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Иван ВЪЛОВ
Този ден Фьодор Михайлович 

Достоевски съ що не се зас тоя вкъщи. 
Имаше не от лож на ра бо та в Държавната 
банка, а мно го дни все я от ла га ше и не 
смог ва ше да иде. Сутринта, ко га то се 
раз хож да ше из ка би не та си и дик ту ва
ше на Ана Григориевна но ва гла ва от 
ско ро за поч на тия роман, пи са те лят вне
зап но млъкна.

 Аня – доб ли жи се той до же на си и 
сло жи лас ка во ръ ка на ра мо то й, – тряб
ва да се оти де найсет не до банката. 
– Той има ше на ви ка да го во ри ня как 
неопределено, ко га то се от на ся ше за 
важ ни лич ни работи.

Затова пък Ана Григориевна, ко
ято мно го го ди ни ве че се за ни ма ва ше с 
уреж да не то на всич ки ос нов ни въп ро си 
на семейството, прие ду ми те му с ця ла
та сериозност. Прибра сте ног раф с кия 
бе леж ник и стана.

 Ще те прид ру жа – ка за тя и добави: 
 И без то ва съм в те че ние на ра бо та та 
по ве че от теб.

На ъгъ ла сто яха на ре де ни в очак ва не 
файтони. Писателят мах на с ръ ка и ко
га то ко ла та пристигна, той по мог на на 
же на си да се настани, сед на до нея и 
ре че кратко:

 В Държавната банка!
Когато пре си ча ха Невския проспект, 

пог ле ди те и на два ма та бя ха прив ле че ни 
от не обик но ве но оживление. Пред вес
т ни коп ро дав ци те се тъл пя ха въз бу де ни 
хора. Файтонът спря. Ана Григориевна 
из ти ча към мнозинството. Върна се 
след ня кол ко минути, раз мах ва ше ня ка
къв сви тък и викаше:

 Война! Война!
Очите й горяха. В ръ це те си тя стис

ка ше “Височайшия ма ни фест” за 
нас тъп ва не то на рус ки те войс ки в пре
де ли те на Турция. Той бе из да ден пре ди 
ден – 12/24 ап рил 1877 г. в гр. Кишинев. 
Като про че те манифеста, Фьодор 
Михайлович го сгъ на гриж ли во и го 
приб ра във вът реш ния джоб на по лу шу
ба та си. Ръцете му трепереха.

 За Държавната банка, нали? – по пи
та съ що не без въл не ние и коларят.

 Обърни към Казанския храм! – по
шеп на ти хо писателят.

Новината за обя вя ва не то на война та 
бе до ве ла и тук мно го хора. Духовници, 
об ле че ни в сво ите ис к ря щи в свет ли на
та на све те щи те злат ни одежди, слу же ха 
мо ле бен пред ико на та на “Казанската 
бо жа май ка”. Жените пла че ха от ра
дост и бла гос ла вя ха “ца ряба щи ца”, 
как то го спо ме на ва ше в про по вед та си 
свещеникът, за “ви со чайше то му ре
ше ние да се яви в Русия в за щи та на 
по ро бе ни те хрис ти яни”.

Достоевски вед на га по тъ на в тълпата.
Наистина война та бе та ка дъл го очак

ва на и ве че се счи та ше за не из беж на 
от стра на на Русия, след ня кол ко то 
про ва ле ни опи ти да бъ де ре шен по дип
ло ма ти чес ки път Източният въпрос. 
Писателят бо гот во ре ше Пушкин и бе 
въз п ри ел още в ран на та си мла дост 
не го ва та идея за все об що сла вян с ко 
единство. Може би и тък мо то ва не
го во ве рую го оп ре де ли та ка бър зо на 
стра на та на всички, ко ито пре жи вя ва

ха бо лез не но не щас ти ето на бъл гар с кия 
народ. Кървавите мю сюл ман с ки из с
тъп ле ния го бя ха отвратили. Съвестта 
на пи са те ля не мо же ше да мъл чи и 
сло во то му за поч на да би чу ва без жа
лос т но “ци ви ли зо ва на Европа”, ко ято 
гле да ше с без раз ли чие вар вар с т во
то на поробителите. Издаваният от 
Достоевски “Дневник на пи са те ля” 
се пре вър на в ед но от найтър се ни те 
издания, къ де то се раз г леж да ха въп ро
си те око ло по ло же ни ето на бал кан с ки те 
на ро ди и по ли ти ка та на Русия в тях на 
защита. “Дневник на пи са те ля” из пол
з ва ше уме ло найсил ни те факти, ко ито 
дос ти га ха до стра на та чрез вес т ни ци ка
то “Фигаро”, “Дейли нюз”, “Таймс”, 
“Журнал дьо Женев”, за да ги пре вър
не в об ви не ние сре щу по ро би те ли те 
и нейна та за щит ни ца – кон сер ва тив
на Англия. Затова и хи ля ди чи та те ли 
очак ва ха с не тър пе ние ста ти ите на 
Достоевски. По ули ци те бе ше не що 
обик но ве но да го спи рат съв сем не поз
на ти и да му го во рят развълнувано:

 Господин Достоевски, ние че тем 
с въз хи ще ние всичко, ко ето пи ше те в 
“Дневника” за България. Благодарим ви 
от сърце, ние сме с вас!...

Писателят зае цен т рал на ро ля в 
Славянския ко ми тет в Петербург и 
поч ти все ки ден про из на ся ше ре
чи на ми тин ги и съб ра ния в за щи та на 
българите, бос нен ци те и херцеговците. 
В “Дневник на пи са те ля” се по явя ва
ха ед на след дру га все поизоб ли ча ва щи 
статии, на со че ни сре щу мю сюл ман с
ка Турция и ан г лийс ка та по ли ти ка на 
Дзираели. Достоевски на пе ча та и раз
ка за на та от Макгахан в “Дейли нюз” 
ис то рия на бъл гар с ко то момиче, ко
ето гле да ло как оз ве ре ни те ба ши бо зу ци 
оди ра ли ко жа та на ба ща му, а след то
ва са мо то то би ло из те за ва но и убито. 
След та къв факт пи са те лят не мо же ше 
да не възкликне:

“… О, цивилизация! О, Европа, ко
ято тъй мно го ще пос т ра да в сво ите 
интереси, ако се ри оз но заб ра ни на тур
ци те да оди рат ко жи те на ба щи те пред 
очи те на де ца та им! Тия тъй вис ши 
ин те ре си на ев ро пейс ка та ци ви ли за
ция – търговия, мореплавания, пазари, 

фабрики! Но как во ли мо же да бъ де по
вис ше в очи те на Европа от тях? Това са 
та ки ва интереси, до ко ито не ти поз во
ля ват да се до кос неш не са мо с пръст, 
но да же и мислено. Да бъ дат за ви на ги 
прок ле ти тия ин те ре си на ев ро пейс ка та 
цивилизация!...”

