КАЛЕЙДОСКОП
Áèáëèîòåêèòå - âúïðåêè ÷å ïàðèòå
ñà ïåò ïúòè ïîâå÷å, çà ñúæàëåíèå
òå îòíîâî íå ñà äîñòàòú÷íè
Близо 11 милиона лева за нови книги трябва да отдели
държавата тази година. С новите заглавия ще се увеличат фондовете в обществените библиотеки в страната.
Въпреки че парите са пет пъти повече, за съжаление те
отново не са достатъчни.
Средствата ще бъдат разпределени на всичките 2700
библиотеки в цялата страна. Освен за закупуване на
нови книги, парите ще трябва да отидат за оборудване на читалните с компютри, за нови, модерни, дигитални каталози, както и за
създаването на мобилни библиотеки в малките населени места.
Около 20 000 нови книги

годишно купува народната библиотека „Иван Вазов“ в Пловдив. Държавата й отпуска по 130 000
лева, които отиват само за
българска литература.
Чужди заглавия не може
да си позволи, скъпи са и
за тях се разчита на дарения.
С парите, които държавата дава на библиотеките тази година, ще трябва да се
обнови и модернизира цялата им база. В пловдивската библиотека, например, оборудването в читалните е на 40 години. Дигитален регистър е направен
само за новите книги, защото струва скъпо.
Освен за книги и съвре-

менна техника, директорите на библиотеки имат и
други планове за част от
държавното финансиране –
да отидат за заплати на
персонала. Заплатите в
пловдивската библиотека
са под 500 лева, а в нея работят 130 души.
Библиотеките ще получат
финансовата помощ от
държавата към края на годината.
Въпреки повечето пари
обаче те ще останат едни от
най-слабо снабдените в Европа. В развитите европейски държави на всеки 1000
души се падат по 250-450
нови книги, а у нас - едва
около 100.
Благой БЕКРИЕВ

Ëó÷àíî äè Ìàðòèíî ùå äèðèæèðà
áåíåôèñà íà Àëåêñàíäðèíà
Ìèë÷åâà
Специален
концерт
бенефис
под готв ят
Софийската опер а и
Дър жавната опер а в
Пловдив за именитото
мецосопрано и вокален
пед агог Александр ина
Милчев а. Вече на 80,
примата подготвя арии,
които ще изпълни на 27
октомври от 19 часа в
националния ни оперен
театър.
Диригент на юбилейния
концерт ще бъде Лучано ди
Мартино. Италианският
маестро е сред известните
имена на съвременната
световна оперна сцена,
добре познат е и у нас с
работата в Стара Загора,
Бургас, Пловдив, София.
Под нег ова палка в
бенефиса ще уч аств ат
певците
Виолета

Радомирска, Камен Чанев,
Евгения Ралчева и Алек
Аведисян, оркестърът на
плов дивската трупа и
хо рът на С офийската
опера.
Преди години френската
кр итика
определя
Александрина Милчева
като “кралския глас на
България”. Славата обаче
не идва при нея бързо когато кандидатства за

Äîáðè÷ëèéêà ñ íàãðàäà çà
íàé-äîáúð ïðåâîäà÷ â ñâåòà
дава много силен старт на
своите ученици, споделя
Ева и определя училището
като разковничето на успехите си. Благодарение на
добрата подготовка по немски, която получава в ЕГ
"Гео Милев" - Добрич, тя е
приета да следва "Скандинавистика" - специалност,
която от десетилетия е найпрестижна, защото в нея се
Фото: Калоян Кънев влиза най-трудно. С пълно
За 7 години Ева Кънева има 6 от приемния изпит и с
преведени над 30 книги от пълно 6 от дипломата Ева е
норвежки и шведски. За десе- приета в желаната спциалти път организация "NORLA" ност. Тя владее на много ви(Norwegian Literature Abroad) соко ниво английски, немсвръчи годишната си награда ки, норвежки, шведски и даза най-добър преводач от нор- тски език. От 7 години Ева
е професионален преводач.
вежки език в света.
Престижното отличие бе Работи в издателство
присъдено на Ева Кънева, ко- "ЕМАС".
ято е родом от Добрич. Това Над 30 книги, преведени от
е огромно признение за та- Ева Кънева, могат да бъдат
ланта и уменията й на прево- намерени по книжарницидач, защото норвежката худо- те. Тя е работила предимжествена литература става все но над криминални ромапо-популярна и търсена по ни, като характерно за товсички краища на планетата. зи жанр при съвременните
Ева имаше удоволствието да норвежки пистатели е вплиполучи лично наградата си за тането в сюжета на социалпреводач на годината на це- ни теми и обществени проремония в Писателски дом - блеми. Ева Кънева е превоОсло в края на миналата сед- дач и на детско-юношеска
мица. По време на визитата и класическа скандинавска
си в Норвегия тя участва и в литература.
семинар на местното сдруже- Нейната голяма професионална гордост е голямата
ние на преводачите.
Ева Кънева е родена преди сага за Севера - трилогията
30 години в Добрич. Завър- "Кристин, дъщерята на Лашила е ЕГ "Гео Милев" в на- вранс" от Сигрид Унсет.
Добрич ОНЛАЙН
шия град. Езикова гимназия

