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АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”
ЕНЕРГИЯ ЗА 
ЧИСТА ПРИРОДА
KOZLODUY NPP

Вестникътеотворен
завашитепослания
къмизбирателите-
нашите чи та те ли от ця ла 
Северозападна България!

Законтакти:0886/ 024 339
                          0876/ 537 952
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► Враца
инж. Петя АВРАМОВА 
Ра бо ти ла е ка то зам.-кмет в еки па 
на д-р Костадин Шахов. 

► Видин
Владимир ТОШЕВ,
на ро ден пред с та ви тел в 41-ото
на род но съб ра ние

► Козлодуй
Румен МАНОЕВ
Той е дейс т ващ кмет на Козлодуй и 
с под к ре па та на ГЕРБ кан ди датс т-
ва за вто ри мандат.

►►► Продължава на 2-3 стр.

Номинации на
ГЕРБ за кметове
в Северозападна
България

На 2 ав густ 2011 г. се на вър ш иха 
20 го ди ни от включ ва не то на 6 блок 
на АЕЦ “Козлодуй” в па ра лел с елек
т ро енер гийна та сис те ма (ЕЕС) на 
страната. 

Паралелът е осъ щес т вен на та зи 
да та в 5 ча са и 7 ми ну ти през 1991 г., 
ко га то е де жур на смя на “А” в състав: 
де жу рен ин же нер на смя на – Иван 
Гризанов, стар ши ин же нер опе ра тор 
– Янчо Янков, ин же нер опе ра тор – 
Владимир Владимиров, кон т ро ли ращ 

фи зик – Мариана Стефанова.
С включ ва не то в ек с п ло ата ция на 

1000ме га ва то вия шес ти блок об ща та 
ин с та ли ра на мощ ност за про из вод
с т во на елек т ро енер гия от атом на та 
цен т ра ла дос ти га 3 760 мегавата. 

За из ми на ли те 20 години, от 
включ ва не то в ЕЕС до 1 ав густ 
2011 г. включително,  шес ти блок 
е про из вел 111 116 834 MWh 
електроенергия.

Благодарение на осъ щес т ве ни те 

мо дер ни за ции и на ви со кия про фе
си она ли зъм на пер со на ла днес шес ти 
енер гоб лок на АЕЦ “Козлодуй” се 
на реж да сред найна деж д но ра бо те
щи те яд ре ни мощ нос ти в све та и е 
един от яд ре ни те бло ко ве с найпро
дъл жи тел на ра бо та без неп ла но во 
сра бот ва не на ава рий на за щи та на 
ре ак то ра – 13 го ди ни и 3 месеца.

На 2 ав густ 2011 г. 5 и 6 блок на 
АЕЦ “Козлодуй” ра бо тят със 100% 
на то вар ва не на мощността.■ 

В АЕЦ "Козлодуй"
честваха юбилей
За из ми на ли те 20 години, от включ ва не то в ЕЕС до 1 ав густ 2011 г. 
включително,  шес ти блок е про из вел 111 116 834 MWh електроенергия

Голямата наг ра да “Евро фолк 2011” 
– Grand Prix “Златен Орфей”, 2 

злат ни медала, дип лом за европейски 
шам пи он по фолк лор за 2011 г. и  
покана за учас тие в Световния фес
ти вал за фолк лор са наградите, с ко
ито мъжката фолк лор на гру па „Змей 
Горянин” от с. Зверино се приб ра от 
европейския шам пи онат по фолк лор 
„Евро фолк” в Слънчев бряг.

Преди това гру па та от Зверино за во
юва зла тен ме дал на фес ти ва ла „Балкан 
фолк” във Велико Търново и бе ше кла
си рана за учас тие в ев ро пейс кия фес ти
вал в Слънчев бряг. 

Гру па та за поч на фестивалното си 
участие с „Овчарска пе сен” по текст на 
Пейо Яворов и му зи ка на Бойчо Димов 
 ди ри гент на Врачанския ду хов ор кес
тър и град с ки хор. 

