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Поетичен салон

Ненчо СЛАВЧЕВ

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.

- 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.

Диана СИРАКОВА

* * *
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

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!”.

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.

Диана СИРАКОВА
Въпреки кризата, не са мо в об лас т та 

на икономиката, а и в културата, осо
бе но в мал ки те центрове, ви дин с ка та 
сим фо ни ета се рад ва на успех как то у 
нас, та ка и в чужбина. 

Още в на ча ло то на го ди на та тя ре
али зи ра на мес т на сце на два спек та
къ ла на опе ра та „Любовен елик сир” 
от Доницети, след ко ето със съ що то 
заг ла вие се пред с та вя на швейцар с ка 
сце на в град Веве. Успехът е голям, 
кри ти ка та положителна, ре зул та тът – 6 
пот вър де ни спек та къ ла на „Любовен 
елик сир” и „Риголето” за след ва ща та 
година, как то е прак ти ка та в Европа 
култур ни ят ка лен дар да се по пъл ва 
го ди ни напред. Това е ви со ка оцен ка 
за про фе си она лиз ма на ви дин с ки те 
музиканти, тъй ка то спек так ли те в то зи 
те атър се по се ща ват от ди рек то ри те на 
раз лич ни те опер ни те ат ри в Швейцария 
и Франция, ко ето им да ва въз мож ност 
са ми да избират постановките, под хо
дя щи за тех ни те сцени. Още повече, че 
фи нан си ра не то е от те ат ри те домакини.

След тра ди ци он но то си зим но гос
ту ва не в град Ниш, по Великден, както 

винаги, за лю би те ли те на поат рак тив
ни те кон цер ти ви дин с ки те вир ту ози 
сви ри ха в кон цер т на та за ла на пе ще ра та 
„Магура”. 

А за ра бо та та на ви дин с ка та сим
фо ни ета с мла ди те хо ра раз каз ва ди
рек то рът на сим фо ни ета та Мирослав 
Кръстев: „Продължаваме тра ди ци ята 
да пред с та вя ме ци къл кон цер ти с мла
ди та лан ти от Национално му зи кал но 
учи ли ще „Л. Пипков” – София, про
дъл жа ва и тра ди ци он но ус пеш но то ни 
сът руд ни чес т во с Националната му зи
кал на ака де мия – та ка на 26 и 27 май 
ще има ме два спек та къ ла на опе ра та 
„Така пра вят вси чики” от Моцарт. Този  
про ект се осъ щес т вя ва със съ дейс т  ви
ето на Академията в София. 

Правим и об ра зо ва тел ни спек так ли 
пред уче ни ци те от гор ни те класове. 
С го лям ин те рес мла де жи те при еха 

„Слугинята гос по дар ка” – ед но ак т на 
ко мич на опе ра на Перголези.”

Успешният ход на ви динс ки те сим
фо ни ци не спи ра дотук. Само пре ди 
дни – на 12 май, те из не со ха кон церт 
в мес т на та кар тин на галерия, вклю чен 
в рам ки те на фес ти ва ла „Австрийски 
му зи кал ни сед ми ци”. Видинчани са 
след осем те кул тур ни ин с ти ту ции, по
ка не ни да учас т ват в то зи прес ти жен 
фестивал. 

А по ра ди го ле ми я ин те рес в края на 
сезона, през ме сец юли пуб
ли ка та във Видин ще има 
въз мож нос т та още вед нъж 
да се нас ла ди на „Любовен 
елик сир”. 

„Очакваме пот вър ж де
ние на ня кои на ши про ек ти 
за чуж би на – раз каз ва още 
Мирослав Кръстев. – За 
след ва ща та го ди на има ме 
про ек ти  с глав ния ди ри гент 
на Белградската фил хар мо
ния Деян Савич за учас тие 
в кон курс в Белград.” 

И все пак – кри за е. 
Всички се оп лак ват от лип
са на пари, от все пооб х ва
ща ща та ни бездуховност?  
Не пре чи ли то ва и на ви
дин с ки те симфоници? 

Кръстев мах ва с ръка: 
„Проблемите ги ре ша ва ме 
в дви же ние и та ка вър вим 
напред! 

Нашето из кус т во се 
при ема мно го доб ре от 
публиката, още повече, че 
в гра да има ме тра ди ции по 
от но ше ние на опе рет но
то изкуство, а това, ко ето 
пра вим, е бли зо до не го 
– мал ко поле ка та фор ма 
на му зи кал нос це нич ни 
произведения. Тези опер ни 
заг ла вия ги осъщ ес т вя ва ме 
със съ дейс т ви ето на му зи
кал на та академия. 

