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Монтана ще има
нова визия с 19,5
милиона лева от ЕС

Монтана ще има
нова визия

Новоизграденият парк “Свети Дух” в Монтана СНИМКА: СИМЕОН ВАСИЛЕВ

Кметът
Златко
Живков:

Разкриват се
1000 нови

работни места
КАМЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА та част и цялостно обно-

вяване на сградата и
дворното пространство
на VII СОУ “Проф. д-р
Асен Златаров” и VIII
СОУ “Отец Паисий”.

Реализирането
на резервни
проекти ще е
възможно при
освобождаване
на ресурс

Инвестиционната про-
грама включва обекти от
интегрирания план за
градско възстановяване и
развитие, разработен по
програма “Регионално
развитие 2007-2013 г.”.
Изборът на обектите е

направен от работна гру-
па, която включва ек-
сперти от общинската ад-
министрация, представи-
телинафирми, учебниза-
ведения и организации,
както и неправителстве-
ни организации.
Заобновяванетоназна-

ковите обекти кметската
управа е направила допи-
тване до гражданите.

За обновяването на
знаковите обекти кметската

управа е направила
допитване до гражданите

Монтана ще бъде с
нова визия в близ-
ките години, казва

кметът Златко Живков.
Общината е защитила

проекти по Оперативна
програма “Региони в ра-
стеж” за инвестиционна-
та програма и за реализи-
ране на Интегрирания
план за градско възстано-
вяване и развитие. Това
включва

12 основни
обекта,
разпределени
в 5 проекта

с хоризонт за реализира-
не до 2023 г.
Общата стойност на

инвестиционната про-
грама е 19 385 329 лв., от
които безвъзмездна фи-
нансова помощ са 19 065
329 лв. Останалата част
ще са от финансови ин-
струменти, задължител-
ни за проекти за култур-
на инфраструктура.
Първите два проекта,

които ще стартират още
това лято, са в градската
среда и образователна
инфраструктура.
Чрез проект “Обновя-

ване на паркове, зелени
пространства и улици”
ще бъде извършено ця-

лостно обновяване на 4
централни парка.
Чрез проект “Модер-

низиране на образова-
телна инфраструктура в
областта на предучи-
лищното и училищното
образование” ще бъдат
цялостно модернизира-
ни 4 учебни заведения,
включително и приле-
жащите дворни про-
странства. Ще бъде оси-
гурен и нормален достъп
за лица с увреждания.
Другите проекти в ин-

вестиционнатапрограма
са свързани с енергийна
ефективност в многофа-
милнижилищнисградии
в административната
сграда на община Мон-
тана,

изграждане на
нови социални
жилища и
цялостно
обновяване на
читалище
“Разум”,

чието реализиране ще
стартира след 2018 г.
Идентифициранисаи3

резервни проекта - енер-
гийна ефективност на
сградата на ОД на МВР,
рехабилитация на улици
и тротоари в централна-
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Централният фонтан на пл. “Жеравица” събира стари и млади.

Започна изграждането на
депо за опасни отпадъци

КАМЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

ВМонтана започна изграждането на
новото депо за опасни битови и

едрогабаритни отпадъци. Площадката
се намира на ул. “Диана”. Стойността
на проекта е 3,414 млн. лева, уточни
кметът Златко Живков.
Новото екосъоръжение ще бъде по-

строено за трийсет месеца на площ
от 7 дка. Това ще стане на два етапа.
Първоначално трябва да бъде из-

градена довеждащата инфраструкту-
ра. Във втория етап ще бъде оформе-
на и оборудвана самата площадка.
Там ще се издигне и малък завод за
преработка на опасни битови и едро-
габаритни отпадъци.
“С това съоръжение ще разрешим

един голям проблем на гражданите.
На това място те ще изхвърлят вече
ненужни им мебели, електроуреди и
използваните в бита различни видове
химикали. Това не са отпадъци за де-