пръ в
пъ т
в
Консерватор ията, не я
приемат заради “липса на
гласови данни”. Тя не се
отказва, посвещава пет
год ини на упорити
занимания по пеене с проф.
Георги Златев-Черкин, за
да зас лужи след то ва
овациите в Миланската
скала, Арена ди Верона,
Ковънт гардън, Болшой
театър...
В-к ТРУД
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ÍÀ ÊÀÊÚÂ ÄÈÂÅ× ÑÅ ËÎÂÓÂÀ ÏÐÅÇ ÎÊÒÎÌÂÐÈ
Благороден елен и еленлопатар
- мъжки и приплоди - от 1
септември до 31 януари
- женски - от 1 октомври
до 31 декември
Сърна
- мъжки - селекционно и
трофейно - от 1 май до 30
октомври
- женски и приплоди - от 1
септември до 30 октомври
Дива свиня:
По дбор ен
лов
целогодишно
- мъжки, приплоди, еднои двегодишни прасета
- женски прасета
Групов лов на дива свиня
- от 1 октомври до втората
неделя на месец януари
Групов лов в ло вни
дв оров е къ м б ази за
интензивно стопанисване
на див еча - м ъжки и
приплоди - от 1 октомври
до пос ледния ден на
февруари

Муфлон
- мъжки, трофейно зрели целогодишно
- мъжки и женски - от 1
септември до 31 януари
Зубър
- мъжки - целогодишно
- женски и приплоди - от 1
септември до 31 декември
Тибетски як
- мъжки - целогодишно
- женски и приплоди - от 1
септември до 30 октомври
Алпийски козирог
- мъжки - от 1 септември
до 31 май
- женски - от 1 септември
до 31 декември
Вълк
и
чакал
целогодишно
Див заек - от 1 октомври
до 31 декември
Лисица - целогодишно
Ено товидно куче целогодишно
Бя лка и черен пор целогодишно
Язовец - от 1 август до

ÍÀÏ îáÿâè íà òúðã äâå
ñòóäèÿ îò õîòåë â
Áàë÷èê
Данъчните от отдел
"Публични вземания" при
ТД на НАП Варна ще
проведат таен търг за две
студия в хотел на
крайморската алея в Балчик.
Студията се намират в хотел
"Принцес Резиденс" на ул.
"Възкресия Деветакова" 19.
Те са със застроена площ от
38 и 40 кв.м. и се състоят от
предверие, дневен тракт,
баня с тоалетна и една тераса.
Желаещите да станат
собственици
на
крайморските имоти могат
да участват в търга, които е
обявен за 22 октомври.
Началната тръжна цена, от
която
ще
започне
наддаването за студията, е 48
050 лева и 49 650 лева.
Кандидат-купувачите могат

да извършат оглед на
крайморските имоти от 5 до
16
октомври
по
местонахождението им.
Повече
подробности
относно условията и
правилата за провеждане на
търга, както и списък на
имотите с тяхното описание
и продажна цена са на
разположение на страницата
на НАП в Интернет на
адрес:www.nap.bg. Търгът е
с № 7047.
От началото на годината
публичните изпълнители
от ТД на НАП Варна са
провели 233 търга, като
по стъпленията
от
продадените вещи и имоти
в републиканския бюджет
са в размер на 1 422 436
лева.

по след ния
ден
на
февруари
Дива пуйка - от 1 октомври
до пос ледния ден на
февруари
Фазани и токачки - от 1
октомври до 31 януари
- Фермерно произведени от 1 о ктом ври до 28
февруари
Яребици и кеклици - от 1
октомври до 30 ноември
- Фермерно произведени от 1 о ктом ври до 31
януари
Пъдпъдък и гургулица - от
втората събота на август до
30 ноември
Гугутка - от в тората
събота на август до 31
декември
Гривяк - от втората събота
на авг уст до в тората
неделя на февруари
Голяма белочела гъска - от
1 октомври до 31 януари
Диви патици обект на лов от 1 о ктом ври до 31

януари
Полудива патица - от 1
октомври до 31 януари
Зеленоглава патица - от 1
октомври до 31 януари
Лятно б ърне - о т 1
октомври до 31 януари
Зим но б ърне - о т 1
октомври до 31 януари
Фиш - от 1 октомври до 31
януари
Лопатарка - от 1 октомври
до 31 януари
Черна качулата потапница
- от 1 октомври до 31
януари
Шилоопашата патица - от
1 октомври до 31 януари
Чер на лиска - о т 1
октомври до 31 януари
Горски бекас и обикновена
бекасина - от в тората
съ бота на авг уст до
по след ния
ден
на
февруари
Скорец, св рака, сива
врана, посевна врана и
чавка – целогодишно