Те под би рат изя ве ни сту
ден ти или ве че за вър ши ли 
такива, ка то по ема т из ця ло 
тех ни те разноски. Помага 
ни и общината, ко га то изя
ви те са общи. Например за 
„Любовен елик сир” ця ла
та сце ног ра фия е на ша – 
декори, костюми, реквизит. 

Така ви на ги има ме го тов ност за пред с
тав ле ние – за да ча та на со лис ти те е са
мо да дойдат.” Преди ме сец от сим фо
ни ета та са из п ра ти ли по ка на до кме та 
и об щин с кия съ вет на гр. Ниш опе ра та 
да бъ де пред с та ве на и на тях на сцена. 
Там от дав на имат же ла ние да съз да дат 
опер на трупа. Вече имат и сграда, под
гот ве на за по доб ни изяви. Нямат са мо 
солисти.

„Хубавото е това, че мо жем да бъ дем 
самостоятелни, независими, ко га то 
ре шим да пр авим по доб ни спектакли. 
А те се при емат мно го доб ре от 
публиката” – каз ва в края на сре ща та 
ни Мирослав Кръстев. 

Хубаво е и това, да срещ неш хора, 
ко ито оби чат ра бо та та си и вмес то да 
хленчат, тър сят и на ми рат начини, не 
за оцеляване, а за ис тин с ка твор чес ка 
реализация. ■

Мирослав 
Кръстев, 
ди рек тор
на Симфониета
– Видин:

Проблемите решаваме
в движение!
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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 гу-

мено-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, хранително-
вкусова 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 фил-
три, 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.

Община Бойчиновци, област Монтана

ОБЯВЯВАМ
Процедура по про веж да не на пуб ли
чен търг с яв но над да ва не за от да ва не 
под на ем на имо ти – пуб лич на об щин
с ка соб с т ве ност  за срок от 5 години, 
представляващи:

1.Имот № 000165 - пуб лич на об щин с ка соб-
ственост, на хо дящ се в зем ли ще то на се ло 
Владимирово, мест нос т та “Кобилешки път”, с на-
чин на трай но пол з ва не – „Блато”, с площ от 5.178 
дка. Имота е  ак ту ван с АОС № 108 от 19.03.2002г. 

2. Имот № 000166- пуб лич на об щин с ка 
собственост, на хо дящ се в зем ли ще то на се-
ло Владимирово, мес тнос т та “Кобилешки път”, 
с на чин на трай но пол з ва не – „Блато”, с площ 
от 5.521 дка. Имотът е ак ту ван с АОС 106 от 
14.03.2002г.

Определям на чал на тръж на це на за го
ди шен на ем от 427.96 ле ва  /че ти рис то тин 
два де сет и се дем  ле ва и де вет де сет и шест 
стотинки/. Определям стъп ка за над да ва не в раз-
мер на 10% от на чал на та тръж на це на и де по зит 
за учас тие в тър га в раз мер на 45.00 ле ва /че-
тири де сет и пет лева/.

Търгът ще се про ве де на 07.06.2011 година, от 
14:30 часа, в сгра да та на Общинска ад ми нис т ра-
ция град Бойчиновци.

Заявления за учас тие в тър га за ед но с вне-
се ния де по зит ще се при емат до 12:00 ча са на 
07.06.2011  го ди на в ин фор ма ци он ния цен тър на 
Общината.

Повторен търг ще се про ве де на 14.06.2011 
година, от 14:30 часа, в сгра да та на Общинска 
ад ми нис т ра ция град Бойчиновци.

Заявления за учас тие в пов тор ния търг за ед но 
с вне се ния де по зит ще се при емат до 12:00 ча са 
на 14.06.2011 го ди на в ин фор ма ци он ния цен тър 
на Общината.

Тръжните до ку мен ти ще се про да ват на це-
на 50,00 ле ва /пет де сет лева/ в ин фор ма ци он ния 
цен тър на общината.

Оглед на имо ти те ще се оси гу ри все ки ра бо-
тен ден, с из к лю че ние на де ня на про веж да не 
на тър га, в при със т ви ето на пред с та ви тел на 
Община Бойчиновци.

Тел. за справки: 09513/22 – 36

Община Бойчиновци, област Монтана

ОБЯВЯВАМ
Процедура по про веж да не на пуб ли чен 
търг с яв но над да ва не за от да ва не под 
на ем на имот – час т на об щин с ка соб
с т ве ност  за срок от 1 /една/ го динa, 
представляващ:  

1.Имот № 000306, на хо дящ се в зем-
ли ще то на се ло Портитовци с ЕКАТТЕ 
57844, мест нос т та “Златяница”, с на чин на 
трай но пол з ва не – нива, ка те го рия при не-
по лив ни ус ло вия – трета, с площ от 16.668 
дка. Имотът е ак ту ван с АОС № 751 от 
12.04.2011 г.

