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Обръщение 
на инж. Николай Иванов

към жи те ли те на об щи на Враца 

Уважаеми съграждани,
Искам да ви бла го да ря от сър це за сил на та 

под к ре па и спо де ле на та вяра, че обе ди не ни 
мо жем да съз да дем по-доб ро бъ де ще за на-
шия град. Да бла го да ря на прек рас ни те хо ра 
от моя Инициативен комитет, на под к ре пи ли-
те ме по ли ти чес ки партии, ко ито по вяр ва ха в 
мен. 

Влязох в над п ре ва ра та за кмет на Враца, 
за що то имам знания, опит и же ла ние да 
про ме ня гра да към добро. Зад мен зас та на-
ха ува жа ва ни личности, по ве че от 5 хи ля ди 
граждани, 6 пар тии и ре ди ца граж дан с ки 
сдружения. Те ви дя ха в мен човек, кой то мо же 
да за щи та ва ин те ре си те на об щи на та и да 
во ди труд ни битки. Искам да оп рав дая гла су-
ва но то ми доверие, имам си ли и во ля да го 
направя.

Обръщам се към вас и тър ся ва ша та 
подкрепа, за що то ис кам всич ки ние да жи ве-
ем по-спокойно, да жи ве ем в гор да и кра си ва 
Враца. Във Враца не та ка ва как ва то е сега, 
а та ка ва как ва то я ис ка ме да бъде. Аз знам, 
че ние мо жем да пос тиг нем това, за що то не 
изис к ва мно го пари, а изис к ва разум, зна ния 
и уме ние да управляваш.

През пос лед ни те сед ми ци про ве дох де-
сет ки лич ни сре щи с хо ра от общината, чух 
проб ле ми те им и пред ло жих кон к рет ни ре-
ше ния за тях. Искам то зи раз го вор за Враца 
да не спи ра след изборите. Защото уп рав-
ле ни ето в зат во ре на та стая и на тъм но ни 
до ве де до мо мент но то със то яние на града: 
ви со ка безработица, нис ки доходи, раз си па-
на инфраструктура, бяг с т во на мла ди те хо ра 
оттук, сла бо об ра зо ва ние и здравеопазване, 
лип са на сигурност. Не ис кам да жи ве ем 
така, не тряб ва да жи ве ем така. Градът ни 
има въз мож ност от но во да се пре вър не в 
ре ги она лен ли дер и да тръг не на го ре - ка то 
ико но ми ка и перспективи. И за то ва тряб ва да 
нап ра вим пра вил ния из бор в неделя, за се бе 
си и за гра да си. Трябва да из бе рем да ли ис-
ка ме до ка за но не ком пе тент ни уп рав ни ци  или 
ще за ло жим на хо ра с до ка зан опит, ко ито 
ня ма да по ща дят уси лия за доб ро то на Враца. 

Раз чи там на ва ша та подкрепа. Да из бе рем 
по-доб ро то нас то яще за се бе си, спо койс т ви-
ето за сво ите родители, бъ де ще то на сво ите 
деца, на на шия град. Това е посоката, то ва 
е надеждата, то ва е шан са ни. Можем и ще 
успеем! Номерът в бюлетината, с кой то ще 
нап ра вим за ед но своя из бор за ус пе ха на 
Враца, е 27. 

Вярвам, че обе ди не ни ще из г ра дим сво ето 
по-доб ро бъдеще, а во тът в не де ля е пър ва та 
стъп ка към него!

Крум КРУМОВ
Премиерът Бойко 

Борисов и ми нис тъ рът 
на ре ги онал но то раз ви
тие и бла го ус т ройс т во то 
Лиляна Павлова по се ти ха 
Монтана на 18 ок том в ри 
по по вод от к ри ва не на ре
ха би ли ти ра на та ос нов но 
мно гоп ро фил на бол ни ца 
за ак тив но ле че ние „Др 
Стамен Илиев” в об лас т
ния град. След водосвет, 
от с лу жен от мес т ни 
свещеници, Борисов 
пре ря за лен та та на об но
ве на та болница, раз г ле да 
дет с ко то от де ле ние и да де 
доб ра оцен ка на стро ител
ни те дейности.

През след ва ща та го ди
на бол ни ца та в Монтана 
ще по лу чи 8,6 ми ли она 

ле ва за тех но ло гич
но обновление, съ об щи 
ми нис тър Павлова. Със 
сред с т ва та ще се за ку пи 
мо дер на апа ра ту ра за ди
аг нос ти ка на он ко ло гич ни 
за бо ля ва ния и вът реш ни 
болести, ще се из г ра дят 
ди ги тал на и кли нич на 
лаборатории, ще се обу чат 
ме ди цин с ки екипи.

Директорът на бол ни
ца та др Цветан Тодоров 
заяви, че ре али зи ра ния 
про ект е на стойност 1,6 
ми ли она лева. Той включ
ва пъл но са ни ра не на 
всич ки сгра ди на бол ни ца
та и нап ра ва на но ва отоп
ли тел на система. Тодоров 
уточни, че в мо мен та в 
бол ни ца та работят610 
души, от ко ито 120 ле ка ри 

и 260 ме ди цин с ки сестри. 
Болницата в Монтана 
ня ма не раз п ла те ни за дъл
же ния към доставчици, 
а зап ла ти те се из п ла щат 
редовно. В нея има 28 
отделения.

Премиерът Бойко 
Борисов заяви, че се гаш
но то пра ви тел с т во строи 
по ве че в кризата, от кол ко
то пре диш но то пра ви тел с
т во на тройна та ко али ция 
при на ли чие на бю дже тен 
излишък. „Докато дру
ги стра ни се чу дят как 
да удър жат в кри за та и 
да ли да не обя вят фа лит 
на държавата, то ние не 
са мо сто им стабилно, но 
и сла га ме по мал ко да се 
строи в раз лич ни те ре ги
они”, ко мен ти ра Борисов. 

Той съобщи, че през та зи 
го ди на в се ве ро за пад на 
България са ин вес ти ра ни 
55 ми ли она ле ва в ин ф
рас т рук тур ни проекти. 
Премиерът обе ща през 
след ва ща та го ди на да 
за поч не пъл на ре ха би ли
та ция на пъ тя от Монтана 
през Берковица за София 
през ста роп ла нин с кия 
про ход Петрохан, да се 
из г ра дят об ход ни пъ ти ща 
око ло Монтана и Враца, 
да се до вър ши стро ител
с т во то на Дунав мост 2, 
да се из г ра ди ши ро ко лен
тов път меж ду Мездра и 
Ботевград. С но ви те пъ
ти ща в ре ги она ще дойдат 
инвестиции, ще се ожи ви 
ту риз ма и търговията, обя
ви Борисов.■

Премиерът Борисов от к ри

об но ве на та бол ни ца
в Монтана СНИМКА: АВТОРЪТ

На 18 ок том в ри Йордан Иванов – 
и.д. кмет на община Криводол и 

инж. Розалина Георгиева – директор на 
дирекция „Специализирана  ад ми нис т
ра ция” нап ра ви ха пър ва коп ка по про
ект „Реконструкция на град с ки ста ди он 
„Христо Ботев” в Криводол.

На це ре мо ни ята при със т ва ха Геор
ги Божинов – на ро ден пред с та ви тел 
от 6и Врачански из би ра те лен район, 
Илия Перчинков – председател на 
общинския съвет, инж. Васко Спасов – 
пред с тав ля ващ Обединение „Спортна 
ин ф рас т рук ту ра Криводол”, граж да ни и 
гос ти на Криводол.

Проектът е фи нан си ран по Мярка 
321 „Основни ус лу ги за на се ле ни ето 
и ико но ми ка та на сел с ки те ра йо ни” 
по Програма за раз ви тие на сел с ки те 
ра йо ни 20072013 г. Бенефициент е об
щина Криводол. Стойността на про ек та 
е 4 767 120 лева.  

Изпълнител на стро ител норе монт
ни те дейнос ти е Обединение „Спортна 
ин ф рас т рук ту ра Криводол”.  
Строителният над зор ще се из пъл ня
ва от „Синко Инженеринг” АД  София. 
Доставка на об за веж да не и обо руд ва
не – от Обединение „Тангра Консулт 
Спорт” София. ■ Слово плюс

Пър ва коп ка 
на ста ди она 
в Криводол

СНИМКА: АРХИВ



Истината за
здра ве опаз ва не то
във Враца
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- Д-р Комитски, вие сте 
ор то пед-трав ма то лог във 
Враца и за веж дащ ор то пе-
дич но то от де ле ние в МБАЛ 
„Христо Ботев”. Какви са 
проб ле ми те в мо мен та в сис-
те ма та на здра ве опаз ва не то в 
общината?

