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Абонирайте 
се за 

Слово плюс
за 2012 г. в кло но ве те на „Български по щи” 

във Враца, Монтана и Видин 
до 20-о чис ло на все ки месец

Чи та те лите ни от Враца мо гат да
 се або ни рат и във фир ма „Оларт”

Абонаментът в ре дак ци ята про дъл жа ва 
до края на все ки ме сец за следващите

Нашите або на ти имат ед нок рат но пра во
 на без п лат на реклама, обя ва или 

съ об ще ние във вестника

КАТАЛОЖЕН № 2120

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”
ЕНЕРГИЯ ЗА  ЧИСТА ПРИРОДА
KOZLODUY NPP

Съобщение
На ос но ва ние чл.11, ал.6 и чл.30, ал.4 от 

Закона за об щин с ки те бюджети, чл.29 и чл.58 от 
Наредбата за със та вя не ,  из пъл не ние и от чи та не 
на Общинския бю джет 

KметътнаОбщинаВрацаинж.Николай
Иванов кани граж да ни те на общината, кме то ве те 
на кметства, юри ди чес ки лица, пред с та ви те ли на 
сред с т ва та за ма со во осведомяване, ръ ко во ди те
ли на бю джет ни звена, на граж дан с ки сдружения, 
об щин с ки съ вет ни ци и дру ги за ин те ре со ва ни ли
ца да взе мат учас тие в 

ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ 
на Отчет за из пъл не ние на бю дже та за 2011 г. 

и Проектобюджета на Община Враца за 2012 г. на  
26януари(четвъртък)от17,15часа 
в Градска кон цер т на за ла на Община Враца.
Подробна ин фор ма ция мо же те да на ме ри те 

на офи ци ал ни ят сайт на Община Враца
www.vratza.bg,сек ция „Общински бю джет”.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Мирослав ГЕТОВ

Община Мездра склю
чи до го вор за пре

дос та вя не на без въз мез д на 
по мощ по ОП „Регионално 
раз ви тие 20072013 г.” за 
из пъл не ние на про ек та 
„Община Мездра в под к ре
па за де ин с ти ту али за ция на 
со ци ал ни институции, 
пред ла га щи ус лу ги за 
де ца в риск чрез из г раж
да не на два цен тъ ра за 
нас та ня ва не от се ме ен 
тип и на две за щи те
ни жилища. Контракта 
под пи са ха кме тът Иван 
Аспарухов и ръ ко во ди те лят 
на уп рав ля ва щия ор ган на 
ОПРР Деница Николова.

Инвестиционният про ект 
е на стойност 2 008 343,88 
лева, а сро кът за из пъл

не ние – 24 месеца, т.е. до 
края на 2013 г. 85 % от 
сред с т ва та ще бъ дат от пус
на ти от Европейския фонд 
за ре ги онал но развитие, а 
ос та на ли те 15%  от дър
жав ния бюджет. Парите са 
пред наз на че ни за из г раж
да не то на два цен тъ ра за 

нас та ня ва не от се ме ен тип 
и на две за щи те ни жилища, 
в ко ито ще бъ дат нас та не ни 
44 де ца и мла де жи с ув реж
да ния от ДДМУИ „Вяра, 
на деж да и лю бов” – гр. 
Мездра. Основната цел е 

де ца та в риск да бъ дат из
ве де ни от со ци ал ния дом, 
ка то им се да де въз мож ност 
да жи ве ят в среда, близ ка 
до семейната, за да мо гат 
пос те пен но да се ин тег ри
рат в обществото. За пре
дос та вя не то на но вия вид 
услуги, ко ито ще за ме нят 

ин с ти ту ци онал ни те гри жи 
за подрастващите, ще бъ дат 
оси гу ре ни 31 пос то ян ни ра
бот ни места.

Официалната це ре мо ния 
за сключ ва не на до го во
ри те се със тоя на 28 де

кем в ри в Община Велико 
Търново. На нея пре ми ерът 
Бойко Борисов връ чи чек 
за 2 млн. лв. на кме та Иван 
Аспарухов в при със т ви ето 
на ми нис тъ ра на ре ги онал
но то раз ви тие и бла го ус т
ройс т во то Лиляна Павлова, 
ми нис тъ ра на тру да и со ци

ал на та по ли ти ка Тотю 
Младенов, ми нис тъ ра 
по уп рав ле ние на сред
с т ва та от Европейския 
съ юз Томислав Дончев и 
ми нис тъ ра на зе ме де ли
ето и хра ни те Мирослав 

Найденов.
Проектът на Мездра е 

сред 5те с найго лям бю
джет от 26те предложения, 
одоб ре ни до се га, на ред 
с те зи на Ямбол, Велико 
Търново, Монтана и Русе.■

Мездра оси гу ря ва 
бъдещезадецавриск

На 12 яну ари стар ти ра 
Международната го ди на на 

кооперациите. Във всич ки те 800 ко опе-
ра ции в страната, меж ду тях и ко опе ра-
ци ите н Северозападна България. 100 
000 ба ло на оз на ме ну ва ха със зна ка на 
Международната го ди на и ло го то КООП 
старта.

На всич ки 
член-ко опе ра то ри от 
Северозапада по же ла ва ме здраве, 
тру до ви ус пе хи и благополучие!
Заедно мо жем повече!

инж. Велко АТАНАСОВ, 
пред се да тел на ОКС – Враца

Ваня ЦАКИНСКА, 
пред се да тел на ОКС – Видин
инж. Бранимир ДИМИТРОВ, 

пред се да тел на ОКС - Монтана

Премиерът Бойко 
Борисов по се ти 

ви дин с ко то се ло Арчар, 
къ де то на спе ци ал на 
це ре мо ния от к ри ре ха
би ли ти ра ния учас тък 
на вто рок лас ния път 
ВидинЛомКовачица
Гиген. Той бе прид ру жен 
от ми нис тъ ра на ре ги
онал но то раз ви тие и бла
го ус т ройс т во то Лиляна 
Павлова и пред се да те ля 
на Управителния съ вет 
на Агенция „Пътна ин ф

рас т рук ту ра” инж. Лазар 
Лазаров. На це ре мо ни
ята по от к ри ва не то на 
35ки ло мет ро вия учас тък 
офи ци ал ни гос ти бя ха 
об лас т ният уп ра ви тел 
на об ласт Видин Пламен 
Стефанов, за мес т никоб
лас т ният уп ра ви тел на 
об ласт Монтана Нина 
Петкова, кме то ве на на се
ле ни мес та и пред с та ви
те ли на Световната банка. 

Общата стойност на 
про ек та е 14 694 541 лв., 

ка то 75% от не го во то 
фи нан си ра не е осъ щес т
ве но от Световната банка. 
Останалите сред с т ва за 
ре мон та на учас тъ ка са 
от пус на ти от ре пуб ли кан
с кия бюджет. Изпълнител 
на про ек та е сдру же ние 
„Пътища Видин”. 

При от к ри ва не то на 
ре ха би ли ти ра ния учас
тък пре ми ерът съобщи, 
че око ло 35 ми ли она ле ва 
ще бъ дат ин вес ти ра ни 
през то зи прог ра мен пе

ри од в об ласт Видин. 
Бойко Борисов подчерта, 
че с ре ха би ли та ци ята 
на пътищата, въз с та но
вя ва не то на кре пос т та 
„Калето” в Белоградчик, 
ре мон та на цър к ва та в 
се ло Арчар, как то и на 
ис то ри чес ки те и кул тур
ни те обек ти във Видин, 
ще се съз да дат ус ло вия за 
прив ли ча не на чуж дес т
ран ни ин вес ти ции и ще 
се от к ри ят но ви ра бот ни 
места.■ Слово плюс

Министър-председателят
БойкоБорисовоткри

рехабилитиранияучастък
навторокласнияпът
Видин-Лом-Ковачица-Гиген
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Елеонора ЦАНОВА
- Г-н Данчев, нав ля зох те ка то кмет 

в ед ни мал ко поз на ти ви до се га во ди ,  
ус пях те ли ве че да по чу ка те на вра ти-
те на ми нис тер с т ва и ве дом с т ва и на 
ко го раз чи та те по ве че в бъ де ща та си 
работа?

 До вра ти те на влас тта все още не съм 
стиг нал за те зи два месеца. Разчитам 
на хо ра та от об щи на та. Населението в 
Криводол е зас та ря ва що и смаляващо, 
от бли зо 18 хиляди се га сме мал ко над 8 
хи ля ди жи те ли . С ви ли са се до ми ни мум 
и па ри те в общината. От бю джет, сти гащ 
до 22 ми ли она ле ва в пре диш ни години, 
се га е стиг нал ми ни мал ни те три ми ли
она и то ва ще са раз хо ди те за зап ла ти 
предимно. Да пог лед нем об с та нов ка та не 
са мо в България, но и в Европа и света, 
труд но се ин вес ти ра сега. Няма ра бо те щи 
пред п ри яти я , са мо две са в Криводол  
ма ши нос т ро ител ното с 5060 ра бот ни ци 
и „СтроителКриводол“, кой то в кон сор
ци ум с дру ги фир ми спе че ли кон кур са за 
из г раж да не то на но вия ста ди он.

Колкото до дъл бо ки те во ди на кмет с кия 
стол, да, ма те ри ята тук е спе ци фич на и 
мал ко поз на та за човек, кой то ид ва от час
т ния биз нес, кой то се е за ни ма вал с раз
лич ни проекти, със спорта. Затова не съм 
пред п ри ел драс тич ни сък ра ще ния в об
щин с ка та ад ми нис т ра ция и хо ра с опит и 
ка чес т ва са ос та на ли на работа. Разчитам 
на все ки един от тях, така как то раз чи
там и на все ки криводолчанин. Надявам 
се опитът, кой то съм нат ру пал в час т ния 

бизнес, в ра бо та та по раз лич ни про ек ти 
да ми помогне. Всичко, ко ето е в ин те рес 
на общината, е в ин те рес и на хо ра та тук.

- Имате ли под к ре па та на об щин с кия 
съ вет ? 

 В на ча ло то бях резервиран, но ко га то 
всич ко бе ше пос та ве но от к ри то и яс но 
мис ля , че всич ки ще ра бо тят за доб ро то 
на об щи на та .

