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Престъпната шайка от прави-
телството на Пламен Орешарски, 
която за съжаление управляваше 
държавата 2013 г. - 2014 г., пред-
ставлявана при нас и от Венци 
Василев като областен управител 
на Враца тогава и досегашен пар-
тиен деец на БСП в Бяла Слатина, 
е с доказани незаконни действия. 
Върховният административен съд 
(ВАС) окончателно отсъди в полза 
на общините по делото срещу ре-
шението на тези самозабравили се 
хора да отпуснат финансиране на 
проекти за стотици милиони лево-
ве по програма „Растеж и устойчи-
во развитие на регионите” предим-
но на кметове от БСП и ДПС.

ВАС отчита, че е имало неясни 
критерии за оценка на проектите 
– това е абсолютно незаконно и 
с категоричност престъпно. Парите 
са изхарчени непрозрачно и не-
ефективно, с което пряко се още-
тяват стотици населени места. 

Една от общините, спечелили 
делото във ВАС, е и Община Бяла 
Слатина. Припомняме, че кме-
тът инж. Иво Цветков и неговият 
екип подготвиха 21 важни проекта 
за града и селата, но нито един 
от тях не бе подкрепен от тога-
вашния областен управител Венци 
Василев пред неговите съпартийци 
в София. Така правителството на 
Тройната коалиция БСП – ДПС – 

Атака забрави, че съществуваме и 
ни зачеркна от картата. Сегашното 
решение на ВАС пък няма да дове-
де до одобряване на нашите про-
екти, но за пореден път показва 
моралния облик на управляващите 
тогава.

Освен Община Бяла Слатина, 
делото във ВАС се водеше и от 
Козлодуй, Оряхово и Банско, чиито 
проекти също са били отхвърлени. 

Нередното

Над 200 проекта в ръководени 
или подкрепяни от БСП общини и 
над 96 на ДПС получиха основния 
дял от 289 млн. лв. по инвести-
ционна програма „Растеж и устой-
чиво развитие на регионите”. Това 
се случи след рекордно бързо „об-
съждане”, което не е никакво об-
съждане, а тотална манипулация. 
На всеки час са били одобрявани 
по 18 проекта.  

Постановлението на кабинета 
на Пламен Орешарски за услови-
ята и критериите за избор на про-
екти падна в съда, защото е изда-
дено в нарушение на законовите 
правила. Проектът му е публикуван 
без мотиви на сайта на правител-
ството на 10 януари 2014 г. После 
е даден срок за позиции по него 
до 23 януари, а постановлението 
влиза в сила със задна дата. Това 
е просто абсурдно!

Не са предвидени срокове за 
подаване на проекти, за разглеж-
дането им, за възражения, което е 
напълно в противовес на закони-
те на страната. Така е ограничена 
възможността за получаване на ин-
формация за подаване на проекти, 
което пречи за участие в процеду-
рата. Всичко е ставало на тъмно. 
Не е осигурено и прозрачното из-
разходване на средствата за пуб-
личната инвестиционна програма. 

В края на 2015 г. Сметната па-
лата също обяви, че милионите са 
раздавани непрозрачно и по не-
ясни критерии. Палатата обаче не 
посочи кои проекти не е трябвало 
да бъдат одобрявани.

Отхвърленото

Отхвърлените с лека ръка про-
екти на Община Бяла Слатина бяха 
21 на брой за 15 млн. лв. Те бяха 
свързани с дейности за опазване 
на околната среда, подобряване 
на социалната инфраструктура и 
социално-икономическото разви-
тие в населените места от нашата 
община. 

14 от проектите бяха за рекон-
струкция и модернизация на улич-
ното осветление в селата на об-
щина Бяла Слатина. Целта на тези 
проекти беше да се допринесе за 
повишаване качеството на живот 
на хората в общината, както и да 
се подобри жизнената среда. 

Друг от внесените проекти 
беше за изграждане на площад-
ка за сепариране и извозване на 
твърди битови отпадъци. Целта 
на инвестиционното предложение 
беше свързано с изпълнението на 
оперативни мерки за намалява-
не на отрицателното въздействие 
върху околната среда, вследствие 
управление и третиране на твър-
дите битови отпадъци на местно 
ниво. 

