Събитието ще се със тои на 

20 октомври, чет вър тък, от 19,00 ч. 
в Драматично-кук лен те атър - 

гр. Враца.

Очакваме Ви!
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Уважаеми граж да ни
на община Монтана,
Поех през 2008 год. уп рав ле ни ето на 

“Общински па зар” ЕООД - гр. Монтана, 
прик лю чил 2007 год. със за гу ба от 59665 
лв. и не из п ла те ни гло би към НАП за 
3000 лв. и 1800 лв. дъл жи ми към НЕК, с 
при ва ти зи ран “Руски па зар”, кой то в го-
ди ни те е но сел при хо ди сред но по 2400 
лв. ме сеч но, т.е. с за гу бен при ход от 2400 
лв. все ки месец, при сре ден при ход на 
це лия па зар 20 хил.лв. ме сеч но или ми-
нус 12% при хо ди и при до би ти за 2007 
год. дълготрайни ма те ри ал ни ак ти ви за 
16780 лв. По ул.”Аспарух” тър гов ци те 
про да ва ха на ма си, стъ пи ли на кар то ни, 
с дъж доб ра ни и найло ни през пролетта, 
есен та и зи ма та и в прах та през лятото. 
Пространството меж ду сгра да та на ТД на 
НАП и “Битова тех ни ка” бе ше ав то къ ща, 
ог ра де на с из г ни ла мре жа и ох ра ня ва на 
с три кучета. Автокъщата пла ща ше 300 
лв. ме се чен наем. Пазарът за упот ре бя-
ва ни ав то мо би ли бе ше ха ос и мръ со тия 
и ин ка са то ри те съ би ра ха от 80–100 лв. 

ме сеч но такси. По але ята за цве тя та 
се бя ха сгу ши ли па ви ли они, на бо ри на 
по-мал ка та ми дъ ще ря, на 80 % от ко-
ито пок ри ви те течаха. Ще спра дотук с 
из реж да не то на това, ко ето съм приел, 
за що то неп ре ду бе де ни те граж да ни на 
община Монтана и търговците, ко ито ра-
бо тят на па за ра, мно го доб ре си спом нят 
“кар тин ка та”, а и те ле ви зия “Монт 7” при 
же ла ние мо же да им по мог не с ар хив ни 
ма те ри али от оне зи години.

Как “из точ вах” през три те го ди ни на уп-
рав ле ние “Общински па зар” ЕООД?

2008 г. 
“Общински па зар” ЕООД прик лю чи го-

ди на та със след ни те резултати:
Приходи – 369 569лева; финансов 

резултат – 49345 лв.- ПЕЧАЛБА;                                    
Придобити дълготрайни ма те ри ал ни 

ак ти ви за 41 110 лв.
2009 г.

Приходи – 443 825лева; финансов 
резултат – 87 086 лв.- ПЕЧАЛБА;                                    

Придобити Дълготрайни ма те ри ал-
ни ак ти ви за 110469 лв.

2010 г.
Приходи – 461272лева; финансов 

резултат – 82683 лв.- ПЕЧАЛБА;                                    
Придобити дълготрайни ма те ри ал ни 

ак ти ви за 51 084 лв., т.е. за пе ри ода са 
при до би ти ДМА  за 202 663 лева.

Ако пи та ща та и пи ше щи те са дос та тъч-
но гра мот ни /в ко ето мал ко се съмнявам/, 
би ха раз б ра ли как се е раз ви ва ло дру-
жес т во то в те зи три го ди ни на жес то ка 
фи нан со во-икономическа, духовна, мо-
рал на и раз сип ва ща криза.

Благодаря на Кмета на община 
Монтана г-н Златко Живков, на съ вет-
ни чес ка та гру па от Коалиция “Заедно за 
Монтана”, на част от съ вет ни ци те на БСП, 
на съ вет ни ци те от ПП “Атака” и на съ вес-
т ни те съ вет ни ци от ПП “ГЕРБ”, ко ито ме 
подкрепяха. Подкрепиха ме и при гла су-
ва не на док лад на та за ос во бож да ва не на 
“Общински па зар” ЕООД от дивидент към 
общината за 2009 год. и по то зи на чин ми 
поз во ли ха да ре али зи рам ин вес ти ци он на-
та програма, ко ято бях планирал.