- Европейските про ек ти са ос но ва та 
за фи нан си ра не на мал ки те общини, 
осо бе но на та ка ва ка то Криводол, ко ято 
има мно го мал ко соб с т ве ни приходи. 
Какво ви предстои?

 Според мен найваж но то е да ре али
зи ра ме про ек та за до вър ш ва не под мя на та 
на во доп ро вод на та мре жа и ка на ли за ци
ята и из г раж да не то на пре чис т ва тел на та 
станция. Криводол ня ма пре чис т ва тел на 
станция. Засега по то зи про ект са под
ме не ни две тре ти от во доп ро во ди те и 
ка на ли за ци он на та мрежа. Имаме одоб рен 
про ект за 14 ми ли она ле ва за тре тия етап, 
до вър ш ва не на мре жа та и за пре чис т ва
тел на та станция. Трябва да си оси гу рим 
бан ко ва га ран ция за де вет те про цен та 
съ фи нан си ра не от об щи на та и за то ва 
ще ис ка ме за ем по ФЛАГ. Крайният срок 
е 2014 година . Найго ле ми ят ни про ект 
ос та ва из г раж да не то на ста ди она с 5 ми
ли она ев ро суб си дия по Оперативна прог
ра ма за раз ви тие на сел с ки те райони. Това 
е и един с т ве ни ят про ек т,  по кой то не се 
ис ка на ше съфинансиране, за все ки от ос
та на ли те тряб ва да има ме го тов ност с от 3 
до 14 про цен та оси гу ре ни сред с т ва.

- Кои бя ха пър ви те задачи, пред ко-
ито се из п ра вих те ся дай ки на вет ро ви-
тия пост?

 Първо, то ва бе сключ ва не на до го во
ри те за снегопочистването, оси гу ря ва
не то на 150 ку би ка дър ва за отоп ле ние 
на учи ли ща и дет с ки гра ди ни . Кол ко то 
до проектите, ко ито пред с то ят да се 
реализират, за еди ни я ве че говорих, със 
ста ди она ско ро мо же да се пох ва лим и 
да пос рещ нем тук за под го тов ка и за дву
бой от бо ри от съ сед ни те го ле ми общини. 
Предстои ни за ле ся ва не в три села, ре
монт на пло ща да в Краводер за 360 000 
ле ва по „Красива България „, по ли ния 
на бед с т вия и ава рии нап ра ва та на ди га 
на ре ка Лева, ис ка ме да нап ра вим нов, 
от го ва рящ на всич ки изис к ва ния па зар в 
Криводол и та ка да про дъл жим ве ков ни
те тра ди ции със съ бот ния пазар. Търсим 
кон так ти с об лас т та и до се га има ме доб ро 
вза имо дейс т вие за пъ тя Лесура Фурен, 
кой то е много, мно го зле. Това е дър жа
вен път и така, как то по мог на об лас т ни
ят уп ра ви тел за ре мон та на дру гия път 
до Лесура, да ни се съ дейс т ва и за та зи 
отсечка. 

- Красивият ста ди он,  кой то бе от-
во юван в пред ния ман дат, вие ще го 
ре али зи ра те и има те на ме ре ние да е 
най-добрият. Друго в Криводол, ко-
ето мо же да до ве де тук, в то ва чу дес но 
място, къ де то се сли ват две реки, Лева 

и Ботуня, как во мо же да пред ло жи те 
ка то атракция?

 Имаме дос та старини, край Уровене, 
къ де то пре ди 25 го ди ни е раз к ри та уни
кал на гроб ни ца, прек рас ни бо ро ви гори, 
па мет ни ка на Томин мост. Имаме 20 
язовира, от ко ито 12 са сво бод ни и мо гат 
да бъ дат от да де ни на кон це сия за раз ви
ти ето на спор тен и про миш лен риболов. 
Сега сме на бе ля за ли 15 варианта, ко
ито мо жем да пред ло жим на же ла ещи
те да ин вес ти рат в ня как ва дейност 
бизнесмени. Това са изос та ве ни сгра ди на 
сел с ки учи ли ща и дет с ки градини, об
щин с ки помещения. При без ра бо ти ца 33 
процента, дър жа ва та съ що има ос но ва ние 
да нап ра ви ня как ви пре ференции, сти га 
да има же ла ещи да вла гат тук сред с т ва 
и найвече, да раз к ри ват ра бот ни места. 
Започваме съз да ва не то на об щин с ко 
пред п ри ятие за услуги. Надявам се там 
да на ме рят ра бо та сък ра те ни те се га от 
раз лич ни те об щин с ки служ би 117 човека, 
пре дим но ох ра на и по мощ ни ра бот ни ци, 
по лу ча ва щи зап ла ти от об щин с ка та хазна. 
Предприятието ще наз на чи обу че ни по 
на ци онал ни те прог ра ми ра бот ни ци по 
стро ител с т во то и ох ра на та и с оси гу ре ни 
от нас материали, то ще из вър ш ва ре монт 
и под дръж ка на об щин с ки сгради, на учи
ли ща та и дет с ки те за ве де ния и то ва ще 
из ле зе мно го поиз год но за об щин с кия 
бюджет.■

Петър Данчев, кмет 
на община Криводол:

Довисокитепорти
несъмстигал,
разчитамна
криводолчани

Трипроектаза
общо4млн.лв.ще
ре али зи ра об щи на та
в Бойчиновци
Крум КРУМОВ
Два про ек та по Програмата за раз ви тие на сел

с ки те ра йо ни ще ре али зи ра през та зи го ди на об
щи на Бойчиновци, съ об щи зам.кме тът Галина 
Здравкова.

В на ча ло то на про лет та за поч ва ос но вен ре
монт на пло ща ди те в град Бойчиновци и се ла та 
Владимирово, Лехчево и Ерден. В че ти ри те се ли ща 
ще бъ де нап ра ве на пъл на под мя на на настилките, 
ще се обо со бят зе ле ни площи, алеи, но ви тро то ари 
и др. Проектът е на стойност 1,6 ми ли она лева.

По дру гия про ект през топ ли те ме се ци на го ди на
та в цен тъ ра на Бойчиновци ще бъ де из г ра ден нов 
кул ту рен дом. Той ще има за ла за кон цер ти с 250 
се дя щи места, а съ що са ло ни за те нис на маса, 
шах мат и бридж и офиси. Проектът е на стойност 
1,8 ми ли она лева.

По опе ра тив на прог ра ма „Регионално раз ви
тие” об щи на Бойчиновци по лу ча ва 560 000 ле ва 
за са ни ра не на сгра да та на учи ли ще то в се ло 
Владимирово, в ко ето се учат око ло 300 деца. 
Предвижда се под мя на на отоплителната, во доп ро
вод на та и елек т ри чес ка та ин с та ла ция на сградата, 
на дограмата, а съ що нап ра ва на изолация, уточ ни
ха от об щин с ка та администрация.■

▲ Кметът на Община Враца инж. Николай Иванов и 
за мес т ник-кме тът Красимир Богданов при със т ва ха на 
„Между доб ри съ се ди” – сре ща меж ду кме то ве те и са-
мо дейци те на се ла та Згориград, Косталево, Паволче 
и Челопек, ко ято се про веж да за тре ти по ре ден път в 
Народно чи та ли ще  „Огнище” - с. Челопек. 

Бяха по ка за ни ку ли нар ни те уме ния на са мо дейци те от 
че ти ри те села. 

Самодейците от вся ко чи та ли ще пред с та ви ха по две 
пес ни от своя репертоар. Срещата про те че весело, 
прид ру же на с мно го наг ра ди от про ве де ни те конкурси: 
за най-доб ро мезе, най-вкус на ба ни ца, най-пив ко ви но и 
т.н. Салонът на чи та ли ще то се ока за те сен, за да по-
бе ре всич ки участници, съобщиха от отдел „Връзки с 
обществеността” на общината. СНИМКА: ОБЩИНА ВРАЦА

Срещамежду
добрисъседи

"Ставен" АД
ку пу ва зе ме дел с ка земя.

Високи цени! Плащане веднага!
0888/68 68 68; 0892/49 22 92; 0879/45 49 44; 
0885/30 24 22; 0897/83 08 73; 0884/98 99 15.
Офис: Враца, ул. „Христо Ботев” № 43 – сре щу ДСК.

Ще бъ де под гот ве на об ща стра те гия за 
по пу ля ри зи ра не на яд ре на та енергетика
По по ка на на из п. ди рек тор на “АЕЦ Козлодуй“ ЕАД 

Александър Николов на 20 яну ари на ра бот но по се ще ние 
в атом на та цен т ра ла бе де ле га ция на Българската ака де мия на 
на уки те (БАН). В със та ва на делегацията, во де на от пред се да
те ля на БАН ака де мик Никола Съботинов, бя ха вклю че ни акад. 
Александър Попов – за мес т никпред се да тел на БАН, чл.кор. 
Стефан Воденичаров – пред се да тел на Общото съб ра ние на 
БАН и ди рек тор на Института по металознание, съ оръ же ния 
и тех но ло гии с цен тър по хид роаеродинамика, доц. Димитър 
Тонев – ди рек тор на Института по яд ре ни из с лед ва ния и яд
ре на енер ге ти ка (ИЯИЯЕ), Емилия Христоскова – на чал ник на 
ка би не та на пред се да те ля на БАН.

В раз го во ри те учас т ва ха  Александър Николов – из п. 
ди рек тор на “АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, Митко Янков – ди рек
тор “Безопасност и ка чес т во”, Емилиян Едрев – ди рек тор 
“Производство”, 
Иван Андреев – ди
рек тор “Развитие 
и мо дер ни за ции”, 
Красимир Николов – 
ди рек тор “Икономика 
и фи нан си”. 

Срещата бе пос
ве те на на въз мож
нос ти те за сът руд ни чес т во в раз ви ти ето на яд ре на та енер ге
ти ка в България. Ръководството на “АЕЦ Козлодуй“ ЕАД да де 
ви со ка оцен ка на ра бо та та на уче ни те и ек с пер ти те от ИЯИЯЕ 
към БАН, свър за на с из пъл не ние на про ве де ни те в цен т ра ла та 
стрес тестове.