Имаше също проекти за река 
Скът, която няколко месеца след 
отхвърлянето на проектите излезе 
от коритото си и причини невиж-
дани щети. Тогава можеше да се 
изгради дренаж и подпорна стена 
на стойност от 1 528 640 лв. в 
участъка от стария мост, нагоре 
по течението до съществуващите 
предпазни диги. 

Друг проект за р. Скът, който 
чакаше одобрение, бе за почист-
ване на коритото на реката, с чи-
ято реализация също мащабите на 
наводнението нямаше да са такива 
огромни.

Сред отказаните проекти бяха 
още проект за ремонт на вътреш-
ната улична мрежа на Бяла Слати-
на, проект за ремонт на покрива 
на детска градина „Детелина”, с. 
Търнак, проект за ремонт на чи-
талището в Търнава и още един 
проект за възстановяване прово-

Потвърдено от съда:
Партийната лакомия
ощети Бяла Слатина

димостта на коритото на р. Сел-
ска бара.

Изводите

Споменаваме всички проекти 
на Бяла Слатина, за да се види 
наистина, че става дума за лично 
отношение и делене на партиен 
принцип, а не за някаква случай-
ност и грешка. Трябва да отбе-
лежим, че въпреки управлението 
на Пламен Орешарски, което ни 
върна години назад в развитието, 
респективно и това на Венцислав 
Василев като областен управител 
на Враца, все пак се справяме и 
успяваме. Община Бяла Слатина в 
лицето на кмета инж. Иво Цветков 
положи огромни усилия за реали-
зацията на проектите под една или 
друга форма. Повечето от дейност-
ите, предвидени по отказаните ин-
вестиционни предложения, са из-
вършени. Намерени са начини за 
финансиране, което пък показва 
непримиримостта и отговорността 
на най-успешния кмет на Община 
Бяла Слатина в новата история. 

Междувременно благодарим на 
Орешарски и представителя му в 
областта по онова време – Васи-
лев. Благодарим им за това, че 
отново и неоспоримо ни показаха 
своята същност. Изводите са на-
правени.
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Първи в областта оправяме щетите 
от наводнението с пари от Европа

В Бяла Слатина в средата 
на март се проведе първата 
пресконференция по проекта 
за възстановяване на пътна-
та настилка и водопровод-
ната мрежа, засегнати при 
наводненията август 2014 г. 
Проектът е на стойност над 1 
349 000 лв. и е финансиран 
от фонд „Солидарност” на 
Европейския съюз.

На събитието присъстваха 
инж. Иво Цветков, кмет на 
община Бяла Слатина, г-н 
Ангел Престойски – управи-
тел на ВиК – Враца и парт-
ньор по проекта, г-жа Сашка 
Първанова – ръководител на 
проекта, г-н Людмил Лазаров 
– представител на Консор-
циум „Солидарност 2015“, 
изпълнител на дейностите 
по проекта и г-н Мирослав 
Комитски, зам.-областен уп-
равител на област Враца. 
Присъстваха още г-н Красен 
Кръстев – народен предста-
вител, г-жа Веселка Борисо-
ва – председател на Общин-
ски съвет – Бяла Слатина, 
директорът на РИОСВ Цве-
тинка Нейкова, кметове на 
села от общината и жители 
на гр. Бяла Слатина.

Първенци

„От момента на бедстви-
ето до днес Бяла Слатина 
вложи изключително много 
усилия за възстановяване 
на щетите върху публичната 
инфрастр и се радваме на 
тази финансова подкрепа от 
ЕС, благодарение на която 
ще ремонтираме 7 засегнати 
улици в града”, заяви кметът 
инж. Иво Цветков на прес-
конференцията. 

