В РЕГИОНА
Çà îïàçâàíåòî íà Äúðæàâåí êóëòóðåí
èíñòèòóò Êóëòóðåí öåíòúð “Äâîðåöà”

На 22 ноември в зала
1 на Ректората на СУ „Св.
Климент Охридски” се
проведе семинар на тема „Историческо проучване на автентичността
във връзка със създаването, развитието и функционирането на лятната резиденция на румънската кралица в гр. Балчик до 1948 г.”, организиран от Университетски ботанически градини,

със съдействието на
Български национален
комитет на ИКОМОС.
В семинара взеха участие НП посланика на Р.
Румъния Антон Пакурету, представители на
ИКОМОС България, Националният институт за
недвижимо културно наследство при Министерство на културата, Съюзът на ландшафтните архитекти в България, Съюзът на архитектите в България, историци, гости.
Изключителен интерес предизвикаха презентациите на л.арх. Магдалина Чавдарова и
л.арх. Вера Дянкова „Историческо проучване на
автентичността във връзка със създаването, развитието и функционира-

нето на лятната резиденция на румънската кралица в гр. Балчик до 1948
г.”, на доц.д-р. Емил Галев, гл.ас. Веселин Рангелов „Архитектурни
паркови елементи в ДКИ
Културен център „Двореца” и на Росица Малчева Златкова и Диана
Йончева „Представяне
на изследователската
дейност за създаване на
книгата „Балчик”.
В тях бяха показани за
първи път оригинални
скици на парка, градините и някои от сградите, инвентаризационни описи
на сгради, съоръжения, и
на архитектурно-паркови
елементи, предоставени
от Националните архиви
на Румъния.
Бе представен анализ

на елементите на растителния състав на парка по онова време, извършен на базата на
проучване на оригиналните заявки за семена и разсади на дворцовите градинари.
В хода на дискусията
бе представен и списък
с растителните видове,
установени при паспортизацията им през 1962 г.
Специалистите, представили презентациите
ще продължат своята
работа за изграждане на
актуална концепция за
опазването и използването на тази недвижима
културна ценност с цел
тя да намери своето място в балканското културно пространство.
Диана КОСТОВА

Íèå ñå âúëíóâàìå îò òîâà

От доста време наса м обществото ни
наблюдава мръсните
семейни игри в сем ейство С идерови.
Много хора с нескрита радост бързат да
пог реба т ом ра з н ия
им български национализъм покрай кирливите ризи и драматични разводи в” Атака”. Този път обаче
искат да го погребат
по-дълбоко, дори и от
Костов след наложената от него на времето предателска декларация за защита на
на циона лните м а лцинства. Това са хо-

ра,които се стремят
да приниз ят националната българска кауза до краха на едни
л и ч ни от н ош ен и я .
Само че българският
национализъм никога
не е бил и надявам се
, никога да не бъде частен, семеен, кооперативен или собствен
бизнес. Ситуацията е
наистина уникална!
Улегнлите политически партии могат ,ако
искат, разбира се, да
си поделят националистическия глад, да
го вкарат в политически процедури и така
да го цивилизоват. Защото храна за национализма колкото щеш
в милата ни родина.
„Българските селски
царе и техните закони”
под това заглавие швейцарски всекидневник
публикува статия, в която се търсят причините за ромския проблем
в България. Ромското

Ñëåäïðàçíè÷íî
Ива н не е им е, а
звание…
Да си поет не е титла,
а призвание…
Събрахме се да отбележим странен
юбилей – Иван Статев внезапно навърши 70 години и много се учуди, че ние,
неговите приятели и
колеги разконсперирахме сакралната дата. Когато разбра това, реши да почерпи
с нови стихотворения, а ние – с цветя,
тогава той извади от
новото вино, а ние –
от домашните мезета. Заверата се оказа
толкова вкусна, че не