След пър ви те по бе ди над про тив ни ка 
в пре де ли те на Балканския по лу ос т ров 
и след зат руд не ни ята око ло об са да та на 
Плевен ня кои сре ди в Русия заговориха, 
че ня ма ло нуж да да се обя вя ва вой
на за ра ди ня как ва си България. Други 
пък се прев ръ ща ха в съ щин с ки ла кеи 
на пле не ни те тур с ки офицери, об сип
ва ха ги с ува же ние и вся как ви почести. 
Достоевски не мо же ше да по на ся та зи 
ни зост и от в ръ ща ше на нейни те под
дръж ни ци с двой но поос т ри и дръз ки 
статии. Прочутият му са ти ри чен пам
ф лет “Лакейство или де ли кат ност” 
оби ко ли ця ла Русия. Списанието ми
на ва ше от ръ ка на ръка. Някои от 
покон сер ва тив ни те дър жав ни ци под х
вър ля ха двусмислено:

 Господин Достоевски, за що не си 
гле да те писателството, а си съз да ва те 
вра го ве с политиката?

 Въпрос на съвест, господа! И още 
не що – от в ръ ща ше им без сму ще ние 
писателят,  за ме не ня ма раз ли ка меж
ду пи са тел с т во то и политиката!

Веднъж в до ма на пи са те ля до тър ча 
раз въл ну ван мла ди ят му при ятел фи
ло со фът Владимир Соловьов, син на 
из вес т ния историк. Двамата бя ха се за
поз на ли през 1973 г. по по вод на ед на 
статия, ко ято мла ди ят учен бе из п ра тил 
на Достоевски. Тя раз г леж да ше от фи
ло соф с ки ас пект от ри ца тел ни те на ча ла 
на за пад но то развитие. Писателят бе 
из ви кал при се бе си Соловьов и про дъл
жи тел ни ят им раз го вор сло жи на ча ло то 
на ед но ху ба во приятелство. Тогава 
Достоевски бе до ве рил на мла дия учен, 
че му е ста нал сим па ти чен не са мо за
ра ди не пок ла ти ма та логика, с ко ято 
бе за щи те на ста ти ята му, но и по чис
то су бек тив ни причини. Младият чо век 
му при ли ча ше на друг един поз нат от 
миналото, кой то е уп раж ня вал вър ху не
го гра мад но влияние. Достоевски бе ше 
ка зал на Соловьов:

 Толкова мно го ми при ли ча те на 
Шимановски и по лице, и по характер, 
че ми се стру ва понякога, че ду ша та му 
се е пре се ли ла във вас.

Този път мла ди ят учен за яви още от 
вратата:

 Скъпи Фьодор Михайлович, мис ля 
си, че вие се га сте не са мо найго ле ми
ят пи са тел на Русия но и найго ле ми ят 
славянин! Милеете за България ка то за 
свое отечество.

Достоевски го пре гър на и го за ве де до 
масата, къ де то Ана Григориевна бър зо 
ще ше да на пъл ни ча ши те с го рещ чай.

 Знаете ли какво, мла ди ми 
приятелю, мо же би не съм ни то най
го ле ми ят пи са тел на Русия, ни то 
найвър ли ят сла вя нин – той пог лед на 
гос та си в очи те и нас меш ли во иро нич
ни ят тон, с кой то говореше, вне зап но бе 
за ме нен с ед на ка те го рич на сериозност, 
 но мно го ми се иска, по не до ка то 
трае война та на Изток, да се чув с т вам 
войник на ос во бож де ни ето на бра тя та 
българи.

 А мо же би ще на пи ше те и не що по
ве че за съ би ти ята на Балканите, ако се 
съ ди по трайността, с ко ято но си те ва
ши те сюжети? – под х вър ли та ка уж 
меж ду дру го то Соловьов.

 Вероятно – от го во ри не оп ре де ле но 
писателят.

Тогава Достоевски все още не бе ше 
си гу рен да ли ще мо же да осъ щес т ви 
плът но то при леп ва не “на сце на та с бъл
гар с ки те ужа си”, как то бе ше от бе ля зал 
в своя план за но ва та си книга. Тя ще
ше да се по яви след мно го ва ри ан ти на 
заг ла ви ето ка то “Братя Карамазови”. 
Темата за бъл гар с ки те ужа си тряб ва ше 
да за еме цен т рал но мяс то в раз го во
ра меж ду Иван и Альоша Карамазови 
и чрез нея да се раз к рие “изоб ре та тел
нос т та” и “свръх з вер с ка та жес то кост 
на чо ве ка”. Това ще ше да бъ де осъ щес
т ве но с ог ром на си ла на въз дейс т вие 
от ав то ра на ро ма на и не са мо Алексей 
Карамазов, но ми ли они те чи та те ли щя
ха да бъ дат от в ра те ни от по ве де ни ето на 
ос ман с ки те поробители, от из де ва тел с
т ва та им вър ху без за щит но то бъл гар с ко 
на се ле ние…

Достоевски бе щас т лив да поз д ра ви 
сво бо да та на българите, но той ис к ре
но про тес ти ра ше про тив жес то кос т та на 
Берлинския договор, кой то бе раз де лил 
брат от брата. Преживял огор че ни ето 
от смър т та на своя син, той на ме
ри ис тин с ка уте ха в ра бо та та си над 
“Братя Карамазови”. След ед на сре ща с 
въз тор же на сту ден т с ка аудитория, ор га
ни зи ра на от Владимир Соловьов, кой то 
след не кол ко го диш но от със т вие се бе ше 
за вър нал в Петербург, Достоевски ка за 
на же на си:

 Искам един ден, ако здра ве то ми 
позволи, за да не за ги на ня къ де по 
пъ тя ка то Тургеневия ге рой от “В на
ве че ри ето”, да оти да в сво бод на 
България. Аз прос то тъ гу вам за нея и 
имам чувството, че съм я оби ко лил пе
дя по пе дя в ком па ни ята на Церетелев, 
Скайлър и Макгахан.