Градоначалникът подчер-
та, че размерът на помощта 
за областта е близо 2 млн. 
евро, като нашият проект 
е на стойност малко над 1 
349 000 лв. „Това доказва 
още един път, че общин-
ската администрация полага 
максимални усилия за подо-
бряване условията на живот 
на гражданите, използвайки 
всички възможности за фи-

нансиране от Европейския 
съюз и еврофондовете”, за-
яви още кметът. „Водени от 
нашата основна мисия да 
бъдем в услуга на гражда-
ните, ние сме си поставили 
амбициозната цел да пре-
върнем Бяла Слатина в един 
съвременен град за живеене 
и този проект е една от ва-
жните крачки към осъщест-
вяване на тази идея”, поясни 
инж. Иво Цветков.

Кметът сподели също, че 
усилията на Общината за 
постигане на тази цел са 
подкрепяни от фирмите из-
пълнители, които активно и 
отговорно изпълняват поети-
те ангажименти. 

„От всички одобрени об-
щински проекти в областта 
ние сме първата община, в 
която само след 6 месеца 
след подписване на договора 
са започнали строителните 
дейности”, каза още кметът 
инж. Иво Цветков. 

Разяснения

Първият етап по проекта 
е за възстановяване на за-
сегната водопроводна мре-
жа. Планира се в рамките 
на месец и половина да се 
стартира и следващия етап – 
възстановяване на уличната 
настилка и тротоарните на-
стилки. Целият обект трябва 
да бъде завършен в началото 
на лятото.

„В резултат на успешната 
подготовка и съобразявайки 
се с всички изисквания и 
приоритети на програмата, 
проектът беше одобрен мно-
го бързо. Получихме съдей-
ствие и от Министерството 
на регионалното развитие 
и благоустройството, и Об-
ластна администрация – Вра-
ца”, сподели на пресконфе-
ренцията Сашка Първанова, 
ръководител на проекта и 
директор дирекция „Местно 
развитие и обществени по-
ръчки” в Общината. Тя под-
черта, че преките последици 
от наводнението са не само 
инфраструткурата, но и мно-

жеството аварии върху во-
допроводната мрежа. Засег-
натият водопровод е близо 
1 км, а засегната пътна на-
стилка е 1 км и 200 м.

Проектът

Какво точно ще се прави 
по проекта и частта с водо-
провода? 

Строително-монтажните 
дейности включват подмя-
на на съществуващите во-
допроводи по 7 улици: ул. 
„Иван Вазов“, ул. „Панайот 
Хитов“, ул. „Бенковски“, ул. 
„Баба Тонка“, ул. „Страхил 
Войвода“, ул. „Крайбрежна“ 
и ул. „Райна Княгиня“. Също 
– монтиране на спирателни 
кранове, подмяна на сградни 
водопроводни отклонения, 
възстановяване на липсващи 
капаци и дъждоприемни ре-
шетки.

Очакваните резултати са: 
- подменена водопровод-

на мрежа с обща дължина 
986 м.;

- намаление на загубите 
на вода;

- подобрено качество на 
живот на населението;

- повишени  хигиенни и 
санитарни изисквания и пре-
установяване на замърсява-
нето на околната среда; 

- проведена информа-
ционна кампания.

Какво ще се прави по про-
екта и частта с настилката? 

Строително-монтажните 
работи включват разкъртва-
не на съществуващата на-
стилка, тротоари и бордюри, 
почистване на пътното плат-
но, направа на нови бето-
нови бордюри и тротоари, 
полагане на асфалт 5 см, ще 
се положи и хоризонтална 
маркировка.

Очаквани резултати:
- възстановени 1 258 м. 

пътна настилка;
- положени 2 010 м. бор-

дюри;
- възстановени 2 701 м2 

тротоарни настилки;
- осигурена проходимост и 

достъп до прилежащи имоти.

Проектът ще се изпълни 
за 16 месеца. Разходите за 
възстановяване на водо-
проводната мрежа са близо 
400 000, за пътната настил-
ка – 900 000. Тъй като по 
правило разходите за ДДС 
за водопроводната мрежа са 
недопустим разход, Община 
Бяла Слатина ще финансира 
със собствени средства тези 
разходи.