пониране на сметището”, допълни
кметът.
Обектът е поверен на голяма строи-

телна фирма, спечелила обществена-
та поръчка. Финансирането идва от
плащаните екотакси, които общините
внасят в дружеството на депото по
Закона за управление на отпадъците.
“Всяка община, която е инвестира-

ла в съоръжение за преработка и ре-
циклиране на различните видове от-
падъци, ще плаща по-ниски такси. То-
ва е целта на Монтана и по тази при-
чина сме се заели да построим тази
площадка”, подчерта Живков.
Така общината не само ще изпълни

основно изискване по Закона за упра-
вление на отпадъците, но и ще раз-
крие нови десет работни места. Това
предприятие ще може да се издържа
само, защото ще продава материали-
те, добити от преработката на отпадъ-
ците, добави кметът.

Строят
детска

градина
за 100

ромчета
� На III стр.
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души живеят в
град Монтана. 10
хил. са жителите в
съставните села.
Средната възраст е
34,7 г. ОбщинаМон-
танаеразположена
по протежението на
река Огоста.

ОБЩИНАТА НАСЕЛЕНИЕ
кметства и 11 кметски на-
местничества има в община
Монтана. На север област
Монтана граничи с река Ду-
нав, създадени са естествени
условия за преки връзки с
Румъния и другите страни от
Дунавския басейн.

23 43 000
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Кметът Златко Живков:

Разкриват се
нови работни

места в
Монтана

� Чуждестранни фирми изградиха
производствени мощности в технологичния парк
� Градът се разраства с един километър

мъния предимно в спорт-
ната инфраструктура.
Доста сериозни проек-

тиивкомплекс“Огоста”,
койтосепосещаваотмно-
го млади хора, довършва-
не на депото за опасниот-
падъци.Ниесмесеутвър-
дили в това отношение
къмoпазваненаприрода-
таисмелидервекология-
та.
Немисеискадапропус-

на и
ремонтите на
5 училища,
7 църкви,
половината от
кметствата на
съставните села

в общината. Не забравя-
ме и малките селца.
Сега например в Сумер

извършихме рехабилита-
ция на отсечката между
Монтана и Враца, ремон-
тирахме читалището и
всичко това с възможно-
стите на общинския бю-
джет, тъй като не сме до-

пустими по Програмата
за развитие на селските
райони.
Тук държа да спомена

благотворителната дей-
ност на почетните граж-
дани на Монтана. Еми-
грантът в Германия Ки-
рил Маринов дари 40 000
левазахрамавселоВини-
ще, Йорданка Благоева -
15 000 лева, за читалище-
то в родното си село Гор-
но Церовене.
Многобройнисажесто-

ветенапроф.ИванГаври-
лов в областта на култу-
рата - осигуряване на без-
платни спектакли на ан-
самбъл “Българе” и сти-
пендиите на наши
ученици. Негово е даре-
нието на каменна плоча с
войнишката клетва към
паметника на загиналите
във войните в Монтана.
Завсичко,коетоправят

за родния край, им благо-
даря.
- Монтана помогна на

многохорадасепреборят

с купищата документи и
дасевключатвпрограма-
та за енергийна ефектив-
ност. Факт е, че повече
граждани живеят вече в
топли и уютни домове.
Каква е вашата равнос-
метка за санирането?
- Това бяха хората, кои-

то повярваха и приеха
плюсовете на програма-
та.

Успяхме да
санираме 10
блока за близо
10 млн. лева

Строителните дейности
са извършени качестве-
но и в срок.
-Kакеднасравнително

малка община като на-
шата успява да поддър-
жа дипломатически от-
ношения с развитите
държави?
- Монтана е средно го-

ляма община, ние сме на
23-о място по население,
един от областните цен-
трове в страната.