Из книгата “Слава, Априлци”. 
Изд. “Пропелер”, София, 2011.

Димитър МАРКОВ
Един чудесен акт бе 

стореното от Църквата 
ни в навечерието на 
годишнината от Априлското 
въстание: канонизирането 
на баташките и новоселските 
мъченици. Вярно, не само в 
тия селища има избити през 
април 1876, но като за начало 
и това е добре. Как да не  е 
добре, след като от почти 
пет десетилетия не е имало 
канонизации в България. А 
в съседните православни 
държави „се скъсват” да 

прогласяват за светци кого 
ли не? 

Сегашната канонизация 
обаче ми напомни за една 
заслужила, но пренебрегвана 

от Синода, личност – дякон 
Игнатий. Формалният 
повод за отказа е убитото 
от Левски момче-слугинче. 
Убито при неизбежност. Ако 

това е достатъчен повод за 
отказ, какво да кажем за княз 
Борис І Покръстител. Не е ли 
наредил той избиването на 
цели родове, за да наложи 

новата религия? Също 
неизбежна постъпка, но на 
него Църквата ни отдавна 
е простила тоя грях и е 
причислилила княза към 

светците, а на Левски – 
отказва. Защо за единия 
може, а за другия – не? А 
двамата са едни от най-
заслужилите за род, родина 

и вяра наши исторически 
личности. 

И се питам: Само от 
инат ли синодалните отци 
отказват канонизация 

на Апостола (такава 
му бе сторена от т.нар. 
алтернативен синод – но 
него кой го признава?) 
или знаят нещо тъмно за 
Левски, което историците 
премълчават? В такъв 
случай или трябва да го 
съобщят, или, ако няма 
някакъв незнаен за нас 
тежък грях, да канонизират 
дякон Игнатий. 

Но да продължават да 
„крият глави в пясъка”, 
сякаш такъв проблем не 
съществува, е недостойно.■

Достоевски: “Искам да оти да
в сво бод на България”
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Левски недостоен ли е?
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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

 
► Масажи: 

лечебен, класически, 
спортен, билков, 
козметичен

► Терапии: 
ориз и бамбук, 
шоколадова, винена

Иванка Петкова, 
Монтана, 
ул. “Любен Каравелов” 
6-А, тел. 0887/042 914

“Ибис – Масаж” ЕООД

Велизар Николов Илиев, мениджър
3400 Монтана, х-л „Житомир”, офис 129
GSM: 0888/31 79 67
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ПРОГРАМА 
за Празника на Монтана – Свети дух 2011 

8 юни 2011 г.
17,00 ч. Откриване на из лож ба “Монтана през пог
ле да на ар хе оло ги ята” и пред с та вя не на “Траките 
трибали”  из с лед ва не на Красимира Живкова 
с учас ти ето на проф. дин Валерия Фол (на учен 
ръководител)  

Експозиционна за ла на РИМ,
ул. “Граф Игнатиев” 3

9 юни 2011 г.
13,00 ч. Национална на уч на кон фе рен ция “Монтана 
– мост на ци ви ли за ци ите”, ор га ни зи ра на от Община 
Монтана, Държавна аген ция „Архиви” и Института за 
ис то ри чес ки из с лед ва ния към Българска ака де мия на 
на уки те  Общински мла деж ки дом 

10 юни 2011 г.
9,00 ч. Национална на уч на кон фе рен ция “Монтана 
– мост на ци ви ли за ци ите”, ор га ни зи ра на от Община 
Монтана, Държавна аген ция „Архиви” и Института за 
ис то ри чес ки из с лед ва ния към Българска ака де мия на 
на уки те  Общински мла деж ки дом 

12 юни 2011 г.
11,00 ч. Международен шам пи онат по ек с те ри ор на 
ку че та  парк “Монтанензиум”
19,00 ч. Откриване на Международен фолк ло рен 
фес ти вал – Монтана 2011, с учас ти ето на гру пи от 
Албания, Босна и Херцеговина, Молдова, Полша и 
Черна го ра  пл. “Жеравица” (при дъж дов но вре ме – в 
за ла та на Драматичен театър)

13 юни 2011 г.
8,30 ч. Божествена Света ли тур гия 

Храм “Св. Св. Кирил и Методий”
10,00 ч. Шествие 

от храм “Св. Св. Кирил и Методий” 
до пло щад “Жеравица”

10,15 ч. Тържествен во дос вет
10,30 ч. “Празник в Монтана” – кон церт с учас ти ето 
на гос ту ва щи те тан цо ви със та ви от Международния 
фолк ло рен фес ти вал – Монтана 2011 

пл. “Жеравица” (при дъж дов но вре ме – в 
за ла та на Драматичен театър)

11,00 ч. Открит тур нир по ко нен спорт. мес т ност 
“Млаката” 
11,00 ч. Хепънинг “В кух ня та на ху дож ни ка” 

ек с по зи ци он на за ла “Кутловица”
11,30 ч. Тържествена се сия на Общински съ вет – 
Монтана  Общински мла деж ки дом
19,00 ч. Фолклорен кон церт на тан цов ан сам бъл 
“Северняци” към  обе ди нен дет с ки ком п лекс “Ние, 
враб че та та” – Монтана, и тан цо ви те със та ви от 
Албания и Черна Гора 
19,45 ч. Демонстративни ско ко ве с па ра шут 
20,30 ч. Рецитал на Нели Рангелова и Орлин Горанов

пл. “Жеравица” (при дъж дов но вре ме – в 
за ла та на Драматичен театър)

21,45 ч. Огнено шоу на те ат рал на тру па “Тричетири” 
в ОДК “Бумеранг” – гр. Козлодуй
22,00 ч. Заря

14 юни 2011 г.
19,00 ч. Фолклорен кон церт на тан цов ан сам бъл 
“Младост” към Общински мла деж ки дом и шко ла за 
бъл гар с ки на род ни тан ци “Стоянови”  Монтана, с 
тан цо ва та гру па от Молдова   