Отзивите

„Искам да изкажа преди 
всичко една благодарност 
на ръководство на Община-
та, че подходи комплексно 
при решаването на пробле-
ма следствие на природното 
бедствие – не се ограничи 
само в това да възстанови 
пострадалите настилки, а 
обърна внимание и на под-
земната инфраструктура, 
което е абсолютно правилно. 
Това означава, че тези ули-
ци ще имат устойчиво въз-
становяване, през годините 
няма да влияем по никакъв 
начин върху инфраструк-
турата”, заяви инж. Ангел 
Престойски, управител на 
ВиК – Враца. Той подчерта, 
че не само хората в община 
Бяла Слатина имат полза от 
реализираните проекти по 
водната инфраструктура при 
нас, а цялата област, защо-
то привлечените европейски 
инвестиции позволяват на 
ВиК да насочи своите ин-
вестиции в други критични 
точки.

„Винаги съм бил положи-
телно настроен в работата 
с Община Бяла Слатина, за-
щото виждам усилията им и 
ползата от тяхната дейност. 
Не е тайна, че те са изгра-
дили прекрасен капацитет 
по усвояване на средства от 
европейските програми”, до-
пълни инж. Престойски.

Людмил Лазаров от своя 
страна изрази увереност, че 
дейностите по проекта ще 
приключат преди крайните 
срокове в които са предви-
дени.

Помощта

Припомняме, че покрай 
наводнението БЧК раздаде 
в Бяла Слатина на два етапа 
еднократна финансова по-
мощ на пострадалите. Отдел-
но от тези средствата БЧК 
раздаде и поименни ваучери 
за закупуване на кухненски 
уреди и строителни материа-
ли с помощ от Международ-
ната федерация на организа-
цията. От Социалното също 
подпомогнаха пострадалите 
с по 350 лева срещу пода-
дена декларация.

Кметът на Община Бяла 
Слатина инж. Иво Цветков 
пък раздаде лично почиства-
щи препарати на засегнатите 
от водната стихия. Безплат-
ни комплекти за почистване, 
които да влязат в употреба 
и помощ на пострадалите от 
водния ад бяха раздадени от 
Общината още и в първите 
дни след потопа. 

Припомняме още, че в 
първите седмици след сти-
хията, заляла над 400 имота 
в общината, ПП ГЕРБ също 
се включи в дарителската 
акция с тонове консервира-
на храна. ГЕРБ предостави 
20 000 бройки консерви и 
буркани с продължителна 
трайност на бедстващите то-
гава, които да компенсират 
унищожената зимнина. 

Спомняте си още, че бла-
годарение на добросъвестни-
те дарители и благодарение 
на контактите на 

екипа на кмета инж. Иво 
Цветков беше осигурена ми-
нерална вода за целия град и 
населените 

места, когато водата от 
чешмата не беше годна за 
пиене, а минерална вода и 
храна имаше дни наред за 
засегнатите. 

Не бива да забравяме и 
факта, че именно Общината 
в лицето на кмета инж. Иво 
Цветков организира и добро-
волческа акция по почиства-
не на щетите от бедствието, 
в която се включиха 

Стотици доброволци.
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Нова идея на кмета и неговия екип
съдейства за намиране на работа

Народният представител 
Красен Кръстев прави 

отново срещи с
хората от селата

Във връзка с нуждите на 
населението и очакванията за 
съдействие от страна на общин-
ската администрация по всички 
въпроси и проблеми на хората, 
Община Бяла Слатина ще създа-
де специална приемна за граж-
дани, в която ще се извършва 
посредническа дейност, свър-
зана с намиране на работа на 
жители на общината. Идеята е 
нова, перспективна и безкрайно 
полезна, като до момента не е 
разработвана от нито едно пре-
дишно общинско ръководство.

Народният предста-
вител Красен Кръстев 
продължава да доказва 
своята загриженост към 
хората и демонстрира 
по всякакъв начин от-
говорността, която носи 
като част от парламен-
та. 

