Слово
плюс

седмичник за общините
и кметствата

www. slovoplus. info

e-mail: slovoplyus@abv.bg, slovoplus@yahoo.com

Събитията от японската
атомна централа са

малко вероятни
в АЕЦ “Козлодуй”

В АЕЦ “Фукушима” се експлоатират 6 ядрени
блока с “кипящи” реактори (тип BWR). Реакторните
инсталации от този тип се характеризират с едноконтурна топлинна схема, т.е. водата (топлоносителят),
която се подгрява и изпарява в реактора, задвижва
турбогенератора. Реакторните инсталации, с които
са съоръжени всички японски централи, се характеризират с изключително висока сеизмоустойчивост,
превишаваща сеизмоустойчивостта на всички европейски реакторни инсталации. Това се обуславя от
високите проектни изисквания към реакторни инсталации, изградени във високосеизмичен район, какъвто е Япония.
Аварията в АЕЦ “Фукушима” не е предизвикана от
земетресението, а от последвалото цунами. Именно
то е извело от строя дизелгенераторните станции,
предназначени за аварийно електроснабдяване при
подобни ситуации. Това е проектен недостатък, конкретен за АЕЦ “Фукушима”�����������������������
���������������������������������
. Настъпила е надпроектна авария – пълно обезточване. В резултат на това
нормално спреният при земетресението реактор е
останал без работоспособни активни системи, необходими за привеждането на реактора в безопасно
“студено” състояние.
В АЕЦ�����������������������������������������
“���������������������������������������
Козлодуй�������������������������������
”������������������������������
се ��������������������������
експлоатират 2 ядрени блока с “водо-водни” реактори (тип РWR). Реакторните
инсталации от този тип се х�����������������������
арактеризират с двуконтурна топлинна схема, т.е. водата (топлоносителят),
която се подгрява в реактора, безконтактно изпарява
друга вода, която от своя страна задвижва турбогенератора.
● АЕЦ “��������������������������������������
���������������������������������������
Козлодуй������������������������������
”�����������������������������
е проектирана да издържи земетресение от 8-ма степен по скалата МедведевШпонхойер-Карник-64 (ускорение на повърхността на
земята – 0,2 g).
● В АЕЦ “Козлодуй” по проект са изградени три
системи за безопасност с независимо електрозахранване, всяка от които може самостоятелно да приведе
реактора в безопасно “студено” състояние.
● При модернизацията на двата блока в АЕЦ
“���������������������������������������������������
Козлодуй�������������������������������������������
”������������������������������������������
още преди пет години е изградена 4-та дизелгенераторна станция. Тя напълно може да замени
която и да е от наличните три.
● За блоковете на
�������������������������������
����������������������������
АЕЦ ������������������������
“�����������������������
Козлодуй���������������
”��������������
са разработени подробни процедури за управление на аналогични
аварийни процеси.
Допълнително, със средства на АЕЦ “Козлодуй”,
е изградена полустационарна система (стационарно
разположени помпени аграгати и мобилна дизелгенераторна станция) за аварийно охлаждане на реактора, посредством системите на �����������������������
II���������������������
контур. Към системата може да се включи и независим източник на охлаждаща вода, например противопожарен автомобил.
Отдел “Връзки с обществеността”
на централата

17 - 23 МАРТ 2011, ЦЕНА 0,30 ЛВ.
ГОДИНА XVI, БРОЙ 11 (771), ISSN 1310 - 9693

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”
ЕНЕРГИЯ ЗА ЧИСТА ПРИРОДА
KOZLODUY NPP

Петър Цветковски, кмет на община Борован:

България има
264 общини,
а не 30
привилегировани
Средствата от ЕС са блокирани и
проектите се връщат дори без мотиви
Елеонора Цанова

Едва тридесетина общини в
България могат да се похвалят, че
са добре и че си връзват парите,
останалите загиват. С тази тревожна констатация се върна от
поредната среща на Националното сдружение на общините в България Петър Цветковски - кмет на
Борован.
"За управляващите изглежда няма други общини, освен
София, Пловдив и още няколко

големи града. В България има
десетки малки общини, които се
мъчат да правят нещо и го правят,
но така като че ли затъват още
повече",споделя той. Петър Цветковски смята, че общините са
подложени на тотални проверки
и контрол. Последната в Борован
е била проверка на европейските
проекти, по които работят и с
които кандидатстват, от страна на
ДАНС. И той пита, с какво борованските проекти застрашават

националната сигурност,
та трябва да бъдат проверявани от ДАНС. С тези
размисли, изречени на
глас, той подкрепя Декларацията
на Националното сдружение на
общините до управляващите с надеждата техните искания да бъдат
чути и изпълнени в срок. Цветковски споделя и други свои тревоги.
Според него, основният проблем
на общините е, че средствата от
Европейския съюз са блокирани и
проектите на общините се връщат
без никакви мотиви.
(Продължава на стр. 5-а)

Италианци инвестират
15 млн. евро във Враца
За изграждане на завод за сферични кранове, в който ще работят 150 души

Цените са крайни, в лева, с включен ДДС.
Към тях са включени отстъпки:
35% + 5% за плащане в брой.

При поръчка на AI и PVC дограма
получавате комарник.
Промоцията важи до 31.03.2011 г.
гр. Монтана, бул. "Трети март" 71,
тел. 0882/270 647.

Кметът д-р Костадин Шахов и
Якопо Рокка, собственик на италианското дружество „О.М..С.
САЛЕРИ ИСТЪРН ЮРЪП”
подписаха договор за покупкопродажба на терен, върху който
ще бъде изграден нов завод за
производство на сферични кранове. Имотът е с обща площ 25
008 кв.м. Намира се в местността Гладно поле. Продажната
му цена е 500 200 лв. без ДДС.
Предстои да бъде построен заводът и да започне да работи с
пълен капацитет до 6 години.
Инвестицията ще бъде направена на 3 етапа.
По време на първия ще бъдат
изградени сградите, ще бъдат
монтирани машините и линиите, необходими за производстве-

ната дейност. За това ще бъдат
похарчени 3 млн. евро. Ще
бъдат наети 30-40 работници,
уточни господин Якопо Рокка.
Още 12 млн. евро ще бъдат
инвестирани в останалите два
етапа. До края на третата фаза
ще бъдат разкрити общо 150
работни места.
Изграждането на завод за сферични кранове е втората инвестиция на италианската фирма
„О.М..С. САЛЕРИ ИСТЪРН
ЮРЪП” във Враца. Първата
е шивашката фирма „Р.Б.О.”,
която от 5 години работи в
града, а на работа са наети 135
души. „Много съм доволен от
досегашната съвместна работа с
Община Враца.
През изминалите 5 години сме

били в добри отношения, както
с местната администрация, така
и със служителите в шивашката
фирма”, каза след подписването
на документа г-н Якопо Рокка.
По време на срещата кметът
на общината сподели, че подписването на договора е важно
начинание, тъй като поредната
инвестиция, която италианското предприемаческо дружество
прави във Враца, е висока
оценка за града и хората.
От своя страна кметът д-р
Костадин Шахов се ангажира
общинска администрация да
съдейства за всички дейности,
които предстоят, и да бъдат
отстранявани съвместно всички възникнали затруднения.■
Слово плюс
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рез 2010 година 170 нови
П
потребители се присъединиха към мрежата на „Овергаз Потребителите

