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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

На основание чл. 69 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинското имущество

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ 
За отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на имоти –  общинска собственост, 

във връзка с чл.14, ал. 1, ал.2 и ал.7 от Закона за общинската собственост
и чл. 56, ал.1 от Закона за устройство на територията   

Заявления за допускане до участие в търга се приемат в стая 102.
Тръжни документи се закупуват  и получават от касата в стая 102

Депозит  се  внася на касата в стая 501.
Краен срок за закупуване на тръжни книжа, внасяне на депозит и 

подаване на заявления е 15.00 ч. на 13.07.2011 г., 
а за повторния търг е 15.00 ч. на 20.07.2011 г.

                                                                                                                            За справки: тел. 394 239

ОБЩИНА  МОНТАНА
3400 Монтана, ул.”Извора”1, тел:(096) 394 208,
факс: 300401, е-mail: mayor@montana.bg

№ Наименование и описание
на обекта на търга

Дата, час и място
на провеждане
на търга

Повторен
търг при 
неспечелен
обект

Начална 
тръжна 
цена (лв.)

Депозит  (лв.) Цена на 
тръжни 
документи
(лв.)

1. Терен №1 от 65.00 кв.м. и №2 
от 120.00 кв.м. /общо 185.00 
кв.м/ за остъкляване на навес 
за сезонно ползване към 
ресторант  „Плаза”, находящ 
се бул. „Трети март” № 92 гр. 
Монтана

14.07.2011 г.
13.30 ч.
община
Монтана

21.07.2011 г.
13.30
община
Монтана

444.00 1332.00 50.00

2. Терен от 30.00  за услуги /
стъпала/ за обслужаща 
дейност към заведение „Блейк 
лейбъл”, нахо- дящ се в УПИ 
ІІІ и ХІV, кв.121  гр. Монтана 

14.07.2011 г.
 14.00 ч.
Община
Монтана

21.07.2011 г.
 14.00 ч.
Община 
Монтана

   54.00 162.00
 

50.00

3. Терен от 12.00 кв.м. за 
поставяне на павилион 
за продажба на закуски 
и безалкохолни напитки, 
находящ се на ул.„Ан. Кънчев» 
№23 гр.Монтана

14.07.2011 г.
14.30 ч.
Община
Монтана

21.07.2011 г.
14.30 ч.
Община 
Монтана

18.00 54 50.00

Още на 7-годишна възраст ми 
възложиха да паса кравите, 

юницата и коня, за които изцяло се 
грижех. Родителите ми щадяха и глезеха 
сестра ми Славка, тъй като „тя била 
слабичка” и не можела да отговаря 
на изискванията на пастирлъка. За 
кравите и коня преди мен се бяха 
грижели последователно Евгени, а 
сестра ми Мара дори яздеше кобилата. 
Когато дойде ред на Славка, нейните 
задължения като пастирка бяха 
прехвърлени на мен, въпреки че беше с 
5 години по-голяма от мен, а аз бях още 
7-годишен и не ходех на училище.

- Она, мале, е слабичка - оправдаваше 
я майка ни. – Не може да ги пасе. Ще 
ги опусне да направят пакост в чуждите 
ниви. Пък и е страхлива. Не е като кака 
ви Мара. Ти си момченце. Я виж – цял 
мъж. Ти по можеш да пасеш добитъка.

Съгласявах се. Щом съм вече мъж! 
Но имаше един малък проблем. Аз в 
действителност си бях още малък и 
не можех да яхам кобилата. Тя беше 
кротка и дресирана и не се нуждаеше 
от управление. Знаеше сама пътя 
до пасището и обратно. След като 
отвързвахме сутрин кравите за паша, 
баща ми ме поставяше на гърба на 
кобилата. Хващах се здраво с едната 
ръка за гривата й, а с другата вземах 
остена и подкарвах стадото. С мен 
неизменно тръгваше и нашето куче. 
Така пристигахме на ливадата на Дзидо. 
Там се смъквах от гърба на кобилата. 
Връзвах я с въже за някое дърво и 
поемах функциите си на пастир. Това 
вършех с удоволствие. Чувствах се 
отговорен. На връщане за дома на обяд 
нямаше кой да ме качи на гърба на 
кобилата. Пасището бе непосредствено 
до лозето ни, където имаше ниска 
клонеста ябълка. Аз прикарвах кобилата 
до дървото. Покатервах се на него и 

оттам скачах като котка на гърба на 
кобилата. Хванал се здраво за гривата 
и юздата, подкарвах кравите обратно и 
благополучно пристигахме у дома. Така 
два пъти на ден. Понякога обаче номерът 
с ябълковото дърво не ставаше. Въпреки 
че кобилата бе кротка и дресирана, 
случваше се така, че тъкмо когато скачах 
от дървото, за да я обяздя, тя мръдваше 
настрани и аз тупвах на земята. 
Понякога това се повтаряше по няколко 
пъти. Друг път кобилата се заинатяваше 
и не искаше да се приближи до дървото. 
Аз се разплаквах. Добри хора от 

близките ниви идваха и ми помагаха.
- Дочо, що ленкяш, бе? – питаше дядо 

Спас Маринов.
- Ами, не мога да се кача на кобилата. 

