Контур
Мирослав
Кръстев,
директор
на Симфониета
– Видин:
Диана СИРАКОВА

Въпреки кризата, не само в областта
на икономиката, а и в културата, осо
бено в малките центрове, видинската
симфониета се радва на успех както у
нас, така и в чужбина.
Още в началото на годината тя ре
ализира на местна сцена два спекта
къла на операта „Любовен еликсир”
от Доницети, след което със същото
заглавие се представя на швейцарска
сцена в град Веве. Успехът е голям,
критиката положителна, резултатът – 6
потвърдени спектакъла на „Любовен
еликсир” и „Риголето” за следващата
година, както е практиката в Европа
културният календар да се попълва
години напред. Това е висока оценка
за професионализма на видинските
музиканти, тъй като спектаклите в този
театър се посещават от директорите на
различните оперни театри в Швейцария
и Франция, което им дава възможност
сами да избират постановките, подхо
дящи за техните сцени. Още повече, че
финансирането е от театрите домакини.
След традиционното си зимно гос
туване в град Ниш, по Великден, както
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Проблемите решаваме
в движение!

„Слугинята господарка” – едноактн
а
комична опера на Перголези.”
Успешният ход на видинските сим
фоници не спира дотук. Само преди
дни – на 12 май, те изнесоха концерт
в местната картинна галерия, включен
в рамките на фестивала „Австрийски
музикални седмици”. Видинчани са
след осемте културни институции, по
канени да участв ат в този престижен
фестивал.
А поради големия интерес в края на
сезона, през месец юли пуб
ликата във Видин ще има
възможността още веднъж
да се наслади на „Любовен
еликсир”.
„Очакваме потвържде
ние на някои наши проекти
за чужбина – разказва още
Мирослав Кръстев. – За
следващата година имаме
проекти с главния диригент
на Белградската филхармо
ния Деян Савич за участие
в конкурс в Белград.”
И все пак – криза е.
Всички се оплакват от лип
са на пари, от все по-обхва
щащата ни бездуховност?
Не пречи ли това и на ви
динските симфоници?
Кръстев махва с ръка:
„Проблемите ги решаваме
в движение и така вървим
напред!
Нашето изкуство се
приема много добре от
публиката, още повече, че
в града имаме традиции по
отношение на оперетно
то изкуство, а това, което
правим, е близо до него
– малко по-леката форма
на музикално-сценични
произведения. Тези оперни
заглавия ги осъществяваме
със съдействието на музи
калната академия.
Те подбират изявени сту
денти или вече завършили
такива, като поемат изцяло
техните разноски. Помага
ни и общината, когато изя
вите са общи. Например за
„Любовен еликсир” цяла
та сценография е наша –
декори, костюми, реквизит.
винаги, за любителите на по-атрактив
Така винаги имаме готовност за предс
ните концерти видинските виртуози
тавление – задачата на солистите е са
свириха в концертната зала на пещерата мо да дойдат.” Преди месец от симфо
„Магура”.
ниетата са изпратили покана до кмета
А за работата на видинската сим
и общинския съвет на гр. Ниш операта
фониета с младите хора разказва ди
да бъде представена и на тяхна сцена.
ректорът на симфониетата Мирослав
Там отдавна имат желание да създадат
Кръстев: „Продължаваме традицията
оперна трупа. Вече имат и сграда, под
да представяме цикъл концерти с мла готвена за подобни изяви. Нямат само
ди таланти от Национално музикално
солисти.
училище „Л. Пипков” – София, про
„Хубавото е това, че можем да бъдем
дължава и традиционно успешното ни самостоятелни, независими, когато
сътрудничество с Националната музи решим да правим подобни спектакли.
кална академия – така на 26 и 27 май
А те се приемат много добре от
ще имаме два спектакъла на операта
публиката” – казва в края на срещата
„Така правят всичики” от Моцарт. Този ни Мирослав Кръстев.
проект се осъществ ява със съдействи

Хубаво е и това, да срещнеш хора,
ето на Академията в София.
които обичат работата си и вместо да
Правим и образователни спектакли
хленчат, търсят и намират начини, не
пред учениците от горните класове.
за оцеляване, а за истинска творческа
С голям интерес младежите приеха
реализация. ■

Поетичен салон
Ненчо СЛАВЧЕВ

Диана СИРАКОВА

Разговор
с улулица

***

- На какво те научи нощта?
- Да ги виждам дори в
тъмнината,
да не хваща душата ръжда,
да не съхне в студения вятър.
- Но кои са, какви са ти те?
- Сам не знам, те са моите
хора.
Левски скочи за тях през
стобора,
аз за него съм малко дете.
- А зората, зората какво?
- Подир слънцето свят се
затича,
аз се спуснах след него, а то
друг целуна и други обича.