 Проблемите в здра ве опаз
ва не то в об щи на Враца за 
съ жа ле ние ос та ват ед ни и съ
щи през пос лед ни те ня кол ко 
години. Те са свързани, как то 
с не дос тиг на пари, та ка и с 
не до вър ше но то прес т рук ту
ри ра не в болничната, до бол
нич на та и спеш на та помощ. 
Проблем оба че е и пос то ян ни ят от лив на 
кад ри в здравеопазването. Той до ри се 
задълбочава, вмес то да се разреши.

 - Какви спо ред вас са ос нов ни те при-
чи ни за те зи за дъл бо ча ва щи се проб ле-
ми в об щин с ко то здравеопазване?

 От глед на точ ка на из вън бол нич на
та ме ди цин с ка помощ, се усе ща сил но то 
не же ла ние на об щи на та да съ дейс т ва за 
по доб ря ва не на ус ло ви ята на ра бо та на 
об що прак ти ку ва щи те лекари. А в то ва 
от но ше ние тя иг рае ос нов на роля. Стана 
така, че има ре ал на опас ност се ла та и 
от да ле че ни те от цен тъ ра на гра да квар та
ли да ос та нат без дос тъп до ме ди цин с ко 
обслужване. Ето се га от но во се по ема 
ини ци ати ва от здрав но то ми нис тер с т во 
за зак ри ва не на помал ки те здрав ни за
ве де ния – ра йон ни болници, по раз лич ни 
причини. Едно 

на се ле но мяс то без здрав но
об с луж ва не гу би фун к ци ята си
То тряб ва да има училище, здрав но 

заведение, поща, църква, структури, ко
ито са необходими. Няма ли ед на от тях 
– ве ри га та се къса. Липсата на ди алог 
меж ду об що прак ти ку ва щи те ле ка ри и 
общината, ще до ве де имен но до това. 

- Говорите за пър вич на та из вън бол-
нич на помощ, ко ято се оси гу ря ва от 
об що прак ти ку ва щи те лекари. А как ви 
са из пи та ни ята пред мла ди те спе ци-
алис ти в общината? 

 Млади спе ци алис ти във Враца поч ти 

няма. Напълно оправдано, колегите, ко
ито учат и спе ци али зи рат в дру ги гра до ве 
и в чужбина, ос та ват там, а не се връ щат 
в на шия град. И проб ле мът е не само, 
че зап ла ща не то им тук би би ло твър де 
ниско. Повечето мла ди ле ка ри имат ам би
ци ята да раз ви ват сво ите уме ния в мо дер
ни ле чеб ни заведения. 

Във Враца та ка ва въз мож ност труд
но се намира. Така нап ри мер все още 
не мо га да си обяс ня за що през 2009 г. 
Министерството на здра ве опаз ва не то 
спря одоб рен и под гот вен за из пъл не ние 
про ект за ця лос тен ре монт на ос нов
ния кор пус на МБАЛ „Христо Ботев” за 
бли зо 7 млн. лв., кой то пред виж да ше и 
обо руд ва не то на кли ни ки те със съв ре мен
на апаратура. Вместо то ва сред с т ва та се 
пре на со чи ха към МБАЛ в Монтана, а в 
на ша та об лас т на бол ни ца

за пос лед ни те 4 г. са наз на че ни по
един ле кар в дет с ка та хирургия,
в ор то пе ди ята и в от де ле ни ето
по реанимация
Двама ле ка ри са по да ли до ку мен ти за 

ра бо та в чужбина. Назначават се на ра бо
та ле ка ри на пен си он на възраст. 

- Само на по мощ от Министерството 
ли мо же да раз чи тат здрав ни те 
заведения?

 Категорично не. Общината при те жа ва 
част от ка пи та ла на бол ни ца та (49%) и е 
ед но ли чен соб с т ве ник  на всич ки т. нар. 
дис пан се ри и мо же да съ дейс т ва ак тив но 
за прив ли ча не то на ев ро пейс ки средства. 

Отново ще дам при мер – то зи път от 2008 
г., ко га то бе раз ра бо тен про ект за съз да ва
не то на хос пис на те ри то ри ята на об щи на 
Враца в с. Згориград. Бяха пре ве де ни 200 
хил. ев ро по ев рос мет ка та на общината, 
но то га ваш ния кмет от ка за да пар т ни ра с 
еки па на МБАЛ и не под пи са съг ла су ва
тел но то писмо, с ко ето да пре дос та ви 15 
хил. ев ро за съз да ва не то на то ва нуж но на 
жи те ли те на об щи на та здрав но заведение.   

- Споменахте диспансерите, в мо-
мен та ед ни от кан ди да ти те за кмет 
изтъква, че ще по еме ан га жи мент за 
об но вя ва не то на Комплексния он ко ло-
ги чен цен тър във Враца. Как ще нап-
ра ви това?

- Всеки един кан ди дат за кмет на
Враца спо кой но мо же да по еме
то зи ангажимент 
Добре из вес т но е, че ре дом със сър

деч носъ до ви те и он ко ло гич ни те за бо ля
ва ния пред с тав ля ват се ри озен проб лем в 
България. Затова от 2006 г. на сам мо дер
ни зи ра не то на спе ци али зи ра ни те он ко ло
гич ни за ве де ния е за лег на ло ка то дър жав
на по ли ти ка и то ра но или къс но ще се 
случи, без зна че ние от то ва кой е кме тът 
на об щи на Враца. 

Що се от на ся до дру ги те диспансери, 
об щи на та не е за де ли ла ни то лев за тях 
през пос лед ни те 4 години, а те са със сто 
про цен то во ней но участие.    

- Нека от но во да по го во рим за мал-
ки те на се ле ни места, ко ито мо гат да 
ос та нат без здрав но обслужване. Защо 

об що прак ти ку ва щи те ле ка ри те не ис-
кат да по се ща ват селата?

 Ние сме ко мен ти ра ли то зи проблем. 
Всеки се стре ми не го ва та прак ти ка да е 
на ед но място, а не да се раз къс ва в ня
кол ко села. От дру га страна, не удоб но е 
и за хората, ко ито жи ве ят там. Лекарят 
ли да оби ка ля селата, те ли да хо дят при 
не го в лечебницата... Нито въз наг раж де
ни ето на ле ка ря е голямо, ни то са го ле ми 
фи нан со ви те въз мож нос ти на хо ра та в 
селата, за то ва вся ко пъ ту ва не се от ра зя ва 
на бю дже та им.

- Какво би мог ло да се нап ра ви в та зи 
посока?

 Общината мо же да под по мог не об
щоп рак ти ку ва щи те ле ка ри с ня кол ко 
еле мен тар ни действия. За да дос тиг не до 
тях оба че кме тът тряб ва ня ко га да е во дил 
ди алог с тях. Така нап ри мер без то ва да 
се от ра зи осо бе но теж ко на об щин с кия 
бюджет, 

мо же да се на ма ли на емa за
кабинетите, мо гат да се под си гу рят
нор мал ни ус ло вия за ра бо та ка то
отоп ле ние в зим ни те месеци,
и консумативи
Несигурността съ що тлас ка об що прак

ти ку ва щи те ле ка ри към час т ни те цен т ро
ве в града. Така нап ри мер до го во ри те за 
на ем не тряб ва да са за 6 месеца, а нап ри
мер за 2 и по ве че години. 

Както ве че казах, все еле мен тар ни 
действия, за ко ито оба че тряб ва да е на
ли чен диалог.■ Слово плюс

Д-р Георги Комитски:

Липсва ди алог 
меж ду об щи на та и 
об щоп ракти ку ва щи те 
ле ка ри

- Инж. Димитров, кои са ос нов ни те 
проб ле ми при из г раж да не то на де по-
то за от па дъ ци те във Враца?

 Проблемът, как то и с ос та на ли те 
ин ф рас т рук тур ни проекти, е об с луж
ва не то на кор по ра тив ни ин те ре си и 
сключ ва не то на до го во ри на пови со
ка от ре ал на та стойност. В ре зул тат 
се сти га до нес паз ва не  на сро ко ве те, 
за ло же ни за из пъл не
ни ето им. Общинското 
ръ ко вод с т во от ГЕРБ 
по каз ва нес по соб
ност да уп рав ля ва 
та ки ва про ек ти и е 
ос но вен ви нов ник за 
се ри оз ното за ба вя не 
при раз ши ре ни ето на 
де по то в града.

- Какво има те предвид?
 На пър ва та про це ду ра за обя вя ва не 

на об щес т ве на по ръч ка за из г раж да не
то на клет ки 2.1 и 2.2 на депото поч ти 
всич ки учас т ни ци в тър га бя ха дек ла
си ра ни и бе ос та вен един изпълнител, 
чи ято офер та над ви ша ва ше те зи на 
ос та на ли те с бли зо 10 млн. лв.  Тогава 
пра ви тел с т во то на ГЕРБ не пос мя да 
под пи ше до го во ра за из пъл не ние и 
прех вър ли па ри те за дру ги дейнос ти 
из вън на ша та община. 

