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Премиерът Борисов откри

Обръщение
на инж. Николай Иванов
към жителите на община Враца
Уважаеми съграждани,
Искам да ви благодаря от сърце за силната
подкрепа и споделената вяра, че обединени
можем да създадем по-добро бъдеще за на
шия град. Да благодаря на прекрасните хора
от моя Инициативен комитет, на подкрепили
те ме политически партии, които повярваха в
мен.
Влязох в надпреварата за кмет на Враца,
защото имам знания, опит и желание да
променя града към добро. Зад мен застана
ха уважавани личности, повече от 5 хиляди
граждани, 6 партии и редица граждански
сдружения. Те видяха в мен човек, който може
да защитава интересите на общината и да
води трудни битки. Искам да оправдая гласу
ваното ми доверие, имам сили и воля да го
направя.
Обръщам се към вас и търся вашата
подкрепа, защото искам всички ние да живе
ем по-спокойно, да живеем в горда и красива
Враца. Във Враца не такава каквато е сега,
а такава каквато я искаме да бъде. Аз знам,
че ние можем да постигнем това, защото не
изискв
 а много пари, а изисква разум, знания
и умение да управляваш.
През последните седмици проведох де
сетки лични срещи с хора от общината, чух
проблемите им и предложих конкр
 етни ре
шения за тях. Искам този разговор за Враца
да не спира след изборите. Защото управ
лението в затворената стая и на тъмно ни
доведе до моментното състояние на града:
висока безработица, ниски доходи, разсипа
на инфраструктура, бягство на младите хора
оттук, слабо образование и здравеопазване,
липса на сигурност. Не искам да живеем
така, не трябва да живеем така. Градът ни
има възможност отново да се превърне в
регионален лидер и да тръгне нагоре - като
икономика и перспективи. И затова трябва да
направим правилния избор в неделя, за себе
си и за града си. Трябва да изберем дали ис
каме доказано некомпетентни управници или
ще заложим на хора с доказан опит, които
няма да пощадят усилия за доброто на Враца.
Разчитам на вашата подкрепа. Да изберем
по-доброто настояще за себе си, спокойстви
ето за своите родители, бъдещето на своите
деца, на нашия град. Това е посоката, това
е надеждата, това е шанса ни. Можем и ще
успеем! Номерът в бюлетината, с който ще
направим заедно своя избор за успеха на
Враца, е 27.
Вярвам, че обединени ще изградим своето
по-добро бъдеще, а вотът в неделя е първата
стъпка към него!

обновената болница
в Монтана
СНИМКА: АВТОРЪТ

Крум КРУМОВ

Премиерът Бойко
Борисов и министърът
на регионалното разви
тие и благоустройството
Лиляна Павлова посетиха
Монтана на 18 октомвр
и
по повод откриване на ре
хабилитираната основно
многопрофилна болница
за активно лечение „Д-р
Стамен Илиев” в област
ния град. След водосвет,
отслужен от местни
свещеници, Борисов
преряза лентата на обно
вената болница, разгледа
детското отделение и даде
добра оценка на строител
ните дейности.
През следващата годи
на болницата в Монтана
ще получи 8,6 милиона

лева за технологич
но обновление, съобщи
министър Павлова. Със
средствата ще се закупи
модерна апаратура за ди
агностика на онкологични
заболявания и вътрешни
болести, ще се изградят
дигитална и клинична
лаборатории, ще се обучат
медицинск и екипи.
Директорът на болни
цата д-р Цветан Тодоров
заяви, че реализирания
проект е на стойност 1,6
милиона лева. Той включ
ва пълно саниране на
всички сгради на болница
та и направа на нова отоп
лителна система. Тодоров
уточни, че в момента в
болницата работят610
души, от които 120 лекари

и 260 медицински сестри.
Болницата в Монтана
няма неразпл
 атени задъл
жения към доставчици,
а заплатите се изпл
 ащат
редовно. В нея има 28
отделения.
Премиерът Бойко
Борисов заяви, че сегаш
ното правителство строи
повече в кризата, отколко
то предишното правителс
тво на тройната коалиция
при наличие на бюджетен
излишък. „Докато дру
ги страни се чудят как
да удържат в кризата и
дали да не обявят фалит
на държавата, то ние не
само стоим стабилно, но
и слагаме по малко да се
строи в различните реги
они”, коментира Борисов.

Първа копка
на стадиона
в Криводол

СНИМКА: АРХИВ

Той съобщи, че през тази
година в северозападна
България са инвестирани
55 милиона лева в инф
раструктурни проекти.
Премиерът обеща през
следващата година да
започне пълна рехабили
тация на пътя от Монтана
през Берковица за София
през старопланинския
проход Петрохан, да се
изградят обходни пътища
около Монтана и Враца,
да се довърши строител
ството на Дунав мост 2,
да се изгради широколен
тов път между Мездра и
Ботевград. С новите пъ
тища в региона ще дойдат
инвестиции, ще се оживи
туризма и търговията, обя
ви Борисов.■

а 18 октомври Йордан Иванов –
Н
и.д. кмет на община Криводол и
инж. Розалина Георгиева – директор на
дирекция „Специализирана админист
рация” направиха първа копка по про
ект „Реконструкция на градски стадион
„Христо Ботев” в Криводол.
На церемонията присъстваха Геор
ги Божинов – народен представител
от 6-и Врачански избирателен район,
Илия Перчинков – председател на
общинския съвет, инж. Васко Спасов –
представляващ Обединение „Спортна
инфр
 аструктура Криводол”, граждани и
гости на Криводол.
Проектът е финансиран по Мярка
321 „Основни услуги за населението
и икономиката на селските райони”
по Програма за развитие на селските
райони 2007-2013 г. Бенефициент е об
щина Криводол. Стойността на проекта
е 4 767 120 лева.
Изпълнител на строително-ремонт
ните дейности е Обединение „Спортна
инфр
 аструктура Криводол”.
Строителният надзор ще се изпълня
ва от „Синко Инженеринг” АД - София.
Доставка на обзавеждане и оборудва
не – от Обединение „Тангра Консулт
Спорт” София. ■ Слово плюс
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Истината за
здравеопазването
във Враца
- Д-р Комитски, вие сте
ортопед-травматолог във
Враца и завеждащ ортопе
дичното отделение в МБАЛ
„Христо Ботев”. Какви са
проблемите в момента в сис
темата на здравеопазването в
общината?
- Проблемите в здравеопаз
ването в община Враца за
съжаление остават едни и съ
щи през последните няколко
години. Те са свързани, както
с недостиг на пари, така и с
недовършеното преструкту
риране в болничната, добол
ничната и спешната помощ.
Проблем обаче е и постоянният отлив на
кадри в здравеопазването. Той дори се
задълбочава, вместо да се разреши.
- Какви според вас са основните при
чини за тези задълбочаващи се пробле
ми в общинск
 ото здравеопазване?
- От гледна точка на извънболнична
та медицинск а помощ, се усеща силното
нежелание на общината да съдейств а за
подобряване на условията на работа на
общо практикуващите лекари. А в това
отношение тя играе основна роля. Стана
така, че има реална опасност селата и
отдалечените от центъра на града кварта
ли да останат без достъп до медицинско
обслужване. Ето сега отново се поема
инициатива от здравното министерство
за закриване на по-малките здравни за
ведения – районни болници, по различни
причини. Едно