Тя бяга и не иска да се доближи до 
ябълката. И дядо Спас ми решаваше 
въпроса.

Случваше се и друго. На връщане от 
пасището по обяд кравите се спираха 
на реката на водопой. Кобилата също. 
Когато е много горещо, кобилата отиваше 
в по-дълбокото на вира и така както съм 
на гърба й, лягаше във вира. Жените от 
съседните дворове изпищяваха:

- Леле, детето ще се удави!
Но детето не се удавяше. Докато 

кобилата се гласеше да легне във вира, 
аз скачах настрана, за да не ми застъпи 
краката. Дърпах поводите й и тръгвахме 
за дома, доволни от хладката баня.

Насред южната граница на двора, 
досами каменната ограда се издигаше 

като великан старият дуд. Дядо ми 
Трифон разказваше, че откак го помни, 
тоя дуд си е все такъв огромен и величав. 
Нашият вековен дуд раждаше дуди, 
които бяха нашият десертен плод през 
цялото лято. Щом докарвах кравите от 
паша, аз се покатервах и ядях дуди до 
насита. Ръцете и устните ми ставаха 
мастиленосини, но на това не обръщах 
внимание. Сестра ми Славка не можеше, 
или не смееше, да се качва, та аз й 
тръсвах клоните и тя събираше дудите 
в кошничка. Така всеки ден. Трябва да 
призная, че никога в живота си не съм ял 

по-сладък плод от нашите дуди!...
Един ден всички от дома бяха на 

работа. Оставили бяха сестра ми Славка 
да пази къщата. Връщайки се с кравите, 
прегрят от слънцето и изгладнял, попитах 
какво има за ядене.

- Чорба – отговори ми тя. – Много е 
блага. Искаш ли да я опиташ?

И ми подаде пълна лъжица да я 
опитам. Вместо супа беше гребнала от 
помията на прасето. Разбрал измамата и 
обидата, аз я погнах да я бия. Бях вече 
позаякнал и я надвивах. Тя като котка се 
покатери на големия дуд пред къщата. 
Аз също се покатерих, за да я хвърля от 
дървото. Тя изпищя. Случайни минувачи 
извикаха по мен и аз я оставих.

Ще разкажа само още един случай 
от шмекериите и хитрините на сестра 
ми Славка. У нас има поверие, че който 
кихне пръв на Бъдни вечер, на него ще 
се подари първото агне или първото 

новородено теленце. На една Бъдни 
вечер, след като всички бяхме изтеглили 
късметите от баницата, Славка изчезна 
от софрата. Тя винаги знаеше в кое парче 
от баницата е парата, тъй като все се 
въртеше около мама, докато правеше 
баницата и разпределяше късметите. 
Изведнъж я видяхме клекнала зад 
печката, като се разкиха неудържимо. 
Беше отворила пахарчето с лютия 
червен пипер. Тя не само се разкиха, 
а се и разкашля, но изпусна и разсипа 
пипера. Аз ако бях направил тая пакост, 
непременно щях да отнеса пердаха. Но 
нея я глезеха.

- Она, мамина, е толкова слабичка, че 
няма къде да я удариш.

- Глезете! Глезете я – възмущаваше се 
по-голямата ми сестра Мара. – Тя един 
ден ще се качи на главите на всички ни! 
И го направи.

На Нова година ходех да сурвакам 
близки и роднини. Бях си изкарал 10 
лева. Тя се чудеше как да ми ги вземе. 
Реши, че юницата Живка е нейна. 
Предложи ми да я купя за 10 лева. 
Написа договор. Аз отидох при дядо 
Трифон да се посъветвам дали е на 
сметка да купя юница за 10 лева. Дядо 
явно се бе включил в шегата. Каза ми, 
че е много изгодно да се купи юница на 
такава цена. Тя написа договора, в който 
включи клауза, че в случай на неустойка, 
да заплатя двойно сумата. Договорът 
ме задължаваше да паса юницата и 
майка й, тъй като аз все още роптаех, че 
пререждам кака си Славка в пастирлъка. 
Като свидетели се подписаха дядо ми 
Трифон и Петко Котлара. Значи няма 
мърдане. Пастирлъкът ми бе узаконен с 
договор!

Понякога сестра ми Славка си 
позволяваше и по-лоши шеги. 

Из подготвената за печат
книга „Времена”

Пастирчето
Документален разказ от Трифон МИХАЙЛОВ

Никола ЛИСИЧКОВ
Някога най-бо гат бе фон дът „Обществено оси гу ря ва не” 

на работниците. От не го се оси гу ря ва ха безработните, ин-
с пек ци ята на тру да и прес то ите без работа. Зъболечението, 
ле ку ва не то в болницата, по чив ки те и ле ту ва не то съ що ид-
ва ха от него. За ра бот ни ци те има ше кли ма тич на стан ция в 
с. Бързия, Берковско. Тя бе ше раз по ло же на вля во на пъ тя за 
Петрохан и София, бли зо до гор с ко то стопанство.