- Искате да кажете, че па ри те за 
из г раж да не то на де по то са от ре пуб-
ли кан с кия бюджет? 

 Да. Това са средства, ко ито бя
ха за ло же ни в бю дже та за 2010 г., но 
как то казах, бя ха прех вър ле ни в дру ги 
общини по ра ди за ви ше на та стойност 
на договора.

- Какво ста на след това?
 На вто ра про це ду ра про ек тът за 

из г раж да не на клет ка 2.1 и се па ри
ра ща та ин с та ла ция бе спе че лен от 
„Пътностроителна тех ни ка” АД, ка то 
це на та на офер тата бе ше с око ло 1 
млн. лв. пови со ка от те зи на ос та на ли
те учас т ни ци в търга. Обектът бе пре

от да ден за из пъл не ние на дру ги фир ми 
– подизпълнители, чи ето тех ни чес ко 
CV не бе ше вклю че но в до ку мен та ци
ята за кан ди датс т ва не на спе че ли ла та 
организация. А то ва е ос нов но изис
к ва не спо ред Закона за об щес т ве ни 
поръчки.  В мо мен та пла ща ни ята към 
по диз пъл ни те лите се бавят, което 
спи ра и ра бо та та по депото. По мои 

из чис ле ния 
гра фи кът 
вър ви към 
провал, 
тъй ка то 
за ба вя не
то ве че е 

двумесечно. Клетка 1.2 е запълнена. 
- Какво нап ра ви Петя Аврамова 

ми на лия ме сец с мястото, къ де то би 
тряб ва ло да са но ви те клет ки и се-
па ри ра ща та инсталация?

 Това, ко ето и нейни те на чал ни
ци пра вят – пре одо ля ва препятствия, 
ко ито са ма си поставя. Ако оти де те 
на място, ще ви ди те ед ин тра п и не
за вър шена сепа ри ра ща инсталация. 
Опасявам се, че след из г раж да не
то на клет ки 2.1 и 2.2 от София към 
Враца ще тръг нат ба ли със сто ли чен 
боклук. Проблемите там със сме топ
ре ра бот ка та не са за подценяване. 
Построяването на за во да за пре ра
бот ка на твър ди би то ви от па дъ ци 
е под въпрос, тъй ка то по дан ни на 
екоорганизации не  от го ва ря на съв ре
мен ни те изис к ва ния. ■ Слово плюс

Инж. Цветан Димитров, 
общински съветник: 
ГЕРБ доказа, че не мо же 
да уп рав ля ва ин ф рас т рук тур ни те 
про ек ти на Враца

На срещата, про ве
ла се в за ла та на 

Търговскопро миш ле
на та палата, бя ха пред
с та ве ни проб ле ми те на 
един от найза сег на ти
те в на ци она лен ма щаб 

сектори – строителството. 
Присъствалите се обе ди ни
ха око ло мнението, че лип
са та на об щин с ка по ли ти ка 
и неп ра вил но то раз п ре де
ля не на ресурси, как то и 
ад ми нис т ра тив ни те преч ки 

пред бранша, са мо за
дъл бо ча ват проб ле ми те 
на найтеж ко за сег на тия 
сек тор на вра чан с ка та 
икономика.

За по ре ден път се убе
дих в това, ко ето през 
ця ла та кам па ния твър
дя – вра чан с ки ят биз нес 
има ка па ци те та ус тойчи
во да ре ши проб ле ми те с 
без ра бо ти ца та на те ри то
ри ята на общината. Това, 
ко ето му е необходимо, 
е ед но ис тин с ко 
партньорство, ди алог и 
подкрепа, бе ка те го ри чен 
инж. Иванов. Той пое 
ан га жи мен та да пре дос
та ви ад ми нис т ра тив на 
под к ре па за сек то ра и да 
во ди неп ре къс нат ди алог 
с него. Николай Иванов 
пред виж да про це ду ри те 
за из лъч ва не на из пъл
ни тел на об щес т ве ни 

по ръч ки за стро ител с т во да 
бъ дат пуб лич но дос тъп ни 
ка то цел та е по то зи на чин 
да се из бег не въз мож нос
т та за ма ни пу ли ра не на 
избора. ■ Слово плюс

Николай Иванов:
Ще ра бо тя при ори тет но 
със стро ите ли

Строителният бранш и кан ди да тът за кмет по еха 
взаимен ан га жи мен т съвместно да на ми рат ре ше ния 
в об лас т та на ин вес ти ци он на та политика, 
бла го ус т ро ява не то и гра до ус т ройс т во то
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Крум КРУМОВ

С яс ния си вот граж да ни те на 
Монтана да до ха ка те го рич на оцен

ка на нап ра ве но то от мен и еки па ми в 
об щин с ка та администрация, за яви на 
бри финг спе че ли ли ят чет вър ти по ре ден 
кмет с ки ман дат в об лас т ния град Златко 
Живков. Той обяви, че се гаш ни ят му из
бор е найка те го рич ния от че ти ри те спе

че ле ни об щин с ки из бо ри до сега. „Радва 
ме, че пос тиг нах тре ти ре зул тат в об лас
т ни те гра до ве на стра на та след Димитър 
Николов в Бургас и Детелина Николова в 
Добрич”, обя ви Живков. Според не го во
тът на граж да ни те е и ясен урок за тези, 
„ко ито си мислят, че с не де мок ра тич ни 
сред с т ва мо же да се спе че лят из бо ри в 
де мок ра тич на стра на”. 

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 ВМРОНИЕ Диман 
Георгиев, с чийто мандат дясната 

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 10те 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, кой то бе кан ди дат на ВМРО
НИЕ, обяви, че лис та та на пар ти ята е 
пос тиг на ла из к лю чи те лен ус пех и ще 
има по ве че ман да ти от до се гаш ни те 13 в 
33мес т ния об щин с ки съ вет на Монтана.■

Гражданите да до ха ка те го рич на 
оцен ка на нап ра ве но то от мен

Кметът на Монтана Златко Живков:

►След безспорната победа 
кметът на Монтана се срещна 
с журналисти и празнува с 
приятели. СНИМКА: АВТОРЪТ

В 7 об щи ни 
от об ласт 
Монтана ще 
има ба ло таж

Лом
Пенка Пенкова, ко ято се бо ри 

за тре ти мандат, из диг на та от БСП, 
съб ра 44,87% от гласовете, и Иво 
Иванов, кан ди дат на ГЕРБ, с 32,18 
%, от гла со ве те на избирателите.

Берковица
Димитринка Каменова, от 

ГЕРБ, и Милчо Доцов, из диг нат от 
коалиция, кой то се бо ри за чет вър
ти ман дат. Техните постижения са 
съ от вет но 29,26 и 27,16 на сто.

Вършец
Иван Лазаров, ГЕРБ, и Иван 

Андров, от ПП „Лидер”, се със тез
ават за кмет с кия пост, ка то по лу
чи ха съ от вет но 19,86 и 17,93 от 
гласовете.

Брусарци
Наташа Димитрова, от ГЕРБ, за 

ко ято са гла су ва ли 35,58 на сто от 
хората, и Деми Димитров, под к ре
пен от БСП, съб рал 24,14 про цен та 
от гласовете.

Бойчиновци
Светлин Сретениев, от РЗС, 

и до се гаш ни ят кмет Славей 
Костодинов, от ГЕРБ. За два ма
та са гла су ва ли съ от вет но 36,18 и 
27,05 на сто от избирателите.

Чипровци
Анатоли Първанов, от ГЕРБ, 

и Пламен Петков, под к ре пен от 
Коалиция „За Община Чипровци” 
(СДС, ДСБ и БНД). Те са по лу чи ли 
съ от вет но 30,50 и 23,90 на сто от 
во та на избирателите.

Якимово
Деян Георгиев (40,12), от БСП, и 

Георги Георгиев, от ГЕРБ – 39,06.

За шес ти път ще уп рав
ля ва об щи на Медковец 

Венцислав Евгениев. Той 
спе че ли на пър вия тур кмет
с ко то мяс то с 80,96 на сто от 
гласовете.

Четвърти ман дат спе че ли
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 гла со ве те ще 
уп рав ля ва вто ри ман дат 
общината. ■Слово плюс

4-ма об щин с ки кме то ве 
спе че ли ха нов ман дат

РЗС е четвърта политическа 
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, 

общинската избирателна квота 
е 781 гласа, т. е. за да влезеш 
в състава на ОбС, трябва да 

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:

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

     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

  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 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”
  1. Емил Константинов
      Георгиев
  2. Анатолий Кръстев
      Младенов
  3. Светлин Николов
      Лазаров
  4. Крум Георгиев Милетиев
  5. Ивета Георгиева
      СтанковаПенкова
ПП “РЕД, ЗАКОННОСТ
И СПРАВЕДЛИВОСТ”
  1. Светлин Георгиев Гогов
ПП “АТАКА”
  1. Румен Иванов Ерменков

 От сайта „Новините
 от Монтана”

РЗС и “Атака” 
разбиват “желязната
тройка” в Общинския
съвет - Монтана

ВЕНЦИСЛАВ 
ЕВГЕНИЕВ

ДИЛЯН 
ДИМИТРОВ

ИВАН
БАРЗИН

ЗЛАТКО
ЖИВКОВ
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Елеонора ЦАНОВА 

Кандидатгът 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 

избраните на първи тур
кметове на врачански
села 
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 

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 по
конструктивен и не така 
креслив, се разпределят 

така:
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 
Управляващите от ГЕРБ 

отиват на много сериозна 
битка в неделя в три от 
общините на област Враца. 

