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Великата тайна
Мария Лалева „Пасиансът на архангелите”

Съвременната българска 
романистика е във възход 

и сред доказателствата са 
книгите на Мария Лалева, 

коѝто са търсени, купува-
ни, четени и препрочита-

ни, предлагани с обич на 
приятели, близки и род-
нини. Последният текст е 
„Пасиансът на архангели-
те”( С, 2021, 421с), който 
вече се ползва с успех,  и 
от месеци е в ръцете на 
ценителите на хубавото 
четиво.
   Историята на двете главни 
героини е богата на драма-
тични обрати, на очаквани 
и неочаквани кръговрати, 
а второстепенните герои 
около тях допълват участта 
на съвременния българин 
в търсенето на идентич-
ността си в една нова и раз-
лична тревожна реалност. 
В годините на мъдростта 
двете дами стигат до голе-
мите хуманистични мисли 
за човека и рода, за коре-
ните и смисъла на живота, 
за направеното и пропус-
натото, за извисяващата 
сила на доброто. Компо-
зицията е модерна, богата 
на ретроспекции, на умело 
използване на художестве-
ното време и пространство. 
Четенето ще достави удо-

волствие само ако сме под-
готвени за среща с текст, 
който предполага желание 
за промяна и духовно из-
висяване на личното ни Аз.
   Още в началото на твор-
бата се срещаме с едната 
главна героиня-Юстина, 
която идва в манастира, 
за да се срещне с другото 
си Аз, а това е Виолета. 
Двете са белязани от Него 
с изпитанието да бъдат ед-
новременно майки на две-
те момичета-Екатерина и 
Каша. Жените са толкова 
различни, несъвместими 
като деня и нощта, но на 
земята са събрани, за да 
живеят и да се приобщават 
в крайностите. Първата е 
свързана с водата, с езе-
рото и тайните на картите, 
които се препредават като 
тайнство в рода ѝ. Жената 
тръгва да търси щастието 
и попада в Балчик, при до-
брите хора Коста, Борис и 
Елена, ключов момент  от 
израстването ѝ. Тя ще от-
гледа двете деца.  Юстина е 
новата Пагане, Баба Ванга, 

Вера Кучовска, която гово-
ри с посветените. Другата 
е като Соня на Достоевски 
от „Престъпление и нака-
зание”, сред грешниците 
на Йордан Йовков-Албе-
на, Тиха, Аничка, защото 
само ражда двете деца, 
бързо стига до падение-
то и затвора, а след това 
чрез изпитанията с пост 
и молитва, с вярна служ-
ба се превръща в светлия 
пример за сестрите в  ма-
настира. 
   Юстина е главната ге-
роиня на романа, тя носи 
от прастарата енергия на 
шаманството, спокойно 
върви по светлия и дълъг 
път към върха на извися-
ването. При нея са дълбо-
ко изстрадани  истините, 
че „ Промяната, движе-
нието са кодирани в чо-
вешкото същество, те са 
тайният шифър  на Вселе-
ната, заложен в гените на 
първите човеци.(с.228) и 
още „ Всеки носи цялата 
вселена в себе си и като го 
забрави, убива децата си” 

(242с.). Тези открития са 
слънчевият лъч по стръм-
ната пътека на човека към 
своето небесно Аз. Тя 
умее да прави пасианса с 
архангелите, да разговаря 
с ангелите, да вижда съд-
бата на другите и да им 
показва посоката на до-
брото в живота. Животът 
на крехките земни хора е 
долу, в света на суровите 
битки със злото, с лъжите 
и измамите, със завистта 
и омразата, както е между 
двете сестри Екатерина и 
Каша.
   Хуманистичното посла-
ние на книгата на авторка-
та на „Живот в скалите” е 
за великата тайна, че „чо-
век се изповядва винаги 
единствено пред себе си 
и се опрощава сам”( с.27), 
защото сме богочовеци, 
т.е. Господ е в нас и ние 
сме в Него, но можем и 
да провалим божествения 
план, ако не сме готови за 
големите си изпити в труд-
ното училище на Живота.                                                                                                             
Драгомил ГЕОРГИЕВ 

На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и 
аповед №85/31.01.2022г.на Кмета на Община Балчик,

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА   

откриването на процедура за организация 
и провеждане на търг с тайно наддаване 
с  предмет“Отдаване под наем чрез търг 
с тайно наддаване на части от имоти пуб-
лична-общинска собственост, представля-
ващи терен за поставяне на 10 броя ре-
кламно-информационни елемента с обща 