Определям на чал на тръж на це на за 
го ди шен на ем от 216.68 ле ва  /двес та 
и шес т на де сет ле ва и шес т де сет и осем 
стотинки/. Определям стъп ка за над да ва не 
в раз мер на 10% от на чал на та тръж на це на 
и де по зит за учас тие в тър га в раз мер на 
22.00 ле ва /два де сет и два лева/.

Търгът ще се про ве де на 07.06.2011 
година от 14:00 часа в сгра да-
та на Общинска ад ми нис т ра ция град 
Бойчиновци.

Заявления за учас тие в тър га за ед но с 
вне се ния де по зит ще се при емат до 12:00 
ча са на 07.06.2011  го ди на в ин фор ма ци-
он ния цен тър на Общината.

Повторен търг ще се про ве де на 
14.06.2011 година от 14:00 часа в сгра-
да та на Общинска ад ми нис т ра ция град 
Бойчиновци.

Заявления за учас тие в пов тор ния търг 
за ед но с вне се ния де по зит ще се при емат 
до 12:00 ча са на 14.06.2011 го ди на в ин-
фор ма ци он ния цен тър на Общината.

Тръжните до ку мен ти ще се про да ват на 
це на 50,00 ле ва /пет де сет лева/ в ин фор-
ма ци он ния цен тър на общината.

Оглед на имо ти те ще се оси гу ри все-
ки ра бо тен ден, с из к лю че ние на де ня на 
про веж да не на тър га в при със т ви ето на 
пред с та ви тел на Община Бойчиновци.

Тел. за справки: 09513/22 – 36

През 2010 го ди на в на ци она лен ма щаб бе 
обя ве на кам па ния „Чуй граж да ни те” и бя ха 

раз ра бо те ни пред ло же ния за един ни стан дар-
ти и нор ма тив но ре гу ли ра не на про це си те по 
ан га жи ра не на граж да ни те и неп ра ви тел с т ве ни 
ор га ни за ции при об съж да не то и при ема не ре ше-
ния от ор га ни те на мес т но то самоуправление.

В та зи връз ка фон да ция “Междуетническа ини-
ци ати ва за чо веш ки пра ва”, пред ло жи Община 
Монтана да бъ де вклю че на в пи ло тен про ект за 
из гот вя не и при ема не на до ку мен ти – нор ма тив но 
рег ла мен ти ра щи та зи дейност.

Експертна гру па на фон да ци ята под гот ви про-
ме ни – из ме не ние и до пъл не ние на Правилник 
за ор га ни за ци ята и дейнос т та на Общински съ-
вет - Монтана, за из г раж да не на Консултативен 
съвет, при ме рен Правилник за ра бо та-
та му и при мер на Заповед на Кмета на 
общината. На то зи етап се во дят кон-
сул та ции по фор ми ра не то и със та ва 
на Консултативния съвет, бъ де ща та му 
работа, об х ва та на дейнос т та и т.н.

На ос но ва ние за пи са но то по-го ре и 
на ме ре ни ето ни нор ма тив но да бъ де 
рег ла мен ти ра на дейнос т та на Общински 
съ вет – Монтана и на ос но ва ние чл. 21, 
ал. 2 от ЗМСМА пред ла гам на Общински 
съ вет – Монтана да взе ме след но то

РЕШЕНИЕ:
1. Приема след ни те из ме не ния и до пъл не ния в 

Правилник за ор га ни за ци ята и дейнос т та на ОбС 
- Монтана, не го ви те ко ми сии и вза имо дейс т ви ето 
му с об щин с ка та ад ми нис т ра ция как то следва:

§ 1. В чл. 23, т. 2 след тек с та се добавя: „да 
тър си мне ни ята и пред ло же ни ята им по въп ро си 
на пла ни ра ни те и про веж да ни те политики, ка то ги 
вна ся в Общинския съ вет по съ от вет ния ред.”

§ 2. В чл. 44, ал. 1, т. 1 след тек с та се добавя: 
„ка то про веж дат кон сул та ции чрез съз да де ни те 
към об щин с кия съ вет об щес т ве но-кон сул та тив ни 
съ ве ти и чрез дру ги под хо дя щи форми.”

§ 3. В чл. 76 се съз да ва но ва али нея 4 със 
след ния текст: „(4) Вносителят при ла га и ин фор-
ма ция за ре зул та ти те от про ве де но то об щес т ве но 
обсъждане.”