В Мездра, срещу 
доказалия се в три 
успешни мандата Иван 
Аспарухов отива на 
балотаж Нели Стоянова 
от ГЕРБ. В Роман 
бизнесменът Тихомир 
Вълков ще се състезава 
с Красимир Петков, 
който има вече един добър 
мандат зад гърба си. 

В Бяла Слатина Иво 
Цветков, издигнат от ГЕРБ, 
има сериозен опонент в 
лицето на досегашния, 
постигнал добри 
резултати кмет Венцислав 
Василев, кандидат на 
БСП. В Борован, Петър 
Цветковски, един кмет 
с хъс и характер, ще се 
бори повторно за доверието 
на своите съселяни 
заедно с директорката на 

професионалната гимназия 
Десислава Цветкова, 
кандидат на Коалиция 
“Сила за Борован “. 
Съперник на досегашния 
кмет на Козлодуй Румен 
Маноев от ГЕРБПромяна 
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 
оспорва кметския стол на 
Росен Добрев от ГЕРБ, но 
тук в последния момент 
може да се намеси и трети 
играч, в лицето на Ивайло 
Русинов  ВМРОНИЕ. 

В община Хайредин 
кандидатът на левицата 
Радослав Стойков ще 
се срещне в неделя в 
двубой с Тодор Тодоров 
от Коалиция “Промяна 
и прогрес за община 
Хайредин”. 

В Мизия гордостта 
на НДСВ, кметът д-р 
Виолин Крушовенски, 
ще се състезава на 
балотажа с номинирания 
от левицата, също минал 
през кметското място 
и депутатския стол 
Иван Даков, кандидат на 
левицата. Тошко Павлов 
е кандидатът на БСП в 
Криводол, за мястото в 
кметството той ще се бори 
втори път с независимия 
кандидат Петър Данчев. ■

186 гласа е разликата 
между първите двама 
кандидат-кметове за Враца

На бри финг, за ед но с де пу та та от 
уп рав ля ва щи те Николай Коцев, 

кан ди дат ка та за вра чан с ки кмет Петя 
Аврамова, ко ято с мал ко во ди на пър
вия тур, по ка ни на пуб ли чен те ле ви зи
онен де бат в чет вър тък вто ри я учас т
ник на ба ло та жа в не де ля , не за ви си
ми я кан ди дат инж. Николай Иванов.

Тя по ка ни на дебат, кой то ще се пре
да ва по три те вра чан с ки те ле ви зии, 
своя опонент, ка то заяви, че Николай 
Иванов дъл жи то ва на врачани. 

На дебата тя при ка ни кан ди да та, 

подкрепен от БСП, да из ра зи сво ето 
виж да не за раз ви ти ето на града, как то 
и ре ше ни ята му по найваж ни те за вра
ча ни проблеми. 

Петя Аврамова за яви го тов ност да 
из ва ди Враца от заб ве ни ето, в ко ето е 
из пад на ла, как то и това, да по не се, ако 
бъ де пред по че те на за кмет, се ри оз на та 
от го вор ност за про дъл жа ва не на го ле
ми те и важ ни проекти, чи ято ре али за
ция все още очакваме, да про дъл жи 
по со ка та на пе че ле не на нови, фи нан
си ра ни с ев ро пейс ки сред с т ва про ек ти, 
как то и с над г раж да не на за поч на то то 
през то зи пър ви ман дат на ГЕРБ във 
вра чан с ка та община. За целта тя е 
убе де на , че кме тът тряб ва да има как
то под к ре па та на ед но мно зин с т во в 
об щин с кия съ вет, та ка и под к ре па от 
стра на на пра ви тел с т во то.■

Петя Аврамова:
Каня в чет вър тък 
Ни ко лай Ива нов 
на телевизионен 
де бат
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Диана СИРАКОВА

Пет са об щи ни те във Видинска 
област, ко ито си из б ра ха кме

то ве от пър вия път. 
Това са Макреш, Чупрене, 

Брегово, Ново се ло и 
Бойница. 

В те зи об щи ни из би
ра те ли те са за ло жи ли 
от но во на до се гаш ни те 
кметове. 

Така бреговчани от
но во ще раз чи тат на 
гри жа та на инж. Милчо 
Лалов (БСП), кой то 
пе че ли с 53,83 %, в Ново се ло – на 
Георги Стоенелов (независим, 
под к ре пен от БСП, 53,55 %), в 
Макреш – Иван Каменов (БСП), 

кой то пе че ли с убе ди тел ни те 74,02 
%, Чупрене – Ваньо Костин (БСП, 
ЗС „Ал. Стамболийски”), съ що с 
бе за пе ла ци онен ре зул тат  80,17 %, 
и в Бойница, къде то Анета Генчева 

(Коалиция БСП – НДСВ) пе че ли с 
58,34%. 

Предполага се, че кмет от пър ви 
тур ще има и в об щи на Ружинци, 

къ де то за се га Венцислав Ванков 
(БСП) во ди с 50,11 % пред кан
ди да та на ГЕРБ Александър 
Александров (31,49%).

Във Видин на ба ло та жа в ид на та 

не де ля ще пре ме рят си ли Владо 
Тошев (ГЕРБ, 23,92% ) и мла ди ят 
Герго Гергов от БСП (19,14 % ).

В Белоградчик пред с та ви те лят на 

БСП Людмил Антов (38,10 %) ще 
се из п ра ви сре щу Борис Николов 
(Български социалдемократи, 19,38 
%). С 37,89 %  пред с та ви те лят на 
НДСВ Николай Гергов во ди пред 

Радослав Рангелов  от 
„Коалиция за Грамада” 
(27,58 %). 

В ос та на ли те две об
щи ни – Кула и Димово, 
ба ло та жи те ще са меж
ду ГЕРБ И БСП. 

 В Кула  Владимир 
Владимиров (ГЕРБ, 
33, 7%) сре щу Андрей 

Андреев (БСП, 34,66 %), а в  
Димово – Добромир Тодоров (БСП, 
19,02%) сре щу Лозан Лозанов 
(ГЕРБ, 24,38%).■

5 общини във Видинско
с кметове на първи тур

Правителството об съ ди на ра
бот но за се да ние па ра мет ри те на 
Бюджет 2012. 

Предвижда се за паз ва не на 
таз го диш ни те раз ход ни та ва
ни по министерства, ка то ле ко 
на ма ле ние ще има в сек тор 
сигурност. Освободените от 
то ва сред с т ва ще бъ дат да де
ни за образование, кул ту ра и 
правосъдие.

Министърът на тру да и со ци
ал на та по ли ти ка Тотю Младенов 
обяви, че на со ци ал ни те пар т
ньо ри ще бъ де пред ло же но от 1 
ап рил 2012 г. ми ни мал на та ра

бот на зап ла та да бъ де уве ли че
на от 270 лв. на 290 лв. 

Според фи нан со вия ми нис тър 
Симеон Дянков то ва ще стру ва 
на бю дже та око ло 2325 млн. лв.

Вицепремиерът по со чи също, 
че ка то ця ло бю дже тът за след
ва ща та го ди на ос та ва ка то то зи 
за 2011 г., но раз хо ди те ще бъ
дат на ма ле ни с око ло 20 млн. 
лв., за да се пос тиг не пони сък 
дефицит. Той е пла ни ран за 1,35 
на сто. 

Прогнозната ин ф ла ция е за 
мал ко под 2%, а ръс тът на БВП – 
2,9 на сто.■
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Правителството
об съ ди па ра мет ри те
на Бюджет 2012

Планира се на ма ля ва не
на де фи ци та до 1,35%

Елеонора ЦАНОВА
Повече от 300 ду ши 

пос рещ на ха кан ди да та 
на БСП за ви цеп ре зи
дент Стефан Данаилов в 
Борован

"Мечтая си да ви дя 
хо ра та ус мих на ти и вед
ри”, обър на се Данаилов 
към тях. Той сподели, че 
в пре диз бор на та си ту
ация виж да мно го ус мих
на ти ли ца по плакатите, 
но не виж да ус мив ки те 
на хората, ко ито гле
дат плакатите. „Гледат с 
бол ка и мъ ка”, от бе ля за 
Данаилов. Той при зо ва 
граж да ни те да гла су ват 
на из бо ри те с ми съл и с 
душа, за да се про ме ни 
ат мос фе ра та в стра на та 
ни. „Крайно вре ме е ня кой 
ня къ де да спре  тол ко

ва мно го лъжа, тол ко ва 
мно го омраза, тол ко ва 
мно го на си лие”, до ба ви 
кан ди да тът на БСП за 
вицепрезидент. Той се 
срещ на и с хо ра та от Бяла 
Слатина и Враца.  

