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Градската инфраструктура в Бяла Слатина не спира 
да се подобрява с всяка изминала година от управле-
нието на кмета инж. Иво Цветков. В сезона на отпус-
ките – лятото, когато цялата държава почива, кметът и 
екипът му показаха, че държат градската среда да бъде 
удобна и функционална за всички нас, като обърнаха 
специално внимание на разбитите пътища. На някои 
улици беше положен изцяло чисто нов асфалт, за да 
им се даде напълно европейски вид, а по други бяха 
запълнени редица дупки, причиняващи неудобства на 
шофьорите. Асфалтирани са и тротоарите на Около-
връстното шосе.

Най-важното събитие по темата с асфалтирането е 
чисто новата инфраструктура в квартала в Бяла Слати-
на, засегнат от наводнението през 2014 г. Там по проект 
беше подменен и водопроводът.

Реализираният проект, с който засегнатия квартал от 
водното бедствие изглежда като чисто нов, беше открит 
лично от кмета инж. Иво Цветков, областния управител 
Малина Николова и народните представители Красен 
Кръстев и Петя Аврамова. 

Направеното

Община Бяла Слатина успя да спечели 1,3 млн. лв. 
от фонд „Солидарност” на Европейския съюз след на-
воднението, а с тези средства са извършени следните 
дейности: 

- Подмяна на съществуващите водопроводи по 7 
улици: ул. „Иван Вазов“, ул. „Панайот Хитов“, ул. „Бен-
ковски“, ул. „Баба Тонка“, ул. „Страхил Войвода“, ул. 
„Крайбрежна“ и ул. „Райна Княгиня“;

- Монтиране на спирателни кранове;
- Подмяна на сградни водопроводни отклонения;
- Възстановяване на липсващи капаци и дъждопри-

емни решетки;
- Направа на нови бетонови бордюри и тротоари;
- Полагане на асфалтобетонова настилка с дебелина 

5 см;
- Полагане на хоризонтална маркировка.

Засегнатите от наводнението 
имат вече чисто нов квартал 

Подменена водопроводна мрежа с обща дължина 
986 м., а с това ще намалеят загубите на вода и ще 
се подобри качество на живот на населението. Реали-
зацията на проекта по фонд „Солидарност” ще повиши 
хигиенно-санитарните изисквания и ще преустанови за-
мърсяването на околната среда. От пътната настилка 
са възстановени 1258 метра, положени са 2010 метра 
бордюри, възстановени са 2701 м2 тротоарни настилки.

Изказванията

На събитието по откриването на реализирания про-
ект областният управител Малина Николова заяви, че 
Бяла Слатина е пример за качествено усвоени средства 
от фонд „Солидарност“. Тя похвали общинското ръко-
водство за всеотдайната работа и заяви, че се радва да 
присъства на събитието. 

„Правим всичко възможно подобни бедствия повече 
да не се допускат. Преди месец и половина Министер-
ски съвет отпусна средства за почистване на реките и 
вече има избран изпълнител“, каза Николова, която не 
спира да помага на нашата община.

Кметът инж. Иво Цветков, чиято къща също беше за-
сегната от наводнението през 2014 г., също не пропусна 
да се обърне към гражданите.

„Днес имам удоволствието и гордо се изправям пред 
вас, защото с общи усилия изградихме един нов квар-
тал – възстановените улици, водопроводната мрежа, 
пътната настилка, маркировката, новите пътни знаци... 
Това е подходът на общинското ръководство. Нещата да 
се правят отначало докрай, а не на парче”, каза кметът.

„Искам искрено да благодаря на всички вас, хората, 
живеещи в този район, за търпението и разбирането, 
което проявихте по време на ремонтните работи”, про-
дължи нашият градоначалник. И завърши така: „Вече 
почти 5 години стъпка по стъпка се стараем да променя-
ме нашия град. С усилията на всички ни за по-добро бъ-
деще. Този обновен район на Бяла Слатина е поредното 
доказателство за това. Здраве, късмет и благоденствие 
на всички!”

Уважаеми читатели, не пропускайте да прочетете благодарственото писмо на жителите на Бяла Слатина, с което те изразяват признателност и подкрепа към 
Общината заради реализирания проект и цялата им оказана помощ покрай водното бедствие - стр. 3.
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Нови места за паркиране облекчават трафика
и намаляват опасността от пътни произшествия

Нови паркоместа зарадва-
ха шофьорите в Бяла Слатина. 
Паркоместата се намират по ул. 
„Васил Левски” и ул. „Хан Крум”. 
Целта им е да облекчат трафика 
в най-натоварените дни от сед-
мицата – като например поне-
делник, когато е пазарен ден и 
множество автомобили идват от 
околните населени места. 