Представителите на ръ ко вод с т во то на “АЕЦ Козлодуй“ ЕАД 
и на БАН взе ха ре ше ние да бъ де под гот ве на об ща стра те гия за 
по пу ля ри зи ра не на яд ре на та енергетика.

На ба за та на на уч ни те из с лед ва ния в об лас т та на енер ге
ти ка та и под пи са но то през ми на ла та го ди на Рамково спо ра
зу ме ние меж ду две те ин с ти ту ции БАН ще оказ ва на уч номе
то ди чес ко съ дейс т вие и по мощ на “АЕЦ Козлодуй“ ЕАД чрез 
съз да ва не на съв мес т ни еки пи за учас тие в на ци онал ни и 
меж ду на род ни про ек ти и конкурси. Ще бъ дат ор га ни зи ра ни и 
на уч нопрак ти чес ки кон фе рен ции и семинари, вза им на раз мя на 
на специалисти, как то и обу че ние на мла ди кадри.

В хо да на раз го во ри те бе об съ де на и за поч на ла та съв мес
т на прог ра ма за обу че ние на шес ти ма за доч ни док то ран ти от 
“АЕЦ Козлодуй“ ЕАД към ИЯИЯЕ по спе ци ал ност “Ядрени ре
ак то ри”. Подчертано бе, че по до бен про ект се осъ щес т вя ва за 
пър ви път и до каз ва прак ти чес ки те пол зи от сът руд ни чес т во то 
меж ду на ука та и индустрията, съобщиха от отдел «Връзки с 
обществеността» на централата. ■Слово плюс.

Ръководството
наБАНпосети
АЕЦ“Козлодуй”
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Ивайло КАЛФИН*, евродепутат 

Шистовият газ е една 
сравнително нова технология 

в последните десетилетия, при която 
се добива газ по по особен метод  
т.нар. фракинг (разбиване). На голяма 
дълбочина  300040005000 метра 
под земята, се вкарва сонда с вода под 
високо налягане, в която са добавени 
и химикали. Целта е тази вода да 
проникне до шуплите в подземния 
пласт, които съдържат газ, и с помощта 
на налягането и химикалите този газ се 
избива оттам и излиза на повърхността.

Рискове за екологията
Първо, добивът е от равнище, 

което е под подпочвените води. Това 
означава, че и сондата за вливане на 
вода и излизането й след това минава 
през пласт подпочвени води. Всяко 
евентуално изтичане ще ги замърси.

Второ, предизвикват се минитрусове 
 заради голямата сила, с която се 
вкарва водата. Това означава, че могат 
да се получат допълнителни пукнатини 
в земната кора, които да отделят 
този газ, който се освобождава, пак 
в подпочвените води и отново да ги 
замърсят.

Трето, част от водата, смесена 
с химикали, която се използва, (а 
технологията изисква много голямо 
количество), се пуска отново за 
постоянно преминаване, но част от 
нея остава и се съхранява в открити 
басейни.

Дълго време фирмите, които се 
занимаваха с добива на шистов газ 
 предимно американски, не даваха 
информация за използваните химикали, 
които добавят във водата с аргумента, 
че не могат да разкриват своето ноухау. 
Под натиска на екологични движения 
през последните години те започнаха 
да дават някаква информация.

И се оказа, че сред химикалите 
има канцерогенни вещества. Дали 
ще стигнат до подпочвената вода 
или ще стоят в открито езеро и ще се 
изпаряват, това означава, че съществува 
опасност от замърсяване на почвата и 
въздуха около находишщето.

Самите сонди за шистов газ трябва 
да се наредят сравнително нагъсто, 
тъй като добивът под една не е толкова 
голям  на 1 кв. км  една сонда.

Ето това е методът  такъв, какъвто го 
има в момента. Някои вкарват не вода, 
а гел или въздух, но засега тези методи 
още не са придобили икономическо 
значение, за да се използват нашироко.

Обясненията на управляващите
Българското правителство разреши 

на компанията "Шеврон" през юни 
т.г. да извърши проучване за добив 
на шистов газ в района на Нови 
пазар, в житницата на България. Цяла 
Североизточна България на практика 
лежи на вода, под Добруджа има едно 
огромно езеро.

Обяснението, което ни дават 
управляващите, че това било свързано 
с енергийната ни независимост, 
не е изцяло вярно. Енергийната 
независимост означава България да има 
различни източници на природен газ. 
Имаме малък собствен добив, който е 
недостатъчен и затова внасяме, само от 
Русия.

Но начинът да си гарантираме 
независимостта е, изненадващо, 
не толкова скъп  просто трябва да 
свържем газовата си система със 
съседните страни. През Турция можем 
да внасяме газ от Кавказ и Каспийския 
басейн, имаме и такива договорености, 
през Гърция, която има терминали за 
втечнен газ  също. Ако се свържем по 
този начин, можем да внасяме газ от 
цял свят, и тогава сме свободни да се 
договаряме с когото и както си искаме. 
Тези проекти не са толкова скъпи, при 
това частично се финансират от ЕС.

Примерът на Франция - 
и спекулациите на кабинета
Нека видим опита на Франция, 

където случаят е бил аналогичен на 
този в България. Между другото, 
добивът на шистов газ е забранен и 
в Квебек, Канада, а в щата Ню Йорк 
се води сериозен дебат да го има ли. 
През лятото поканих моята колежка 

евродепутат от Франция, от групата 
на Зелените  Мишел Ривази, която 
разказа на хората от Нови пазар как са 
действали те.

Първоначално френското 
правителство дава разрешение за 
проучване и добив, без да пита 
местните жители и без да направи 
екологично проучване. Хората 
разбират от екологични организации 
за рисковете, започват протести и 
демонстрации. В резултат френският 
парламент приема закон, който 
забранява проучването и добива на 
шистов газ при сегашния метод.

Българското правителство спекулира 
както с аргументите за енергийната 
сигурност, така и с екологичните 
норми. Преди юнското решение за 
проучване, тихомълком е променен 
законът за подземните богатства. И 
всъщност за това проучване на шистов 
газ, законът изисква само доколко 
тази дейност заплашва застрашените 
видове. Например дали червенобузата 
костенурка, ако такава има там, ще 

пострада от добива. Но няма да се 
направи проучване дали водата или 
почвата се замърсяват, увеличавайки 
рисковете за хората.

Третата спекулация на 
правителството звучи така: "Ние 
искаме да видим какви са запасите, 
пък един ден ако стигнем до добив..." 
Проблемът е, че за проучването се 
използва същата технология, както 
при добива. Вярно, в помалък мащаб. 
Но какъвто и да е резултатът от 
проучването, рисковете остават

Законът за концесиите и законът 
за подземните богатства има две 
формални процедури. И почти няма 
случай, в който проучването да не 

води до добив. Обяснението е близко 
до ума  фирмата, която инвестира в 
такава дейност, очаква да си върне 
инвестицията от добива.

Пример за това е златното находище 
край Крумовград  Ада тепе. Въпреки 
неколкогодишното забавяне, "Дънди 
прешъс" в крайна сметка пак си 
получиха разрешението за добив. 
А инвестициите за проучването за 
шистов газ не са малко, говори се за 
петдесетина милиона долара. Затова да 
се говори "ние сега проучваме и от това 
не следва добив", просто е несериозно.

Има и още нещо, което е 
принципен проблем в българското 
законодателство. Подземните 
богатства са собственост на 
държавата, но това, което тя получава 
от една концесия, не е газ или злато, 
а определена такса. Концесионерът 
получава собственост върху 
подземните богатства  т.е. каквото 
си извади, си е негово. Държавата 
може пак да купи този газ, но ще си 
го купи от "Шеврон". В много други 

страни има ограничения, че държавата 
все пак е собственост на този ресурс. 
Концесионерът получава някаква 
печалба, че инвестира в добива му, но 
не получава изключителните права 
върху целия ресурс.

Как да се спре
Възможността на хората в 

България да спрат такъв добив е само 
теоретична. Законът за референдумите 
е практически неприложим. Ако става 
въпрос за национален референдум, 
така или иначе се стига до решение 
на Народното събрание. Парламентът, 
в който има определено мнозинство, 
което има и правителството, в крайна 

сметка трябва да реши дали да има 
референдум.

Президентът би могъл да го 
поиска от парламента да свика 
такъв референдум и това е важно 
правомощие, чрез което да 
настоява да има такова всенародно 
допитване. Именно в подготовката 
за провеждането му биха могли да 
се чуят всички аргументи и тогава 
хората ще са свободни да решат, като 
направят информиран избор.

Национален референдум може 
да се организира и ако се съберат 
500 хиляди подписа, при строги 
изисквания как да става това. Видели 
сме, че такива инициативи доникъде 
не стигат.

Втората възможност са местните 
референдуми. Досега единственият, 
за който знам, че е успешен, е този 
в Горна Малина, където хората 
отхвърлиха откриването на кариерни 
материали в общината.

Това също не е никак лесно. За да 
е успешен един местен референдум, 

в него трябва да участват 
повече от гласувалите на 
последните местни избори. Така 
казва законът. А обикновено 
участието в местни избори е 
доста високо, затова и много 
трудно се случват местни 
референдуми.

Проблемът е и законов. Във 
Франция решението да не 
се случва добивът е взето на 
база законодателство, което 
казва: "Когато един въпрос 
е от национален интерес, 
той стои над търговските 
отношения". Франция е страна, 
която не злоупотребява с това 
и не следват безкрайни дела и 
плащания на фирми, които са 
започнали да правят проучвания. 
Така че е хубаво България да се 

спре преди това.
Защото, почнат ли се проучванията, 

после ще затънем в безкрайни спорове, 
както в случая с "Дънди прешъс", да 
получат или да не получат разрешения 
за добив.

Технологията за добив на шистов газ 
крие рискове. Те не са гарантирани. 
Никой не твърди, че всички почви и 
води ще се заразят. Но става въпрос 
за почвите и водите на житницата 
на България. А такива рискове не са 
оправдани.

*Авторът е зам.-председател
на Комисията по бюджети
в Европейския парламент.