КАМЕЛИЯ
АЛЕКСАНДРОВА

- Г-н Живков, напосле-
дък се наблюдава иконо-
мическо оживление в
Монтана.Какуспяватеда
разкривате нови работни
места?
- Това се дължи на из-

ключително добрата ко-
муникация с по-големите
фирми и предприятия.
Знаковеифактът,чесоб-
ственикът на фабриката
задървенииграчки“Ире-
ли” получава почетния
знак на общинаМонтана.
Важно е, че инвести-

ционната програма на ре-
дица фирми съживява
икономиката. И тук мога
да изредя: нова инвести-
ция на “Фиш инвест” в
района на бившата месо-
централа с нови 100 ра-
ботни места.
С разкриване на 100 ра-

ботниместаиновитерени
фирма “Монбат” разши-
рява производството си.
Над 150 работници до-
пълнително ще има фир-
ма “Емко” на 3 места. То-
ваебившиятвоенензавод
“Пима”.
Традиционно много до-

бре стои и е стъпила на
повечеотединконтинент
и в европейските държа-
вифирматазавелосипеди
“Крос”. Тя, както и фир-
мите “БКК 95” и “Дари-
мекс” разкриват над 300
работни места.
Катоцяломогадакажа,

че бизнесът е изключи-

телно активен.

Монтана е
икономически
лидер на
Северозапада

Най-много - над 2500, са
средните фирми с до 300
работници,втяхсетрудят
хора и от други градове и
селата.
- Вече имате добър ад-

министративен капаци-
тет, защитихте много
европейски проекти.
Какви промени предсто-
ят в градската среда през
тази година?
-Товаенай-важнатаго-

дина за подобряване на
европейския облик на
Монтана. След Слънче-
вата градина, Вазовата и
новоизградения парк
“СветиДух” пускаме реа-
лизацията на 5 големи
обекта-най-значимотоот
няколко кръга проекти.
Това са градската гра-

дина, коятонеепипанаот
десетилетия, парк “Мон-
танензиум”, “Огоста”,
“Калето” и бул. “Хаджи
Димитър” - от пазара до
стадиона.
Голямата зелена систе-

ма ще оформи един съ-
всем друг вид и облик на
Монтана. Стартираме с
промени и в образовател-
натаструктурас6млн.ле-
ва. Обръщаме внимание
на двете елитни гимназии
- ПМГ и ГПЧЕ, Трето и
Четвъртоучилище,къде-

тоучатпо1000деца,идве-
тенай-големидетскигра-
дини “Калинка” и “При-
казен свят”.
Работим и по швейцар-

ската програма за изгра-
ждане на нова забавачни-
ца за 100 ромски деца.Ще
довършим санирането на
бл. 36 в жк “Младост 2” и
бл. 5 в жк “Пъстрина”.
-Вкаквосеизразяваам-

бициозната строителна
програма на община
Монтана?
- Предстоят много дей-

ности по трансгранична-
та програма България -
Сърбия и България - Ру-

Индустриалната зона в Монтана все повече се модернизира и благоустроява. СНИМКИ: АВТОРЪТ



ИСТОРИЯ
ложена областта. Градът се развива и
благоустроява по римски модел и ста-
ва второто по важност селище в Горна
Мизия. През този период е изградена
крепостта на хълма.
Празникът на града е денят на Све-

ти Дух, който дава живот и чрез кого-
то се даряват мъдрост и добродетели.

Mонтана е единственият град в Бъл-
гария, който носи древното си

име. Първото наименование на сели-
щето е дадено от римляните - Монта-
нензиум. При нахлуването на славян-
ските племена районът на римския
град се нарича Кутловица вероятно
заради котловината, в която е разпо-
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1000
За 5 месеца градът ни

беше посетен от петима
посланици, и то благода-
рениенадейноститеиго-
лемите фирми за земе-
делска техника, които се
настаниха в технологич-
ния парк.
Това е атестат, че тук

нещата се случват и има-
ме добри партньори и
приятелиинаИзток,ина
Запад.
ВМонтана бяха посла-

ницитенаСАЩЕрикРу-
бин, на Великобритания
Ема Хопкинс, на Герма-
ния Детлеф Лингеман и
наИталияСтефаноБал-
ди.