пл. “Жеравица” (при дъж дов но вре ме – в 
за ла та на Драматичен театър)

15 юни 2011 г.
19,00 ч. Фолклорен кон церт на тан цу вал на ра бо тил
ни ца “Етнос” към 
V СОУ “Христо Ботев” – Монтана, и тан цо вия със тав 
от Босна и Херцеговина
20,00 ч. Фолклорен кон церт на тан цов ан сам бъл 
“Пъстрина” към  НЧ “Разум” – Монтана, и тан цо вия 
със тав от Полша 

пл. “Жеравица” (при дъж дов но вре ме – в 
за ла та на Драматичен театър)

ч 9 Св. Кирил, архиеп. 
Александрийски 
п 10 * Св. свщмчк 
Тимотей, еп. Брусенски 
с 11 * Св. 
ап ли Вартоломей и 
Варнава. 
Св. Богородица – 
„Достойно есть“ 
н 12 † Неделя след 
Пасха – Петдесетина. 
Света Троица. (Всичко 
на празника) 
п 13 Св. мчца Акилина. 
Св. Трифилий, еп. на 
Никозийски 
в 14 Прор. Елисей. 
Св. Методий, патр. 
Константинополски. 
с 15 Св. прор. Амос. Св. 
мчк Исихий Доростолски ЕТ “ГАБИ”

гр. Монтана, бул. “Трети март” 65

предлага на своите клиенти:
► Всякакъв вид топли и пресни закуски
► Безалкохолни и други напитки
► В павилиона и баничарницата можете
     да поръчате всичко за вашите весели
     и тъжни моменти
► Баница на хапки за 1 кг 
     единствено тук по 7,50 лв.
Очакваме ви всеки ден на  бул. “Трети март” 65
и на павилиона на пазара – срещу печатницата.

Честит празник, скъпи съграждани от Монтана!
По случай традиционния празник 
на града Свети Дух приемете моите 
най-сърдечни поздравления. Бъдете 
здрави и вярвайте в доброто. Весело 
празнуване и много щастливи мигове!

Кирил МАРИНОВ, Франкфурт

Регионална ор га ни за ция на БСЧП ”Възраждане”
и пред се да те лят ин ж.  Иван Сергисов 
поз д ра вя ват всич ки свои членове, сът-
руд ни ци и при яте ли с го ле мия праз ник 
на град Монтана – Свети Дух, ка то 
им по же ла ват мъд рост и сила, за да 
бъ дат пло дот вор ни и не заб ра ви ми де-
ла та им! Нека правда, мир и ра дост 
из пъл ват сър ца та ви! Честит празник!

Хотел “Огоста” 
– Монтана
поз д ра вя ва всич ки 
слу жи те ли и гос ти на 
хо те ла с праз ни ка на 
гра да Свети дух! Нека 
де нят ви бъ де ве дър и 
слънчев, из пъл нен с 
ху ба во нас т ро ение и 
ра дос т ни 
преживявания!
Честит празник!

“Топлофикация” АД – Монтана
поз д ра вя ва всич ки свои служители, 
мно гоб ройни те си кли ен ти и съг-
раж да ни с тра ди ци он ния праз ник 
на Монтана. Нека Светият дух от во-
ри сър ца та и умо ве те ни за си ла та и 
добротата, ра дос т та от все об ща та 
обич и благодат, да из пъл ни до мо ве-
те ни и ни во ди към още по-ус пеш но 
бъдеще!

инж. Благой КАМЕНОВ, изп. ди рек тор

Скъпи съграждани,
Поздравявам ви с тра ди ци он ния съ бор на 
Вълчедръм СВЕТИ ДУХ, ка то ви по же ла вам 
здраве, ус пе хи в труда, вя ра и на деж да в 
бъд ни те дни. Нека да след ва ме за ве та на 
пред ци те ни в труд ни те мо мен ти да за поч-
ва ме отначало. Желая ви от сър це ве се ло 
нас т ро ение и при ят но из кар ва те на празника!

Иван БАРЗИН,кмет на Община Вълчедръм

Ръководството 
на Банка ДСК ЕАД 
– град Монтана
поздравя своите 
служители, 
клиенти, колеги 
и съграждани с 
празника Свети 
Дух. 
Свети Дух ни 
дарява с мъдрост, 
живот движение, 
обогатява човека 
с духовни дарове, 
украсява го с 
многообразни 
добродетели 
– любов, мир, 
милосърдие. 
Нека дълголетието, 
благостта и 
верността са
винаги с вас!

“Регионално депо 
за отпадъци
 – Монтана” ЕООД 
и лично  управителят 
инж. Мариела Живкова 
поздравяват своите 
работници и 
служители с празника 
на града Свети Дух, 
като им пожелават 
здраве, мъдрост, която 
е по-силна от всяко 
движение и със своята 
чистота е във всичко, 
която е светлината, 
бележеща верния път 
в живота ни!
Нека на този ден 
радостта и хубавото 
настроение бъдат с 
вас и близките ви!
Честит празник!
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ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ, ОБЛАСТ МОНТАНА

Ул.”Г.Димитров” № 26 ; Централа 09727/ 21 36 
Факс : 09727/ 23 23, e-mail: medkovec@mail.bg

На основание чл.44, ал.I, т.7 от ЗМСМА и във връзка
с изпълнение на решения № 349/20.12.2010 г.,

№ 360/27.01.2011 г., № 368/31.03.2011 г. и 
№ 378/26.05.2011 г. на ОбС относно разпореждане

с имоти общинска собственост на
община Медковец, обл. Монтана 

О Б Я В Я В А
Публичен търг с явно наддаване за продажбата 

на недвижими имоти частна общинска 
собственост, както следва:

1. Имот № 562007 – нива с площ 16,889 дка, 
категория III /трета/ в землището на с. Расово, общ. 
Медковец, находяща се в местността Благбобова 
падина с първоначална цена  5151,00 /пет хиляди сто 
петдесет и един и 0,00/ лв.