Зашистовиягаз.
Безкресчендо

◄Технологията на 
хидравличния удар, с която 
се проверява за шистов газ 
и при наличието му пак с 
нея се добива, е довела до 
безвъзвратното отравяне 
на земята и водите на 
много места. Вкарването 
под земята на тонове 
вода, примесена с токсини, 
голяма част от които – 
канцерогенни, причинява 
както разпръскването на 
тези токсини навсякъде, 
така и смесването на 
местните води с газ. 
Резултатът е замърсени 
и нерециклируеми води, 
причиняващи смъртта не 
само на всички животни 
в района, но и на хора. 
Или в по-„добрия“ случай -  
заболявания като астма, 
рак на кожата, мозъчни 
увреждания. 

СНИМКИ: ИНТЕРНЕТ
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Със своя ре зо лю ция 
Организацията на 
обе ди не ни те на ции 

обя ви 2012 за Международна 
го ди на на кооперациите. Това е 
уни кал на въз мож ност в це лия 
свят да се за си ли ви ди мос т та и 
зна чи мос т та на ко опе ра тив ния 
биз нес модел, про явил гъв ка
вост и ус тойчи вост по вре ме на 
ико но ми чес ка криза.

Създадени пре ди 170 го ди ни 
в Рочдейл, Великобритания, ко
опе ра ци ите в све та обе ди ня ват 
над 1 ми ли ард членове, осъ
щес т вя ва щи биз нес във всич ки 
сек то ри на све тов на та иконо ми
ка и оси гу ря ва щи над 100 ми
ли она ра бот ни места.

Какво оз на ча ва
да та та 
12.01.2012?

По ини ци ати ва на 
Международния ко опе ра ти
вен али анс на 12.01.2012 г. 
ко опе ра ци ите обе ди ни ха своя 
глас и на на ци онал но ни во във 
всич ки ре ги они на све та да до
ха старт на Международната 
го ди на на кооперациите. 
Централният ко опе ра ти вен съ
юз – България съ що се вклю чи 
в та зи ини ци ати ва и съ би ти ето 
бе от бе ля за но тър жес т ве но 
във всич ки те 800 ко опе ра ции 
в страната, обе ди ня ва щи 150 
000 членкооператори. В знак 
на со ли дар ност към гло бал на та 
ини ци ати ва пус на ха в не бе то 
100 000 ба ло на със зна ка на 
Международната го ди на и ло го
то КООП.

В сто ли ца та чес т ва не то се 
про ве де пред Търговски и ло
гис ти чен цен тър КООП. Бе от
п ра вен при зив към всич ки съп
ри час т ни към ко опе ра тив на та 
идея да доп ри не сат за по пу ля
ри зи ра не и на сър ча ва не раз ви
ти ето на ко опе ра тив ния биз нес 
мо дел сред обществото. Защото 
това, ко ето сам чо век не би мо
гъл да постигне, с об щи уси лия 
мо же да се пре вър не в реалност. 
Мъдрост, да ва ща сми съл на 
де ви за на Централния ко опе ра
ти вен съ юз – „Всички за ед но 
мо жем по ве че”.

Какво очак ва ме 
от 2012 – 
Международна го ди на
на кооперациите?

2012 е мно го обе ща ва ща 
го ди на за кооперациите, за
що то ко опе ра тив ни ят биз нес 
мо дел пред ла га ре ше ния на 
предизвикателствата, пред ко
ито сме из п ра ве ни всич ки ние.

Днес, в све та на съв
ре мен ни те тех но ло гии и 
комуникации, иде ята за гло
бал но обе ди не ние на хо ра е 
реалност, пре въп лъ те на чрез 
„Глобалното ко опе ра тив но се
мейс т во”. 

Колкото посвър за ни и ин
тег ри ра ни сме всички, тол ко
ва поус пеш но ще се ре ша ват 
икономическите, фи нан со ви те 
и кли ма тич ни те проблеми. 
Светът се развива, про ме ня и 
адап ти ра от нас, за що то ние го 
же ла ем и го правим. Но са мо 
ко опе ра ци ите пос та вят в цен
тъ ра на сво ето вни ма ние ед на 
пос то ян на ве ли чи на – хората, 
ко ето пра ви ко опе ра тив ния 
биз нес мо дел не са мо ус пе шен 
и устойчив, но и му при да ва 
чо веш ки облик.

Ето за що 2012 тряб ва да 
оси гу ри пос ти га не то на по
дъл гос роч на ви зия и да про дъл
жи Международната го ди на на 
ко опе ра ци ите в Кооперативно 
десетилетие, с цел ко опе ра ци

ите да се пре вър нат в найди
на мич но раз ви ва щи ят се мо дел 
до 2020 г.

Защо е ус пе шен 
ко опе ра тив ни ят 
биз нес модел?

Кооперациите не са са
мо ико но ми чес ки феномен, 
те са философия. Това е 
модел, ос но ван на ценности: 
демокрация, равноправност, 
со ли дар ност и взаимопомощ. 
Когато хо ра та се обединяват, 
за да оси гу ря ват прех ра на та 
си, и ко га то тех ни ят ре зул тат 
се раз п ре де ли равноправно, 
то га ва ние го во рим за 
кооперация. Кооперациите 
са от ка ка ови те план та ции 
в раз ви ва щи те се стра ни до 
фут бол ни те от бо ри ка то то зи 
на Барселона; от лов ци те на 
змии в Индия до про из во ди те
ли те на си ре не „Пармезан” в 
Италия.

Популяризирайки мар ка
та КООП (СООР) в света, 
Международната го ди на на 

ко опе ра ци ите ще ос та ви тра
ен от пе ча тък вър ху всич ки 
сек то ри на ико но ми ка та и ще 
проп ра ви път за ус тойчи во 
раз ви тие на бъ де щи те по ко ле
ния кооператори.

Международната го ди на 
на ко опе ра ци ите ще на сър чи 
всич ки за ед но да доп ри не сем 
за из г раж да не то на един по
до бър свят.

Централният ко опе ра ти
вен съ юз е пред п ри ел свои 
ини ци ати ви за от бе ляз ва не на 
Годината на на ци онал но ниво, 
но ще учас т ва ак тив но и в те зи 
на ев ро пейс ко и световно, по
важ ни те от ко ито са:

● Национално ниво:
 Актуализиране на уебсай

та на ЦКС и еже сед мич на руб
ри ка с ин фор ма ция за съ би тия 
по по вод Международната 
го ди на на кооперациите;

 Разширяване и осъв ре ме
ня ва не на Националния ко опе
ра ти вен музей;

 Издаване на Том IV на 
История на ко опе ра тив но то 
дви же ние в България и раз п

рос т ра не ние на че ти ри том но
то из да ние сред дър жав ни те и 
на уч ни институции;

 По ини ци ати ва на ЦКС 
съв мес т но с Кооперативна 
Европа и ЕВРО КООР ще се 
про ве де Втори Европейски 
мла деж ки ко опе ра ти вен фо
рум в България.

● Европейско ни во
Участие в Европейската 

ко опе ра тив на сед ми ца (април, 
гр. Брюксел, Белгия)

● Световно ни во
 Свободен дос тъп до 

уебсайта, пос ве тен на 
Международната го ди на на 
ко опе ра ци ите www.2012.coop, 
къ де то ежед нев но все ки мо
же да се за поз нае с но вос ти в 
раз ви ти ето на ко опе ра ци ите 
по света.

 Кулминация на съ би ти
ята по по вод Международната 
го ди на е Световният фо
рум и тре то то из да ние на 
Световното ко опе ра тив но из
ло же ние (ICA EXPO COOP), 
ко ито ще се про ве дат в 
Манчестър, Великобритания. 

По то зи по вод ще от во ри вра ти 
и об но ве ни ят и мо дер ни зи ран 
Музей на Рочдейлските пи оне
ри „Тоуд лейн”, Рочдейл, обя
вен за Световна ко опе ра тив на 
столица.

През ця ла та 2012 г. 
Централният ко опе ра ти вен 
съ юз ще пуб ли ку ва на стра ни
ци те на вес т ник „Земя” ин те
рес ни материали, от ра зя ва щи 
Международната го ди на на 
кооперациите, как то и ин тер
вю та със све тов ни ко опе ра тив
ни лидери.

В зак лю че ние не ка си при
пом ним пос ла ни ето на Бан Ки 
Мун, ге не ра лен сек ре тар на 
ООН, кой то при офи ци ал ния 
старт на Годината в Ню Йорк 
изтъкна, че „ко опе ра ци ите 
на пом нят на меж ду на род на та 
об щ ност за въз мож нос т та да 
бъ деш ед нов ре мен но и ико но
ми чес ки ста би лен и со ци ал но 
отговорен.”■

Главна ди рек ция
„Международна

дейност”

12.01.2012–Старт
наМеждународната
годинанакооперациите
вБългария

▲Точно в 12 часа 
на 12 януари 
децата от 
Моравица пуснаха 
балони с логото 
КООП и така 
дадоха старт на 
Международната 
година на 
кооперациите във 
Враца. 

◄ Старт на 
Международната 
година на 
кооперациите пред 
ОКС - Монтана.

СНИМКИ: АРХИВ



■ Системи 
    за сигурност
■ Техническа
    ох ра на на
    обек ти с
    ав то пат рул ни
    сили
■ Физическа
    охрана

Доверете ни се

Монтана,
бул. „Трети март” 74, офис 1
096/ 303 599,  0886/036 990, 
0889/200 711, 0889/200 727
sot.3s.montana@abv.bg

DANI CAR SERVICE
Диагностика и 
ре монт на 
дви га те ли и 
хо до ва част

Монтана, ул. „В. Търново” 78, тел. 0887/90 99 74

И&И ДИЗАЙН
●Дизайн и пе чат на билбордове, 
табели, све те щи реклами, 
обем ни букви, тотеми, па на от 
винил, над пи си от PVC фо лио и др.
●Широкоформатен пе чат

Монтана, бул. „Ал. Стамболийски” 11, 
GSM 0888 396 775, e-mail: iidesign@abv.bg
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Портрет 
на Петър 
Парчевич в 
чипровското 
училище, 
което носи 
неговото име

In memoriam
На 5 яну ари 
2012 г. по чи на

жур на лис тът 
Иван 
Кошничарски

ИванПетровТанов(Кошничарски)е ро
ден на 1 сеп тем в ри 1939 го ди на във Враца. 
Завършил е гим на зия в Криводол и Институт за 
изоб ра зи тел ни изкуства. Работи дъл ги го ди ни 
ка то прог ра мен ръ ко во ди тел във врачанското 
радио, а покъс но  ка то ре дак тор във вес т ник 
«Отечествен зов». Активен сът руд ник на вес т
ни ци те «Младеж», «Вечерни новини», «Народна 
армия», «Стършел», «Ехо», на спи са ни ята 
«Български журналист», «Българско фото», 
«Патриот», «Български воин»,» Гражданска 
отбрана».  
Талантлив фо тог раф и карикатурист, той по ка за 
на сво ите по чи та те ли де сет ки фо то и ка ри ка тур
ни изложби. Автор на  кни ги те «Криводолици» и 
«С пе ро и обектив».