Швейцарска
фирма откри
новопостроения
си завод
в Монтана

По този повод ни госту-
ваха посланикът на кон-
федерациятаДенисКно-
бел и собственикът на
дружеството Андре
Урех.
Базата за производ-

ство на метални палети
се намира в технологич-
ния парк, където преди
около 2 г. швейцарците
купиха терен от 30 дка. В
строежа бяха инвестира-
ни6млн. лева.Докраяна
годината в цеха ще ра-
ботят 100 души.
Фирми от различни

страни инвестираха и из-
градихасвоитърговскии
производствени мощно-
сти в града. Технологич-
ният парк в Монтана бе
изграден по общински
проект, финансиран по
програмата за трансгра-
нично сътрудничество
преди 8 г. Сега капаците-
тътмуеизцялозапълнен
и сеналагаразширениеи
обособяване на втора та-
кава зона за инвестиции.
Аазблагодарязавсяко

ново работно място.
- Какви гости очаквате

за празника на града?
- Поканили сме гости

от7страни-делегацияот
полския градБялгард, от
Каракал, Пирот, от
френския град Фонтен,
сателитен на Гренобъл,
идват за първи път, ще
посрещнем гости от
БанскаБистрица,Жито-
мир, където участвахме
в европейски дни. Освен
това очакваме и посла-
ника на Индонезия. Тук
ще пристигне и светов-
ният шампион по шах-
мат Веселин Топалов,
който става носител на
почетната значка на об-
щина Монтана.
Над 400 гости в про-

дължение на 10 дни.
- Какви изненади сте

приготвили за жителите
и гостите?
- Сред многото прояви

са алея на изкуствата и
занаятите, фестивал на
традиционните местни
занаяти и ястия “Бабина
душица”напл. “Жерави-
ца”. Градът ни ще бъде
отново сценанаXIIмеж-
дународен фолклорен
фестивал “Монтана
2017” с участието на гру-
пи от Република Саха
(Якутия), Русия, Украй-
на,Хърватия,Чехия,По-
лша.
Самият празник Свети

Дух започва с божестве-
на света литургия в хра-
ма “Св. св. Кирил и Ме-
тодий” и шествие до пл.
“Жеравица”, където ще
бъде отслужен търже-
ствен водосвет.
От 10,30 ч е концертът

на танцовите състави.
На тържествената сесия
на общинския съвет ще
бъдатобявениносители-
те на най-високото отли-
чие “Почетен гражда-
нин”. Тази година са но-
минирани инж. Иван
Иванов, собственик на
фирма “Ирели” за дет-
ски дървени играчки, и
посмъртно създателка-
та на кукления театър в
Монтана Лиляна Прой-
кова.
Бизнесменът има

сериозен принос
за преодоляване
на безработицата
с разкритите 260
работни места

Предприятието е при-
мер за съвременен и дал-
новиден бизнес подход.
За настроението на

гражданите и гостите на
града ще пее Миро, а
след концерта на духов
оркестър Vivo Монтана
са илюминациите. При
дъждовно време концер-
титещесе състоятвДра-
матичния театър.

- Какво ще пожелаете
на гражданите на Монта-
на, които честват Свети
Дух от 1992 г.?
- Денят на Свети Дух е

обявензапразникнагра-
да по предложение на
Негово Високопреосве-
щенство Видинския ми-
трополит Дометиан - на
50-ия ден след Великден.
По традиция честването
е с богата и разнообраз-
на програма.
Пожелавам им да се

потопят в неповторимата
атмосфера на тозиюнски
ден. Най-много им желая
здраве и късмет, да знаят,
че живеят в едно бързо
развиващо се място, с ед-
на по-добра среда.
Честит празник!