на
природен газ в Монтана
надхвърлиха 2000

Запад” АД в Монтана и така
броят на газифицираните абонати в града надхвърли 2000.
Това е 8% ръст на клиентите
за газоразпределителното дружество, което доставя синьо
гориво на 1834 домакинства,
148 сгради от публичния сектор и 28 промишлени предприятия.
Всички 2010 потребители в
Монтана ще продължават да
пестят от сметките си за енергия
и през тази година, защото преминаха от мазут, нафта и електричество на природен газ. През
2010-а икономиите им достигнаха
9,7 милиона лева. Най-много
спести промишлеността – 6,9
милиона лева, следват общест-

През 2010 г. те икономисаха 9,7 милиона лева
веният сектор с 2,1 милиона лева
и 1834 домакинства – 700 хиляди
лева (средно 32 лева месечно на
потребител).
Газифицирани са заводът за
акумулатори на „Монбат”, фабриката на „Берг Монтана Фитинги”
и производителят на велосипеди
„Крос”. Монтана е един от пър-

вите градове в страната, където
всички общински обекти (училища, детски градини, социални домове и административни сгради)
се отказаха от конвенционалните
енергоизточници и се отопляват
със синьо гориво.
Газоразпределителното дружество инвестира в изграждането,
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поддръжката и експлоатацията на 71 километра инфраструктура на територията на
Монтана. Трасето дава възможност на 7300 домакинства
от северозападния град да
ползват предимствата на синьото гориво.
В момента един киловатчас енергия, произведен с
природен газ, струва за домакинствата, клиенти на Овергаз Запад, 9,7 стотинки, а за
стопанските потребители
– от 7,6 до 9,2 стотинки за
киловатчас, в зависимост от
индивидуалната им тарифа. За
сравнение – същото количество
енергия, произведено с мазут,
струва в момента 13 стотинки,
с електричество – 15,5 стотинки, а с нафта за отопление –
20,9 стотинки.■ Слово плюс

Дилемата Белене
или 7 и 8 реактор
в Козлодуй
ИНЖ. ВЛАДИМИР УРУЧЕВ

България
без нова
ядрена
мощност
не може
да мине в
следващите
десетилетия
Нора Константинова
Кой път ще бъде избран от
България и кой ще бъде подкрепен от Европейския съюз?
- попитахме евродепутата от
ГЕРБ инж. Владимир Уручев,
дългогодишен специалист в
АЕЦ “Козлодуй”.
- Нещата в Белене са вече в
един много напреднал стадий
преди даване на лиценз за
строителство. Взети са под
внимание всички аспекти на
безопасност, в съответствие
с най-новите изисквания, в
момента се очаква разрешителното и да започне истинското строителство - заяви
депутатът в Европа от ГЕРБ.
Като специалист, той е категоричен, че всеки нов блок,
независимо дали е на готова
площадка или не, съгласно
нашето законодателство
минава през всички тези
процедури и хубавото е, че
лицензиране на площадката в
Козлодуй има.
Ако сега стартираме нов
блок там, за да достигне
етапа на АЕЦ – Белене, трябва да чакаме още две-три
години. Необходимо е да се
направят допълнителни промени в сградите там, да се
въведе нова техника. Моето
мнение е, че очевидно АЕЦ Белене е скъп проект, договаряме се все още до 31 март с
“Росатом” за поносима цена.
В Козлодуй ще излезе по-

евтино, там страната ни ще
трябва да финансира 1 млрд.
лева, има готови канали и
други съоръжения за износ
на ток, далекопроводите са
там, съоръженията за химическо очистване на водата,
цеховете за азот и кислород
също ще могат да се използват и това намалява цената.
Преимуществата са много,
дори плюс е наличието на
Учебния център за преквалификация. Единствено е отлагането с тези две-три години
на строителната част, оценка
на въздействието на околната
среда, преправянето на проекта и неговото лицензиране,
макар и в по-кратък срок
това да бъде.
Попитахме инж. Уручев, след
големия му опит на нашата
централа, каква е цената на
един нов ядрен блок. Той
сподели, че когато се строят
самостоятелно, или по двойки, блоковете излизат различно и още, че в момента
мощни богати консорциуми
и компании се насочват към
ядрената енергетика, взимат
заеми с високи лихви от
банки, тъй като проектите са
рискови, от силни банки за
15-20 годишен срок.
Мисля, че ние имаме две
възможности. Ако не постигнем удовлетворяващи финансови параметри при преговорите, да прекратим проекта
“Белене” и пренасочим обо-

рудването в Козлодуй. То е
поръчано, скоро ще бъде готово, а ако сега се поръча, ще
трябва да се изчакат отново
три-четири години.
Евродепутатът от ГЕРБ обоснова това и с пътната карта
на Европа до 2020 година
по отношение на енергетиката, в която се залага на
производство без въглероден
диоксид и на възобновяемите източници. Според него
решението за централите
“Марица” е да се направи
бързо улавянето на изхвърляния въглероден диоксид,
задържането и погребването
на тези газове, което може
да стане някъде дълбоко под
земята, в подземни кухини
или под вода. България има
като единствена сигурна
суровина и сигурен ресурс
въглищата, на които може да
разчита и определя цената, а
възобновяемите източници
на енергия в близките години
ще трябва да достигнат до 80
процента.
България не може да си
позволи две атомни централи, това ще струва някъде
около 15 млрд. евро, което е
половината от целия ни брутен вътрешен продукт. Това
е много скъпо, очевидно ще
има външни инвестиции, в
Белене имаме 51 процента,
което ще ни дава право на
решения. Когато се взема
решение обаче за нов блок

в Козлодуй, или построяване на централа в Белене,
решението трябва да не е
за момента, а поне за 20-30
години напред и с визия
накъде ще тръгне Европа и
новите технологии, които са
по-ефективни и това до края
на десетилетието ще стане
ясно - коментира инж. Уручев. Той каза още, че големите компании с много пари
и разполагащи с най-новите
технологии, се насочват към
старите европейски страни,
които сега правят подмяна на
енергийните си източници и
инвестират там. Никой няма
да дойде при нас, ако не направим някакви облекчения,
а руснаците са готови, те са
тук и въпрос е да се намерят
общите условия за съвместна
работа.
Работилият дълго време
като специалист и ръководител в Атомната централа Козлодуй евродепутат призна, че
в двата фонда за извеждането
от експлоатация на първи четвърти блок не са събрани
достатъчно средства, необходими за спазването на всички
изисквания. Късно, преди 11
години, е започнало набирането на пари в тези фондове .
За това разчитаме, да се
каже, в Брюксел официално,
че поне за два от блоковете
спирането ни беше наложено
под политически натиск и ни
беше обещана компенсация

за извеждането им от експлоатация. Така целим да отворим врата и получим финансова подкрепа и за следващия
финансов период - 2014-2020
година. Има разбиране във
всички политически групи
в Евросъюза, включително
и от зелените. Нужно е политическо решение, което е
наложително.
Над 800 милиона евро са
били предвидени за специфична технологична помощ
за извеждане окончателното
от експлоатация и безопасно
погребване на т.нар. малки
блокове, засега България е
получила около 500 млн.,
които реално са влезли и
страната ни, и е една от тези,
които добре усвояват тези
пари.
Според инж. Владимир
Уручев нашите евродепутати
ще подкрепят сума, която да
покрие цялостното извеждане на ядрените блокове и ако
се сметне, че за един блок тя
е 300-400 милиона евро, то за
четирите прави над един милиард и двеста милиона евро.
Споделя, че със сигурност
всичките тези пари няма да
ни бъдат дадени заради кризата, заради стагнацията във
всяка от европейските страни, но се надява, че ще имаме достатъчно средства за
покриването на всички разходи по извеждането и обезопасяването на блоковете.■
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В Лом обсъдиха проект за
изграждане на станция за отпадъци
В обекта ще бъдат инвестирани 1 846 844 лв.
Изготвяне на технически проект
за изграждането на претоварна
станция за отпадъци е главната цел
на проекта „Подобряване на инфраструктурата за управление на
отпадъците в община Лом”, който
общинска администрация изпълнява
по Оперативна програма „Околна
среда 2007-2013 г.” Техническият
проект, разработен от фирмата „БТ
Инженеринг” ЕООД, бе представен
на общественото обсъждане, в което
участваха кметът на Община Лом
Пенка Пенкова, медии, неправителствени организации, младежки
екологични сдружения и граждани.

