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АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”
ЕНЕРГИЯ ЗА ЧИСТА ПРИРОДА
KOZLODUY NPP

Община Кнежа -
сред наградените

България пър ва 
при съж да 
Етикета  за
доб ро
уп рав ле ние

На 29 ап рил за пръв път 
в Европа 13 бъл гар с ки об
щи ни по лу чи ха ев ро пейс кия 
Етикет за ино ва ции и доб
ро уп рав ле ние на мес т но 
ниво: Димитровград, Добрич, 
Долна Баня, Карлово, 
Кирково, Кнежа, Лясковец, 
Перник, Свиленград, Свищов, 
Смолян, Столична об щи на и 
Търговище.

* Етикетът е сер ти фи
ци ран за ба зо во качество, 
удос то ве ря ващ при ла га не то 
на 12те прин ци па на доб ро
то уп рав ле ние в об щи на та 
над оп ре де лен праг.

СИМЕОН ШАРАБАНСКИ, КМЕТ

Лентата на обек та бе 
пре ря за на от пре ми ера 
на Република България 
Бойко Борисов, от ми
нис тъ ра на икономиката, 
енер ге ти ка та и ту риз ма 
Трайчо Трайков и от из
пъл ни тел ния ди рек тор 
на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД 
Костадин Димитров.

Премиерът Бойко 
Борисов поз д ра ви всич ки 
учас т ни ци в из г раж да
не то на Хранилището, 
с ко ето се оси гу ря ва 
ре ше ние на въп ро са за бе
зо пас но то съх ра не ние на 
от ра бо те но то яд ре но го
ри во от 440ме га ва то ви те 
ре ак то ри на АЕЦ “Коз
лодуй” за след ва щи те 50 
години. Министърпред
се да те лят подчерта, че 
си гур нос т та е найваж на 
при атом на та енер ге ти
ка и при из пол з ва не то 
на атом на енергия, и по
же ла на присъстващите: 
“Бъдете жи ви и здра
ви и ра бо те те стрик т но и 
безаварийно.”

В реч та си ми нис
тър Трайчо Трайков се 
обър на към ра бо те щи
те в атом на та цен т ра ла с 
думите: “Поздравления 
за Хранилището за су хо 
съх ра не ние на от ра бо
те но яд ре но гориво. То 
е ал тер на ти ва на из воз
ва не то на от ра бо те но 
гориво, ко ято ни да ва 
въз мож ност за гъв ка
ви решения, съ об раз но 
па зар на та конюнктура, 
спря мо на ши те же ла
ния или дру ги условия, 
ко ито ни да ват въз мож

ност да из бе рем еди ния 
или дру гия подход. Това 
е и на ша та от го вор ност 
към бъ де щи те поколения. 
Това ре ше ние има ико но
ми чес ки ефект и е доб ра 
прак ти ка за все ки яд рен 
опе ра тор в света, с ко ято 
АЕЦ “Козлодуй” мо же да 
се гор дее”, за яви ми нис
тър Трайков.

Съоръжението, из г ра
де но на пло щад ка та на 
АЕЦ “Козлодуй”, по лу чи 
раз ре ше ние за пол з ва не 
на сгра да та с про то кол по 
об ра зец 16 (Акт 16) на 25 
март та зи година. 

Проектът за из г раж да не 
на ХССОЯГ е в съ от
ветс т вие с Националната 
стра те гия за бе зо пас но 
уп рав ле ние на от ра бо те
но яд ре но го ри во (ОЯГ) и 
ра ди о ак тив ни отпадъци. 
Той е фи нан си ран от Ме
ждународния фонд за 
под по ма га не на из веж да
не то от ек с п ло ата ция на 
14 блок на АЕЦ “Коз
лодуй”, ад ми нис т ри ран 
от Европейската бан ка 
за въз с та но вя ва не и раз
витие. Реализацията на 
про ек та се осъ щес т вя ва 
от консорциум, със та вен 
от NUKEM TECHNOL
OGIES GmbH – GNS 
GmbH – Германия, из б ра
ни ка то из пъл ни те ли след 
про веж да не то на меж ду
на ро ден търг.