До стан ци ята се на ми ра ше и ле то ви ще „Наше ог ни ще”. Тук 
еже год но ра бот ни чес ки те син ди ка ти из п ра ща ха свои чле но ве 
без п лат но на почивка. Летовището бе под пок ро ви тел с т во то 
на Констанца Ляпчева, съп ру га та на Андрей Ляпчев. От 1 до 
25 юли 1941 г. два ми на от Лом – аз и Иван Димитрашков, бях-
ме из п ра те ни на по чив ка в летовището. Двете по ме ще ния в 
гората, за оби ко ле ни от борове, по би ра ха 100 човека. От ця ла-
та стра на има ше почиващи. При от ли чен ре жим пре ка рах ме 
25 дни.

Сутрин гимнастика, закуска, в 10 ча са – пак закуска, обя дът 
– калоричен. Всеки ден се ко ле ше ня кой от бал кан с ки те ов-
ни и се гот ве ше мно го вкусно. Десертът бе ше плодове, ко ито 
ид ва ха от София с рейса. За въз ду ха ня ма как во да се говори. 
Вечер – ла ге рен огън, песни, тан ци и хора. Бяхме са мо мъже. 
Имаше и ед на жена, ко ято ни ува жа ва ше всич ки ка то ней ни 
синове. В по ме ще ни ята ца ре ше об раз цо ва чистота. Всеки ден 
по два ма се тру де ха в кухнята. Сервитьори си бях ме ние. В 
сво бод но то вре ме иг ра ех ме фут бол и волейбол. Униформата 
ни бе ше бе ли фла нел ки и чер ни гащета. Подарък от г-жа 
Ляпчева.

Преди да си заминем, ми на вах ме на ме ди цин с ки преглед. 
За 25 дни бях над дал 12 килограма. Тези дни ос та на ха не заб-
ра ви ми за мен – са мо сним ки те ви на ги ме връ щат към оно ва 
щас т ли во време. Вярвам, че мо ята пуб ли ка ция в лю би мия 
ми вес т ник и всички, ко ито все още са живи, мно го ще се за-
рад ват и ще си спом нят за прек рас ни те 25 дни, пре ка ра ни в 
ле то ви ще то през 1941 г.

След Девети сеп тем в ри лик ви ди ра злат ния фонд 
„Обществено оси гу ря ва не”. Ликвидираха и летовището, аз ня-
кол ко пъ ти на път за София след то ва ми на вах и виж дах са мо 
жал ки те ос тан ки от раз ва ле ни те сгради. Дано се га на ши-
те де мок ра ти го вър нат пак – за по чив ка та на работника, 
такава, как ва то бе ше преди.■Пи
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„Нашеогнище”



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

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.

29 юни - 6 юли 2011
►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР Д-р Даниела 

Стоянова
oбщопрактикуващ 
лекар,
специалист  по
обща медицина

Всеки работен ден
от 8,00 до

13,00 часа.

Набира 
пациенти
Тел. за контакти: 
096 389 346

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

ТПК “Септември” – Монтана
произвежда:

•дюшеци,маси–холнии
кухненски,истолове

•Отдавапомещенияподнаем
заофисиипроизводство
Има сво бод ни по ме ще ния

в Битов ком би нат – за офиси
Монтана, ул. “Индустриална” 8, 
те л. /факс: 096/305 802  – гл. счетоводител

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

Подходящозаскладилимагазин.
0888 654 693

Офисът на “Интерамерикан България” ЗАЕД 
се пре мес ти на нов адрес:
Монтана, ул. “Любен Каравелов” № 4.

Велизар Николов Илиев, 
мениджър

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

“МОНТКОМЕРС” ООД
► Работно облекло, 

ремъци, лагери, гуми, 
семеринги, греси, 
полиетилен, маркучи, 
карбид, сезал, 
гвоздеи, лич ни 
пред паз ни средства

Монтана, ул. “Индустриална” 27, 
тел. 096/300 778; 0894/60 88 40
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с 29 † Св. пър во вър-
хов ни апос то ли Петър 
и Павел (Петровден) 

ч 30 * Събор на св. 
слав ни и всех вал ни 
12 апос то ли

п 1 Св. безсребр. 
Козма и Дамян. 
Възвръщане чес т ни те 
мо щи на преп. Йоан 
Рилски чу дот во рец 

с 2 Полагане чес т-
на та дре ха на Пресв. 
Богородица във 
Влахерна 

н 3 † Неделя след 
Петдесетница. Св. 
мчк Иакинт. 

п 4 Св. Андрей, 
архиеп. Критски 

в 5 Преп. Атанасий 
Атонски. Преп. 
Сергий Радонежки 
Чудотворец. 

с 6 Преп. Сисой 
Велики. Св. свщмчк 
Валентин.■

Обществена 
пе рал ня 
хи ми чес ко 
чистене

♥ Пране, сушене, пар но гла де не
на спал но бельо, дрехи,
оле ко те ни за вив ки и др.
♥ Почистване и бо ядис ва не
на ко же ни дрехи.