мина без закъснели
за последния автобус
за квартала…
Когато го слушам, винаги се сещам, че хуморът е добродушната страна на истината. Когато го
гледам, отново се убеждавам, че истинският хумор има право на живот
само, ако е възникнал на
основата на жизнената
правда. А нашият живот
просто плаче да бъде осмян и оплакан.
ВЧЕРА БЯХМЕ СЪС
РУСИЯ,
ДНЕС СМЕ ВЕЧЕ НА
ПРОСИЯ,
УТРЕ ВЛИЗАМЕ
ВЪВ НАТО
ДА ЖИВЕЕМ ПО-
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Óñëîâíî íàêàçàíèå ïîñòàíîâè
Ðàéîíåí ñúä Êàâàðíà, çà óïðàâèòåë
íà äðóæåñòâî, ðàçïîðåäèë äà ñå
óíèùîæè ÷óæäà âåù
Районен съд - Каварна, призна 41-годишната Евгения Банева за виновна за това, че на
16.11.2009 г. при условията на посредствено извършителство, противозаконно е унищожила чужда движима вещ
въздушен електропровод, състоящ се от 7
броя метални стълбове
и четирижилен алуминиев кабел, собственост
на фирма „Аспа” ООД
гр. Варна на стойност
4 006 лв. Съдът я осъди
на 1 година условно ли-

шаване от свобода при
3 години изпитателен
срок. Съдът уважи предявения срещу Банева
граждански иск в размер на 4 006 лв. обезщетение за имуществени вреди, причинени в
резултат на инкриминираното деяние и законната лихва от датата
на извършване на деянието.
Пресцентърът на Окръжен съд Добрич,
припомня, че тя е разпоредила да се унищожи чуждата вещ като уп-

равител на „Русалка
тур” ООД.
Пресцентърът уточнява, че адвокатът на Евгения Банева е пледирал, че тя е невинна.
Представителят на Районна прокуратура Каварна, е поискал тя да
бъде наказана с 1 година условно лишаване от
свобода при 3 години
изпитателен срок.
Присъдата на Районен
съд Каварна, подлежи на
обжалване и протест в
15-дневен срок.
Кремена Капралова

Ðàéîíåí ñúä Êàâàðíà, ùå ðàçãëåäà
íàêàçàòåëíî äåëî
çà óíèùîæàâàíå íà ÷óæäà âåù
Районен съд - Каварна, ще разгледа в 14 ч.
днес наказателно дело
срещу управителя на
„Русалка тур” ООД Евгения Зл. Банева. Районната прокуратура е
повдигнала срещу нея
обвинение за това, че
на 16.11.2009 г. при условията на посредствено извършителство,
противозаконно е унищожила чужда движима вещ въздушен електропровод, състоящ
се от 7 броя метални
стълбове и четирижилен алуминиев кабел,
собственост на фирма
„Аспа” ООД гр. Варна
на стойност 4 006 лв.
Престъплението е по
чл. 216 ал. 1 от Наказателния кодекс, който
предвижда наказание
до 5 години лишаване
от свобода.

Според обвинителния
акт , че на 13.11.2009 г.
Евгения Банева е пренебрегнала законови забрани в качеството си на
управител на „Русалка
тур” ООД гр. Созопол,
и е сключила договор
сама със себе си за изпълнение на строително-монтажни работи с
„Полимери” АД гр. Девня, на което е изпълнителен директор. Възложителят по договора е
възложил на изпълнителя да премахне със собствени сили и механизация въздушни кабели на
електропровод ниско
напрежение, и 7 метални стълбове. Те се намират във Ваканционно
селище „Русалка”, село
Св. Никола, община Каварна и захранват с ток
съседна почивна база
„Тауклиман”, която е со-

бственост на „Аспа”
ООД. На 16.11.2011 г. работници на „Полимери”
АД започнали да демонтират линията ниско напрежение и стълбовете, и ги нарязали.
Те ги оставили пред почивната база „Тауклиман” парчетата, след като фактически ги унищожили. Директорът на
„Полимери” АД уведомил писмено Банева, че
работата по договора е
извършена, посочва обвинителният акт.
Днес Районен съд Каварна, ще изслуша тройна съдебно-графологическа експертиза, която
изследва подписите на
възложителя и изпълнителя в договора за извършване на строителномонтажните работи с
„Полимери” АД.
Кремена Капралова