Проектът „Подобряване на инфраструктурата за управление на отпадъците в община Лом се финансира
от Европейския фонд за регионално
развитие и от държавния бюджет на
Република България чрез Оперативна програма „Околно среда 20072013 г.” Той е на стойност 305 400
лв. Тези средства са предвидени за
изготвянето на технически проект,
изготвяне на ПУП, изоготвяне на
екологични оценки и други дейности, свързани с прилагане на екологичното законодателство.
С този инвестиционен проект
Община Лом ще кандидатства за

ПЕНКА ПЕНКОВА,
кмет на Лом

ДЕКЛАРАЦИЯ
от ХХ Общо събрание на
Националното сдружение на
общините в Република България

финансиране изграждането на
претоварна станция за неопасни
отпадъци, като общата стойност на
инвестицията е в размер на 1 846
844 лева.
Претоварната станция ще бъде
изградена на площ от 12 декара в района на разклона за село Трайково.
В станцията ще се събират и пресоват отпадъците, генерирани на
територията на община Лом, и след
това ще се транспортират до Регионалното депо в Монтана.
Отпадъците ще се пресоват в
специални контейнери, което ще
доведе до намаляване на разходите
за транспорт до депото в областния
град.■ Слово плюс

Програма “Euroscola”

ДО:

Председателя на 41-то Народно събрание;
Министър-председателя на Република България
КОПИЕ: Национален омбудсман на Република България
Ние, представителите на местните власти в България, на своето Общо събрание
от 1 март 2011 г.
■ като се основаваме на принципите на
Европейската харта за местно самоуправление;
■ убедени в необходимостта от поддържане на конструктивен и ефективен диалог
с всички институции в държавата за осигуряване на достоен живот на нашите граждани,
категорично настояваме:
1. За възстановяване на блокирания
процес на финансова децентрализация у нас
Кризата през последните години показа
по безспорен начин непригодността на наследената от миналото система на финансиране на публичните услуги и инфраструктурата на местно ниво. Икономическите
трудности сериозно засегнаха собствените
приходи на общините, като в същото време
държавата не ни оказа адекватна подкрепа.
Нещо повече - бяха намалени държавните
трансфери в основни сфери на дейност. В
резултат на това делът на общинските към
общите публични разходи спадна от 18% в
началото на мандата ни до 14% - сега. Настояваме Програмата за децентрализация
да се изпълнява коректно. Планираният за
приемане през 2010 г. нов Закон за местните данъци и такси да стане факт през 2011
г. и да стартира работата по нов Закон за
местните финанси.
2.За реална децентрализация на
управлението и адекватна законова
рамка за дейността на общините
На фона на усилията ни за подобряване
на работата на местните власти – с тревога отбелязваме, че се налагат тенденции в
законодателството, които противоречат на
принципите на децентрализация. Затова е
необходимо:
■ Да се реши болезнения за нас проблем
с блокирането на общинските сметки. Не
може поради финансови претенции към общините да се спира финансирането на социални заведения, детски градини и на други основни публични услуги за гражданите.
■ Да се прекрати установената със закон
практика за безплатно предоставяне право
на ползване на общински публични имоти
на корпоративни дружества в енергетиката
и комуникациите.
Недопустимо е общинска инфраструктура, изградена със средствата на местния
данъкоплатец, да се предоставя на частни
компании за безвъзмездно ползване. По
такъв начин е нарушено конституционното
право на общините да владеят и управля-

ват пълноправно своята собственост в интерес на местната общност.
■ Да отпаднат наложените за 2011 г. ограничения върху правомощията на общините по управление на местните финанси.
Недопустимо е въвеждането на забрана
за поемане на общински дълг за срок от 9
месеца до изборите. Местните власти имат
отговорности пред гражданите за своя конституционен мандат от 4 години, които са
длъжни и имат правото да изпълняват.
■ Да се промени принципно Законът за
обществени поръчки, защото в сегашния
си вид той блокира усилията на местните
власти за подобряване на общинската инфраструктура и услуги. В крайна сметка
общинските власти “обират” пред избирателите негативите от разнобоя в тълкуването на многобройните контролни органи на
европейските директиви и не дотам ясните
национални разпоредби. Държавата трябва да създаде ясни и еднозначно прилагани законови регламенти, които да осигурят
нормална среда за реализиране на общинските проекти.
3. За спешни мерки за спасяване
на общинското здравеопазване
Десетилетия наред гражданите от средните и малки общини са лишавани от конституционно гарантираното им право за
равен достъп до здравни услуги. С Националния рамков договор и въведените нови
медицински стандарти се предопределя
бъдещето на общинските болници – предстоят им фалити в следващите няколко
месеца. Като грижовни собственици и като
отговорна власт настояваме, преди да се
пристъпи към закриване на неефективно
работещи заведения да се създадат условия, които гарантират, че болните няма да
бъдат изоставени на произвола на съдбата. Затова изискваме прилагането на спешни законови и управленски мерки, които да
осигурят достъпа на гражданите до здравни услуги във всички райони на България.
Едновременно с това настояваме да бъдем
включени в процеса на реформиране на
общинското здравеопазване.
Ние, представителите на българските
местни власти очакваме спешна и адекватна реакция от страна на централната власт
за намиране на верните решения на поставените проблеми в интерес на гражданите
и за развитието на страната ни.
Настоящата декларация да бъде изпратена и до Комитета на регионите на ЕС и
Конгреса на местните и регионални власти
на Съвета на Европа.
1 март 2011 г., София

Мездренски
ученици бяха
евродепутати
Момчил Баев
В рамките на образователната програма “Euroscola”
ученици от СОУ “Иван Вазов” – Мездра, посетиха Европейския парламент /ЕП/ в Страсбург. 24-те младежи и
девойки на възраст от 16 до 18 години бяха специално
подбрани за участието си в проекта, чийто ръководител
е Йоана Константинова – преподавател по английски
език.
Целта на “Euroscola” е да насърчава младите хора да
опознаят ЕП, да се “включат” чрез симулирани заседания в работата му и дори да “гласуват” неговите резолюции. В момента, в който влязат в Европарламента,
те престават да представляват само своето училище, а
стават част от многоезичните работни групи, сблъскват
се с многообразието на различните етнически и езикови
особености на 27-те страни-членки на ЕС.
По време на “пленарната сесия” над 400 средношколци заеха местата на евродепутатите и се превъплътиха
в ролята им. Справиха се блестящо според оценката на
техните ръководители. Освен България, в ученическия
европарламент бяха представени още 18 страни. На
първото заседание участниците презентираха своите
училища, градове и държави. Впоследствие бяха разделени в шест работни групи, всяка от които дискутираше актуални теми като бъдещето на Европа и бедността, околна среда, енергетика и климатични промени,
безработица и социална изолация, демокрация и европейско гражданство, свобода на информацията.■
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Челопек грейна
в зимния ден
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Вежди Рашидов:

Всяка челопешка къща беше изнесла
на простора събираното от десетилетия
богатство, излязло изпод женските ръце
Пъстроткани халища,
черги с грейнали цветове, дошли от нашите
баби и майки, свилени
кърпи и ръкави, бродерии, с втъкани в тях
фигури и знаци, плетени
на една кука миля, пред
които бледнее и прочутата брюкселска дантела.
Всяка челопешка къща
беше изнесла на простора събираното от десетилетия богатство, излязло
изпод женските ръце.
Всичките тези хубосии
можеха да се видят на
селския площад в студената събота. На първия
по рода си Събор-изложение на народните
занаяти “Златни ръце
български”, десетки
гости бяха изпълнили
мястото между китната
къща музей “Баба Илийца”, новия храм “Свети
Димитър” и подстъпите
към Околчица. Дошли
бяха да усетят и станат
съпричастни към мотото на изложението, под
патронажа на областния
управител Пепа Владимирова, “С поглед към
миналото, с мисъл в
бъдещето”. Инициативен
комитет, с председател
Стефан Илиев - директор на Областно пътно
управление - Враца,
Пенка Драганова и Василка Манчева - потомки на Вазовата героиня
Баба Илийца, художникът Кирил Беков, етнографът ст.н.с. д-р Йорданка Манкова, Росица
Кузманова - управител
на мемориален комплекс
“Ботев път”, и експертът
от Врачанската община
Радосвета Крумова, си е
поставил една изключително трудна, но заслужаваща всичките усилия
патриотична цел.
Стартирайки с това

изложение, което показа красивите, влияещи
на всичките ни сетива
предмети, извадени от
ракли и сандъци, в които
жените са вплели своето изконно чувство за
красота и подредба, да
ги направят достояние
на младите и на гостите
на Челопек. Красотата
в случая се сблъскваше
и с грозотата, но дори в
естетиката, според Исак
Паси, те вървят заедно.
На стъпки от изложените творения стоеше
недовършената огромна
сграда, която вече започва да се руши. Преди
четвърт век са поставени
нейните основи, днес
стърчат недостроени
тухлените стени, които
скоро ще рухнат. От
село Челопек искат тази
сграда, която е собственост на врачанската
община и на “Наркооп”
- Враца, да стане изцяло
общинска. Тогава, чрез
различни програми да се
търси начин за нейното
завършване и изграждането там на уникалния
за този регион Център
на българските занаяти.
Там, според инициаторите, отдали се изцяло
на идеята, а и според
цялото село, е мястото
на една постоянна експозиция, която да показва
сътвореното от трудолюбивите “златни ръце
български” и то да бъде
достояние най-напред на
младите, в това будно,
незатихващо село, а и на
туристите. Туристите,
които оттук могат да
направят разходка до
Черепишкия манастир,
до мястото, където е
убит Христо Ботев, до
най-красивите места на
надвисналия над селото
Балкан.
- България предста-

влява една градина, ние
днес посадихме цвете в
градината на културния
живот на България - каза
при откриването на събора Стефан Илиев и подари на дошлия в своето
родно село министър на
земеделието Мирослав
Найденов и на министъра на културата Вежди
Рашидов, на депутатите
Николай Коцев, д-р Янко
Здравков и Николай
Рашев, по една шарена,
ръчно тъкана торбичка,
в която освен глава лук,
скилидка чесън и суха
червена чушка имаше
и по един бял лист, на
който тези отговорни
държавни мъже, които
ни управляват сега, да
впишат на едната страна своите обещания за
изграждането на бъдещия музей, а на другата
страница след година да
дадат отчет.
- Идентичността на
българина е останала
като история благодарение на българските занаяти. И ако поразровим
българската земя, ще
видим, че оттам излиза
само това, което е сътворено от човешките ръце.
Надявам се това изложение да помогне на
културния туризъм тук и
това е може би бъдещето
- обещавайки подкрепа
на инициативата, поздрави гостите на събора
министърът на културата. Вежди Рашидов
обаче преди да пререже,
заедно с областния управител, лентата на първия
по рода си в този край
Събор на народните
занаяти, отправи и едно
предизвикателство.Обещавайки помощ за бъдещия музей, той подаде
един също така бял лист
на организаторите, на
ръководството на селото,

общината и областта.
- От десет дни сме
открили нови пет сесии,
отделили сме милион и
половина лева точно за
читалищата, за книги и
музейно дело, побързайте да попълните този бял
лист с ваши конкретни
проекти, предложения и
заедно да направим така,
че след година да открием този музей - хвърли
ръкавицата министърът.
Троянополският епископ
Киприян освети първото собствено знаме на
Челопек. Отсега нататък
то гордо ще се развява
до трибагреника и европейското знаме и ще
участва във всички празници на селото. Знамето
е дарено от художника
Кирил Беков и на зелен
фонд е извезано името
Челопек. Всички гости опитаха от вкусния
курбан. Тригласният
народен женски хор при
читалище “Огнище” в
Челопек, духовата музика от Враца и танцовият
състав при врачанското
читалище “Развитие”
дълго веселиха хората
на площада. А очите
им се пълнеха както с
красотата на изложените
творения на майсторите
от Челопек, така и на
гостуващите изделия на
народните майстори от
Смолян и Чипровци.■

СНИМКИ: АВТОРЪТ

"Златни ръце български", събор-изложение на народните занаяти

Елеонора Цанова

Няма
да пусна
“Радецки”
да плава
Докато съм министър, няма да пусна “Радецки” да плава, да се издавят децата и да
стане втори Охрид. Той си е една реликва и
ще си стои като музей. Пари за поддръжката
му като музей има и в момента, но за плаване, категорично не. Така министърът на културата Вежди Рашидов попари бляновете на
някои местни политици за предизборен круиз
до Виена с парахода легенда, но в същото
време попари и ентусиазма на учениците не
само от Козлодуй, но и от цялата област и от
страната, които вече се втурнаха да събират
пари за поредното спасяване на кораба “Радецки”, и то пак от децата.
В Челопек министър Вежди Рашидов, заедно с областният управител Пепа Владимирова, преряза лентата на първото, поне
за този край, изложение-събор “Златни ръце
български”. - Българинът е много талантлив
човек, той е битувал и създавал и е оцелял
благодарение на това, което умее да прави с
ръцете си най-добре. Надявам се, че желанието ви да откриете тук музей на народните
занаяти ще помогне много на културния туризъм - каза той.
Попитан, как се чувства културата в кризата
и как се спасява тя в трудните дни, министър
Рашидов бе категоричен, че често се бърка
културата и кризата. Според него, най- хубавите произведения на световните образци са
правени точно по време на криза. И обвини
част от културните дейци, че само искат пари,
а не представят творчески проекти. - Културата не я касае толкова парата, колкото политиката. Държавата не дължи никому нищо, не
дължи пари, тя прави политика и подпомага
развитието на определени участници. Засега
пари има, няма закрити театри, с реформата
там променихме начина на заплащането и то
става за продаден билет, а не за отчетен празен стол, това е реформата.
Трябва да бъдат по-гъвкави, защото Шекспир е измислил театъра като пътуващ
- сподели Вежди Рашидов. Той даде за пример добре развиващото се ново родно кино,
където отпуснатите повече пари дават добри
резултати и се постигна диалог с протестиращите кинодейци. Подчерта, че трябват повече
средства за развитието на музейното дело и
културния туризъм, защото “Алкохолният туризъм не е бъдещето на България, България
лежи върху Тракия, лежи върху Византия и
тези златни съкровища трябва да бъдат извадени и показани “.
Има пари, не е вярно, че няма и не само за
киното и театъра, а и за музеите, за археологията, читалищата, всичко това трябва да се
развива. Дай Боже повече пари и аз се боря
за това. Трудно е не само за нас, а и за всички българи. Апелирам към правителството и
дано догодина и културата бъде приоритет,
защото културата е основата на всичко, на
образованието, на развитието ни - бе призивът, отправен от подножието на легендарния
връх Околчица от културния ни министър.■

