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Превод Ангелина
             ДИМИТРОВА

Социалните 
утопии - опитите 

(добронамерени или 
коварни) да се пренареди 
човешкото общество 
по религиозен или 
политически признак, 
са осеяли историята с 
трупове. И въпреки това 
не спират, макар всеки 
следващ да води до по-
голяма катастрофа от 
предишния.  Трябва да 
приемем като необратим 
факта, че ние, човешките 
същества, се нуждаем (и 
ще продължим да търсим) 
съвършеното общество 
или преместването на 
рая на Земята, което 
всяка социална утопия 
си поставя за цел да 
постигне.

В миналото сарацини 
и християни се биели 
до смърт едни срещу 
други и помежду си, за 
да прочистят света от 
всякакви безбожници, 
неверници, суеверни, 
вероотстъпници, ренегати 
и варвари и да наложат 
човечество от пречистени 
и правоверни, посветило 
се на истинския Бог и 
единствената вяра. Ала 
най-кръвопролитните 
идеологически утопии  се 
развихриха през ХХ век, 
като по броя на жертви 
и причинени страдания 
надминаха всички 
рекорди. Нацистката мечта 
за човечество от висша раса, 
изчистено от евреи, негри, 
цигани, малоумни и изроди, 
и народи-роби в услуга на 
арийския господар,  доведе 
до холокост и световна война, 
изпепелила пет континента. 

Свръх благородната 
комунистическа утопия за 
създаване на общество без 
класи и експлоатация на 
човек от човека не бе по-
малко потресаваща, като си 
помислим, че само 
съветският гулаг и 
китайската културна 
революция унищожиха 
(по пестеливи изчисления) 
40 милиона души

Винаги съм мислил, 
че създаването на една 
обединена, интегрирана и 
свободна от граници Европа 
ще бъде първият колективен 
социален опит, който за 
разлика от другите няма да 
се провали и ще успее да 
постигне целта си да сложи 
край на национализма, 
противопоставил в процеса 
на историята държавите 
в безсмислени кланета, 
нахвърляйки се срещу 
културата, съставляваща 
така наречения Запад. 
Могат да ме опровергаят, 
че идеята за Европейския 
съюз не е „утопия“ – дума, 
изпълнена с нереалност, 
а напълно действителен 
политически проект, който 
не се опира на религиозни 
или идеологически принципи 
(последните също са 
религиозни, макар и светски), 
а на рационални убеждения и 
познания. Съгласен съм. 

Във всеки случай става 
дума за изключително 
амбициозен проект, изграден 
въз основа на културата на 
свободата и организиран 
с гъвкавост и зачитане на 
различията, гарантирани 
от демокрацията. Проект, 
който осигурява запазването 

на традициите, езиците, 
обичаите, нравите и 
вярванията на всички страни 
членки, стига, естествено, 
да не надхвърля спазването 
на съществените правила на 
правовата държава.

Сега, когато Европа е на 
път да се пръсне, трябва да 
имаме предвид, независимо 
от всички критики, които 
могат да й се отправят, че 
недовършеното дело, което 
сме успели да изградим, 
даде на стария континент 60 
години мир без прекъсване, 
тъй като всички военни 
конфликти през последните 
десетилетия, като този на 
Балканите, се случваха извън 
границите на Съюза. И 
независимо от всичко, в което 
изграждането на Европа не 
успя, постиженията й са 
впечатляващи. Само що се 
отнася до Испания нека се 
запитаме дали, ако не се беше 
присъединила към Европа, 
преходът от диктатура към 
свобода и от бедност към 
благоденствие щеше да се 
осъществи толкова бързо и 
без политически трусове, 
както и стана. Въпреки 
всичко Европа, която 
смятахме за обединена, 
се пропуква отвсякъде и 
много европейци се  радват 
на това, защото смятат, че 
обединителният експеримент 
вече се е провалил и ще бъде 
по-добре да се върнем към 
старата Европа на нациите 
и границите. Днес това вече 
не е гола футуристична 
хипотеза, а реалност, която 
може скоро да се превърне 
във факт поради жестоката 
икономическа криза.

Каква е причината най-
благородното и идеалистично 
политическо дело на 
нашето време да изпадне в 
състояние на агония? Къде 
сгрешихме? Ще сбъркат тези, 
които ще търсят отговори 
с технически аргументи 

от сорта, че е проявена 
безотговорна прибързаност 
в приобщаването на всички 
страни членки към общата 
европейска валута и че 
по-разумно щеше да бъде 
постепенното и стъпаловидно 
присъединяване към 
еврото, като за по-
слабо развитите страни 
вратите бъдат отворени 
само когато постигнат 
минимален коефициент на 
финансова, икономическа и 
институционална стабилност. 
Това обяснение обърква 
следствието с причината. 
Ако Европа бе истински 
обединена, щеше да 
посрещне това изпитание, 
без да поставя под съмнение 
самата идея за Съюза. Ала 
този великолепен проект 
наистина бе лишен от 
народната любов, 
управляваше се от 
бюрокрации, правителства 
и институции, без да 
достигне до сърцето на 
обикновените граждани, 
да ги мобилизира и вълнува 
заради това, че виждат идеал, 
който, ако се осъществи 
напълно, ще доведе до 
благоденствие на всички, 
стимулирайки икономическия 
прогрес, обществените 
свободи, солидарността и 
справедливостта.