Хранилището е пред
наз на че но за съх ра ня ва не 
на ОЯГ от 440ме га ва
то ви те ре ак то ри на АЕЦ 
“Козлодуй”. Общият 
ка па ци тет на съ оръ же

ни ето е за 5 256 касети, 
ко ито ще бъ дат раз по
ло же ни в кон тейне ри 
тип CONSTOR 440/84. 
Технологията за су
хо съх ра не ние е един 
от найсъв ре мен ни
те и ут вър де ни ме то ди в 
све тов на та прак ти ка за 
уп рав ле ние на ОЯГ. Така 
се оси гу ря ва дъл гос роч но 
бе зо пас но съх ра ня ва не за 
пе ри од не помал ко от 50 
го ди ни при удов лет во ря
ва не на меж ду на род ни те 
изис к ва ния в та зи област.

Окончателното въ
веж да не на обек та в 
ек с п ло ата ция се пред
виж да да ста не факт до 
сре да та на 2012 г., след 
ка то Агенцията за яд ре но 
ре гу ли ра не из да де ли цен
зия за ек с п ло ата ция на 
хранилището, съобщиха 
от отдел „Връзки с 
обществеността” на 
централата.■

▲ П ре ми ерът Бойко Борисов, ми нис тъ рът на икономиката, енер ге ти ка та и ту риз ма Трайчо Трайков и из
пъл ни тел ни ят ди рек тор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД Костадин Димитров по вре ме на це ре мо ни ята по офи ци ал
но то от к ри ва не на хранилището.                                                                         СНИМКА: ПРЕСЦЕНТЪР НА АЕЦ

Министър Трайчо Трайков:

практика за всеки 
ядрен реактор

Хранилището е

добра

На 12 май 2011 г. в АЕЦ
“Козлодуй” се със тоя офи ци ал на
це ре мо ния по от к ри ва не на
Хранилището за су хо
съх ранeние на от ра бо те но
яд ре но го ри во (ХССОЯГ)

Малина Иванова, гл. ек с перт на До
машен со ци ален пат ро наж в Кри

водол, по лу чи от кме та инж. Николай Ива
нов клю чо ве те на 2 но ви автомобила. Те 
са купени с пари от об щин с кия бюджет.

Автомобилите ще га ран ти рат бър за

та дос тав ка на топ ла хра на на въз рас т ни те 
хора. Досега служ ба та раз по ла га ше с 3 ав
томобила, ко ито са амортизирани.

Услугите на со ци алния пат ро наж пол
з ват око ло 250 човека, раз п ре де ле ни в 12 
на се ле ни мес та. ■

2 нови коли за со ци алния
пат ро наж в Криводол
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инж. Любомир СЕРДЕВ*
През 7080те го ди ни на ми на лия век чес

то се по де ма ха кам па нии за пес те не на вся ка къв 
вид енер го но си те ли – бензин, горива, въглища, 
елек т ро енер гия и т.н. Днес то ва е заб ра ве но и раз
хи ще ни ето е ста на ло ежед нев на практика.

На то зи фон буди не до уме ние се ри оз но то пред
ла га не на "Проект за но ва жп ли ния СофияВидин", 
из ра бо тен от испанци, ав с т рий ци и българи. 

Вече 100 г. се гаш на та жп ли ния София-Видин
из пъл ня ва фун к ци ите си мно го добре
При стро ежа й са би ли взе ти под вни ма ние 

фактите: население, при род ни дадености, ико но
ми чес козе ме дел с ки въз мож нос ти и раз ви тие за 
района. По оно ва вре ме (пък и сега) стро ежът на жп 
ли ния е би л събитие. Железопътният тран с порт се 
е ока зал найста бил ни ят, найтовароподемен и не
за ви сим от се зо ни те.

Със спо ме на тия “про ект” се пред ла га нов жп път. 
Кому е ну жен той, ка то та къв си има?! Не из г леж дат 
убе ди тел ни пред с та ве ни те цени, раз хо дите за него, 
местностите, дъл жи ната на ли ни ята и др. 