Строят детска
градина за ромчета
с помощ от Швейцария
КАМЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА лисвойпроектзапо-добра

интеграция на ромите.
Освен детската гради-

на по швейцарския
проект ще бъдат напра-
вени културен център в
квартал “Огоста” и ре-
монт на читалището в
Габровница и на каби-
нетите на здравните
медиатори в поликлини-
ката в Монтана. Така
ще се осигури по-лесен
достъп до социални, ад-
министративни, здравни
и социални услуги на
ромите.
Финансирането за

всички дейности е 2,592
млн. лв. От тях 1,892
млн. са осигурени от
Швейцария, 334 хил. ле-
ва - от българския дър-
жавен бюджет, и 346
хил. лева - от община
Монтана. Изпълнението
на проекта трябва да
приключи до края на
февруари 2019 г.

В рамките на
проекта ще

бъде направен и
културен център

Д
етска градина за
ромчета в квартал
“Кошарник” строят

в Монтана. Забавачница-
та за близо 1 млн. лева
ще бъде изградена с по-
мощта на швейцарци.
Капацитетът на сграда-

та ще бъде достатъчен
да се обхванат всичките
близо 100 деца в кварта-
ла. В сегашното детско
заведение има 84 моми-
ченца и момченца.
Родители приветстваха

идеята, а най-радостни
бяха децата от ромската
махала.

Първа копка на детската градина в кв. “Кошарник”

Строежът на сградата
се изпълнява в рамките
на проекта “Комплексен
подход за ромско включ-
ване” в община Монтана,

финансиран от Българо-
швейцарската програма
за сътрудничество. Мон-
тана е сред четирите
областни града, защити-

Най-даровитите деца
от Монтана получи-

ха стипендии от общи-
ната. Моми-
четата и
момчетата
са опреде-
лени от ко-
мисия. Но-
сителят на
специална-
та стипендия, която е в
размер на 10 минимал-
ни заплати, е абиту-
риентката от стопан-
ската гимназия Ивон
Владимирова, завоюва-
ла десетки награди от
наши и международни
конкурси. Тя е част от
вокалното студио на
обединения детски
комплекс “Ние, врабче-
тата”. Ивон ще остави
музиката на втори
план, за да се заеме с
политическите науки.
Годишната стипендия

в раздел “Наука и техни-
ка” е за 11-класничката
от Природо-математи-

ческата
гимназия
Диана Ми-
хайлова.
Постиже-
нията є са в
областтана
литерату-

рата. В раздел “Култура и
изкуство” е отличена сед-
мокласничката Габриела
Иванова,ав“Спорт” -Ма-
рин Енчевски.
Еднократно финансо-

во стимулиране от 460
лв. получават Алексан-
дрина Найденова, Да-
ниел Дамянов, Георги
Иванов иЖанета Пейна.
“Изключително съм

щастлив с вас. Продъл-
жавайте с доброто
представяне и зана-
пред”, пожела кметът
Златко Живков.

Наградиха
талантливите
деца на
Монтана

Щастливите млади таланти на Монтана и кметът
Златко Живков

Болница “Д-р Стамен Илиев” в Монтана

Болницата в града
е без дългове
Монтанската болница “Д-р Стамен Илиев” е в

стабилно финансово състояние. Дружеството
завърши годината на печалба, няма просрочени
задължения, каза изпълнителният директор д-р
Тони Тодоров на редовното годишно отчетно съ-
брание на акционерите.
Независимо от влошаващата се демографска

характеристика на област Монтана, МБАЛ е
предпочитано място за лечение от пациентите в
региона и от общини в съседните области Видин
и Враца. През 2016 г. дори има лек ръст на пре-
миналите и обслужени болни - малко над 19 хил.
спрямо 2015 г.
Вследствие на все по-застаряващото населе-

ние продължава да расте заболеваемостта от со-
циалнозначими и сравнително тежки заболява-
ния. А поради ниски доходи и отдалеченост на
малки населени места се увеличава броят на по-
стъпилите пациенти с усложнени заболявания.
Чувствително е намаляла смъртността в болница-
та, увери шефът.
Съотношението на лекари и сестри е по-високо

от 1:2, което е нормалното за ЕС. В МБАЛ-Монта-
на, работят 103-ма лекари и 249 медицински се-
стри. Лекарите със специалност са 90, а 26-има от
тях имат и по две медицински специалности.



