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На 29 април за пръв път
в Европа 13 български об
щини получиха европейския
Етикет за иновации и доб
ро управление на местно
ниво: Димитровград, Добрич,
Долна Баня, Карлово,
Кирково, Кнежа, Лясковец,
Перник, Свиленград, Свищов,
Смолян, Столична община и
Търговище.
* Етикетът е сертифи
циран за базово качество,
удостоверяващ прилагането
на 12-те принципа на добро
то управление в общината
над определен праг.

www.slovoplus.info

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

Министър Трайчо Трайков:
На 12 май 2011 г. в АЕЦ
“Козлодуй” се състоя официална
церемония по откриване на
Хранилището за сухо
съхранeние на отработено
ядрено гориво (ХССОЯГ)
Лентата на обекта бе
прерязана от премиера
на Република България
Бойко Борисов, от ми
нистъра на икономиката,
енергетиката и туризма
Трайчо Трайков и от из
пълнителния директор
на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД
Костадин Димитров.
Премиерът Бойко
Борисов поздрави всички
участници в изгражда
нето на Хранилището,
с което се осигурява
решение на въпроса за бе
зопасното съхранение на
отработеното ядрено го
риво от 440-мегаватовите
реактори на АЕЦ “Коз
лодуй” за следващите 50
години. Министър-пред
седателят подчерта, че
сигурността е най-важна
при атомната енергети
ка и при използването
на атомна енергия, и по
жела на присъстващите:
“Бъдете живи и здра
ви и работете стриктно и
безаварийно.”
В речта си минис
тър Трайчо Трайков се
обърна към работещи
те в атомната централа с
думите: “Поздравления
за Хранилището за сухо
съхранение на отрабо
тено ядрено гориво. То
е алтернатива на извоз
ването на отработено
гориво, която ни дава
възможност за гъвка
ви решения, съобразно
пазарната конюнктура,
спрямо нашите жела
ния или други условия,
които ни дават възмож

ност да изберем единия
или другия подход. Това
е и нашата отговорност
към бъдещите поколения.
Това решение има иконо
мически ефект и е добра
практика за всеки ядрен
оператор в света, с която
АЕЦ “Козлодуй” може да
се гордее”, заяви минис
тър Трайков.
Съоръжението, изгра
дено на площадката на
АЕЦ “Козлодуй”, получи
разрешение за ползване
на сградата с протокол по
образец 16 (Акт 16) на 25
март тази година.
Проектът за изграждане
на ХССОЯГ е в съот
ветствие с Националната
стратегия за безопасно
управление на отработе
но ядрено гориво (ОЯГ) и
радиоактивни отпадъци.
Той е финансиран от Ме
ждународния фонд за
подпомагане на извежда
нето от експлоатация на
1-4 блок на АЕЦ “Коз
лодуй”, администриран
от Европейската банка
за възстановяване и раз
витие. Реализацията на
проекта се осъществ ява
от консорциум, съставен
от NUKEM TECHNOL
OGIES GmbH – GNS
GmbH – Германия, избра
ни като изпълнители след
провеждането на между
народен търг.
Хранилището е пред
назначено за съхраняване
на ОЯГ от 440-мегава
товите реактори на АЕЦ
“Козлодуй”. Общият
капацитет на съоръже
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Хранилището е
добра
практика за всеки
ядрен реактор
▲ Премиерът Бойко Борисов, министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков и из
пълнителният директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД Костадин Димитров по време на церемонията по официал
ното откриване на хранилището.
СНИМКА: ПРЕСЦЕНТЪР НА АЕЦ