§ 4. Чл. 110 нов текст: 
Чл. 110 (1)  Гражданите и тех ни те ор га ни за ции 

учас т ват в уп рав ле ни ето на об щи на та и чрез об-
щес т ве ни те об съж да ния на стратегии, прогнози, 
прог ра ми и пла но ве за раз ви тие на об щи на та и 
на нор ма тив ни те актове, при ема ни от об щин с кия 
съвет, как то и чрез об щес т ве но-кон сул та тив ни те 
органи.

(2) Обществените об съж да ния се ор га ни зи рат 

от кме та на общината.
(3) Процедурата по об щес т ве но то об съж да-

не на про ек та на стра те ги чес ки до ку мент или на 
нор ма ти вен акт се от к ри ва с пуб ли ку ва не то му на 
интернет стра ни ца та на общината. Общественото 
об съж да не се опо вес тя ва и чрез сред с т ва-
та за ма со во осведомяване, чрез из п ра ща не на 
съ от вет ния про ект до за ин те ре со ва ни ли ца и ор-
га ни за ции или по друг под хо дящ начин.

(4) При пуб ли ку ва не то на про ек та за обсъждане, 
се оси гу ря ва и ин фор ма ция относно:

крайния срок, ета пи те и фор ми те за про веж да-
не на об щес т ве но то обсъждане;

наименованието, адреса, телефона, факса, 
елек т рон ния ад рес на звеното, от го ва ря що за из-
ра бот ва не то на про ек та и ли це за контакт;

мяс то то и срока, в ко ито е оси гу рен пъ лен 

дос тъп до ця ла та пре пис ка по из да ва не то на 
документа.

(5) На за ин те ре со ва ни те ли ца - граж да ни и 
струк ту ри на граж дан с ко то об щес т во се пре дос-
та вя най-мал ко ме се чен срок за пред ло же ния и 
становища, вклю чи тел но по из гот ве на та оцен ка 
на въздействието.

(6) При не об хо ди мост сро кът на об щес т ве-
но то об съж да не мо же да бъ де удъл жен или 
да бъ де про ве де но до пъл ни тел но обсъждане. 
Обявлението за до пъл ни тел но об съж да не 
съ дър жа ин фор ма ция за ре зул та ти те от ве че про-
ве де но то об съж да не и за пред ме та и об х ва та на 
до пъл ни тел но то обсъждане.

(7) Всеки граж да нин мо же да пред с та ви ста но-
ви ще по пред ме та на об съж да не то пис ме но и в 
елек т рон на фор ма при обоз на ча ва не на подателя, 
ус т но в рам ки те на спе ци ал но ор га ни зи ра ни 
форуми, обсъждания, кон сул та ции или в дру га 
под хо дя ща за не го ви те въз мож нос ти форма, оп-
ре де ле на в ал. 4. За пред с та ве ни те на мяс то в 
ус т на фор ма ста но ви ща и пред ло же ния от об щес-
т ве но то об съж да не се во ди протокол. 

(8) Становищата по пред ме та на об съж да не то 
тряб ва да са мотивирани, ка то мо гат да се пред-
ла гат и дру ги въз мож ни решения. 

(9) Общинската ад ми нис т ра ция пуб ли ку ва те-
ку що в ин тер нет стра ни ца та си пос тъп ва щи те 
ста но ви ща по об съж да ния акт, ка то е длъж на да 
ги раз г ле да и анализира, ако те са по да де ни в 
срок и от го ва рят на изис к ва ни ята на закона.

(10) В ме се чен срок от прик люч ва не на об щес т-
ве но то об съж да не кме тът пуб ли ку ва на ин тер нет 
стра ни ца та на об щи на та обоб ще на ин фор ма ция 
за при ети те и от х вър ле ни те предложения, как то 
и мо ти ви те за неп ри ети те предложения. На граж-
да ни те и организациите, чи ито пред ло же ния са 
отхвърлени, се пре дос та вят 2 сед ми ци за окон ча-
тел но становище.

 § 5. Нов чл. 110а:
Чл. 110а. Гражданите и тех ни те ор га ни за ции 

учас т ват в съз да де ни те от об щин с кия съ вет об-
щес т ве но-кон сул та тив ни съ ве ти по важ ни въп ро си 

за мес т на та общност.
(2) С ак та за съз да ва не на об-

щес т ве но-кон сул та тив ния съ вет се 
оп ре де лят целта, задачите, фор ми те 
на взаимодействие, кво ти те на от дел-
ни те за ин те ре со ва ни стра ни и на чи на 
на пред с та ви тел с т во в него, ка то се 
оси гу ря ва ба ланс меж ду ин те ре си те 
на мес т ни те влас ти и граж дан с ко-
то общество. Актът за създаването, 
пра вил ни ка за дейнос т та и ак ту ал на 
ин фор ма ция за чле но ве те се пуб-
ли ку ват на ин тер нет стра ни ца та на 
общината.