Не достигна 
далновидността, проявена 
от авторите на идеята за 
Съюза, и в прилагането 
на икономическите и 
социални политики не 
се подходи със същия 
реализъм. Ако настоящата 
криза доказа нещо, то е, 
че не може да се живее 
в измислен свят – нещо, 
позволено в литературата,  
но не и в политиката, 
нито в една локална и 
ограничена действителност. 
Европейските страни 
създадоха великолепни 
системи за благоденствие 

с визия за момента, без да 
се запитат дали щеше да е 
възможно да ги финансират в 
бъдеще, и отказваха да живеят 
според действителните си 
възможности, задлъжнявайки 
по безотговорен начин. Така 
спасяваха настоящия момент, 
но не осъзнаваха, че този 
механизъм на бягство ще 
доведе сега и в бъдеще до 
провали като този, от който 
страда в момента.

Излизането от кризата ще 
изисква драстични реформи 
и огромни жертви, като 
току-що взетите мерки от 
испанското правителство на 
Родригес Сапатеро са само 
първа стъпка. Не трябва да 
се заблуждаваме – няма друг 
изход. Злото е сторено и сега 
трябва да се поправи из корен. 
Най-лошото е, че настоящото 
положение предразполага 
към появата на демагогията и 
безразсъдството на лозунги, 
като общият текст и припевът 
надделяват над идеите и 
реалистичния анализ. „Няма 
да се предадем на пазарите“ 
– този угоднически израз 
се разнася напоследък 
навсякъде. Разбира се, не 
трябва да се предаваме и пред 
закона за земното притегляне, 
а бунтът срещу него е повод 
за някои великолепни поеми. 
Страхувам се, че загърбването 
на пазарите няма да породи 
добра литература, но е 
сигурно, че ще влоши кризата 
и ще разруши накрая целия 
икономически прогрес, 
постигнат от европейските 
страни през последните 
години. Това го знаят 
всички политици – и леви, 
и десни, но не се осмеляват 
да го кажат или го казват с 
толкова усукване, че никой 
не им вярва. Изключение 
правят екстремистките 
групи, за щастие засега 
маргинални, които биха 
искали да възкресят Ленин 
или Мао, и без да потъват 

в земята от срам, 
твърдят, че Куба 
на Фидел Кастро 
е ощастливила 
кубинския народ.

Ако Европейският 
съюз се разпадне, 
европейските 
страни ще бъдат 
много по-зле от 
сега. Всички, както 
процъфтяващите, 
като Германия, 
Франция и 
скандинавските 
държави, така и 
обеднелите, като 
Гърция, Ирландия 
и Испания. Ето 
защо една от най-
сериозните причини 
за спасяването на 
Европейския съюз 
е, че обединен, 
той ще посрещне 
по-лесно кризата 
и политиките за 
излизане от нея 
ще са по-успешни, 
отколкото ако 
страните бъдат 
оставени на 
собствената им 
съдба. В този труден 
час, може би най-
трудния за Европа 
от навечерието 

на Втората световна война, 
трябва да се обединим 
в защита на Съюза и 
вместо да наблюдаваме с 
безразличие разрухата му, да 
се мобилизираме срещу нея, 
изпълнени със съзнанието, че 
желаещите да го разгромят 
са същите непоправими 
националисти, оковани в 
старите си предразсъдъци, 
със същите наушници, които 
в миналото им попречиха 
да предвидят пагубните и 
за самите тях последици от 
насилническите им блянове. 
Защото всеки национализъм, 
дори и проявяващият се за 
пред хората като по-улегнал 
и толерантен, таи в себе 
си насилие срещу другия, 
различния, непринадлежащия 
към племето.

Ако не загине при тази 
криза, демократичната и 
либерална утопия, породила 
Европейския съюз, може да 
сложи 
край на всички видове 
национализъм, отровили 
съвременната история и 
разделили народите, 
изправяйки ги в 
самоубийствени войни, 
които забавиха развитието 
и ограбиха културата им. 
Дори само затова, трябва 
да го спасим. Ала има 
още много причини да го 
сторим. В тези времена на 
икономическа глобализация 
едно европейско обединение 
или федерация има много 
повече възможности 
успешно да се конкурира 
за завладяване на пазарите 
– единственото средство 
за създаване на работни 
места и производство 
на богатство, отколкото 
отделната страна, която при 
подобна на сегашната криза 
може внезапно да изпадне в 
неплатежоспособност. 

И ако Европейският съюз 
оцелее, примерът му може 
да вдъхнови други региони 
по света като Латинска 
Америка и Африка, където 
племенното и национално 
противопоставяне  разраства 
метастазите, разяждащи 
развитието.■

* Перуанският писател 
Марио Варгас Льоса е 
носител на Нобелова награда 
за литература за 2010 г.

ЕС - Размисли за 
един умиращ

МАРИО ВАРГАС ЛЬОСА
СНИМКА: NOTICIA AL DIA

Трябва да се обединим в защита на Европейския съюз. 
Загърбването на пазарите ще влоши кризата
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ПК “Наркооп” – Монтана
Нашият хляб е от натурални
суровини без консерванти и 

генномодифицирани
организми (ГМО)!

Пазарувайте здравословния хляб
от магазините на “Наркооп” и

Централния гастроном в Монтана

29 септември - 
5 октомври 2011

►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: 
096 389 346

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

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

Давам под на ем по ме ще ние 75 кв.м 
в цен тъ ра на с. Мърчево. 