Съвсем редовно и според 
правилата за движение вече мо-
жете да спирате срещу старата 
полиция на ул. „Хан Крум”, къде-
то има аптека, магазини за ав-

точасти и още бизнес обекти, за 
чиито клиенти новото удобство 
е огромен плюс. На ул. „Васил 
Левски” новите паркоместа са 
точно срещу парка зад Шадра-
вана. Там пък има хранителен 
магазин, зоомагазин, както и 
други търговски обекти, до кои-
то достъпът е подобрен. 

Така с новите паркоместа 
имаме хем облекчен трафик, 
хем удобство за клиентите на 
бизнеса в централната част на 
Бяла Слатина. 

С облекчаването на трафика 

пък се избягва опасността от 
произшествия на пътя, както и 
предпоставката за задръства-
ния. 

В интернет пространство-
то се появиха коментари, че е 
нанесена щета на природата с 
изрязването на 3 дървета. Факт 
е, че дърветата са премахнати, 
за да се направят новите пар-
коместа, но е и факт, че те бяха 
стари и изгнили. Сухите им кло-
ни биха били сериозен фактор 
за инцидент през есента, когато 
ветровете са по-силни и има 

опасност от счупвания и повре-
да не само по движимо и недви-
жимо имущество, има опасност 
и за здравето и живота на пре-
минаващите от там граждани.

Общинският бюлетин при-
помня, че именно при насто-
ящия кмет започна по-сериоз-
на поддръжка на парковете и 
градинките в града. Паркът зад 
Шадравана е напълно преобра-
зен в последните 2-3 години – 
там е чисто, приветливо, удоб-
но, пейките и осветлението се 
поддържат на ниво. Градинките 

по центъра са приятни и им се 
обръща специално внимание. 
Лесопаркът също е облагоро-
ден, но за съжаление не се пази 
– там има редовни повреди по 
осветлението и пейките.

Припомняме също, че кметът 
инж. Иво Цветков постави на-
чалото на инициатива, при коя-
то бяха посадени 100 дръвчета 
именно в Лесопарка, недалеч от 
Хана. Това стана през 2014 г., 
когато Бяла Слатина навърши 
100 години от обявяването си 
за град.
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Общината помогна за реализирането 
на 9 нови малки граждански проекта 
и надгради 7 вече съществуващи

Тази година в конкурса 
„Малки граждански проек-
ти за по-уютна среда“ бяха 
подадени общо 19 проекта, 
от които 12 за нови обекти 
и 7 предложения за над-
граждане на реализирани 
проекти.

След като бяха разгле-
дани и оценени за финан-
сиране, екипът на кмета 
инж. Иво Цветков одобри 
общо 16 проектни предло-
жения, от тях 9 са за из-
граждане на нови площад-
ки за отдих и игри, остана-
лите 7 са за надграждане. 
Информацията дава лично 
Николай Гурзовски, главен 
експерт в дирекция „Про-
екти и програми” в Община 
Бяла Слатина.

Одобрените проекти са 
на обща стойност от 29 
625,70 лв. Тези пари сти-
мулират гражданската ак-
тивност и въображение и 
дават възможност хората 
пряко да участват в подо-
бряването на средата на 
живот.

Нови проекти ще се ре-
ализират в 6 от кметствата 
- Бърдарски геран, Бърка-
чево, Габаре,  Соколаре, 
Търнава и Търнак. В град 
Бяла Слатина новите про-
ектите са 3.

„Тези цифри, показват, 
че интереса към конкур-
са е голям и това много 
ни радва, защото вашите 
идеи за облагородяване и 
поддържане на местата за 

отдих, отделеното време 
и енергия ни стимулират 
да работим за промяна 
на средата, в която живе-
ем. Благодаря ви за този 
израз на съпричастност, 
за това, че сте активни и 
с участието си в конкурса 
декларирахте желание и 
готовност за създаването 
един по-приятен облик на 
населените места”, казва 
кметът инж. Иво Цветков. 
„Вашите идеи ще донесат 
на децата в община Бяла 
Слатина много радост, ус-
мивки и най-вече благо-
приятна среда за игри”, 
добави градоначалникът. 
Той е особено радостен, 
че за втора поредна година 
Община Бяла Слатина успя 
да реализира инициативата 
за изграждане на зони за 
отдих и игри в рамките на 
конкурса „Малки граждан-
ски проекти за по-уютна 
среда”. За провеждането 
на тазгодишното издание 
на конкурса Общината успя 
да задели повече средства 
и бюджетът беше увели-
чен от 20 000 лв. на 30 
000 лв., с което се даде 
възможност за надгражда-
не на реализираните през 
2015 година проекти.