Димитър Церовски (вляво)
на откриването на изложбата.
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Модерен автоком-
плекс отвори вра-
ти в Монтана в

присъствието на кмета
ЗлаткоЖивков. В съвре-
менниясервизработят12-
ина квалифицирани спе-
циалисти, но съвсем ско-
ро наетите ще станат 18,
заяви собственикът Пе-
тър Иванов.
“Надявамесенавашата

подкрепаивярваме,чеще
оправдаемдовериетови”,
обърна се към бъдещите
клиенти той.
Комплексът се намира

в един от най-оживените
районинаграда.Внегосе
използват съвременни
методи и ново поколение
техника за диагностика и
ремонтнакамиони, авто-
мобили и мотоциклети.
Сервизът предлага и го-
дишни технически пре-
гледи. Разполага с хотел
загумиимагазинсбогата
гама моторни масла,
филтри, акумулаторни
батерии, джанти, различ-
нимаркиантифризидру-
ги аксесоари за моторни

Откриха модерен
комплекс за ремонт

на автомобили
КАМЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

Ще задържим хората тук, като
съдействаме на бизнеса, заяви

кметът на Монтана Златко Живков

превозни средства.
“Трябва да се радваме

на всеки успял човек и
бизнес в този град. Това,
че успешните предприе-
мачи избират да останат
тук, е само от полза за
общината и за хората є”,
каза, преди да пререже

лентата, кметът Жив-
ков.
Теренът, върху който

е разположен новият
комплекс, е закупен
преди 10 г. от общината
за 200 000 лева. Сега там
са инвестирани над 1
млн.леваитойепревър-
нат в модерно предприя-
тие, част от обслужва-
щата инфраструктура
на Монтана.
“За Монтана е важно

всяко работно място.
Екипът на общината по-

С водосвет за здраве и успех бе открит новият автокомплекс.

мага на предприемачи-
те, решили да инвести-
рат в нашия град. Дава-

ме си сметка, че ще за-
държим хората тук, ка-
то съдействаме на

бизнеса за разкриването
наработниместа”, заяви
Златко Живков.

Изложба за потопеното се-
ло Живовци представиха в

държавния архив в Монтана.
Тя е съвместен проект с
младия краевед Димитър
Церовски. На 13 табла и
в 7 витрини са експони-
рани оригинални доку-
менти, предимно фотог-
рафии, отразяващи раз-
лични страни от истори-
ческото минало на по-
топеното село под
водите на яз. “Огоста”.
Експозицията е резул-

тат от дейността на Ди-
митър Церовски. Дър-
жавният архив в града
представи най-старите
запазени документи от
дейността на общинско-
то управление, училище
“Васил Левски”, храм
“Свето Вознесение” и
Кредитна кооперация
“Съгласие”.
Съвсем естествено ек-

спозицията предизвика
най-голямо вълнение
сред посетителите, чиито ко-
рени саотЖивовци, съхранили
спомена за родното си място.
Изложбата бе съпроводена с

представяне на откъси от

филма на режисьора Христо
Христов “Последно лято” по
сценарий на Йордан Радич-

ков и от документалния филм
за потопените църкви в яз.
“Жребчево” и “Огоста”, който
разказва с носталгия за село
Живовци и църквата.

Изложба показва
село Живовци,
потопено заради
язовир “Огоста”

Монтана получи
182 хил. лв. за борба
с мръсния въздух
Монтана получи 182 672 лв. за

разработване на нова програма
за намаляване нивата на замър-
сителите и постигане на утвърде-
ните норми за фини прахови ча-
стици, азотни оксиди, серен диок-
сид и други.
Договорът е подписан между

министъра на околната среда Не-
но Димов и кмета на града Злат-
ко Живков. Проектите се финан-
сират по Оперативна програма
“Околна среда 2014-2020 г.” .
Очакваните резултати от проек-

та са да бъде изготвена качестве-
на програма, адресираща основ-
ните източници на замърсяване
на въздуха в общината и избор
на адекватни мерки за подобря-
ване качеството му.
Разработването на нова програ-

ма за периода 2019-2023 г. е
стратегически важно за набеляз-
ване на мерки за намаляване ни-
вата на вредните емисии от бито-
во отопление, транспорт, про-
мишленост и да доведат до по-
стигане на определените норми
за качество на въздуха.