ТЯ ВИНАГИ ПРИСТИГА МЪЛЧЕШКОМ
и винаги ще бъде само наша,
онази истинска любов, без дом,
приседнала на тротоара прашен.
И все едно какъв е светофара,
тя хуква през света
щом само зърне
карираната твоя риза стара
и бърза пред света да те прегърне.
А после? После тръгва мълчешком
и загорчава странно в тишината онази - истинска любов, без дом,
която носим тайно във душата.
23.09.2010 г., Белоградчик

- Вечерта за какво е дошла?
- Нека седнем сами под небето
посред светлия кръг на селцето
всички мои на обща софра.
- Но дедите, които от век
в небесата са някъде скрити?
- Те са тук. Нали ти ги повика,
улулице, със глас на човек.
- Ти не жалиш ли, нямаш ли жал?
- Върху костите на предците
са изрязани знаците скрити,
по които до днес съм живял.
- И с какво ще отключиш деня?
- Със звъна на една чучулига
и детенце, което повдига
две ръчички – да бутне съня.

Виолета СТАНИСЛАВОВА

Монолог на
амфората
Каква безкрайна пустота
е самотата.
Като море
в душата се разлива.
И я поглъща – цяла.
Зад хоризонта бързат
да се скрият птиците,
избягали от мрака.
Поемат по следите им
дърветата –
никога не могат
от свойте плодове да вкусят.
Каква съдба ме тласна
в бездната на тази тишина,
та трябва да лежа на дъното
като онази древна статуя
в морето,
която търпеливо чака
деня на своето спасение.
Поне да беше ми останал
един лъч от свободата.

Борис БОРИСОВ

Документален
филм
Документален филм.
Война.
“В атака!” –
ревва командирът.
И като вълна
войниците напират.
След миг съзирам
в края на екрана
как войник със смъртна рана
изпълзява бавно,
вбил в земята лакът,
и пълзи напред,
пълзи със вик
“В атака!”…
Знам, на него
командирът не разчита.
И медал не ще блести
върху гърдите му.
Но си мисля, нейде
през екрана вгледан –
няма без ранения войник
победа.
И неусетно се надигам
– оня воин сякаш,
и пълзя напред,
пълзя със вик
“В атака!”.