Йордан ГЕОРГИЕВ, 
учи тел-кра евед

През 2012 г. се на вър ш
ват 400 г. от рож де ни

ето на чип ров ча ни на Петър 
Парчевич – бъл га ри нът (чо
ве кът на хрис ти ян с ка Европа 
– 16121674). Едно де се ти
ле тие пре ди не го в „Цветето 
на България” Кипровец се 
раж да во да чът на бъл гар с
ка та на ци онал но ос во бо ди
тел на бор ба през ХVII век 
Петър Богдан Бакшев (1601). 
В то зи раз ми рен век чет върт 
пре ди из ти ча не то му (1674 
г.) уми рат пос ле до ва тел но 
че ти ри ма та от найго ле ми
те прос ве ти те ли и ра де те ли 
за сво бо да та на своя на род 
– Петър Парчевич, Филип 
Станиславов, Петър Богдан 
и Франческо Соимирович. 

Техният ду хо вен и по
ли ти чес ки под виг у нас и 
с ред на ро ди те на Европа 
мо же да се приеме, че от
мер ват пред въз раж да не то в 
бъл гар с ка та култура. А при 
оцен ка та от оти ва що то си 
хилядолетие, ко га то Левски 
е въз диг нат ка то бъл га рин 
на вто ро то хи ля до ле тие след 
Христа, то проф. Божидар 
Димитров, ха рак те ри зи ращ 
ХVII век, оп ре де ля чип
ров ча ни те П. Богдан, П. 
Парчевич, Ф. Соимирович 
и Ф. Станиславов, работили 
ма кар и в ма лоб рой на ка
то ли чес ка среда, че са из
вър ши ли това, ко ето в ХIХ 
век пра вят пра вос лав ни те 
възрожденци.

Чипровчаните, съз да
ли Чипровската кни жов на 
шко ла и найве че ре во лю
ци он ноос во бо ди тел на та 
бор ба в Северозапада, са 
под гот ви ли и по ко ле ни ето 
за но во въстание. Това е 
времето, ко га то в  Европа 
се во дят пос ле до ва тел ни 
вой ни на Турция с Венеция, 
Австрия, Полша, Русия за 
раз ши ря ва не или зат вър дя
ва не на нейни те вла де ния 
на континента, а в България 
се раз рас т ва хайдутс т во то и 
бор ба та за оце ля ва не на на
ро да от ислямизиране...

След раз г ро ма на тур ци те 
пред Виена през 1683 г. се 
съз да ват бла гоп ри ят ни ус ло
вия за но ви въстания. През 
1686 г. въс тава Търново, а 
през 1688 г. цен тър ста ва 
Чипровци. Оттам, от къ де
то е за ре де но сто ле ти ето 
с раз ми рен дух и ме теж но 
напрежение. Оттам, от
къ де то се по явя ва та къв 
бум – ду хов но прос вет но
чер ко вен, ху до жес т ве но
творчески, ви со кон рав с  т вен 
чо веш ки у тол ко ва лю де 
от един край на България, 
кой то ще бъ де приз нат и от 
хрис ти ян с ка Европа.

Петър Парчевич, из п ра тен 
от Петър Богдан, в сре да та 
на ХVII век оти ва в Рим, за 
да зас та не пред па па та и да 
за щи та ва пра во то на народа, 
пре гър нал и отс то явал та
зи азбука, да за щи та ва не
го во то бо жес т ве но пра во 
за свобода. Там не го ви те 
тлен ни ос тан ки ще на ме рят 
ве чен по кой пред ол та ра на 
дру га рим с ка цър к ва  „Сан 
Андрея де ле Фратте”. Та 
ние, българите, ка то че ли с 
два та гро ба на Кирил и на 
Парчевич в Рим мо же би ще 
при със т ва ме посил но там, 
от кол ко то всич ки рим с ки 
гробници, злат ни мо не ти и 
на ки ти по на ши те земи.

И са мо ня кол ко го ди ни 
след смър т та на Парчевич 
в не го вия ро ден град 
Кипровец се из на сят пет
на де сет те бой ни знамена, 
из п ра те ни още през 1630 
го ди на от Петър Богдан  от 

Фердинанд Австрийски. 
А не лип с ва и знамение: 
„Иконата Света Богородица 
Чипровска е за поч на ла 
да плаче, за що то е още 
в робство!” Започналото 
ЧипровскоКутловско 
въстание, во де но от ду хов ни 
и во ени зи ра ни ко ман ди ри
войво ди в ня кол ко пе хот ни 
и ка ва ле рийс ки дру жи ни в 
есен та на 1688 го ди на, за
пис ва па мет на стра ни ца в 
ис то ри ята на България.

В на ча ло то на тре
то то хи ля до ле тие зем
ля ци от Северозападна 
България, жи ве ещи в 
столицата, под тик на ти от 
Берковското, Чипровското и 
Копиловското род во лю би во 
общество, със та вят Комитет 
за ор га ни зи ра не на об що на
род но чес т ва не на 400го
диш ни на та от рож де ни ето 
на пър вия на ро ден бу ди
тел – чип ров ча ни на Петър 
Богдан Бакшев (16011674 
г.). Изпратен е при зив към 
пре зи ден та на Република 
България, пред се да те ля на 
Народното съб ра ние и ми
нис търпред се да те ля и към 
граж да ни те на републиката, 
ко ито да съ дейс т ват за 
из п ъл не ние на при ета та 
програма.

Честването на 400го диш
ни на та от рож де ни ето на 
Петър Богдан се пре вър на 
в на ци онал но тържество, 
ко ето ста на на 1 но ем в
ри – Деня на на ро дин те 
будители. Бе от бе ля за на и 
630го диш ни на та на ка то
ли чес ка та ка тед ра ла „Санта 
Мария”, с ко ято е свър за на 
чу дот вор на та ико на „Света 
Богородица Чипровска”. 
А из вес т на та чип ров с ка 
учи тел ка Сийка Тачева из
тъ ка Чудотворната икона, 
ко ято бе ос ве те на на 18 май 
– рож де на та да та на па па 
ЙоанПавел Втори, и му 
бе връ че на на 26 май 2002 
г. в гр. Пловдив, ко га то бе 
на офи ци ал но по се ще ние в 
България.

Сега, през 2012 г., ко га то 
се на вър ш ват 400 го ди ни 
от рож де ни ето на Петър 
Михайлов Парчевич, на ри
чан Раковски на ХVII век 
(16121674), Епархийският 
съ вет на Видинската мит ро
по лия за поч ва про це ду ра по 
ка но ни зи ра не то на чип ров
с ки те въс та ни ци от 1688 г. 

Друго ед но зна
ме на тел но де ло 
на Българската 
пра вос лав на 
църква, ко ето 
ще из вър ши 
въз с та но ве на
та пат ри ар шия 
от 1953 г. след 
ка но ни зи ра не

то през 1962 г. на Паисий 
Хилендарски, през 1965 
г.  Софроний Врачански, и 
през 2011 г. – на ба таш ки те 
и но во сел с ки те мъ че ни ци 
от Априлското въс та ние – 
1876 г.

Има още нещо. Това е 
на ли чи ето на един над пис 
на сте на та на ста рин на цър
к ва в Австрия, от на сящ се 
за бъл га ри те от вре ме то 
на Чипровското въстание. 
През 1683 г. съ еди не ни
те ав с т рийс ки и пол с ки 
войски, под ко ман д ва не то 
на Ян Сабиетски, на на сят 
сък ру ши тел ни по ра же
ния на тур ци те при Виена. 
Сраженията про дъл жа ват 
и през след ва щи те го ди ни 
при Белград, Ниш и Видин, 
все побли зо до нас, и са в 
пол за на но во съз да де ни те 
обе ди не ни си ли „Свещена 
ли га”. В тях са и бъл гар с ки 
дружини, пред вож да ни от 
чипровчани. А през сеп тем
в ри 1688 г. те зи дру жи ни са 
в об щи те дейс т вия с въс
та на ло то Чипровци, окол
ни те села, та и поч ти ця ла 
Северозападна България. 
След не ус пе ха оце ле ли те 
чип ров ча ни и те зи от окол
ни те села, пред вож да ни от 
тех ни те войводи, про дъл жа
ват сра же ни ята в по мощ на 
Австрия...

Чак сто го ди ни след на
ше то ос во бож де ние бъл
гар с ка та об щес т ве ност 
на уча ва за то зи над пис 
от ста тия на ака де мик 
Владимир Топенчаров. В 
ста ти ята си „С рус кия щик 
и опъл чен с кия ка мък” под 
руб ри ка та „100го диш
ни на та от Рускотур с ка та 
ос во бо ди тел на вой на” във 
вес т ник „Народна ар мия” 
от 13.I.1977 г. той започва: 
„Върху сте на та на ста рин на 
цър к ва в Бургенланд, на час 
път пред Виена стои над пис 
„Българите спря ха па да не то 
на Австрия под ос ман с ко 
вла ди чес т во”. Пона та тък 
академикът, бил две пос ле
до ва тел ни ми сии бъл гар с
ки пос ла ник във Франция 
(вто рия ман дат по ис ка не 
на са мия пре зи дент Шарл 
дьо Гол), пра ви след ни те 
разсъждения:

„Надписът кон с та ти ра 
ед на ис то ри чес ка истина. 
Последната вар вар с ка 
вълна, ко ято в ХIV век иде

ше от Азия и се на соч ва ше 
към сър це то на Европа, 
бе ше обез си ле на на бъл
гар с ка земя. Оттук тя ве че 
спада. В про дъл же ние на 
80 г.  бъл гар с ки ят на род се 
съп ро тив ля ва – в Тракия, по 
ста роп ла нин с ки те проходи, 
при Търново, Варна, Видин. 
Когато нас т ръх на ла та въл на 
на ос ман с ки те пъл чи ща ще 
стиг не Будапеща и под с тъ
пи те на Виена, тя ще бъ де 
омаломощена. Наистина 
бъл гар с ки ят на род бе 
повален, но с жер т ва та си 
той зат во ри пъ тя към цен
тъ ра на Европа. Надписът в 
Бургенланд с бла го дар ност 
от бе ляз ва то зи факт.”