Подходящо за склад или магазин. 
0888 654 693

Велизар Николов Илиев, 
мениджър

3400 Монтана, 
 х-л „Житомир”, офис 129
GSM: 0888/31 79 67

“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. 096/300 778; 0894/60 88 40

“Хигия лукс”
Обществена пералня, 
хи ми чес ко чис те не

► пране, сушене, пар но гла де не на спал но 
бельо, дрехи, оле ко те ни за вив ки и др.;
►по чис т ва не и бо ядис ва не на ко же ни дрехи
Монтана,  ул. “Цар Борис III” 17-Б, тел. 0888/69 79 24

“Ибис – Масаж” ЕООД
Иванка Петрова

Масажи: лечебен, 
класически, 
спортен, билков, 
козметичен.
Терапии: ориз 
и бамбук, 
шоколадова, 
винена.
Монтана, 
ул. “Л. Каравелов” 6-А, 
тел. 0887/042 914

NiNi 69
►Цялостни 
ин те ри ор ни 
ре ше ния
►От вът реш ния 
ремонт, през 
ме бе ли те до 
ин те ри ор ния текстил

Монтана, 
бул. “Трети март” 100
Враца, ул. “Лукашов” 13
Тел. 0878/535 132

ПК “Наркооп” – Монтана

продава ав то мо бил “Форд-Транзит”, бус.
Цена по договаряне.

За справки: Монтана, 
        бул. “Трети март” 59, ет. 2; 
        тел. 096/303 608, 303 609, 303 610

Ветеринарен
кабинет 

д-р Станислав Якимов
● рентген, ехограф, 
биохимичен анализ, 

подстригване и 
електрохирургия

Зоомагазин
● храни и аксесоари за
кучета, котки, гризачи

Монтана, ул. “Парта” 8;
тел. 0888/54 30 11

“ПОХИП”
инж. Красимир Иванов 

Димитров
● Сервиз хидравлика, 
   мо би лен стенд 250 bar
● Настройка, ре монт и
   дос тав ка на
   хид рав лич ни помпи, 
   хид рав ли ка и пневматика
Монтана, ул. “Св. Климент 
Охридски” 69, ет. 2, офис 
205 (в Бизнесинкубатора до 
автосервиза)
Тел. 096/301 992, 0899/850 237
www.pohip.business.bg; e-mail: kidhit@abv.bg 

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

Продавам къ ща в София – на Женски пазар, 85 кв. 
м зас т ро ена площ на пър ви етаж –  теракота, PVC 
дограма, изолация, 3 стаи неп ре ход ни и то але тен 
възел; на вто рия етаж – ман сар ден тип – 2 стаи и 
то але тен възел. Цена 45 000 евро. Възможен бар
тер и за Монтана. Тел. 0889/370788.

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

Продавам двуетажна къща в центъра на Монтана 
с дворно място 270 кв.м, печена тухла, гредоред 
и плоча, кубатура 120 кв. м, разгъната площ 55 
кв.м. Цена 62 000 лева. Тел. 096/323035; GSM 
0894/472624.

Продавам къща с 4 стаи, мазе, с дворно 
място 1 дка – овошки, лозе, в 

село Гаганица. 
Тел. 09528/444 – Иван

“Балканска 
зас т ра хо ва тел но-бро кер с ка
къ ща” ЕООД

Поискайте съ вет от нас, а ние 
ще из бе рем найдоб ро то за вас!
Сключване на всич ки ви до ве 
зас т ра хов ки към всич ки зас т ра
хо ва тел ни компании.

Тел. 0879/268 774; 096/303 077; email: 
montana@bzbk.eu; URL: http://www.bzbk.eu
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ч 29  Преп. Кириак 
Отшелник. 
Преп. Теофан Милостиви
п  30  Св. свщмчк 
Григорий, просветител
 на Армения. 
Свв. мчци Рипсимия
с 1 октомври  
* Покров на Пресвета 
Богородица. Св. ап. 
Анания. Преп. Роман 
Сладкопевец. 
Преп. Йоан Кукузел
н 2 † Неделя след Неделя 
подир Въздвижение. 
Св. свщмчк Киприан. 
Св. мчца Юстина. Блаж. 
Андрей, юродив ради 
Христа.
п 3 Св. свщмчк Дионисий 
Ареопагит. Преп. Йоан 
Хозевит
в 4 Св. свщмчк Йеротей, 
еп. Атински. Св. мчца 
Виринея
с 5 Св. мчца Харитина. 
Св. свщмчк Дионисий, 
еп. Алексадрийски

Нова па кет на ус лу га пра ви при род ния газ
още по-дос тъ пен за до ма кин с т ва та

От 20 сеп тем в ри 2011 го ди на всеки, кой то 
тър си ново, модерно, ико но мич но и ефек тив но 
енер гий но ре ше ние за своя дом и жи вее бли зо 
до ве че из г ра де на га зо раз п ре де ли тел на мрежа, 
ще мо же да се въз пол з ва от уни кал на та но ва 
ус лу га HomeLine.

Това е пър ва та па кет на ус лу га за газификация, 
ко ято оси гу ря ва не ог ра ни чен дос тъп до всич ки 
пре дим с т ва на при род ния газ на дос тъп на фик
си ра на ме сеч на цена. Тя включ ва всич ки стъпки, 
ко ито до ма кин с т ва та тряб ва са ми да подсигурят, 
ако ис кат да се га зи фи ци рат – от проучване, 
про ек ти ра не и из г раж да не на га зо ва и вод но
отоп ли тел на ин с та ла ции по ут вър де ни стан дар
ти и съв ре мен на тех но ло гия до при съ еди ня ва не 
към мре жа та на мес т но то га зо раз п ре де ли тел но 
предприятие.