Контур
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П

рез 2010 година в национален мащаб бе
от кмета на общината.
(9) Общинската администрация публикува те
(3) Процедурата по общественото обсъжда
кущо в интернет страницата си постъпващите
обявена кампания „Чуй гражданите” и бяха
не на проекта на стратегически документ или на
становища по обсъждания акт, като е длъжна да
разработени предложения за единни стандар
нормативен акт се откр
 ива с публикуването му на ги разгледа и анализира, ако те са подадени в
ти и нормативно регулиране на процесите по
интернет страницата на общината. Общественото срок и отговарят на изискв
 анията на закона.
ангажиране на гражданите и неправителств
 ени
обсъждане се оповестява и чрез средств
 а
(10) В месечен срок от приключване на общест
организации при обсъждането и приемане реше
та за масово осведомяване, чрез изпр
 ащане на
веното обсъждане кметът публикува на интернет
ния от органите на местното самоуправление.
съответния проект до заинтересовани лица и ор
страницата на общината обобщена информация
В тази връзка фондация “Междуетническа ини
га
н
и
з
а
ц
ии
или
по
друг
под
х
о
д
ящ
начин.
за приетите и отхвърлените предложения, както
циатива за човешки права”, предложи Община
(4) При публикуването на проекта за обсъждане, и мотивите за неприетите предложения. На граж
Монтана да бъде включена в пилотен проект за
се осигурява и информация относно:
даните и организациите, чиито предложения са
изготвяне и приемане на документи – нормативно
крайния срок, етапите и формите за провежда
отхвърлени, се предоставят 2 седмици за оконча
регламентиращи тази дейност.
не на общественото обсъждане;
телно становище.
Експертна група на фондацията подготви про
наименованието, адреса, телефона, факса,
§ 5. Нов чл. 110а:
мени – изменение и допълнение на Правилник
електр
 онния адрес на звеното, отговарящо за из
Чл. 110а. Гражданите и техните организации
за организацията и дейността на Общински съ
работването на проекта и лице за контакт;
участват в създадените от общинския съвет об
вет - Монтана, за изграждане на Консултативен
мястото и срока, в които е осигурен пълен
ществено-консултативни съвети по важни въпроси
съвет, примерен Правилник за работа
за местната общност.
та му и примерна Заповед на Кмета на
(2) С акта за създаване на об
общината. На този етап се водят кон
ществено-консултативния съвет се
султации по формирането и състава
определят целта, задачите, формите
на взаимодействие, квотите на отдел
на Консултативния съвет, бъдещата му
те заинтересовани страни и начина
работа, обхвата на дейността и т.н.
на Общински съвет – Монтана, за участието ни
на представителство в него, като се
На основание записаното по-горе и
осигурява баланс между интересите
на гражданите и неправителствените
намерението ни нормативно да бъде
на местните власти и гражданско
регламентирана дейността на Общински
организации при приемане на решения
то общество. Актът за създаването,
съвет – Монтана и на основание чл. 21,
правилника за дейността и актуална
на Общинския съвет
ал. 2 от ЗМСМА предлагам на Общински
информация за членовете се пуб
съвет – Монтана да вземе следното
ликуват на интернет страницата на
общината.
РЕШЕНИЕ:
достъп до цялата преписка по издаването на
(3) Съветите организират и осъществяват оп
1. Приема следните изменения и допълнения в документа.
ределените им задачи въз основа на приета от
Правилник за организацията и дейностт а на ОбС
(5) На заинтересованите лица - граждани и
тях годишна работна програма. Председателят на
- Монтана, неговите комисии и взаимодейств
 ието структури на гражданското обществ
 о се предос
съвета осигурява публичност на взетите на засе
му с общинската администрация както следва:
тавя най-малко месечен срок за предложения и
данията решения.
§ 1. В чл. 23, т. 2 след текста се добавя: „да
становища, включително по изготвената оценка
(4) Финансовото осигуряване на дейността на
търси мненията и предложенията им по въпроси
на въздействието.
съвета е за сметка на бюджета на общината, ка
на планираните и провежданите политики, като ги
(6) При необходимост срокът на обществе
то експертното и техническото му подпомагане се
внася в Общинския съвет по съответния ред.”
ното обсъждане може да бъде удължен или
осъществява от общинската администрация.
§ 2. В чл. 44, ал. 1, т. 1 след текста се добавя:
да бъде проведено допълнително обсъждане.
(5) Съветите представят ежегоден доклад за
„като провеждат консултации чрез създадените
Обявлението за допълнително обсъждане
към общинския съвет обществено-консултативни
съдържа информация за резултатите от вече про дейността си пред Общинския съвет, като док
ладът се публикува и на интернет сайта на
съвети и чрез други подходящи форми.”
веденото обсъждане и за предмета и обхвата на
общината.
§ 3. В чл. 76 се създава нова алинея 4 със
допълнителното обсъждане.
§ 6. Нов чл. 110б с текста на стария чл.110
следния текст: „(4) Вносителят прилага и инфор
(7) Всеки гражданин може да представи стано
(променя се само номерацията)
мация за резултатите от проведеното обществ
 ено вище по предмета на обсъждането писмено и в
§ 7. В чл. 111 се създава нова ал. 5 с текст:
обсъждане.”
електр
 онна форма при обозначаване на подателя,
(5) Кметът на общината може да създава
§ 4. Чл. 110 нов текст:
устно в рамките на специално организирани
съвети като експертни консултативни звена за ре
Чл. 110 (1) Гражданите и техните организации
форуми, обсъждания, консултации или в друга
шаване на проблеми от неговата компетентност,
участват в управлението на общината и чрез об
подходяща за неговите възможности форма, оп
както и работни групи за изпълнение на конк
ществените обсъждания на стратегии, прогнози,
ределена в ал. 4. За представените на място в
програми и планове за развитие на общината и
устна форма становища и предложения от общес ретни задачи. Съветите включват експерти от
администрацията, както и представители на неп
на нормативните актове, приемани от общинския
твеното обсъждане се води протокол.
равителствени организации, имащи отношение
съвет, както и чрез обществено-консултативните
(8) Становищата по предмета на обсъждането
към съответната дейност или проблем.
органи.
трябва да са мотивирани, като могат да се пред
Председател: Светлин НИКОЛОВ
(2) Обществените обсъждания се организират
лагат и други възможни решения.

Публикуваме по желание на читатели

РЕШЕНИЕ

Община Бойчиновци, област Монтана
ОБЯВЯВАМ
Криводол 3060, ул. “Георги Димитров” 124 А,
тел. 09117/2563, тел./факс: 09117/2130,
e-mail: simex_03@abv.bg

Произвежданите изделия от “СИМЕКС”
ЕООД са със специално предназначение и
много широк обхват на приложение:
● Широка гама от стандартни и подвижни гумено-лентови транспортьори ирезервни части за
тях – ролки, задвижни и опъвателни станции,

барабани и други, използвани за превоз на
насипни материали в различните области –
като циментовата и химическата промишленост,
селско стопанство, лека и преработвателна
промишленост, вародобив, зърнопреработка,
рудодобив, енергетика, въгледобив, хранителновкусова промишленост и други, по наша
документация, на клиента или съвместно
разработена такава. Ролките се произвеждат на
технологична линия по съвременна уникална
технология, голям гаранционен период,
пригодени за ремонт, работещи при висока
концентрация на прах, влага и агресивна среда;
● Сухи ръкавни с импулсно продухване филтри, предназначени за очистване от прах на
запрашен въздух и такива газове в отрасли
на промишлеността като металургията,
циментовата промишленост, варо- и
гипсодобива, скалната обработка и други;
● Мокри инерционни филтри – със същото
предназначение като сухите, но се използват
при повишена влажност на очиствания въздух и
газ;
● Инсталации за микропродукти –
предназначени за получаване на високо
дисперсни микропродукти с едрина от 5 до 300
µm чрез сепариране на насипни или смлени
минерални суровини;
● Нестандартно оборудване, включващо
обикновени метални конструкции или такива с
повишена точност, изискващи специални части
по документация на клиента или съвместно
разработена такава.