Изпълнението на бра тя та Николай 
и Владимир Ценови на пе сен та 
„Сбирайте се се ля ни” пов диг на нас т
ро ени ето на публиката, след ко ето бе
ше раз п ла ка на от из пъл не ни ето на 
Илиян Симеонов с песента, на пи са на по 
текст и му зи ка от учас т ни ка в гру па та 
Димитър Ангелов „Емигрантска песен”, 
чи ето из пъл не ние му до не се и еди ни я 
от злат ни те медали.

На фи на ла на учас ти ето си, пуб ли
ка та за иг ра  с „Моят тат ко прав си бе
ше” и Право хо ро по му зи ка от но во на 
Димитър Ангелов.

За прек рас ни те из пъл не ния МФГ 
„Змей Горянин” бе ше наг ра де на от жу
ри то с 11 дип ло ми, гра мо ти и пред мет
ни награди. Двата злат ни ме да ла са за 
ця лос т но то пред с та вя не на гру па та и 
за из пъл не на та от  Илиян Симеонов 
„Емигрантска песен.” 

Фестивалът се про веж да за тре та по
ред на го ди на и в не го учас т ва ха по ве
че от 70 ко лек ти ва от 11 ев ро пейс ки 
държави.■ Слово плюс

►
В Н

АР
ОД

НО
 ЧИ

ТА
ЛИ

Щ
Е "

ФА
КЕ

Л"
 -  С

. З
ВЕ

РИ
НО

, О
БЩ

ИН
А М

ЕЗ
ДР

А

Златни медали за 
мъжка фолклорна група

“Змей Горянин”
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►►► Продължение от 1-а стр.

► Оряхово
Росен ЖЕКОВ

► Ружинци
Александър АЛЕКСАНДРОВ

► Лом
Иво ИВАНОВ
Той е бивш шеф на полицията в 
Лом и зам. областен управител на 
област Монтана в момента

Номинации на
ГЕРБ за кметове
в Северозападна
България

ОБЩИНА МЕЗДРА
Мездра 3100, ул.”Христо Ботев” 27, 

тел: 0910/9-21-16; 0910/9-23-21, 
факс: 0910/9-25-23

e-mail:mezdra@mail.bg, 
http://www.mezdra.bg

С Ь О Б Щ Е Н И Е
На ос но ва ние чл.43 от Закона за кон це си-

ите и чл.30, ал.2 от Правилника за при ла га-
не на за ко на за кон це си ите, община Мездра 
съобщава, че е от к ри та про це ду ра за кон це-
сия за стро ител с т во с предмет

 „Изграждане на Многофункционална 
спор т на за ла гр. Мездра”

Обявлението за кон це си ята е об на род ва-
но в елек т рон на та стра ни ца на Държавен 
вес т ник от 26.07.2011г., № 1 и с по ре ден 
но мер в Националния кон це си онен ре гис-
тър – А – 000321.

Кмет на Община Мездра: 
/Иван Аспарухов/

Зорница АНГЕЛОВА

Да се по доб ри ка чес т во-
то на преподаването, 

уче не то и уп рав ле ни ето в 
училищата е цел та на про ек-
та по прог ра ма „Коменски“, 
по кой то ще ра бо ти об щи-
на Монтана, ІV ос-
нов но учи ли ще 
„Иван Вазов” и ре-
ги онал на биб ли-
оте ка „Гео Милев”. 
Надсловът е „Да 
нап ра вим пре по да-
ва не то и уче не то 
по-прив ле ка тел но 
чрез ин фор ма ци-
он но-ко му ни ка ци-
он ни тех но ло гии“. В про ек та 
си пар т ни рат България и 
Турция. От съ сед на та ни 
дър жа ва учас т ва Регионален 
ин с пек то рат по об ра зо ва ние 
в град Адиаман, 

Дейностите са на со че ни 

към из пол з ва не то на ин фор-
ма ци он но-ко му ни ка ци он-
ни тех но ло гии в сфе ра та на 
училището и ана лиз на об ра-
зо ва тел ни те сис те ми в две-
те страни. Това ще да де нов 
пог лед към образованието. 

Етническите, со ци ал ни-
те и кул тур ни те раз ли чия 
на един на та ев ро пейс ка ви-
зия за об ра зо ва ни ето и бъ-
де ще то е въз мож на чрез 
срав ня ва не и спо де ля не на 
впечатления, из во ди и ин те-

рак тив ни дейности. Това е 
ос нов на та идея на  ав то ри те 
на проекта.