То ва е вярно, но мо
же би тайна та е в оная 
съпротива, ко ято оказват 
чип ров чани по вре ме на 
въс та нието и осо бе но след 
не го во то потушаване, ко
га то бъл гар с ки дру жи ни 
про дъл жа ват учас ти ето си 
и на ав с т рийс ка те ри то рия 
десетилетия. А през 1958 г., 
по време на Международния 
фестивал на младежта за 
мир във Виена, българската 
делегация, посетила 
Виенската катакомба, 
изслушва лекция, в която 
особено е подчертано, че 
сред хилядите кости се 
съхраняват стотици кости 
на българи, участвали 
в защитата на Виена от 
турските нашествия. 
Изказана е благодарността 
на Австрия към българския 
народ.

Та мо же би имен но 
тогава, ХVIIХVIII век, не
чи я ръ ка да е из ра зи ла та зи 
бла го дар ност вър ху сте на та 
на близ ка та до Виена ста
рин на църква. Затова се 
нуж да ем от до пъл ни тел ни 
из с лед ва ния – ко га точ но е 
пос та вен то зи над пис и стои 
ли още?... 

Явно фак тът нед вус мис
ле но потвърждава, че то га ва 
на ро ди те на хрис ти ян с ка 
Европа не са при ема ли на
шес т ви ето на ос ман ли ите 
ка то ня как во „при със т вие”, 
щом са пре це ни ли за тол
ко ва важ но да от бе ле жат 
спа се ни ето си. Там, къ де то 
са ми ят Спасител, раз п нат на 
кръст, е изоб ра зен на икона.

Нека Комисията по ка
но ни за ци ята на за ги на ли те 
в Чипровското въстание, 
ог ла вя ва на от епис коп 
Сионий, при на би ра не то 
на ис то ри чес ки све де ния 
и сним ков материал, да 
има пред вид и то зи над
пис от ста рин на та цър к ва в 
Бургенланд. 

В то зи по ря дък и мно
жес т во то ис то ри чес ки до
ку мен ти (укази, грамоти, 
тит ли и пр.), под пи са ни от 
Мария Тереза и др. вид ни 
чип ров ча ни и бъл гар с ки 
общини, ка то из раз на го ля
мо то приз на ние на им пе ра
тор с кия двор на ед на ве ли ка 
то га ва ев ро пейс ка си ла – 
АвстроУнгария.■

Позиция

Подкрепям
канонизирането
начипровските
въстаници
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►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР 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: 
096389346

“АПОЛОН-21” ООД,
Монтана
ул. “Цар БорисIII” № 11 
Поликлиника,
кабинет106

“МОНТКОМЕРС” ООД
► Работно облекло, 

ремъци, лагери, гуми, 
семеринги, греси, 
полиетилен, маркучи, 
карбид, сезал, 
гвоздеи, лич ни 
пред паз ни средства

Монтана,
ул.“Индустриална” 27, 
тел.096/300778;0894/608840

ЕТ “МАРИУС-Пламен Марков-Ваня Емилова”

■ Внос на ел.уреди и бяла техника
   втора употреба от Германия

Магазин в Монтана: 
бул. “Трети март” 91, тел. 0887/17 94 94

■ Превоз на пътници до Германия
■ Поръчки за автомобили
■ Транспорт с платформа

Монтана, 0887/17 94 94; 0888/32 35 63

СД “ДАНИМИЛА”
Георги Георгиев

PVC и алуминиева дограма, окачени тавани, 
гипс-картон, топлоизолация, фаянс и 

теракота. Ремонт на покриви. Блиндирани 
и МДФ врати. Боядисване, огради и 

довършителни дейности

Монтана, ул. “Индустриална”48, 
тел. 0898/223 500; e-mail: danimila_plast@abv.bg

Магазини КООП 

“Заеднонапазар”

120 години  пазаруваме
с доверие!

Давам под наем оборудван магазин със санитарен 
възел в идеален център на Монтана, с 
магазинерка с опит и сигурни клиенти. 

Тел.0988/662075

ТПК “Септември” – 
Монтана

произвежда:
• дюшеци, ма си – хол ни и кухненски, 

и столове
• Отдава по ме ще ния под на ем

за офи си и производство
Има сво бод ни по ме ще ния

в Битов ком би нат – за офиси

Монтана, ул. “Индустриална” 8, 
те л. /факс: 096/305 802  – гл. счетоводител

Ветеринарен кабинет
др Станислав 

Якимов
●рентген, ехограф, 
биохимичен анализ, 

подстригване и 
електрохирургия

Зоомагазин
● храни и аксесоари за 
кучета, котки, гризачи

Монтана, ул. „Парта” 
8; тел. 0888/54 3 011

ПРОДАВАМ къща
с дворно място 
520 кв. м  в 
Монтана. 
Тел. 0886/273042

ДАВАМ стая под наем, 
удобна за квартира и 

за офис, в БЦ „Огоста” 
– Монтана. 

Тел. 0899/655604

Продавам дву етаж на къ ща в цен тъ ра на Монтана с 
двор но мяс то 270 кв. м, пе че на тухла, гре до ред и 

плоча, ку ба ту ра 120 кв. м, раз гъ на та площ 55 кв. м. 
Цена по договаряне. 

ДАВАМ под на ем нов апар та мент 100 кв. м., на ем 
200 лв. Тел. 096/323035; GSM 0894/472624.

Иван Атанасов 
управител

гр. Берковица, обл. Монтана
тел./факс0953/88360,GSM0888/351157

e-mail:ivasberk@abv.bg

КАРТЕКС 
Автомобилни 
тех но ло гич ни сис те ми
Калин Кирилов

ТАХОГРАФИ,ТЕРМОГРАФИИ
СКОРОСТООГРАНИЧИТЕЛИ
Монтаж, ото ри зи ран сервиз,

ле га ли за ция
Механична об ра бот ка на ме та ли и не ме та ли

Телефони: 0877/598 046; 0887/598 046
www.cartecs.eu

„Ася Рапонска - 2011” ООД

Магазин за ри ба 
на Общинския па зар в Монтана

●Рибни изкушения
●Скум рия на ска ра

●Винаги прес ни и вкус ни пържени: 
уклей, шаран, пъстърва, цаца, хек, 

картофи.

За пред ва ри тел на заявка: тел. 
0886/059 200

„Кирил Рапонски”
 – 2006” ЕООД

Магазин за ри ба 
на Общинския па зар в Монтана

●Прясна риба: 
сом, шаран, бял амур.

Собствено производство, с га ран ти ра но 
качество. От язовир: с. Студено буче, 

с. Д-р Йосифово, с. Септемврийци.

●Замразена риба: 
хек, цаца, скумрия.
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Канцеларски 
материали. 
Книги. 
Офис мебели. 
Компютри. 
Консумативи. 
Софтуер. Сервиз на техника. 
Реклама и дизайн.
Доставка до клиента!

Монтана, ул. „Хан Аспарух” 34, 
тел./факс: 096/30 19 10 
книжарница; 
30 11 33 – рек ла мен офис; 
0898/92 69 69. 
www.fixofficeservice.com

"ТРАНСКОМСА"ООД
Транспортно и об що

ма ши нос т ро ене

3400 Монтана, 
ж.к. „Младост” 1, бл. 24, вх. Д, ап. 9
Офис:бул.„Третимарт”84,ет.6,
тел./факс096/303551

Производственабаза:
тел. 096/30 40 20, 096/30 40 22

Управител: 0899/166771.
email: transkom@bitex.bg

Фирма „Ди-Вен” ЕООД – гр. Лом 
пред ла га пъл на 
га ма елек т ро
ка ри с то ва ро
по дем ност до 

3 тона, мо то ка ри с то ва ро по дем ност до 5 тона, 
плат фор ме ни елек т ро ка ри и вле ка чи с ка би ни и 
раз лич ни над с т рой ки вър ху то вар на та плат фор ма 
спо ред нуж ди те на клиента. Фирмата раз по ла га с 
ре зер в ни час ти на склад, из вър ш ва под дръж ка в 
га ран ци онен и из вън га ран ци онен срок, от да ва ма
ши ни под наем.

Ние сме си гур на опо ра за Вашия бизнес.
3600 Лом, ул. „Хаджи Димитър” 64
Тел.: 0971 66170; тел./факс: 0971 66828; факс: 0971 64047;
e-mail: office@di-ven.bg; http://www.di-ven.bg

ч26януари Препп. 
Ксенофонт, Мария иче да та 
им Аркадий и Йоан. 
п27януари Пренасяне 

мо щи те на св. Йоан 
Златоуст 
с28януари Преп. 