Процедура по провеждане на публи
чен търг с явно наддаване за отдаване
под наем на имоти – публична общин
ска собственост - за срок от 5 години,
представляващи:

1.Имот № 000165 - публична общинска собственост, находящ се в землището на село
Владимирово, местността “Кобилешки път”, с на
чин на трайно ползване – „Блато”, с площ от 5.178
дка. Имота е актуван с АОС № 108 от 19.03.2002г.
2. Имот № 000166- публична общинска
собственост, находящ се в землището на се
ло Владимирово, местността “Кобилешки път”,
с начин на трайно ползване – „Блато”, с площ
от 5.521 дка. Имотът е актуван с АОС 106 от
14.03.2002г.
Определям начална тръжна цена за го
дишен наем от 427.96 лева /четиристотин
двадесет и седем лева и деветдесет и шест
стотинки/. Определям стъпка за наддаване в раз
мер на 10% от началната тръжна цена и депозит
за участие в търга в размер на 45.00 лева /че
тиридесет и пет лева/.
Търгът ще се проведе на 07.06.2011 година, от
14:30 часа, в сградата на Общинска администра
ция град Бойчиновци.
Заявления за участие в търга заедно с вне
сения депозит ще се приемат до 12:00 часа на
07.06.2011 година в информационния център на
Общината.
Повторен търг ще се проведе на 14.06.2011
година, от 14:30 часа, в сградата на Общинска
администрация град Бойчиновци.
Заявления за участие в повторния търг заедно
с внесения депозит ще се приемат до 12:00 часа
на 14.06.2011 година в информационния център
на Общината.
Тръжните документи ще се продават на це
на 50,00 лева /петдесет лева/ в информационния
център на общината.
Оглед на имотите ще се осигури всеки рабо
тен ден, с изключение на деня на провеждане
на търга, в присъствието на представител на
Община Бойчиновци.

Тел. за справки: 09513/22 – 36

Община Бойчиновци, област Монтана
ОБЯВЯВАМ
Процедура по провеждане на публичен
търг с явно наддаване за отдаване под
наем на имот – частна общинска соб
ственост - за срок от 1 /една/ годинa,
представляващ:
1.Имот № 000306, находящ се в зем
лището на село Портитовци с ЕКАТТЕ
57844, местностт
 а “Златяница”, с начин на
трайно ползване – нива, категория при не
поливни условия – трета, с площ от 16.668
дка. Имотът е актуван с АОС № 751 от
12.04.2011 г.
Определям начална тръжна цена за
годишен наем от 216.68 лева /двеста
и шестн
 адесет лева и шестдесет и осем
стотинки/. Определям стъпка за наддаване
в размер на 10% от началната тръжна цена
и депозит за участие в търга в размер на
22.00 лева /двадесет и два лева/.
Търгът ще се проведе на 07.06.2011
година от 14:00 часа в сграда
та на Общинска администрация град
Бойчиновци.
Заявления за участие в търга заедно с
внесения депозит ще се приемат до 12:00
часа на 07.06.2011 година в информаци
онния център на Общината.
Повторен търг ще се проведе на
14.06.2011 година от 14:00 часа в сгра
дата на Общинска администр
 ация град
Бойчиновци.
Заявления за участие в повторния търг
заедно с внесения депозит ще се приемат
до 12:00 часа на 14.06.2011 година в ин
формационния център на Общината.
Тръжните документи ще се продават на
цена 50,00 лева /петдесет лева/ в инфор
мационния център на общината.
Оглед на имотите ще се осигури все
ки работен ден, с изключение на деня на
провеждане на търга в присъств
 ието на
представител на Община Бойчиновци.

Тел. за справки: 09513/22 – 36

Слово справочник
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►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ, ОБЛАСТ МОНТАНА

19 - 25 май 2011
ч 19 Св. свщмчк
Патрикий, еп. Брусенски.
Св. мчк Калуф Египтянин
п 20 Св. мчк Талалей.
Св. Лидия
с 21 * Св. равноапостоли
Константин и
Елена (Отдание на
Възнесение)
н 22 † Неделя след Пасха
– на Самарянката. Св.
мчк Василиск. Св. мчк
Йоан-Владимир, княз
Български, чудотворец.
п 23 Св. Мария Клеопова
– мироносица. Преп.
Михаил Синадски.
в 24 * Преп. Симеон
Стълпник Дивногорец.
Ден на Българската
просвета и култура и на
славянската писменост
(Молебен)
с 25 * 3-о намиране
честната главата
на св. Йоан Кръстител

Д-р Даниела
Стоянова
oбщопрактикуващ
лекар,
специалист по
Обща медицина

Всеки работен ден
от 8,00 до
13,00 часа.