(3) Съветите ор га ни зи рат и осъ щес т вя ват оп-
ре де ле ни те им за да чи въз ос но ва на при ета от 
тях го диш на ра бот на програма. Председателят на 
съ ве та оси гу ря ва пуб лич ност на взе ти те на за се-
да ни ята решения.

(4) Финансовото оси гу ря ва не на дейнос т та на 
съ ве та е за смет ка на бю дже та на общината, ка-
то ек с пер т но то и тех ни чес ко то му под по ма га не се 
осъ щес т вя ва от об щин с ка та администрация.

(5) Съветите пред с та вят еже го ден док лад за 
дейнос т та си пред Общинския съвет, ка то док-
ла дът се пуб ли ку ва и на ин тер нет сай та на 
общината.

§ 6. Нов чл. 110б с тек с та на ста рия чл.110 
(про ме ня се са мо номерацията)

§ 7. В чл. 111 се съз да ва но ва ал. 5 с текст:
(5) Кметът на об щи на та мо же да съз да ва 

съ ве ти ка то ек с пер т ни кон сул та тив ни зве на за ре-
ша ва не на проб ле ми от не го ва та компетентност, 
как то и ра бот ни гру пи за из пъл не ние на кон к-
рет ни задачи. Съветите включ ват ек с пер ти от 
администрацията, как то и пред с та ви те ли на неп-
ра ви тел с т ве ни организации, има щи от но ше ние 
към съ от вет на та дейност или проблем.

Председател: Светлин НИКОЛОВ

РЕШЕНИЕ 
на Общински съвет – Монтана, за участието 

на гражданите и неправителствените
организации при приемане на решения

на Общинския съвет 
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►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

Д-р Даниела 
Стоянова
oбщопрактикуващ 
лекар,
специалист  по
Обща медицина
Всеки работен ден
от 8,00 до
13,00 часа.

Набира пациенти.
Тел. за контакти: 
096 389 346

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

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

За консултации 
и въпроси  по 
всякакъв вид 

кожни заболявания 
търсете

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

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

Майски 
културни празници 

Криводол 2011
НЧ „Н. Й. Вапцаров - 1924” гр. Криводол

с подкрепата на кмета на Община Криводол – 
инж. Николай Иванов

В ПРОГРАМАТА:

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)
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
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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

ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ, ОБЛАСТ МОНТАНА
На ос но ва ние Заповед №712/09.05.2011 год. на Кмета на об щи на та и Решение 

№268 от 
про то кол №36/18.06.2010 год., Решение №319 от про то кол №44/31.01.2011 год., 

Решения №336, №337, №338, №341, №342 от про то кол №46/25.03.2011 год. на 
Общински съ вет – Вълчедръм, об ласт Монтана 

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

1. Помещение с площ 120,00 кв.м, на хо дя що се в сграда, на хо дя ща се в УПИ 
II  559 кв. 61 по пла на на с. Септемврийци - пуб лич на об щин с ка соб с т ве ност (АОС 
№557/12.08.2005 г.) с пред наз на че ние “За про из вод с т ве на дейност” за срок от 3 
години.

Начална тръж на цена: 142,80 лв. (сто че ти ри де сет и два лв. 80 ст.) – ме се чен на-
ем без ДДС.

Депозит: 14,28 лв. (че ти ри на де сет лв. 28 ст.)
2. Терен – пуб лич на об щин с ка собственост, на хо дящ се в УПИ LІХ кв.114 по 

пла на на гр.Въл чед ръм за мон ти ра не на соб с т вен па ви ли он с площ 28,00 кв.м с 
пред наз на че ние “За сме сен ма га зин” и срок за от да ва не под на ем – 3 години.

Начална тръж на цена: 63,84 лв. (шес т де сет и три ле ва 84 ст.) – ме се чен на ем без 
ДДС.

Депозит: 6,38 лв. (шест ле ва 38 ст.)
3. Дворови мес та 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 сто пан с ка дейност.
Имотите се от да ват под на ем  всич ки заедно. Не е до пус ти мо да се учас т ва за от-

де лен имот.
Срок за от да ва не под на ем – 5 години.
Начална тръж на цена: 162,24 лв. (сто шес т де сет и два ле ва 24 ст.) -  го ди шен на-

ем без ДДС. Наемната це на се от на ся за всич ки имоти.
Депозит: 16,22 ст. (шес т на де сет ле ва 22 ст.)
4. Терен – пуб лич на об щин с ка собственост, на хо дящ се в УПИ V кв.114 по 

пла на на гр.Въл чед ръм на пар те рен етаж в сгра да на об щин с ка администрация, за 
мон ти ра не на пре мес т ва ем обект с площ 1 кв.м. – ав то мат за про даж ба на топ ли 
на пит ки и срок за от да ва не под на ем – 3 години.