2. Имот № 286021 – нива с площ 11,286 дка, 
категория V /пета/ в землището на с. Расово, общ. 
Медковец, находяща се в местността Пчелините, с 
първоначална цена 4514,00 /четири хиляди петстотин 
и четиринадесет и 0,00/ лв. и отдаване под наем на 
имот и помещения /части/ от имоти публична общинска 
собственост, а именно:

1. Помещение /1 стая  първи етаж/ с обща площ 
20 кв.м в сградата на „Битов комбинат” с Акт № 
628/13.03.2008 г. в с. Медковец за  сумата от 20,00 лв. 
без ДДС за срок от 3 /три/ години.

2. Помещение /1стая  мазе/ с обща площ 25 кв.м в 
сградата на „Битов комбинат” с Акт №628/13.03.2008 г. в 
с. Медковец за  сумата от 25,00 лв. без ДДС за срок от 3 
/три/ години.

3. Помещение /1 стая  първи етаж/ с обща площ 20 
кв.м в Административна сграда с Акт № 113/17.08.1999 г. 
в с. Медковец за сумата от 50,00 лв. без ДДС за срок от 
3 /три/ години.

4. Имот № 286021, представляващ язовир 
“Мъртвицата”, с площ 38,914 дка, находящ се в 
землището на с. Сливовик, с годишен наем 500 /
петстотин и 0,00/  лв. за срок от 5 /пет/ години.

Търгът  ще се проведе на 23.06.2011 г. от 13.30 ч. в 
заседателната зала на община  Медковец от комисия в 
състав:

Председател: 
инж. Иван Евстатиев Иванов – директор СА
Членове: 
1.инж. Цветан Йорданов Атанасов – старши експерт  

                   ОС, Гр.З, ОМП
2. инж. Николай Божиков Динчев – младши експерт ЕП
3. Мариан Цветанов – юрисконсулт  община Медковец
4. Нели Първанова Табакова – финансов контрольор
Депозитът за участие е 10% от стойността началната 

тръжна цена и наема на имота и ще се внася до 12.00 ч. 
на 23.06.2011 г. на касата на общината.

Стъпка на наддаване 1/едно/ на сто от
първоначалната цена.
Оглед на имотите – всеки работен ден.
Тел. за връзка: Централа 09727/ 21 36

инж.Венцислав ЕВГЕНИЕВ   
Кмет на община Медковец



Словоплюс
www. slovoplus. info
e-mails: slovoplyus@abv.bg,
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ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”

Председател
на кооперация
“Журналист”
и гл. редактор:

Параскева Маркова 
тел. 0886 024 339

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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                   0882/ 910 550
Екип Видин                                   
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Цялостни 
интериорни решения

►От вътрешния ремонт, 
     през мебелите
     до интериорния текстил

Монтана, бул. “Трети март” 100
Враца, ул. “Лукашов” 13
Тел. за контакти: 0878/535 132
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Трима бя ха найотяв ле ни те пу
ша чи в род но то ми се ло Горна 

Лука – Кръсто Монин, Петко Карпузов 
и ба ща ми Иван Джоков. Двамата си 
оти до ха от то зи свят, без да до жи ве
ят се дем де сет го ди ни и ос та на са мо 
ба ща ми.

Надживя ги не за що то е имал по
до бър и спо ко ен жи вот – напротив! 
Като учас т ник в три войни: 
Балканската, Междусъюзническата и 
Първата световна, се е наг ле дал на 
смърт, глад, болести. Мълчаливо но
се ше ра ни те и бол ки те си и с ни ко го 
не ги споделяше, не се и оплакваше.

Помнеше име на та на градове, 
села, местности, къ де то бе ше ми
на вал в дни на сражения, атаки, 
победи. Назоваваше име на та и фа
ми ли ите на не го ви другари, пад на ли 
по бойни те полета, пом не ше род ни те 
им места, ка то че да е би ло вчера. 

Умееше да раз каз ва ве се ли случ
ки от жи во та си и да же в тъж но то 
на ми ра ше не що за бав но и хо ра та 
го слушаха, по чи та ха и пре раз каз
ва ха на други, ко ето са чу ли от не го 
и та ка пра ве ха труд ни те си дни по
поносими. Иронизираше глу пос т та 
на дреб ни те душици, ко ито смя та
ха се бе си за богоравни, а те то ва не 
мо же ха да му прос тят и пос то ян но 
го тормозеха. За тях казваше: “Не ги 
мра зя… дос та тъч но е, че по ве че то от 
тях ве че съм на джи вял…”

Беше на вър шил осем де сет го ди ни 

и ко га то ос та на съв сем сам, мно
го чес то оти вах да го видя. Веднъж 
сподели, че от мно го вре ме бол ки те 
в кра ка та го из мъч ват непрестанно, 
но не ис кал да ми каже, за да не го 
во дя на лекар. Принудително го от
ка рах на прег лед – из п ра ти ха го на 
рентген. Когато рен т ге но ло гът нап ра

ви снимката, меж ду не го и ба ща ми 
се със тоя след ни ят диалог:

 Дядо, от ко га си за поч нал да 
пушиш?

Бях на два на де сет години. Имах 
два ма братя, пого ле ми от мен, и от 
тях се научих.

 А от каз вал ли си ги някога?
 Не съм и опитвал. Двамата ми 

бра тя се кри еха от ба ща ми, а аз по
ис ках прош ка и той ми раз ре ши да 
си пу ша при него. Пушил съм найло
шия тю тюн – качак, ря зах стъб ла та 

тъп чех ги в лука, за що то не мо же ха 
да се сви ят на цигара.

 Знаеш ли, аз съм рен т ге но лог 
по ве че от де сет го ди ни и как во ли 
не съм виждал, но тол ко ва опу ше
ни дро бо ве ка то тво ите – ни ко га… 
никога. Искаш ли да по жи ве еш още, 
дядо?

 Че как да не искам, докторе, 
тол ко ва смърт съм виждал, се дем го
ди ни съм но сил войниш ка униформа, 
ра ня ван съм, в ръ це те ми са уми ра
ли мои дру га ри…

 Тогава сам разбираш, че с та ки
ва дробове, чер ни ка то катран, са мо 
не за бав но то от каз ва не от ци га ри те 
мо же да ти по мог не да… да по жи ве
еш още ня кой ден, ина че… из хо дът е 
трагичен!