На основание Заповед №712/09.05.2011 год. на Кмета на общината и Решение
№268 от
протокол №36/18.06.2010 год., Решение №319 от протокол №44/31.01.2011 год.,
Решения №336, №337, №338, №341, №342 от протокол №46/25.03.2011 год. на
Общински съвет – Вълчедръм, област Монтана

ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, КАКТО СЛЕДВА:

Цените са крайни, в лева, с включен ДДС.
Към тях са включени отстъпки:
35% + 5 % за плащане в брой.
Промоцията важи до 31 май 2011 г.
Монтана, бул. “Трети март” 71,
тел. 0882/270 647; 096/30 66 88

Майски
културни празници
Криводол 2011
НЧ „Н. Й. Вапцаров - 1924” гр. Криводол
с подкрепата на кмета на Община Криводол –
инж. Николай Иванов

В ПРОГРАМАТА:

Набира пациенти.
Тел. за контакти:
096 389 346

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

За консултации
и въпроси по
всякакъв вид
кожни заболявания
търсете

13 май (петък)
10.00 ч. – „Живопис” – откриване изложба на
КГ „Кирил Петров” – гр. Монтана – Фоайето на
НЧ „Н. Й. Вапцаров - 1924” гр. Криводол
18.00 ч. – Концерт на Ансамбъла за народни
песни и танци „Вратица” при НЧ „Развитие”
гр. Враца – Салона на НЧ „Н. Й. Вапцаров 1924” гр. Криводол

16 май (понеделник)

18.00 ч. – Концертна програма на СОУ „Отец
Паисий” гр. Враца – Салона на НЧ „Н. Й.
Вапцаров - 1924” гр. Криводол

17 май (вторник)

18.00 ч. – Концерт на Ансамбъла за народни
песни и танци НЧ „Просвета 1925” гр. Мездра
– Салона на НЧ „Н. Й. Вапцаров - 1924” гр.
Криводол

18 май (сряда)

18.00 ч. – Концертна програма – НЧ „Цани
Иванов” с. Борован – Салона на НЧ „Н. Й.
Вапцаров - 1924” гр. Криводол

19 май (четвъртък)

д-р Пламен
Узунов
на телефони:
096 389 309,
0882/008 112

или в поликлиниката
в Монтана,
етаж 4, кабинет 406

от 14,30 до
16,30 часа

7

10.00 ч. – Откриване на Библиотечен
Информационен център по програма
„Глобални библиотеки – България” в НЧ „Н.
Й. Вапцаров 1924” – Библиотеката

20 май (петък)

10.00 ч. – „Децата на Ботунския край – деца
на Европа” – Преглед на ученическата
самодейност – Салона на НЧ „Н. Й. Вапцаров 1924” гр. Криводол

21 май(събота)

10.00 ч. – Фолклорен събор „Хубост за бъдни
векове” – общински преглед в с. Лесура

24 май /вторник/

11.00 ч. – „Магията на операта” – Симфонията
– гр. Враца – Салона на НЧ „Н. Й. Вапцаров 1924” гр. Криводол

ТПК “Септември” – Монтана
произвежда:
• дюшеци, маси – холни и
кухненски,
и столове.
• Отдава помещения под наем
за офиси и производство.

Има свободни помещения
в Битов комбинат – за офиси.