Администрациятанаградащеразработвановапро-
грама за намаляване нивата на замърсителите.
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Осветяват езерото в “Монтанензиум”,
КАМЕЛИЯ
АЛЕКСАНДРОВА

До края на септември
централните паркове в
Монтана - Градската
градина и “Монтанен-
зиум”, ще бъдат рекон-
струирани, каза кметът
Златко Живков.
Едно от най-атрактив-

ните предложения е на
понтон в езерото да има
сцена, а водната кула да
бъде покрита с графити
и осветена. С 2,2 млн. ле-
ва обновяват знаковият
парк, който става 3D.
Архитектите пред-

виждат, да бъдат запазе-
ни духът и традицията в
дватапарка,носъщевре-
менно да сафункционал-
ни, удобни и привлека-
телни.В3Dпаркащеима
велоалея, нови детски
площадки, фитнесът ще
бъдеразширен, основна-
тачастоталеитещебъде
запазена, ще има бесед-
ки.
Цялото езеро ще бъде

осветено, кулата ще бъ-
депочистена, амайстори
на графитите ще є при-
дадат нов облик.
“Сценатапопадаведна

ос с центъра на града и
завършвадокулата,коя-
то сега изобщо не из-
глежда добре. Затова
искамедаяпроменимос-

водната кула
- в графити

Ремонтират основно
градската градина, ще

има и видеонаблюдение

новно. Ако я оцветим,
щеемного ефектна”, ка-
за арх. Живко Бисерски,
автор на проектите.
В градската градина

щебъдатзапазенисъще-
ствуващите алеи.

Фонтанът ще
бъде почистен,

ще бъдат монтирани но-
ви дюзи, а чешмата ре-
монтирана, като всички
дефекти по неящебъдат
отстранени.
И в двата паркащеима

допълнително озеленя-
ване.Планираноевидео-
наблюдение, както и до-
пълнително 170 пейки.
Ще бъдат засадени деко-
ративни храсти и цветя.
Предвиждатсеистатуии
други артефакти.

Паркът “Монтанензиум” и градската градина (на сним-
ката вляво) ще бъдат напълно обновени.

на, “Монтанензиум”,
“Калето” и “Огоста”,
както и бул. “Хаджи Ди-
митър”.

Строителните
работи са за
6 289 516 лева
По инвестиционната

програма на общината
това лято ще стартират
два проекта, които са в
областите градска сре-
да и образователна ин-
фраструктура. Чрез
проекта за модернизи-

ране на образователна
инфраструктура в
областта ще бъдат из-
цяло ремонтирани 4
учебни заведения. Ще
бъдат обновени и дво-
ровете им, ще се осигу-
ри и нормален достъп за
лица с увреждания.
Ще променим изклю-

чително много центърa
на Монтана, а зелената
й система ще е не само
осъвременена, но и раз-
ширена, увери кметът
Златко Живков.

Финансирането е по
оперативната програма
“Региони в растеж”.
Обектите са включени в
интегрирания план за
градско развитие. Това е
първият пакет от проек-

тите в инвестиционната
програма на общината.
Преобразяването на

двата парка е част от па-
кет за реконструкция на
общо 4 парка и един бу-
левард - градската гради-
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Украинската група ще изпълни автентични танци. В нея има и малки участници, които са щастливи на сцената.