И вмес то по къс път до София, ще тряб ва да пъ
ту ва ме чак през Столник и Витиня! Нито Монтана, 
ни то Ботевград ще се съг ла сят 

но ви те им га ри да са от да ле че ни на ня кол ко
ки ло мет ра от градовете
Единствено Безденица и Враца са об ла го де тел с т

ва ни. Мъничкото се ло Безденица мо же и се га да си 
нап ра ви спирка, но ще има ли път ни ци на нея?...

С про дъл же ние на юг от Берковица с 23 ту не
ла (а не с 225) под Петрохан до Костинброд, пъ тят 
се скъ ся ва с 50% и ста ва око ло 40 км от Берковица 
до София. За още покъс се га шен път мо же да се 
нап ра вят ня кои ко рек ции на 7а жп линия. На пря
ко трасе: Дреновец – Арчар  Дунавци, как то и нов 
2ки ло мет ров ту нел от Орешец за Белоградчик, а 
не да се зак ри ват жп от сеч ки и ва дят рел си те им 
(за 20 г. са зак ри ти и из ва де ни рел си те на 16 жп 
отсечки, ка то та зи от Червен бряг до Оряхово е дъл
га над 100 км). И вмес то еко ло гич но чис та при ро да 
с влаковете, се от к ри ват за мър ся ва щи ав то бус ни 
линии.

Но щом ка то ще пра вим но ва жп ли ния (ста ра та 
съ що ли ще я изваждаме?), то за тра се бих пред ло
жил пред ви де но то пър во на чал но такова:

Монтана - Д-р Йосифово – Славотин – Смирненски
– Дреновец – Арчар – Дунавци – Видин
В те зи се ла и гра до ве има мно го на се ле ние и пло

до род на земя. А в пред ла га ния се га “про ект” ще 
се ми на ва през ди ви мес т нос ти и ка мъ на ци по ли
ния с де сет ки ки ло мет ри подъл га от сегашната. 
Изместването, и по то зи на чин удъл жа ва не то с ня
кол ко ки ло мет ра са мо през Габровница, се дъл жи 
на то га ва шен от каз на един сел с ки де пу тат (по
доб но на един вра чан с ки кмет). Вла кът щял да му 
пла ши ко кош ки те?! По спо ме на то то тра се се га за 
Видин ми на ва шо се с око ло 30 км по късо, вмес
то пред виж да на та жп линия. При со ци ализ ма бе 
пос та вен и въп ро сът за жп ли ния до Ботевград и 
Правец, но беше от х вър лен ка то не ефек ти вен. Се
гашният “про ект” мно го си е ха ре сал то ва трасе, но 
как ли ще го нап ра ви ефективно?

Ако ня кой все пак на ло жи во ля та си и то зи “про
ект  из мис ли ца" се реализира, то Северозападът 
още по ве че ще за пад не и опустее, а оре дя ло то на
се ле ние ще за поч не стрем г ла во да се то пи по ра ди 
поскъ пия път, подъл го то пъ ту ва не и др. Но 

с ту нел под Петрохан (от дав на меч тан от
ту каш но то население), Северозападна България
мо же да бъ де спа се на и от миграцията
Тогава ка къв е то зи зор за новия про ект, за що 

тряб ва да се пра ви но ва ли ния и по чия по ръч ка е?
Очевидно е, че от про екта за но ва жп ли ния ня

ма ни как ва полза, а об рат но то – го ля ма вреда. Ще 
се пръс нат ма са на род ни пари. Полза ще имат са мо 
не го ви те проектанти и стро ите ли те му. Дори е мно го 
въз мож но да се до ка рат ис пан с ки и ав с т рийс ки ра
бот ни ци. И там има безработица. 

Бих пред ло жил още един вариант: в чуж би на се 
въз раж дат за мес т ни нуж ди за къ си раз с то яния или 
ка то попря ка жп връз ка 

тес но ли нейни те же лез ни ци ка то по-изгодни
Защо да не се вър нат и у нас? Те са мно го не

об хо ди ми през зи ма та при заледявания, ко га то 
ав то бу си те не мо гат да пъ ту ват и чес то ста ват 
катастрофи. 