Начална тръж на цена: 25,50 лв. (два де сет и пет ле ва и 50 ст.) – ме се чен наем, без 
ДДС.

Депозит: 2,55 лв. (два ле ва 55 ст.)
5. Имот №046001 в зем ли ще с.Бъзовец, ЕКАТТЕ 07209 с на чин на трай но 

пол з ва не “Язовир” и площ 55,394 дка, за срок от 5 го ди ни и пред наз на че ние “за ри
бо раз въж да не” (АОС №118/21.04.1999 год..)

Начална тръж на цена: 200,00 лв. (двес та лева) – ме се чен наем, без ДДС.
Депозит: 20,00 лв. (два де сет лева)
6. Имот №702010 в зем ли ще гр.Вълчедръм, ЕКАТТЕ 12543 с на чин на трай но 

пол з ва не “Язовир” и площ 29,398 дка, за срок от 5 го ди ни и пред наз на че ние “за ри
бо раз въж да не” (АОС №225/16.02.2004 год.)

Начална тръж на цена: 80,00 лв. (осем де сет лева) – ме се чен наем, без ДДС
Депозит: 8,00 лв. (осем лева)
7. Земеделски зе ми – час т на об щин с ка соб с т ве ност и зе ми по чл. 19 от 

ЗСПЗЗ за сто пан с ка та 2011/2012 го ди н

Списък на обя ве ни те по-го ре имо ти по номера, площ и зем ли ща мо гат да се ви дят на таб-
ло то за обя ви в сгра да та на об щин с ка ад ми нис т ра ция – Вълчедръм и на интернет стра ни ца на 
об щи на Вълчедръм – бу тон “но ви ни”.

Начална тръж на це на – 25 лв./дка за ед на година, без ДДС 
Търгът ще се про ве де на 06.06.2011 год. от 10,00 ча са в за се да тел на за ла №2 в сгра да

та на об щи на Вълчедръм, об ласт Монтана.
За имо ти те, по лу чи ли ед нак ви стойнос ти в предложенията, ще се про ве де търг с яв но 

наддаване. Ако всич ки учас т ни ци , да ли ед нак ви стойнос ти за съ от вет ни те имо ти, при със т ват 
на тър га с тай но наддаване, съ щият про дъл жа ва ка то търг с яв но наддаване. За ос та на ли те 
учас т ни ци тър гът с яв но над да ва не ще се про ве де на 10.06.2011 г от 16.00 ч в съ ща та зала, за 
ко ето те ще бъ дат уве до ме ни до пъл ни тел но писмено. СТЪПКАТА НА НАДДАВАНЕ ПРИ ТЪРГА 
С ЯВНО НАДДАВАНЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯ НА 10% ОТ НАЧАЛНАТА ТРЪЖНА ЦЕНА. 

При не об хо ди мост пов то рен търг ще се про ве де на 10.06.2011 год. от 16,00 ча са в за се да-
тел на за ла № 2 в сгра да та на об щи на Вълчедръм при ус ло ви ята на пуб ли ку ва на та обява. 

Заявления за до пус ка не до учас тие в тър га се при емат в стая №8, ет.I
Тръжни до ку мен ти се за ку пу ват и по лу ча ват в стая №8, ет.I
Депозит за зе ме дел с ка та зе мя  10% от раз ме ра на на ем на та це на за всич ки площи, за ко-

ито е по да де но за яв ле ние за учас ти е . В на ся се на ка са та на об щи на Вълчедръм  / стая №6, 
ет.I./

Време за справ ки по кар ти те на зем ли ща та и за всич ки ос та на ли обекти, пред мет на тър-
га – все ки ра бо тен ден от 8.00 до 17.00 ча са от да та та на обя вя ва не до 03.06.2011 год. 
включително.

Краен срок за за ку пу ва не на тръж ни документи, вна ся не на де по зит и по да ва не на за яв ле-
ния е 17,00 ч. на 03.06.2011 год. 