Какво ре али зи рах за ед но с уп рав лен с-
кия екип на “Общински па зар” ЕООД?

На мяс то то на мръс ни те и кал ни тро то-
ари  по ул.”Хан Аспарух” пос т ро их тър гов-
с ки павилиони. 

На мяс то то на автокъщата пос т ро их 
се дем ма га зи на и за кус вал ня с кра си ва 
цвет на градина. 

Бяха пок ри ти из ця ло цве тар с ки те 
павилиони, а част от тях бя ха пре вър на ти 
в ма га зи ни с алу ми ни ева дограма. 

Оградихме па за ра на упот ре бя ва ни 
автомобили, нап ра вих ме са ни тар ни въз-
ли и уве ли чих ме при хо ди те от 80–100 лв. 
на 1500–1600 лв. месечно. 

На те ри то ри ята на  „Общински па зар” 
ЕООД бя ха мон ти ра ни 18 бр. ох ра ни тел-
ни ка ме ри, с ко ето се прек ра ти ха ван дал-
с ки те про яви и краж би, шо ки ра щи на ема-
те ли те на „Общински па зар”. 

Да не про дъл жа вам  да отег ча вам чи та-
те ли те с нап ра ве но то, те са ми го виж дат 
и оценяват.

По по вод “гру бия кон ф ликт на ин те ре-
си”!

В пре диш ни те ре до ве ви за поз нах с ре-
зул та ти те и как во е нап ра ве но през мо ето 
уп рав ле ние на “Общински па зар” ЕООД.

Винаги през мо ето уп рав ле ние на 
фирми, в ко ито не е има ло на ме са на 
соб с т ве ни ци те – фир ми те са ра бо ти ли 
на пе чал ба и аз съм за де лял сред с т ва за 
дарения, за спон сор с т во и за реклама. 
Много от граж да ни те и учи те ли те в 
община Монтана мо же би си спом нят 
теж ка та зи ма на 1996 год. В та зи да леч на 
го ди на ка то изпълнителен  ди рек тор на 
“Монтана” ЕАД да рих на 23 училища, дет-
с ки гра ди ни и дет с ки яс ли 132 то на го ри во 
за отопление, спон со ри рах ФК “Монтана”, 
до мо ве те за ста ри хо ра и сираци, Съюза 
на сле пи те и мно го граж да ни на Община 
Монтана. За та зи ми дейност бях из б ран 
без PR ак ции за чо век на Монтана с два та 
по ве че гла со ве от вто ра та, кметицата на 
Монтана г-жа Пенка Йорданова.

И в го ди ни те на уп рав ле ние на 
“Общински па зар” ЕООД, след ка то стъ-

пих ме на кра ка, спон-
со ри рах и дарявах:

Съюза на слепите; 
Пето СОУ; “Слава 
83”; БФСС “Стронг 
мен”; Дома за ста-
ри хо ра с. Вереница; 
Сдружение “Диабет”; 
Съюза на инвалидите; 
Пенсионерския клуб 
и др.

Има склю чен до го-
вор за рек ла ма меж-
ду “Общински па зар” 

ЕООД и ФК “Монтана”, по то зи до го вор за 
рек ла ма “Общински па зар” ЕООД пла ща 
по бан ков път 2083,33 лв. месечно. Двете 
стра ни по до го во ра из пъл ня ват за дъл-
же ни ята си и то ва се виж да от всич ки 
хора, ко ито по се ща ват ста ди он “Огоста” 
или гле дат ма чо ве те по те ле ви зи ята, т.е. 
го диш но “Общински па зар”ЕООД пла ща 
25 хил.лв. на ФК “Монтана”. Те зи па ри са 
око ло 1.5 % от бю дже та на ФК “Монтана” 
и са 50 % от на род ни те пари, ко ито ПП 
“ГЕРБ” пла ща на КТВМ–7 за пре диз бор-
на та си кампания.

