
ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ДОБРУДЖАНСКА ТРИБУНА

Íàé-ñêúïà å
Äîáðóäæàíñêàòà çåìÿ

Земеделската земя на
територията на Добри-
чка област поддържа
най-високата цена в
страната. Това показва
изследване на пазара на
земеделската земя в об-
ластта за периода 2010 -
2012 година. През 2010
година цената за декар
е била 531 лв., година по-
късно е нараснала до
767 лв./дка, за да стигне
до 1 322 лв. за един де-
кар през 2012 г. Изслед-
ването на статистиците
показва активност на па-
зара на земеделска земя
в Добричко и през три-
те години, съобщават от
Териториалното статис-
тическо бюро. В сравне-
ние с 2010 г. броят на

сделките със земеделс-
ка земя намалява през
2011 с 60%  и с 65 % през
2012 г. Отбелязва се спад
в размера на продаде-
ните площи през 2011 г.
спрямо предходната го-
дина с 58 %, а през 2012
г. е регистрирано нама-
ление с 59 % спрямо
2010 г.  През периода
2010 - 2012 г. средният
размер земеделска земя
за една сключена сдел-
ка е 17 декара в Добри-
чка област, а в страната
е 8 декара. Значително
увеличение се наблюда-
ва в цената на един де-
кар земеделска земя. В
сравнение с 2010 г. стой-
ността през 2011 г. се
увеличава с 44.4%, а са-

мо година по-късно
скача с още 72.4 %. През
2010 г. най-активен е па-
зарът на земеделска зе-
мя в община Крушари,
където са реализирани
близо 30 на сто от всич-
ки сделки, а в община
Тервел е най-голям де-
лът на продадената земя
- 24%. Година по-късно
водеща роля има общи-
на Шаб ла, където са
сключени повече от по-
ловината от сделките в
Добр ичка о бласт и е
продадена близо 50 на
сто от земеделската зе-
мя. През 2012 г. община
Добричка е регистрира-
ла 32 на сто от сделките
в областта, а продадена-
та земеделска земя е

29.5%.                          DT

448 êã./äêà å ñðåäíèÿò äîáèâ íà
ïøåíèöà â îáëàñòòà

В Балчишка община
добивът е 430 кг/дка,
който вече почти е про-
даден. Това даде основа-
ние на зърнопроизво-
дителите да дадат рента
от порядъка на 70-100

лв./дка. Последната
стойност е на Ко-
оп."Черно море - Бал-
чик", която винаги е би-
ла показател за всички
общински кооперации
и летва за сравнение. В

Соколово рентата е 80
лв./дка; толкова е и в
Гурково. Кооперацията
в с.Ляхово, с председа-
тел Симеон Донев 110
лв./дка и застана начело
в Общината.                     БТ

Ïîäàäåíè ñà 1 833 çàÿâëåíèÿòà
ïî ï÷åëàðñêàòà ïðîãðàìà

1 833 заявления са по-
дадени по пчеларската
програма, съобщиха от
Държавен фонд "Земе-
делие". Приемът на до-
кументи по мерки Б
"Борба срещу вароато-
зата", В "Мерки за под-
крепа на извършването
на физико-химичен ана-
лиз на пчелен мед" и Г
"Мерки за подкрепа на
подновяването на пчел-
ните кошери в Европей-
ския съюз" от Нацио-
налната програма по

пчеларство 2014-2016 г.
приключи на 21 януари.
Всяко заявление може
да включва повече от ед-
на мярка. В момента се
извършват администра-
тивни проверки на доку-
ментите, посочват от
фонда. Поради огром-
ния брой подадени зая-
вления и ограничения
бюджет кандидатите ще
бъдат класирани според
критерии за оценка.
Сред тях са: квалифика-
ция, минимум три годи-

ни опит в областта на
пчеларството, регистра-
ция като земеделски
производители за пове-
че от една година към
датата на кандидатства-
не и др. Всеки критерий
носи определен брой
точки, на базата на кои-
то ще се класират заяв-
ленията.