Монтана, ул. “Цар Борис III” 17-Б
GSM 0888 69 79 24

Наградени в
ли те ра тур ни я кон курс

“Дядо Йоцо гле да”
Жури в състав: Трендафил Василев, 
Благовеста Касабова и Светла Дамяновска 
раз г ле да и оце ни учас т ву ва щи те с ху-
до жес т ве ни раз ка зи в кон кур са “Дядо 
Йоцо гле да“, обя вен от Община Мездра, 
Туристически ком п лекс “Дядо Йоцо гле да“ и 
Съюза на бъл гар с ки те писатели. Бяха при-
съ де ни след ни те наг ра ди :
I наг ра да  за  “Мушамената тет рад ка “ 
    от Петя Цолова, гр. София
II наг ра да за “Толкова далече, тол ко ва близ-
ко “ от Петър Искренов, гр. София
III наг ра да за “Невена и Орфеевото цве те“
     от Мария Павлова, гр. Пловдив.
Отличие по лу ча ва раз ка зът  “Зелено“ от 
Димитринка Ненова, гр. Варна, и “Диви гъ-
лъ би“ от Иван Георгиев, с. Ягодово.■ Слово 
плюс

 Новата стъл ба е ле ко пре мес те на по ра ди опас-
ност от па да щи ка мъ ни и те ча ща во да по скло на 
на  планината. Честите и по рой ни ва ле жи през май 
и юни са ос нов на при чи на за раз ру ша ва не то на ин-
ф рас т рук ту ра та на екопътеката. В мо мен та тя мо же 
да се пре ми на ва на пъл но безопасно, ка то ту рис ти-
те тряб ва да вни ма ват за хлъз га ви учас тъ ци бли зо до 
ре ка та и водопада. В слу чай на пов ре де на ин ф рас-
т рук ту ра по все ки от ин терп ре та тив ни те марш ру ти 
мо же те да сиг на ли зи ра те на те ле фон 66 58 49 или в 
Природозащитен цен тър „Натура” на тел. 66 03 18. 

Екипът на Дирекция на при ро ден парк „Врачански 
Балкан” по же ла ва на всич ки гос ти и граж да ни на гр. 
Враца при ят на раз ход ка и от дих сред природата!■

Обновена е
врачанската
екопъ те ка

През ми на ла та сед ми ца слу жи те ли 
на при ро ден парк „Врачански
балкан” под ме ни ха пад на ла
стъл ба по врачанската екопътека
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На основание чл. 69  от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинското имущество

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С  ЯВНО НАДДАВАНЕ
За отдаване под наем  на земеделска земя от

Общинския поземлен фонд в землищата на община Монтана
1. На 15.07.2011 г. и повторен търг при неспечелен имот на 22.07.2011 г.

№ Наименование и описание на  имотите
час на 
провеждане 
на търга

Начална 
тръжна цена 
(лв.)

Депозит 
(лв.)

Цена на 
тръжни 
документи
(лв.)

1
Идент. 48489.26.507 в местн. „Пръчов дол“,
нива, 1 534 кв. м., VІ кат. в землището 
на гр. Монтана, за срок 5 г.

13.00 ч. 19.56 4.90 15.00

2 №017044 в местн. „Ямите“, ливада, 10.990 дка,
IХ кат. в землището на с. Николово, за срок 6 г. 13.15 ч. 42.20 10.55 15.00

3 №525004, ливада, 12. 424 дка, VI кат. в землището
на с. Д. Белотинци, за срок 6 г. 13.30 ч. 101.38 25.00 15.00

За отдаване под наем за срок от 5 г. на  земеделска земя от Общинския
поземлен фонд в местността „Под село“ в землището на с. Габровница

№ Наименование и описание на  имотите
час на 
провеждане 
на търга

Начална 
тръжна 
цена (лв.)

Депозит 
(лв.)

Цена на 
тръжни
документи
(лв.)

4 №017001, начин на трайно ползване
нива, 0.854 дка, VI категория 13.45 ч. 10.89 2.70 15.00

5 №017003, начин на трайно ползване
нива, 0.467 дка, VI категория 14.00 ч. 5.95 1.50 15.00

6 №017004, начин на трайно ползване
нива, 0.399 дка, VI категория 14.15 ч. 5.08 1.30 15.00

7 №017005, начин на трайно ползване
нива, 2.970 дка, VI категория 14.30 ч. 37.87 9.50 15.00

8 №017010, начин на трайно ползване
нива, 0.642 дка, VI категория 14.45 ч. 8.19 2.00 15.00

9 №017016, начин на трайно ползване
нива, 0.371 дка, VI категория 15.00 ч. 4.73 1.20 15.00

10 №017017, начин на трайно ползване
нива, 0.557 дка, VI категория 15.15 ч. 7.10 1.80 15.00

11 №017020, начин на трайно ползване
нива, 1.003 дка, VI категория 15.30 ч 12.79 4.00 15.00

12 №017022, начин на трайно ползване
нива, 1.246 дка, VI категория 15.45 ч 15.89 4.00 15.00

13 №017024, начин на трайно ползване
нива, 3.366 дка, VI категория 16.00 ч. 42.92 11.00 15.00