С 25 хил.лв. “Общински па зар” ЕООД 
оси гу ря ва го диш на та из д ръж ка на око-
ло 50 де ца и юно ши от ДЮШ на ФК 
“Монтана”, а де ца та и юно ши те с под-
гот ви тел ни те гру пи са око ло 200. Искам 
да обър на вни ма ние на граж да ни те 
на Община Монтана, че подготовката, 
еки пи ров ка та /без фут бол ни те обувки/, 
пъ ту ва ни ята и учас ти ето във фут бол ни 
сре щи са за смет ка на ФК. Нещо, ко ето 
не се прак ти ку ва в 70 % от про фе си онал-
ни те ФК, там, за  да тре ни рат, де ца та 
пла щат такса. Всички от бо ри от ДЮШ, 
ко ито учас т ват в пър вен с т ва, бя ха наг-
ра де ни с тур ни ри в Англия, Франция и 
Турция. По от но ше ние на ФК “Монтана” 
ис кам да добавя, че съм председател 
на УС на ФК 15 години. 1992 г. и 1993 г.с 
г-н Борислав Славчев - съп ред се да те ли 
на ФК. Председател през1994 год. и от 
1998 год. до днес.  През те зи 15 го ди ни не 
съм по лу чил един лев под как ва то и да е 
форма, а сис те ма тич но и пос ле до ва тел-
но съм да вал аз, ка то фи зи чес ко ли це и 
чрез фирмите, ко ито съм уп рав ля вал /
държавно  учас тие и се га от “Общински 
па зар” ЕООД/. Тези па ри са пос тъ пи-
ли в сдру же ни ето с нес то пан с ка цел ФК 
“Монтана” и са из раз ход ва ни съг лас но 
бъл гар с ки те закони, ко ето е вид но от 
ревизията, ко ято нап ра ви НАП на ФК през 
2010 год. за един дос та тъч но дъ лъг пе ри-
од от време.

От го реиз ло же но то ста ва мно го ясно, 
че има „груб кон ф ликт на ин те ре си”, но в 
пол за на об щес т во то и в час т ност в пол-
за на фут бол на та об щ ност на Община 
Монтана и Област Монтана.

В края на мо я от го вор си поз во ля вам 
ка то по-стар и пре па тил чо век да по съ-
вет вам г-жа Искра Фидосова и кръ жа щи те 
око ло нея НЛО-та да спрат да за ли ват с 
мръ со тия и злост граж да ни те на община 
Монтана. Те, граж да ни те, са дос та тъч-
но ум ни и от го вор ни, за да пре це нят как 
кад ри те на ПП “ГЕРБ” уп рав ля ват в про-
дъл же ние на две го ди ни страната, как 
кметовете на общините Видин и Враца, 
из б ра ни с бю ле ти на та на ПП “ГЕРБ”, сто-
па нис ват и раз ви ват тех ни те общини при 
пра ви тел с т во на “ГЕРБ” и общински съ ве-
ти, до ми ни ра ни от “ГЕРБ”.

Моля г-жа Искра Фидосова, ко ято 
е от ли чен но та ри ус и юрист, да ос та-
ви Община Монтана на граж да ни те на 
Общината, а не със зъ би и нок ти да 
се бо ри да я ов ла дее оли гар хи ята на 
“ГЕРБ”.

С уважение: 
инж. З. П. ЗАМФИРОВ

ИЗЯВЛЕНИЕ
на Замфир Замфиров – уп ра ви тел

на „Общински па зар” ЕООД, 
пре зи дент на ПФК „Монтана 1921”

Това е от го вор на г-жа Искра Фидосова, от п ра ви ла към 
мен въп ро си в ефир по те ле ви зия “Монт 7” и на нейни те 
ма ри онет ки, по мес ти ли без ав тор ма те ри ал във вес т ник 
“Телеграф” от 13.10.2011 год.

Крум КРУМОВ
Празник на гра да от бе ля за ха във 

Вълчедръм на хрис ти ян с кия праз ник 
Петковден – 14 октомври. 