Резултатите от класи-
рането ще бъдат публи-
кувани на официалната
страница на ДФ "Земе-
делие".                      DT
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Костадин Костадинов, Рада Въртунинска и
Георги Чунчуков        Снимка Григор Маринов

Инициативен комитет за
поставяне в Добрич на па-
метен знак в чест на тав-
рийските българи е сфор-
миран преди около две се-
дмици. Паралелно с орга-
низацията за издигането на
паметник ще бъде прове-
дена и кампания за възк-
ресяване на спомена за съ-
народниците ни от Таврия,
завърнали се в Родината и
избити зверски от Черве-
ната армия със съдействи-
ето на българските кому-
нисти. В Инициативния ко-
митет влизат директорът
на Регионалния историче-
ски музей в Добрич Кос-
тадин Костадинов, проф.
д.ф.н. Тодор Балкански,
общественикът Георги
Чунчуков, Радослав Симе-
онов - уредник в РИМ-
Добрич, филологът и кра-
евед Рада Въртунинска и
журналистът във в. "Доб-
руджанска трибуна" Пла-
мен Николов. Инициатива-
та бе официално огласена
пред добричката общест-
веност на пресконферен-
ция вчера.  Идеята за въз-
кресяване на спомена за
таврийските българи дати-
ра от няколко години. По-
койният вече добруджан-
ски краевед Атанас Мар-
ков - автор на изследване-
то, озаглавено "Българи в
Таврия и таврийци в Бъл-
гария",  пръв споменава за
издигане на паметник, кой-
то да напомня за трагеди-
ята от средата на 40-те го-
дини. Той я споделя с Ге-
орги Чунчуков, но за съ-
жаление, не доживява да я

види осъществена. Приех
тези негови думи като за-
вет към нашето поколение
- да почетем паметта на та-
врийските българи, обяс-
ни Георги Чунчуков. През
2013/2014 г. се навършват
70 години от преселване-
то на таврийските бълга-
ри в Добруджа и Лудого-
рието, а през 2015 г. - 70
години от депортирането
им обратно в СССР. По по-
вод тези кръгли годишни-
ни е и инициативата за по-
ставяне на паметния знак
"В памет на таврийските
българи". Предвижда се
паметникът да бъде издиг-
нат в градинката пред
сградата на Община Доб-
ричка - срещу барелефа на
цар Борис ІІІ - Обедини-
тел. Българският народ
спасява своите евреи от
депортиране в лагерите на
смъртта, но две години по-
късно не успява да спаси
еднокръвните си братя -
таврийските българи. Наш
национален и патриотичен
дълг днес е да спасим поне
паметта за тях, като увеко-
вечим мечтата им за Роди-
на и родно огнище, сбъд-
нала се за кратко, но пос-
ледвана от жестоки репре-
сии. Паметникът ще бъде
в Добрич, защото това е
градът, в който първо са
пристигнали таврийските
българи през 1942/43 г. и
от тук са били разпреде-
ляни в различни добру-
джански и лудогорски се-
лища. В сградата, където
днес се помещава Община
Добричка, тогава е била

градската община и имен-
но в нея таврийците са кон-
тактували с българските
власти, за да уредят ново-
то си битие. А с поставя-
нето на паметния знак сре-
щу барелефа на Борис ІІІ
се търси символика, защо-
то именно царят Обедини-
тел приема сънародници-
те ни в Отечеството, пояс-
ни мотивите на инициато-
рите Георги Чунчуков.
Малко се знае от днешни-
те поколения за българите
в Крим и Таврия, още по-
малко е известна трагична-
та съдба на десетки хиляди
наши сънародници, стана-
ли обект на жестоки реп-
ресии в бившия Съветски
съюз. При настъплението
на нацистките войски в Ук-
райна, за да се спасят от
ужасите на войната, тав-
рийските българи, по ини-
циатива на своя водач Ми-
шо Хаджийски пишат пис-
мо до Н.В. цар Борис ІІІ с
молба да обърне поглед и
към тях, сънародниците в
далечна Таврия. "С една
надежда живеем сега, че ти
няма да ни оставиш, както
не остави нашите братя в
Добруджа, Тракия и Ма-
кедония, а ги взе под зак-
рила в царството си. Все-
ки българин е щастлив са-
мо в родното си огнище на
Дунава и Балкана", пишат
таврийските българи. Ес-
тествено, отговорът на тя-
хната молба е положителен
и през 1942 г. започва про-
цесът по заселването на съ-
народниците ни от Украй-
на в Добруджа и Лудого-
рието. Таврийците полу-
чават същия статут като
преселилите се от Север-
на Добруджа българи,
обясни  Костадин Костади-
нов. След комунистичес-
кия преврат на 9 септемв-
ри 1944 г. започва и траге-
дията на таврийските бъл-
гари.  Те като съветски
граждани са обявени за из-
менници и по заповед на
Сталин правителството на
Отечествения фронт и