нието е за 5 256 касети,
които ще бъдат разпо
ложени в контейнери
тип CONSTOR 440/84.
Технологията за су
хо съхранение е един
от най-съвременни
те и утвърдени методи в
световната практика за
управление на ОЯГ. Така
се осигурява дългосрочно
безопасно съхраняване за
период не по-малко от 50
години при удовлетворя
ване на международните
изисквания в тази област.
Окончателното въ
веждане на обекта в
експ
 лоатация се пред
вижда да стане факт до
средата на 2012 г., след
като Агенцията за ядрено
регулиране издаде лицен
зия за експ
 лоатация на
хранилището, съобщиха
от отдел „Връзки с
обществеността” на
централата.■

2 нови коли за социалния
патронаж в Криводол
М

алина Иванова, гл. експерт на До
машен социален патронаж в Кри
водол, получи от кмета инж. Николай Ива
нов ключовете на 2 нови автомобила. Те
са купени с пари от общинския бюджет.
Автомобилите ще гарантират бърза

та доставка на топла храна на възрастн
 ите
хора. Досега службата разполагаше с 3 ав
томобила, които са амортизирани.
Услугите на социалния патронаж пол
зват около 250 човека, разпр еделени в 12
населени места. ■

Слово за празника
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Областно състезание в Криводол

Галя МАРКОВА

Организатори са Община Криводол
и Регионален инспекторат по образо
ванието – Враца, със съдействието на
Областна комисия по безопасност на
движението, Центъра за методическа
възпитателна работа по безопасност на
движението, „Пътна полиция” – КАТ,
Българска асоциация на застраховани
и пострадали при катастрофи, Съюз на
българските автомобилисти и Български
Червен кръст.
Гости на празника бяха инж. Николай
Иванов – кмет на Община Криводол, Илия
Перчинков – председател на Общинския съвет,
Цветан Бенински – старши експерт „Физическо
възпитание и спорт” към Регионален инспекто
рат по образованието, гр. Враца, Валери Борисов
– Ръководител на Центъра за методическа и въз
питателна работа по БДП, Враца, Венцислав
Александров, инспектор сектор Пътна поли
ция КАТ, гр. Враца, Галя Георгиева, секретар на
Областната комисия по безопасност на движението,
Мирослава Георгиева, регионален представител на
Българска асоциация на застраховани и пострадали
при катастрофи, Тодора Тодорова, завеждащ отдел в
БЧК, Враца, Александър Атанасов, капитан на АМК
„Старт-Н-Криводол”.
Приветствено слово към участниците и гостите
отправи заместник-кметът на общината и заместник
председател на Организационния комитет за про
веждане на областния празник инж. Тошко Павлов.
В състезанието участв аха отбори от Врачанските
училища - СОУ „Козма Тричков”, ПМГ „Акад.

Скъпи съграждани, дейци в сферата на
образованието и културата, от сърце ви
поздравявам с Празника на българската
просвета и култура и на славянската пис
меност – 24 май!
Вековете доказаха, че “не се гаси туй, що не
гасне”, че няма сила, която може да побе
ди просветените народи. Българският език и
култура ще пребъдат! Нека за нас това бъ
де благородното дело, което все повече ще
обогатяваме.

Поздравления за 24 май

Светлин НИКОЛОВ,
председател на ОбС – Монтана

На учителите, които отварят очите и
душите ни за знанието, на
учениците – нашата надежда, на
хората на духа, които почитат
уникалния български празник –

Честит 24 май!

инж. Славей КОСТОДИНОВ
кмет на Община Бойчиновци

Скъпи дейци на просветното и
културно дело, учители и ученици,
поздравявам ви по повод
големия български празник – 24 май!
Нека съхраним през вековете
националната си самобитност, традициите
и вярата на българина. Честит празник!

Иван БАРЗИН, кмет на Община Вълчедръм

инж. Любомир СЕРДЕВ*
През 70-80-те години на миналия век чес
то се подемаха кампании за пестене на всякакъв
вид енергоносители – бензин, горива, въглища,
електроенергия и т.н. Днес това е забравено и раз
хищението е станало ежедневна практика.
На този фон буди недоумение сериозното пред
лагане на "Проект за нова жп линия София-Видин",
изработен от испанци, австрийци и българи.