КАМЕЛИЯ
АЛЕКСАНДРОВА

Международният
фолклорен фе-
стивал завладя

сцените в града от 4 до 7
юни. Всяка група блести
със своята неповтори-
мост и ритми. Те гостуват
в градапоповодпразника
на Свети Дух.
Фолклорното друже-

ство “Пазин” е от еднои-
менния град в Хърватия,
който е център на полуо-
стровИстрияинасъщата
провинция. Групата съ-
ществува от 1996 г. В
дружеството членуват
80 души, разделени на
музикална, певческа и
танцова група. Те из-
пълняват фолклор пре-
димно отИстрия, но и от
останалите региони на
Хърватия.
Специфично за всич-

ки танци от Истрия е, че
те се танцуват по двойки
и във формата на кръг.
Двойките се движат по
посока на часовникова-
та стрелка и в същото
време правят фигури,
завъртайки се също по
посока на часовникова-
та стрелка.
В Монтата

ще свирят и
танцуват балун

от Средна Истрия - най-
популярния танц от по-
луострова, съпровождан
от традиционен инстру-

фестивал завладява
Монтана за четири дни

танцовцентър“Аванте”,
създаден през 2004 г. от
Инна Бурдейная -

шампионка на
Украйна по
спортна
акробатика
В “Аванте” танцуват

над 100 човека, най-мал-
китесана3г.Формацията
е многократен победител
на областни, национални
имеждународнифестива-
ли.
Тещепривлекатпубли-

ката в Монтана с украин-
ски детски балет по музи-
канаМихаилСкорулский
от“Горскапесен”,асъщо
и фрагменти от произве-
дения на други компози-
тори.
Изпълняват също и

“Звън на Киевска Со-
фия” - разказватистория-
та в образите на момиче-
та,уповаващисенаБогав
трудна минута.
Впрограматаеиансам-

бъл “Сергечеен” от
Якутск,основанпрез2000
г. от детската музикална
школа в града. Той е лау-
реат от международни
фестиваливАвстрия,Че-
хия, Китай, Испания, Ру-
сия и множество кон-
курси в Якутия.
Танците на ансамбъ-

ла се отличават с фило-
софско съдържание,
всеки танц има своя дра-
матургия.

Пъстри групи
от побратимени

градове ще
пеят и танцуват

мент - аналог на нашата
гайда. А също и интерес-
ните танци истрийска
полка, мазурка и други от
началото на XIX век.
Чешкият ансамбъл

“Брецлаванек” от Брец-
лав е основан през ноем-
ври 1984 г. Той представя
фолклора на регионПод-
лужи в Югоизточна Мо-
равия. През 1988-а пред-
приема първото си пъту-
ване в чужбина в Познан,
Полша.
Вмоментав“Брецлава-

нек” танцуват около 68
деца на възраст от 5 до 15
г. В съответствие със
способностите и умения-
та си те са разделени в
две групи. Така изява на-
мират и начинаещите, и
напредналите певци,
танцьори и музиканти.
На сценатаще се пред-

Участници от хърватското фолклорно дружество

ставят и Група G-91 от
Бялогард, Полша. Тя е
създадена през септем-
ври 2005 г. През послед-
ните 10 г. са преминали
около 200 участници.
Всяка година формация-
та успешно участва в
много прегледи и кон-
курси.

Групата е реализирала
многопроекти,свързанис
мюзикъли като “Ромео и
Жулиета”, “Брилянтин”,
Underground, Мама миа”.
През април G-91 предста-
ви спектакъла сиVolare, в
койтоизползварепертоар
на култови банди и музи-
канти като Queen, The

Beatles, Елтън Джон и
италиански хитове.
В момента G-91 се съ-

стои от 40 изпълнители.
В Монтана G-91 от по-
братименияБялогардще
представи полска музика
и световни хитове, както
и моряшки песни.
Гостува и украинският

Международен фолклоренМеждународен фолклоренМеждународен фолклоренМеждународен фолклоренМеждународен фолклоренМеждународен фолклоренМеждународен фолклоренМеждународен фолклоренМеждународен фолклорен


	24_21
	24_22
	24_23
	24_24
	24_25
	24_26