 Разбирам, док то ре… Та на ли най
мал ки ят ми брат си оди те от то зи 

свят, не на вър шил и пет де сет години, 
и то от рак на бе ли те дробове, за ра
ди цигарите, за що то и тойпу ше ше 
ка то нас, бра тя та си.

Замълча ба ща ми на тъ жен и ве
ро ят но док то рът си е помислил, 
че ду ми те му са ока за ли стряс ка
що въз дейс т вие и той ка те го рич но 
ве че е ре шил да от ка же за ви на ги 
цигарите. Но…

 Много ум ни и по лез ни съ ве ти 
научих, докторе, че ще тряб ва да 
се от ка жа от тютюна, за да по жи вея 
още, но все ня ко га ще умра, нали? 
Та, мис ля си, да ли ако на ис ти на се 
ре ша на та къв героизъм, ня ма да 
ум ра порано, от кол ко то ми е пи са
но да живея, не от дру го, а от мъ ка 
за цигарите!?...

Поразвесели се док то рът и чис то
сър деч но рече:

 Животът си е твой, сам ре ши 
как во ще правиш. Но щом ка то с 
те зи твои дро бо ве още мо жеш да 
ди шаш и все още си жив, а при то ва 
и да се шегуваш, то… мо га да кажа, 
че ти си ме ди цин с ко чудо, не виж да
но и нес ре ща но досега! И на кой то 
и да е от ко ле ги те си по ка жа сним
ка та ти, все ки ще каже, че тя е на 
човек, кой то от дав на е на пус нал то
зи свят!

След то зи прег лед ба ща ми жи вя 
още три години, без да го во дя от
но во на док тор и без да прес та не да 
пу ши ни то ден.■

Медицинско
чу до

Павел ДЖОКОВ, Монтана
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Цветан ИЛИЕВ
Така об раз но мо жем да 

оп ре де лим биб ли оте ка та 
към чи та ли ще “Никола Й. 
Вапцаров” в гр. Криводол. 
Слънчева сграда, слън
чев биб ли оте чен 
“ком п лекс”. По сре да
та – от к ри ти и дос тъп ни 
до чи та те ля раф то ве с 
32 000 то ма литература. 
Непосредствено свър
зан с биб ли отеч ния фонд 
е са ло нът за тържества, 
за пре ми ери на книги, за 
сре щи с пи са те ли и дру
ги творци, с ед на ин тим на 
ат мос фе ра с неп ри ну де
на асоциативност, лъ ха ща 
от ин те ри ор с ху до жес т ве
ни платна, със скул п тур ни 
фи гу ри на из вес т ни на ши 
творци, с мно го светлина. 
От дру га та страна, пак не
пос ред с т ве но свър зан с 
фонда, е Справочният от
дел с де сет ки речници, 
антологии. Найнап ред 
пог ле дът ни сре ща порт ре
ти те на Кирил и Методий, 
Петко Славейков, Иван 
Вазов, Елин Пелин, Пейо 
Яворов, Йордан Йовков, 
Георги Раковски, Любен 
Каравелов, Васил Левски, 
Христо Ботев. Тук е и кул
тур ноин фор ма ци он ни ят 
център.

В рам ки те на бо га ти те 
кул тур ни дни на Криводол 
с от к ри ва не на из лож ба 
от Монтана, с кон цер ти те 
на ан сам б ли те “Вратица” 
при чи та ли ще “Развитие” 
– Враца, на СОУ “Отец 
Паисий” – Враца, на 
ан сам бъ ла при чи та
ли ще “Просвета1925” 
– Мездра., с кон цер т на
та прог ра ма на чи та ли ще 
“Цани Иванов” – Борован, 
се със тоя въл ну ва що 
тър жес т во за кул тур но
ин фор ма ци он ния център, 

след ка то биб ли оте ка та пе
че ли про ект за включ ва не 
в прог ра ма та “Глобални 
биб ли оте ки – България”. 
Тази прог ра ма е с про
дъл жи тел ност че ти ри и 
по ло ви на години. Тя це ли 
да улес ни дос тъ па до ин
фор ма ция и ус лу ги чрез 
ин тер нет за бъл гар с ко
то население. Предвижда 
се без п лат но пол з ва не на 
ИКТ обо руд ва не и ин тер
нет от по се ти те ли те в 900 
об щес т ве ни биб ли оте ки в 
го ле ми и мал ки гра до ве и 
села. Чрез мо би ли зи ра не 
на до пъл ни тел ни сред с т ва 
прог ра ма та ще се стре ми 
час тич но да об х ва не още 
700 библиотеки. Близо 

3000 биб ли оте ка ри ще бъ
дат обу че ни в ком пю тър ни 
умения, пре дос та вя не на 
но ви ус лу ги и мо де рен 
биб ли оте чен мениджмънт. 
Програмата е на со че на 
към нуж ди те на обик но
ве ния българин, ка то це ли 
по ви ше но ка чес т во на ус
лу ги те в об щес т ве ни те 
библиотеки.

Главният биб ли оте кар 
и пред се да тел на ко ми
си ята за кул ту ра в ОбС 
– Криводол Христина 
Борисова да де под роб
ни ра зяс не ния за та зи 
програма. На тър жес т во
то при със т ва ха кме тът на 
Община Криводол инж. 
Николай Иванов, пред

се да те лят на Общинския 
съ вет Илия Перчинков, 
Красимира Кънева – пред
с та ви тел на зве но то за 
уп рав ле ние на прог ра ма та 
и об лас тен координатор, 
Силвия Врачовска, ди
рек тор на биб ли оте ка 
“Христо Ботев” във 
Враца. 840 са би ли кан
ди да ти те за прог ра ма та 
от 249 общини. По то
зи про ект се учас т ва в 
Националната ком пю тър
на мултимедия. И гор дост 
и ус пех е за Криводол, 
че е вклю чен в та зи 
програма. Такива мис
ли из ра зи инж. Николай 
Иванов ко га то от к ри ку
тур ноин фор ма ци он ния 

център, ка то поз д ра
ви всич ки за ус пе ха на 
библиотеката. Той по да ри 
за лят на та чи тал ня спен
сер за вода. Бе по да ре на и 
кар ти на от обин с ки те съ
вет ни ци Петър Комитски 
и Ангел Иванов. Деца от 
“Творческата Вапцарова 
ра бо тил ни ца”, с бе ли фла
нел ки с ем б ле ма та на 
тях “Глобални биб ли оте
ки”, из не со ха ли те ра тур на 

програма.
Културноин фор ма ци он

ни ят цен тър е с 6 нас тол ни 
компютъра, един лап
топ – мултимедия, къ де то 
се снима, екран, ко пир
на техника. Интернетът 
е безплатен, с без п ла тен 
дос тав чик ка бел на те ле ви
зия “Михайлов” – Враца, 
обо руд ва не на фир ма 
“БЕТОТ” ООД с уп ра ви
тел Ивайло Тотев, кой то е 
спон сор на библиотеката.