Ефрем Сириец. Св. Исаак 
Сириец, еп. Ниневийски 
н29януари† Неделя 

14 след Неделя по дир 
Въздвижение – на Закхея. 
Пренасяне мо щи те на св. 
Игнатий Богоносец. Св. мчк 
Димитрий Сливенски 
п30януари Св. Три 

све ти те ли ве ли ки архиереи: 
Василий Велики, Григорий 
Богослов и Йоан Златоуст. 
Св. свщмчк Иполит, па па 
Римски. Св. бла го ве рен цар 
Петър Български. Преп. 
Сергии Къпински. 
в31януари Св. без с

реб ре ни ци и чу дот вор ци 
Кир и Йоан
с1февруари* Св. мчк 

Трифон. (Предпразненство 
на Сретение Господне) 
(Трифоновден)



www. slovoplus. info
e-mails: slovoplyus@abv.bg,

slovoplus@yahoo.com

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”

Председател
на кооперация
“Журналист”
и гл. редактор:

Параскева Маркова 
тел. 0876 307 732
         0876 537 952

●Печатница Враца● ЕООД

Монтана, ул.“Пейо Яворов” 1, Бизнесцентър “Огоста”

Екип Враца 
ул.“Цв. Кръстенякова” 13 
ОКС, 3000, п.к. 140, 
тел.: 092 665 400; 
          0897 658 888
Екип Монтана
3400, п.к. 133,  
ул. “Пейо Яворов” 1,
бизнесцентър “Огоста”,
ет.4, тел. 0876 537952

Екип Видин                                   
3700, ОКС, ул.”Г. Божинов” 1
тел.: 0889 399 349

п
лю

сСлово

7www. slovoplus. info   БРОЙ 3 (814), 26 ЯНУАРИ - 1 ФЕВРУАРИ 2012Слово спектър

Н. НАЙДЕНОВА
Основната цел на про ек та е да 

се по пу ля ри зи рат цен нос ти те на 
доб ро вол чес т во то сред мла ди те 
хора. 

Чрез не го неп ра ви тел с т ве на та 
ор га ни за ция ще под гот ви пет
на де сет доброволци, ко ито да 
по пу ля ри зи рат човешките, тру
до ви те и со ци ал ни те пра ва сред 
младежите.

В про ек та са пред ви де ни 

две спе ци ал ни прог ра ми за 
обучение. Първата прог ра ма е 
мо ти ва ци он на и ще включ ва  
обу че ние в ли дер с ки умения, 
ра бо та в мре жа и мо ти ви ра не на 
мла ди те хо ра да при емат иде ята 
на доб ро вол чес т во то и да осъз
на ят цен нос т та на ра бо та та за 
обществото.

Втората прог ра ма е спе ци али
зи ра на и е свър за на с прав на та 
кул ту ра на доброволците. Те 

ще бъ дат за поз на ти със сво ите 
човешки, трудови, со ци ал ни и 
оси гу ри тел ни права, за да мо гат 
след то ва по ме то да “Връстници 
обу ча ват връс т ни ци”, те да спо
де лят своя опит и зна ния с дру ги 
мла ди хора.

След ка то пре ми нат през 
обучението, доб ро вол ци те ще 
ре али зи рат три кампании: 

1. “Цвете за болен”  по се
ща ва не на бол нич ни заведения, 

по да ря ва не на цве те на ле жа що 
бол ни и оказ ва не на нес пе ци
али зи ра на помощ.

2. “Книжка за де те в риск” 
– доб ро вол ци те ще по да ря ват 
книж ки на де ца та от Дома за 
деца, ли ше ни от ро ди тел с ки 
гри жи във Враца и ще раз го ва
рят с тях за въз мож нос ти те за 
тях но то об ра зо ва ние и про фе си
онал на реализация.

3. “Имаме правото”  по пу

ля ри зи ра не на пра ва та сред мла
ди те хора, а съ що и на чи ни те за 
за щи та и отс то ява не на тех ни те 
права.

Проектът ще стар ти ра през 
ме сец фев ру ари 2012 г. Той е 
под к ре пен от Национален цен
тър “Европейски мла деж ки 
прог ра ми и инициативи” и ще 
бъ де осъ щес т вен със съ дейс т
ви ето на Регионален съ вет на 
КНСБ – Враца.■Въ

в 
 В

ра
ца

Стартирановпроект
"Подайръка"

Реализара го 
Асоциация за раз ви тие 
на де ца та и мла де жи те 
в град Враца и КНСБ 

В Макреш по че то ха 
януарскатабиткана
отряд"Г.Бенковски" 

На 14 яну ари в Макреш от бе ля за ха 68ата го
диш ни на от яну ар с ки те бо еве на пар ти зан с кия 
от ряд „Георги Бенковски”. Тогава в бит ка та край 
се ло то за ги ват 17 пар ти за ни от Видинския край. 

В па мет на жер т ви те мак реш ча ни са им из
ди гнали паметници, раз по ло же ни в спе ци ал на 
алея в цен тъ ра на селото. Всяка го ди на на то ва 
мяс то се съ би рат близ ки на загиналите, тех ни 
съратници, как то и мно жес т во граждани, за да по
че тат па мет та им с вен ци и цветя. 

Слово за ги бел та на 17те про из не се Витко 
Пантев. Цецка Илиева, сек ре тар на мес т но то 
читалище, из пъл ни „Балада за 17те”, след ко ето 
гос ти и граж да ни с вен ци и цве тя се от п ра ви ха 
към па мет ни ци те на героите. Два ча са покъс но 
при със т ва щи те се пок ло ни ха и пред па мет ни ка на 
17те, из диг нат на мяс то то на бит ка та в го ра та над 
селото. 

Както вся ка го ди на и та зи гост на въз по ме на
тел на та це ре мо ния бе на род ни ят пред с та ви тел 
Михаил Миков, кой то връ чи и член с ки те кар ти на 
мла до то по пъл не ние в БСП.■

Висшият ек с пер тен еко ло ги чен съ
вет (ВЕЕС) при Министерството 

на окол на та сре да и во ди те одоб ри 
осъ щес т вя ва не то на ин вес ти ци он но 
пред ло же ние за „Модернизация на же
ле зо път на та ли ния Видин – София” 
с въз ло жи те ли Национална ком па
ния „Железопътна ин ф рас т рук ту ра” 
и Министерство на транспорта, ин
фор ма ци он ни
те тех но ло гии и 
съобщенията. Това 
ста на на за се да ние, 
пред се да тел с т ва но 
от зам.ми нис тъ ра 
Евдокия Манева, 
в ко ето участваха кме тът на об щи на 
Мездра Иван Аспарухов и кме то ве те на 
ос та на ли те 24 общини, през чи ято те ри
то рия пре ми на ва трасето. В дис ку си ята 
се вклю чи ха съ що пред с та ви те ли на 
РИОСВ – Враца, Монтана и София.

Проектът пред виж да мо дер ни зи ра не 
на жп ли ни ята Видин – София с дъл жи
на приб ли зи тел но 270 км, ко ято пре си ча 

Северозападна България в по со ка се
ве ро за пад – юго из ток и е раз по ло же на 
в гра ни ци те на че ти ри ад ми нис т ра тив
ни области: Видин, Монтана, Враца, 
Софияоб ласт и Софияград, и на 25 
об щи ни на тях на територия: Видин, 
Враца, Грамада, Димово, Ружинци, 
Берковица, Брусарци, Бойчиновци, 
Медковец, Монтана, Якимово, 

Криводол, Мездра, Роман, Годеч, 
Костинброд, Сливница, Драгоман, 
Божурище, Своге, Ботевград, Горна 
Малина, Елин Пелин и Софияград.

Границите на же ле зо път на та ли ния в 
участъка, кой то е пред мет на про ектa за 
модернизация, са от точката, на ми ра ща 
се на РК 177+000 на съ щес т ву ва ща та 
ж. п. ли ния Видин – Мездра, бли зо до 

Видин, до га ра Софиясе вер (РК 2 – се
вер на та част на София на ж. п. ли ни ята 
Мездра – София), без га ра Софиясевер.

В про ек т но то пред ло же ние же ле
зо път на та ли ния Видин – София е 
раз де ле на на три участъка: учас тък I 
Видин – Брусарци (Медковец)  87.6 км, 
учас тък II Брусарци (Медковец) – Руска 
Бяла (Мездра) – 94.3 км и учас тък III 

Руска Бяла (Мездра) 
– София – 87.9 км.  

Общата стро ител
на площ, не об хо ди ма 
за ре али зи ра не то 
на пред ло же ни ето 
е око ло 55 350 дка. 

Площта за от чуж да ва не по пред по чи
та ния вариант, въз ли за на 10 031 дка, 
от ко ито 7 649 дка зе ме дел с ка зе мя и 
1 325 дка – гор с ка територия. В об що 
за сег на та площ е вклю че на и друг вид 
ур ба ни зи ра на те ри то рия или територия, 
за ета от во ди и вод ни площи, на ру ше на 
те ри то рия за тран с порт и др., в раз мер 
на око ло 1 057 дка.■

Решения за мо дер ни за ци я на 
жплиниятаВидин–София

Диана СИРАКОВА
Четвърта по ред на из лож ба с над 40 ак ва ре

ли и 30 плас ти ки от к ри във Видин скул п то рът 
Александър Пройнов – АПЕР. 

Изложбата бе от к ри та в де ня на Богоявление 
и пос ве те на на Ивановден. Авторът пред с та ви 
пред ви дин с ка та пуб ли ка из б ра на ко лек ция от 
статуетки, сред ко ито и найно ви те му плас ти ки 
на Вида, Кула и Гъмза, а по ка за ни те акварели, 
по ду ми те на Пройнов, са сбор на фор ма ция 
от не го ви те асо ци ации и пре жи вя ва ния във 
Франция, Русе, Свищов и Видин. Като но ва те
ма в твор би те на Пройнов са съ до ве те за теч
нос ти (триптихът „Кани, шишета, ча ши”), про во
ки ра ли ин те ре са на автора. 