Важно е да се пре це ни да ли то зи или друг про ект 
ще бъ дат из год ни как то за населението, та ка и за 
държавата ■

*Авторът е дип ло мант за тран с пор та на СИВ, за
вър шил и външ на тър го вия в УНСС, елек т ро ни ка в 
Полша и френ с ка филология.

Мнение на специалист

Необходима 
ли е но вата 
же лез ни ца

Галя МАРКОВА
Организатори са Община Криводол 

и Регионален ин с пек то рат по об ра зо
ва ни ето – Враца, със съ дейс т ви ето на 
Областна ко ми сия по бе зо пас ност на 
движението, Центъра за ме то ди чес ка 
въз пи та тел на ра бо та по бе зо пас ност на 
движението, „Пътна по ли ция” – КАТ, 
Българска асо ци ация на зас т ра хо ва ни 
и пос т ра да ли при катастрофи, Съюз на 
бъл гар с ки те ав то мо би лис ти и Български 
Чер вен кръст. 

Гости на праз ни ка бя ха инж. Николай 
Иванов – кмет на Община Криводол, Илия 
Перчинков – пред се да тел на Общинския съвет, 
Цветан Бенински – стар ши ек с перт „Физическо 
въз пи та ние и спорт” към Регионален ин с пек то
рат по об ра зо ва ни ето, гр. Враца, Валери Борисов 
– Ръководител на Цен тъ ра за ме то ди чес ка и въз
пи та тел на  ра бо та по БДП, Враца, Венцислав 
Александров, ин с пек тор сек тор Пътна по ли
ция КАТ, гр. Враца, Галя Георгиева, секретар на 
Областната ко ми сия по бе зо пас ност на движението, 
Мирослава Георгиева, регионален пред с та ви тел на 
Българска асо ци ация на зас т ра хо ва ни и пос т ра да ли 
при катастрофи, Тодора Тодорова, завеждащ от дел в 
БЧК, Враца, Александър Атанасов, ка пи тан на АМК 
„СтартНКриводол”.

Приветствено сло во към учас т ни ци те и гос ти те 
от п ра ви за мес т никкме тът на об щи на та и за мес т ник 
пред се да тел на Организационния ко ми тет за про
веж да не на об лас т ния праз ник инж. Тошко Павлов.

В със те за ни ето учас т ва ха от бо ри от Врачанските 
учи ли ща  СОУ „Козма Тричков”, ПМГ „Акад. 

Иван Ценов”, СУ „Св. Климент Охридски”, СОУ 
„Христо Ботев” и два от бо ра от СОУ „Св. св. Кирил 
и Методий” гр. Криводол.

Състезанието включ ва ше тест, об х ва щащ въп ро си 
от поз на ва тел ни те структури, за лег на ли в учеб ни те 
прог ра ми за 58 клас, викторина, пъзели, ус т ройс т во 
и тех ни чес ка из п рав ност на ве ло си пе да и тест, свър
зан с указ ва не на пър ва до ле кар с ка помощ.

На пър во мяс то се кла си ра от бо рът на СОУ 
„Козма Тричков”, вто рото мяс то е за от бо ра на СУ 
„Св. Климент Охридски” и на тре то мяс то  от бо рът 
на ПМГ „Акад. Иван Ценов”. Наградите на по бе ди
те ли те връ чи зам.кме тът на об щи на та инж. Тошко 
Павлов.

Награди по лу чи ха и децата, ко ито ри су ва ха по те
ма та за бе зо пас ността на движението.

