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Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12

жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17
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На 29.03.2013 г. Нацио-
налното движение „Русо-
фили” (съществуващо от
15.07.2003 г.) организира
свой структури в цяла До-
бричка област. Това е об-
ществена  неправителст-
вена организация с нес-
топанска цел, осъществя-
ваща приятелски връзки
с народите от ОНД. В ос-
новата не лежи политика,
а желание да се разширя-
ват тези връзки като се на-
помня общото историче-
ско  минало. „Има  исто-
рия и тя не трябва да се
забравя” – постанови Ми-
хаил Христов, председа-
тел на движението в Доб-
ричка област. То е селек-
ционер по  слънчогледа,
дългогодишен научен ра-
ботник в Института  по
пшеницата и слънчогледа
в гр. Ген. Тошево. Според
него организацията толе-

рира равноправните връ-
зки между народите, тря-
бва да има най-малко 7 ду-
ши  членска  маса,  няма
членски внос, само зап-
лащане на членската кар-
та, която струва 1 лв. В До-
брич съществуват някол-
ко поддружества и всич-
ки те осигуряват разноо-
бразие на  ежедневието,

международни меропри-
ятия. В село Копринка до
язовира, се правят ежего-
дни сборове на специали-
сти, учили в Русия.

На учредяването на Со-
коловската  организация
присъстваха още Павлин
Павлов  координатор  в
Добричка област, учител
в с. Соколово, Свилен Сто-

янов, председател на ор-
ганизация в Добрич, пре-
подавател в ТУ Варна, Бо-
ян Съркизов, председател
на организация в Добрич,
преподавател по Филосо-
фия в СОУ „П. Р. Славей-
ков”. Бяха дошли няколко
семейства от Русия и Ук-
райна, живеещи в с. Со-
колово. Един от тях – акад.
Волков бе избран за пре-
дседател на дружеството
„Русофили” в с. Соколо-
во. Присъстващите на уч-
редителното  събрание,
бяха поздравени от 80 –
годишната Султанка Ге-
оргиева  Иванова  (баба
Тана),  която  рецитира
свое стихотворение, пос-
ветено на Русия.

Да пожелаем попътен
вятър на новата органи-
зация, която да стане из-
вестна и пълноценна с
работата си подобно на
Добричката „Берьозка”.

/Б.Т/

Г. Йорданов - ГОГО
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Всяка година, когато на-

стъпят горещините отивах
на село. Сега е тих безли-
чен град, потънал в летния
прахоляк, а  беше голямо
китно  селo.  Градините  с
пипер,  домати  ,  гулиа  ,
моркови  бяха  прочути  в
цяла Североизточна Бъл-
гария.  А  сливите,  Боже,
сънувах  ги седмици пре-
ди да тръгнем. Майка ми
се  бе  омъжила  много
млада “ за град” и  ние с
братовчедите  се виждах-
ме регулярно  през  слън-
чевия сезон. Баба ми Ве-
личка- едра  , блага   жена
печеше  често   каварма в
измазаната  с  бяла  пръст
пещ и всички  жадно пог-
лъщахме синията, докато
“отиде на нивата”.   Съсе-
дките  Варвара и баба Ни-
колина бяха чести гости у
нас. Старицата имаше  ку-
че  ,  рошаво,  късокрако,с
бяло  петно  на  челото.
Вървеше след нея и я гле-
даше предано с кротките
си очи. Дядо  се върна от
пазар  необичайно  рано.
Носеха с чифт каруци зе-
ленчук  за  Варна  и  Доб-
рич,  затова запрягаха    и
тръгваха посред нощ. Ба-
ба наля  на насядалите мъ-
же изстудена   в дълбокия
кладенец   ракия . Малки-
ят ми братовчед   се  заиг-
ра, качи  се бавно в кару-
цата, и  конете свикнали,
тръгнаха  .  Тъй  като  дво-
рът бе под наклон, влиза-
ше се от голямо дере с ра-
вна средна  част и стръм-
ни брегове,    набраха ско-
рост по наклона. Настана
суматоха. Виждахме   как
детето  се друса в подска-
чащата каруца. Не щеш ли
кучето  на  буля  Варвара
подгони впряга, когато ко-
нете минаха покрай ней-
ната  порта. Младият  пле-
менник на  дядо, кръстен
на  неговото  име,  скочи,
взе свободния кон от чал-
маря , подкара го пинек  и
остро  препусна. Виждах-
ме, че разстоянието нама-
лява, но след  завоя ги  из-