„Всяко не що мо же да бъ де 
предизвикателство. Изкуството е не обят но”, ка
за при от к ри ва не на из лож ба та си Александър 
Пройнов. Архимандрит Поликарп бла гос ло ви 
ста ту ет ка та на св. Йоан Кръстител, а кме тът на 
гра да Герго Гергов из п ра ти поз д ра ви те лен ад
рес на автора.■

Четвъртаизложбанаскулптора
АлександърПройноввъвВидин
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Ще се въ зоб но вят ме роп ри яти ята от 
2005 г., ко га то Враца бе ше до ма кин на 
илю зи онен спек та къл по по вод 100го диш
ни на та от рож де ни ето на Мистър Сенко. 
Представители на илю зи он но то из кус т во 
пред лагат в дни те око ло рож де на та да та 
на из вес т ния бъл гар с ки маг 12 фев ру ари 
да се про веж да еже го ден спек та къл и да 
бъ де уч ре де на пре ход на ку па „Мемориал 
Сенко”. Постигнати са до го во ре нос ти за 
про веж да не то и на на ци онал ни прег ле ди 
на илю зи он но то из кус т во или фес ти вал 
с кон кур сен ха рак тер „Млади та лан ти”. 
Враца е найпод хо дя щи ят цен тър за пред
ви де ни те ме роп ри ятия ка то ро ден град на 
ве ли кия илюзионист. Кметът инж. Николай 
Иванов прие със за до вол с т во иде ята и 
пое ан га жи мен та по ор га ни за ци ята на 
илю зи он ния спек та къл и чес т ва не то на 
107ата го диш ни на от рож де ни ето на 
Мистър Сенко, съобщиха от отдел „Връзки 
с об щес т ве нос т та” на Враца.■

Със спектакъл 
ще честват 
107годиниот
рождениетона
МистърСенко

Цветан ИЛИЕВ
За първи път името 

му срещнах в книжка 
от поредицата „Смяна”. 
Неговата поема „Китай 
– това сте вие” се 
открояваше със своеята 
оригиналност и класическо 
съвършенство. Тя бе заявка 
за найвисокото място в 
българската поезия сред 
съзвездието на големите 
Пеньо Пенев, Андрей 
Германов, Валери Петров и 
др., които ще продължават 
традицията на Ботев, 
Вазов, Яворов, Дебелянов, 
Вапцаров, традиция, при 
която се раждат творбите, 
неподвластни на времето.

Втори път срещнах името 
му в списание „Български 
воин”. Не помня по 
какъв случай бях там, но 
редакторът, а може би беше 
самият Гетман, извади 
токущо получената поема 

„Старшина” от 
Орлин Орлинов 
и я зачете с 
удоволствие. 
Бях удивен от 
силата на това 
произведение. 
Не ще и 
съмнение, Орлин 
Орлинов се 
очертаваше като 
голям български 
поет, роден поет. 
Естествено, 
непринудено, 
неусетно 
неговото име 
се настани в 
сърцето ми. С 
нетърпение и 
интерес следях 
вестници и 
списания, за 
да прочета 
найновата му 
творба. Първата 
ми грижа, когато 
влизах в някоя 
книжарница, 
бе да потърся 
негова 
стихосбирка.

Когато Орлин 
Орлинов започна 

работа във в. „Отечествен 
зов” – Враца, много се 
зарадвах, защото той щеше 
да бъде близо до нас и 
можехме да се срещаме 
и да разговаряме. Когато 
той напечати моя цикъл 
със стихове за СССР под 
наслов „Далечна и близка”, 
аз бях радостен не толкова 
от отпечатването, колкото, 
че моите стихове са минали 
през високия критерий 
на големия поет. А това 
означаваше подадена ръка, 
рамо, което бе толкова 
нужно за ония от дълбоката 
провинция.

Бях съпричастен и с 
успехите му, и с мъката 
след гибелта на неговия 
син – „един потънал 
малък капитан”. И колко 
съм се радвал, когато 
получи награда за поемата 
за Васил Левски. На 
негова среща с читатели 
в Кнежа рецитирах „Ода 
за СССР”. Много пъти я 
бях рецитирал преди, но 
за първи път пред самия 
автор. Вложих целия огън 
на сърцето си, цялата 
си любов към великата 
съветска страна, за да 
получа неговото горещо 
„Много ти благодаря!”

Станах много 
чувствителен, когато 
по един или друг начин 
неговото име се загърбва, 
подценява. 

Истинско възмущение 
изпитах, когато в книгата 
с личности, допринесли за 
развитието на Врачанска 
област, бяха нацвъкани 
имената на разни 
бизнесмени само, защото са 
дали пари за изданието, а 
името на Орлин Орлинов го 
нямаше. 

... И ето ни в дома му на 
улица „Пиер Дегейтър” в 
София с Георги Душански. 
Гостувахме на поета, за 
да го поздравим лично 
по случай неговите 80  
г. Посрещна ни много 
любезно, разрушил 
всякаква дистанция между 
нас, за да може след това 
да потече един искрен, 
откровен разговор за 
времето, в което живеем, за 
поезията, за приятелството. 
Заровил се в спомени, 
Орлинов ни разказа, че 
когато са били на Боровец, 
е виждал как баща му 
Орлин Василев се е 
разхождал с Трайчо Костов, 
който бил  много ценен от 
Георги Димитров. 

Но на поета направило 
впечатление, че големият 
партиен и държавен 
функционер бил замислен, 
тъжен, явно стресиран от 
нещо. Тогава поетът за 
първи път се уплашил, 
разбрал, че става нещо 
страшно.

"В поезията – казва 
Орлин Орлинов – трябва да 
има протест, съпротива, да 
звучи „Марсилезата”. Стига 
ребуси и метафорични 
мъгли."

Попитах го дали и той, 
както Тихомир Йорданов, 
се чувства „забравен” поет. 
"Да, но без кавички" – беше 
отговорът.

Орлин Орлинов ни 
подари стихосбирките си 
„Карнавал” и „Обувки от 
Рая”. На раздяла ни покани 
почесто да му гостуваме. 

Тръгнахме си, но с 
нас си взехме и поета с 
духа му, с чувствата му, с 
идеите му в двете чудесни 
стихосбирки.■

Орлин ОРЛИНОВ
      

Бастунът
                  На Анастас Стоянов

Бастун му обещах – прекрасен,
як, дрянов, с дръжка – гъша 
шия...
„Помни, поете Анастасе –
не е бастун, а Шарколия!

Носи го век в гора зелена,
сръндак бъди навръх Балкана!
Двуцевката, ако запецне –
с бастуна улучи глигана...”

Тъй думах скоро на ловеца,
а той – чепат, разбра ме криво
и взе, че легна под венеца –
конец проклет на всичко живо!

Потъна Анастас във мрака,
отиде сам, пък бяхме двама...
Бастунът в ъгъла го чака,
а него никакъв го няма.

Откровено за поета
ОрлинОрлинов
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Писмо до един 
литературен критик

Иван ИВАНИЧ
Човече Божи – ти ме 

баталиса!
Ти ме на ле тя с озарението, 

че по ези ята е то ва и са мо 
това, де то се пи ше с рими. 
Така ме из ве де от тъ пи те ми 
заблуждения. В сво ето не ве
жо заб луж де ние се прек ла нях 
пред Лорка. Смятах го за не
ве ро ятен по ет с оня за ше ме тя
ващ „Сомнамбулен ро манс”, 
с „Романс за под съ ди мия”. С 
все ки свой ред. Ама ми светна, 
че са без рими. Па та къв про
па длък се ока за и „ве ли ки
ят” Хуан Рамон Хименес с 
„Верният кос”.

В съ ща та за гу бе на по ре ди ца 
по па да и све тов но из вес т ни ят 
Салваторе Куазимодо с под веж
да що то „Измамното и ис тин с ки 
зе ле но”. А то и той ни що не 
раз би ра от рими, горкият. И 
Карл Сандберг се пъ чи да ни 

убеди, че „Те всич ки ис кат да 
иг ра ят Хамлет” би ло по езия – 
без ни то ед на рима.

Кой ли не се е на гър б вал 
да ни убеждава, че Блейк е 
гениален, де то е прост ка то га
лош и ед на ри ма не е ка дър да 
ундурдиса!

И Тед Хюз – пред с та ви си!
Невежите фран цу зи се на пъ

ват с ця ла се рия от гал фони да 
ни се пред с та вят ка то поети, 
без да им е ясно, що е то ва 
рима. Като поч неш от прос ло
ву тия Луи Арагон с оно ва „При 
ме не ид ваш са мо ти – обаг ре
на и неж на кат есе...”, по ко
ято тол ко ва съм се пренасял. 
Па Пиер Сегерс с „Алис Ози” 
и всич ки не го ви неща, де то 
са ме зашеметявали. Както и 
Аполинер с „Червената кра са
ви ца”.

Абе, гений, чел ли си 
„Лунната со на та” на Янис 
Рицос? А Маяковски и Гео 
Милев?

Древните егип тя ни хеп тен 

не са чатка ли що е поетично. 
Като имат та ки ва неща, 
ка то еле ги ята „Жалба” – 
„Артемидорос сбогом...”, та 
го лям праз. Цялата им по езия 
е без рими. Значи – не струва! 
То и шу ме роацтеките се мъ
чат да шаш нат чо ве чес т во то 
с „Гилгимеш”. Ама ня мат си 
ри ми нещастниците.

На съ щия хал е и Омир. В 
ця ла та си „Илиада” ед на ри ма 
няма.

Наивно съм си мислил, че 
сти хо ве те се де лят на ху ба ви 
и слаби. Но ти ми светна, че 
без ри ми не става, що то то ва е 
класическото.

Човеко, баш кла си чес ко то 
са Леонардо и Микеланджело. 

Ама от Винсент ван Гог и от 
Гоген на сам кой ри су ва по тех
ни те кла си чес ки канони.

Да не го во рим как во ста на 
след рус ки те ху ли га ни в изоб
ра зи тел но то из кус т во Малевич 
и Кандински. И пона там след 
ис пан ци те Салвадор Дали и 
Пикасо.

В му зи ка та кла сик е Моцарт. 
Но след революцията, ко ято 
пра ви Стравински с „Пролетно 
тайн с т во”, то днеш на та му зи ка 
ста ва съв сем дру га манджа.

И в джа за е така. Джазът от 
къс ния Майлс Дейвис и на
шен с кия Милчо Левиев е не що 
съв сем раз лич но от джа за от 
вре ме то на го ле ми те бигбен до
ве с чер ни те костюми, па пи йон

ки те и лъ щя щи те от бри лян тин 
коси, де то си ос та ват но вост на 
ми на лия век.

Класическото си е 
класическо. И си е стойностно. 
Но и пред к ла си чес ки ят дре вен 
при ми ти ви зъм е със стра хот но 
въз дейс т вие и ця ла та съв ре мен
на кул ту ра чер пи вдъх но ве ние 
и из ра зни сред с т ва от него.

А и в поезията, след Уитман 
и осо бе но след аме ри кан с кия 
ан г ли ча нин Елиът, пос т мо дер
на та по езия е ве че нов свят от 
въз п ри ятия и изразност. Всеки 
тво ри как то му раж да ду ша та 
и съзнанието. Творецът е сво
бо ден по даденост. А да ли е 
ху ба во или бездарно за ви си от 
таланта.■

Спорза
поезията