Екипът на ком па ни ята ще оси гу ри не об хо ди
ми те разрешителни, съг ла су ва тел ни и ре гис т
ра ци он ни документи, как то и ще пре дос та ви на 
но ви те кли ен ти га зо во обо руд ва не с до ка за но 
ка чес т во и пъл на га ран ция за сро ка на до го
во ра за услугата. В  па ке та вли за и сер виз но 
обслужване, ко ето оси гу ря ва пре циз но то фун к
ци они ра не на га зо ви те уреди.

Така HomeLine пред ла га на до ма кин с т ва та 
пред ви ди ми смет ки и въз мож ност да се га зи
фи ци рат на дос тъп ни цени, да из бег нат пър
во на чал на та ин вес ти ция и не об хо ди мос т та от 
кредити, да пол з ват всич ки пре дим с т ва на при
род ния газ с га ран ти ра но об с луж ва не без до
пъл ни тел ни так си и раз хо ди за период, кой то те 
са ми изберат.

За да на учи те повече, по се те те www.homeline.
bg или за яве те без п лат но по се ще ние от кон сул
тант на 0700 11 110. 
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ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”

Председател
на кооперация
“Журналист”
и гл. редактор:

Параскева Маркова 
тел. 0886 024 339,
         0876 537 952

Печатница
“БГ Принт” Враца

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

Екип Враца 
ул.“Цв. Кръстенякова” 13 
ОКС, 3000, п.к. 140, 
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ет.4, тел. 096/588 292;
0882/ 910 550; 0876/537952
Екип Видин                                   
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Изчистете душата си, излекувайте тялото си!

Искате ли да бъ де те здрави? Може ли све тът да 
ста не подобър? Имате ли нуж да от спо койс т вие 
и сигурност? Искате ли да зна ете как да по доб ри
те жи во та си, да бъ де те пожиз не ни и енергични? 
Знаете ли кой мо же да ви по мог не да сбъд не те 
меч ти те си? Кой мо же да ви по мог не да на ме ри те 
по ло вин ка та си? Кога ще на ме ри те работа? Къде да 
оти де те да учите? Кой ми е при ятел и кой са мо се 
прес т ру ва на такъв?

Аз знам КОЙ мо же да от го во ри на всич ки те ви 
въпроси. Аз знам КОЙ мо же да из чис т ва не га тив на
та енер гия от хора, от къщи, от предмети. Аз знам 
КОЙ мо же да ви за ре ди с по ло жи тел на та енер гия и 
да про ме ни на чи на ви на живот. КОЙ е той? ТОЙ е 
изследван, доказан, приз нат и до ку мен ти ран от ня
кол ко ин с ти ту ции на Република България.

Ясновидецът Велков казва: „Аз ни що не вър ша 
случайно. Всичко, ко ето пра вя, е про дик ту ва но от 
това, ко ето виж дам и усе щам по енер ги ен начин. 

Аз чув с т вам къ де и ко га 
тряб ва да се отиде, как во 
тряб ва да се нап ра ви, за 
да се по мог не на чо ве ка, 
за да жи вее поздрав 
и пощас т лив живот. 
Аз вър ша са мо добро. 
Мога да по ма гам и все ки 
път, с все ки чо век аз се 
доказвам. 

МОГА И ГО ПРАВЯ
С ПОМОЩТА
НА БОГА!

Феноменът-яс но ви дец и би о енер го ле ч ител 
ня кол ко дни ще при ема в град Монтана. 

Всички предсказания са БЕЗПЛАТНИ.
Телефони за връзка, за по ве че ин фор ма ция
и записване: 0877236868, 0894236868
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За де ве ти по ре ден път спор-
тис ти те от АЕЦ “Козлодуй” 
ста на ха шам пи они в на ци онал-
на та ра бот ни чес ка спар та ки ада 
на енер ге ти ци те в България, 
про ве де на от 14 до 18 сеп тем-
в ри в к. к. “Св. св. Константин 
и Елена”. В де ве то то из да ние 
на тур ни ра пре ме ри ха си ли над 
950 със те за те ли в 15 ви да спорт. 
Атомните енер ге ти ци ка те го-
рич но ог ла ви ха ком п лек с но то 
кла си ра не със 154 точки, ка то 
из п ре ва ри ха с це ли 71 точ ки вто-
рия от бор в кла си ра не то – спор-
тис ти те от “Електроенергиен 
сис те мен опе ра тор” ЕАД. Трети 
с 64 точ ки ос та на ти мът на ЕВН 
– България.

В от бор ни те със те за ния по от-
дел ни те дис цип ли ни пред с та ви-
те ли те на Клуба за физкултура, 
спорт и ту ри зъм “Първа атом на” 

спе че ли ха след ни те при зо ви 
места:

●16 злат ни ме да ла (ми ни 
фут бол - жени, во лейбол - жени, 
пла жен во лейбол - мъ же и жени, 
шах мат - мъже, те нис на корт - 
жени, тег ле не на въ же - мъ же и 
жени, плу ва не - жени, плу ва не 
ща фе та - мъ же и жени, стрийт-
бол - мъ же и жени, ле ка ат ле ти-
ка - жени, плаж на бор ба до 85 
кг - жени, плаж на бор ба над 85 
кг - жени);

● 6 сре бър ни ме да ла (шах-
мат - жени, дартс - жени, ле ка 
ат ле ти ка - мъже, стрел ба - мъ же 
и жени, бридж - жени);

● 7 брон зо ви ме да ла (те нис 
на ма са - жени, бридж - мъже, 
дартс - мъже, пе танк - смесени, 
плаж на бор ба до 85 кг - мъже, 
плаж на бор ба над 85 кг - мъже, 
во лейбол - мъже).