В пла на са вло же ни 40 000 
евро, от ко ито тран с фе рът 
за бъл гар с ки те пар т ньо ри е 
19 960 евро. Съфинасиране-

то от стра на на об-
щи на та е в раз мер 
на  2600  евро. 

Благодарение на 
из пол з ва не то на ин-
фор ма ци он ни те и 
ко му ни ка ци он ни те 
тех но ло гии в клас ни-
те стаи учениците, 
ко ито се нуж да ят от 
по мощ най-много, а 

имен но де цата в не рав нос-
той но положение, ще бъ-
дат вклю че ни в про ек та и 
интегрирани.

Продължителността му е 2 
го ди ни - от сеп тем в ри 2011 
до юни 2013 г.■

Монтана си 
пар т ни ра с 
Адиаман – Турция
в об ра зо ва те лен про ект

Нора
КОНСТАНТИНОВА

200 де ка ра с пше
ни ца на фир ма 

„Краси“ ЕООД, соб с
т ве ност на Красимир 
Милков, син на уп ра
ви те ля на „Спринг“, 
Великотърновски 
мелници, бе опо жа ре
на. Фирмата от Велико 
Търново об ра бот ва бли
зо 13 хи ля ди де ка ра в 
Хайредин и Михайлово 
и е един от го ле ми те 
арен да то ри в пос лед ни
те го ди ни в то зи край. 
В по жар на та служ ба в 
Хайредин е по да ден сиг
нал за лум на ли пла мъ ци в 
жит на та нива. Дали пло
щи те са би ли умиш ле но 

под па ле ни или е плод на 
неб реж ност и случайност, 
ор га ни те ще разследват.

Само пре ди две сед
ми ци сел с кос то панс ки 
са мо лет напръска, уж 
пог реш ка, със си лен кон
ден зат на пре па рат за 
рас ти тел на за щи та 300 
де ка ра с ца ре ви ца и 500 
де ка ра със слън чог лед, 
об ра бот ва ни от фир ма 
„Дубъл В“, соб с т ве ност 
на Васил Петков, 800 
де ка ра царевица, арен ду
ва на от РИММЕКС и 300 
де ка ра с ца ре ви ца на фир
ма „Октопод“.

Тези три фирми, за ед но 
с великотърновската, са 
найсе ри оз ни те об ра бот
ва щи плод на та зе мя на 

Златията. 
Освен тях има и ня кол

ко подреб ни на мес т ни 
стопани. Тревогата на 
кме та на Хайредин е, че 
бит ка та меж ду го ле ми
те в раз га ра на жът ва та 
за поч ва. Комисия нап
ра ви ог лед и се очак ва 
оцен ка та за на не се ни те 
ще ти на три те фир ми 
от без раз бор но то пръс
ка не. Материалите са 
да де ни в про ку ра ту ра та, 
а ве че е го то ва и ек с пер
ти за та от не за ви си ма та 
ев ро пейс ка ла бо ра то рия, 
ко ято до каз ва , че ца ре
ви ца та и слън чог ле дът в 
Хайредин са пръс ка ни с 
кон цен т рат, пови сок от 
допустимото.■

Битката
по ни ви те 
стар ти ра 
с огън
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130 мла де жи от ця ла България 
пре ми на ха пър во то мар ке-

тин го во обу че ние за стажанти, ко ето 
“Овергаз” ор га ни зи ра във Велико 
Търново. То е част от таз го диш но то 
из да ние на Професионалната лят-
на ака де мия на га зо ва та компания, 
ко ято се 
про веж да в 
пет те дъ щер-
ни га зо раз п-
ре де ли тел ни 
дру жес т ва в 
страната.

При пър вия 
си до сег с ра бот на та сре да ста жан-
ти те раз б ра ха как се ре али зи ра мар-
ке тин го ва кам па ния за нов про дукт 
под над с лов „Природен газ у до ма 
без: притеснения, ком п ро ми си и ог-
ра ни че ния”. По вре ме на обу че ни ето 

мла де жи те на учи ха от ек с пер ти те в 
ком па ни ята как се осъ щес т вя ва про-
уч ва не на по тен ци ал ни або на ти и 
как ви са тън кос ти те в ан ке ти ра не то и 
до пит ва не то до бъ де щи те клиенти. 