площ 19.92 кв. м., за срок от 1 /една/ година“.
1. Цел на търга:Отдаване под наем на части от имоти пуб-
лична-общинска собственост:
т.1.1. Част от поземлен имот, представляващПИ№ 
02508.5.50 по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се 
в гр. Балчик, в.з. „Овчаровски плаж, срещу механа „Савов“, 
съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- ин-
формационен елемент /билборд/ с площ 12  кв.м., за срок 
от 1 година.
т.1.2. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 
02508.69.30  по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ 
се в гр. Балчик, ул. „Дунав“ в района на магазин „Лидл“, съ-
гласно схема,  за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- ин-
формационен елемент с площ 0.88 кв.м., за срок от 1 година. 
т.1.3. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 
02508.79.78  по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ 
се в гр. Балчик, ул. „Христо Ботев“ в района на комплекс 
„Форум“, съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой ре-
кламно- информационен елемент с площ 0.88 кв.м., за срок 
от 1 година.
т.1.4. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 
02508.85.212  по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ 
се в гр. Балчик, ул. „Черно море“ в района на пл. „Рибар-
ски“, съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой реклам-
но- информационен елемент с площ 0.88 кв.м., за срок от 
1 година.
т.1.5.Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 
02508.7.138  по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ 

се  в гр. Балчик, ул. „Приморска“ в района срещу паркинга до хотел „Уайт рок касъл“ до 
автобусна спирка, съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен 
елемент с площ 0.88 кв.м., за срок от 1 година.
т.1.6. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.1.286  по кадастрална карта на гр. 
Балчик, находящ се в гр. Балчик, в.з. „Фиш-фиш“ в района на уширението за „Златна рибка“, 
съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88 
кв.м., за срок от 1 година.
т.1.7. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 53120.506.170  по кадастрална карта на 
с. Оброчище, община Балчик, находящ се в КК Албена в района на кръговото кръстовище, 
съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88 
кв.м., за срок от 1 година.
т.1.8. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 39459.502.311  по кадастрална карта на 
с. Кранево, община Балчик, находящ се в с. Кранево, ул. „Черно море“, съгласно схема, за 
поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88 кв.м., за срок от 
1 година.
т. 1.9. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 62788.17.140  по кадастрална карта на с. 
Рогачево, община Балчик, находящ се в с. Рогачево, съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ 
брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88 кв.м., за срок от 1 година.
т.1.10. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 53120.507.319 по кадастрална карта на 
с. Оброчище, община Балчик, находящ се в с. Оброчище, съгласно схема, за поставяне на 1 /
един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88 кв.м., за срок от 1 година.
2. Отдаваната под наем част от общинския имот е за поставяне на 10 броя рекламно-инфор-
мационни елемента.
3. Начална годишна наемна цена:
по т.1.1. за площ  от 12 кв.м.  в размер на 585 лв. /петстотин осемдесет и пет лева / без ДДС.
по т.1.2. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет 
стотинки / без ДДС.
по т.1.3. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет 
стотинки / без ДДС.
по т.1.4. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет 
стотинки / без ДДС.
по т.1.5. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет 
стотинки / без ДДС.
по т.1.6. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет 
стотинки / без ДДС.
по т.1.7. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет 

стотинки / без ДДС.
по т.1.8. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /чети-
ридесет и два лева и деветдесет стотинки / без ДДС.
по т.1.9. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /чети-
ридесет и два лева и деветдесет стотинки / без ДДС.
по т.1.10. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /чети-
ридесет и два лева и деветдесет стотинки / без ДДС.
Стъпката на наддаване е в размер на 5 % /пет процента/ от 
началната цена.
4. Срок на договора: 1/една/ година.
След сключване на договора за наем, спечелилият участник 
следва да използва отдадения под наем имот, съгласно опи-
саното предназначение –за поставяне на 10 броя рекламно-
информационни елемента.
5. Закупуване на тръжната документация – 12.00 лв. /
дванадесет лева/ с включен ДДС, всеки работен ден от 
04.02.2022г. до 15.00 часа на 18.02.2022г. от касата на ОбА 
– Балчик;
6. Краен срок за приемане на депозит за участие – до 15.00 
часа на 18.02.2022г.;
7. Краен срок за подаване на предложения за участие в тър-
га – 15.30 часа на 18.02.2022г. в деловодство, отдел ГРАО, 
Община Балчик, пл.”21-септември” № 6.
8.Търгът ще се проведе на 24.02.2022г. от 10.00 ч. в  зала на 
І –ви етаж в сградата на Община Балчик.
Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист наеми, 
отдел “Образование, хуманитарни, социални и стопански 
дейности”, след предварителна уговорка и представяне на 
документ за закупена тръжна документация в стая № 105 в 
ОбА - Балчик.
Лице за контакт:  Силвия Николова - Гл. специалист Наеми, 
тел: 0579 7 10 54
Съгласувал:
Магдалена Георгиева- Директор дирекция МДТХСД и БФС
Изготвил: 
Силвия Николова – Гл. специалист Наеми