населено място без здравно
обслужване губи функцията си

То трябва да има училище, здравно
заведение, поща, църква, структури, ко
ито са необходими. Няма ли една от тях
– веригата се къса. Липсата на диалог
между общо практикуващите лекари и
общината, ще доведе именно до това.
- Говорите за първичната извънбол
нична помощ, която се осигурява от
общо практикуващите лекари. А какви
са изпитанията пред младите специ
алисти в общината?
- Млади специалисти във Враца почти

Д-р Георги Комитски:

Липсва диалог
между общината и
общопрактикуващите
лекари
няма. Напълно оправдано, колегите, ко
ито учат и специализират в други градове
и в чужбина, остават там, а не се връщат
в нашия град. И проблемът е не само,
че заплащането им тук би било твърде
ниско. Повечето млади лекари имат амби
цията да развиват своите умения в модер
ни лечебни заведения.
Във Враца такава възможност труд
но се намира. Така например все още
не мога да си обясня защо през 2009 г.
Министерството на здравеопазването
спря одобрен и подготвен за изпълнение
проект за цялостен ремонт на основ
ния корпус на МБАЛ „Христо Ботев” за
близо 7 млн. лв., който предвиждаше и
оборудването на клиниките със съвремен
на апаратура. Вместо това средствата се
пренасочиха към МБАЛ в Монтана, а в
нашата областна болница

за последните 4 г. са назначени по
един лекар в детската хирургия,
в ортопедията и в отделението
по реанимация

Двама лекари са подали документи за
работа в чужбина. Назначават се на рабо
та лекари на пенсионна възраст.
- Само на помощ от Министерството
ли може да разчитат здравните
заведения?
- Категорично не. Общината притежава
част от капитала на болницата (49%) и е
едноличен собст веник на всички т. нар.
диспансери и може да съдейства активно
за привличането на европейски средства.

Николай Иванов:
Ще работя приоритетно
със строители
Строителният бранш и кандидатът за кмет поеха
взаимен ангажимент съвместно да намират решения
в областта на инвестиционната политика,
благоустрояването и градоустройств ото

Н

а срещата, прове
ла се в залата на
Търговско-промишле
ната палата, бяха пред
ставени проблемите на
един от най-засегнати
те в национален мащаб

2

сектори – строителството.
Присъствалите се обедини
ха около мнението, че лип
сата на общинска политика
и неправилното разпреде
ляне на ресурси, както и
административните пречки

пред бранша, само за
дълбочават проблемите
на най-тежко засегнатия
сектор на врачанската
икономика.
За пореден път се убе
дих в това, което през
цялата кампания твър
дя – врачанският бизнес
има капацитета устойчи
во да реши проблемите с
безработицата на терито
рията на общината. Това,
което му е необходимо,
е едно истинско
партньорство, диалог и
подкрепа, бе категоричен
инж. Иванов. Той пое
ангажимента да предос
тави административна
подкрепа за сектора и да
води непрекъснат диалог
с него. Николай Иванов
предвижда процедурите
за излъчване на изпъл
нител на обществени
поръчки за строителство да
бъдат публично достъпни
като целта е по този начин
да се избегне възможнос
тта за манипулиране на
избора. ■ Слово плюс

Отново ще дам пример – този път от 2008
г., когато бе разработен проект за създава
нето на хоспис на територията на община
Враца в с. Згориград. Бяха преведени 200
хил. евро по евросметката на общината,
но тогавашния кмет отказа да партн
 ира с
екипа на МБАЛ и не подписа съгласува
телното писмо, с което да предостави 15
хил. евро за създаването на това нужно на
жителите на общината здравно заведение.
- Споменахте диспансерите, в мо
мента едни от кандидатите за кмет
изтъква, че ще поеме ангажимент за
обновяването на Комплексния онколо
гичен център във Враца. Как ще нап
рави това?

- Всеки един кандидат за кмет на
Враца спокойно може да поеме
този ангажимент

Добре известно е, че редом със сър
дечносъдовите и онкологичните заболя
вания представляват сериозен проблем в
България. Затова от 2006 г. насам модер
низирането на специализираните онколо
гични заведения е залегнало като държав
на политика и то рано или късно ще се
случи, без значение от това кой е кметът
на община Враца.
Що се отнася до другите диспансери,
общината не е заделила нито лев за тях
през последните 4 години, а те са със сто
процентово нейно участие.
- Нека отново да поговорим за мал
ките населени места, които могат да
останат без здравно обслужване. Защо
- Инж. Димитров, кои са основните
проблеми при изгр
 аждането на депо
то за отпадъците във Враца?
- Проблемът, както и с останалите
инфраструктурни проекти, е обслуж
ването на корпоративни интереси и
сключването на договори на по-висо
ка от реалната стойност. В резултат
се стига до неспазванена сроковете,
заложени за изпълне
нието им. Общинското
ръководство от ГЕРБ
показва неспособ
ност да управлява
такива проекти и е
основен виновник за
сериозното забавяне
при разширението на
депото в града.
- Какво имате предвид?
- На първата процедура за обявяване
на обществена поръчка за изграждане
то на клетки 2.1 и 2.2 на депото почти
всички участн
 ици в търга бяха декла
сирани и бе оставен един изпълнител,
чиято оферта надвишаваше тези на
останалите с близо 10 млн. лв. Тогава
правителството на ГЕРБ не посмя да
подпише договора за изпълнение и
прехвърли парите за други дейности
извън нашата община.
- Искате да кажете, че парите за
изгр
 аждането на депото са от репуб
ликанск ия бюджет?
- Да. Това са средства, които бя
ха заложени в бюджета за 2010 г., но
както казах, бяха прехвърлени в други
общини поради завишената стойност
на договора.
- Какво стана след това?
- На втора процедура проектът за
изгр
 аждане на клетка 2.1 и сепари
ращата инсталация бе спечелен от
„Пътностроителна техника” АД, като
цената на офертата беше с около 1
млн. лв. по-висока от тези на останали
те участници в търга. Обектът бе пре

общо практикуващите лекарите не ис
кат да посещават селата?
- Ние сме коментирали този проблем.
Всеки се стреми неговата практика да е
на едно място, а не да се разкъсва в ня
колко села. От друга страна, неудобно е
и за хората, които живеят там. Лекарят
ли да обикаля селата, те ли да ходят при
него в лечебницата... Нито възнагражде
нието на лекаря е голямо, нито са големи
финансовите възможности на хората в
селата, затова всяко пътуване се отразява
на бюджета им.
- Какво би могло да се направи в тази
посока?
- Общината може да подпомогне об
щопрактикуващите лекари с няколко
елементарни действия. За да достигне до
тях обаче кметът трябва някога да е водил
диалог с тях. Така например без това да
се отрази особено тежко на общинския
бюджет,

може да се намали наемa за
кабинетите, могат да се подсигурят
нормални условия за работа като
отопление в зимните месеци,
и консумативи

Несигурността също тласка общо прак
тикуващите лекари към частн
 ите центро
ве в града. Така например договорите за
наем не трябва да са за 6 месеца, а напри
мер за 2 и повече години.
Както вече казах, все елементарни
действия, за които обаче трябва да е на
личен диалог.■ Слово плюс
отдаден за изпълнение на други фирми
– подизпълнители, чието техническо
CV не беше включено в документаци
ята за кандидатстване на спечелилата
организация. А това е основно изис
кване според Закона за обществени
поръчки. В момента плащанията към
подизпълнителите се бавят, което
спира и работата по депото. По мои