Общинският бюлетин ще 
ви покаже съвсем скоро 
какво е изградено и какво 
е надградено благодаре-
ние на поредната отлична 
хрумка на Общината.

Поредното бижу в короната
Най-малките жители на община 

Бяла Слатина могат да се похвалят 
с чисто нова детска площадка. Тя се 
намира при кафене „Корона” в града 
и ежедневно приема десетки щастли-
ви малчугани. 

Площадката е изградена от Общи-
на Бяла Слатина по последни стан-
дарти и представлява многофунк-
ционален комплекс. Децата могат 
да се забавляват буквално часове 
наред на това място. Съоръженията 
са най-модерните, а с такава детска 
площадка могат да се гордеят само 
някои от областните градове, даже 
не и всички!

„Винаги сме се стремили с моя 
екип да осигурим удобства на бъ-
дещето на Бяла Слатина – децата, 
които толкова много обичаме и це-
ним. Това ще продължи, защото те го 
заслужават”, коментира кметът инж. 
Иво Цветков. „С реализацията на 
тази идея общинското ръководство 
цели да създаде подходяща и прият-
на среда за игра на децата, което е 
изключително важно за тяхното фи-
зическо и психическо развитие, за 
емоционалното и социално съзрява-
не”, казва още той.

На откриването на детската пло-
щадка присъства и председателят на 
Общинския съвет Веселка Борисова, 
която също изрази задоволство от 
изграденото.

Площадката е на стойност 25 000 
лева. С тях са закупени детски съоръ-
жения и специфична паркова мебел, 
поставени са също пейки, осветле-
ние и кошчета. Проектирането на 
прекрасния обект, доставката и мон-
тажът са извършени от „Металпласт 
инженеринг” ЕООД, гр. Русе. Излива-
нето на постамента, оформянето на 
алеите, поставянето на настилката, 
изграждането на ел. инсталацията и 
монтажа на осветлението и кошчета-
та са дело на общинското предприя-
тие „Чистота и строителство”.   

Настилката е ударопоглъщаша и 
е с дебелина 3 см. Площадката има 
две зони – за деца до 3 г. и за деца 
от 3 до 12 г. Изградено е и виде-
онаблюдение.

Общинският бюлетин и Община 
Бяла Слатина изразяват надежда, че 
изграденото ще се съхрани и опази. 
Нека да не се рушат добрите придо-
бивки на децата! Изграденото е за 
тях!



Кметът и председателят на Общинския съвет
дадоха началото на важен социален проект
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Санирането в Бяла Слатина започна
Уважаеми съграждани, 

горди сме да споделим но-
вината, че безплатното са-
ниране на шест блока в 
град Бяла Слатина започна 
в средата на месец август. 
Необходимите обследвания 
са направени, изпълнители-
те са избрани, а в момента, 
докато четете тези редове, 
майсторите се намират на 
скелето и с работата си по-
добряват енергийната ефек-
тивност.

Участието на Бяла Слати-
на в безплатната Национал-
на програма за енергийна 
ефективност на многофа-
милни жилищни сгради ста-
на възможно след последо-
вателна и професионална 
работа от страна на екс-
пертите в Общината. Екипът 
на кмета инж. Иво Цветков 
даде всичко от себе си, за 
да се случат нещата и уси-
лията се увенчават с успех. 

„Това е възможност, коя-
то се радвам, че използва-
хме. Панелните блокове и 
жилищата, строени по ин-
дустриален способ, ще по-
лучат буквално нов живот 
и ще изглеждат по съвсем 
различен начин – с красиви 
фасади и с по-ниски смет-
ки за отопление”, коментира 
кметът.