Вече 100 г. сегашната жп линия София-Видин
изпълнява функциите си много добре

При строежа й са били взети под внимание
фактите: население, природни дадености, иконо
мическо-земеделски възможности и развитие за
района. По онова време (пък и сега) строежът на жп
линия е бил събитие. Железопътният транспорт се
е оказал най-стабилният, най-товароподемен и не
зависим от сезоните.
Със споменатия “проект” се предлага нов жп път.
Кому е нужен той, като такъв си има?! Не изглеждат
убедителни представените цени, разходите за него,
местностите, дължината на линията и др.
И вместо по къс път до София, ще трябва да пъ
туваме чак през Столник и Витиня! Нито Монтана,
нито Ботевград ще се съгласят

новите им гари да са отдалечени на няколко
километра от градовете

Иван Ценов”, СУ „Св. Климент Охридски”, СОУ
„Христо Ботев” и два отбора от СОУ „Св. св. Кирил
и Методий” гр. Криводол.
Състезанието включваше тест, обхващащ въпроси
от познавателните структури, залегнали в учебните
програми за 5-8 клас, викторина, пъзели, устройство
и техническа изпр авност на велосипеда и тест, свър
зан с указване на първа долекарска помощ.
На първо място се класира отборът на СОУ
„Козма Тричков”, второто място е за отбора на СУ
„Св. Климент Охридски” и на трето място - отборът
на ПМГ „Акад. Иван Ценов”. Наградите на победи
телите връчи зам.-кметът на общината инж. Тошко
Павлов.
Награди получиха и децата, които рисуваха по те
мата за безопасността на движението.
Пред участниците беше представена и презен
тация за дейността на Автомобилен и мото клуб
„Старт-Н-Криводол”. А за доброто настроение на
всички се погрижиха децата от СОУ„Св. св. Кирил и
Методий” и ОДЗ „Славейче” гр. Криводол, и Инес и
Дани от спортен клуб „София – Средец” гр. София.■

Честит 24 май, скъпи дейци
на изкуството и културата,
скъпи учители и ученици!

Пожелавам ви с все същия пламък в душите
и сърцата да работите за нови творчески
успехи, за все по-богата култура, с която да се
гордее нашата община и да върви все напред
е нагоре!
Георги ПЕНКОВ, кмет на Община Оряхово

Уважаеми съграждани, приемете моите
най-сърдечни поздрави по случай 24 май!

Драги учители и дейци на културата, желая ви
щастие и здраве! Бъдете все така носители на
творческо начало и оптимизъм!
Скъпи деца, учете се и пазете наследството на
славянските просветители!
Да пребъде през вековете българското слово!
Тодор ИЛИЕВ, кмет на Община Димово

Честит 24 май!

Скъпи съграждани, нека този светъл празник
на българската писменост и култура все
повече ни вдъхновява за нови трудови и
културни дела, с които нашата община все повидимо да придобива европейски вид.

Нека енергията, мъдростта и обичта на
възрожденските будители никога не ви
напуска.

Николай Гергов, кмет на Община Грамада

Единствено Безденица и Враца са облагодетелст
вани. Мъничкото село Безденица може и сега да си
направи спирка, но ще има ли пътници на нея?...
С продължение на юг от Берковица с 2-3 туне
ла (а не с 2-25) под Петрохан до Костинброд, пътят
се скъсява с 50% и става около 40 км от Берковица
до София. За още по-къс сегашен път може да се
направят някои корекции на 7-а жп линия. На пря
ко трасе: Дреновец – Арчар - Дунавци, както и нов
2-километров тунел от Орешец за Белоградчик, а
не да се закриват жп отсечки и вадят релсите им
(за 20 г. са закрити и извадени релсите на 16 жп
отсечки, като тази от Червен бряг до Оряхово е дъл
га над 100 км). И вместо екологично чиста природа
с влаковете, се откр
 иват замърсяващи автобусни
линии.
Но щом като ще правим нова жп линия (старата
също ли ще я изваждаме?), то за трасе бих предло
жил предвиденото първоначално такова:

Монтана - Д-р Йосифово – Славотин – Смирненски
– Дреновец – Арчар – Дунавци – Видин

В тези села и градове има много население и пло
дородна земя. А в предлагания сега “проект” ще
се минава през диви местности и камънаци по ли
ния с десетки километри по-дълга от сегашната.
Изместването, и по този начин удължаването с ня
колко километра само през Габровница, се дължи
на тогавашен отказ на един селски депутат (по
добно на един врачански кмет). Влакът щял да му
плаши кокошките?! По споменатото трасе сега за
Видин минава шосе с около 30 км по късо, вмес
то предвижданата жп линия. При социализма бе
поставен и въпросът за жп линия до Ботевград и
Правец, но беше отхвърлен като неефективен. Се
гашният “проект” много си е харесал това трасе, но
как ли ще го направи ефективно?
Ако някой все пак наложи волята си и този “про
ект - измислица" се реализира, то Северозападът
още повече ще западне и опустее, а оредялото на
селение ще започне стремглаво да се топи поради
по-скъпия път, по-дългото пътуване и др. Но

с тунел под Петрохан (отдавна мечтан от
тукашното население), Северозападна България
може да бъде спасена и от миграцията

Тогава какъв е този зор за новия проект, защо
трябва да се прави нова линия и по чия поръчка е?
Очевидно е, че от проекта за нова жп линия ня
ма никаква полза, а обратното – голяма вреда. Ще
се пръснат маса народни пари. Полза ще имат само
неговите проектанти и строителите му. Дори е много
възможно да се докарат испански и австрийски ра
ботници. И там има безработица.
Бих предложил още един вариант: в чужбина се
възраждат за местни нужди за къси разстояния или
като по-пряка жп връзка

теснолинейните железници като по-изгодни

Защо да не се върнат и у нас? Те са много не
обходими през зимата при заледявания, когато
автобусите не могат да пътуват и често стават
катастрофи.
Важно е да се прецени дали този или друг проект
ще бъдат изгодни както за населението, така и за
държавата ■

*Авторът е дипломант за транспорта на СИВ, за
вършил и външна търговия в УНСС, електроника в
Полша и френска филология.

Нови стихове

Контур
приложение на “СЛОВО плюс” за култура

®
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Радослав ИГНАТОВ

***

ЗАЩО ДА ОБЯВЯВАМЕ ЗА
БЕЗПРИСТОЙНОСТ,
невежество
и лудост движенията на варварина –
зарад бляскавината в погледа му,
взрян в лумналия огън?
Извън познатото познание, той
просто варварин е, и
не търси с натежало и замислено
лице
брод в пламъка,
нито в клатушкащата се с изящен
мелодраматизъм
в ленивия си ход дълбинна морска
шир,
той не брои черупките на
необятното небе,
накъсано от лунен блясък –
не поради друга някоя причина, а
защото вече е завзел
и небе, и суша, и вода.

***

ДА СЕ ЗАВЪРНЕШ ТОЛКОВА НАЗАД
ВЪВ ВРЕМЕТО,
че да го превърнеш във
пространство –
и в ослепителното бяло на
пулсиращата пред ума ти тъмнина,
откриеш ли танцуващата фигура на
голото момиче,
зарад което всичките жени
нататък ти се струват вещици,
животът ти е вече свършен.
Съзрял пращящите искри на
девствен свян,
примитан от набръчкания вятър,
зареян в необята,
съгледал морския безкрай,
не ти остава нищо друго, нищичко.