АЕЦ Козлодуй ста на шам пи он 
В Деветата на ци онал на ра бот ни чес ка 
спар та ки ада на енер ге ти ци те в България

Проект “Корекция на ре ка Боденска ба ра град  Мездра”
BG161PO001/1.4-06/2010/021

Проектът се фи нан си ра от Европейския фонд за ре ги-
онал но развитие, от дър жав ния бю джет на Република 

България и Община Мездра

На 20.09.2011 год. се про ве де прес кон фе рен ция за за поз на ва не на 
об щес т ве нос т та със стар ти ра лия на  03.06.2011 го ди на проект “Ко
рекция на ре ка Боденска ба ра град Мездра” по схема за пре дос та
вя не на без въз мез д на фи нан со ва по мощ BG161PO001/1.406/2010 
”Подкрепа за дреб но ма щаб ни мер ки за пре дот в ра тя ва не на на вод
не ния в град с ки те аг ло ме ра ции”.  
Схемата е част от Оперативна прог ра ма «Регионално раз ви тие» 
20072013 г. и има за цел да бъ дат ре али зи ра ни мер ки за пре дот в
ра тя ва не на на вод не ния в град с ки те цен т ро ве и при ле жа щи те им 
територии, ка то по нея имат пра во да кан ди датс т ват 86 об щи ни от 
об х ва та на град с ки те аг ло ме ра ци он ни ареали. 
Проектът се осъ щес т вя ва с фи нан со ва та под к ре па на Оперативна 
прог ра ма „Регионално раз ви тие” 2007 – 2013 г., съ фи нан си ра на от 
Европейския съ юз чрез Европейския фонд за ре ги онал но развитие. 
Бенефициент по про ек та е Община Мездра, ко ято  се на реж да сред 
пър ви те об щи ни, по лу чи ли фи нан си ра не по схе ма та  за пре дот в ра
тя ва не на на вод не ния по ОПРР. 
Проектът е с про дъл жи тел ност ед на го ди на – до ме сец юни 2012 
г. , а стойнос т та му е 1 049 708,26  лв., оси гу ре ни от Европейския 
фонд за ре ги онал но развитие, дър жав ния бю джет на Република 
България и Община Мездра. 
Целите на про ек та са:  
Предпазване на на се ле но то мяс то от наводнения;
Минимизиране на рис ко ве те за чо веш ко то здра ве и окол на та среда;
Подобряване на еко ло гич на та инфраструктура;
Подобряване на са ни тар нохи ги ен ни те ус ло вия на ре ка та в чер ти те 
на на се ле но то място.
          Като ре зул тат  всич ки ко рек ци он ни и бре го ук реп ва щи 
мероприятия, раз ра бо те ни в тех но ло гич на та част на ин вес ти ци
он ния проект, имат ос нов но пред наз на че ние да за па зят съ щес т
ву ва ща та при род на среда, да я защитят, и са ус ло вия за нейно то 
до пъл ни тел но възстановяване.
        Осъществяването на про ек та ще под по мог не в ге не ра лен план 
стре ме жа на Община Мездра за бла го ус т ро ява не то на град с кия 
център, по доб ря ва не на фи зи чес кия му облик, пос ти га не то на ба
ланс меж ду ико но ми чес ко то и при ро до съ об раз но то му развитие.

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 
 www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално 

развитие и от държавния бюджет на Република България

”Вземи дете 
– всеки има 
нужда от 
семейство”
Честит празник на всички! 

Точно пре ди ед на го ди на на то зи 
ху бав праз ник стар ти ра Регионална 
кампания по приемна грижа под на
с лов ”Вземи дете – всеки има нужда 
от семейство”.

Това е ед на от мал ко то кам па нии 
в България, ко ято се про веж да на 
рав но пос та ве ни пар т ньор с ки на ча ла 
меж ду ОЗД и дос тав чик на со ци ал на 
услуга. Партньори в кам па ни ята са 
КСУ – Монтана, и ОЗД – Монтана. С 
об щи уси лия ус пях ме да прив ле чем 
мес т ния биз нес в гр. Mонтана, с цел 
фи нан си ра не на пла ни ра на та кам
пания.

Преди ед на го ди на в об щи
на Монтана има ше 5 при ем ни 
семейства.

Благодарение на уси ли ята, по ло
же ни от еки па на ОЗД – Монтана 
и еки па на КСУ – Монтана към м. 
сеп тем в ри 2011 г. на те ри то ри ята на 
об щи на та ве че има 20 ут вър де ни 
про фе си онал ни при ем ни се мейс т ва 
и 2 доб ро вол ни при ем ни семейства. 

Към 17.09.2011 г. бро ят на децата, 
нас та не ни в при ем ни се мейс т ва, е 
22.  През пос лед на та ед на го ди на 
об щи ят брой на де ца та, пре ми на ли 
през при ем ни се мейс т ва, е 26.

Благодарим на всички, ко ито учас
т ва ха ак тив но в по пу ля ри зи ра не то на 
при ем на та гри жа на те ри то ри ята на 
об щи на Монтана!