Слово за делника
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България има
264 общини...
(Продължение от 1-а стр)
Тези средства, твърди
той, са спрени, програмите са запушени за
нас, малките общини, и
проектите ни не минават не за това, че не са
добри, а за това, че няма
пари по програмите, за
които кандидатстваме.
А това, твърди Петър
Цветковски, не е точно
така. Направил е сметка, че държавата, която
се е разплатила с по-големите общини и фирми, дължи на малките,
а те са близо двеста,
средно между 200 и 300
хиляди лева.
Така те остават да
дължат пари на фирмите, които са работили
и реализирали вече
проектите им и те ще ги
съдят. Министерството
на финансите дължи
на община Борован
150 000 лева за последните две-три години.
Парите по програмата
за енергийна ефективност, където общините
са вложили средства в
ремонта, изолацията
на училищата и детските заведения, за да
се подобрят условията

и се намали разходът
на енергия, все още не
са им преведени. Като
пример дава училището
в Добролево за което са
дадени 80 000 лева по
програмата, а те са теглили заем 80 000 лева
по ФАР, направили са
всичко и чакат вече месеци да им бъдат върнати парите, като плащат
върху кредита лихви.
Предложението на
борованския кмет е по
Оперативните програми
за развитие на селските
райони управляващите
да сключват директно
договори със спечелилите изпълнители
на проекта, без да се
занимават общините.
“България не е в Народното събрание, нито в
Министерския съвет.
България е в тези
двеста общини, които
ни хранят .
Кметовете са избрани
от хората и ежедневно
контактуват с тях и
познават най-добре техните нужди и тревоги,
тук е истинската власт”,
в своя категоричен тон
споделя опитният кмет
на Борован.■

В с. Бърдарски геран, община Бяла Слатина
Светлана Караджова

Магията на
карнавала

Премина първият
фестивал „Фършанги”,
организиран от Народно
читалище „Съединение
1923” – с.Бърдарски геран. Мнозина с радост
подкрепиха инициативата
да превърнем традиционното веселие преди великденския пост във
фестивал, който да събира хора от
различни населени места в невероятната магия на карнавала. За да
стане факт този общ празник, благодарим на нашите приятели, които
се отзоваха от селата Гостиля,
Асеново, Трънчовица, село Брещя
от Румънски Банат, на малките,
големи и още по-големи жители на
Бърдарски геран, както и на всички
приятели на Бърдарски геран и
банатските българи, дошли от близо и далеч. Маскираните участници
тази година бяха над 80.
Храмът „Свети Йосиф” прие
вярващите от петте енории. Литургията от 10 ч. бе отслужена от
отец Стефан Калапиш, роден в
Бърдарски геран, а сега енорийски
свещеник на Трънчовица, и от отец
Койчо Димов, енорийски свещеник
на Бърдарски геран.
Фестивалът дължи своя живот на
ентусиазма на всички участници и
на скромните средства на читалището, но не би могъл да има този
размах, ако не бе подкрепен финансово от дарителите: Кметство
Бърдарски геран; Ани Мирчева,
Димо Димов от Специализирано
поделение за преработка на радиоактивни материали – гр. Козлодуй; Дамян Дамянов (София);

геран в деня на фестивала.
В хумористичния концерт
дадоха тон домакините,
последвани от пенсионерите от с. Трънчовица, които
демонстрираха певческото
и хумористично майсторство, характерно за всички
потребителна кооперация „Скът”;
жители на селото, от което
народно читалище „Развитие 1892” е родом големият актьор Григор
– гр.Б.Слатина.
Вачков.
Фестивалът бе открит от Мария
Преди да плисне карнавалната
Караджова, председател на чишумотевица, настроението бе поталищното настоятелство, която
дгрято с майтапчийските песни,
обяви, че на 2 март пристигна ноподготвени от невероятната група
вината за нов одобрен от Фондация на село Гостиля, подкрепена от
„Лале” проект под наслов „Всички младото поколение на семейство
поколения заедно” с обединени
Банчеви. Шествието обиколи цендве цели – ремонтиране на една от тралната част на селото с музика,
залите на читалището, разширява- кръшни хора и усмивки, въпреки
не на Дневния център за работа с
пронизващия вятър.
деца „Палкенче” и превръщане на
На площада участниците бяха
“Фършанги” във фестивал.
посрещнати с обяд и вино, преЦветомила Спасова, кмет на
доставени от кметство Бърдарски
Бърдарски геран, поздрави всички геран.
присъстващи и пожела на начинаСъстезателните игри събраха
нието да прерасне в традиционен
ентусиасти да изпитат уменията
фестивал.
си в „бърборенето” и да извадят
В една от залите на читалището
своята паричка от паницата. Госбяха разположени изложби, подтите от Трънчовица представиха
готвени и подредени с любов от
своя обичай „Камила”. Акцент бе
д-р Мария Пенкова от Бърдарски
изпълнението на ансамбъл „Брест”
геран, Мария Иванова от Асеново
от село Брещя, Румънски Банат.
и семейство Банчеви от Гостиля.
Под звуците на банатска музика и
“Фършанги” е веселие, изразено български народни танци нашите
с много смехории, от които напра- събратя демонстрираха красотата
во да те заболи коремът или да
на банатската българска носия.
останат следи по очерненото ти със
По време на бала с маски бяха
сажди лице от сълзите, пролети от връчени грамоти на всички маскисмях, а не от тъга.
рани участници.
Маски, странни персонажи,
Отличени бяха най-оригиналникриещи лица, които разпознаваме
те костюми, децата, участвали в
само по очите и усмивките. Всичко конкурса за рисунка, и авторите на
това заля улиците на Бърдарски
изложбите.■

Слово спектър
►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

17 - 23 март 2011
ч 17 Преп. Алексий, човек
Божий (Прежд. лит.)
п 18 Св. Кирил, патр.
Йерусалимски
с 19 Св. мъченици
Хрисант и Дария.
Св. преподобни Тома,
патриарх Цариградски
н 20 † Неделя на Великия
пост Св. Григорнй
Палама. Преп. отци,
избити в манастира „Св.
Сава“.
п 21 Преп.Йоан
Лествичник. Св.
преподобни Иаков
Изповедник
в 22 Св. свещеномъченик
Василий, презвитер
Анкирски.Св. преподобни
монах Исакий. Св.
мъченица Друсила
с 23 Св. свещеномъченик
Никон и неговите двеста
ученици.Св. преподобни
мъченик Лука Одрински
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►КОНКУРС

►ПРОЕКТ

Община Мездра,
Туристически комплекс “Дядо Йоцо гледа”
и Съюзът на българските писатели

обявяват
III национален литературен
конкурс за разказ
“Дядо Йоцо гледа”
Без възрастови и други ограничения.
Творбите /до 5 печатни страници, в три
екземпляра/ изпращайте до 20 май 2011 г.
на адрес:
Мездра 3100, област Враца, Община
Мездра, ул. “Христо Ботев” № 27, стая
211, “За конкурса “Дядо Йоцо гледа”.
Разказите трябва да са свързани тематично
с обичта към Родината и преклонението
пред нейните красоти.
Конкурсът е анонимен – в плика се поставя
по-малък запечатан плик с данните на
автора.
Наградите: I награда – 800 лв.; II награда
– 600 лв.; III награда – 400 лв., и две
поощрения по 300 лв.
Награждаването на призьорите
ще стане на 26 юни 2011 г.