Пред учас т ни ци те бе ше пред с та ве на и пре зен
та ция за дейнос т та на Автомобилен и мо то клуб 
„СтартНКриводол”. А за доб ро то нас т ро ение на 
всич ки се пог ри жи ха де ца та от СОУ„Св. св. Кирил и 
Методий”  и ОДЗ „Славейче” гр. Криводол, и Инес и 
Дани от спор тен клуб „София – Средец” гр. София.■Об
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За бе зо пас ност

на дви же ни ето▲В Криводол се про

ве де областно уче

ни чес ко със те за ние 

по бе зо пас ност на 

дви же ни ето по пъ

ти ща та „Да обу чим 

и опа зим де ца та в 

път но то дви же ние”

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 побогата култура, с която да се 
гордее нашата община и да върви все напред 
е нагоре!
Георги ПЕНКОВ, кмет на Община Оряхово

Скъпи съграждани, дей ци в сфе ра та на 
об ра зо ва ни ето и културата, от сър це ви 
поз д ра вя вам с Празника на бъл гар с ка та 
прос ве та и кул ту ра и на сла вян с ка та пис-
ме ност – 24 май!
Вековете доказаха, че “не се га си туй, що не 
гас не”, че ня ма сила, ко ято мо же да по бе
ди прос ве те ни те народи. Българският език и 
кул ту ра ще пребъдат! Нека за нас то ва бъ
де бла го род но то дело, ко ето все по ве че ще 
обогатяваме.

Светлин НИКОЛОВ, 
пред се да тел на ОбС – Монтана

На учителите, ко ито от ва рят очи те и 
ду ши те ни за знанието, на 
уче ни ци те – на ша та надежда, на 
хо ра та на духа, ко ито по чи тат 
уни кал ния бъл гар с ки праз ник – 
Честит 24 май!

инж. Славей КОСТОДИНОВ
кмет на Община Бойчиновци

Скъпи дей ци на прос вет но то и 
кул тур но дело, учи те ли и ученици,
поз д ра вя вам ви по по вод 
го ле мия бъл гар с ки праз ник – 24 май!
Нека съх ра ним през ве ко ве те 
на ци онал на та си самобитност, тра ди ци ите
и вя ра та на българина. Честит празник!
Иван БАРЗИН, кмет на Община Вълчедръм

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 по
видимо да придобива европейски вид. 
Нека енергията, мъдростта и обичта на 
възрожденските будители никога не ви 
напуска.
Николай Гергов, кмет на Община Грамада

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
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приложение на  “СЛОВО плюс” за култура 

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.

Крум КРУМОВ
Пет мла деж ки ду хо ви ор кес тъ ра от 

учи ли ща в Монтана, Разград, Вършец 
и се ла та Новачене – Софийско, и 
Гложене – Врачанско, сви ри ха на на
ци она лен прег лед на мла деж ки те 
ду хо ви оркестри, кой то се про ве де 
във Вършец на 7 май т.г. Оркестрите 
де фи ли ра ха с му зи ка по цен т рал ни те 
ули ци на ку рор т ния град и из не со ха 
кон церт на по ди ума пред чи та ли ще 
„Христо Ботев”.

Прегледът е ор га ни зи ран за вто
ра по ред на го ди на от об щи на та във 
Вършец. Той е бил тра ди ци онен през 
80те го ди ни на ми на лия век, а след 
дъл го пре къс ва не е въз с та но вен през 
про лет та на ми на ла та година. 

Кметът на Вършец Боряна Бончева връ чи наг
ра ди на учас т ни ци те и заяви, че ма кар те да са 

би ли помал ко от ми на ла
та година, то из пъл не ни ята им са би ли по
качествени ■ СНИМКИ: АВТОРЪТ