14 №017025, начин на трайно ползване
нива, 16.041 дка, VI категория 16.15 ч. 204.52 51.00 15.00

15 №017028, начин на трайно ползване
нива, 1.467 дка, VI категория 16.30 ч. 18.70 5.00 15.00

16 №017031, начин на трайно ползване
нива, 0.418 дка, VI категория 16.45 ч. 5.33 2.00 15.00

17 №017036, начин на трайно ползване
нива, 5.356 дка, VI категория 17.00 ч. 68.29 17.00 15.00

2. На 18.07.2011 г. и повторен търг при неспечелен имот на 25.07.2011 г. за отдаване под наем за срок от 5 г. на 
земеделска земя от Общинския поземлен фонд в местността „Под село“ в землището на с. Габровница 

№ Наименование и описание на  имотите
час на 
провеждане 
на търга

Начална 
тръжна 
цена (лв.)

Депозит
 (лв.)

Цена на 
тръжни 
документи
(лв.)

18 №017038, начин на трайно ползване
нива, 0.333 дка, VI категория 13.00 ч. 4.25 1.00 15.00

19 №017044, начин на трайно ползване
нива, 7.157 дка, VI категория 13.15 ч. 91.25 22.80 15.00

20 №017046, начин на трайно ползване
нива, 0.300 дка, VI категория 13.30 ч. 3.83 1.00 15.00

21 №017048, начин на трайно ползване
нива, 2.619 дка, VI категория 13.45 ч. 33.40 8.35 15.00

22 №017050, начин на трайно ползване
нива, 2.345 дка, VI категория 14.00 ч. 29.90 7.50 15.00

23 №017055, начин на трайно ползване
нива, 6.099 дка, VI категория 14.15 ч. 77.76 19.50 15.00

24 №017056, начин на трайно ползване
нива, 9.076 дка, VI категория 14.30 ч. 115.72 29.00 15.00

25 №017060, начин на трайно ползване
нива, 2.308 дка, VI категория 14.45 ч. 29.43 7.40 15.00

26 №017062, начин на трайно ползване
нива, 3.690 дка, VI категория 15.00 ч. 47.05 11.80 15.00

27 №017064, начин на трайно ползване
нива, 0.795 дка, VI категория 15.15 ч. 10.14 2.50 15.00

28 №017066, начин на трайно ползване
нива, 0.594 дка, VI категория 15.30 ч 7.57 1.90 15.00

29 №017069, начин на трайно ползване
нива, 2.342 дка, VI категория 15.45 ч 29.86 7.50 15.00

30 №017071, начин на трайно ползване 
нива, 2.906 дка, VI категория 16.00 ч. 37.05 9.30 15.00

31 №017072, начин на трайно ползване 
нива, 0.937 дка, VI категория 16.15 ч. 11.95 3.00 15.00

32 №017074, начин на трайно ползване 
нива, 0.376 дка, VI категория 16.30 ч. 4.80 1.20 15.00

33 №017076, начин на трайно ползване 
нива, 0.762 дка, VI категория 16.45 ч. 9.72 2.40 15.00

34 №017077, начин на трайно ползване 
нива, 1.261 дка, VI категория 17.00 ч. 16.10 4.00 15.00

35 №017080, начин на трайно ползване 
нива, 1.124 дка, VI категория 17.15 ч. 14.33 3.60 15.00

Място на провеждане на търга – община Монтана, ет. 5, стая 503.
Заявления за допускане до участие в търга се приемат в стая 102.
Тръжни документи се закупуват  и получават от касата в стая 102
Депозит се внася на касата в стая 501, ет. V.
Краен срок за закупуване на тръжни книжа, внасяне на депозит и подаване на заявления за имотите:
по т. 1 е 15.00 ч. на 14.07.2011 г. и за повторния търг е 15.00 ч. на 21.07.2011 г. 
по т. 2 е 15.00 ч. на 15.07.2011 г. и за повторния търг е 15.00 ч. на 22.07.2011 г.
За справки:  тел. 394 239

ОБЩИНА  МОНТАНА
3400 Монтана, ул.”Извора”1, тел:(096) 394 208,
факс: 300401, е-mail: mayor@montana.bg

Вестниците винаги ще 
съществуват под една или 
друга форма. Това заяви 
изпълнителният директор 
на News Corp. Рупърт 
Мърдок в реч, озаглавена 
„Бъдещето на вестниците: 
Отвъд мъртвите дървета”, 
предаде „Асошиейтед 
прес”, цитирана от БТА. 
Според австралиеца обаче 
те трябва да претърпят 
развитие от печатното 
издание към новинарски 
продукти, които се доставят по различни начини и 
съдържанието им е съобразено с читателя. Мърдок 
добави, че онези, според които в бъдеще интернет ще 
измести вестниците, са „заблудени циници”, които не 
разбират, че онлайн светът е огромен нов пазар на жадни 
за информация потребители.