Милен ГЕЧОВСКИ
началник отдел «Закрила

на детето» - Монтана

Проведе се 
футболен турнир
“В па мет на 
Панчев и Парчето”

Първият от бор на Монтана, с треньор 
Венцислав Въглярски спе че ли фут бол ния тур
нир за мом че та до 13 г., ор га ни зи ран за пе ти 
по ре ден път в па мет на два ма от ле ген ди те 
на мон тан с кия фут бол Георги Панчев и Иван 
АнгеловПарчето. Втори ос та на вто ри ят тим 
на Монтана, с треньор Росен Ников, на тре то 
мяс то се на ре ди фор ма ци ята на „Мария Луиза” 
(Лом), с треньор Владимир Софрониев. След 
тях в кла си ра не то ос та на ха „Хайдут” (Ерден) 
на Красимир Благоев, „Ком” (Берковица) на 
Цветан Живков и „Бенковски” (Габровница), 
треньор на кой то е кме тът на се ло то и бивш 
ко мен дант на во ен но то ави аци оно по де ле ние 
Борис Цветков. Организаторите от Общината 
и ПФК Монтана раз да до ха три ин ди ви ду ал ни 
награди. За найдо бър вра тар на тур ни ра бе 
оп ре де лен Тони Николов (Монтана ІІ), за най
по ле зен иг рач Венислав Иванов (Монтана), 
гол майс тор на тур ни ра с пет го ла пък ста на 
Мартин Лазаров (Монтана).

Срещите от пе то то из да ние на тур ни ра “В 
па мет на Панчев и Парчето” се иг ра ха на но
во из г ра де но то фут бол но иг ри ще с из кус т ве на 
нас тил ка в парк “Огоста”. На офи ци ал но то наг
раж да ва не при със т ва лич но ро де ни ят в мон
тан с ко то се ло Винище, но жи ве ещ в Германия 
биз нес мен Кирил Маринов, кой то да ри 500 
000 лв. за но ва та придобивка. “През ок том в
ри 2009 г. обе щах на кме та Златко Живков, че 
ще оси гу ря па ри за то ва иг ри ще и в мо мен та 
съм мно го щастлив, че то ве че е факт и де
ца та на Монтана ще има къ де да тре ни рат и 
иг ра ят”, за яви с на съл зе ни очи 84го диш ни ят 
бизнесмен. Той е сред найго ле ми те да ри те ли 
в род ния си край, за ко ето ми на ла та го ди на бе 
удос то ен с по чет ния знак на Община Монтана.
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На пос лед но то за се да-
ние на Общинския 

съ вет във Враца бе ше ре ше-
но да се от пус нат 5000 ле ва 
за фи нан си ра не на дейнос-
ти, свър за ни с нуж ди те от 
по доб ря ва не инфраструк-
турата, ин фор ма ци он но то 
об с луж ва не и про дъл жа ва не 
на ар хе оло ги чес ки те раз-
коп ки на пра ис то ри чес ко 
се ли ще край с. Оходен, общ. 
Враца. Предложението нап ра ви 
об щин с ки ят съ вет ник от ВМРО 
Красимир Богданов

В из п ра те на та още през ме-
сец юли докладна Богданов 
из тък ва на уч на та стойност на 
на ход ки те и въз мож нос т та Охо-
ден да се пре вър не във ва жен 
ту рис ти чес ки обект.

Проучванията на пра ис то-
ри чес ко то се ли ще от ран ния 
не олит „Оходен-Валога” да ти-
рат от 2002 г. За осем го ди ни 
ар хе оло ги чес ки раз коп ки с 
ог ра ни чен фи нан сов ре сурс е 
про уче на об ща площ от 950 
кв.м. Екипът е в състав: Георги 
Ганецовски от РИМ - Враца – 
ръ ко во ди тел на експедицията, 
Вивиана Митева – тафоном, д-р 
Николай Спасов - палеонтолог, 

д-р Радка Златева – спе ци-
алист по ка мен на индустрия, 
д-р Елена Маринова – па-
ле обо та ник и па ле о еко лог и 
проф. д-р Хенриета Тодорова 
- консултант. 

Добити са цен ни ар хе оло ги-
чес ки на ход ки сви де тел с т ва-
щи за по ява та и раз ви ти ето на 
най-ран на та зе ме дел с ка кул ту ра 
в Европа.

Находките от ран но не олит-
но то се ли ще край Оходен 
пре диз вик ват се ри оз ни на уч ни 
дискусии, за си лен ме ди ен и ту-
рис ти чес ки интерес. 

В дейнос т та си и през 2011 
година ар хе оло ги чес ки ят екип 
сре ща ре ди ца на уч ни и фи нан-
со ви проблеми.

Необходимо е на ба вя не на 
но ви дан ни за кул тур но-хро но-
ло ги чес ка та по зи ция на обекта, 

за по ява та и хро но ло ги чес ка-
та при над леж ност на пър ва та 
зе ме дел с ка цивилизация; за пъ-
ти ща та на за сел ва не и раз п рос-
т ра не ние на пър ви те зе ме дел ци 
на Балканския полуостров. 
През 2011 г. Община Враца е 
от пус на ла фи нан со ва суб си дия 
в раз мер на око ло 10 000 лева. 
Тези сред с т ва пок ри ват из д-
ръж ка та на експедицията, ко ето 
включ ва екип, база, ма те ри али 
и консумативи, тран с пор т ни 
раз хо ди и зап ла ти те на пе ти-
ма работници. Необходими 
са до пъл ни тел ни сред с т ва за 
анализи, тех ни чес ко заснемане, 
ком пю тър на об ра бот ка на дан-
ни те и за щи та на ар хе оло ги-
чес кия обект в раз мер на 6000 
(шест хиляди) лева. По нас то-
ящем има са мо ед на да ти ра на 
про ба по ме то да С14. От обек та 

са аку му ли ра ни 12 про би за 
ра ди овъг ле ро ден анализ; 15 
про би от фло та ция за па ле обо-
та ни чен ана лиз и мно гоб рой ни 
жи во тин с ки кос т ни ос тан ки за 
па ле он то ло ги чен и ар хе оло ги-
чен анализи, ко ито ча кат сво ето 
финансиране. 