Стефан Данаилов 
имаше срещ а и с мла де жи 
от сто лич ния Студентски 
град. На срещата, ор га
ни зи ра на от Младежкото 
обе ди не ние в БСП, при
със т ва ха пред с та ви те ли 
на мно жес т во младежки, 
сту ден т с ки и неп ра ви
тел с т ве ни организации. 
Стефан Данаилов и 
мла де жи те об съ ди ха теж
ко то положение, в ко ето 
се на ми ра стра на та в 
момента, бъ де ще то пред 
за вър ши ли те вис ше то си 
об ра зо ва ние мла ди хора, 

как то и кон к рет ни проб
ле ми на об ра зо ва ни ето 
в България. Като се ри оз
ни проб ле ми сту ден ти те 
по со чи ха труд но то ле га
ли зи ра не на дип ло ми те 
на за вър ши ли те в чуж ди 
уни вер си те ти бъл га
ри и ле га ли зи ра не то на 
бъл гар с ки те дип ло ми в 
чужбина. В дис ку си ята 
се ри озен от з вук по лу чи 
и те ма та за мла деж ка та 
без ра бо ти ца и иде ята на 
кан ди да та за пре зи дент 
Ивайло Калфин за га
ран ти ра но пър во ра бот
но място, ко ято Стефан 
Данаилов съ що подкрепя. 
Стефан Данаилов връ чи 
8 пар тий ни член с ки кар ти 
на но воп ри ети чле но ве на 
ор га ни за ци ята на БСП в 
Студентски град.■

Стефан Данаилов в Борован: 
Крайно вре ме е да се спрат
лъжите, ом ра за та и на си ли ето

Ели КОНСТАНТИНОВА

"Само не за ви си ми ят 
уп рав ле нец мо

же да взе ма не за ви си ми и 
пра вил ни решения". С те зи 
ду ми един с т ве ни ят из б ран 
ка то не за ви сим об щин с
ки съветник, фар ма цевтът 
Иван Узунов под к ре пи 
из диг на ти я ка то не за ви сим 
кан ди дат за вра чан с ки кмет 
Николай Иванов.

На прес кон фе рен ци ята 
на инж. Иванов, за да го 
под к ре пят на вто рия тур 
от мес т ни те избори, бя
ха кан ди да ти те: ге не рал 
Валери Стаменов, инж. 
Светла Кръстева, др Георги 
Комитски от име то на 
Земеделски на ро ден съюз, 
Красимир Богданов, лидер 
на об лас т но то ръ ко вод с т во 
на ВМРО, и не за ви си ми ят 
об щин с ки съ вет ник Иван 
Узунов.

Всички те из ра зи ха сво
ята ка те го рич на под к ре па 
за Николай Иванов и при
зо ва ха сво ите съ миш ле ни
ци и гла су ва ли те за тях да 
зас та нат зад него. Светла 
Кръстева се обър на и към 
тези, ко ито не са гла су ва ли , 
да да дат во та си не за ля во и 
дясно, а разумно. Красимир 
Богданов при зо ва струк ту
ри те на войво ди те да зас та
нат зад Николай. 

"Исках ге не рална про
мя на в мо ята пре диз бор на 
плат фор ма , се га под к ре пям 
Николай Иванов с яс но
то съз на ние да се п ра ви 
про мя на"  за яви Валери 
Стаменов. Той спо де ли , че 
ром с ки вот е има ло и във 
Враца, че во тът на ро ми
те е бил манипулиран, без 
те да мо гат до преценят. 
Иван Узунов, ве че ка то об
щин с ки съ вет ник, из ра зи 
уве ре нос т та си , че са мо с 
не за ви сим кмет мо же да се 
раз бие на лич но то пар тий но 
ста тук во и да се ра бо ти без 
по ли ти чес ки прис т рас тия. 
Светла Кръстева, ко ято бе 
кан ди даткмет от БСП, га
ран ти рай ки под к ре па та си 

за Иванов, бе ше ка те го рич
на , че гра дът ни се нуж дае 
от про мя на, а вто ри ят тур 
ще е из бор меж ду лич нос ти, 
едната, ко ято ще зас то по ри 
статуквото, а дру га та ще 
ра бо ти за промяната. 

"Личи страх и паника. 
Тук ни що не се случ ва, от
дав на из гу бих ме ли дер с ко то 
си мяс то в ре ги она. Враца 
е заб ра ве на за ра ди без в ре
ми ето, в ко ето жи ве ем те зи 
4 го ди ни. Мисля, че де мок
ра тич ни ят про цес е не об ра
тим, че кон то ли ра ни ят вот 
ня ма да про ме ни сво бод ния 
из бор на хо ра та. Ако бъ дат 
ма ни пу ли ра ни из бо ри те в 
неделя, ще за гу бим най
го ля мо то си за во ева ние в 
пос лед ни те го ди ни. Хората 
не вяр ват, не раз чи тат на по
ити чес ка та класа, ко ято не 
из пъл ня ва ан га жи мен та си 
към тя х,  не вярват, че тех
ни ят вот ще про ме ни не що 
и аз ще ра бо тя за ак тив но то 
учас тие на граж да ни те в 
жи во та на об щи на та и на 
Враца, да вър нем до ве ри ето 
и енер ги ята на врачани"  
за яви Николай Иванов.

На прес кон фе рен ци ята 
бе пос та вен въп ро сът и за 
го ле мия брой зас тъп ни ци и 
не оз на ча ва ли то ва , че при 
3050 застъпници, гла сът на 
все ки чет вър ти вра чан с ки 
гла со по да ва тел е платен. 
Според ге не рал Стаменов 
ре ал ни сиг на ли за ку пу ва не 

и про да ва не на гла со ве не са 
постъпили.  

Кандидатът за вра чан с ки 
градоначалник, на ко го то 
пред с тои те жък дву бой в 
не де ля, ко мен ти ра пър вия 
тур на мес т ни те из бо ри 
ка то ло шо организирани, 
мно го вра ча ни не са мог
ли да да дат во та си по ра ди 
не дос та тъ чен ад ми нис т ра
ти вен ка па ци тет, а слу ча ите 
в Кулата и Горно Пещене са 
ем б ле ма тич ни за сла ба ор га
ни за ция и некомпетентност, 
има съм не ния и за пред на
ме ре ни действия. 

Въп ре ки яв ни те 
компромати по бил бор до
ве и листовки, той е во дил 
то ле рант на и не аг ре сив на 
кам па ния и то ва ня ма да бъ
де про ме не но в ос та ва щи те 
дни до балотажа. Николай 
Иванов за яви , че при ема 
по ка на та на кан ди дат ка
та за кмет на Враца Петя 
Аврамова за те ле ви зи онен 
дис пут в четвъртък, ка то 
се на дя ва , че той ще бъ де 
гра ди вен . 

"Уважавам г жа Аврамова 
и съ жа ля ва м,  че тя не под
пи са граж дан с ко то спо ра
зу ме ние за то ле рант ност, 
ко ето ни бе ше пред ло же но. 
Не га тив ни те кам па нии 
рядко свър ш ват с успех. 
Наложи ми се да из тър пя 
мно го, но вяр ва м,  че ид
ва вре ме то на ра зу ма , каза 
Николай Иванов.■

Да върнем 
доверието 
на врачани

Инж. Николай Иванов:

► В 21.30 ч. в деня 
на изборите хо ра от 
пре диз бор ния щаб 
на Николай Иванов 
виждат червен 
автомобил, об ле пен 
със самозалепващи 
се сти ке ри, върху 
които е из пи
сан №27 и тек с т: 
“Гласувайте за 
инж. Николай 
Иванов”. 
По ви кан е по
ли цейс ки екип. 
Нарушението е 
заснето от ТВ 
Враца и Канал 3. 
СНИМКА: АРХИВ Провокация
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►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР ►НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯД-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”

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

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

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

Монтана, 0887/17 94 94; 0888/32 35 63

СД “ДАНИМИЛА”
Георги Георгиев

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

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

довършителни дейности

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

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, 6ци 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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ТПК “Септември” – 
Монтана

произвежда:
• дюшеци, ма си – хол ни и кухненски, 

и столове
• Отдава по ме ще ния под на ем

за офи си и производство
Има сво бод ни по ме ще ния

в Битов ком би нат – за офиси

Монтана, ул. “Индустриална” 8, 
те л. /факс: 096/305 802  – гл. счетоводител

ч 27 Св. мчк Нестор. 
Преп. Димитрий 
Басарабовски 

п 28 * Св. мчци 
Терентий, Неонила 
и че да та 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 по дир 
Въздвижение. Св. свщмчк 
Зиновий, еп. Егейски. Св. 
мчца Зиновия.* Св. крал 
Стефан Милутин 

в 1 * Св. без с ре бър ни
ци и чу дот вор ци Козма и 
Дамян. Св. прпмчци Яков 
Костурски, дя кон Яков и 
мо нах Дионисий 

с 2 Св. мчци Акиндин, 
Пигасий, Афтоний, 
Елпидифор и Анемподист 
п 31 Св. ап ли от 70те: 
Стахий, Амплий и др. Св. 
мчк Епимах

Кампанията се про веж да под пат
ро на жа на ми нис тър Цветан Цве

танов. Главна ди рек ция „Охранителна 
по ли ция” е един от ос нов ни те пар т
ньо ри по ре али зи ра не на проекта. 