Младежки ду хо ви ор кес т ри

сви ри ха във Вършец

Представяйки пред 
жур на лис ти афи

ша на 22ото из да ние на 
международния, та зи го
ди на тра ди ци онен фес ти
вал на мал ки те те ат рал ни 
форми, ди рек то рът на вра
чан с кия те атър Анастас 
Попдимитров бе горд, че за 
пър ви път меж ду на род но то 
гос ту ва не ста ва под еги да та 
на НЕТА  нов ев ро пейс ки 
театър, сдружението, ко
ето об х ва ща всич ки го ле
ми фес ти ва ли в Европа. 
Заедно със се лек ци оне ра 
на бъл гар с ка та част от фес
ти ва ла Явор Койнов и те
ат ро вед ка та Инна Гюлева 
те раз к ри ха пред ме ди ите 
ин те рес ни неща, свър за ни 
с таз го диш ния Национелин 
фес ти вал на мал ки те те
ат рал ни форми. За пър ви 
път НЕТА пра ви из да ние на 
ка ме рен фес ти вал, а Враца 
е пред по че те на пред Варна 
и София, ко ито съ що чле
ну ват в та зи прес тиж на те
ат рал на общност. За пър ви 
път ще бъ де пред с та вен и 
ле то пис на фестивала, прос
ле дя ващ в текст и сним ки 
всич ки те не го ви из да ния 
през годините.

Враца - сто ли ца на бал кан с кия те атър

Висша дра ма тур гия и 
ак тьор с ко съз вез дие
Това пир шес т во на ду ха ни пред ла гат ор га ни за то ри те
и учас т ни ци те в по ред но то из да ние на вра чан с кия
Национален фес ти вал на мал ки те те ат рал ни форми,
кой то стар ти ра в понеделник

Ели ЦАНОВА
Враца има уни кал ни я шанс да бъ де домакин  

и па ра лел но с на ци онал ния фестивал, да учас
т ва в ор га ни зи ра ния за пър ви път в България 
фес ти вал под еги да та на НЕТА, меж ду на род на 
организация, об х ва ща ща всич ки найго ле ми 
фес ти ва ли в Европа, на ко ято на ши ят град съ
що е член. За пър ва та си изя ва сме пред по че
те ни пред сто ли ца та и Варна  за яви ди рек то
рът на вра чан с кия Драматичнокук лен те атър 
Анастас Попдимитров. Той из ре ди прив ле
че ни те за учас тие те ат рал ни тру пи от Битоля 
 Македония, Питещи  Румъния, Сараево, 
Босна и Херцеговина, Крагуевац  Сърбия.

В про дъл же ние на те зи дни Враца ще се 
пре вър не в те ат рал на сто ли ца на Балканите, а 
за от к ри ва не то ще при със т ва ми нис тъ рът на 
кул ту ра та на Черна гора. 

Тазгодишният се лек ци онер на бъл гар
с ка та прог ра ма Явор Койнаков пред с та ви 
те ат рал ни те заглавия, учас т ва щи в във фес ти

вал на та надпревара. Ние домакините има ме 
при ви ле ги ята да се вклю чим с две заг ла вия  
“Изгубени в звездите” от Семьон Болотникoв, 
с ко ето ще бъ де от к рит фес ти ва лът на 16 май, 
и “Столове” по Йожен Йонеско, съв мес т но с 
Малък драм с ки те атър  Битоля. В бла го род
на бит ка за от ли чи ята на фес та ще се вклю
чат сто лич ни те трупи: Театър 199, Театър 
“Възраждане”, Малък град с ки те атър “Зад 
канала”, Младежкия те атър “Николай Бинев” 
и още, Пловдивският дра ма ти чен те атър и те
атъ рът на Стара Загора.

Та зи го ди на фес ти ва лът за ла га на сил
на дра ма тур гия. Сред ав то ри те са Жан Пол 
Сартър, Орхан Памук, Едуард Олби, Йонеско, 
Гогол. "Всяка го ди на не се ражда из к лю чи тел
но те ат рал но събитие. Обик но ве но то ва ста ва 
на фес ти ва ли и зато ва Враца е осо бе но важ но 
мяс то в съв ре мен ния бъл гар с ки те атър"  спо
де ли те ат ро ве дът Явор Койнаков. 

(Продължава на 8а стр.)

Нови стихове
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Цветан ИЛИЕВ

Обреченост
От майчиното мляко, от 
орисници
с  д о б р и я  н р а в
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.