Третокурсникът Благовест, 
кой то за поч на своя стаж в га зо во-

то дру жес т во пре ди две седмици, 
сподели, че „ко га то си бли зо до 
хо ра та и тър сиш мне ни ето им, 
то га ва най-адек ват но мо жеш да 
ре аги раш на тех ни те нуж ди и да им 
пред ло жиш най-под хо дя що то ре ше-

ние за тех ния дом”.
В про дъл же ние на де сет сед ми ци 

ста жан ти те ще се раз де лят по ра-
йо ни и ще пред с та вят про дук ти за 
газификация, ще съ би рат ак ту ал на 
ин фор ма ция за сградите, жи ли-
ща та и по тен ци ал ни те кли ен ти по 

из г ра де на та 
от “Овергаз” 
га зоп ре нос на 
мрежа. Всички 
те раз по ла гат 
с наръчници, 
ко ито да 
им по ма-

гат в работата, а за по тен ци ал ни те 
клиенти, вклю чи ли се в проучването, 
има пред ви де ни спе ци ал ни 
подаръци.■

“Овергаз”; Дирекция 
“Публични комуникации”

130 ста жан ти на “Овергаз” 
пре ми на ха пър во то си обу че ние

►►Над 7000 лв. стру ва 
об но вя ва не то на пло ща да 
в с. Д-р Йосифово, об щи-
на Монтана. Монтирани са 
но ви 12 пейки. С по ве че от 
5000 ле ва е из г ра ден мост 
над сел с ка та река, мон-
ти ра на е но ва ав то бус на 
спирка.  В се ло то има парк 
от 10 декара, за чи ято под-
дръж ка се гри жат 14 души, 
наз на че ни по прог ра ма та 
за заетост.
►►Започва ре мон тът
на мос та на ре ка Ботуня, 
об щи на Вършец Отпуснати 
са 741 314 ле ва за това. 
Обявен е кон курс за из-
пъл не ние на обекта. 
Мостът е стро ен в края 
на 19-и век от ита ли ан с ка 
фирма, ко ято му да ла га-
ран ция 100 години. В на-
ча ло то на 90-те го ди ни на 
ми на лия век ита ли ан ци те 
из п ра ти ли пис мо в об щи-
на Вършец, че га ран ци ята 
е из тек ла и мос тът тряб ва 
да се ремонтира.
►►Щети за сто ти ци хи ля-
ди ле ва са на нес ли лет ни те
бу ри през ми на ла та 
сед ми ца в Ломско
Унищожени са лозя, зе-
лен чу ко ви и овощ ни 
градини, на вод не ни са 
мазета, има сил но пос т-
ра да ли къщи. Кризисен 
щаб ще ко ор ди ни ра спа-
си тел ни те и не от лож ни те 
ава рий но-въз с та но ви тел-
ни работи. Три тех ни чес ки 
еки па са зас не ли описали 
щетите. Очаква се по мощ 
от Международната ко ми-
сия за въз с та но вя ва не и 
подпомагане.■
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Ели ЦАНОВА
Преди дни, пред с та вяй

ки един от най сериозните, 
найин те рес ни и въл ну ва щи 
про ек ти на об щи на Враца, 
за раз ви ти ето на ту риз ма и 
прев ръ ща не то на ве ли чес т
ве на та пе ще ра в мяс то за ту
ри зъм без сезони, кме тът др 
Костадин Шахов ка за , че то
ва да ре ние има са мо ис то ри
чес ка стойност, а въпросът 
има ли ги все още те зи хи ля
да де ка ра ливади, ос та на да 
ви си във въздуха.

Отговорът го виж дат 
всички, ко ито по се ща ват пла
ни на та и найкра си ва та бъл
гар с ка пе ще ра Леденика. 
Отдавна го ля ма част от те
зи об щин с ки те ре ни са 
разпарцалосани, ресторантът, 
хотелът, и те ре нът на око ло 
са соб с т ве ност на де пу та та 
Николай Коцев, за ед но с кон
на та база, час т но е и ди ве
чо въд но то стопанство, ко ето 
се съз да ва . П ри ро ден парк  
„Врачански балкан“, кой то 
един с т вен пар т ни ра ак тив но 
с об щи на та и  раз лич ни ин с
ти ту ции за раз ви ти ето на ту
риз ма тук, ус пеш но ра бо ти 
по съв мес т ни про ек ти и сто
па нис ва съ що го ля ма част от 
територията.