Археологическият екип про-
дъл жа ва ра бо та та си по из г раж-
да не на пър вия в Югоизточна 
Европа цен тър за ек с пе ри мен-
тал на ар хе оло гия с въз мож ност 
по се ти те ли те на ек с пе ди ци ята 
да бъ дат по то пе ни в зо ра та на 
съв ре мен на та цивилизация. 

За по ред на го ди на ос та ва 
нер за ре шен проб ле ма с дос-
тъ па до обекта. Черният път е 
труд но про хо дим осо бе но при 
валежи. Поради та зи при чи на 
ве че тра ди ци он но ек с пе ди ци ята 
из пол з ва ка ру ци и кон с ка тя га 

за тран с порт на обо руд ва-
не то и инстументите. За же-
ла ещи те да по се тят обек та 
те зи жи во пис ни 800 мет ра 
от се ло Оходен до мес т нос-
т та Валога се прев ръ щат 
в ек с т рем но преживяване. 
Необходимо е на сип ва не на 
чер ния път с ка ме нен трош-
ляк и не го во то ва ли ра не за 
обез пе ча ва не на дос тъ па до 

обек та за ту рис ти и любители. 
Това би би ла важ на стъп ка към 
прев ръ ща не то на ран но не-
олит ния обект в ту рис ти чес ка 
атракция.

За улес не ние на на рас т ва щия 
брой по се ти те ли и ин фор ма ци-
он но то об с луж ва не на обек та 
е не об хо ди мо пос та вя не то на 
ука за тел ни зна ци и табели.

В по мощ на ек с пе ди ци ята 
вре мен но са прив ле че ни ли ца 
по прог ра ми за тру до ва заетост. 
Кратките сро ко ве на за етост и 
на пус ка не то на те зи ли ца ще 
зат руд ни пъл но цен на та ра бо та 
на екипа.  

Средствата ще бъ дат оси гу ре-
ни, като се намали бюджетът на 
Общински съ вет Враца. ■Сло-
во плюс

Отпускат сред с т ва за
раз коп ки те в Оходен

Налагат
чал га та
Димитър МАРКОВ, Враца 

През ми на лия ме сец с мно го шум из 
стра на та пре ми на пищ но то тур не на 
„Фен тв” под пре тен ци оз ния на с лов 
„Да обе ди ним бъл гар с ка та му зи ка”. 
Въпреки че тур не то за поч на от род-
ния ми град не отидох на концерта, 
за що то съм алер ги чен към чал га та 
и ако тя е водеща, не стъп вам ни на 
сватби, ни на рож де ни дни, ни на как-
ви то и да е празненства. Органична 
не по но си мост имам към нея.

Но се га за друго. Покрай про чу ти-
те чал га джии (ня ма да спо ме на вам 
имена) при ка чи ха и дъл бо ко ува жа ва-
ни ес т рад ни и на род ни изпълнители: 
ду ет „Ритон”, две те Кацарови, Румяна 
Попова и др. Нарочно упот ре бя вам 
гла го ла „при ка чи ха”, за що то имам 
съмнението, че по ме на ти те по-го ре 
име на по ве че бя ха нуж ни на чал га-
джи ите за приз на ва не то и при рав ня-
ва не то им към об щоп ри ета та естрада. 
Отделен въп рос пък е, че кла си чес ки-
те ес т рад ни и на род ни из пъл ни те ли 
да леч не мо гат да прив ле кат тол ко ва 
публика, кол ко то чалгарите. Т.е. има-
ме „брак по смет ка”. По сметка, да, но 
за чия сметка?■

Диана СИРАКОВА
На 8 сеп тем в ри Кармен Мишу пред с та ви във Видин 

но ва та си кни га „Тангра и не го ви ят син”. В ис то ри чес кия 
ро ман ав тор ка та прос ле дя ва жи тейс кия път на хан Крум 
– от люл ката до пос лед ни те му дни. 

Чрез „Тангра и не го ви ят син” днеш ни ят бъл га рин се 
по та пя в дра ма тиз ма на ед но съ зи да тел но за България 
ис то ри чес ко вре ме – вре ме то на Крум Страшни. 
Докосва се до поз на ти и не поз на ти стра ни от не го вия 
жи вот – мисия, живот, об ре чен още от раж да не то му на 
България.

Още с пър ви те стра ни ци на ро ма на Кармен Мишу ни 
прев ръ ща в сви де те ли на не ве ро ят на та съд ба на един 
от найве ли ки те ни владетели, съз дал и пър ви те бъл гар
с ки закони, държавник, кой то и днес с раз би ра ни ята си 
за дър жав но уп рав ле ние зву чи актуално.

За ис то ри чес ка та стойност кни га та го во ри ди рек то рът 
на му зея Фионера Филипова. Откъси от „Тангра и не го
ви ят на син” про че то ха въз пи та ни ци на ли те ра ту рен клуб 
„Иван Деспотов”. Поради го ле мия ин те рес към кни га та 
и не го ва та ав тор ка се на ло жи  организаторите, ми ну ти 
пре ди началото, да сме нят мяс то то на премиерата, за 
ко ято бя ха пред ви ди ли кон фе рент на та за ла в крепостта. 
С мал ко за къс не ние твор чес ка та сре ща стар ти ра в 
лет ния театър. Като лю бо пи тен факт ще споменем, че 
съ що то се случ ва и във Варна, къ де то Кармен е по ка
не на да учас т ва за ед но със Стефан Цанев в „Алеята 
на кни га та”. За мла да та ав тор ка е от ре де на помал ка та 
зала, но ин те ре сът на пуб ли ка та при нуж да ва ор га ни за то
ри те да про ме нят пър во на чал но то си решение. 