Той посети отново 
село Попица, за да се 
срещне с местните и да 
чуе техните проблеми, 
предлагайки им реше-
ния и разяснения по 
всички въпроси, които 
ги интересуват.

„Хората се интере-
суват предимно от въз-
можности за работа и 
се постарах да им бъда 
полезен като разясня 
какви са очакваните 
програми за заетост и 
каква е възможността за 
кандидатстване по тях”, 
споделя г-н Кръстев на 
своята официална стра-
ница в социалната мре-
жа Фейсбук, която носи 
неговото име.

„Успях да намеря 
подкрепа за групата 
духови музиканти, кои-
то изпитват финансови 

В изнесения кабинет ще рабо-
ти служител на общинска адми-
нистрация, който ще съдейства с 
абсолютно възможно. Целта е да 
се улесни комуникацията между 
гражданите и институциите, анга-
жирани с трудовата заетост, за 
да има по-голяма ефективност 
на трудовия пазар и да се задо-
волят нуждите за заетост.  

Своеобразният информацио-
нен център ще е разположен 
на партерния етаж в сградата 
на Общината, с вход откъм ул. 
„Христо Ботев” (срещу хранител-

затруднения, водещи 
до невъзможността им 
за редовни репетиции и 
развитие на състава. 

Към мен се обърна и 
жител, отглеждащ малко 
на брой биволи, който 
повдигна въпроса за 
ниската изкупна цена 
на мляко различно от 
кравето, което от дос-
та време тревожи фер-
мерите в района. Друг 
проблем на тази група 
производители е лип-
сата на достатъчно сво-
бодни пасища”, споделя 
още нашият народен 
представител. Той не е 
отказал среща и помощ 
на никого и от изби-
рането си в Народното 
събрание до момента е 
провел стотици срещи 
по населените места от 
цялата област.  

По-рано през месец 
март г-н Кръстев се 
срещна и с хората от 
село Буковец. 

„Общо искане на по-
вечето присъствали на 
срещата е да се търси 
съдействие за възстано-
вяване на селската ра-

ния магазин). Там ще се провеж-
дат срещи и разговори със заин-
тересованите лица в рамките на 
работното време на общинска 
админицтрация Бяла Слатина. 

Посредническата дейност ще 
е съобразена с образование и 
възможност на граждани, както 
и с предлаганата на трудовия па-
зар работа.

Към момента „Фрапорт Туин 
Стар Евърпорт Менинжмънт” АД, 
Летище Бургас обявява прием 
на документи сезонна позиция 
в отдел „Рамп Агенти и Лоуд 

дио уредба, за да могат 
хората отново да полу-
чават новини и съобще-
ния своевременно и да 
бъдат добре информи-
рани”, казва народният 
представител. В тази 
връзка ще се мислят ва-
рианти. Обсъдили са се 
и идеи на председателя 
на местното читалище 
за съхраняване култур-
ното наследство на се-
лото и какво би могло 
да се направи, за да се 
реализират тези идеи с 
помощта и на Община 
Бяла Слатина, и на да-
рители.

Среща имаше и в 
село Алтимир, където 
хората също са довол-
ни, че могат отново да 
поговорят с нашия на-
роден представител и да 
чуят от първа ръка всич-
ко, което ги интересува. 

За повече инфор-
мация около нашия 
народен представител, 
неговите инициативи 
и предстоящи събития 
следете официалната му 
страница във Фейсбук – 
Красен Кръстев.

Контрол” за сезон 2016 г., както 
следва:

•	 Контрольор	 по	 зато-
варване / Координатор наземно 
обслужване;

•	 Координатор	 наземно	
обслужване / Авиотехник;

•	 Контрольор	рампа;
•	 Организатор	ВИП;
•	 Служител	 на	 гише	 за	

регистрация на пътници и бага-
жи;

•	 Служител	 на	 гише	 за	
регистрация на пътници и бага-
жи; 

•	 Служител	 на	 гише	 Ин-
формация;

•	 Служител	 обслужване	
на пътници с намалена подвиж-
ност;

•	 Чистач	 въздухоплава-
телно средство;

•	 Шофьор	 товарен	 авто-
мобил над 12 тона;

•	 Шофьор	 на	 самолето-
обслужваща техника;

•	 Шофьор	на	товарен	ав-
томобил.