Деца от мес т ни те дет с ки гра ди ни 
из не со ха спек та къл на сце на та на чи
та ли ще „Рало”, а уче ни ци те от две те 
ос нов ни учи ли ща и гим на зи ята по ка за
ха спе ци ал но под гот ве на прог ра ма от 
пес ни и танци. В праз нич ния кон церт се 
вклю чи ха съ що са мо дей ци от гру па към 
чи та ли ще то в с. Септемврийци, ко ито 
от дъл ги го ди ни по пу ля ри зи рат ха рак
тер ни за своя край тан ци и обичаи.

По по вод праз ни ка в чи та ли ще то във 
Вълчедръм бе от к ри та но ва ху до жес т ве
на галерия, в ко ято са из ло же ни кар ти ни 
на ху дож ни ци от Вълчедръм, Монтана и 
Лом. Някои от тях са да ре ни на га ле ри
ята и ще ос та нат за пос то ян но в нея.

Част от праз ни ка бя ха и две спор т

ни прояви. На град с кия ста ди он във 
Вълчедръм се иг ра при ятел с ка сре ща 
по фут бол меж ду ве те ра ни те на до ма
ки ни те и те зи от Монтана. Зрелищната 
среща, из пъс т ре на с мно го голове, бе 
спе че ле на от гос ти те с 6:3. За пръв 
път в  ис то ри ята на Вълчедръм се ор
га ни зи ра тур нир по на род на бор ба за 
любители. Множество хо ра се съб ра ха 
пред читалището, къ де то бе пос та вен 
те пих и бя ха нап ра ве ни де мон с т ра
ции от със те за те ли от клуб „Слава” в 
Монтана. Победител в бор би те ста на 
ве те ра нът от клу ба на ЦСКА Цветан 
Енчев, вто ри ос та на мла да та на деж да от 
Монтана Пламен Иванов.

Кулминация на про яви те пос та ви кон
цер тът на ан сам бъ ла на Нешка Робева. 
Танцьорите по ка за ха ком по зи ци ята 
„Купонът” – сме си ца от бъл гар с ки на
ци онал ни еле мен ти с мо де рен балет.■

Празник на 
Вълчедръм

от бе ля за ха 
на Петковден
Бе от к ри та но ва галерия, в ко ято са из ло же ни 
кар ти ни на ху дож ни ци от Вълчедръм, Монтана и Лом

РИОСВ – Враца напомня, че от 
пър ви ок том в ри та зи го ди на се 

пла ща про дук то ва так са за вся ка по-
ли мер на тор бич ка с де бе ли на до 15 
микрона, не за ви си мо от раз ме ра й.

Изискването се от на ся за всич ки 
лица, ко ито пус кат на па за ра по ли-
мер ни тор бич ки – про из во ди те ли 
и вносители, как то и за лицата, ко-
ито вна сят 
по ли мер ни 
тор бич ки от 
дру га стра-
на-член ка 
на ЕС, ка то 
част от сво-
ята тър гов с-
ка дейност. 
По то зи на чин ще се ос къ пи це на та 
на ар ти ку ла и за търговеца. Това 
на прак ти ка означава, че крайни ят 
пот ре би тел ще зап ла ща за дъл жи-
тел но до ри най-мал ка та торбичка, 
ко ято до се га тър гов ци те пред ла га ха 
безплатно.

Новите изис к ва ния се на ла гат от 
про ме ни в Наредбата за оп ре де ля не 
на ре да и раз ме ра за зап ла ща не на 
про дук то ва так са за продукти, след 

упот ре ба та на ко ито се об ра зу ват 
ма со во раз п рос т ра не ни отпадъци.

Таксата ня ма да се дъл жи за по-
ли мер ни торбички, ко ито ня мат 
дръж ки /пликове/ и се из пол з ват от 
тър гов ци те за пър вич на опа ков ка на 
стоката.