Христина Борисова из
ра зи сво ята бла го дар ност 
към кме та инж. Николай 
Иванов, Общинския съ
вет и мно жес т во то 
доброволци, ко ито са 
доп ри нес ли биб ли оте ка
та да ста не не що по ве че 
от оазис за кул ту ра и ду
хо вен жи вот и за ус пе ха 
за включ ва не то й в из
б ра ни те за ма щаб на та 
ин фор ма ция биб ли оте
ки…■

Оазис на бо га та кул ту ра
и ду хо вен жи вот Библиотека

“Н. Й. Вапцаров”
спе че ли про ект за
включ ва не в 
прог ра ма та “Глобални 
биб ли оте ки”
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Диана СИРАКОВА
Смесен хор „Видин” към чи та ли

ще „Цвят” е съз да ден през 1949 г. под 
име то „Боян Чонос”. През 1993 г. е пре
име ну ван на „Видин” и ве че по ве че от 
60 го ди ни рад ва по чи та те ли те на хо ро
во то из кус т во не са мо във Видин, а в 
стра на та и чужбина. Носител е на на ши 
и меж ду на род ни отличия. Гастролирал 
е в Унгария, Румъния, Югославия, 
Русия, Великобритания, Германия, 
Италия, Франция и др. През го ди ни
те хо рис ти те са пе ли под ди ри ген т с ки те 
пал ки на ре ди ца из вес т ни на ши ди ри
ген ти ка то Валентин Бобевски, Андрей 
Андреев, ба ща и син Ангелоеви и 
много други. И се га ди ри ген тът на хо
ра е из вес т но име в му зи кал ни те сре ди 
 Аспарух Лисов, а зад пи ано то – пер
фек т на та Албена Лисова. 

Днес хо рът не е тол ко ва голям, как
то някога. Но и сега, как то и пре ди 
тук е съб ран цве тът на ви дин с ки те 
певци. И не ми на ва праз ни чен кон
церт без тях но участие. Още се го во ри 
за съв мес т на та им изя ва със сръб с ки
ят хор от град Зайчар в Катедралният 
храм „Св. Димитър. С ин те рес се пос

ре щат и кон цер ти те със ви дин с ка та 
симфониета. Репертоарът е ин те ре
сен и разнообразен, пре циз но из б ран от 
ди ри ген та Лисов. Хористите из пъл ня
ват про из ве де ния от раз лич ни сти ло ве 
и епо хи – и всич ко с ед нак ва ле ко та 
– лю би те ли те на хо ро вото из кус т во мо
гат да чу ят твор би на Добри Христов, 
Чайковски, Моцарт, Константин 
Илиев... С осо бен па тос и ат рак тив

ност пев ци те из пъл ня ват бъл гар с кия си 
репертоар, в кой то са вклю че ни и твор
би на фолк лор на основа. 

Преди Коледа хор „Видин” го сту ва 
на сво ите ко ле ги във Враца, а за ве
лик ден с ки те праз ни ци ко лек ти вът пя 
в град Монтана. Често „от с ка чат” и до 
Зайчар, къ де то имат мно го почитатели. 
Сега ре пе ти ци ите са пос ве те ни на пред
с то ящи ят тра ди ци онен са мос то яте лен 

кон церт в края на твор чес кия сезон. 
Видин е град с бо га та тра ди ция в хо

ро во то пеене. Някога тук има ше 4 хора 
и все от кла са – с бо гат ре пер то ар и из
к лю чи тел ни изпълнители. Днес хор 
„Видин” е един с т вен в града, но ин
те ре сът на ви дин ча ни към то зи вид 
из кус т во не е намалял, ко ето доказва, че 
въп ре ки скеп ти циз мът на ня кои – хо ро
во то пе ене има мяс то и в но вия век.■

Смесен хор „Видин” рад ва 
по чи та те лите си по ве че от 60 г.
Певците подготвят 
традиционен
самостоятелен
концерт

Драган РАДЕВ
Романът „Градината с раз пя ти ето” е 

найно ва та кни га на пи са те ля Мартен 
Калеев. Трудно обоз рим роман. Каквото 
и да кажеш, все ще е мал ко и все ще 
е непълно. Спазена е „ре цеп та та” на 
Андре Мороа – вът ре има и че ти ри
те неща: любов, религия, бо га та ши и 
загадка. Разбира се, има още тол ко ва 
мно го неща...

Пред нас е ро ман с кръ го ва ком по зи
ция – от къ де то започва, там завършва. 
Макар и не съвсем.

„Градината с раз пя ти ето” е ед но го
ля мо сти хот во ре ние за чо веш ка та 
мъка, за съп ро ти ва та на чо ве ка в нес
кон ча ема се рия от бит ки за оцеляване. 
Повествованието е ли ри чес ко и се во ди 
от име то на глав ния герой, изос та ве ния 
от ро ди те ли те си Йоан Найденов. Той е 
ед на из пъ на та до пре дел струна, го то ва 
да се скъ са все ки мо мент под на по ра на 
си раш ко то страдание. 

Самотата му е тол ко ва голяма, че поч
ти ни кой ни ко га не се об ръ ща с име то 
му към не го в ин тим но то му общуване, 
а то ва осе за тел но я под чер та ва и 
засилва. Как не се скъс ва при не ве ро ят
ни те изпитания, е нап ра во не по нят но за 
нор мал ни те ни представи.

Прочиташ на един дъх та зи книга, 
ко ято те раз тър с ва със своя драматизъм. 
Негови но си те ли са ви на ги антиподите, 
а тук те са в изо би лие и са пред с та ве ни 
из к лю чи тел но плас тич но и ню ан си ра но 
– и сред „съ ка фез ни ци те”, и меж ду тях 
и учи те ли те и възпитателите, и меж ду 
тях и де ца та от града. 