За повече информация – на 
място.

Спортна зала ангажира подрастващите 
със спортни занимания и тренировки

С демонстрации по 
джудо и карате официал-
но бе открита спортната 
зала на стадион „Чавдар”, 
в която се реализират 
дейностите по проект 
„Приятели чрез спорта” 
по програма „Участвам – 
Дарявам – Променям”. В 
залата всяка седмица се 
провеждат спортни зани-
мания, тренират и спор-
тистите от спортен клуб 
„Чавдар – 2015”, гр. Бяла 
Слатина, както и от Цен-
трален полицейски карате 
джу джицу клуб, школа 
гр. Бяла Слатина.

Гости на откриването 
на залата бяха инж. Иво 
Цветков, кмет на община 
Бяла Слатина, г-жа На-
талия Костадинова и г-н 
Иван Янков от сдружение 
„Първи юни”, майстор на 
спорта Данаил Стоев Пе-
нев, както и много роди-

тели и съмишленици на 
идеята.

„Доказахме през го-
дините, че развиваме по 
своите възможности ма-
совата спортна дейност в 
Бяла Слатина. Тя е важен 
елемент от възпитанието 
на децата, които се стре-
мим да ангажираме, както 
и да им помагаме да се 
изграждат като личности 
през спорта, за да имат 
и своите постижения”, ко-
ментира кметът инж. Иво 
Цветков пред Общинския 
бюлетин. Той гарантира, 
че развитието на младе-
жта и спорта е от акцен-
тите в неговото управле-
ние и добрите инициати-
ви, в случая идващи от 
сдружение „Първи юни”, 
винаги ще намират почва 
и разбиране в общинско-
то ръководство.

От януари 2016 година 

в залата започва активна 
тренировъчна дейност. 
Договорът за безвъзмезд-
на финансова помощ за 
изпълнение на проект 
„Приятели чрез спорта” е 
сключен между Сдруже-
ние „Първи юни” и нефор-
малната гражданска група 
„Приятели чрез спорта”. 
Общата стойност на про-
екта е 5 223,10 лв. От 
тази сума финансирането 
от Програмата е 2475,00 
лв. С осигурените от про-
екта средства са закупени 
кимона за трениращите, 
както и специализирани 
спортни уреди, които де-
цата активно използват 
при подготовката си.

В следобедните часове 
пък залата се използва за 
тренировка от спортисти-
те на треньорите Марга-
рита Тумпалова и Добро-
мир Грамов. 
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Наградите „Спортист на об-
щина Бяла Слатина” събраха об-
щественото вним Екипът на кме-
та инж. Иво Цветков постигна 
пореден изключителен резултат в 
своята работа. Училището, което 
беше заварено в изключително 
тежко финансово състояние – 
ПАГ „Никола Й. Вапцаров” преди 
смяната на последния директор 
там, ще получи 1 300 000 лева 
по оперативна програма „Реги-
они в растеж 2014 – 2020” на 
Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството по 
процедура „Подкрепа за профе-
сионалните училища в Република 
България”. 

С тези пари ще се извършат 
редица дейности, включително и 
ремонтни дейности по матери-
алната база, за да се създадат 
условия за модерни образова-
телни услуги. Подобряването на 
образователната инфраструкту-
ра е стъпка към получаването 
на качествено и професионално 
образование, адекватно на евро-

пейските стандарти и търсенията 
на пазара. 

„Тази голяма инвестиция ще 
има сериозно влияние върху по-
добряването на качество на об-
разователната среда и повиша-
ване на нейната атрактивност”, 
казват топ експертите на кмета 
инж. Иво Цветков. Обновяване-
то на материалната база ще до-
веде до цялостно подобряване 

на учебния процес и ще улесни 
въвеждането на нови методи на 
обучение, които да повишат и за-
държат интереса на младите хора. 
Подобрените условия в учебни-
те заведения, модерните класни 
стаи и кабинети ще се отразят 
благоприятно и на мотивацията 
на учениците за по-добро и по-
активно обучение и реализацията 
на пазара на труда. 