***

НАЗАД ОЧИТЕ МУ СА ВГЛЕДАНИ:
ПРОВАЛ, КОПНЕЖ, ПОКРУСА
- лицето му е живата картина на
нещо, случило се вече,
и колко повече забравя, все по-мъдър
става.
Ала ръцете виснат като празни
ръкавици.
Магнитни мигли: домът пустее –
износени обувки,
пълни и удавени от прах, пяна,
паяжини, шум, стъпки,
струящи през стени и подове,
нащърбена,
ръждясала лъжица;
детето някъде далеч, далече се е
скрило да не го намери никой,
но и никой го не търси: роякът
дечурлига, подобно него
от цяла вечност обитават клоните
на
мъртвото дърво –
огромен лабиринт, където
тъмнината се сгъстява.
Отдавна всички дни са винаги
еднакви под полъха на нощите,
и всичко тук
завинаги останало е само чувство.
Това не е дотолкова красноречиво,
доколкото е живописна
гледката на покоряващия мозъка
сияен мързел
пред вида на плъпналите змии в
орнаментите на дървореза
върху трона пред черковния олтар
сред изоставената селска църква.

Младежки духови оркестри

свириха във Вършец
Крум КРУМОВ
Пет младежки духови оркестъра от
училища в Монтана, Разград, Вършец
и селата Новачене – Софийско, и
Гложене – Врачанско, свириха на на
ционален преглед на младежките
духови оркестри, който се проведе
във Вършец на 7 май т.г. Оркестрите
дефилираха с музика по централните
улици на курортния град и изнесоха
концерт на подиума пред читалище
„Христо Ботев”.
Прегледът е организиран за вто
ра поредна година от общината във
Вършец. Той е бил традиционен през
80-те години на миналия век, а след
дълго прекъсване е възстановен през
пролетта на миналата година.
Кметът на Вършец Боряна Бончева връчи наг
ради на участниците и заяви, че макар те да са

били по-малко от минала
та година, то изпълненията им са били покачествени ■ СНИМКИ: АВТОРЪТ

Враца - столица на балканския театър
редставяйки пред
П
журналисти афи
ша на 22-ото издание на

международния, тази го
дина традиционен фести
вал на малките театрални
форми, директорът на вра
чанск ия театър Анастас
Попдимитров бе горд, че за
първи път международното
гостуване става под егидата
на НЕТА - нов европейски
театър, сдружението, ко
ето обхваща всички голе
ми фестивали в Европа.
Заедно със селекционера
на българската част от фес
тивала Явор Койнов и те
атроведката Инна Гюлева
те разкриха пред медиите
интересни неща, свързани
с тазгодишния Национелин
фестивал на малките те
атрални форми. За първи
път НЕТА прави издание на
камерен фестивал, а Враца
е предпочетена пред Варна
и София, които също чле
нуват в тази престижна те
атрална общност. За първи
път ще бъде представен и
летопис на фестивала, прос
ледяващ в текст и снимки
всичките негови издания
през годините.

Висша драматургия и
актьорско съзвездие
Това пиршество на духа ни предлагат организаторите
и участниците в поредното издание на врачанск ия
Национален фестивал на малките театрални форми,
който стартира в понеделник
Ели ЦАНОВА

Враца има уникалния шанс да бъде домакин
и паралелно с националния фестивал, да учас
тва в организирания за първи път в България
фестивал под егидата на НЕТА, международна
организация, обхващаща всички най-големи
фестивали в Европа, на която нашият град съ
що е член. За първата си изява сме предпоче
тени пред столицата и Варна - заяви директо
рът на врачанския Драматично-куклен театър
Анастас Попдимитров. Той изреди привле
чените за участие театрални трупи от Битоля
- Македония, Питещи - Румъния, Сараево,
Босна и Херцеговина, Крагуевац - Сърбия.
В продължение на тези дни Враца ще се
превърне в театрална столица на Балканите, а
за откриването ще присъств а министърът на
културата на Черна гора.
Тазгодишният селекционер на българ
ската програма Явор Койнаков представи
театралните заглавия, участващи в във фести