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

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

1. Помещение с площ 120,00 кв.м, находящо се в сграда, находяща се в УПИ
II - 559 кв. 61 по плана на с. Септемврийци - публична общинска собственост (АОС
№557/12.08.2005 г.) с предназначение “За производст вена дейност” за срок от 3
години.
Начална тръжна цена: 142,80 лв. (сто четиридесет и два лв. 80 ст.) – месечен на
ем без ДДС.
Депозит: 14,28 лв. (четиринадесет лв. 28 ст.)
2. Терен – публична общинска собственост, находящ се в УПИ LІХ кв.114 по
плана на гр.Вълчедръм за монтиране на собствен павилион с площ 28,00 кв.м с
предназначение “За смесен магазин” и срок за отдаване под наем – 3 години.
Начална тръжна цена: 63,84 лв. (шестдесет и три лева 84 ст.) – месечен наем без
ДДС.
Депозит: 6,38 лв. (шест лева 38 ст.)
3. Дворови места в с.Септемврийци, представляващи:
- УПИ III-766 кв.111 с площ 1036,00 кв.м (АОС №591/13.06.2006 год.)
- УПИ IV-766 кв.111 с площ 1224,00 кв.м (АОС №592/13.06.2006 год.)
- УПИ V-766 кв.111 с площ 1584,00 кв.м (АОС №593/14.06.2006 год.)
- УПИ VIII-766 кв.111 с площ 1464,00 кв.м (АОС №594/15.06.2006 год.)
- УПИ IХ-766 кв.111 с площ 1584,00 кв.м (АОС №595/15.06.2006 год.)
- УПИ Х-766 кв.111 с площ 1798,00 кв.м (АОС №596/15.06.2006 год.)
Предназначение: за стопанска дейност.
Имотите се отдават под наем всички заедно. Не е допустимо да се участва за от
делен имот.
Срок за отдаване под наем – 5 години.
Начална тръжна цена: 162,24 лв. (сто шестдесет и два лева 24 ст.) - годишен на
ем без ДДС. Наемната цена се отнася за всички имоти.
Депозит: 16,22 ст. (шестнадесет лева 22 ст.)
4. Терен – публична общинска собственост, находящ се в УПИ V кв.114 по
плана на гр.Вълчедръм на партерен етаж в сграда на общинска администрация, за
монтиране на преместваем обект с площ 1 кв.м. – автомат за продажба на топли
напитки и срок за отдаване под наем – 3 години.
Начална тръжна цена: 25,50 лв. (двадесет и пет лева и 50 ст.) – месечен наем, без
ДДС.
Депозит: 2,55 лв. (два лева 55 ст.)
5. Имот №046001 в землище с.Бъзовец, ЕКАТТЕ 07209 с начин на трайно
ползване “Язовир” и площ 55,394 дка, за срок от 5 години и предназначение “за ри
боразвъждане” (АОС №118/21.04.1999 год..)
Начална тръжна цена: 200,00 лв. (двеста лева) – месечен наем, без ДДС.
Депозит: 20,00 лв. (двадесет лева)
6. Имот №702010 в землище гр.Вълчедръм, ЕКАТТЕ 12543 с начин на трайно
ползване “Язовир” и площ 29,398 дка, за срок от 5 години и предназначение “за ри
боразвъждане” (АОС №225/16.02.2004 год.)
Начална тръжна цена: 80,00 лв. (осемдесет лева) – месечен наем, без ДДС
Депозит: 8,00 лв. (осем лева)
7. Земеделски земи – частна общинска собственост и земи по чл. 19 от
ЗСПЗЗ за стопанската 2011/2012 годин
I. Земеделски земи - общинска
собственост, за срок от 3 годи
ни в землища:
1. с. Бъзовец - 2 бр. имота
с обща площ-152,623 дка
2. с. Долни Цибър - 6 бр. им.
с обща площ - 40,351 дка
3. с. Мокреш - 3 бр. имота
с обща площ-21,852 дка
4. гр.Вълчедръм - 36 бр. имота
с обща пл.-125,690 дка

II. Земеделски земи – земи по чл.19
от ЗСПЗЗ, за срок от 1 година,
в землища:
1. с. Игнатово - 6 бр. имота
с обща площ - 54,006 дка
2. с. Ботево - 5 бр. имота
с обща площ - 13,00 дка
3. с. Мокреш - 48 бр. имота
с обща площ - 139,669 дка
4. с.Разград - 148 бр. имота
с обща площ - 927,79 дка
5.с.Горни Цибър - 119 бр.
с обща пл.- 458,236 дка
6.гр.Вълчедръм -137 бр.
с обща пл-1220,733 дка

