
Кметът Златко Живков:

Ще посрещнем празника си в
нов храм, посветен на небесния
ни покровител - Свети Дух.
В днешно време черква се строи
много трудно и с много любов

� Интервю
на II
и III стр.
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МОНТАНАМОНТАНАМОНТАНАМОНТАНАМОНТАНАМОНТАНАМОНТАНАМОНТАНАМОНТАНАКитай:
Монтана е
на новия
Път на
коприната
Представители
на Инчуан
проучват опита ни
в производството
на зърно, торове,
млечни продукти
и вино - IV стр.

Ремонтирани са училища,
детски градини, паркове,
обособили зелената зона,
тръгва програмата за
чист въздух в града

30млн. лева са ин-
вестирани за 2
г. в 19 проекта в

община Монтана, за да
става все по-приветлив и
европейски град.
Екологията е един от

приоритетите в програ-
мата на общината. Зато-
ва тя е сред първите за
подобряване на каче-
ството на въздуха по
Оперативна програма
“Околна среда”. Инве-
стициятае10млн.лева.С
тях ще бъде усъвършен-
ствано отоплението на
домакинствата. През ля-
тотоще бъдат анкетира-
ни 50 семейства как се
отопляватикаквинагла-
сииматзаекоотопление.
През есента 478 дома-
кинстващеполучатнови

уреди. Една от важните
улици в града - “Инду-
стриална”, се ремонтира
основно. Тя е важна ар-
терия в промишлената
зона, където са базите на
всичкипо-големифирми
и предприятия, осигуря-
ващи работа на над 1000
жители на Монтана. За
този дългочакан ремонт
правителството отпусна
2,5 млн. лева.

В следващия голям
приоритет на общината -
подобряване на образо-
вателната инфраструк-
тура, са инвестирани 9
млн. за реновиране на
всичкиучилищаидетски
градини.

Подобряването на зе-
лената зона кара жите-
лите на Монтана да се
чувстват европейци. На-
пълно нов вид имат 3-те
паркови зони - градската
градина,“Монтанезиум”
и “Огоста”.

30 млн. лв. в 19 проекта правят
Монтана европейски град

Върнаха
в центъра
бронзовата
Диана

В центъра на Монтана бе върната бронзовата статуя на
римската богиня Диана, която е покровителка на града.
Преди години тя била открадната от вандали и предадена
за скрап.
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Кметът
Златко
Живков:

Монтана се променя
трайно - става

по-приветлив град
и по-добро място

за живеене
- Г-н Живков, как посрещате

празника на Монтана?
- За първи път ще посрещнем

празника си в нов храм, посве-
тен на небесния покровител на
града - Свети Дух. Първата коп-
ка бе направена през 2007 г.
Всякa година инвестирахме в
него и вложенията достигнаха
над 3,5 млн. лева. С малки из-
ключения всички тези средства
са осигурени през бюджета на
общината. Вече се появиха и
първите външни дарители като
Ротари клуб и почетния гражда-
нин на Монтана проф. Иван Га-
врилов.

В днешно време храм
се строи с много
любов и много трудно

От едно обрасло с храсталаци и
неуредено място ние го превър-
нахме в един прекрасен парк с
достолепен молитвен дом. Ще
бъде открита дарителска сметка
за всички, които искат да се
включат и допринесат за това
храмът да стане още по-красив.
- През тази година бяха от-

ворени още две дарителски
кампании - за възстановяване
скулптурата на Диана и за от-
варяне на трети жп прелез в
рамките на града. Ще разка-
жете ли за тях?
- Статуята на богинята Диана

е знакова за града от 70-те го-
дини на ХХ в. Имаше голяма
обществена нагласа за нейното
възстановяване, след като през
90-те бе открадната. По моя
инициатива бе открита сметка
за набиране на средства и с
много усилия, последователност
и упоритост това е една от ус-
пешните ни кампании. Скулпту-
рата вече е отлята и е монтира-
на в центъра на Монтана.
Сигурен съм, че съвсем скоро

парк “Монтанензиум” около езе-
рото в централната част на гра-
да. “Калето” също е любимо мя-
сто на жителите на града. То е
историческо не само заради
крепостта и извора, но и заради
носталгията по близкото минало
с ловния дом и статуята Диана,
хълмистия терен и горската ра-
стителност.
Централната градска градина

е проектирана през 30-те годи-
ни на XX век от арх. Младен
Кръстев. Разположена е на мя-
стото на пазарището във Фер-
динанд (днес Монтана). Търже-
ственото є откриване се състоя-
ло на 18 юли 1937 г. по времето
на втория мандат на кмета Гоцо
Митов. Площта на целия парк е
21 431 кв. метра.
Реновирана е изцяло. В един