„Вярно е, че през идните години печатните издания на 
някои вестници ще намалят тиража си, но ако те дават на 
читателите достоверни новини, той ще се увеличи – чрез 
посещения на уебсайтовете, RSS, имейли и съобщения 
до мобилни телефони”, каза още Мърдок. Той сподели, 
че печатното издание му харесва на вид и на допир така, 
както на всеки друг. Магнатът коментира, че истинският 
бизнес не е да се печата върху мъртви дървета, а да се 
предоставя на читателите стойностна журналистика.

„За да сте конкурентни днес, не можете да предлагате 
стария подход към новините, в който всичко се помества 
в едно издание”, заяви австралиецът. Той обясни, че 
предизвикателството е да се използва името на вестника, 
като се позволи на читателите да изберат новините, които 
ги интересуват и да ги получат по начина, по който искат.

Мърдок даде пример с в. „Уолстрийт Джърнъл”, 
който планира да предложи три вида онлайн издания 
– безплатни новини, платена услуга и трето издание от 
финансови новини и анализи, които читателят може да 
подбира според интересите си.

Според изпълнителния директор на News Corp. в 
идния век формата на доставка може да се промени, 
но аудиторията на вестникарското съдържание ще 
се умножи многократно. „Сега хората са жадни за 
информация повече от всякога и вестниците имат 
предимство пред блогърите, защото доверието в 
тях е много по-голямо”, коментира той и допълни, 
че читателите искат това, което винаги са искали – 
достоверен източник.

Мърдок изгради един от най-големите медийни 
конгломерати в света, като започна от малък градски 
вестник, който наследи през 1952 г. Сега той притежава 
филмовото студио 20th Century Fox, кабелния и 
сателитен канал Fox News, телевизионната мрежа Sky, 
финансовата издателска компания Dow Jones & Company 
и социалната мрежа MySpase.■

Рупърт Мърдок:

Вестници винаги 
ще има,трябва
новподход

Печатът има предимство пред
блогърите, защото доверието в
него е по-голямо, смята магнатът
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Поетичен салон

In memoriam
На 13 юни 2011 г. 

на 82-го диш на въз раст по чи на

ВАСИЛ МИЛЕВ ХАРИЗАНОВ
Роден на 12.12.1928 г. 

в се ло Галиче, об ласт 
Враца, в се мейс т во то на 
босилеградски бежанци, 
въз пи та ник на Оряховската 
гим на зия и пос ле на 
Софийския университет. 

Става ор га ни за тор и пръв 
ди рек тор на Регионална биб-
ли оте ка „Христо Ботев” 
– Враца. Учител по ис то-
рия в тек с тил но то училище, 
краевед, ми на ва през 
Регионалния ис то ри чес ки 
му зей - Враца.

Автор на ре ди ца пуб-
ли ка ции в цен т рал ния и 
мес т ния печат, учас т ва в 
на пис ва не Историята на 
Враца и де ла на фа ми ли-
ята Хаджи Тошеви. Книгите 
му са към 15 и поч ти всич ки 
с ис то ри чес ка и кра евед с ка 
насоченост.

Преди 10 го ди ни нап ра-
ви пред с та вя не на кни га та 
за Ва сил Лев с ки и Галиче 
през вре ме то – нас тол на кни-
га за го ля мо то се ло Галиче с 
бо га та древ на и пос ле съв-
ре мен на история.

Поклон пред
светлата му памет!

Цоньо НЕДЕЛКИН

Александър
Стамболийски
НетрябвадаготърсимкрайМарица,
нигоретам,наЯниниграмади,
четойедух,апъкдухътептица,
въздигнатадозвезднитепампади.

Ликътмуясенспастрихадругари
вдушитесвоиипознамената,
коитосизгревеноранжразгарят
нестихващияпламъкнаборбата.

Адумитеимислитему–живи
прераждатчерноземавсяколято
вкопнежчовешкипоселащастливи
ибъдещеспокойноибогато.

НекрайМарицавпясъказарите,
нигореенаЯниниграмади–
захлябисвобода,духътмулитнал,
снародаселскиборисеистрада!

88 години от гибелта
на великомъченика
Александър Стамболийски

Ели ТОМИНСКА
На 27 юни т.г. почина писателят-

земляк Георги Алексиев. Роден е в 
сър це то на Поцибрието – с. Котеновци, 
днес част от с. Якимово. Израснал в 
него, учил в Лом, по пил ду ха и ма ги ята 
на своя ро ден край. Ма кар че от дав на 
жи вее в до ли на та на траките, Пловдив, 
ос та ва за ви на ги ве рен на своя из с т ра дал 
и лю бим Северозапад. През всич ки-
те му ро ма ни – “Кръстопът на об ла ци” 
(1973), “Духовете на Цибрица” (1978), 
“Горещници” (1981), “Добър ден, не-
удач ни ко” (1989), “Господ е бо лен” 
(1991) и “Върколакът” (1997), как то и в 
сбор ни ци те с но ве ли и раз ка зи “Засука 
се вих руш ка” (1971), “Разпятие” (1978), 
“Разсечено не бе” (1984), “Сказание за 
Млечния път”, (1987) и “Заключване на 
гроб” (2002), ка то яр ка чер ве на ниш-
ка ми на ва жи во тът и смър т та на хо ра та 
от не го во то род но село, на хо ра та от 
Поцибрието.