За пър ви път ис то ри чес ки ят ро ман на Мишу е пред с
та вен в Пловдив, къ де то е издаден. След Видин с кни га
та ще се срещ нат и по чи та те ли те й от София. Въпреки 
ви со ка та це на на томчето, в края на сре ща та се из ви 
опаш ка от почитатели, же ла ещи да по лу чат ав тог раф от 
ав тор ка та на „Тангра и не го ви ят син”. 

Кармен Мишу е ро де на във Видин. Първият й ро ман 
„Балканска са га” от ра зя ва дра ма тич на та съд ба на ед на 
ви дин с ка фа ми лия на фо на на слож ни те по ли ти чес ки 
про це си и съ би тия в Европа през 30те и 40те го ди ни на 
ми на лия век. Следват кни ги те „Нестинарка” и „Синият 
фур гон”. За бъ де щи те си пла но ве ав тор ка та сподели, че 
за се га не въз на ме ря ва да се връ ща към ис то ри чес ка та 
тема, ма кар да има из вес т ни идеи в та зи посока, а в мо
мен та ра бо ти над ро ман от на ше то съвремие. ■

Премиера на ро манa 
„Тангра и не го ви ят син”

▲Премиерната ве чер в лет-
ния те атър на кре пос т та 
„Баба Вида” бе ор га ни зи ра-
на от Дружеството на ви-
дин с ки те пи са те ли за ед но 
с Регионален ис то ри чес ки 
му зей и на род но чи та ли ще 
„Цвят”. СНИМКА: АВТОРЪТ

Ели КОНСТАНТИНОВА

Близо по ло вин тон те жи 
гип со во то ложе, вър ху 

ко ето бя ха под ре де ни ста ра тел
но об ви ти те в спе ци ал на пя на 
три еле но ви че ре пи с ог ром ни 
рога. Един от бъ де щи те то
пек с по на ти на Регионалния 
ис то ри чес ки му зей в гра да тър
жес т ве но прис тиг на под кон вой 
от ран но не олит но то се ли ще 
ОходенВалога, къ де то ме сец 
пора но бя ха 
от к ри ти от 
еки па на ар
хе олог Георги 
Ганецовски.

Освен че 
на ход ка та 
е уникална, 
ня ма друг 
аналог, уни кал на е и тех ни ка
та на об ра бот ка та на те ре на и 
пренасянето. Според Ганецовски 
по доб ни жер т воп ри но ше ния 
ня ма от к ри ти на дру го мяс то в 
света. Трите жер т ве ни еле ни са 
би ли под ре де ни спи ра ло вид но 
в кръг, а в ос но ва та на ол та ра 
кръ го во са на ре де ни ло ме ни 
камъни. 

Тези ог ром ни ро га са сим
вол на мъжкото, на со лар но
то на ча ло и на плодородието. 
Обработката със спе ци ал на та 
пя на на че ре пи те и ро га та и 
при би ра не то им в музея, къ

де то от спе ци алис ти ще бъ дат 
из вър ше ни из с ле до ва тел с ки и 
кон сер ва ци он ни действия, ста
на въз мож но бла го да ре ние на  
фи нан со ва та подкрепа, ко ято 
еки път на Ганецовски по лу чи от 
фон да ция “Бъдеще в миналото”. 
Археологът, от к рил в ран но не
олит но то се ли ще край Оходен 
ске ле та на пър вия пра ис то ри чес
ки земеделец, на жената, кръс те
на Тодорка, смята, че от к ри ти ето 

на то ва 
жер т воп
ри но ше ние 
е брън ка 
от раж да
не то на 
религията. 

Съоръжението, къ де то са би ли 
пос та ве ни древ ни те елени, е в 
рам ки те на от к ри то то сак рал но 
селище, на два мет ра от на ме
ре ния ми на ла та го ди на ске лет 
на мъж. Жертвеникът е юж но 
от кра ка та на то зи мъж на бли
зо осем хи ля ди години, чи ето 
ли це е обър на то на изток. С то ва 
пъ зе лът на съ щес т ву ва що то тук 
сак рал но се ли ще и раз к ри ти те 
до се га ос тан ки от древ ни жи
ли ща се нарежда. Оброчните 
еле ни ще бъ дат под ло же ни на 
рес тав ра ция от найдоб рия спе
ци алист у нас Георги Мавров. ■

Рога на осем
хи ля до ле тия 
вля зо ха в му зея

Може ли
да те приспи
далечното цъфтене
на ръжта
и кон,
случайно спрял
до престаряла воденица,
чието кречетало
вече няма да запее –
може ли 
да те приспи
тихото припляскване
на бродовете
отсам ръжта
и по-нататък вирове,
облели
коремите на биволите –
може ли
да те приспи и 
паяжината,
обтегнала ефирни
нишки
с отпадналия глас
на жужеща мушица,
а ти, загледан в
ниския таван
с напукани греди
да не можеш да заспиш.

А щом заспиш случайно,
ще засънуваш
далечното цъфтене
на ръжта
и кон, 
случайно спрял
до престаряла воденица,
чието кречетало
вече няма да запее –
ще засънуваш
тихото припляскване
на бродове
отсам ръжта,
по-нататък вирове,
облели
коремите на биволите –
ще засънуваш 
паяжината,
обтегнала ефирни
нишки
с отпадналия глас
на жужеща мушица.
И ти, заспал
под ниския таван
с напукани греди,
да не искаш повече
да се събудиш –
сън блажен во веки.По
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Теодоси АНТОНОВ

Носталгично
                            

 На Иван Давидков