от квадратите му е поставен
бюст-паметник на кмета Гоцо
Митов, за да се помни направе-
ното от него.
Освен парковата система го-

леми инвестиции бяха вложени
в образователната инфраструк-
тура пак по европейската про-
грама “Региони в растеж”. Об-
новихме сградата, в която се
намират двете гимназии - ези-
ковата “Петър Богдан” и приро-
до-математическата “Свети Кли-
мент Охридски”, сградата на III
и IV училище, сградите на дет-
ските градини “Калинка” и “При-
казен свят”. Да не забравяме,
че в Монтана

бе построена
една изцяло нова
детска градина,

което не се случва много често
в другите градове. Тя е в кв.
“Кошарник” и е направена в
рамките на проект, финансиран
от Българо-швейцарската про-
грама за сътрудничество.
Много работа бе свършена и в

селата - през последните 4 г.
бяха ремонтирани всички обще-
ствени сгради в 23-те села на
общината. Това са кметствата,
читалищата и църквите. Изпъл-
нихме обещанието във всяко се-
ло да има храм. Бе построена
нова черква в село Трифоново.
Изграждат се още в селата
Долна Рикса, Войници и Крап-
чене. В Белотинци купихме
сграда за читалището и в мо-
мента я обновяваме.
Само в този строителен сезон

са отворени близо 100 обекта
за ремонти в общината.
- Къде ще бъдат най-големи-

те инвестиции през тази годи-
на?
- Най-много средства ще бъ-

дат насочени отново за еколо-
гия. Казвам отново, защото
през годините Монтана се дока-
за, като сериозен бенефициент
по програма “Околна среда” на
Европейския съюз.

и новият прелез ще бъде пуснат
и така ще се съкрати голяма
част от пътя на хората, които
работят в Индустриалната зона
на града. По-лесно и бързо ще
стигат до удобното си място.
Това е важно в днешния дина-
мичен свят.
- Последните няколко строи-

телни сезона в общината бяха
с фокус градска среда и обра-

зователна инфраструктура.
През 2019-а къде са насочени
основните инвестиции?
- Монтана е зелен град с мно-

го паркове и градини.

През последните
2 години изцяло
бяха променени
4 от парковете

и един булевард по Оперативна
програма “Региони в растеж”.
Говоря за “Огоста”, “Монтанен-
зиум”, “Калето”, градската гра-
дина и бул. “Хаджи Димитър”.
Инвестицията е 6,2 млн. лева.
Слънчевата градина също бе

ремонтирана и така целият въ-
трешен зелен кръг на Монтана
е в съвсем различен вид. На-
правихме и изцяло нов парк
около храма “Свети Дух”. Всич-
ките тези места за отдих на хо-
рата от града и гостите му са с
нови елементи - пейки, осветле-
ние, озеленяване, системи за
видеонаблюдение, фонтани,
детски и фитнес площадки,
оформени велоалеи.
Най-голяма е промяната в

парк “Огоста”, в който се нами-
ра и стадионът. Цялата тази зо-
на, за която всички казваха, че
не може да изглежда по-добре
заради непрекъснатите вандал-
ски прояви, сега е един евро-
пейски парк.
Безспорно най-посещаван е

КАМЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

� По европейска програма
вложихме големи инвестиции в
образователната инфраструктура
� За 4 години бяха ремонтирани
всички обществени сгради
в 23-те села на общината -
кметства, читалища, църкви
� Пред старт е площадката за
едрогабаритни и опасни
отпадъци, започваме изграждане
на инсталация за компост

Градската градина е част от обновената зелена зона на Монтана. Тя е притегателен център и на
младите, и на старите є жители.
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Освещават
новия храм
“Свети Дух”

Новият храм “Свети Дух” ще бъ-
де осветен в празничния ден.

КАМЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА ха в нея Възкресение тази го-
дина.
За поредна година община-

та отдели стотици хиляди ле-
вове за завършването на но-
вата църква за изографисва-
нето на иконостаса.
Църквата има разгърната

площ от 1088 кв. м и капаци-
тет на залата 550 до 600 ду-
ши. В криптата са положени
костите от старите гробове,
върху които е построен хра-
мът.
Кабинетът отпусна целево

760 хил. лв. за строежа, след
като в недовършения храм
пристигна премиерът Бойко
Борисов. Дарители са осигу-
рили средства за църковна ут-
вар - 12 хил. лева са дали Ро-
тари клуб за свещниците,
проф. д-р Иван Гаврилов е да-
рил икони. Най- ценната от
тях е на Света Троица, разка-
за ставрофорен свещеноико-
ном Николай.
Негово Светейшество Нео-

фит отслужи първа литургия в
още недостроената църква
през 2016 г. Пред икона на
Света Троица той благодари и
на духовниците, че работят на
божията нива.
“Голяма радост ще бъде ос-