 „Значително уве ли ча ва не на пол
з ва не то на пред паз ни те ко ла ни и от 
пъ ту ва щи те на зад ни те се дал ки в 
ав то мо би ли те и обе зо па си тел ни те 
сис те ми за пре воз ва не 
на де ца по пъ ти ща та на 
България” е ос нов на та 
цел на на ци онал на та 
кампания, ко ято се ор га
ни зи ра от Министерство
то на вът реш ни те работи, 
Министерството на тран
спорта, Държавнооб щес
т ве на та кон сул та тив на 
ко ми сия по бе зо пас нос
т та на дви же ни ето по 
пътищата,  БЧК, СБА, ор га ни за ции 
и фирми. Кампанията се ре али зи ра 
под пат ро на жа на ми нис тър Цветан 
Цветанов с пар т ньор с ко то учас тие 
на ек с пер ти от „Пътна по ли ция” – 
Кралство Нидерландия.

Националната кам па ния “Коланите 
спа ся ват живот! Запази де те то си!” 
е с ос но вен ак цент за уве ли ча ва не 
про цен та на пол з ва не на обе зо па си

тел ни те ко ла ни  и от път ни ци те на 
зад ни те седалки, как то и на обе зо
па си тел ни те сис те ми за пре воз ва не 
на де ца в автомобилите. В мо мен та  
наб лю де ни ята показват, че в стра
на та ко ла ни те се пол з ват от око ло 
80 % от во да чи те и път ни ци те на 
пред ни те се дал ки в ав то мо би ли те 
из вън на се ле ни те мес та и око ло 70 

% в на се ле ни те места. Пони сък е 
про цен тът в мал ки те гра до ве и села
та. Въпреки за дъл же ни ето по Закона 
за дви же ни ето по пъ ти ща та все още 
път ни ци те на зад ни те седалки,  с 
ми ни мал ни изключения, не из пол з
ват те зи пред паз ни средства. Твърде 
ни сък е про цен тът на из пол з ва не на 
обе зо па си тел ни те сис те ми за пре
воз ва не на деца. Същевременно във 

во де щи те стра ни от Европейския съ
юз ко ла ни те на зад ни те се дал ки се 
пол з ват от над 85 % от пътниците. 
Кампанията е част от инициативите, 
в из пъл не ние на прог ра ма та по Ме
морандум за раз би ра тел с т во и по
ли цейс ко сътрудничество, склю чен 
меж ду ми нис тер с т ва та на вът реш ни
те ра бо ти на България и Холандия. 

Темата, съ дър жа ни ето 
и ор га ни за ци ята на 
нейно то про веж да не  са 
оп ре де ле ни и със та
ве ни по пред ло же ние 
на ек с пер ти от “Пътна 
по ли ция” на Холандия, 
с цел при ло же ние у нас 
на по ло жи тел ния опит 
в та зи страна. Прилага 
се  ин тег ри ран под ход 
с включ ва не  и учас тие 

в нея на въз мож но найго лям брой 
външ ни партньори, ос вен “Пътна 
по ли ция”, глав но неп ра ви тел с т ве ни 
организации, сдру же ния и фир ми от 
бизнеса. 

През ок том в ри 2010 г  на двуд нев
на кон фе рен ция в София  с по мощ та 
на хо лан д с ки те ек с пер ти  бе да де но 
на ча ло то на ор га ни зи ра не то на нас
то яща та кампания. ■ Слово плюс

Коланите спасяват
живот! Запази детето си

За пол з ва не на обе зо па си тел ни ко ла ни
и на зад ни те се дал ки в ав то мо би ли те
и обе зо па си тел ни те сис те ми за
пре воз ва не на де ца
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www. slovoplus. info
e-mails: slovoplyus@abv.bg,

slovoplus@yahoo.com

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”

Председател
на кооперация
“Журналист”
и гл. редактор:

Параскева Маркова 
тел. 0886 024 339,
         0876 537 952

●Печатница Враца● ЕООД

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

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

Слово п
лю

с

Съвместното съз да ва не на но ви 
ме ха низ ми за фи нан си ра не то 

на спор т ни те клу бо ве ще бъ де ос нов
на за да ча на инж. Николай Иванов, 
ако бъ де из б ран за кмет на об щи на 
Враца. Той пое то зи ан га жи мент на 
сре ща с пред с та ви те ли на спорта, 

про ве ла се в петък. 
Въпреки бю джет ни те ограничения, 

ко ито за ся гат фи нан си ра не то на 
клубовете и под дръж ка та на спор т ни
те ба зи, ще се тър си при ори тет но ре
ша ва не на проблемите, за да мо же на 
пър во вре ме да се оси гу рят по но си ми 
ус ло вия за тре ни ро въ чен процес, за
яви Иванов.

Той напомни, че вед на га след из бо
ри те стар ти ра бю джет на та про це ду ра 

и учас ти ето на клу бо ве те в нея е из к
лю чи тел но важно, за да мо гат раз лич
ни те спор то ве да за явят как во им е 
нуж но и сред с т ва та за спорт да бъ дат 
спра вед ли во разпределени. 

Бе обсъден и въп ро сът за зак ри ти
те пространства, ко ито би ха мог ли да 
се из пол з ват от клу бо ве те по бой ни 
из кус т ва и спор т ни танци. Не бя ха 
про пус на ти и въз мож нос ти те за оси
гу ря ва не на ев ро пейс ко фи нан си ра не 
на мо дер на зала, тъй ка то в но ва та 
бю джет на рам ка  на ЕС са пред ви де ни 
сред с т ва за та ка ва инфраструктура. 

Николай Иванов зас тъ пи тезата, че 
клу бо ве те тряб ва да имат сво бо да  
да раз ход ват бю джет ни  средства не 
са мо за ор га ни за ция на об щин с ки те 
мероприятия, но и за дейнос т та им по 
същество.  

На сре ща та при със т ва и чле нът 
на Инициативния ко ми тет на инж. 
Иванов, све тов ни ят шам пи он по 
таеку он до Ирена Цветкова. ■ Слово 
плюс

Николай Иванов: Спор тът 
мо же да по лу ля ри зи ра Враца в 
на ци она лен и све то вен мащаб 

Андрей СИМЕОНОВСКИ

В ис то ри ята на Борован 
има хора, чий то 

жи тейс ки път е ос та вил 
трай ни сле ди с доб ри те 
де ла, из вър ше ни в пол за 
на не го во то обществено, 
ико но ми чес ко и кул тур но 
развитие.

В дъл га та ре ди ца от 
име на се впис ва и то ва на 
ЦВЕТАН ВЪЛОВСКИ, 
кой то през то зи ме сец на
вър ш ва 75 години.

Години, през ко ито вя тъ
рът на съд ба та го люш ка в 
раз лич ни по со ки – от свет
ли те ми го ве на ра дост до 
теж ки те дни на из пи та ния 
и несгоди.

Жестоката съд ба 
твър де ра но му 
от не ма майчи на та 
и ба щи на ласка. 
Останал си рак, 
той ми тар с т ва по 
сиропиталищата, 
жи вее под гри жи
те на ба ба си Кула 
– влас т на и строга, 
жена. С ней на 
по мощ, и на брат 
си Васил, за вър ш ва ос нов
но и сред но об ра зо ва ние в 
род но то село.

В казармата в Ботевград, 
спретнатият, уче но лю бив 
и дис цип ли ни ран сер жант 
ста ва лю би мец на дру га
ри те си. Той е ко ман дир на 
танк, но и страс тен учас
т ник във войс ко ва та ху до
жес т ве на самодейност ка то 
танцьор, пе вец и художник. 
Веднага след во ен на та 
служ ба за вър ш ва с от ли чие 
Държавния ин с ти тут по 
съ об ще ни ята в София и об
рат но по тег ля към Борован.