Ръководството на Народно читалище „Разви-
тие – 1892” проведе годишно отчетно събра-
ние, на което беше представена дейността на 
културната институция за 2015 г. На събрание-
то присъства лично кметът инж. Иво Цветков, 
председателят на Читалището Теменуга Муслий-
ска, Читалищното настоятелство, членове на 
общото събрание, хора от Общината, граждани.

Библиотечният фонд възлиза на 78 250 тома, 
новите книги за 2015 г. са 496, от които са 
закупени 36 тома, а другите са придобити чрез 
дарение, отчитат ръководството на Читалището. 

През 2015 г. имаше мащабна дарителска ак-
ция „Възкресение за книгите”. Дарени бяха 375 
тома литература за над 2 600 лв. В акцията се 
включиха 6 издателства и повече от 40 наши 
съграждани, включително и народният предста-
вител Красен Кръстев.

Читателите за 2015 г. са били 672, от тях 
децата са 191, а над 14-годишна възраст са 
481. Посещенията в библиотеката са 28 932, а 
заетите библиотечни документи са 52 836 тома. 

В библиотеката са проведени и се провеждат 
редица срещи и инициативи, които ангажират 
малки и големи, представят се книги, правят се 
творчески работилници и др.

През август 2015 г. в библиотеката бе спече-
лен и реализиран проект „Заедно за децата” с 
подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки 
- България”. Проектът продължи три месеца и 
бе насочен към 25 бедни многодетни семей-
ства, в които се отглеждат 112 деца в риск от 
неглижиране, занемаряване и/или настаняване 
в институция/услуги от резидентен тип. Създа-
де се „Училище за родители” в Бяла Слатина, 
Комарево и Соколаре. Партньор в проекта бе 
сдружение „Първи юни”.

Художествената галерия при НЧ „Разви-
тие-1892” с уредник Марио Беров може да се 
похвали с над 300 произведения на изобра-
зителното изкуство. През изтеклата 2015 г. в 
Галерията се осъществиха редица изяви – бла-
готворителни изложби, фото изложби, излож-
би живопис. Взехме участие и в международни 
изяви в Сърбия и Румъния. 

В Обединената школа по изкуствата и спорта 
през 2015 г. се провеждаше обучение по ки-
тара, пиано, солфеж, елементарна теория на 

музиката. Провеждаха подготовката си съста-
вите за български народни танци, модерни тан-
ци, мажоретен състав, балет „Грация” и Детска 
вокална група. Обучението в школата изграж-
да таланта на децата, развива чувството им за 
отговорност и запълва свободното им време, 
отбелязват от Читалището.

В класа по китара с ръководител Иван Или-
ев музикалните си и инструментални качества 
развиваха 10 деца. В класа по пиано с пре-
подавател Ива Йотова се обучаваха 13 учени-
ка. Процесът на изпълнение събужда и развива 
музикално-слуховите и ритмични способности, 
обогатява емоционалността и фантазията на 
ученика, разширява и задълбочава неговото 
абстрактно и музикално мислене. 

За учебната 2014/2015 г. бяха сформирани 
две групи по солфеж и елементарна теория на 
музиката отново с преподавател Ива Йотова. В 
групата за начинаещи се обучават 11 деца, а в 
групата за напреднали 10. 

Ива Йотова ръководи и детска вокална гру-
па „Бони-Бон”, създадена от народната певица 
Валя Алексиева. Тук участват 7 деца от 11 до 
14-годишна възраст, които взеха участие в де-
сетки мероприятия.

Десетки участия имат и от танцов състав 
„Развитие” с ръководител Детелина Крачунов-
ска. Той се състои от 60 танцьори на възраст 
от 7 до 18 г., разделени на 3 възрастови групи. 
В репертоара на състава са включени танци 
от различни фолклорни области на България: 
Северняшка,	Шопска,	Добруджанска,	Пиринска,	
Тракийска. Състава има репертоар от около 20 
танца, които изпълнява на различни концерти 
по случай празници и общински мероприятия. 