Инж. Цветан Димитров,
общински съветник:
ГЕРБ доказа, че не може
да управлява инфраструктурните
проекти на Враца
изчисления
графикът
върви към
провал,
тъй като
забавяне
то вече е
двумесечно. Клетка 1.2 е запълнена.
- Какво направи Петя Аврамова
миналия месец с мястото, където би
трябвало да са новите клетки и се
париращата инсталация?
- Това, което и нейните начални
ци правят – преодолява препятствия,
които сама си поставя. Ако отидете
на място, ще видите един трап и не
завършена сепарираща инсталация.
Опасявам се, че след изграждане
то на клетки 2.1 и 2.2 от София към
Враца ще тръгнат бали със столичен
боклук. Проблемите там със сметоп
реработката не са за подценяване.
Построяването на завода за прера
ботка на твърди битови отпадъци
е под въпрос, тъй като по данни на
екоорганизации не отговаря на съвре
менните изискв
 ания. ■ Слово плюс

Слово

във фокус
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Кметът на Монтана Златко Живков:

Гражданите дадоха категорична
оценка на направеното от мен
►След безспорната победа
кметът на Монтана се срещна
с журналисти и празнува с
приятели. СНИМКА: АВТОРЪТ

Крум КРУМОВ

С

ясния си вот гражданите на
Монтана дадоха категорична оцен
ка на направеното от мен и екипа ми в
общинската администрация, заяви на
брифинг спечелилият четвърти пореден
кметски мандат в областния град Златко
Живков. Той обяви, че сегашният му из
бор е най-категоричния от четирите спе

В 7 общини
от област
Монтана ще
има балотаж
Лом

Пенка Пенкова, която се бори
за трети мандат, издигната от БСП,
събра 44,87% от гласовете, и Иво
Иванов, кандидат на ГЕРБ, с 32,18
%, от гласовете на избирателите.

Берковица

Димитринка Каменова, от
ГЕРБ, и Милчо Доцов, издигнат от
коалиция, който се бори за четвър
ти мандат. Техните постижения са
съответно 29,26 и 27,16 на сто.

Вършец

Иван Лазаров, ГЕРБ, и Иван
Андров, от ПП „Лидер”, се състез
ават за кметск ия пост, като полу
чиха съответно 19,86 и 17,93 от
гласовете.

Брусарци

Наташа Димитрова, от ГЕРБ, за
която са гласували 35,58 на сто от
хората, и Деми Димитров, подкре
пен от БСП, събрал 24,14 процента
от гласовете.

Бойчиновци

Светлин Сретениев, от РЗС,
и досегашният кмет Славей
Костодинов, от ГЕРБ. За двама
та са гласували съответно 36,18 и
27,05 на сто от избирателите.

Чипровци

Анатоли Първанов, от ГЕРБ,
и Пламен Петков, подкр
 епен от
Коалиция „За Община Чипровци”
(СДС, ДСБ и БНД). Те са получили
съответно 30,50 и 23,90 на сто от
вота на избирателите.

Якимово

Деян Георгиев (40,12), от БСП, и
Георги Георгиев, от ГЕРБ – 39,06.

челени общинск и избори до сега. „Радва
ме, че постигнах трети резултат в облас
тните градове на страната след Димитър
Николов в Бургас и Детелина Николова в
Добрич”, обяви Живков. Според него во
тът на гражданите е и ясен урок за тези,
„които си мислят, че с недемократични
средства може да се спечелят избори в
демократична страна”.

В
предишния
брой на
„Слово плюс”
публикувахме
резултата
от едно
проучване
на ЕСТАТ,
според което
Златко Живков е получил висок бал за
работата си – 4,83, и заедно с Йорданка
Фандъкова заема второ място след
Димитър Николов, кмета на Бургас.
Забележително е, че и тримата са избрани
още на първия тур на изборите.
Лидерът на ВМРО-НИЕ Диман
Георгиев, с чийто мандат дясната

В Монтанска област

4-ма общински кметове
спечелиха нов мандат

З

а шести път ще управ
лява община Медковец
Венцислав Евгениев. Той
спечели на първия тур кмет
ското място с 80,96 на сто от
гласовете.
Четвърти мандат спечели
ха Иван Барзин в община
Вълчедръм (55,80%) и
Златко Живков в община
Монтана (54,09%).
Дилян Димитров, кмет на
община Георги Дамяново,
с 58,15% от гласовете ще
управлява втори мандат
общината. ■Слово плюс

ВЕНЦИСЛАВ
ЕВГЕНИЕВ

ЗС е четвърта политическа
Р
сила в Монтана. С 847 гласа
партията на Яне Янев изпревари с

12 гласа “Атака” на кметския вот в
неделя. С постигнатите резултати
двете партии получават по един
съветнически мандат. Дясната
кояалиция ще има 16 съветници,
ГЕРБ - 10, БСП - 5.
Действителните гласове за
съветници в общината са 25 767,

ПП “ВЯРА, МОРАЛ,
РОДОЛЮБИЕ,
ОТГОВОРНОСТ НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ
ЗА ЕДИНСТВО”

1. Бойко Георгиев
Димитров
2. Иво Цветанов Иванов
3. Надя Ангелова Горанова
4. Диман Костадинов
Георгиев
5. Иван Георгиев Иванов
6. Валери Тимов Георгиев
7. Иво Димитров Гигов
8. Милена Кирилова
Нончева
9. Ангелина Тошева

коалиция „Заедно за Монтана” се
регистрира за участие в изборите, обеща
прозрачно управление, инвестиции и нови
работни места и спокоен живот за хората
в общината.
Иво Иванов, председател на СДС,
определи успеха с 10-те хиляди гласа
за листата на „Заедно за Монтана” като
безспорен, защото коалицията беше
поставена в изключително трудни за
демокрацията ситуация.
Резултатът говори за добре свършена
работа.
Живков, който бе кандидат на ВМРОНИЕ, обяви, че листата на партията е
постигнала изключителен успех и ще
има повече мандати от досегашните 13 в
33-местния общински съвет на Монтана.■

ИВАН
БАРЗИН

РЗС и “Атака”
разбиват “желязната
тройка” в Общинския
съвет - Монтана
общинската избирателна квота
е 781 гласа, т. е. за да влезеш
в състава на ОбС, трябва да

Стоичкова
10. Павел Цочев Цочев
11. Ивайло Живков
Тодоров
12. Стилиян Христов
Каменов
13. Илиандър Димитров
Илиев
14. Юлиан Димитров
Александров
15. Радостина Славчова
Чернева
16. Цветана Каменова
Иванова

ПП “ГЕРБ”

1. Людмил Александров
Кръстев

ЗЛАТКО
ЖИВКОВ

имаш 781 гласа. Тъй като част от
листите за общински съветници
не са постигнали този минимум,
подадените за тях гласове са
преразпределени между 5-те
партии. Преизчислена квотата за
едно съветническо място пада
до 657,33333 гласа. По нея са
изчислени мандатите.
Ето имената на съветниците
според регистрираните листи:

2. Златко Димитров
Тодоров
3. Христо Йорданов
Кастрев
4. Росен Иванов Белчев
5. Ирена Методиева
Димова
6. Найден Илиев Найденов
7. Енеза Ангелова
Стоянова
8. Ани Ангелова
Стаменова
9. Станислав Максимов
Станоев
10. Богдан Кирилов
Найденов

ПП “БЪЛГАРСКА

ДИЛЯН
ДИМИТРОВ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”

1. Емил Константинов
Георгиев
2. Анатолий Кръстев
Младенов
3. Светлин Николов
Лазаров
4. Крум Георгиев Милетиев
5. Ивета Георгиева
Станкова-Пенкова

ПП “РЕД, ЗАКОННОСТ
И СПРАВЕДЛИВОСТ”

1. Светлин Георгиев Гогов

ПП “АТАКА”