Â ÑÚÁÎÒÀ ÑÅ
ÎÒÊÐÈÂÀ ÃÐÓÏÎÂÈßÒ
ËÎÂ ÍÀ ÃËÈÃÀÍ
Груповият лов на дива
свиня и ловът на местен
дребен дивеч се открива на
3 октомври 2015 г.
С писмо на Изпълнителния
директор
на
Изпълнителната агенция по
горите от 4 септември се
оповестява началото на
поредния ловен сезон и се
дават подробни указания
за
подг отов ката
и
провеждането на ловните
излети на местен дребен
дивеч и групово ловуване

на дива свиня. Нека всички
ние – обикновения ловец,
ръководителите на лова,
председ ателите
на
др ужини,
щатните
служители и обществения
актив на сдруженията и
съ юза
да
станем
съ прич астни
към
нормалното протичане на
ловния сезон и да поемем
своята отго ворност за
недопускане на нарушения
и злополуки.
НДТ

''Øåë'' çàïî÷âà
åêñïëîàòàöèÿòà íà
ãàçîâ áëîê
''Ñèëèñòàð''

Óíèêàëíà èçëîæáà íà
èñòîðè÷åñêà òåìà â ïàðê
“Ñâ.Ãåîðãè” Äîáðè÷
На 24 септември 2015 г. от
17.30 часа в Музея в Градски парк „Св. Георги“ /e открита изложбата „Оръжия
и униформи от времето на
Втората световна война“.
Посетителите могат да видят различни образци и
оръжия от времето на войната, съхранявани във фондовете на Регионален исторически музей Добрич.
Показани са осем оригинални униформи. Сред тях
са празничната куртка и

шинел на генерал-лейтенант
Георги Попов – генералуправител на Южна Добруджа, лятната празнична
куртка на полковник Петър Лазаров – командир на
46-и пехотен Добрички
полк и др.
Със свои експонати участва д-р Добрин Добрев –
председател на РК „46-и пехотен Добрички полк“ към
НД „Традиция“, както и
Исторически музей – Генерал Тошево.

Съдействие при организирането на изложбата оказаха д-р Александър Въчков – издател и Венцислав
Чаков от Исторически музей – Балчик.
Събитието е посветено на
75-годишнината от подписването на Крайовския договор и 70- годишнината
от края на Втората световна война.
Костадин КОСТАДИНОВ
Директор на РИМ Добрич

Íåíêîâ: Áúëãàðèòå, à íå Áðþêñåë,
òðÿáâà äà îöåíÿâàò ïðàâîñúäíàòà íè
ñèñòåìà
Не е толкова важно каква
оценка дава Европа на
правос ъдн ата
ни
система, а по-важното е,
че тя е дадена от
българските граждани,
които живеят в дефицит
на
спра ведл ивос т.
Причината е в това, че
знакови дела се бавят, а
иденти чни каз уси се
ре шава т по ра зличен
начин. Това
сочи
политически натиск или
корупц ия,
заяви

к он с т и т уц и о н н и я т
съдия Румен Нен ков
пред Би Ти Ви.
„Депутатите трябва да
носят
своята
отговорност
за
промен ите
в
Кон стит уцията. Те
ис каха
да
се
за стра ховат,
но
Конституционния съд
не се легитими ра от
избори, а ролята му е да
з а щ и т а в а
Ко н с т и т уц и я т а ” ,

коментира Ненков по
повод решен ието на
Конституционния съд да
не се п роиз нася по
питането на парламента
за
подгот вени те
промени в основния
закон.
Сп оред Нен ков са
нужни и се риоз ни
промен и в Закона за
съдебната власт и още
по-важно е от кого и как
ще се изпълняват после.
БТВ

Компанията „Шел Експлорейшън енд Прадакшън
(LIX) Б.В.“, е избрана за
титуляр на разрешение за
търсене и проучване на
нефт и природен газ в блок
„1-14 Силистар“ в дълбоко Черно море.
Това съобщи министърът
на енергетиката Теменужка Петкова. „Шел“ ще вложи в проучванията 18.6
млн. евро без ДДС и ще заплати на държавата 4.9
млн. евро без ДДС бонус
при подписване на договора за търсене и проучване.
Предложената работна
програма на компанията
включва 2-D и 3-D сеизмични проучвания, както
и мерки за опазване на
околната среда, човешкото
здраве и културните ценности, съобщиха от Министерството на енергетиката. „Роял Дъч Шел плс“ компанията-майка на „Шел
Експлорейшън енд Прадакшън (LIX) Б.В.“, от близо 30 години е лидер в дъл-

боководното проучване и
добив и има повече от 20
големи дълбоководни проекта.
Очаква се договорът за
търсене и проучване да бъде подписан до месец, след
като правителството го
одобри и упълномощи министъра на енергетиката да
го сключи.
Стартирането на конкурсите бе едно от първите решения на правителството в
енергийната сфера. Увеличаването на местния добив,
стъпка към което е и проучването на блок „Силистар“, е едно от водещите
условия за гарантиране на
енергийна сигурност и независимост.
В напреднала фаза е и проучването в блок „Хан Аспарух“, за което бе сключен договор през 2012 г. В
началото на следващата година предстоят първите
проучвателни сондажи в
него.
Теменужка ПЕТКОВА