вещаването на този храм,
който очаква нашата молитва
за благото на града, областта
и на страната. Благодаря, че
съвременните граждански ръ-
ководства подпомагат нашето
усърдие. Много често съм спо-
делял добрите си чувства, по-
сещавайки Монтана, където

във всяко село
има божи дом
Нека Светият Дух омъдрява

всички ни”, каза патриархът
пред събралото се множество.
“Посещението на патриарха

в Монтана е знаково в исто-
рията є. Още през 1970 г. в
църквата “Св. св. Кирил и Ме-
тодий” е служил патриарх Ки-
рил”, каза кметът Златко Жив-
ков. Той цитира думите на Ек-
зарх Антим Първи по повод
разправиите в Македония
през втората половина на XIX
век “малко шият, много раз-
парят” и обяви, че не са от
тях, че кметската управа се
стреми винаги да подкрепя
църквата. Патриарх Неофит
посади туя смарагд в двора на
храма.

Досега в него са
инвестирани 3,1 млн.

само от общината,
МС отпусна целево

760 хил. лв.

Видинският митрополит Да-
ниил във всеслужение с още
владици освещава в понедел-
ник новата черква “Свети
Дух”.
Храмът вече приютява вяр-

ващите и макар че е нов, има
своята история. През годините
на градеж камбаните биеха с
тържествен звън на празници.
Осветена бе криптата, посве-
тена на Свети архангели.
Положен е Антиминсът, пар-

че ленен или копринен плат,
малко по-голямо от напре-
столното Евангелие. Върху не-
го е изобразено погребението
на Спасителя Христос.
В горния край на плата е

вшита частица от
мощите на светец,

а в противоположния стои са-
моръчният подпис на съответ-
ния архиерей.
Пет камбани възвестиха

пристигането на владиците и
местния клир. Това бе първо-
то голямо богослужение в 13-
ата неделя след Въздвижение
в почти завършената църква и
преди нейното освещаване.
През миналата есен Видин-
ският митрополит Даниил от-
служи литургия в криптата на
“Свети Дух”.
Изграждането на храма за-

почна през 2007 г. Първата
копка е направена от кмета
Златко Живков, починалия
владика Дометиан и Величкия
епископ Сионий. Досега в не-
го са инвестирани 3,1 млн. лв.
само от общинския бюджет.
Камбаните са отлети в Плов-
див и се задвижват от автома-
тично устройство. Най-голяма-
та тежи 500 кг, най-малката -
60. Камбанарията на храма е
висока 23 м.
Oще недостроена, местните

обикнаха новата черква, вяр-
вайки, че ще носи мир, здраве
и благоденствие на жителите
на Монтана. Десетки миряни
нямаха търпение и посрещна-

Успяхме да изградим всички
необходими съоръжения за пре-
чистване на водата и оползо-
творяване на отпадъците. След
депото, изградено с евросред-
ства,

инвестирахме в градска
пречиствателна станция

за отпадни води, реконструкция
на водопроводната мрежа и ка-
нализацията и сепарираща ин-
сталация. Пред пуск е площад-
ка за едрогабаритни и опасни
отпадъци. Изграждаме и инста-
лация за превръщането на зе-
лените отпадъци в компост.
В момента общината е сред

трите заедно със София и Бур-
гас, която е включена и в двете
европейски програми, които фи-
нансират мерки за подобряване
качеството на въздуха - “Околна
среда” и “Лайф”. Монтана е град
с изцяло газифициран обще-
ствен сектор има и много дома-
кинства, които са газоснабдени,
но по-голяма част от хората се
отопляват с твърдо гориво. Как-
то знаем, то е и основен замър-
сител на въздуха през зимата.
Проучванията са в ход и се

надявам пилотните домакин-
ства, които ще получат финан-
сиране за преминаване на еко-
логично отопление, да старти-
рат още в края на тази година.
Съвсем наскоро

общината
инвестира
в електрически
велосипеди за
специалистите,

които проверяват комуналните
обекти в града.
Това е също крачка за подоб-

ряване чистотата на въздуха.
Стремим се към въвеждане на
все по-екологични форми за
управление на дейностите в
градската среда.
- Сред приоритетите е и

спортната инфраструктура.
- Спортът е феномен и манта-

литет. Заедно с образованието
е сред най-важните инвестиции
за всички хора, затова не може
да бъде подценяван. Комплек-
сът на стадиона е пълен с деца
- над 300 са подрастващите,
които тренират футбол в раз-
личните възрастови групи.