Д-р Петьофи
Дамянов
(психиатър)
гр. Монтана,
208 кабинет,
Поликлиника, ет. 2
Понеделник и
четвъртък
от 8.30 до 16.30 ч.

0898/652019

Доставка само в област Монтана.
Износ за чужбина.
Тел. 0887/403763

“М Е Г А С Т Р О Й - 8 9” Е О О Д

PVC и AL дограма
Външни и вътрешни щори
Интериорни и
блиндирани врати
Сенници, комарници

ПГСАГ „ПРОФ. АРХ. СТЕФАН СТЕФАНОВ” – МОНТАНА
С ПРОЕКТ ПО СЕКТОРНА ПРОГРАМА
„ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ”
За първи път учениците на
Професионална гимназия по
строителство, архитектура и геодезия
„Проф. арх. Стефан Стефанов” ще
получат възможност да осъществят
мобилност с цел практика в Германия.
Двадесет ученици ще пребивават и
работят три седмици от 04 до 24 април
2011 година в Берлин. Това става
възможно, благодарение на спечелен
проект № 2010-1-BG-LEО01-03382 “Нови
професионални умения и компетенции в
парковото строителство и озеленяването”
от гимназията по Секторна програма
„Леонардо да Винчи”, дейност
„Мобилност”.
Цел на проекта е получаването на нови
професионални умения и компетенции
в областта на парковото строителство
и озеленяването, чрез провеждането на
практика в реална среда за придобиване
на практически опит.
Цялото това предизвикателство е
отправено към учениците от 11 и 12 клас.
За участието си в проекта те са избрани
след участие в конкурс по критерии,
определени предварително, и чрез
полагане на тестове по професионална
подготовка и по немски език. Учениците
в продължение на 3 месеца ще преминат
и през допълнителна професионална
подготовка по специалността (300
уч. часа) и по езика (100 уч. часа),
необходими им за успешното провеждане
на практиката, след което отново ще се
явят на изпит.
По време на мобилността участниците
ще работят съобразно специалността
си и предварително съгласуваната
програма на практиката, съобщи екипът
по проекта. Инж. Красимира Каменова е
ръководител, а инж. Людмила Григорова
е координатор, които са уверени в успеха
и качественото изпълнение на проекта.

ПК “Наркооп” – Монтана
Централен гастроном
предлага:
• кафе лунго (дълго) – 0,35 лв.
• нескафе със сметана – 0,40 лв.
• кафе капучино – 0,65 лв.
• кафе еспресо – 0,30 лв.

Отстъпка 35%
гр.Монтана, ул.”Васил Левски”1
(паркинга на такситата до автогарата)

Телефони:
096/305 777, 0878477737
0879360581, 0879360896
За консултации и въпроси
по всякакъв вид кожни
заболявания търсете

д-р Пламен Узунов
на тел: 096 389 309
и 0882/008 112
или в поликлиниката в
Монтана, ет. 4, каб. 406
от 14,30 до 16,30 часа

Д-р Даниела
Стоянова

oбщопрактикуващ лекар,
специалист по
Обща медицина

Всеки работен ден
от 8,00 до 13,00 часа.
Набира пациенти.
Тел. за контакти:
096 389 346

“Елимекс” – Монтана

“АПОЛОН-21” ООД,
Монтана
ул. “Цар БорисIII” № 11
Поликлиника,
кабинет 106

Бул. “Трети март” – 48 тел. 096/306238

тел. 096 306 969 GSM: 0886 922 092
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Приемащата организация в Германия
е ILE – Berlin. LE-Berlin / Институт
за учене през целия живот/ е частна
образователна институция, създадена
в началото на 2007 година. В рамките
на програма „Леонардо да Винчи” през
2009 г. е организирала краткосрочни и
средносрочни настанявания за около
100 ползватели от университети и
професионални училища. Опитът на
служителите в областта на теорията
и практиката на професионалното
образование и обучение, работата
им при изпълнението на проекти
по мобилност с цел практика,
дава възможност за организиране
и изпълнение на практическата
програма, предвидена в проектното
предложение, осигурява възможност
за практика в реална работна среда
и развитие на професионалните
умения на ползвателите и постигане на
крайната цел на проекта – повишаване
на професионалните умения и
компетенции на участниците и бъдеща
професионална реализация на пазара
на труда.
В края на мобилността LE-Berlin ще
оцени постигнатото от учениците и ще
издаде сертификати за проведената
практика и продобитите знания и умения.
„Радвам се, че проектът вече дава
резултати – учениците са много помотивирани в отношението си към
учебния процес и професионалната
гимназия”-сподели вчера ръководителя
на проекта.
Публикацията отразява единствено
възгледите на автора, Европейската
комисия и Националната агенция не
носят отговорност за начина, по който
представената информация може да
бъде използвана.

ПК “Наркооп” – Монтана
Нашият хляб е от натурални суровини
без консерванти и генномодифицирани
организми (ГМО)!

Пазарувайте здравословния хляб
от магазините на “Наркооп” и
Централния гастроном в Монтана.

Слово спектър
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Интересно, но не много известно

Кой е създателят на
ралито “Париж – Дакар”

Състезаващият се
със съдействието на
Корпоративна търговска банка български пилот Петър
Ценков с четириколка “Кан-Ам Ренигейд
800” се превърна в
първия нашенец,
който постига подобен успех в найпопулярното рали
“Дакар” при дебюта
си в категория ATV
(другият ни пилот
Тодор Христов не
успя да финишира).
Това е и поводът да
задоволим интереса
на нашите читатели
в отговор на въпроса кой е създателят
на “Париж – Дакар”
(първото наименование на най-атрактивното рали в
света).
Историята датира
от 1977 г., но става
известна едва през
1983 г. Тогава пилотът Тийери Сабин
(многократен победител в обиколката на Франция)
доверява своите “изповеди” пред
журналистката Жозефин Ноа,
публикувани в притурката на в.
“Поан”. Пилотът се състезава по
трасето Ница – Абиджан и има
нещастието да се загуби сред пя-