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

Параскева МАРКОВА
Моряшките ис то рии на пи са те ля 

Никола Радев, под не се ни в но ва та му 
кни га “Седем клю ча на во да” са ед но 
пос ти же ние на днеш на та ху до жес т ве
на словесност. И в съ що то вре ме ед но 
доказателство, че труд ни те вре ме на не 
мо же да стъ пи сат ис тин с кия творец, да 
про ме нят ес те ти чес ки те му ценности, 
да го от да ле чат от ос нов на та цел на вся
ко твор чес т во – да възвисява, да во ди 
чи та те ля по пъ тя към кра си во то и етич
но то в живота.

“Седем ключа на вода” е реплика на 
едноименното издание от края на 70
те години на миналия век, обогатено с 
нови творби, няколко разказа от книгата 
“Когато Господ ходеше по земята”, 
един разговор с писателя Върбан 
Стаматов и текстове за други писатели 
маринисти. Разговорът (магнетофонен 
запис) “Насаме с Върбан Стаматов” се 
чете с огромно удоволствие, защото 
беседват двама равностойни творци. За 
този текст може да се пише отделно, 
защото в него са изложени литературни 
и естетически принципи, нравствени 
ценности, точни оценки, идеи за 
националната съдба, за исторически и 
литературни реалности и всичко това на 
един изящен литературен език.

Прозата “Седем клю ча на во да” е по
вес т во ва ние за пъ тя на ис тин с ки те 
мъже, които, прив ле че ни от тайн с т ва та 
на вод на та шир, при ели теж ка та мо ряш
ка съдба, из ва яни от та лан т ли во то пе ро 
на Никола Радев, сам спо де лил тях на
та съдба, е апо те оз на си ла та на човека. 
Именно чо веш ко то в кон тек с та на при
ро да та и со ци ума е ос нов на та те ма и 
въл не ние на писателя.

Не мо же да не за оби чаш те зи герои, 
да не се пос та ра еш да вник неш в тех

ния свят и да про уме еш важ ни ис ти ни 
за чо веш ко то битие. Не бих казала, че в 
ге ро ите си Никола Радев е вло жил са мо 
сво ята пред с та ва за бъл гар с ка та съдба, 
за що то не го ви те ху до жес т ве ни пос ти
же ния в от но ше ни ето на характерите, 
съ би ти ята и пейза жи те се впис ват в гло
бал ния кон текст на днеш ния свят на 
планетата.

В пого ля ма част от тек с то ве те 
Никола Радев е из пол з вал фор ма та раз
каз в разказа. Неговите ге рои са ми 
спо де лят пре жи вя ва ния на ек с т ре
мал ни случки, впечатления, сво ето 
ос но ва ние да са в морето, а не на брега, 
за що то ця ла та по ре ди ца об ра зи са опи
са ни на фо на на морето, ко ето е веч но 
движение, ко ето е на се ле но с хора, за
що то без хо ра мо ре то ня ма измерение, 
ня ма съдба. И то ва е чо веш ка та мяр
ка за морето, за ко ето в края на кни га та 
си Никола Радев ще каже: “Зад гър ба ти 
мо ре то е постижение.”

В та зи кни га се пот вър ж да ва пред
виж да не то на пър ви те оце ни те ли на 
пи са те ля Никола Радев за не го ви те пос
ти же ния в къ сия разказ. Изобилстват 
та ки ва раз ка зи в книгата, в ко ито са 
пре съз да де ни пес те ли во га ле рия от мъ
жес т ве ни хо ра с не обик но ве на та им 
съдба. 

И то ва не са са мо хо ра от 
ко ман д ва не то на екипажите, но и най
обик но ве ни те моряци.

Никола Радев ни пре веж да през не
поз на ти све то ве в Африка, Америка, 
Китай и Япония…, во ден от сил но то си 
ху ма нис тич но чувство. Той не при ема 
война та (“Маневри в Суецкия ка нал”), 
не при ема света, в кой то “се раз ме ня 
кра со та та за хляб (“Петък  не де ля та 
на ара би те”), не при ема аро гант нос
т та и ци низ ма на нем с ки те ту рис ти в 

Индия, ко ито се забавляват, ка то хвър
лят па ри на бед ни те деца, за ко ито те 
се би ят (“Мусowwwwwнни дъждове”). 
Неговото сил но со ци ал но чув с т во не ни 
ос та вя рав но душ ни към чо веш ки те дра
ми по света, ко ито пи са те лят е срещ нал 
или са му разказани. Завладява ни не го
во то съ чув с т вие към хората, как ви то и 
да са те, къ де то и да са по света.