Това важи за волейбола и за
баскетбола, за всички индиви-
дуални спортове. В Монтана
има регистрирани 28 спортни
клуба. Към тях общината има
последователна политика.
В следващия период

основна цел ще
бъде изграждането
на нова спортна зала
Монтана не може да канди-

датства за финансиране по про-
грамата за селските райони.
Знаете, че по нея бяха изграде-
ни големи спортни съоръжения
в много от малките общини.
Тук при нас, където имаме

два отбора с национални и меж-
дународни отличия, е необходи-
мо да има нова многофункцио-
нална зала, която да отговаря
на европейските изисквания и
да събира нарастващата спорт-
на публика.
- Колко европейски проекта

изпълнява Монтана?
- Когато стане дума за проек-

ти, ние, кметовете, изтъкваме
предимно статистиката. Това е
свързано с желанието да пока-
жем колкото е възможно пове-
че проекти и колко сме подго-
твени за тях.
За мен обаче по-важно е да

се отчита тяхната устойчивост,
защото тя определя доколко са
необходими тези проекти, а не
броят и стойността им. Това е
смисълът - направените инве-
стиции да са в промяна, която
отговаря на очакванията на хо-
рата, да имат по-добра среда за
живот, да се чувстват по-спо-
койни и по-сигурни.
Усилията ни са насочени точ-

но към такива цели. Изключи-
телно съм доволен, че имаме
много факти в подкрепа на това
и

огромен обем
свършена работа
по 19-те проекта,
които изпълняваме
И предвид това искам да по-

желая на хората да имат само-
чувствието, че градът ни е все
по-добро място за живеене, по-
приветлив и по-чист, по-безопа-
сен, а това е изключително
важно и от огромно значение за
всички нас!

Булевардът-алея “Хаджи Димитър” е с велоалея и нова паркова мебел.
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Китай:Китай:Китай:Китай:Китай:Китай:Китай:Китай:Китай:Китай:
Монтана
е на новия
Път на

коприната
KAMЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА възможност да посети Мон-

тана”, заяви ръководителят
на делегацията Джоу Юн-
фън. “Ние също посрещнах-
ме два пъти делегация от
Монтана в нашия град и мо-
же да се каже, че вече сме
стариприятели. В това наше
посещение искахме да из-
следваме вашия опит в
областта на производство-
то, инспекцията и качество-
то на селскостопанската
продукция, както и техноло-
гичниянапредъквтоваотно-
шение”, допълни той.
Срещите изясняват дали

стандартитенадвете страни
в областта на селското сто-
панство са съвместими.
Инчуан се намира в Севе-

розападен Китай и е един от
градовете по протежението
на проекта “Един пояс, един
път” - мащабна световна
инициатива на министър-
председателянарепублика-
та Си Дзинпин, обявена
преди няколко години.
През 2017 г. Инчуан е

признат от централнотопра-
вителство на Китай за най-
добре управляван провин-
циален център с най-умен
град на бъдещето.

Представители
на град Инчуан
изучават опита на
града в селското
стопанство

Монтана може да бъде се-
риозен обект по новия Път
на коприната, заяви замест-
ник-секретарят на централ-
ния комитет на китайския
градИнчуанДжоуЮнфънпо
време на срещата си с кмета
Златко Живков.
Акцентът на визитата са

селското стопанство, произ-
водството, качеството и кон-
тролътназемеделскатапро-
дукция. Китайските гости са
посетили база за зърно и то-
рове, търговски центрове за
земеделска техника,
областната дирекция на
агенцията по безопасност
нахранитеифирмизапроиз-
водство на млечни, месни
продукти и вино.
“Радваме се, че за втори

пътделегацияотИнчуанима

Кметът Златко
Живков е домакин

на китайската де-
легация, дошла в

Монтана да проуч-
ва опита на града
в областта на сел-
ското стопанство,

производството,
качеството и кон-
трола на земедел-
ската продукция.

Руслан Мъйнов
пее с духовия
оркестър на фест
Международният фолклорен фести-

вал “Монтана 2019” ще отстъпи сце-
ната си на духовия оркестър “Дико
Илиев” на 18 юни. Най-старата фор-
мация на читалище “Разум 1883” ще
отпразнува 90-годишнината си с
юбилеен концерт на пл. “Жеравица”.
Специален гост ще бъде актьорът
Руслан Мъйнов.
Под диригентството на Пламен

Крумов музикантите ще представят
хора и маршове от музикалното
творчество на техния патрон Дико
Илиев. Той черпи мотиви от българ-
ския фолклор и затова концертът
сполучливо се вписва в програмата
на международния фолклорен фести-
вал. Брас бендът Vivo Montana също
ще се включи в музикалната среща
на поколенията оркестранти. Ще
прозвучат известните песни “Налей
ми, циганко”, “Лудо младо”, “Оро се
вие”, “В градина мома седеше” и
много други.
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