валната надпревара. Ние домакините имаме
привилегията да се включим с две заглавия “Изгубени в звездите” от Семьон Болотникoв,
с което ще бъде открит фестивалът на 16 май,
и “Столове” по Йожен Йонеско, съвместн о с
Малък драмск и театър - Битоля. В благород
на битка за отличията на феста ще се вклю
чат столичните трупи: Театър 199, Театър
“Възраждане”, Малък градски театър “Зад
канала”, Младежкия театър “Николай Бинев”
и още, Пловдивският драматичен театър и те
атърът на Стара Загора.
Тази година фестивалът залага на сил
на драматургия. Сред авторите са Жан Пол
Сартър, Орхан Памук, Едуард Олби, Йонеско,
Гогол. "Всяка година не се ражда изключител
но театрално събитие. Обикновено това става
на фестивали и затова Враца е особено важно
място в съвременния български театър" - спо
дели театроведът Явор Койнаков.
(Продължава на 8-а стр.)

Контур

БРОЙ 1 (16), 19 - 25 МАЙ 2011

Зад гърба ти
морето е
постижение...
Никола Радев,
“Седем ключа на вода”,
проза, ИК “Труд и право”,
2010 г.

Индия, които се забавляват, като хвър
лят пари на бедните деца, за които те
се бият (“Мусowwwwwнни дъждове”).
Неговото силно социално чувств о не ни
оставя равнодушни към човешките дра
ми по света, които писателят е срещнал
или са му разказани. Завладява ни него
ния свят и да проумееш важни истини
вото съчувствие към хората, каквито и
Параскева МАРКОВА
за човешкото битие. Не бих казала, че в да са те, където и да са по света.
Моряшките истории на писателя
героите си Никола Радев е вложил само
Прочитането на една книга е емоци
Никола Радев, поднесени в новата му
своята представа за българск ата съдба,
онално приключение, радостн
 а емоция.
книга “Седем ключа на вода” са едно
защото неговите художествени пости
Покорил те е светът на писателя,
постижение на днешната художеств е
жения в отношението на характерите,
заобичал си героите му, завладява те ху
на словесност. И в същото време едно
събитията и пейзажите се вписват в гло манистичния патос на повествованието.
доказателство, че трудните времена не
Защото няма естетическа наслада от
може да стъписат истинския творец, да балния контекст на днешния свят на
планетата.
четенето на една книга извън човешко
променят естетическите му ценности,
В по-голяма част от текст овете
то – материално и духовно съдържание
да го отдалечат от основната цел на вся
Никола Радев е използвал формата раз на образите. А те са пресъздадени чрез
ко творчество – да възвисява, да води
теми в кръга именно на човешкото –
читателя по пътя към красивото и етич каз в разказа. Неговите герои сами
споделят преживявания на екст ре
земното и възвишеното, онова, което
ното в живота.
мални случки, впечатления, своето
остава и след изпитанията и горчивина
“Седем ключа на вода” е реплика на
основание да са в морето, а не на брега, та от живота.
едноименното издание от края на 70защото цялата поредица образи са опи
“Заплащат се кратките мигове на щас