с бележка “Връщам
се след един час”.
Изпълнява обещанието си, но въпреки
настоятелното кръжене над зоната на
падането, не забелязва катастрофиралия.
Настъпва нощта и
самолетът се отдалечава. Тийери Сабин
се готви за може би
последната му нощ
сред пясъците на
Сахара. И тогава за
втори път Девата от
Лурд, която той продължава да стиска
в ръката си, му дава
знак. Самолетът
спасител се връща
ствено на провидението. Три
и осветява мястото,
дена се върти в кръг на едно където е падналият, с мощни прои също място. В утрото на жектори. По-късно автопилотът ще
четвъртия с талисмана на разкаже за тайнственото светещо
р
ъ
Пет “До- Фатима в ръка сяда на
т
о
кълбо, което го кара да направи
л
и
а
т п елувка з
си
рския
Бълга получава ц ръщането ли мястото, където е паднал спасителния завой обратно. Впов
ав
в очакване на чудото или следствие то се превръща в кръст,
ра
Ценко шъл” при з улярното ХИВ
смъртта.
чиято светлина показва мястото
бре доот най-поп СНИМКА: АР
Решава да изчака още на изпадналия в беда човек. Така
у нас а “Дакар”.
2 дни, за да се самоубие и
той е спасен, а Тийери Сабин се
в свет
според традицията на местзаклева да организира в пустинята
ното племе туареги легнал
зрелищно автомобилно състезание
съците. Знае само, че се намира
по очи под парещото слънце. След на това място. Появява се ралито
на 50 километра от планината
дълго и мъчително очакване чудо- “Париж – Дакар” (сега известно с
“Ами Фазан”, висока 1000 метра.
то се превръща в реалност. Появя- по-краткото наименование “Дакар”,
Хрумва му да я изкачи, но е примногохиляден състезателен маршнуден да се върне поради изтоще- ва се самолет (пилотиран от Жан
Мишел Синет).
рут и атрактивна надпревара на
нието от непоносимата горещина
Забелязал крушенеца сред пясъ- мотоциклети, автомобили, камиони
и глад. Решава да се отдалечи от
ците, той му хвърля храна и вода
и четириколки в категория ATV).■
планината и да се довери един-

Български пилот
заслужи признание
за 13-ото място при
ATV-тата на пустинното
рали в дебютното си
участие

►РЕТРО ФУТБОЛ

Първият клубен шампион
в историята на футбола
След края н пролетния полусе- дателят на спортния комитет на
най-разгромният резултат между
зон от подновеното първенство
клуба Уилям Судел, който още
местни отбори! Имат и други изна страната ще бъде определен
тогава поема ролята, известна
ключителни постижения – през
новият първенец. Друг път сме
в наши дни като “мениджър”.
сезона 1887/1888 г. записват 42
писали за първия клубен шамСам той е невероятен тактик,
поредни победи, в това число и
пион у нас – варненския “Влаправещ разборите с помощта на над най-силните като “Бърнли”,
дислав”, но сега наши читатели
черна дъска и тебешир – нещо
“Дарби Каунти”, “Уест Бромич”,
се интересуват кой е първият
нечувано за онова време. Състе- “Евертън”, “Болтън”, “Уулвс”
клубен шампион в света. “Живи- зателите, които довежда в клуба, и “Блекбърн Роувърс”. Твърде
те архиви” пазят спомена за осса сред най-добрите /централкуриозно звучи фактът, че тогава
нования през 1881 г. английски
ният нападател Джони Гудъл е
“Престън” е най-добрият отбор в
“Престън Норд Енд”, доминизвездата на отбора, през сезона
Англия, без да е спечелил нещо
ращ по невиждан начин в пери1885-1886 г. вкарва 50 гола в 56
значимо. През 1988 г. достига
ода между 1883-1890 г. И както
мача и е популярен като пионер
до финалния мач за купата /
сочат документите, клубът
първият, в който се знае, че
печели не само първата шам- ● Най-съвършеният,
вратите на стадиона ще бъдат
пионска титла и купата в ро- най-постоянният отбор в
затворени преди началото и
дината на футбола, но прави
отбелязва зрителски рекорд –
историята на футбола.
това и без допуснат гол.
19 000/, обаче губи от “Уест
● “Престън” печели първата Бромич” с 1:2.
Нека приемем фактите с
една уговорка, че би било
шампионска титла в Англия Следващият сезон е пърневъзможно да сравняваме
след основаването на
без загуба и купата в същия вият
отбори от различни епохи,
Футболната лига. Този път
просто защото футболът се сезон – изключителен дубъл “Престън” не допуска ние променил много по отнокакви изненади, като редом с
шение на използваните схеми
на тактическия футбол/. “Пресшампионската титла успява да
за игра, правилата, мрежите на
тън” има в състава си и първия
спечели и купата. В цялата истовратите даже и всичко друго,
чернокож футболист Артън Уор- рия на английския футбол подокоето извежда футбола до съвтър, дошъл в клуба през 1886-а. бен дубъл по-късно ще направят
сем различни висоти от 1880
Освен че играе на вратарския
само “Астън Вила”, “Тотнъм”,
година до сега.
пост, той е и шампион на Англия “Арсенал”, “Ливърпул” и “МанОстава единственият начин да на 100 метра, изявява се като
честър Юнайтед”.
съдим за класата на един отбор
състезател по ръгби и крикет,
Първият клубен шампион на
по превъзходството му спрямо
по-късно преминава и през със- Англия завършва своето превъзостаналите по същото време. А
тавите на “Родъръм” и “Шефилд ходство над останалите чак през
в този смисъл “Престън” е имал Юнайтед”.
1893 г. Уилям Судел напуска
тогава “космическа” преднина!
Вярно е, че по онова време
клуба и става адвокат /по-късно
Северняците играят огромна
играта е атрактивна предимно
емигрира в ЮАР и става спорроля и в легализирането на про- във физически аспект, но и така тен журналист/, някои си отиват
фесионализма с привличането
постиженията на “непобедимитвърде рано от света на живите,
на състезатели от Шотландия,
те” от “Престън” са наистина
други се оттеглят.
превръщат най-популярната
впечатляващи. От началото на
През 1900 г. 6000 зрители идигра с топка в наука, използват
сезона през 1883 г. до февруари
ват на стадиона да видят старите
тактика и игра на пасове, с което 1889 г. от изиграните 366 мача те “непобедими”. И да разберат, че
извличат най-доброто от таланта губят само 35, а през октомври
те вече са в историята. Tехните
на футболистите.
1887 г. в турнира за купата на
наследници повтарят успеха им
Огромна заслуга за превъзход- Англия побеждават съперници– дубъл на титлата и купата, едва
ството на “Престън” има предсе- те си от “Хайд” с 26:0, което е
през 1938 г.■

Кооперативните съюзи
във Враца, Монтана и Видин
дават помещения
под наем за офиси в
административните си сгради
За справки телефони:
►092/66-07-21 и 66-07-19
►096/303-606
►094/600-371 и 600-360
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Похвално слово
за Нейчо Савчев
и още нещо Р
Теодоси Антонов
Не знам защо ни хрумна тези дни в зала “Кутловица” това, дето уважаваният стар гражданин
на Михайловград Ахмед Бабишев казваше още
преди половин век: “В нашия град само да си
футболист или турчин комунист – цена нямаш.”
Дали защото това важи и досега в Монтана – хортувахме си ние. Само дето комунисти няма. Така
обаче не мислят в Оряхово. Там един бивш кмет
прави друго – създава галерия. Нейчо Савчев.
Спортът, особено футболът, развлича вай-вече
простолюдието, оскотява го – това се вижда все
по-често и по-често. Запалянковщината е пагубна, освен че служи за електорат... И за най-долни
псувни в ефира над стадионите. А той, Савчев,
създава култура за бъдещите поколения. Със
свои средства и с помощта на общината. Прави
пленери по живопис, и то международни. По
няколко пъти годишно. Трупа картини. Прави
изложби из България и извън нея. И ето сега е в
Монтана. В галерия “Кутловица”. Човек отдаден
изцяло на изкуството. На мисълта, че естетичното възпитание у човека, усетът му за красота ще
ни спаси от набезите на пошлостта и сребролюбието, на агресията у младите.
Оряхово. Градът на проф. Марин Върбанов,
световноизвестен артист-художник, тръгнал да
обучава света как се прави изкуство… Създал е
плеяда български и чуждоземски творци със световна слава. Духовен и личен приятел на Нейчо
Савчев. Но нейсе…
По същия начин като Савчев мислеше в Михайловград някога председателят на окръжния съвет
за култура Любимка Даскалова. Всеки излишен
лев даваше за култура, за картини. Бореше се със
зъби и нокти за средства, болееше. Ето, за това
сега имаме безценната експозиция на галерия
“Кирил Петров", със своите класици от средата на
ХIХ до края на ХХ век, събирана в продължение
на десет години – гордостта на Северозапада. А
в днешно време, за последните двайсет лета, се
падат постъпления в галерията по половин картина на година. Да добавим и това, че парите за
разкопки за музея са нищожни, а още повече неговата експозиционна площ е твърде маломерна
за експозицията, която притежава.
Да се надяваме, че в бъдеще балансът при
парите за спорта – гълтач на милиони, и тези за
раздела “Други” ще бъдат в полза на последния.
За да не стане така, недрата на Монтана да крият
во веки прелестите на античността, а младите да
отвръщат поглед и бягат от неатрактивния и найнетуристическия град на Северозапада. Сполай
ни.
Чест и почитание към кмета Живков за храма
“Свети дух”, но дали той вечно няма да си остане
само започнат…■