От самото начало на Про-
грамата общинска админи-
страция работи активно за 
това живущите в 14-те бло-
ка, отговарящи на условия-
та за финансиране, да бъдат 
информирани за възмож-
ностите, които предоставя 
програмата, за основните 
стъпки, които трябва да се 
предприемат, и оказва пъл-
но съдействие на изявилите 

желания да се възползват 
от тях. Въпреки всички ти-
ражирани спекулации, пози-
тивите ще са налице съвсем 
скоро. Първоначалната ин-
формация е, че санираните 
блокове ще са готови до 
края на годината. Припом-
няме, че това се прави със 
100% безвъзмездна финан-
сова помощ.

Това, което ще се извърши 
по програмата за безплатно 
саниране на настоящото 
правителството, са главно 
дейности по конструктивно 
възстановяване и усилване 
на сградите, в зависимост 
от повредите, настъпили по 
време на експлоатацията. 
Ще има обновяване на общи 
части - ремонт и топлинно 
изолиране на покрив, външ-
ни стени, освежаване на 
стълбищни клетки, подмяна 
на входни врати, ремонт или 
подмяна на електрическата 
инсталация, инсталиране на 
система за автоматизирано 
централизирано управление 
на осветлението. Ще се осъ-
ществи подмяна на догра-
ма. Ще има строителни и 
монтажни работи, свързани 
единствено с възстановява-
нето на първоначалното със-
тояние, нарушено в резултат 
на обновяването на общите 
части и след извършване на 
подмяната на дограма в жи-
лищата.

За всяка сграда чрез из-
брани изпълнители Общи-
на Бяла Слатина ще изгот-
вя техническо обследване 
и технически паспорт, ще 
извършва обследване за 
енергийна ефективност, ще 
разработва технически про-
ект, ще извършва оценка за 

съответствие на инвести-
ционния проект и ще издава 
разрешение за строеж, ще 
изпълнява конкретното СМР, 
ще осъществява авторски 
надзор и ще упражнява 
строителен надзор и инвес-
титорски контрол.

Екипът на кмета инж. 
Иво Цветков отговаря за 
цялостното администриране 
на Програмата за енергий-
на ефективност на много-
фамилните жилищни сгради 
на територията на община-
та, като се справя отлично. 
Експертите от кметството 
приемат заявления от сдру-
женията на собствениците 
и сключват договор със съ-
ответните сдружения, дого-
варят всички дейности по 
обновяването и сключват 
договори за целево финан-
сиране с Българската банка 
за развитие (ББР) и с об-
ластния управител за съот-
ветното финансиране. 

Община Бяла Слатина 
води публичен регистър на 
сдруженията на собствени-
ците и Регистър на заявени-
те искания за финансиране. 
Поддържа се досие и база 
данни за всяка сграда. Екс-
пертният състав в админи-
страцията провежда срещи 
с домоуправители, разпрос-
транява информационни 
материали и  ежеседмично 
предоставя информация за 
напредъка по изпълнението 
на Програмата на своята те-
ритория.

Програмата няма как да 
се случи в Бяла Слатина, 
ако експертният и управлен-
ски и административен ка-
пацитет в Общината не е на 
сегашното ниво.

Кметът на община Бяла 
Слатина инж. Иво Цветков и 
председателят на Общинския 
съвет Веселка Борисова раз-
рязаха символичната лентичка 
на откриването на Центъра за 
независим живот в града. Това 
е нов важен социален про-
ект, по който се предоставят 
почасово услуги за социално 
включване. 

Целевите групи по проекта 
са хора с увреждания, хора 
над 65 г. с ограничения или в 
невъзможнст от самообслуж-
ване и техните семейства. Към 
тях са насочени действия в 
посока преодоляване на из-
олацията и осигуряването на 
интегриран достъп до здравни 
и социални услуги. Основна-
та потребност, която ще бъде 
удовлетворена чрез изпълне-
нието на проекта, е предоста-
вянето на комплексни грижи, с 
които от една страна да се по-
виши качеството на живот на 
възрастните хора, а от друга 
да се даде възможност на без-
работни лица в трудоспособна 
възраст да бъдат ангажирани 
в предоставянето на новите 

услуги. 
Обслужването на потреби-

телите през деня, отговарящо 
на потребности им от социа-
лизация, рехабилитация, пси-
хологична подкрепа, здравно 
консултиране, организация на 
свободното време, лични кон-
такти и социални умения в до-
машна или близка до реалната 
среда.

Ползването на социалните 
услуги дава възможност на 

потребителите и техните се-
мейтва да се възползват от 
услугите социален асистент, 
домашен помощник и личен 
асистент, да се възползват 
от психологическа и мотива-
ционна подкрепа, от здравни 
услуги и грижи и осигуряване 
на условия за пълноценен и 
независим живот в общността.