те години на миналия век, обогатено с
тие”, ще каже писателят в поредицата
нови творби, няколко разказа от книгата сани на фона на морето, което е вечно
движение, което е населено с хора, за
мъдрости, които изобилств ат в книгата.
“Когато Господ ходеше по земята”,
щото без хора морето няма измерение,
Наблюдавал е хора и събития и е стигал
един разговор с писателя Върбан
няма съдба. И това е човешката мяр
до своите философски обобщения.
Стаматов и текстове за други писатели
ка за морето, за което в края на книгата
Трябва да спомена и още един об
маринисти. Разговорът (магнетофонен
си Никола Радев ще каже: “Зад гърба ти раз в книгата – този на разказвача.
запис) “Насаме с Върбан Стаматов” се
морето е постижение.”
Всеки писател – да пишеш значи
чете с огромно удоволствие, защото
В тази книга се потвърждава пред
да твориш – когато създава герои,
беседват двама равностойни творци. За
виждането на първите оценители на
създава и самия себе си, казва Мигел
този текст може да се пише отделно,
защото в него са изложени литературни писателя Никола Радев за неговите пос де Унамуно. Талантливият автор
тижения в късия разказ. Изобилстват
винаги отразява и себе си. Така е и
и естетически принципи, нравствени
такива разкази в книгата, в които са
при Никола Радев. Около съдбите на
ценности, точни оценки, идеи за
пресъздадени пестеливо галерия от мъ своите герои той разказва за себе си,
националната съдба, за исторически и
за своите преживявания, като не го
литературни реалности и всичко това на жествени хора с необикновената им
съдба.
напуска неговото неподправено чувство
един изящен литературен език.
И това не са само хора от
за хумор. Неговите най-ярки качества
Прозата “Седем ключа на вода” е по
командването на екипажите, но и найкато писател са експресивният език,
вествование за пътя на истинските
изящността на фразата, майсторств ото
мъже, които, привлечени от тайнств ата обикновените моряци.
Никола Радев ни превежда през не
в портретуването на героите, сетивата
на водната шир, приели тежката моряш
за красотите на природата и човеколю
ка съдба, изваяни от талантливото перо познати светове в Африка, Америка,
Китай и Япония…, воден от силното си бивото сърце за хорските драми, които
на Никола Радев, сам споделил тяхна
среща и съпреживява.
та съдба, е апотеоз на силата на човека. хуманистично чувство. Той не приема
Никола Радев е един от найИменно човешкото в контекста на при войната (“Маневри в Суецкия канал”),
не приема света, в който “се разменя
интересните, най-стойностн
 ите днешни
родата и социума е основната тема и
красотата за хляб (“Петък - неделята
белетристи, които са доказателств о за
вълнение на писателя.
на арабите”), не приема арогантнос
литературния гений на нашия народ, за
Не може да не заобичаш тези герои,
тта и цинизма на немските туристи в
неговата дълбока интелигентност.■
да не се постараеш да вникнеш в тех