Ако тряб ва да се раз га дае ме та фо ра та 
на заглавието, то тя тряб ва да се по тър
си в из по вед та на Джилянов – теж ка е 
бит ка та на орисаните.

Основната сю жет на ли ния е прид ру
же на от преп ли та щи се с нея сю жет ни 
линии, ко ито зву чат по ли фо нич но ка
то в ора то рия за чо веш ко то стра да ние 
и по бе да та над него. Нито ли ри чес ки те 
отстъпления, ни то ре тар да ци ите – ни
що не на ма ля ва през всич ки те стра ни ци 
ин те ре са на чи та те ля към ос нов на та 
интрига, за що то всич ко слу жи са мо на 
неп ре къс на то то из бис т ря не на ав то ро
вия замисъл.

Не е вярно, че то ва е ро ман са мо 
за прехода. При всич ки епо хи до мо
ве те за си ра ци са би ли неуютни, а 
осо бе но ко га то слу жи те ли те в тях  не 
са мо са се оеснафили, очиновничили, 
корумпирали, но са ста на ли без душ ни и 
апатични. И пре ди пре хо да в те зи учи
ли ща де ца та без над зо ра на въз рас т ни те 
в спал ни те по ме ще ния и през сво бод
но то вре ме са се дър жа ли по меж ду си 
по за ко ни те на джун г ла та – сил ни те 
са из де ва тел с т ва ли над слабите. Точно 
юм руч но то пра во раз ши ря ва вре ме

ви те рам ки на романа, ни що че тук са 
на ли це джи есе ми те и ком пют ри те с 
интернета. Даже про то ти път на ед на 
Цена Берковска не е от днеш на та епоха, 
но в ро ма на ге ро иня та се под ви за ва 
през прехода.

Една гроз на ду ма ка то лайт мо тив се 
пов та ря в ця ло то по вес т во ва ние – учи
ли ще то с об ще жи ти ето на си ра ци те 
е на ре че но „ин ку ба тор” –  не го ви
те пи том ци в нея вла гат оби да та си, 
т.е. огор че ни ето си, а външ ни те вла
гат през ре ни ето си към тях, ма кар 
че точ но тях но то по ве де ние е до ве
ло до по ява та му. И едните, и дру ги те 
знаят, че там жи ве ят зах вър ле ни те де
ца на обществото. Пренебрегнатите. 
Унизените. Този лайт мо тив про низ ва 
всич ки страници. 

Читателят не усет но е до ве ден до 
по зи ци ята на ис к ре но то със т ра да
ние и про тест сре щу съ щес т ву ва що то 
положение, из ход от ко ето не му е 
подсказан. Само е загатнат. На гър ба на 
пос лед на та ко ри ца на книгата. 

Езикът на ав то ра е език не са мо на 
прозата, но и на лириката. Това му при
да ва 

свежест, оригиналност, 
пос то ян на приповдигнатост, а на мес
та и за вид на патетика. Нещо мно го 
труд но за постигане, ко ето се е уда ва
ло на мал ци на бъл гар с ки пи са те ли ка то 
Йовков и Каралийчев. Мартен Калеев 
е ус пял да на ме ри ба лан са меж ду ли
ри ка та и прозата, без да на ру ши ни то 
за миг мярката. Речевите ха рак те рис
ти ки на ге ро ите са шлайфа ни тол ко ва 
търпеливо, че зву чат ес тес т ве но и 
ненатрапчиво. Одухотворяването на 
ге рои ка то Йоан Найденов, Джето, учи
те ля по ге ог ра фия Костадин Джилянов 
и про фе сор Галилей Симеонов е до ве

де но до съ вър шен с т во с по мощ та на 
бе зу кор на ре че ва стилизация. Тя не е 
стран на до ри за глав ния герой, от чи ето 
име се во ди повествованието, за що то 
бъ де щи ят та лан т лив ху дож ник е че тя ща 
личност, а и  мо же да раз каз ва от по зи
ци ите на позря ла възраст. 

Четейки романа, чи та те лят си при
пом ня Йовковия фи нал на „По жи ца та”: 
„Боже, кол ко мъ ка има по тоя свят, 
боже!” Но Йовков е ка зал то ва са мо с 
един не го лям разказ. А тук на 311 стра
ни ци 

мъ ка та е по ка за на в нейни те
кош мар ни повторения, 

кое от кое почудовищни. Тук се сре
ща ме с она зи драс тич на агресия, ко ято 
нах лу от ек ра ни те след 10 но ем в ри 1989 
г., нав ле зе и в ма со ви те училища, а в 
пред с та ве ния „ин ку ба тор” е при чи на за 
ес ка ли ра що из де ва тел с т во на посил
ни те над послабите, за не нор мал ни 
издевателства, поз на ти са мо от на цис т
ки те ла ге ри и ла ге ри те на ГУЛАГ.  

Трудно е да се ка же къ де Мартен 
Калеев е найсилен. На не го в ед нак
ва сте пен му се уда ват и пейзажите, 
и де тайли те в раз к ри ва не то на 
обстановката, и опи са ни ята на героите. 
За не го ня ма тай ни в пи са тел с ко то 
изкуство. 

Никъде не мо же да се от к рие при
със т ви ето на автора, а то ва е ве ли ко 
умение. Той са мо изобразява, не ви
дим е и не раз мах ва мен тор с ки пръст. 
Неговата про ни ца тел ност е тол ко ва 
възхитителна, че спе чел ва до ве ри ето на 
читателя. И го пре диз вик ва да се за поз
нае с ця ло то твор чес т во на писателя, 
как то и да очак ва с не тър пе ние след
ва щи те му книги. Защото „Градината с 
раз пя ти ето” е ро ман яв ле ние в съв ре
мен на та бъл гар с ка литература.■

Оратория за по бе да та 
над стра да ни ето

Калеев, Мартен. Градината с 
разпятието. БГ ПРИНТ, 2010

Мартен Калеев е ус пял да на ме ри ба лан са меж ду ли ри ка та
и прозата, без да на ру ши ни то за миг мярката