губихме  от  погледа  си.
След  около  час  всички
въздъхнаха. Бате Кольо бе
слязъл от  коня  и  водеше
впрегнатите  коне. С шум
и радост, ние децата хук-
нахме към каруцата, качи-
хме  се  и  се  развикахме.
Малкия  братовчед  тихо
плачеше,  но  и  странно
хълцаше. Като  дойдохме
до двора, цяла тумба род-
нини ни заобиколи. Май-
ката на детето  плачеше с
глас  и другите  се мъчеха
да я успокоят. Снеха Мит-
ко  от    каруцата,  поблед-
нял  и  стенещ.  Варвара
предложи да извикат  ста-
рата  Минчовица. Прочу-
та по леене на куршум  и
всякакви  магии,  тя  нико-
га  не  отказваше  помощ,
пък и изкарваше по някоя
пара.Живееше  в  южния
край, в махалата на “ши-
роките рокли”. Това бяха
българи,  преселници  от
Румъния,  които  носеха
няколко ката   дълги поли.
Зимно време бе добре, но
лятото изнемогваха, но за-
това пък никога не носеха
гащи.  Местните мъже не-
злобливо  се  шегуваха  с
този техен обичай. Кога-
то  дойде,  бабата  изкара
меден  тас,  в  друг  малък
чувен сложи  къс олово и
започна  да  го  топи  на
предварително    запале-
ния оджак. Главата на де-
тето  бе  покрита  с    бяла
кърпа. Постлаха  черга на
средата  на двора,  майка-
та  взе момчето в  ръце  и
седна на  миндера.

Баба ми имаше   голям
охранен котарак, със  сив
дълъг косъм, Тотю. Няма-
ше беля  по околните  къ-
щи, в която  да не участва
и  той. Бе  къде открадна-
ти  наденици, бе къде  ме-
со  за сушене.   Не го за-
белязаха кога  се  е  приб-
лижил.  Ние,  децата,  гле-
дахме  с  голям  интерес
действията  на  врачката.
Донесоха  съдове  с  горе-
ща и студена вода. Баба-
та изми ръцете си  и през

цялото  време тихо  гово-
реше  някакви  заклина-
ния. Наведе се над глава-
та  на  Митко,  държейки
съда  с  разтопено олово.
В  този  миг,  неочаквано
кучето  скочи  и  подгони
едрия котарак.   Двора  бе
пуст,  ,  и  Тотю  тичайки
мина  зад  гърба  на  врач-
ката. Кучето почти го бе-
ше  докопало, но  Тотю се
шмугна  под    полите  и.
Маневрата      на котарака
го обърка, то бясно залая.
Бабата  пощуря,  котара-
кът  скачаше като бесен  ,
чувайки  на  сантиметри
от  ушите  си  неистовия
лай.  Горещото  олово  се
разля  и  без малко  да  из-
гори краката на майката.
Две  от  жените  хванаха
дългите поли на врачката
от  противоположните
страни,и    ги повдигнаха
за да излезе котарака. До-
някъде успяха, но кучето
видя Тотю и се впусна да
го души.  Котаракът изс-
кочи   с ококорени очи   и
тичешком се качи на чал-
маря. Жените туриха про-
клинащата   всичко   живо
баба на земята и започна-
ха да почистват кръвта от
продраните и кълки с  по-
топена в студена вода кър-
па. Жената се поуспокои,
и виждайки подпийналите
, усмихнати  каруцари  по-
лека-лека спря да кълне. А
когато след час  я дариха на
изпроводяк,  прибавиха
още и пари, настроението
и съвсем се подобри. С въз-
гласи “По живо, по здраво”
я  качиха на каруцата.

Г.ЙОРДАНОВ-Гого
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С ПРЕДМЕТ: „Придобиване на  машини,  съоръжения, оборудване и обзавеждане”

ЗА ПРОЕКТ:  на Община Балчик  По договор № BG161PO001/1.1-11/2011/013 в изпълнение на проект
„Преустройство, ремонт и инсталации на част от сградата на МБЛА - Балчик за оборудванен със
специализирана апаратура”, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/
1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в
градските агломерации”, бюджетна линия BG161PO001/1.1-11/2011, приоритетна ос 1 „Устойчиво и
интегрирано  градско  развитие”,  операция  1.1  „Социална  инфраструктура”,  осъществяван  с
финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

! Краен срок за закупуване на документацията: до 16.00 часа на 19.04.2013 г.
! Краен срок за подаване на искания за разяснения: до 16.00 часа на 19.04.2013 г.
! Краен срок за предаване на офертите: до 16.00 часа на 29.04.2013 г.