1. Румен Иванов Ерменков
От сайта „Новините
от Монтана”

Слово

във фокус

Елеонора ЦАНОВА

К

андидатгът на
управляващата
партия за кмет на
областния град Петя
Аврамова води с 34.30
процента от гласовете
на врачани, срещу 33.71,
подадени за независимия
кандидат, подкрепен от
левицата Николай Иванов.
Балотажът - сигурен,
разликата е минимална,
резултата ще видим в
неделя
За дуета кандидат
за държавен глава и
вицепрезидент от ГЕРБ
Росен Плевнелиев Маргарита Попова своя
вот са дали в изборния
ден 12 116 врачани,
или 37. 58 процента от
гласувалите за държавен
глава, за Ивайло Калфин
- Стефан Данаилов кандидатите на БСП,
подадените гласове във
Врачанско са 9848, или
30.55 процента.
След окончателното
приключване на
мъчителния изборен ден,
надвишаващ нормалните
24 часа, с обработката на
протоколите от всичките
110 секции в общината,
станаха ясни
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186 гласа е разликата
между първите двама
кандидат-кметове за Враца

избраните на първи тур
кметове на врачански
села

Тодорова, вторият
издигнат от КП
“Коалиция Модерна
Враца” кандидат за
селски кмет, който стига
до балотаж. С близки
резултати, и то съвсем
на ръка разстояние от
спечелването на първи
тур, са и резултатите
на двамата опоненти в
Косталево, които ще мерят
сили отново - Евгени
Тодоров от ПП ГЕРБ и
Невена Ангелова от БСП.
В Мраморен кандидатът
на управляващите
Страхил Любенов отива
на балотаж с Десислава
Иванчева от КП “Синята
коалиция - Вяра, морал,
родолюбие, отговорност“.
В Три кладенци за
кметския стол ще трябва
да се преборят още един
път Румяна Цекова от
БСП и Коцо Стаменов от
ПП “Движение “Свободен
избор “. Между ГЕРБ
и БСП предстои нова
битка и в Челопек, където
на балотажа ще се явят
Христофор Динов от
управляващата партия и
Гриша Ангелов, издигнат
от социалистите.
Според първоначалните
сметки, след
преброяването на
гласовете, местата в
общинския съвет във
Враца, който отново
ще бъде достатъчно
разнолик, дано малко поконструктивен и не така
креслив, се разпределят

така:

професионалната гимназия
Десислава Цветкова,
кандидат на Коалиция
“Сила за Борован “.
Съперник на досегашния
кмет на Козлодуй Румен
Маноев от ГЕРБ-Промяна
е банкерът Борислав
Борисов, издигнат от БСП.
Интересна е ситуацията в
другия ни крайдунавски
град - Оряхово. Там
комунизмът се завръща
и кандидатът на
“Комунистическа партия
в България “, кметувал
в предишни мандати
Христо Иванов сериозно
Управляващите от ГЕРБ оспорва кметския стол на
Росен Добрев от ГЕРБ, но
отиват на много сериозна
тук в последния момент
битка в неделя в три от
може да се намеси и трети
общините на област Враца. играч, в лицето на Ивайло
В Мездра, срещу
Русинов - ВМРО-НИЕ.
доказалия се в три
В община Хайредин
успешни мандата Иван
кандидатът на левицата
Аспарухов отива на
Радослав Стойков ще
балотаж Нели Стоянова
се срещне в неделя в
от ГЕРБ. В Роман
двубой с Тодор Тодоров
бизнесменът Тихомир
от Коалиция “Промяна
Вълков ще се състезава
и прогрес за община
с Красимир Петков,
Хайредин”.
който има вече един добър
В Мизия гордостта
мандат зад гърба си.
на НДСВ, кметът д-р
В Бяла Слатина Иво
Виолин Крушовенски,
Цветков, издигнат от ГЕРБ, ще се състезава на
има сериозен опонент в
балотажа с номинирания
лицето на досегашния,
от левицата, също минал
постигнал добри
през кметското място
резултати кмет Венцислав и депутатския стол
Василев, кандидат на
Иван Даков, кандидат на
БСП. В Борован, Петър
левицата. Тошко Павлов
Цветковски, един кмет
е кандидатът на БСП в
с хъс и характер, ще се
Криводол, за мястото в
бори повторно за доверието кметството той ще се бори
на своите съселяни
втори път с независимия
заедно с директорката на
кандидат Петър Данчев. ■

ГЕРБ ще има 15
общински съветници,
БСП - 7, ВМРО - 3,
Земеделски народен
съюз - 3, “Атака” - 1,
Партия “Лидер “ - 2 ,
Партия “Свободен
избор” - 2 , едно място
ще има за Синята
коалиция НДСВ - 2 и
убедително спечелилият
своето място с
врачански гласове
доста над известни
партии, независимият
кандидат, фармацевтът
Иван Узунов

а брифинг, заедно с депутата от
Н
управляващите Николай Коцев,
кандидатката за врачански кмет Петя

Аврамова, която с малко води на пър
вия тур, покани на публичен телевизи
онен дебат в четвъртък втория участ
ник на балотажа в неделя, независи
мия кандидат инж. Николай Иванов.
Тя покани на дебат, който ще се пре
дава по трите врачански телевизии,
своя опонент, като заяви, че Николай
Иванов дължи това на врачани.
На дебата тя прикани кандидата,

Петя Аврамова:
Каня в четвъртък
Николай Иванов
на телевизионен
дебат
подкрепен от БСП, да изрази своето
виждане за развитието на града, както
и решенията му по най-важните за вра
чани проблеми.
Петя Аврамова заяви готовност да
извади Враца от забвението, в което е
изпаднала, както и това, да понесе, ако
бъде предпочетена за кмет, сериозната
отговорност за продължаване на голе
мите и важни проекти, чиято реализа
ция все още очакваме, да продължи
посоката на печелене на нови, финан
сирани с европейски средства проекти,
както и с надграждане на започнатото
през този първи мандат на ГЕРБ във
врачанската община. За целта тя е
убедена, че кметът трябва да има как
то подкр
 епата на едно мнозинство в
общинския съвет, така и подкр
 епа от
страна на правителството.■

Избори 2011

От раз спечели
гласовете на своите
съселяни за кмет на Бели
извор Кирил Илиев,
издигнат от от Коалиция
“ВМРО- Българско
национално движение”,
Тодор Тодоров – ГЕРБ, в
Голямо Пещене също вече
е кмет, Николай Мицов
от управляващата партия
в Девене, Асен Петров
от ГЕРБ в Згориград се
връща на мястото си,
както и издигнатият от
БСП и досегашен кмет
на Лиляче Цветослав
Цветков. Радослав
Котов, управляващият
досега в Нефела, печели
убедително на първи
тур, издигнат от ПП
“Движение “Свободен
избор “. Емил Стефанов
- Павони отново събра
повече от гласовете на
съселяните си и остава
кмет на Паволче. С много
висок резултат на първи
тур е избран за селски
кмет и Илия Генов в
Тишевица - ГЕРБ. Старият
нов кмет на Чирен от
управляващата партия
Диан Дамянов спечели
мястото си в кметството
още на 23 октомври.
В Баница на балотаж
отива досегашният кмет
Любен Нинов, издигнат
този мандат като кандидат
от ГЕРБ, и Иван Василев
от ПП “Българска
социалдемокрация“.
Власатица също ще има
избори в неделя - между
Румен Борисов от ПП
“Движение “Свободен
избор “ и Петър Атанасов
от КП “Коалиция Модерна
Враца” . Двубой във
втория изборен ден
във Власатица ще има
между кандидатката на
социалистите Иванка
Данова и Красимир
Вълчев – ПП “Движение
“Свободен избор“.
В Горно Пещене
досегашният кмет
Кирил Попов от ГЕРБ
ще се състезава с Мая