Проектът, с на ча ло от вре
ме то на Тотю Младенов ка
то кмет, се га найпос ле е 
по лу чил одоб ре ние и  ре
али за ци ята му ще стар ти ра 
в ско ро време. Той е кла си
ран на вто ро мяс то от одоб
ре ни те за фи нан си ра не об що 
35 от пред ло же ните 45 про
ек та по Оперативна прог ра
ма „Регионално раз ви тие „. 
По нея  ще по лу чим су ма та 
от 5 046 000 лева, съ фи нан
си ра не то от об щин с ка та ка
са е 236 671 лева. Срокът за 
из пъл не ние е две го ди ни , ка
то пра ва за ек с п ло ата ция на 
съ оръ же ни ята об щи на та ще 
има още пет години.

Изключително ат рак тив
ни ят про ект на раз в ле ка
тел ния парк „Леденика“ 
пред виж да гос ти те да бъ
дат пос ре ща ни от уго ле мен 
проз ра чен про ект на найин
те рес ния пе ще рен ор га ни
зъм  Светломразеца, вра ча ни 
наричат ве че Ледениче. Във 
вся ка от за ли те ще има свет
ли нен спек та къл със спе
ци ал на му зи ка. Различни 
пре ли ва щи свет ли ни ще пра
вят още поре ал ни зас ти
на ли те ле де ни фи гу ри на 
Крокодила, Великана, Дядо 
Коледа и Баба Яга. Върху 

во ден ек ран в Концертната 
зала, къ де то от го ди ни се 
пра вят сим фо нич ни и пев чес
ки кон цер ти и при Езерото на 
же ланията, ще се про жек ти
рат ефекти. И ако бъ де щи те 
по се ти те ли ви дят да из риг
ва вул кан нас ред под зем ни
те красоти, да не се чудят, 
то ва е част от шо уто, ко ето 
се пред виж да при Малката 
пропаст.

Предстои вто ра част на 
осъв ре ме ня ва не и раз ши
ре ние на об ра зо ва тел но
ин фор ма ци он ни я цен тър 
„Прилепа“ при вхо да на 
пещерата. 

В спе ци ал на про жек ци он на 
за ла гос ти те на то зи из к лю
чи те лен при ро ден феномен 
ще мо гат да се за поз на ят с 
при род ни те за бе ле жи тел нос
ти на Врачанския балкан, с 
не го ва та раз но об раз на фло
ра и фауна. Движещи се 
кукли, поз на ти при каз ни ге
рои ще от веж дат мама, тат
ко и децата, по рас на ли и не 
чак толкова, до ани ма ци он
ния мо дул Приказна алея с 
амфитеатър, след то ва те ще 
мо гат да про дъл жат да пре
кар ват чу дес но вре ме то си 
в спор т норазв ле ка тел ния 
комплекс. 

В при етия ве че про ект е 
от пад на ло ре ани ми ра не то на 
без с лав но ви ся щи я над дър
ве та та лифт до Балкана, ко
ето ос вен че е скъпо, е и 
без с мис ле но за ни ма ние, до
ри опас но. Придвижването 
на ту рис ти те до пе ще ра
та ще ста ва с ат рак ци он но 
влакче, ко ето ще по тег ля от 
Червения площад, къ де то е 
Туристическият ин фор ма ци
онен цен тър „Натура 2000“, 
до са мия  вход на Леденика. 
Не се пред виж да и за ло же но
то в на ча ло то бис т ро с вку со
тии и хлад ни напитки. 

И тъй, ка то по про ек та за
ло же на та цел е по се ти те ли те 
на пе ще ра та да не я оби ка лят 
в рам ки те са мо на часдва, а 
да ос та нат по не шест ча са в 
то зи кра сив кът, то ос та на ло
то време, в ко ето ще се на ло
жи да похапнат, да пийнат по 
нещо, да се подкрепят, те ще 
тряб ва да по тър сят съ сед ния 
рес то рант. Или пък да по яз
дят кон. 