Прочитането на ед на кни га е емо ци
онал но приключение, ра дос т на емоция. 
Покорил те е све тът на писателя, 
за оби чал си ге ро ите му, зав ла дя ва те ху
ма нис тич ния па тос на повествованието. 
Защото ня ма ес те ти чес ка нас ла да от 
че те не то на ед на кни га из вън чо веш ко
то – ма те ри ал но и ду хов но съ дър жа ние 
на образите. А те са пре съз да де ни чрез 
те ми в кръ га имен но на чо веш ко то – 
зем но то и възвишеното, онова, ко ето 
ос та ва и след из пи та ни ята и гор чи ви на
та от живота.

“Заплащат се крат ки те ми го ве на щас
тие”, ще ка же пи са те лят в по ре ди ца та 
мъдрости, ко ито изо бил с т ват в книгата. 
Наблюдавал е хо ра и съ би тия и е сти гал 
до сво ите фи ло соф с ки обобщения. 

Трябва да спо ме на и още един об
раз в кни га та – то зи на разказвача. 
Всеки писател – да пишеш значи 
да твориш – когато създава герои, 
създава и самия себе си, казва Мигел 
де Унамуно. Талантливият автор 
винаги отразява и себе си. Така е и 
при Никола Радев. Около съдбите на 
своите герои той разказва за себе си, 
за своите преживявания, като не го 
напуска неговото неподправено чувство 
за хумор. Неговите найярки качества 
като писател са експресивният език, 
изящ ността на фразата, майс тор с т вото 
в  порт ре ту ва не то на героите, се ти вата 
за кра со ти те на при ро да та и чо ве ко лю
би вото сър це за хор с ки те драми, ко ито 
сре ща и съпреживява.

Никола Радев е един от най
интересните, найстойнос т ни те днеш ни 
белетристи, ко ито са до ка за тел с т во за 
ли те ра тур ния ге ний на на шия народ, за 
не го ва та дъл бо ка интелигентност.■

Зад гър ба ти
мо ре то е
пос ти же ние...
Никола Радев, 
“Седем клю ча на во да”,
проза, ИК “Труд и пра во”, 
2010 г.

Излезе от печат сборникът 
“Слава, Априлци” със сти
хове и разкази за Априлска
та епопея през 1876 г. Из
даването на такъв сборник, 
особено при така наречената 
“демокрация”, беше повече 
от наложително. Заслугата 
за това е на инициативен ко
митет “Родолюбие” – София, 
и преди всичко на поета Ге
орги Душански, член на Съ
юза на независимите писате
ли с редакторски екип Стан
чо Лазаров, Цветан Илиев, 
Иван Вълов и Орлин Орли
нов. В сборника са включе
ни творби от членове на Съ
юза на българските писатели 
и от Съюза на независимите 

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, 
Андрей Андреев, Иван Гра
нитски, Велин Георгиев, Ор
лин Орлинов, Воймир Асе
нов, Христо Ганов, Христо 
Черняев, Петър Андасаров, 
Лъчезар Еленков, Росица Ко
пукова, Валентина Атанасо
ва, Георги Драмбозов, Пет
ко Шаламанов, Стоянка Ми
тева, Найден Влъчев, Георги 
Струмски и др.

Спонсори на сборника са: 
Алекс Нестор – директор на 
“Корпоративни и външни от
ношения” на “Челопеч май
нинг” ЕООД, Виолета Ов
чарова и Иван Костадинов. 
Предговорът е от др Миг
лена Донева. Издателство 
“Пропелер” – София.

Сборникът бе представен 
найнапред в Руския култур
ноинформационен център 
– София. Водещи яха поет
ът Георги Душански и пое
тесата др 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 художественомузи
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

Прослава на 
Априлската
епопея

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.