Слово

във фокус

Диана СИРАКОВА

П

ет са общините във Видинска
област, които си избраха кме
тове от първия път.
Това са Макреш, Чупрене,
Брегово, Ново село и
Бойница.
В тези общини изби
рателите са заложили
отново на досегашните
кметове.
Така бреговчани от
ново ще разчитат на
грижата на инж. Милчо
Лалов (БСП), който
печели с 53,83 %, в Ново село – на
Георги Стоенелов (независим,
подкрепен от БСП, 53,55 %), в
Макреш – Иван Каменов (БСП),
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който печели с убедителните 74,02
%, Чупрене – Ваньо Костин (БСП,
ЗС „Ал. Стамболийски”), също с
безапелационен резултат - 80,17 %,
и в Бойница, където Анета Генчева

където засега Венцислав Ванков
(БСП) води с 50,11 % пред кан
дидата на ГЕРБ Александър
Александров (31,49%).
Във Видин на балотажа в идната

5

БСП Людмил Антов (38,10 %) ще
се изправи срещу Борис Николов
(Български социалдемократи, 19,38
%). С 37,89 % предст авителят на
НДСВ Николай Гергов води пред
Радослав Рангелов от
„Коалиция за Грамада”
(27,58 %).
В останалите две об
щини – Кула и Димово,
балотажите ще са меж
ду ГЕРБ И БСП.
В Кула - Владимир
Владимиров (ГЕРБ,
33, 7%) срещу Андрей
Андреев (БСП, 34,66 %), а в
Димово – Добромир Тодоров (БСП,
19,02%) срещу Лозан Лозанов
(ГЕРБ, 24,38%).■

5 общини във Видинско
с кметове на първи тур

"С

амо независимият
управленец мо
же да взема независими и
правилни решения". С тези
думи единст веният избран
като независим общинс
ки съветник, фармацевтът
Иван Узунов подкрепи
издигнатия като независим
кандидат за врачански кмет
Николай Иванов.
На пресконференцията
на инж. Иванов, за да го
подкрепят на втория тур
от местните избори, бя
ха кандидатите: генерал
Валери Стаменов, инж.
Светла Кръстева, д-р Георги
Комитски от името на
Земеделски народен съюз,
Красимир Богданов, лидер
на областното ръководство
на ВМРО, и независимият
общински съветник Иван
Узунов.
Всички те изразиха сво
ята категорична подкрепа
за Николай Иванов и при
зоваха своите съмишлени
ци и гласувалите за тях да
застанат зад него. Светла
Кръстева се обърна и към
тези, които не са гласували,
да дадат вота си не за ляво и
дясно, а разумно. Красимир
Богданов призова структу
рите на войводите да заста
нат зад Николай.
"Исках генерална про
мяна в моята предизборна
платформа, сега подкрепям
Николай Иванов с ясно
то съзнание да се прави
промяна" - заяви Валери
Стаменов. Той сподели, че
ромски вот е имало и във
Враца, че вотът на роми
те е бил манипулиран, без
те да могат до преценят.
Иван Узунов, вече като об
щински съветник, изрази
увереността си, че само с
независим кмет може да се
разбие наличното партийно
статукво и да се работи без
политически пристрастия.
Светла Кръстева, която бе
кандидат-кмет от БСП, га
рантирайки подкр епата си
► В 21.30 ч. в деня
на изборите хора от
предизборния щаб
на Николай Иванов
виждат червен
автомобил, облепен
със самозалепващи
се стикери, върху
които е изпи
сан №27 и текст:
“Гласувайте за
инж. Николай
Иванов”.
Повикан е по
лицейски екип.
Нарушението е
заснето от ТВ
Враца и Канал 3.
СНИМКА: АРХИВ

неделя ще премерят сили Владо
Тошев (ГЕРБ, 23,92% ) и младият
Герго Гергов от БСП (19,14 % ).
В Белоградчик представителят на

Инж. Николай Иванов:

Да върнем
доверието
на врачани
за Иванов, беше категорич
на, че градът ни се нуждае
от промяна, а вторият тур
ще е избор между личности,
едната, която ще застопори
статуквото, а другата ще
работи за промяната.
"Личи страх и паника.
Тук нищо не се случва, от
давна изгубихме лидерското
си място в региона. Враца
е забравена заради безвр е
мието, в което живеем тези
4 години. Мисля, че демок
ратичният процес е необра
тим, че контолираният вот
няма да промени свободния
избор на хората. Ако бъдат
манипулирани изборите в
неделя, ще загубим найголямото си завоевание в
последните години. Хората
не вярват, не разчитат на по
итическата класа, която не
изпълнява ангажимента си
към тях,не вярват, че тех
ният вот ще промени нещо
и аз ще работя за активното
участие на гражданите в
живота на общината и на
Враца, да върнем доверието
и енергията на врачани" заяви Николай Иванов.
На пресконференцията
бе поставен въпросът и за
големия брой застъпници и
не означава ли това, че при
3050 застъпници, гласът на
всеки четвърти врачански
гласоподавател е платен.
Според генерал Стаменов
реални сигнали за купуване

и продаване на гласове не са
постъпили.
Кандидатът за врачански
градоначалник, на когото
предстои тежък двубой в
неделя, коментира първия
тур на местните избори
като лошо организирани,
много врачани не са мог
ли да дадат вота си поради
недостатъчен администра
тивен капацитет, а случаите
в Кулата и Горно Пещене са
емблематични за слаба орга
низация и некомпетентност,
има съмнения и за предна
мерени действия.
Въпреки явните
компромати по билбордо
ве и листовки, той е водил
толерантна и неагресивна
кампания и това няма да бъ
де променено в оставащите
дни до балотажа. Николай
Иванов заяви, че приема
поканата на кандидатка
та за кмет на Враца Петя
Аврамова за телевизионен
диспут в четвъртък, като
се надява, че той ще бъде
градивен .
"Уважавам г-жа Аврамова
и съжалявам,че тя не под
писа гражданското спора
зумение за толерантност,
което ни беше предложено.
Негативните кампании
рядко свършват с успех.
Наложи ми се да изтърпя
много, но вярвам,че ид
ва времето на разума, каза
Николай Иванов.■
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Стефан Данаилов в Борован:
Крайно време е да се спрат
лъжите, омразата и насилието
Елеонора ЦАНОВА
Повече от 300 души
посрещнаха кандидата
на БСП за вицепрези
дент Стефан Данаилов в
Борован
"Мечтая си да видя
хората усмихнати и вед
ри”, обърна се Данаилов
към тях. Той сподели, че
в предизборната ситу
ация вижда много усмих
нати лица по плакатите,
но не вижда усмивките
на хората, които гле
дат плакатите. „Гледат с
болка и мъка”, отбеляза
Данаилов. Той призова
гражданите да гласуват
на изборите с мисъл и с
душа, за да се промени
атмосферата в страната
ни. „Крайно време е някой
някъде да спре - толко

От пресцентъра на премиера

Ели КОНСТАНТИНОВА

(Коалиция БСП – НДСВ) печели с
58,34%.
Предполага се, че кмет от първи
тур ще има и в община Ружинци,