Участниците в тър га пред с та вят след ни те за дъл жи тел ни до ку мен ти за участие:
1. Копие от  до ку мент за за ку пе ни тръж ни книжа; 2. Копие  от  до ку мент  за  вне сен депозит; 

3. Копие от до ку мент за самоличност; 4. Удостоверение за ак ту ал но със то яние за ли ца та, ре-
гис т ри ра ни по ТЗ или Удостоверение от Единен ин фор ма ци онен кла си фи ка тор от Агенцията 
по вписванията; 5. Оригинал или но та ри ал но за ве ре но ко пие от документа, удос то ве ря-
ващ  пред с та ви тел на та власт или пъл но мощ но то на пред с та ви те ля (ако се кан ди датс т ва чрез 
пълномощник). Пълномощното да е из рич но – за учас тие в кон к рет ния търг; 6. Декларация, че 
учас т ни кът е за поз нат и съг ла сен да учас т ва в тръж на та про це ду ра при условията, по со че ни в 
обя ва та и тръж ни те документи; 7. Документ за лип са на за дъл же ния към об щи на Вълчедръм, 
об ласт Монтана, от Звено за мес т ни да нъ ци и такси; (при съ ща та община) 8. Ценово пред-
ло же ние. Липсата на кой то и да би ло от по со че ни те до ку мен ти е дос та тъч но ос но ва ние за 
отс т ра ня ва не от по- на та тъш но учас тие в тър га на съ от вет ния участник.

Документите за учас тие в тър га /за дъл жи тел ни те до ку мен ти по точ ки от 1 до 7/ се пос та вят 
в запечатан, неп роз ра чен плик, на кой то се за пис ва име то на учас т ни ка и обек та, за кой то се 
пра ви предложението. В ос нов ния плик се пос та вя и друг запечатан, неп роз ра чен плик с над-
пис “Це но во пред ло же ние” /точ ка 8/, съ дър жащ кон к рет но то це но во пред ло же ние на участника, 
из пи са но циф ром и сло вом и под пи са но от него.

Внесеният де по зит от кан ди да ти те за учас тие в търга не се връ ща при ус ло ви ята на чл.65, 
ал.6 от Наредба №3 на ОбС – Вълчедръм за ре да за придобиване, уп рав ле ние и раз по реж да-
не с об щин с ко имущество.

За справки: тел. 09744/2130 – Райка Елкина.

I. Земеделски зе ми  - об щин с ка 
собственост, за срок от 3 го ди-

ни в землища:

II. Земеделски зе ми – зе ми по чл.19 
от ЗСПЗЗ, за срок от 1 година, 

в землища:

1. с. Бъ зо вец - 2 бр. имо та 
               с об ща площ-152,623 дка
2. с. Дол ни Цибър - 6 бр. им. 
              с об ща площ - 40,351 дка
3. с. Мок реш - 3 бр. имо та 
               с об ща площ-21,852 дка
4. гр.Въл чед ръм - 36 бр. имо та 
                 с об ща пл.-125,690 дка

1. с. Иг на то во - 6 бр. имо та 
                            с об ща площ - 54,006 дка
2. с. Бо те во - 5 бр. имо та 
                            с об ща площ - 13,00 дка
3. с. Мок реш - 48 бр. имо та 
                            с об ща площ - 139,669 дка
4. с.Раз г рад - 148 бр. имо та 
                            с об ща площ - 927,79 дка
5.с.Гор ни Цибър - 119 бр. 
                                с об ща пл.- 458,236 дка
6.гр.Въл чед ръм -137 бр. 
                                 с об ща пл-1220,733 дка

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
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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

Поздравявам най-сър деч но всич ки жи те ли на 
об щи на та с най-свет лия праз ник за на шия 

на род – 24 май. 
Това са най-въл ну ва щи те дни и ча со ве за всич-
ки нас. Нека с вдъх но ве ни ето на светите братя 
Кирил и Методий, с тях на та свет ли на ра бо тим и 
вър вим към най-щас т ли ва та ни меч та – на ше то 
се ло – дос то ен град!

Петър ЦВЕТКОВСКИ, кмет на Община Борован

Честит праз ник на бъл гар с ка та 
пис ме ност и култура!
24 май е ве лик ден за България. На тоя ден на ша-
та гор дост и щас тие е, че и “ний сме да ли не що 
на све та”! Нека с та зи гор дост ра бо тим за бъ де-
ще то на на шия град и община.
Иван АСПАРУХОВ, кмет на Община Мездра

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 учи те ли те
 пен си оне ри в Монтана 

най-сър деч но поз д ра вя ва ве те ра ни те от об ра-
зо ва ни ето по по вод 24 май – Празника на 
бъл гар с ка та прос ве та и кул ту ра и на 
сла вян с ка та писменост. 
Желаем им креп ко здраве, дъл го ле тие 
и по жиз не но учи лищ но вдъхновение!