Георги СТРУМСКИ

Априлските камбани
От гневен вятър буйно
разлюляни,
със властен и решителен език
камбаните, Априлските камбани
звънят с предпролетен жадуван
вик.
Дъхът им упоителен се втурва,
топи леда, разлиства свеж букак.
Иглянки пушки светват от
Клисура,
с юнашка песен вдига се Батак.
До небеса и до сърца политват,
събират стар и млад околовръст.
Камбаните – за кървава молитва,
за клетва над револвер и над
кръст.
Изгаря родна къща в плам обзета
–
да няма път назад, ни брод.
Да има гръм на хвърковата чета,
зелен байрак и български народ.
И черквици във вдън земя
вдълбани,
от вдън гори, от вдън души зоват
съдбовните, Априлските камбани.
Ще има,
докато е жив светът,
ръка, която да ги разлюлява,
да оживява звънкия им ек.
И да препраща дивната им слава
поетът както пя –
от век на век.

Прослава на
Априлската
епопея
писатели, всичко 69 автори,
между които личат имената
на Иван Вазов, Христо Бо
тев, Валери Петров, Матей
Шопкин, Евтим Евтимов,
Драгомир Шопов, Петър
Динчев, Димитър Милов,
Излезе от печат сборникът Андрей Андреев, Иван Гра
нитски, Велин Георгиев, Ор
“Слава, Априлци” със сти
хове и разкази за Априлска лин Орлинов, Воймир Асе
нов, Христо Ганов, Христо
та епопея през 1876 г. Из
Черняев, Петър Андасаров,
даването на такъв сборник,
особено при така наречената Лъчезар Еленков, Росица Ко
пукова, Валентина Атанасо
“демокрация”, беше повече
ва, Георги Драмбозов, Пет
от наложително. Заслугата
за това е на инициативен ко ко Шаламанов, Стоянка Ми
митет “Родолюбие” – София, тева, Найден Влъчев, Георги
Струмски и др.
и преди всичко на поета Ге
Спонсори на сборника са:
орги Душански, член на Съ
юза на независимите писате Алекс Нестор – директор на
ли с редакторски екип Стан “Корпоративни и външни от
ношения” на “Челопеч май
чо Лазаров, Цветан Илиев,
нинг” ЕООД, Виолета Ов
Иван Вълов и Орлин Орли
чарова и Иван Костадинов.
нов. В сборника са включе
ни творби от членове на Съ Предговорът е от д-р Миг
юза на българските писатели лена Донева. Издателство
и от Съюза на независимите “Пропелер” – София.
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Честит рожден
ден, поете!
С много обич и благодарност
честитим рождения ден на поета
и сътрудника на нашия вестник
Цветан Илиев. Пожелаваме
му крепко здраве и творческо
дълголетие, за да може със
своето неспокойно и тревожно
поетично перо да ни зарадва с
нови откровения за хората, за
България, за живота в днешното
време, за майките и децата, за
всичко скъпо и свято за нашите
сърца. Да ни е жив и здрав! На
многая лета!
От екипа на в. “Слово плюс

Цветан ИЛИЕВ

Обреченост
От майчиното мляко, от
орисници
с добрия нрав
обречен съм на кръст –
разпятие… и с риск от смерч на
хищници
да бързам в раните да слагам
пръст.
Обречен съм
на влак и коловози,
на стихващ дъх към бели върхове,
на схватки с подлеци и демагози,
на нож в гърба от скрити
врагове.
Обречен съм
над българското слово
да бдя с Паисиев и Вазов вик.
При всяка гавра да клеймя сурово
било то лис или брадат циник.
Обречен съм
вълшебството да пия
на жест, пейзаж, на подвиг, на
жена.
С безсънници от тяхната магия
да съм с душа–небе от светлина.
Обречен съм
в нощта и на свръхдоза
от черни мисли за света с пари,
да няма лекар с точна диагноза
защо сърцето ми в пожар гори?
И колко много, много още, още,
при дни съдбовни и безсънни
нощи.
Не се оплаквам! Само тъй си
раждам
стихове и трупам горд архив.
И не ми трябва никакво
прераждане,
щом след смъртта си с него ще
съм ж и в.

Сборникът бе представен
най-напред в Руския култур
но-информационен център
– София. Водещи яха поет
ът Георги Душански и пое
тесата д-р Румяна Раднева.
Тържествената вечер бе от
крита с лиричното отстъпле
ние “Перущице бледна…” от
стихотворението “Кочо” на
Вазов, рецитирано от Цве
тан Илиев.
Свои стихове четоха Ма
тей Шопкин, Найден Въл
чев, Драгомир Шопов, Румя
на Раднева, Георги Душан
ски и др. За Априлската епо
пея говори литературният
критик Марин Кадиев, който
изнесе неизвестни факти и
истини за Априлското въста
ние. За тържествеността на
вечерта допринесоха участи
ето на художествено-музи
кални състави от средногор
ските села, които по инициа
тива на Георги Душански бя

ха в София за техните вълну
ващи изяви.
Артистът Иван Налбан
тов рецитира стихотворе
нието “Паисий” от Иван Ва
зов и пожъна бурни аплодис
менти.
Второто представяне на
сборника бе в “Славянска
беседа”. Свои стихове реци
тираха Харалампи Харалам
пиев, Цветан Илиев, Георги
Душански, Георги Ведроден
ски, Стоянка Митева др.
Сборникът “Слава, Април
ци” е в ръцете на читатели
те. Тая вълнуваща книга ще
ги пренесе в съдбоносните
и трагични дни на героизъм,
на саможертва, на пролети
реки от кръв от турските по
робители и при паметните
мигове с Черешовото топче,
символа, неизвестен в чо
вешката история, на жажда
та на нашия народ за свобо
да и правда. Слово плюс