Назначават го за на чал
ник на по ща та и той се 
хвър ля с ця ла та си мла деж
ка жар на но во то поприще. 
Изгражда чу де сен ко лек тив 
от мо же щи и тру до лю би
ви слу жи те ли . С тан ци ята 
по лу ча ва ед на от пър ви
те те ле тип ни ма ши ни в 
страната, а ра ди овъ зе лът 
е не кол кок ра тен на ци она
лен първенец.  Жаждата 
му за зна ния го тег ли към 
го ле ми те гра до ве – ис
ка да учи пра во или в 
Спортната академия, но 
съд ба та от но во го свър з ва 

с оби ча но то род но село.  
Избират го за сек ре тар 
на Общинския на ро ден 
съвет, къ де то ще ос та не 
по ве че от 8 г. и ще ра бо
ти с три ма пред се да те ли 
(кметове) – Д.Дунчовски, 
Г.Драганински и 
П.Поповски. 

Тук Въловски е наис
ти на в сти хи ята си – ор
га ни за тор и изпълнител, 
ръ ко во ди тел и обик но вен 
работник, той ся каш е 
нався къ де в из г раж да ща
та се но ва се лищ на сис
те ма – на стро ежи те  на 
учи ли ще „Св.св. Кирил и 
Методий” и дет с ка  гра ди
на „Т.Петрова”, в Дома за 

де ца, ли ше ни от 
ро ди тел с ки гри
жи, до но во то , 
к ра си во и мо
дер но чи та ли
ще „Ц.Иванов”, 
пред Па
мет ни ка на 
ге ро ите в цен
тъ ра на селото. 
Отговорен, заб
ра вил за лич но

то си време, Цецо жи вее с 
пус ка на все ки нов обект. 
Да се чу ди човек откъ де 
на ми ра си ли и вре ме да за
вър ши за доч но Академията 
за об щес т ве ни на уки и 
со ци ал но управление?

И пак на ра бо та – пред се
да тел на Об що ком
п лек с ния ко ми тет 
на профсъюзите, 
за мес т никпред
се да тел на АПК  в 
растениевъдството, 
в из г раж да ща та се 
но ва кравеферма, в 
ги ган та на род на та 
ни енер ге ти ка – 
АЕЦ „Козлодуй”... 
Навсякъде той е 
енергичен, уме ещ 
да за ра зя ва хо ра
та с ен ту си аз ма 
си, ини ци ати
вен и на ход чив 
ръководител. 

През 1989 г. с 
Указ на Държавния 
съ вет е наг ра ден с 
Орден на тру да – 
сребърен.

През всич ки
те те зи години 
Цветан Въловски 

от де ля от вре ме то си и за 
своя вто ри дом – чи та ли
ще то .  

Обич та към твор чес т во то 
е скъ та на в сър це то му. Той 
е хорист, актьор, художник, 
гримьор, лектор, го во ри
тел в мес т ния ра ди овъ зел 
и член на чи та лищ но то 
настоятелство. 

Участва в ос но ва ва не то 
на мъж ка та пев чес ка гру па 
„Приятели на пе сен та”, в 
ко ято е солист.

Съдбата е бла гос к лон на 
към не го, за що то свър з ва 
жи во та му с педагожката, 
пе ви ца та и кра са ви цата 
Николинка от с.Нивянин, 
ко ято му раж да две дъ ще
ри – Албена и Христина. 
Първата е ут вър де на 
художничка, а вто ра та е 
све то вен шам пи он по фит
нес и прос пе ри ра ща биз
несдама. Те са го да ри ли 
с два ма  прек рас ни внуци.

Залезът бав но хвър ля 
сян ка та си над Борован, 
от с ре ща, заг ле дан в 
Конника и в прип лам
ва щи те свет ли ни на 
читалището, побелял, 
поп ре гър бен от годините, 
Цветан Въловски все още 
жи вее с проб ле ми те на 
своя Борован и все та ка 
пла мен но пов та ря стро фи
те на песента:

Времето 
с коп ра ля та да меря,
бу ря та да спи рам
със юмрук...
Ако ще да ида
на Венера,
бъл га рин ще си ос та на
тук!...

Честита 75-годишнина,
при яте лю Цветане!
На мно гая ле та! 
За още дъл ги здра ви
и ра дос т ни дни!

Крум КРУМОВ
Празник на об щи на та от бе ля за ха в 

Бойчиновци на 7 ок том в ри с раз лич
ни прояви. 

Общинските съ вет ни ци от из
тек лия ве че ман дат се съб ра ха на 

пос лед на сесия, а са мо дейни те ко
лек ти ви от об щи на та из не со ха го лям 
кон церт на цен т рал ния пло щад в 
Бойчиновци. За фи нал на праз ни ка 
пя фолкфу ри ята Нелина. 

СНИМКА: АВТОРЪТ

Празник на 
об щи на та 
от бе ля за ха в 
Бойчиновци

75 години 
по спиралата 
на живота

►Мъж ка та пев чес ка гру па 
„Приятели на пе сен та”, в ко ято 
Цветан Въловски е солист.

СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ
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Сергей Станишев към врачани:

отговорен 
и до ка зал се
и ня ма да 
сбъркате

Изберете

Ели ЦАНОВА
“Кризата я до ка ра ГЕРБ. Три го ди ни ве че ни 

приказват, ча кай те, кри за е. ГЕРБ съз да де 180 000 
но ви без ра бот ни, уни що жи дреб ния и сре ден биз
нес и тряб ва да си по лу чат на ка за ни ето за това. 
Повярвайте ми, хо ра та се умо ри ха да се стра ху ват. 
Всеки, кой то не е с ГЕРБ, би ва наказван, мач кан, с п
лаш ва н.  На всич ки ни пис на и хо ра та не мо гат да ги 
гле дат повече.”

С те зи сил ни ду ми се обър на към из пъл ни ли те са
ло на на клуб “Нелсон” хора пред се да те лят на БСП 
Сергей Станишев. Той под к ре пи не за ви си ми я кан ди
тат за кмет на Враца инж. Николай Иванов, под чер
та вайки , че ле ви ца та то зи път е пос тъ пи ла мъд ро и е 
из лъ чи ла то зи кандидат, от който вра чан с ка та об щи
на се нуж дае. 6 ми ли она ле ва са офи ци ал но обя
ве ни те дъл го ве на тази община, а кол ко ще из ля зат 
след изборите, ни кой не знае, спо ред него. Станишев 
за яви , че го лям страх тре се ГЕРБ и за то ва те са тол
ко ва аро гант ни и нап ра ви па ра лел с ог ром ни те дъл го
ве на дру ги бъл гар с ки общини.

Лидерът на ле ви ца та из ра зи за до вол с т во от ши
ро ка та подкрепа, ко ято Николай Иванов има, как то и 
не об хо ди мос т та гра дът да има подо бър стопанин. 
Станишев бе ше ка те го ри че н,  че БСП оти ва на те зи 
из бо ри те с яс ния по ли ти чес ки ан га жи мент да нап ра
ви де цен т ра ли за ция в държавата, за що то бли зо три 
го ди ни об щи ни те ги ду шат във фи нан со ва примка, 
прех вър ляй ки им все но ви и но ви от го вор нос ти, не
обез пе че ни финансово. Децентрализация ще има и 
към кметствата, за да мо гат те да си вър шат ра бо та та 
в ус лу га на хо ра та там. 

С емо ция той ко мен ти ра изяв ле ни ято на пре ми
ера , че Стефан Даналов бил ну ла ка то ми нис тър на 
кул ту ра та и призова, ко га то Бойко Борисов нап ра ви 
тол ко ва за бъл гар с ка та кул ту ра , кол ко то Ламбо ка
то министър, то га ва да говори, а до то га ва да мълчи. 
Призова на из бо ри те за ка те го рич на та под к ре па и на 
кан ди датпре зи ден т с ка та двой ка Ивайло Калфин и 
Стефан Данаилов. България се нуж дае от президент, 
кой то има са мо чув с т ви ето и во ля та да ка же „не”, ко га
то виж да поразии. Ако бъ де избран, Калфин ще сви ка 
Консултативния съ вет по на ци онал на та си гур ност по 
въп ро си те на бедността, това, ко ето днес въл ну ва 
наймно го хо ра та и не мо же влас т ни ци те да бъ дат 
без раз лич ни и да го игнорират.  Резултатите от из бо
ри те ще бъ дат ша мар за ГЕРБ и ус пех за България, 
за хората, ко ито на ис ти на очак ват промяна. 