Тихомир Йорданов

Античен мотив

Злободневно

Най-важно е да има магистрали.
Ще ги строим набързо, без провали.
До Турция най-дългата ще води.
До Гърция пък другата. Изгоди
ни дава третата. Тя стига до морето.
Ще сложим там американските ракети.
И трите ще ни служат с цел висока кръвта ни да източват в две посоки.
Това ще бъдат наши Термопили:
покорно ще лежим под три могили.

анната пролет на 1981 г. За първи път Рудната живота си, с което да забравим трудностите при
ни геофизична група, в която работех като
изкачването на върховете, знойното и изморително
ръководител на геодезичен отряд, трябваше да изпреминаване през падини и бродове, но никой от
върши проучвателни работи в землището на село
тях не забравяше, че лятото ще свърши, ще дойде
Гаганица. Моята задача бе да осигуря трасирана
есента, а после зимата и трябва в хубавото време да
площ, по която след мен щеше да вървят оператосе мисли за това, което ще дойде.
рите, за да извършат необходимите измервания със
Дойде есента, а с нея и краят на работния сезон.
специална геофизична апаратура.
През следващата 1982 година щеше да продължим
Бях се договорил с кмета на селото да ми осиработата си. Работниците обещаха да не се разгури на първо време пет-шест здрави и пъргави
боляват през зимата, за да се явят през пролетта,
пенсионери и на посочената дата и час те чакаха
когато ги призова, в същия състав – здрави и отпопред ресторанта на площада. Според изискванията чинали и по-бодри отвсякога.
ми всеки от тях държеше малка брадва, която щеше
Но на определената дата се явиха петимата: Луда използва за направа на колчета и за просичане,
кан, Петко, Димитър, Георги и Петър, нямаше го
когато трябваше да преминаваме през гориста
само нашият герой, “талисмана на селото”, Денко
местност.
Кризата. Петимата предложиха да отидем до дома,
Помолих бъдещите работници, всеки от тях да се в който живее и със сигурност ще намерим обяснепредстави и освен името си, което щях да впиша в ние за отсъствието му.
дневното си сведение, накратко да сподели нещо
На горния край на селото, от дясната страна на
значимо от живота си.
пътя за Черешовица, е двуетажната му къща. На
Започвам от най-ниския:
първия етаж, пригоден за живеене, няма никой,
- Лукан Иванов – кинооператор. /Любими актьо- вторият е все така без прозорци и врати – необири Сергей Бондарчук и Константин Кисимов./
таем. Но покривът… защо ли го няма покривът…
- Петко Георгиев – производител и консуматор на няма го половината покрив от източната страна!
собствени и чужди питиета. /Гордее се, че е свекър Какъв ли ураганен вятър го е вдигнал, та го няма?!
на най-екзотичната сна- Нали помниш – заха в селото./
почна да обяснява Лукан
- Димитър Станков
– как през лятото, най– бивш механизатор в
усърдно се стремяхме
МТС. /Майстор на цида си осигурим дърва за
гулки, а може и да свири
зимата, докато Кризата се
на тях./
криеше на сянка в кръч- Георги Марков –
мата или в беседката на
участник в боевете при
площада и казваше, че
Драва през Втората сведърва в такава жега не
товна война.
се берат. Зимата се оказа
Документален разказ
- Петър Лазаров –
дълга и люта, та е трябот Павел Джоков
анархо-демократ. /Баща
вало да свали гредите от
на Александър Лазаров
покрива и да ги изгори, за
– един от най-изявените
да не пукне от студ.
следователи в НМ./
Онемях от това. Да изгориш покрива над главата
Спирам при последния, оглеждам го… Висок,
си! Каква ли криза трябва да връхлети някого, за да
гърчав, стърчи остен над другите, небръснат, с
постъпи така!...
проскубани рижи мустаци…
Много отдавна, веднъж разговарях с прекрасния
- Аз… такова… казвам се Младен…
лекар и поет д-р Николай Истатков и споделих
- Кризата, Младен Кризата – в един глас допълтова, което не престава да ме учудва и до днес, във
ват останалите.
времето на сполетялата ни криза, а той каза, че ще
- Какво значи Кризата? – питам. – Защо сте му
мине време и хората ще забравят не само него, но
лепнали такова прозвище?
и всички мъдри глави, които е дала Гаганица на
- Защото е дълъг като Кризата от 1935 година –
родината ни.
осведомяват ме отново.
А постигнатото от достойните жители на родното
Взимам брадвичката му – ръждясала, назъбена,
му село ще бъде споменавано само, ако е прикачекато че да е взета от музей и никога да не си е слу- но към “славата” на онези, чиято ценностна сисжил с нея. Той разбира, че съм готов да му кажа
тема е пошлостта, предателството, безродието…
да си върви, защото от брадвичката му личи какъв
Не исках да вярвам на думите му. Но днес мога да
работник е, но някак виновно и добродушно наив- кажа: колко далече си виждал напред, приятелю!
но се опитва да се защити.
Ти, който толкова отдавна не си сред нас и ни гле- Аз… такова, още работя в ТКЗС-то, но кметът
даш от отвъдното с усмивка и болка.■
ми каза, че надницата при теб е по-така, та затова…
да поработя… няма да съжаляваш… вземи ме… не
ме връщай.
- Вземи го, вземи го – подкрепиха го останалите.
– Та това е Младен Кризата, талисманът на селото
ни. С него ще ни е по-весело и по-спорна ще ни е
работата.
Не го върнах, остана с другите.
След няколко дни домакинът на групата донесе
лъскави, наточени брадви, донесе и зачисли работно облекло на всеки от шестимата. Всички се
преоблякоха, само Младен не си смени протрития
шаячен клин, превързан с дебел шнур и то така, че
да не може в крачолите му да се мушне някоя гадина и да му съсипе “инсталациите”.
Така започнах работата с работници с толкова
различни характери, духовни интереси, съдби.
Обединяваше ги само като че ли необикновеното
им чувство за хумор. Не се минаваше работен ден
някой от тях да не разкаже някакво събитие от

Младен
Кризата