БКП е задължено да ги
предаде на окупиралата
страната ни Червена ар-
мия. Българските комуни-
сти послушно изпълняват
нарежданията на "големия
брат". Започва жестоко
преследване на българи от
българи. Сънародниците
ни, потърсили спасение в
държавата, която те вина-
ги са смятали за Родина-
майка, биват гонени и реп-
ресирани от българското
правителство в услуга на
чужди интереси. Таврий-
ските българи от Добру-
джа са натоварени на шле-
пове, част от тях са изда-
вени в морето, други са де-
портирани в сибирските
концлагери. Таврийците
от Лудогорието пък са
транспортирани до остро-
ви в Дунава, където са раз-
стрелвани. Унищожени са
около 2000 българи, оце-
ляват единици… Рада
Въртунинска сподели, че
е познавала лично таврий-
ски българи - скромни,
безкористни и трудолюби-
ви хора. Свидетели, които
тя познава, разказват как
през 1945 г. сънародници-
те  ни са били събрани в
близост до ЖП-гарата в
Добрич, натоварени като
животни във влакови ком-
позиции, с които са били
отведени в Кюстенджа, къ-
дето са натоварени на шле-
повете. Регионалният исто-
рически музей в Добрич е
партньор на Висше учили-
ще Международен колеж
по проект "Популяризи-
ране историята за трагеди-
ята на таврийските бълга-
ри", финансиран от ЕС. В
рамките на проекта се пре-
движда да организираме
научна конференция, да
създадем сайт, да подгот-
вим ново задълбочено из-
следване за съдбата на та-
врийските българи и да за-
снемем филм за тях, съоб-
щи директорът на РИМ -
Добрич Костадин Костади-
нов.
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След осемгодишно
прекъсване излезе от пе-
чат новият брой на ис-
торическия сборник
"Добруджа". Това съо-
бщи специално за "До-
бруджанска трибуна"
директорът на Регио-
налния исторически
музей Костадин Коста-
динов. Сборникът е по-
светен на годишнината
на проф. Людмила До-
нчева - Петкова, която
разкопа древнобългарс-
кото селище край Одър-
ци. Въпреки напредна-
лата си възраст и през
това лято тя ръководи

разкопките на друго се-
лище от българското
Средновековие - край с.
Топола. Откритите от
нея находки през годи-
ните обогатяват фонда
на музея в Добрич. В
сборника, който съдър-
жа 500 страници могат
да се видят публикации
на статии от научна кон-
ференция, проведена в
Балчик и посветена на
степите в Североизточ-
на България и Причер-
номорието през Сред-
новековието. Много от
материалите се публи-
куват за първи път. Част

от статиите са на руски
език. В сборника са на-
мерили място публика-
ции на най-големите
учени, доказали се като
познавачи на степните
народи. Сред тях са ис-
торици от Русия, Казах-
стан, Украйна, разказа
Костадин Костадинов.
Изключително респек-
тираща е редколегията
на сборника. Главен ре-
дактор е единственият
добруджански профе-
сор - д.и.н. Георги Ата-
насов. В редколегията
влизат още проф.д.и.н.
Петър Тодоров, проф.

д.и.н. Пламен Павлов,
доц. д.и.н. Валери Йотов,
доц. д.и.н. Сергей Тор-
батов, Костадин Коста-
динов, Радослав Симео-
нов, Тодор Димов, дире-
кторът на Историческия
музей в Тутракан Петър
Бойчев. Следващият
брой на сборник "Доб-
руджа" ще излезе през
2014 година, убеден е
Костадин Костадинов.
Директорът на добрич-
кия музей е категори-
чен, че ще бъде възоб-
новена периодичността
на издаване на сборни-
ка.                               DT

Ëàéòõàóñ ãîëô è ÑÏÀ õîòåë ïîëó÷è
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Лайтхаус голф и Спа
хотел е сред носителите
на Годишните награди
за професионални пос-
тижения в областта на
хотелиерството, ресто-
рантьорството и мени-
джмънта. Призовете се
връчиха на 27 ноември
от Българската хотели-
ерска и ресторантьорс-
ка асоциация /БХРА/  в
"София Хотел Балкан",
по повод 20-годишнина-
та на БХРА. Церемони-

Голф курорт “Лайтхаус и СПА” край Балчик - най-добър за
2013 година.                                              Снимка: Пл. Николов

ята по връчването на на-
градите се състоя за 17-
ти пореден път. От 1996
година Асоциацията из-
бира носители на най-
престижните и дългого-
дишните отличия в тури-
зма, които са част от най-
успешното предприе-
мачество. Лайтхаус
голф и Спа хотел бе оп-
ределен за "Голф и Спа
хотел на 2013 г.". Награ-
дата прие Александра
Чуклева - мениджър

продажби на Лайтхаус
голф и Спа хотел. При-
зът й бе връчен от Кос-
тадинка Василева, член
на Управителния съвет
на БХРА и Димитър Ди-
митров, член на УС на
БХРА и председател на
Браншовата асоциация
на хотелиерите и ресто-
рантьорите в регион Се-
вероизточна България -
Добрич.
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