Кандидтът за вра чан с ки кмет, под к ре пян от БСП 
и от мно го граж дан с ки и об щес т ве ни фор ма ции 
Николай Иванов спо де ли , че кам па ни ята е би ла 
мно го тежка, но вър ви към ус пе шен край за всич ки 
бъл га ри и вра ча ни, той вяр ва в об щия ус пех, за ед но 
с кан ди да ти те за об щин с ки съ вет ни ци от БСП, пред с
та ве ни от пред се да те ля на об щин с ка та ор га ни за ция и 
во дач на лис та та Цветелина Дамяновска и те за ед но 
ще бъ дат га ран т,  че това, ко ето очак ват вра ча ни ка то 
промяна, ще се случи. Инж. Николай Иванов бе ше 
ясен и то че н,  че не же лае да бъ де кмет за лож ник на 
ло бис т ки ин те ре си на от дел ни хора, ще бъ де с ли
це към всич ки врачани, а об щин с ки те съ вет ни ци ще 
ра бо тят за ико но ми чес ко то съ жи вя ва не и за из ди га не 
дух в нос т та на на шия град. ■

Нора 
КОНСТАНТИНОВА

Да дой де до го ди на и да 
пре ре же лен та та на но во то 

пред п ри ятие за из ку пу ва не на 
паш ку ли и про из вод с т во на коп
ри не ни тъ ка ни в Бяла Слатина 
си по же ла, след ка то нап ра ви 
пър ва та му коп ка, кан ди да тът 
за ви цеп ре зи дент на ле ви ца та 
проф. Стефан Данаилов.

Заедно с пред се да те ля на уп
ра ви тел ния съ вет на “Текстилен 
клъс тер коприна”  инж. Мила 
Димитрова и до се гаш ни я кмет 
и кан ди дат за вто ри ман дат инж. 
Венцислав Василев, оби ча ни ят 
ак ть ор и те ат ра лен мас тер пос
та ви на ча ло то на но во то пред п
ри яти е . То е плод на 
го ди на и по ло ви на 
уси лия и пре го во ри 
от еки па на инж. 
Василев, до ка то 
ста не го тов про ек
тът за съв мес т но то 
с хол динг “Клъстер 
коприна” пред п
ри ятие “Булеско”, 
ко ето ще пре вър
не Бяла Слатина в 
цен тър на про из
вод с т во то и пре ра
бот ка та на паш ку ли 
и про из вод с т во то 
на су ро ва коприна. 
Инвестициите, ко
ито хол дин гът ще 
вло жи в не го, са 
в раз мер на 7 500 
000 ев ро, а об щи
на Бяла Слатина 
учас т ва с апор т на 
вноска, ка то пре
дос та вя за поч на то
то и не до вър ше но 
ог ром но учи ли ще 
в на ча ло то на гра да 
и те ре ни за бъ
де щи чер ни че ви 
насаждения. 

"Полагайки пър
ва та коп ка на бъ де
що то пред п ри ятие 
днес, та зи да та не е 
из б ра на случайно, 
за що то днес е 
Денят на бъл гар с
ки те общини, ден, 
в кой то за нас ед на 
дос ко рош на меч та 
ста ва осъ щес т ве на, 
ре ша вай ки ус пеш
но въп ро са с без ра
бо ти ца та, дръзнали 
сме ка то ед на мал ка об щи на да 
нап ра вим за хо ра та не що го ля
мо"  спо де ли инж. Василев.

От своя стра на Мила 
Димитрова съ що подчерта, че 
та зи да та ще ос та не ка то осо бе
но важ на, за що то в нея се случ ва 
не що из к лю чи тел но за бъ де
що то раз ви тие на то зи отрасъл. 
На  инж. Венцислав Василев тя 
по да ри три зна ме на  бъл гар с
кия трибагреник, ев ро пейс ко то 
зна ме и зна ме то на Русия, тъй 
ка то на съ би ти ето при със т ва
ха пред с та ви те лят на външ но 
тър гов с ко то пред с та ви тел с т во 
Виктор Гавришев и Васил Генов, 
пред с та ви тел на ма жо ри тар ния 
соб с т ве ник на хол дин га Андрей 
Малашев. Белослатинското 
пред п ри ятие ще има ка па ци тет 
120 000 мет ра коп ри нен плат на 
ме сец. Пазарите са осигурени, 
твър дят от холдинга, а при неп
ре къс на то уве ли ча ва ща та се 
це на на коп ри на та в све то вен 
мащаб, про из вод с т во то ще бъ де 
печелившо. Печелившо ще бъ де 
то и за хи ля дите хо ра от гра да 
и се ла та наоколо, ко ито пак си 
при пом нят оби ча ите да хра нят 
с чер ни че ва шу ма бубите, да 
от де лят от тях жълтите, лъс ка ви 
паш ку ли. 

Бяла Слатина е от лич ник в 
пуб лич но час т но то пар т ньор с т во 
и с то ва съв мес т но пред п ри ятие 
да ва при мер за бъ де ще то на ед ни 
та ки ва отношения. Но то ва не 

е всичко, там ве че е под пи сан 
до го вор за още ед но го ля мо 
пред п ри ятие, за про из вод с т во 
на би оди зел ”Бяла Слатина
Рубамов”, в ко ето пре пи та ние 
ще на ме рят още 300 без ра бот ни 
от региона. Предприятието ще 
из ку пу ва 80 000 то на ца ре ви чен 
фу раж на го ди на, ко ето га ран
ти ра мес т ни те сел с ки сто па ни 
и ос вен биодизел, от от па дъ ка 
ще про из веж да кон цен т ри ран 
фу раж. То ще стар ти ра съ що до 
края на то зи месец. 

"Положението в стра на та ни
къ де и ни как не е доб ре"  спо
де ли Стефан Данаилов. Каза 
на ше га , че ра но сут рин та с 
Ивайло Калфин, кан ди да тът на 

БСП за президент, са сни ма
ли “Непобедимите 2” и след 
то ва и два ма та са тръг на ли на 
обиколки. Изрази от сър це ра
дос т та  от това, ко ето се пра ви и 
се случ ва за хо ра та в то зи бе ден 
край, по же ла им по ве че усмивки, 
за що то то ва е де фи ци тът ни в 
те зи дни, а на се бе си след вре ме 
ка то, оти де да си ку пу ва риза, да 
ка же , че ис ка ри за от бе лос ла
тин с ка коприна. 

След тър жес т ве на та пър ва 
коп ка на но во то пред п ри ятие 
Данаилов и де пу та тът от ле ви
ца та Георги Божинов се срещ
на ха с белослатинци, из пъл ни ли 
са ло на на ху ба вия Дом на кул ту
ра та в града. Той си спом ни как е 
бил тук на младини по вре ме на 
сним ки те на “Зарево над Драва” 
, покъс но ка то млад ар тист е 
иг рал на та зи сцена. 

"Хората ня мат ра бо та и то ва е 
ос нов но то, за да на пус кат род
ни те си мес та , хо ра та се обез ве

ри ха от ло шия преход, но та къв 
ни бе ше преходът, лош. Човек е 
тъжен, ко га то ня ма ра дост око ло 
него, ко га то ги ня ма децата, ко га
то ня ма работа"  от к ро ве но спо
де ли Данаилов. Големият ак ть ор 
нап ра ви про чит на ко мен та ри те 
по по вод тех ния клип с кан ди да
та за бъл гар с ки дър жа вен гла ва 
Ивайло Калфин от опо нен ти те и 
бе ше ка те го ри че н,  че има дър
жа ва, но лип с ва държавността, 
че ни за ли ва бездуховност, а 
прос та щи на та сред уп рав ля ва
щи те се прев ръ ща в мо дел на 
подражание. 

"Чалгата ни за ли ва отвсякъде, 
а уп рав ля ва щи те се об ръ щат 
към граж да ни те ка то към тех ни 

под чи не ни, хо ра та са за ви си ми и 
има страх. “АЗ”ът раз да ва всич
ко се га"  до пъл ни той.

Стефан Данаилов под чер та , 
че ако за ня кои пре зи ден т с ка та 
ин с ти ту ция е слаба, то лич но той 
виж да ка то ед на от сво ите важ ни 
функции, ако ста не ви цеп ре зи
дент, в това, да бъ де гла сът на 
народа, да обе ди ня ва бъл га ри
те. Изрази убе де нос т,  че ГЕРБ с 
всич ки сред с т ва ще во дят бит ка 
за вся ко кмет с ко място. 

"Найго ля ма та ми бол ка е 
това, ко ето виж дам у хората, 
та зи мъка, те са пред мен при 
оби кол ките из страната. Това ме 
убеж да ва , че ре ше нието ми да 
се кан ди да ти рам е правилно. Не 
знам да ли ще доживея, но мно
го бих ис кал да виж дам по ве че 
ус мих на ти хо ра по улиците, в 
ма га зи ни те, спо де ли найлю би
ми ят бъл гар с ки ак ть ор. Според 
него пре зи ден т с ка та ин с ти ту ция 
мо же да бъ де ед на от преч ки те за 
това, ко ето пра ви се га ГЕРБ.■

Стефан Данаилов в Бяла Слатина:

След коп ка та 
ис кам и аз да
ре жа лен тич ка
тук