Община Козлодуй и лич но кме тът Румен Маноев 
поз д ра вя ват кул тур ни те и прос вет ни дей ци с 
най-ху ба вия и най-бъл гар с кия праз ник 24 май!
“Върви на ро де въз ро де ни…” са думите, ко ито 
все ки бъл га рин знае от мо мен та на прис тъп ва не-
то на учи лищ ния праг за пър ви път, без до ри да 
се за мис ли за гордостта, ко ято носят.
24 май е де нят сим вол на на ци онал на та ни 
иден тич ност и духовност.
Деня, кой то свър з ва ме с образованието, науката, 
просветата, бъдещето.
Нека опаз ва ме и обо га тя ва ме то ва 
богатство! Честит празник!

Честит 24 май –
Ден на бъл гар с ка та прос ве та и кул ту ра 
и на сла вян с ка та писменост!
Честит праз ник на всич ки учи те ли и чи та лищ ни 
дей ци от об щи на Криводол!
На всич ки вас, ко ито про дъл жа ва те де ло то на 
све ти те бра тя Кирил и Методий, же лая здраве, 
сили, мно го пре диз ви ка тел с т ва и бъ де щи успехи!
Пожелавам ви с во ля и мъд рост да след ва те из б ра ния 
от вас път и да съх ра ни те ду ха на бъл гар с ко то слово! 
Честит празник, скъ пи съграждани!

инж. Николай ИВАНОВ,
кмет на Община Криводол

(Продължение от 3-а стр.)
В със те за тел ни те пред с тав ле ния 

вра ча ни ще мо гат да се нас ла дят на 
иг ра та на род ни те звез ди  Ирини 
Жамбонас, Мариана Жикич, 
Койна Русева. Отново на на ша 
сце на ще мо жем да ви дим Йосиф 
Сърчаджиев, то зи път в ро ля та и 
на ре жисьор в “Кралицата на кра
со та та от мал кия град” на Мартин 
Макдона  Театър “Възраждане”. 
Мариус Куркински обе ща ва да 
ни зап ле ни в мо нос пек та къ ла си 
по “Български разкази” на Ангел 
Каралийчев. Люпчо Георгиевски, 
поз нат на бъл гар с ка та те ат рал
на об щ ност ос вен ка то дър жав
ник и ка то режисьор, ид ва с две 
представления, вклю че ни в меж

ду на род на та част на фес ти ва ла  
“Госпожа А” по “Три ви со ки же ни 
“ от Едуард Олби,  пред с та вен от 
тру па та на Малък драм с ки театър, 
и “Столовете” по Йонеско, съв мес
т на про дук ция с вра чан с кия театър.

Спектакълът “Госпожа А” е пос
ве тен на Крикор Азарян. В края 
на па мет на та вечер, пос ве те на на 
на шия го лям режисьор, ще бъ
де пред с та вен фил мът на Лили 
Абаджиева за Крикор Азарян.

Театроведката Инна Гюлева 
раз к ри още ед на от тайни те на 
те ат рал ния праз ник във Враца. 
Ще бъ де пред с та вен Летопис на 
фестивала, в кой то са съб ра ни в 
сним ки и текст изя ви те му през 
годините. Директорът на те атъ ра 

Анастас Попдимитров споделя, че 
та зи го ди на средствата, нуж ни за 
из ди га щия прес ти жа на гра да ни 
фестивал, са осигурени. Те са в 
рам ки те на 72 000 лева, наг рад ни ят 
фонд е 6000 лева, а в дни те на те ат
рал ния праз ник на вра чан с ка сце на 
се очак ва да се ка чат бли зо 250 
творци. Попдимитров бла го да ри 
на об щи на та за помощта, те атъ рът 
е спе че лил про ект в ми нис тер с т
во то на кул ту ра та за 18 000 лева, 
та зи го ди на са се от зо ва ли и мно
го спонсори. Сред найго ле ми те 
да ри те ли е слав ни ят ев ро пейс
ки футболист, ро ден във Враца, 
Мартин Петров, спон со ри са още 
ДЗИ, ДСК, Атомната цен т ра ла  
Козлодуй.■

Висша дра ма тур гия и ...

◄ Славянските 
просветители
 Св. Св. Кирил
и Методий.

► Съвременна 
творба от 
неизвестен автор.

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 

сивокафявите облацичудовища 
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 

озаряваше цялото ми същество, 
чувствах се лек – дали не летях – 
не, усещах твърдата седалка под 
себе си. После бавно повдигнах 
мигли. Неусетно дойде часът на 
ангелския хор. Тук отново затворих 
очи, пренесох се в друго време, 
в друг свят, в други измерения 
на човешките възможности. Не 

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 

на музикалния шедьовър и на 
неговия тристагодишен автор – 
с благодарност към диригента, 
към перфектните музиканти. 
Ръкопляскането ми, възторжено 
и бурно, постепенно изтъня… В 
залата на провинциалното градче, 
в което попаднах съвсем случайно, 
бях останал единствено аз.■

Шедьовърът