отначало- образование,
създаване на трудови
навици , равнопоставеност в обществото и чак
тогава жилищния проблем. А ние какво, отзад
напред...., е как се решават проблеми така? И на
фона на тази ситуация
се говори за нарушаване или запазване на етническия мир. Как е възможно в държава , в която се твърди,че законите са еднакви за всички
да се случва това? Как е
възможно с подобни
действия да очакваш хората да са толерантни
един към друг?
Понякога просто се
питам няма ли кой да
помисли повечко защо
се стигна до събитията
Îêðúæåí ñúä Äîáðè÷, èçñëóøà ïåò
в Катуница? Защото ако
се помисли както трябñâèäåòåëè ïî äåëî íà äúðæàâàòà
ва ,решение ще се намеñðåùó “Ðóñàëêà òóð” ÎÎÄ è “Ïàððóñ”
ри и то със сигурност
по-толерантно за всичÅÎÎÄ
ки, та били те българи
Окръжен съд Доб- на държавата съдът изслушани съдебноили роми.
рич, разпита днес пет разпита трима служи- техническа експертиГеорги ЗЛ. ГЕОРГИЕВ свидетели по съдеб- тели на Държавно гор- за за местоположениния спор за собстве- ско стопанство Бал- ето и предназначениността на земята под чик. Изслушан бе и ето на имота и съдебкурорта „Русалка ” . един представител на но-счетоводна експертиза. Тя ще изясГражданското дело е ответниците.
образувано по иск на
По молба на проце- нява бил ли е включен
министъра на Земеде- суалния представител спорният имот в дъллието и храните като на ответниците съдът готрайните активи на
представляващ държа- допусна да бъде изгот- Д ъ р жа в н а фи р м а
вата, против „Русалка вена съдебно-графоло- „Калиакра 90” от метур” ООД и „Паррус” гическа експертиза от- сец април 1990 г. до
ЕООД. Ищецът, пре- носно истинността на месец март 1991 г., в
тендира за право на подписа на платеца по баланса на Държавна
собственост върху по- две фактури от 2001 и фирма „Ваканционно
БОГАТО.
ДЪРВО.
землен имот в земли- 2002 г. плащане на на- селище Русалка” от
Този кротък на вид чоМНОЖАТ СЕ БЪРЗО щето на с. Свети Нико- ем за земя от Държав- месец март 1991 г. до
век наистина не обича
ГРЕХОВЕТЕ
ла, община Каварна с ния поземлен фонд. месец май, а след топревзетите думи, негоИ ДНЕС НА НАШЕ- площ 182 570 кв. м с Адвокатът на „Русалка ва в държавното Тървите стихове, епиграми
ТО ДЪРВО.
предназначение на зе- тур” ООД и „Паррус” говско дружество „ВС
и пародии се раждат каПризнат грях не е грях, мя от Държавен горс- ЕООД оспорва истин- Русалка”.
то че ли от въздуха, но и Иван вече си призна гоЗа следващото заседаот човешките страсти, дините, а ние му поже- ки фонд. Ответниците ността на положените
ние
по делото е призооспорват
претендирав
тях
подписи.
желания и … грехове.
лаваме да бие приятели- ното право.
ван
и
един свидетел на
Съдът
отложи
делоРАСТАТ НАГОРЕ
те на шах, а враговете –
ответниците.
По
искане
на
процето
за
05.12.2011
г.,
коВЪРХОВЕТЕ,
със сатира.
Кремена Капралова
суалния представител гато трябва да бъдат
РАСТЕ И РАЙСКОТО
Анчо АНЧЕВ
малцинство отдавна е
изцяло под командването на съмнителни селски барони хора , които
са недосегаеми заради
прегръдката им с определени представители
на държавния апарат,
циганските властелини
на България. И хоп...
правителството оглавява новата си стратегия
за интегриране на ромите като в плана си залага
узаконяването на гетата,
а това означава да потвърдим,че в българското общество има неравнопоставеност. На какво основание едно циганско семейство ще
получи жилище, а едно
българско няма да получи. Това означава, че е
възможно всеки българин да огради парче земя и да каже , че това е
неговия дом, както правят циганските семейства в гетата. Проблемът
не е, че няма жилища , а
че трябва да се почне