В сво ите твор би Георги Алексиев съз-
да ва един въл ше бен свят, не опис ван 
от ни кой друг ав тор пре ди него. Без да 
пи ше ав то би ог ра фич ни книги, той раз-
каз ва и впли та в твор би те си своя жи вот 
и то зи на съ се ля ни те си, из г раж да 
един епи чен свят вър ху дейс т ви тел ни-
те събития, пре жи ве ни от не го вия род и 
дру ги ро до ве от с. Котеновци, в тво рби-
те му по лу чи ло ху ба во то име Драговец.

Авторът има свое виж да не за света, 
кой то го заобикаля, за нра ви те и 
обичаите, ко ито съ пътс т ват жи во та му. 
Пречупени през то зи ъгъл, те при до би-
ват осо бе на си ла и зав ла дя ват със сво ята 
тайн с т ве ност и магичност. “Още в древ-
нос т та там, на све ще на та Борованска 
могила, се сре щат две ве ри – хрис ти ян-
с ка та и езическата. Водят се спорове. 
Езичниците прок ли нат Никейския съ-
бор за това, че е по га зил нравите, 
обичаите, традицията, магията, с ко ято 
при ми ря ва сво бод ния дух. Но при-
ели но ва та вяра, за що то ид ва с четмо, с 
образ, с песен, две те ве ри се спогодили, 
оп ло ди ли и из ви си ли се ве ро за пад на-
та ма гия” – обяс ня ва в “Заключване на 
гроб” Георги Алексиев. Закърмен с ле-
ген ди те от ми на ло то и сам взел учас тие 
в ези чес ки те ри ту али на сво ята ба ба 
Вида, не го ва глав на ге ро иня в ре ди ца 
произведения, за не го не пред с тав ля-
ва труд ност да впле те всич ко то ва в 
зав ла дя ва ща литература. Съизмерват 
го с Маркес още след пър вия му ро-
ман “Кръстопът на об ла ци”. Определят 

сю же та в пос лед ния му ро ман 
“Върколакът” за кон ку рент на Стивън 
Кинг, съ пос та вят твор чес т во то му с ла-
ти ноаме ри кан с ка та литература, а то си е 
наше, българско, северозападно. Защото 
имен но с та зи ма гия омайват и Йордан 
Радичков, и Георги Марковски. Разбира 
се, все ки я пред с та вя по сво ему и за то-
ва ос та ва неповторим. Георги Алексиев 
има своя не из мис лен свят, сил но и чет-
ли во ре ли ги оз но оц ве тен имен но от 
оби ча ите – ези чес ки и християнски, в 
лом с ки те и ци бър с ки те села. Всичките 
му произведения, не за ви си мо от 
сюжета, са сил но на си те ни с фолк-
лор ния из раз на то зи край. Социално 
– ис то ри чес ко то би тие на на ци ята той 
ус пя ва да пре да де чрез жи во та в с. 
Драговец. Много чес то при не го але го-
рич но то и ре алис тич но то се преп ли тат 
и сливат, под сил ва ни от пред с та ве ни-
те ри ту али и обичаи. Огнян Сапарев 
казва: “За Георги Алексиев со ко ве-
те на древ ни те оби чаи и пре да ния не са 
пресъхнали: те са част от жи вия живот, 
а не мър т ва ге ог раф с ка орнаментика.”

Ако над ник нем в раз ка за “Змей” от 
пос лед на та кни га на ав то ра “Заключване 
на гроб”, от но во ще срещ нем хо ра та от 
Драговец. Загрижени за реколтата, ко ято 
су ша та унищожава, те опит ват мно го 
на чи ни да уми лос ти вят небето, но все 
безуспешни. Накрая при бяг ват към най-
древния, към ези чес кия – го не не то на 
Змей и от пуш ва не то на не бе то за дъжд. 
И ще ви дим дра гов с ки те же ни и мъ же в 
ма ги чес ко представление, за ко ето че-
тем и при ема ме с любопитство, до ри 
по ня ко га с неверие, а то си е би ло част 
от би та и жи во та на те зи бли зо до зе мя-
та хора. И нак рая раз ка зът по бъл гар с ки 
ще за вър ши с кръш но то хо ро на мег да на 
под спа си тел ни те кап ки дъжд.