Предоставянето на услуги-
те отговаря на Европейското 
и българското законодател-

ство в областта на социалните 
усуги за възрастни хора, при 
пълното спазване на Между-
народната конвенция на ООН 
за защита правата на човека, 
Закона за социаното подпома-
гане и правилника за неговото 
прилагане, както и Закона за 
интеграция на хората с увреж-
дания и неговото приложение. 

Покрай този проект са 
открити нови работни мес-
та – ръководител, технически 

сътрудник, психолог, социа-
лен работник, рехабилитатор, 
здравен асистент, шофьор, 
лични и социални асистенти, 
домашни помощници.

Община Бяла Слатина при-
лага активна социална полити-
ка и акцентира усилията си по 
посока подобряване качество-
то на живот на уязвими групи 
граждани. От особена важност 
за това са възможността за 
ползване на различни видове 
социални услуги и осигуря-
ването на трудова заетост на 
трайно неработещи лица.

Основен приоритет в соци-
алната политика на Община 
Бяла Слатина е повишаване 
качеството на живот на хо-
рата в неравностойно поло-
жение, чрез предоставяне на 
достъпни, актуални и качест-
вени социални услуги. Общото 
желание е преодоляване на 
социалната изолация, предос-
тавяне на качествени социал-
ни услуги и постигане на соци-
ално включване на граждани, 
изпаднали в неравностойно и 
незавидно положение и изоли-
рани от колективния живот.

Благодарствено писмо от пострадалите 
при наводнението в град Бяла Слатина
До Кмета на Община Бяла Слатина
До Председателя на Общински съвет град Бяла Слатина
До Общинската организация на ПП ГЕРБ, град Бяла Слатина

Преди две години на 01.08.2015 година всички тежко преживяхме 
невиждано по размерите си природно бедствие – наводнение. С ог-
ромни усилия с ваша помощ преодоляхме последиците. Много ваши 
предшественици се опитваха превантивно да вземат мерки, но не 
успяха да завършат качествено започнатото.

Изказваме сърдечната си благодарност към вас и екипите ви за 
реализираните дейности по почистване на коритото на река Скът, за 
доизграждане на бетоновата стена, за спечелване и реализиране на 
проект за асфалтиране на улиците, изграждане на тротоарната на-
стилка и озеленяване. Оценяваме вашата работа, която е доказател-
ство за доверието ни към вас. Поемаме отговорността за опазването 
на изграденото досега.

Всички заставаме зад вас в следващите ви бъдещи начинания.

*Това благодарствено писмо беше прочетено на събитието по от-
криването на реализирания проект в най-наводнения квартал в града.



Краси Радков идва за панаира?
СЪБИТИЯ И СПОРТ 4

Традиционният панаир в Бяла 
Слатина тази година, който всич-
ки чакаме с нетърпение, ще е от 
8 до 11 септември (четвъртък до 
неделя включително). Това обя-
виха официално организаторите 
му от Общината. Програмата все 

още търпи промени, за да бъде 
оповестявана публично, но засе-
га Общинският бюлетин има пър-
воначална информация, че ак-
тьорът Краси Радков от „Шоуто 
на Слави” ще ни дойде на крака, 
за да ни забавлява. 

За част от програмата се 
спряга още известен сръбски 
изпълнител и един български 
хип-хоп музикант. И двете име-
на са бомбастични, но докато не 
се потвърди, не можем да спе-
кулираме. Както всяка година, 
Общината ще разчита на мно-
гообразието, за да могат хората 
от всички възрасти, които имат 
разнородни вкусове за забавле-
ние, да останат доволни. Замис-
лят се футболен и волейболен 
турнир, както и още няколко 
културни събития. За да бъдете 

в крак с последните новини по-
край панаира, а и да разберете 
дали участието на Краси Радков 
ще се потвърди или отхвърли, 
следете Фейсбук групата Белос-
латински панаир 2016. Там от 
първа ръка организаторите ще 
качват последните вести. Съвсем 
скоро ще бъдат изработени и 
информационни материали, как-
то всяка година. Можете да ги 
намерите на партера в сградата 
на Общината.

Какво да очакваме още от па-
наирните дни?