Както и за ос та на ли те ви до ве ма-
со во раз п рос т ра не ни отпадъци, так-

са та за по ли мер ни тор бич ки ще се 
зап ла ща към ПУДООС до 15-о чис-
ло на все ки месец, за ко ли чес т ва та 
пус на ти на па за ра тор бич ки през 
пред ход ния месец. Дължимата так-
са се оп ре де ля са мо от броя на пус-
на ти те на па за ра торбички, а не от 
тях но то тег ло или обем и е в раз мер 
от 0,15лв./бр.  От 01.01.2012 г. так-
са та е 0,35 лв./бр., за 2013 г. – 0,45 
лв./бр., за 2014 г. – 0,55 лв./бр. ■

Благодарност
Нямам думи, с 
ко ито да изразя 
благодарността си 
към те зи 
прек рас ни мла де жи 
Юлия Маринова и 
Цветомир Димитров 
от CrediHelp в 
Монтана. Усмихнати 
лица, топ ли думи, 
го то ви да да дат 
всич ко от се бе си, 
да нап ра вят до ри и 
невъзможното, но да 
ти помогнат.
Мили де ца от 
CrediHelp, благодаря 
ви, че ви има и 
помагате в трудни 
моменти!

Венета МЛАДЕНОВА
с. Боровци

РИОСВ – Враца напомня:
От 1 ок том в ри – так са за
вся ка по ли мер на тор бич ка
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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 35годишния 
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 военно
транспортно 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.

Инж. Милен Найденов:
НИЕ СМЕ ЗА:
● Отговорен и от к рит ди алог с граж

да ни те през ман да та на кмета. 
● Публикуване на об щес т ве ни те по

ръч ки в интернет. 
● Оптимизация при из пол з ва не то на 

об щин с ка та соб с т ве ност с цел по ве че 
при хо ди и подоб ро управление.

● Привличане ин вес ти ции и раз по
ла га не на про из вод с т ве ни мощности.

● Усвояване на ев ро фон до ве те до 
мак си мал но въз мож ния им размер.

● Създаване на екип, под по ма гащ 
гражданите, сре ща щи труд нос ти при 
из ра бот ва не на про ек ти те им.

● С по мощ та на дарители,  ин вес
ти то ри и об щин с кия бю джет съз да ва не 
на спе ци ал на кухня, ко ято на го ле ми те 
хрис ти ян с ки праз ни ци да оси гу ря ва 

обяд на инвалиди, пен си оне ри с нис ки 
пен сии и без ра бот ни пред пен си он на 
възраст.

● Превръщане Монтана в кул ту рен 
цен тър на бъл гар с кия Северозапад.

Нека с об щи уси лия 
нап ра вим Монтана 
спокоен, прос пе ри ращ и 
кра сив град, къ де то ние 
и на ши те 
се мейс т ва да живеем, 
тво рим и работим. 
Очакваме Вашата под
к ре па на 23 ок том в ри с 
бю ле ти на № 6.

НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ
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Първата коп ка на ком п лек с но-тех но ло ги чен 
цен тър за про из вод с т во на ес тес т ве на коп-

ри на нап ра ви ха кан ди да тът на БСП за ви цеп ре зи-
дент Стефан Данаилов, за ед но с кме та на об щи на 
Бяла Слатина и кан ди дат за вто ри ман дат Васил 
Василев и пред се да те ля на Управителния съ вет на 
бъл га ро-рус ки хол динг за про из вод с т во на коп ри на 
Мила Димитрова. Това е пър ви ят про ект в Северозападна 
България по но вия Закон за пуб лич но-час т но 
партньорство. Той е меж ду об щи на Бяла Слатина 
и бъл га ро-рус кия хол динг „Текстил клъс тер силк”. 
В цен тъ ра ще се раз к ри ят 400 ра бот ни места, ка-
то до пъл ни тел но ще бъ дат ан га жи ра ни още око ло 
2000 ду ши в от г леж да не то на коп ри не ни бу би и 
ще бъ дат за са де ни чер ни че ви дървета. Стефан 
Данаилов с ус мив ка се обър на към пред п ри ем чи-
ви те граж да ни и им за ръ ча да го по ка нят да от ре же 
лен та та на бъ де що то предприятие, ко ето ще бъ де 
ра бо те що и ще съз да де ра бот ни места. В об щи на 
Бяла Слатина се из г раж да и цех за биогорива.■ 
Слово плюс                                 СНИМКА: АРХИВ

Стефан Данаилов нап ра ви пър ва коп ка 
на пред п ри ятие с 400 ра бот ни мес та