С про ек та си об щи на та 
очак ва ми ни мум 6 вра чан с
ки фир ми и око ло 200 чо ве ка 
да бъ дат ан га жи ра ни ка то по
диз пъл ни те ли, а след прик
люч ва не то му да се от к ри ят 
но ви 20 ра бот ни места.■

Атрактивен проект за
развлекателен 
парк “Леденика”

Преди по-мал ко от век, през 1923 г., го ле ми ят ро до лю бец и сър цат 
вра ча нин Христанчо Матов да рил на сво ите съг раж да ни 1000 де ка ра
ли ва ди и пе ще ра та Леденика. За то ва има за па зен но та ри ален акт и
пис ме но дарение. Къде са сега тези декари?

■■■
Трети до го вор за 
от пус ка не на фи нан со ва 
по мощ от Програмата за раз-
ви тие на сел с ки те райони, под-
пи са инж. Николай Иванов 
– кмет на об щи на Криводол.
Проектът е по Мярка 322 
„Обновяване и раз ви тие на на-
се ле ни те мес та” на стойност 
288 612 лв. без ДДС. Ще се ре-
али зи ра в с. Краводер – ед но 
от най-го ле ми те на те ри то ри-
ята на общината. Включва ре-
ха би ли та ция на об щес т ве ни 
зе ле ни пло щи – паркове, дет-
с ки пло щад ки и съ оръ же ни ята 
към тях. 
В рам ки те на про ек та ще бъ-
де из ця ло об но вен парка, 
на ми ращ се в цен тъ ра на се-
ло то при Младежкия дом. 
Предвидени след ни те ви до-
ве работи: офор мя не на алеи; 
пар ко во осветление; из г раж-
да не на дет с ка площадка; въз-
с та но вя ва не на об щес т ве на 
чешма; ограда; озеленяване; 
дос тав ка и мон таж на пей ки и 
кош че та за отпадъци.
■■■
На 19 ав густ 2011 г. от 11.00 ч. 
в Заседателната за ла на
община Криводол ще се про-
ве де Информационен ден за 
нап ре дъ ка по из пъл не ни ето на 
проект “Реконструкция на град-
с ки ста ди он „Христо Ботев”, 
фи нан си ран по Мярка 321 
„Основни ус лу ги за на се ле ни-
ето и ико но ми ка та в сел с ки те 
ра йо ни” на Програмата за раз-
ви тие на сел с ки те ра йо ни 2007 
– 2013 год. Ще бъ дат пред с та-
ве ни ос нов ни те па ра мет ри на 
проекта, екипа, от го во рен за 
из пъл не ни ето на проекта, как-
то и из б ра ни те из пъл ни те ли на 
ос нов ни те про ек т ни дейности: 
стро ител но-мон таж ни работи; 
стро ите лен над зор и дос тав ка 
на об за веж да не и оборудване.
■■■
На 29 ав густ 2011 год. от 11:30 
ч., в рам ки те на  прог ра ма та за 
от бе ляз ва не Деня на община 
Криводол, ще бъ де нап ра ве на 
пър ва копка по по вод стар ти-
ра не то на стро ител но-ре монт-
ни те дейнос ти по проект 
«Реконструкция на град с-
ки ста ди он «Христо Ботев», 
фи нан си ран по Мярка 321 
„Основни ус лу ги за на се ле ни-
ето и ико но ми ка та в сел с ки те 
ра йо ни”  на Програмата за раз-
ви тие на сел с ки те ра йо ни 2007 
- 2013 г. 
Да при със т ват на съ би ти-
ето са по ка не ни премиерът 
на Република България 
Бойко Борисов, министърът 
на фи зи чес ко то въз пи та-
ние и спор та Свилен Нейков, 
изпълнителният ди рек тор на 
Държавен фонд „Земеделие” – 
Разплащателна аген ция Румен 
Порожанов и др.■

Крум КРУМОВ

Празник на ми не рал на та 
вода, ку рор та и бал ка на 

от бе ля за ха във Вършец от 1 
до 7 ав густ т.г.