Списък на обявените по-горе имоти по номера, площ и землища могат да се видят на таб
лото за обяви в сградата на общинска администр
 ация – Вълчедръм и на интернет страница на
община Вълчедръм – бутон “новини”.
Начална тръжна цена – 25 лв./дка за една година, без ДДС
Търгът ще се проведе на 06.06.2011 год. от 10,00 часа в заседателна зала №2 в сграда
та на община Вълчедръм, област Монтана.
За имотите, получили еднакви стойности в предложенията, ще се проведе търг с явно
наддаване. Ако всички участници, дали еднакви стойности за съответните имоти, присъстват
на търга с тайно наддаване, същият продължава като търг с явно наддаване. За останалите
участници търгът с явно наддаване ще се проведе на 10.06.2011 г от 16.00 ч в същата зала, за
което те ще бъдат уведомени допълнително писмено. СТЪПКАТА НА НАДДАВАНЕ ПРИ ТЪРГА
С ЯВНО НАДДАВАНЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯ НА 10% ОТ НАЧАЛНАТА ТРЪЖНА ЦЕНА.
При необходимост повторен търг ще се проведе на 10.06.2011 год. от 16,00 часа в заседа
телна зала № 2 в сградата на община Вълчедръм при условията на публикуваната обява.
Заявления за допускане до участие в търга се приемат в стая №8, ет.I
Тръжни документи се закупуват и получават в стая №8, ет.I
Депозит за земеделската земя - 10% от размера на наемната цена за всички площи, за ко
ито е подадено заявление за участие. Внася се на касата на община Вълчедръм / стая №6,
ет.I./
Време за справки по картите на землищата и за всички останали обекти, предмет на тър
га – всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа от датата на обявяване до 03.06.2011 год.
включително.
Краен срок за закупуване на тръжни документи, внасяне на депозит и подаване на заявле
ния е 17,00 ч. на 03.06.2011 год.
Участниците в търга представят следните задължителни документи за участие:
1. Копие от документ за закупени тръжни книжа; 2. Копие от документ за внесен депозит;
3. Копие от документ за самоличност; 4. Удостоверение за актуално състояние за лицата, ре
гистрирани по ТЗ или Удостоверение от Единен информационен класификатор от Агенцията
по вписванията; 5. Оригинал или нотариално заверено копие от документа, удостоверя
ващ предст авителната власт или пълномощното на представителя (ако се кандидатства чрез
пълномощник). Пълномощното да е изрично – за участие в конкретния търг; 6. Декларация, че
участникът е запознат и съгласен да участва в тръжната процедура при условията, посочени в
обявата и тръжните документи; 7. Документ за липса на задължения към община Вълчедръм,
област Монтана, от Звено за местни данъци и такси; (при същата община) 8. Ценово пред
ложение. Липсата на който и да било от посочените документи е достатъчно основание за
отстраняване от по-нататъшно участие в търга на съответния участник.
Документите за участие в търга /задължителните документи по точки от 1 до 7/ се поставят
в запечатан, непрозрачен плик, на който се записва името на участника и обекта, за който се
прави предложението. В основния плик се поставя и друг запечатан, непрозрачен плик с над
пис “Ценово предложение” /точка 8/, съдържащ конкретното ценово предложение на участника,
изписано цифром и словом и подписано от него.
Внесеният депозит от кандидатите за участие в търга не се връща при условията на чл.65,
ал.6 от Наредба №3 на ОбС – Вълчедръм за реда за придобиване, управление и разпорежда
не с общинск о имущество.
За справки: тел. 09744/21-30 – Райка Елкина.

Слово за празника
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Разказ от Теодоси АНТОНОВ

Тишината бе в началото.
Просторна тъмна водна шир –
ято незнайни птици от далечни
екзотични страни излитат с
шумно свистене на крилете.
Някак отведнъж излезе буря, това
бе неочаквано – сигурно така е по
автора.
Мъка крещеше от
разстроените тонове.
В шума на вятъра, в
кипежа на вълните и
невъобразимо грамадните
криле, вероятно криле на
кондор, не, археоптерикс отпреди
милион години, звучеше нещо
парадоксално – тайнствено и
мило. Като светлина в сянката при
големите художници от същото
време. Чу се дори детски глас от
песен, глас на момиче на прага на
зрелостта. На ангел. Примижах –
на небето залезът открояваше от

8

сиво-кафявите облаци-чудовища
чудни гледки с блажено леки
тонове, а те се сливаха с хоризонта,
другаде съвсем го открояваха, в
повечето случаи заслепяваха мен,
един от щастливите свидетели.
Усещах – през затворените клепки
и посредством наличните си сетива,
тържеството на залязващото слънце

бях на себе си. В един момент на
фона на струнните инструменти
извисиха меден глас валдхорните,
после носталгичният фагот. Накрая
обоят, инструмент вънземен,
ведно със загадъчния шум откъм
тимпаните, отзад, и едва чутото
пицикато на виолите и цигулките,
сведоха изчистеното от бурята
море до съвършено
огледало…
Беше финалът.
Отворих очи, разтворих
душата си. Станах да
изръкопляскам прав
озаряваше цялото ми същество,
на музикалния шедьовър и на
чувствах се лек – дали не летях –
неговия тристагодишен автор –
не, усещах твърдата седалка под
с благодарност към диригента,
себе си. После бавно повдигнах
към перфектните музиканти.
мигли. Неусетно дойде часът на
Ръкопляскането ми, възторжено
ангелския хор. Тук отново затворих и бурно, постепенно изтъня… В
очи, пренесох се в друго време,
залата на провинциалното градче,
в друг свят, в други измерения
в което попаднах съвсем случайно,
на човешките възможности. Не
бях останал единствено аз.■

Шедьовърът

◄ Славянските
просветители
Св. Св. Кирил
и Методий.

Честит 24 май –
Ден на българската просвета и култура
и на славянската писменост!

Честит празник на всички учители и читалищни
дейци от община Криводол!
На всички вас, които продължавате делото на
светите братя Кирил и Методий, желая здраве,
сили, много предизвикателства и бъдещи успехи!