В балет „Грация” с ръководител Росица Ма-
ринова се обучават 24 деца в различни въз-
растови групи от 6 до 18 години. Репертоарът 
на групите е изграден от 25 танца, включващи 
модерен балет, танцово шоу и гимнастика. Те 
през 2015 г. са имали концертни участия във 
всички читалищни и общински мероприятия. 

В групата по характерни и модерни танци 
и мажоретния състав с хореограф Борислава 
Иванова се обучават 25 деца в три възрасто-
ви групи, които изучават различни видове и 
стилове в танцовото изкуство. Репертоарът на 

съставите е разнообразен, усвоени са около 30 
танца. Те също имат участия във всички чита-
лищни и общински събития. 

Самодейността в НЧ „Развитие-1892” през 
изминалата година се развиваше главно в об-
ластта на хоровото и театрално изкуство. Сме-
сеният четиригласен камерен хор продължи 
своята работа и през 2015 г. под вещото ръко-
водство и диригентство на Пламена Гешковска. 
В хора участват 15 самодейци. Диригентът и 
хористите през годината усилено работеха по 
заучаването на богат разнообразен репертоар 
и постигане на високо художествено ниво на 
изпълненията. Камерният хор взе участие във 
всички официални събития, организирани от 
Община Бяла Слатина и НЧ „Развитие-1892”. 
Трябва да отбележим и успешното представяне 
на хора на XII Международен фестивал „Черно-
морски събор Еврофолк 2015”, където завоюва 
голямата награда „Златен Орфей” а на дириген-
та Пламена Гешковска бе присъдено званието 
„Маестро”.

През 2015 г. театралният състав при читали-
щето под ръководството на Иво Пешев започна 
работа по пиесата „Женско царство” от Ст. Л. 
Костов. Поради редица стечения на обстоятел-
ствата свързани с промени в актьорския състав 
реализацията на постановката беше забавена. 
В момента репетиционният процес продължава 
и белослатинци ще имат удоволствието да ви-
дят постановката в рамките на майските кул-
турни празници.

„С финансовите средства с които разполага-
ше читалището през 2015 година се постарахме 
да обезпечим неговата дейност, да откликнем 
на новите потребности на българското обще-
ство свързани с информационните технологии, 
модерните средства за комуникация и глобал-
ното общуване. През 2015 година Читалищно-
то настоятелство и служителите на НЧ „Раз-
витие-1892” - Бяла Слатина работиха с много 
професионализъм, с чувство за отговорност, за 
да съхранят и продължат успешно специфична-
та мисия на нашето читалище за съхранение и 
развитие на традиционните ценности както на 
нацията, така и на нашия Белослатински край”, 
казва в отчета си Теменуга Муслийска, предсе-
дател на НЧ „Развитие – 1892”.

Читалището отчете дейността си за 2015 г.

Всичко това прекрасно знае не 
само кметът инж. Иво Цветков, но 
и директорът на ПАГ „Никола Й. 
Вапцаров” г-жа Лиляна Бенинска. 
Тя не крие своето задоволство от 
добрата новина пред Общинския 
бюлетин и споделя, че няма съм-
нение в това, че начинанието ще 
е перфектно, защото Общината 
като бенефициент ще хвърли най-
доброто в реализацията.  

Междувременно на 22 март 
имаше кръгла маса с ръковод-
ството и колектива на ПАГ „Ни-
кола Й. Вапцаров”. На срещата 
присъстваха кметът инж. Иво 
Цветков, общински съветници и 
експерти от Общината. Там при-
съства и народният представител 
Красен Кръстев, който сподели, 
че отчита срещата като много по-
лезна и проведена навреме. На 
нея са се генерирали интересни 
идеи и предложения за изпълне-
ние, които предстоят. 

Общинският бюлетин ще даде 
повече разяснение по темата 
съвсем скоро, следете ни!
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