ва много лъжа, толкова
много омраза, толкова
много насилие”, добави
кандидатът на БСП за
вицепрезидент. Той се
срещна и с хората от Бяла
Слатина и Враца.
Стефан Данаилов
имаше среща и с младежи
от столичния Студентски
град. На срещата, орга
низирана от Младежкото
обединение в БСП, при
състваха представители
на множество младежки,
студентски и неправи
телствени организации.
Стефан Данаилов и
младежите обсъдиха теж
кото положение, в което
се намира страната в
момента, бъдещето пред
завършилите висшето си
образование млади хора,

както и конкретни проб
леми на образованието
в България. Като сериоз
ни проблеми студентите
посочиха трудното лега
лизиране на дипломите
на завършилите в чужди
университети бълга
ри и легализирането на
българските дипломи в
чужбина. В дискусията
сериозен отзвук получи
и темата за младежката
безработица и идеята на
кандидата за президент
Ивайло Калфин за га
рантирано първо работ
но място, която Стефан
Данаилов също подкрепя.
Стефан Данаилов връчи
8 партийни членски карти
на новоприети членове на
организацията на БСП в
Студентски град.■

Правителството
обсъди параметрите
на Бюджет 2012
Планира се намаляване
на дефицита до 1,35%

Правителството обсъди на ра
ботно заседание параметрите на
Бюджет 2012.
Предвижда се запазване на
тазгодишните разходни тава
ни по министерства, като леко
намаление ще има в сектор
сигурност. Освободените от
това средства ще бъдат даде
ни за образование, култура и
правосъдие.
Министърът на труда и соци
алната политика Тотю Младенов
обяви, че на социалните парт
ньори ще бъде предложено от 1
април 2012 г. минималната ра

ботна заплата да бъде увеличе
на от 270 лв. на 290 лв.
Според финансовия министър
Симеон Дянков това ще струва
на бюджета около 23-25 млн. лв.
Вицепремиерът посочи също,
че като цяло бюджетът за след
ващата година остава като този
за 2011 г., но разходите ще бъ
дат намалени с около 20 млн.
лв., за да се постигне по-нисък
дефицит. Той е планиран за 1,35
на сто.
Прогнозната инфлация е за
малко под 2%, а ръстът на БВП –
2,9 на сто.■

Слово

спектър

►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

27 октомври 2 ноември 2011
ч 27 Св. мчк Нестор.
Преп. Димитрий
Басарабовски
п 28 * Св. мчци
Терентий, Неонила
и чедата им. Преп.
Стефан Саваит. Св. мчца
Параскева. Св. Димитрий,
митр. Ростовски
с 29 Св. прпмчца
Анастасия Римлянка. Св.
мчци Клавдий и Астерий
н 30 † Неделя
след Неделя подир
Въздвижение. Св. свщмчк
Зиновий, еп. Егейски. Св.
мчца Зиновия.* Св. крал
Стефан Милутин
в 1 * Св. безсребърни
ци и чудотворци Козма и
Дамян. Св. прпмчци Яков
Костурски, дякон Яков и
монах Дионисий
с 2 Св. мчци Акиндин,
Пигасий, Афтоний,
Елпидифор и Анемподист
п 31 Св. апли от 70-те:
Стахий, Амплий и др. Св.
мчк Епимах

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

“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”

■ Внос на ел.уреди и бяла техника
втора употреба от Германия
Магазин в Монтана:
бул. “Трети март” 91, тел. 0887/17 94 94

■ Превоз на пътници до Германия
■ Поръчки за автомобили
■ Транспорт с платформа
Монтана, 0887/17 94 94; 0888/32 35 63

ЕТ “Владимиров
инженеринг”

●Ремонти и рециклиране на
дизелова горивна апаратура
за селскостопанска и транс
портна техника
●Всички видове руски
ГИП и дюзи
●БОШ (без електроника)
●ДРА 3, 4, 6-цилиндрови лява и дясна оригинални
резервни части.

Монтана, ул. “Нишка” 17,
тел. 0898/214 557
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►НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ

ампанията се провежда под пат
К
ронажа на министър Цветан Цве
танов. Главна дирекция „Охранителна

телните колани и от пътниците на
задните седалки, както и на обезо
пасителните системи за превозване
на деца в автомобилите. В момента
наблюденията показват, че в стра
ната коланите се ползв
 ат от около
80 % от водачите и пътниците на
предните седалки в автомобилите
извън населените места и около 70

водещите страни от Европейския съ
юз коланите на задните седалки се
ползв
 ат от над 85 % от пътниците.
полиция” е един от основните парт
Кампанията е част от инициативите,
ньори по реализиране на проекта.
в изпълнение на програмата по Ме
„Значително увеличаване на пол
морандум за разбирателств
 о и по
зването на предпазните колани и от
лицейско сътрудничество, сключен
пътуващите на задните седалки в
между министерствата на вътрешни
автомобилите и обезопасителните
те работи на България и Холандия.
системи за превозване
Темата, съдържанието
на деца по пътищата на
и организацията на
България” е основната
нейното провеждане са
цел на националната
определени и съста
кампания, която се орга
вени по предложение
низира от Министерство
на експерти от “Пътна
За ползване на обезопасителни колани полиция” на Холандия,
то на вътрешните работи,
Министерството на тран
с цел приложение у нас
и на задните седалки в автомобилите
спорта, Държавно-общес
на положителния опит
и
обе
з
о
п
а
с
и
т
ел
н
и
т
е
сис
т
е
м
и
за
твената консултативна
в тази страна. Прилага
превозване на деца
комисия по безопаснос
се интегриран подход
тта на движението по
с включване и участие
пътищата, БЧК, СБА, организации
% в населените места. По-нисък е
в нея на възможно най-голям брой
и фирми. Кампанията се реализира
процентът в малките градове и села външни партньори, освен “Пътна
под патронажа на министър Цветан
та. Въпреки задължението по Закона полиция”, главно неправителств
 ени
Цветанов с партньорското участие
за движението по пътищата все още организации, сдружения и фирми от
на експерти от „Пътна полиция” –
пътниците на задните седалки, с
бизнеса.
Кралство Нидерландия.
минимални изключения, не използ
През октомври 2010 г на двуднев
Националната кампания “Коланите ват тези предпазни средства. Твърде на конференция в София с помощта
спасяват живот! Запази детето си!”
нисък е процентът на използване на на холандските експ
 ерти бе дадено
е с основен акцент за увеличаване
обезопасителните системи за пре
началото на организирането на нас
процента на ползване на обезопаси возване на деца. Същевременно във тоящата кампания. ■ Слово плюс

Коланите спасяват
живот! Запази детето си

ТПК “Септември” –
Монтана

произвежда:
• дюшеци, маси – холни и кухненски,
и столове

• Отдава помещения под наем
за офиси и производство

Има свободни помещения
в Битов комбинат – за офиси
Монтана, ул. “Индустриална” 8,

тел./факс: 096/305 802 – гл. счетоводител
Давам под наем оборудван магазин със санитарен
възел в идеален център на Монтана, с
магазинерка с опит и сигурни клиенти.