В рам ки те на чес т ва не-
то се про ве до ха мно жес т во 
раз но об раз ни про яви – от к-
ри та бе из лож ба от пле нер 
по живопис, из лож ба 100 го-
ди ни от съз да ва не то на бо-
ро вия парк край Вършец, 
със то яха се мно жес т во кон-
цер ти на мес т ни и гос ту ва-
щи изпълнители, сред ко ито 
Николина Чакардъкова и фол-
к пе ви ца та Валя. Деца от те ат-
рал но то сту дио към на род но 
чи та ли ще „Христо Ботев” във 
Вър шец изиг ра ха две те ат-
рал ни постановки, про ве до ха 
се тур ни ри по футбол, шах-
мат и волейбол, дис ко те ки на 
открито, кон курс за мис, дет с-
ко шоу, фолк ло рен фес ти вал 
и други.  СНИМКА: АВТОРЪТ

Празник на
ми не рал на та 
вода, ку рор та 
и бал ка на 
във Вършец
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Мирела ИВАНОВА
„Ако Бойко Борисов не нареди 

на областния на Стара Загора 
да позволи осветяването на 
паметника на Бузлуджа, БСП ще 
насочи същите спрени прожектори 
към централата на ГЕРБ на 16 и 
17 етаж на НДК.” 

Из новините на в. „24 часа”

Кой нареди, кой позволи, кой 
се осмели – все едно, но 
звездата над бузлуджанския 

мемориал, който народът с 
умиление нарича „Чинията”, светна 
и озари традиционния събор на 
хиперстолетницата – защото БСП се 
възприема и рекламира като партията, 
която Благоев и съмишлениците му 
създават на това място преди 120 
години. 30 от тези 120 години са и 
мой личен антиюбилей. През 1981 
година взех задължителния тогава 
изпит по история на БКП, както 
гласеше абревиатурата от името 
на единствената партия. Но не за 
нейното име искам да говоря, а за 
символите и смислите в името на 
мемориала. Още с въздиганато му, 
архитектурното решение предизвика 
бърза и несложна асоциация с летяща 
чиния, с други думи символиката 
изначално бе изпортена и комунизмът 
от постижима и предстояща цел се 
превръна в неидентифициран летящ 
обект.

Обектите на разрухата
През 1990 партийното НЛО, в 

което са бетонирани милиони, става 
държавно – а знае се, че държавата 
не бе найдобрият стопанин през 
годините след промяната. И като 
почти всеки идентифициран 
или неидентифициран обект у 
нас, бузлуджанският мемориал 
бе подложен на опустошителни 
варварски  набези и тотално 
разграбване и унищожение. Докато 
преди време гледах покъртителни 
снимки от изчегъртаните мозайки, 
от изкорубените стени и изтръгнати 
кабели  съвсем честно – и за миг не 
ми мина през ума, че това е дело на 
антикомунисти, само едно от многото 
осквернени места на паметта, само 
един от монументалните знаци на 
упадъка и една от незаличимите вини 
на БСП.

Защо ли? Защото от летяща чиния 
мемориалът на Бузлуджа бе сведен 
в асоциациите ни до обикновена 
чиния, от която страшно яко се 
налапаха и разбогатяха десетки 
„червени мобифони”, по израза на 
покойния Продев, червени барони, 
модерни леви олигарси, нови 
номентклатурчици, висши кадесари 
и крупни собственици на бивше 
общонационално имущество. Никой 
от тях, елитните по социалния си 
статус партийни крезове, не показа 
поне от кумова срама съпричастие 
към рушащия се мемориал, не взе 
присърце избодените мозаечни очи на 
своите вождове, не се отказа от един 
свой лукс, бил майбах или километри 

плажна ивица, 400 квадрата мезонет 
или дворец в Драгалевци, обувки 
от крокодилска кожа за 900 паунда 
или чанта на Луи Витон за 1000, за 
да ги вложи във високото на своя 
бузлуджански символ. Баневци, 
Гущеровци, Герговци, Петковци, 
Манджуковци и прочие вероятно са 
спонсорирали евтините кебапчета 
за наивната и обедняла масовка по 
съборите, така наречения „твърд 
електорат”.