Пожелавам ви с воля и мъдрост да следвате избр ания
от вас път и да съхраните духа на българското слово!
Честит празник, скъпи съграждани!
инж. Николай ИВАНОВ,
кмет на Община Криводол

Община Ружинци и лично кметът г-н Ванков

поздравяват всички свои просветни и културни
дейци с Деня на славянската писменост 24 май, като им пожелават здраве, щастие и
благополучие!
Святото дело на равноапостолите Св. св.
Кирил и Методий ни носи заслужена гордост с
приноса си в градежа на модерната европейска
цивилизация.

Нека опазим своята писменост, извисен дух
и стремеж към знания! Честит празник!
Община Макреш и лично кметът Иван Каменов

поздравяват всички просветни и културни дейци
със светлия празник на славянската писменост
Св. св. Кирил и Методий.

Нека славим делото им, нека
пребъде името им, те са геният,
дал национална идентичност на
българина! Честит празник!

Ръководството на Клуба на учителите
пенсионери в Монтана

най-сърдечно поздравява ветераните от обра
зованието по повод 24 май – Празника на

българската просвета и култура и на
славянск
 ата писменост.

Желаем им крепко здраве, дълголетие
и пожизнено училищно вдъхновение!

► Съвременна
творба от
неизвестен автор.

Община Берковица

Да е честит Денят на българската просвета
и култура и на славянската писменост – 24
май на хората на знанието, които раздават
светлина, и на тези на книгата, които отварят
прозорец към света! Нека бъде благословен
вашият благороден и полезен труд, дейци на
образованието и радетели на културата!

Бъдете горди от своята мисия да
дарявате знания и красота!

инж. Милчо Доцов, кмет
Евгени Иванов, председател на ОбС

Община Козлодуй и лично кметът Румен Маноев

поздравяват културните и просветни дейци с
най-хубавия и най-българския празник 24 май!
“Върви народе възродени…” са думите, които
всеки българин знае от момента на пристъпване
то на училищния праг за първи път, без дори да
се замисли за гордостта, която носят.
24 май е денят символ на националната ни
идентичност и духовност.
Деня, който свързв
 аме с образованието, науката,
просветата, бъдещето.

Поздравявам най-сърдечно всички жители на
общината с най-светлия празник за нашия
народ – 24 май.

Това са най-вълнуващите дни и часове за всич
ки нас. Нека с вдъхновението на светите братя
Кирил и Методий, с тяхната светлина работим и
вървим към най-щастливата ни мечта – нашето
село – достоен град!

Петър ЦВЕТКОВСКИ, кмет на Община Борован

Честит празник на българската
писменост и култура!

24 май е велик ден за България. На тоя ден наша
та гордост и щастие е, че и “ний сме дали нещо
на света”! Нека с тази гордост работим за бъде
щето на нашия град и община.

Иван АСПАРУХОВ, кмет на Община Мездра

Нека опазваме и обогатяваме това
богатство! Честит празник!

Висша драматургия и ... Слово
(Продължение от 3-а стр.)
В състезателните представления
врачани ще могат да се насладят на
играта на родните звезди - Ирини
Жамбонас, Мариана Жикич,
Койна Русева. Отново на наша
сцена ще можем да видим Йосиф
Сърчаджиев, този път в ролята и
на режисьор в “Кралицата на кра
сотата от малкия град” на Мартин
Макдона - Театър “Възраждане”.
Мариус Куркински обещава да
ни заплени в моноспектакъла си
по “Български разкази” на Ангел
Каралийчев. Люпчо Георгиевски,
познат на българската театрал
на общност освен като държав
ник и като режисьор, идва с две
представления, включени в меж

дународната част на фестивала “Госпожа А” по “Три високи жени
“ от Едуард Олби, представен от
трупата на Малък драмск и театър,
и “Столовете” по Йонеско, съвмес
тна продукция с врачанския театър.
Спектакълът “Госпожа А” е пос
ветен на Крикор Азарян. В края
на паметната вечер, посветена на
нашия голям режисьор, ще бъ
де представен филмът на Лили
Абаджиева за Крикор Азарян.
Театроведката Инна Гюлева
разкри още една от тайните на
театралния празник във Враца.
Ще бъде представен Летопис на
фестивала, в който са събрани в
снимки и текст изявите му през
годините. Директорът на театъра

Анастас Попдимитров споделя, че
тази година средствата, нужни за
издигащия престижа на града ни
фестивал, са осигурени. Те са в
рамките на 72 000 лева, наградният
фонд е 6000 лева, а в дните на теат
ралния празник на врачанска сцена
се очаква да се качат близо 250
творци. Попдимитров благодари
на общината за помощта, театърът
е спечелил проект в министерст
вото на културата за 18 000 лева,
тази година са се отзовали и мно
го спонсори. Сред най-големите
дарители е славният европейс
ки футболист, роден във Враца,
Мартин Петров, спонсори са още
ДЗИ, ДСК, Атомната централа Козлодуй.■
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