Не по-мал ко ко ло ри тен е сю же тът 
на раз ка за “Клошари”. И тук мъ ка та 
и тре во ги те на хо ра та раж дат мо лит-
ви те към Бога и ко га то те не помагат, 
тър сят за по мощ древ ния кло шар с ки 
обичай. Клошарите иг ра ели по се ла та 
от Поцибрието вся ка го ди на за здра ве и 
спо лу ка на хората, го не ли зли те ду хо-
ве и но се ли на деж да за добро. И днес 
в Златията се пра ви съ бор на Калош, 
от ня кои пом нен и свър зан с ми на ли те 
иг ри на мъжете, на по до бя ва щи ку кер-
с ки те игри, но на ис ти на все още жив 
в спо ме ни те и сър ца та на селяните. 
“Стъкмете па ра лия се ния и вър ху нея 
ша рен бер ков с ко гър не с пре но щу ва-

ла в не го мъл ча на во да от Самодивското 
кла ден че… там, до ре ка Цибрица. До 
па ра ли ята с гър не то и во ди ца та от кла-
ден че то вър ху ша ре но чер дже , тъ ка но 
нощ но вре ме на пъл на месечина, да 
сед не чис то и пре ме не но де те то…” 
Тези за ръ ки ва та фи нът пред во ди тел на 
кло ша ри те да ва на тре вож на та майка. 
Авторът прав до по доб но пре да ва стра-
ха на вдо ви ца та и де те то й, иг ра та и 
ма ги ята на кло шар с ка та цигулка, из це-
ле ни ето на бол но то момче. И с дългия, 
не кол код не вен танц на кло ша ри те по 
бед ни те до мо ве и се ла от Златията 
“заровиха ду ми те на клет ва за ед но с 
ша ре ни те тояги, взе ли бо лес ти те и мъ-
ка та на хо ра та от Цибрица” – ре ди 
авторът.

Завладяващ със сво ята си ла е и 
разказът, дал заг ла ви ето на кни га та 
“Заключване на гроб”. Отново се сблъс-
к ва ме с не поз нат ези чес ки обичай, 
кой то по ма га на из пад на ли в бе да хора. 
Този раз каз зву чи мно го лично. Тук се 
преп ли та ис то ри ята на се ло то от пра-
бъл гар с ко време, Аспаруховият вал, 
ми на ващ до Цибрица. Срещаме от но-
во ста ри те ба би с тех ни те ма ги чес ки 
зак ли на ния и же ла ние да помогнат. 
В то зи раз каз ав то рът опис ва как е 
на пи сал всъщ ност и сво ето пър во ли-
те ра тур но про из ве де ние – съ чи не ние 
за гроздобер. Един гроз до бер без ра-
дост за него, тру ден и из пъл нен с мъ ка 
и труд ден, пре да ден от ед но де те съв-
сем философски. “В жи во та слад ко 
няма, де те то ми, жи во тът е гор чил ка” – 
те зи ду ми на май ка му го кре пят и да ват 
си ла да се спра ви с трудностите. И ко га-
то на дру гия ден ди рек то рът го из вик ва 
пред дъс ка та и вър ти и мач ка ухо то му, 
той не очак ва думите: “Така се пише!” 
Това със си гур ност е пър ва та по ло жи-
тел на оценка, ко ято бъ де щи ят пи са тел 
чу ва за ли те ра тур ни те си творби. 

В ед но свое ин тер вю Георги Алексиев 
казва: “Повечето от ге ро ите ми са изоб-
ра зе ни от натура. Не съм ги снимал, 
раз би ра се. Но ни кой не мо же да из мис-
ли по ве че от живота. Въображението 
мо же да се за дър жи са мо от реалното, 
от спомена, от ехо то на при ети те ве че 
сиг на ли… в съз на ни ето ми се тъл пят об-
ра зи на скъ пи хора, ко ито са по чи на ли 
и за мен, ко ито тряб ва да за жи ве ят чрез 
мен. Хванах се за по ла та на ба ба Вида, 
тя ме водеше. И то ва е мо ята баба, пра-
ба би те ми. Те бя ха мъдри.”

Романите му от ра зя ват жи во та в 
Златията от Освобождението, през кър-
ва во то Септемврийско въстание, Втората 
све тов на вой на и пос лед ва ли те я години. 
И това, как то каз ва той, не е сним ка, а 
един епи чен раз каз за жи во та на бъл-
га ри те по те зи земи. Всичко в кни ги те 
му е ви дя но и пре жи вя но имен но тук, 
в се ла та от по ре чи ето на р. Цибрица, 
в на шия Северозапад. И въп ре ки то ва 
литературата, ко ято съз да ва на ши ят пи-
са тел земляк, съв сем не е регионална, 
за що то ос т ро то и го ля мо пе ро на ав то ра 
знае как да обоб щи и пре съз да де фак ти 
и съ би тия и със своя прит чо-але го ри-
чен под ход да из г ра ди един на ци она лен 
об лик на про из ве де ни ята си, да за еме 
сво ето дос той но мяс то сред пле яда та 
бъл гар с ки писатели. И ние мо жем да се 
гордеем, че то зи за бе ле жи те лен ав тор е 
наш земляк.■

Магията на 
Северозапада
в кни ги те на 
Георги Алексиев

ГЕОРГИ АЛЕКСИЕВ

Националното сдру же ние „Кръг Будител” ор га ни зи ра и про ве де под пат ро-
на жа на уп ра ви теля на об ласт Монтана Ивайло Петров и с бла гос ло ви ята 

на Негово Високопреосвещенство ви дин с кия мит ро по лит Дометиан кон фе рен-
ция на те ма „КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА СЕВЕРОЗАПАДА – със то яние и 
въз мож нос ти”. ►Четете в следващия брой.

Културно - историческо наследство

In memoriam