Къде се дянаха идеите
Без съмнение са подкрепяли и 

предизборните кампании на своята 
партия, но нито веднъж, с намек 
поне, с жест, призив не се опитаха 
да съхранят  неутилитарната сила 
и общочовешкото измерение 
на социалистическата идея, 
чието съградено вече значение е 
мемориалът на Бузлуджа. Да кажем, 
че червените богаташи и партийни 
вождове са ни ясни, отписали сме ги, 
мислим ли в посока морал, идеали 
и солидарност, същото май важи и 
за парламентарните устатници. На 
оръшкания носталгичен народ, който 
би заделил по левче, надали пък ще 
му хрумне да се самоорганизира и 
да го стори, свикнал да е командорен 
под строй. Но какво правят младите 
социалисти, не се ли дразнят, не ги 
ли боде в очите цялото това двуличие, 
разчекнатата социална ножица 
вътре в соцпартията, разминаването 
между наивното до глуповатост 
лозунгарство и проявите на 
новобогаташка самозабрава? Защо те 
не опитат да напуснат конформизма 
и апаратното нагаждачество и не 
подхванат една истински лява 
инициатива, битка, кауза – да се 
заемат да спасят по фейсбук своето 
НЛО, например...

Всичко ни засяга, уви
Защо и аз, при цялата напрегната 

обстановка в страната, породена от 
непредвидимостта на лукойлската 
криза и аджамийските сметки на 
този или онзи министър, пиша за 
бузлуджанския мемориал? Какво ме 
засяга? На практика – нищо, нека си 
се съсипва, един натрапен символ 
по малко. Но инак – инак точно тази 
сграда, с необичайната си форма, 
високо щръкнала насред България 
би могла да стане найподходящият 
музей на тоталитарното изкуство, 
тя сякаш е създадена и пригодена 
тъкмо за това. Ако през годините на 
преход се бе явил и понекъсоглед 
министър или държавник, с хоризонт 
отвъд лакомията и тяснопартийното 
обслужване, би се сетил. 

Ако пък биха се сетили самите 
комунистисоциалисти и биха го 
осъществили във време, в което 
са в опозиция, другояче щяхме да 
четем и историята, и настоящето на 
хиперстолетницата, с великодушието 
на прошката... А то се вижда с просто 
око, целият идеологически патос е 
заради чинията в найпрофанния 
смисъл: да се налапаш  – какви ти 
идеали, какви ти прожектори, каква 
ти звезда.■

Бузлуджанският мемориал стърчи
като монументален знак на 
упадъка и ни сочи доста от 
причините за българското
неслучване. Но ние все си 
оставаме незрящи за уроците от
миналото и настоящето си

НЛО на Бузлуджа

Монтанското 
се ло Благово 

има ше два по во да 
да празнува: еди ни-
ят е 90-го диш ни на та 
от съз да ва не то на 
мес т но то чи та ли ще 
„Просвета“, а дру-
ги ят  - въз с та но вя-
ва не то на тан цо вия 
със тав на селото. 

Да припомним, 
че през 90-те го ди-
ни на ми на лия век 
фолк лор на та фор-
ма ция прес та на да 
съществува. Днес, 
20 го ди ни по-късно, 
тя бе въз с та но ве на 

от кме та на се ло то 
Лъчезар Асенов от 
ГЕРБ. „В ми на ло-
то на ши ят тан цов 
със тав пе че ле ше 
злат ни ме да ли на 
раз лич ни фес ти ва ли 
и конкурси. Това ме 
на ка ра да нап ра вя 
всич ко въз мож но да 
го възродя.” През 
миналата седмица 
танцьорите от 
Благово се изявиха 
на Празника на ми-
не рал на та во да във 
Вършец“.

Двете важ ни за 
Благово съ би тия 

бя ха от бе ля за-
ни със спе ци ал на 
програма, в ко-
ято взе учас тие и 
мон тан с ка та во-
кал на фор ма ция 
„Торлашки на пе ви“. 

В праз ни ка 
участва и кан ди да-
тът за кмет на ГЕРБ 
за об щи на Монтана 
Людмил Сандов. 

От име то на пар-
ти ята той връ чи 
ауди осис те ма на 
пред се да те ля на чи-
та ли ще то Любомир 
Костодинов.■ Слово 
плюс

В с. Благово,  общинаМонтана

Читалище “Просвета” 
отново с танцов състав

▲Самодейциотчиталище“Просвета”,коитовзехаучастиев
концерта.СНИМКА: “Просвета”