За добро или за лошо стан-
дартите, които в последните го-
дини самият екип на кмета инж. 
Иво Цветков вдигна, са почти 
недостижими. Организацията на 
панаира, включително подредба-
та и адекватното разположение 

Община Бяла Слатина изразява своята загриже-
ност за неясното бъдеще на ФК Чавдар 1957 след 
последните новини около клуба. С изтичането на 
своя 3-годишен мандат президентът Пламен Дими-
тров реши да се откаже от своята работа като главен 
ръководител на спортната структура, а организацията, 
която оглавява, също дава знаци, че не желае повече 
да се занимава с поверената й спортно-техническа 
дейност. От това по всяка вероятност произлиза раз-
пускане на футболните гарнитури на ФК Чавдар 1957, 
което е изключително неприятна и тъжна новина за 
всички нас.

Доколкото става ясно за обикновения читател от 
публикации в регионални и национални медии, не-
зависимата организация, която стои зад ФК Чавдар 
1957, желае финансиране от Община Бяла Слатина, 
което да задоволи нуждите на мъжкия отбор във „В” 
футболна група. Това е условието на сегашния Уп-
равителен съвет на частното сдружение ФК Чавдар 
1957, за да продължи да съществува. 

Анализите и разчетите показват, че за финансово 
спокойствие и стабилност за този спортен ешелон 
са нужни близо 200 000 лева на година, които биха 

гарантирали и привличането на няколко нови футбо-
листи, без които „В” е само мечта. Подобна сума за 
момента не може да бъде освободена от бюджета 
на Кметството, а всеки опит за извиване на ръце е 
вън от всякакво разумно мислене. Тези 200 000 лева 
трябва да бъдат отрязани от някое друго бюджетно 
перо – образование, здравеопазване, инфраструк-
тура, което се оказва неприемливо към настоящия 
момент.

Към липсата на свободен финансов ресурс можем 
да добавим и тъмното минало на футболния Чавдар 
при предишни кметове, когато Общината беше бук-
вално загробена с над половин милион заради съмни-
телни договорки и сделки. Разбира се, че сегашното 
ръководство на ФК Чавдар 1957 няма нищо общо с 
хората, докарали до дъното Чавдар, но за да се избе-
гнат всякакви спекулации по темата, финансирането 
от 200 000 лева на година остава невъзможно засега.

Община Бяла Слатина категорично заявява, че би 
могла да продължи издръжката на ФК Чавдар 1957, 
която към момента възлиза на близо 20 000 лева на 
година. За момента и спортните резултати не дават 
основание да се мисли за по-горно ниво на мъжкия 

футбол в града, колкото и на всички ни да се иска 
това да е така. 

Представителите на детско-юношеската школа се 
справят повече от отлично в областните и зонални 
първенства. Те показват, че футболът в града има 
място и има бъдеще. Общината ще продължи да под-
крепя децата в масовите спортни прояви – за целта 
бяха изградени няколко многофункционални спортни 
площадки в Бяла Слатина и в населените места от 
общината. Продължава и финансирането на отборите 
на Бърдарски геран, Попица и Търнава, които също не 
са по-малко важни.

Община Бяла Слатина благодари сърдечно за про-
зрачната и всеотдайна работа на Пламен Димитров 
през последните 3 години. Той е главният виновник 
футболът в града да се възроди, но за съжаление 
неговото решение сега е напът да се окаже съдбо-
носно за бъдещето на отбора, тъй като никой от УС 
за момента не желае да се нагърби с неговата работа 
като президент. 

Община Бяла Слатина остава отворена за разгово-
ри с УС на ФК Чавдар 1957 и всеки заинтересован 
по темата. 

Право на отговор на Община Бяла Слатина 
по темата с неясното бъдеще на спортния 
ФК Чавдар 1957, който е пред разпускане 

на търговските обекти и атрак-
ционите, пада на плещите на 
едни от най-добрите служители 
в Общината. Не бива да се съм-
няваме, че нещата ще бъдат из-
пипани по конец, с нетърпение 
очакваме да разберем и култур-
ните събития от тези четири дни, 
в които се събира целия град 
и пристигат множество гости. 
Не по-малко вълнуващо ще е и 
словото на кмета, което ни обе-
динява и прави единни, то офи-
циализира четирите дни и носи 
представителност, послания и 
смисъл, заслужаващи да бъдат 
коментирани.

Общинският бюлетин не се и 
съмнява в перфектното пригото-
вление на панаира и програмата. 
Пожелаваме и на вас, скъпи чи-
татели, приятно изкарване!
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