“МОНТКОМЕРС” ООД

Тел. 0988/66 20 75

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

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

СД “ДАНИМИЛА”

► Работно облекло,

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

Магазини КООП

“Заедно на пазар”

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

120 години пазаруваме
с доверие!
Велизар Николов Илиев,
мениджър
3400 Монтана,
х-л „Житомир”, офис 129
GSM: 0888/31 79 67

Слово
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ъвместното създаване на нови
С
механизми за финансирането
на спортните клубове ще бъде основ
на задача на инж. Николай Иванов,
ако бъде избран за кмет на община
Враца. Той пое този ангажимент на
среща с представители на спорта,

Николай Иванов: Спортът
може да полуляризира Враца в
национален и световен мащаб
провела се в петък.
Въпреки бюджетните ограничения,
които засягат финансирането на
клубовете и поддръжката на спортни
те бази, ще се търси приоритетно ре
шаване на проблемите, за да може на
първо време да се осигурят поносими
условия за тренировъчен процес, за
яви Иванов.
Той напомни, че веднага след избо
рите стартира бюджетната процедура

Андрей СИМЕОНОВСКИ
историята на Борован
има хора, чийто
житейски път е оставил
трайни следи с добрите
дела, извършени в полза
на неговото обществено,
икономическо и културно
развитие.
В дългата редица от
имена се вписва и това на
ЦВЕТАН ВЪЛОВСКИ,
който през този месец на
вършва 75 години.
Години, през които вятъ
рът на съдбата го люшка в
различни посоки – от свет
лите мигове на радост до
тежките дни на изпитания
и несгоди.

В

с обичаното родно село.
Избират го за секретар
на Общинския народен
съвет, където ще остане
повече от 8 г. и ще рабо
ти с трима председатели
(кметове) – Д.Дунчовски,
Г.Драганински и
П.Поповски.
Тук Въловски е наис
тина в стихията си – ор
ганизатор и изпълнител,
ръководител и обикновен
работник, той сякаш е
навсякъде в изграждаща
та се нова селищна сис
тема – на строежите на
училище „Св.св. Кирил и
Методий” и детскагради
на „Т.Петрова”, в Дома за

отделя от времето си и за
своя втори дом – читали
щето.
Обичта към творчеството
е скътана в сърцето му. Той
е хорист, актьор, художник,
гримьор, лектор, говори
тел в местния радиовъзел
и член на читалищното
настоятелство.
Участва в основаването
на мъжката певческа група
„Приятели на песента”, в
която е солист.
Съдбата е благосклонна
към него, защото свързва
живота му с педагожката,
певицата и красавицата
Николинка от с.Нивянин,
която му ражда две дъще
ри – Албена и Христина.
Първата е утвърдена
художничка, а втората е
световен шампион по фит
нес и просперираща биз
нес-дама. Те са го дарили
с двама прекрасни внуци.
Залезът бавно хвърля
сянката си над Борован,
отсреща, загледан в
Конника и в приплам
ващите светлини на
читалището, побелял,
деца, лишени от попрегърбен от годините,
родителски гри Цветан Въловски все още
живее с проблемите на
жи, до новото,
своя Борован и все така
красиво и мо
пламенно повтаря строфи
дерно читали
ще „Ц.Иванов”, те на песента:
пред Па
Времето
метника на
с копралята да меря,
героите в цен
бурята да спирам
търа на селото.
със юмрук...
Отговорен, заб
Ако ще да ида
равил за лично
на Венера,
то си време, Цецо живее с
българин ще си остана
пуска на всеки нов обект.
тук!...
Да се чуди човек откъде
намира сили и време да за
Честита 75-годишнина,
върши задочно Академията
приятелю Цветане!
за обществени науки и
На многая лета!
социално управление?
За още дълги здрави
И пак на работа – предсе
и радостни дни!
дател на Общоком
плексния комитет
на профсъюзите,
►Мъжката певческа група
заместник-пред
„Приятели на песента”, в която
седател на АПК в
Цветан Въловски е солист.
СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ
растениевъдството,
в изграждащата се
нова кравеферма, в
гиганта на родната
ни енергетика –
АЕЦ „Козлодуй”...
Навсякъде той е
енергичен, умеещ
да заразява хора
та с ентусиазма
си, инициати
вен и находчив
ръководител.
През 1989 г. с
Указ на Държавния
съвет е награден с
Орден на труда –
сребърен.
През всички
те тези години
Цветан Въловски
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и участието на клубовете в нея е изк
лючително важно, за да могат различ
ните спортове да заявят какво им е
нужно и средствата за спорт да бъдат
справедливо разпределени.
Бе обсъден и въпросът за закрити
те пространства, които биха могли да
се използват от клубовете по бойни
изкуства и спортни танци. Не бяха
пропуснати и възможностите за оси
гуряване на европейско финансиране
на модерна зала, тъй като в новата
бюджетна рамкана ЕС са предвидени
средства за такава инфраструктура.
Николай Иванов застъпи тезата, че
клубовете трябва да имат свобода
да разходват бюджетнисредства не
само за организация на общинските
мероприятия, но и за дейността им по
същество.
На срещата присъства и членът
на Инициативния комитет на инж.
Иванов, световният шампион по
тае-куондо Ирена Цветкова. ■ Слово
плюс

Празник на
общината
отбелязаха в
Бойчиновци

75 години
по спиралата
на живота

Крум КРУМОВ
Празник на общината отбелязаха в
Бойчиновци на 7 октомври с различ
ни прояви.
Общинските съветници от из
теклия вече мандат се събраха на

последна сесия, а самодейните ко
лективи от общината изнесоха голям
концерт на централния площад в
Бойчиновци. За финал на празника
пя фолк-фурията Нелина.
СНИМКА: АВТОРЪТ

Слово

плюс

Жестоката съдба
твърде рано му
отнема майчината
и бащина ласка.
Останал сирак,
той митарства по
сиропиталищата,
живее под грижи
те на баба си Кула
– властна и строга,
жена. С нейна
помощ, и на брат
си Васил, завършв а основ
но и средно образование в
родното село.
В казармата в Ботевград,
спретнатият, ученолюбив
и дисциплиниран сержант
става любимец на друга
рите си. Той е командир на
танк, но и страстен учас
тник във войсковата худо
жеств ена самодейност като
танцьор, певец и художник.
Веднага след военната
служба завършв а с отличие
Държавния институт по
съобщенията в София и об
ратно потегля към Борован.
Назначават го за начал
ник на пощата и той се
хвърля с цялата си младеж
ка жар на новото поприще.
Изгражда чудесен колектив
от можещи и трудолюби
ви служители. Станцията
получава една от първи
те телетипни машини в
страната, а радиовъзелът
е неколкократен национа
лен първенец. Жаждата
му за знания го тегли към
големите градове – ис
ка да учи право или в
Спортната академия, но
съдбата отново го свързва
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Сергей Станишев към врачани:

Изберете

Избори 2011

отговорен
и доказал се
и няма да
сбъркате
Ели ЦАНОВА
“Кризата я докара ГЕРБ. Три години вече ни
приказват, чакайте, криза е. ГЕРБ създаде 180 000
нови безработни, унищожи дребния и среден биз
нес и трябва да си получат наказанието за това.
Повярвайте ми, хората се умориха да се страхуват.
Всеки, който не е с ГЕРБ, бива наказван, мачкан, сп
лашван.На всички ни писна и хората не могат да ги
гледат повече.”
С тези силни думи се обърна към изпълнилите са
лона на клуб “Нелсон” хора председателят на БСП
Сергей Станишев. Той подкрепи независимия канди
тат за кмет на Враца инж. Николай Иванов, подчер
тавайки, че левицата този път е постъпила мъдро и е
излъчила този кандидат, от който врачанската общи
на се нуждае. 6 милиона лева са официално обя
вените дългове на тази община, а колко ще излязат
след изборите, никой не знае, според него. Станишев
заяви, че голям страх тресе ГЕРБ и затова те са тол
кова арогантни и направи паралел с огромните дълго
ве на други българск и общини.
Лидерът на левицата изрази задоволств
 о от ши
роката подкрепа, която Николай Иванов има, както и
необходимостта градът да има по-добър стопанин.
Станишев беше категоричен,че БСП отива на тези
изборите с ясния политически ангажимент да напра
ви децентрализация в държавата, защото близо три
години общините ги душат във финансова примка,
прехвърляйки им все нови и нови отговорности, не
обезпечени финансово. Децентрализация ще има и
към кметствата, за да могат те да си вършат работата
в услуга на хората там.
С емоция той коментира изявлениято на преми
ера, че Стефан Даналов бил нула като министър на
културата и призова, когато Бойко Борисов направи
толкова за българск ата култура, колкото Ламбо ка
то министър, тогава да говори, а дотогава да мълчи.
Призова на изборите за категоричната подкрепа и на
кандидатпрезидентската двойка Ивайло Калфин и
Стефан Данаилов. България се нуждае от президент,
който има самочувствието и волята да каже „не”, кога
то вижда поразии. Ако бъде избран, Калфин ще свика
Консултативния съвет по националната сигурност по
въпросите на бедността, това, което днес вълнува
най-много хората и не може властниците да бъдат
безразлични и да го игнорират. - Резултатите от избо
рите ще бъдат шамар за ГЕРБ и успех за България,
за хората, които наистина очакват промяна.
Кандидтът за врачанск и кмет, подкрепян от БСП
и от много граждански и обществени формации
Николай Иванов сподели, че кампанията е била
много тежка, но върви към успешен край за всички
българи и врачани, той вярва в общия успех, заедно
с кандидатите за общински съветници от БСП, предс
тавени от председателя на общинската организация и
водач на листата Цветелина Дамяновска и те заедно
ще бъдат гарант,че това, което очакват врачани като
промяна, ще се случи. Инж. Николай Иванов беше
ясен и точен,че не желае да бъде кмет заложник на
лобистки интереси на отделни хора, ще бъде с ли
це към всички врачани, а общинските съветници ще
работят за икономическото съживяване и за издигане
духвността на нашия град. ■
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а дойде догодина и да
пререже лентата на новото
предприятие за изкупуване на
пашкули и производств о на коп
ринени тъкани в Бяла Слатина
си пожела, след като направи
първата му копка, кандидатът
за вицепрезидент на левицата
проф. Стефан Данаилов.
Заедно с председателя на уп
равителния съвет на “Текстилен
клъстер коприна” инж. Мила
Димитрова и досегашния кмет
и кандидат за втори мандат инж.
Венцислав Василев, обичаният
актьор и театрален мастер пос
тави началото на новото предп
риятие. То е плод на
година и половина
усилия и преговори
от екипа на инж.
Василев, докато
стане готов проек
тът за съвместното
с холдинг “Клъстер
коприна” предп
риятие “Булеско”,
което ще превър
не Бяла Слатина в
център на произ
водст вото и прера
ботката на пашкули
и производст вото
на сурова коприна.
Инвестициите, ко
ито холдингът ще
вложи в него, са
в размер на 7 500
000 евро, а общи
на Бяла Слатина
участва с апортна
вноска, като пре
доставя започнато
то и недовършено
огромно училище
в началото на града
и терени за бъ
дещи черничеви
насаждения.
"Полагайки пър
вата копка на бъде
щото предприятие
днес, тази дата не е
избрана случайно,
защото днес е
Денят на българс
ките общини, ден,
в който за нас една
доскорошна мечта
става осъществена,
решавайки успеш
но въпроса с безра
ботицата, дръзнали
сме като една малка община да
направим за хората нещо голя
мо" - сподели инж. Василев.
От своя страна Мила
Димитрова също подчерта, че
тази дата ще остане като особе
но важна, защото в нея се случва
нещо изключително за бъде
щото развитие на този отрасъл.
На инж. Венцислав Василев тя
подари три знамена - българс
кия трибагреник, европейското
знаме и знамето на Русия, тъй
като на събитието присъства
ха представителят на външно
търговското предст авителство
Виктор Гавришев и Васил Генов,
представител на мажоритарния
собственик на холдинга Андрей
Малашев. Белослатинското
предприятие ще има капацитет
120 000 метра копринен плат на
месец. Пазарите са осигурени,
твърдят от холдинга, а при неп
рекъснато увеличаващата се
цена на коприната в световен
мащаб, производството ще бъде
печелившо. Печелившо ще бъде
то и за хилядите хора от града
и селата наоколо, които пак си
припомнят обичаите да хранят
с черничева шума бубите, да
отделят от тях жълтите, лъскави
пашкули.
Бяла Слатина е отличник в
публично частното партньорство
и с това съвместно предприятие
дава пример за бъдещето на едни
такива отношения. Но това не

е всичко, там вече е подписан
договор за още едно голямо
предприятие, за производство
на биодизел -”Бяла СлатинаРубамов”, в което препитание
ще намерят още 300 безработни
от региона. Предприятието ще
изкупува 80 000 тона царевичен
фураж на година, което гаран
тира местн
 ите селски стопани
и освен биодизел, от отпадъка
ще произвежда концентриран
фураж. То ще стартира също до
края на този месец.
"Положението в страната ни
къде и никак не е добре" - спо
дели Стефан Данаилов. Каза
на шега, че рано сутринта с
Ивайло Калфин, кандидатът на
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риха от лошия преход, но такъв
ни беше преходът, лош. Човек е
тъжен, когато няма радост около
него, когато ги няма децата, кога
то няма работа" - откровено спо
дели Данаилов. Големият актьор
направи прочит на коментарите
по повод техния клип с кандида
та за български държавен глава
Ивайло Калфин от опонентите и
беше категоричен,че има дър
жава, но липсва държавността,
че ни залива бездуховност, а
простащината сред управлява
щите се превръща в модел на
подражание.
"Чалгата ни залива отвсякъде,
а управляващите се обръщат
към гражданите като към техни

Стефан Данаилов в Бяла Слатина:

След копката
искам и аз да
режа лентичка
тук

БСП за президент, са снима
ли “Непобедимите -2” и след
това и двамата са тръгнали на
обиколки. Изрази от сърце ра
достта от това, което се прави и
се случва за хората в този беден
край, пожела им повече усмивки,
защото това е дефицитът ни в
тези дни, а на себе си след време
като, отиде да си купува риза, да
каже, че иска риза от белосла
тинск а коприна.
След тържествената първа
копка на новото предприятие
Данаилов и депутатът от леви
цата Георги Божинов се срещ
наха с белослатинци, изпълнили
салона на хубавия Дом на култу
рата в града. Той си спомни как е
бил тук на младини по време на
снимките на “Зарево над Драва”
, по-късно като млад артист е
играл на тази сцена.
"Хората нямат работа и това е
основното, за да напускат род
ните си места, хората се обезве

подчинени, хората са зависими и
има страх. “АЗ”-ът раздава всич
ко сега" - допълни той.
Стефан Данаилов подчерта,
че ако за някои президентската
институция е слаба, то лично той
вижда като една от своите важни
функции, ако стане вицепрези
дент, в това, да бъде гласът на
народа, да обединява българи
те. Изрази убеденост,че ГЕРБ с
всички средств а ще водят битка
за всяко кметско място.
"Най-голямата ми болка е
това, което виждам у хората,
тази мъка, те са пред мен при
обиколките из страната. Това ме
убеждава, че решението ми да
се кандидатирам е правилно. Не
знам дали ще доживея, но мно
го бих искал да виждам повече
усмихнати хора по улиците, в
магазините, сподели най-люби
мият български актьор. Според
него президентската институция
може да бъде една от пречките за
това, което прави сега ГЕРБ.■

