
                                                                           ОБЩЕСТВО                      25 февруари - 3 март  2021 г.         5

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА на романа 
„Швейге” от Тодор Господинов

Не беше тази посоката, 
отдалечавах се от об-
ръщалото и дрънкането 
на мотрисите се чуваше 
все по-слабо, но сега ми 
бе нужно място с повече 
хора. Витрините на ма-
газините ми се струваха 
зацапани.
От двете страни над Лъ-
вов мост опъваха нови 
транспаранти. Набиваха 
се в очи и единият ло-
зунг беше „С нас Москва 
е в мир и в бой“. Чистич-
кият яркочервен плат и 
прясната бяла боя изпък-
ваха още повече на мръ-
сотията наоколо и све-
теха над сивокафявите 
облекла на минувачите.
Имах чувството, че всич-
ки наоколо ме познават и 
само дебнат какво ще на-
правя, за да скочат върху 
мен и да ме заритат. Най-
трудно ми беше да се 

държа така сякаш нищо 
не се е случило. 
Пак ме сви стомахът, до-
като обикалях. Издъних 
си джобовете да търся 
пари. Изтърколили се 
бяха или ме бяха отара-
шили в ареста. 
Подминах жълта олю-
щена сграда. До нея 
беше залепена табелата 
на пивницата “При щед-
рите”. Нямах 2 лева на 
кръст да си взема едно 
бренди. Нямаше да вли-
зам да се излагам, така 
раздърпан да им се моля. 
Освен това никога не 
пиех на вересия. Утре 
щях да дойда, като наме-
ря пари. Две нощи да то-
варя чували на гарата и 
пак щеше да има пиячка. 
Мизерията винаги ме е 
плашела до смразяване. 
Залавях се с брутално 
тежка работа, за да жи-

вея що-годе прилично, 
никога не бях оставал 
без пари и нито вземах, 
нито давах заеми. Баща 
ми ме беше научил как 
да се оправям и с малко.
Червата ми продължа-
ваха да къркорят. Ми-
ришеше на хляб, а не се 
виждаше фурна наоколо. 
Очукано колело беше 
подпряно на стената 
пред пощата, предпо-
следната сграда преди 
ъгъла. Женско колело 
беше, без рамка и с мека 
седалка. На външната 
му дръжка висеше шита 
торба. Оттам идеше 
ароматът. През плата се 
виждаше как я издува 
самун хляб и още нещо. 
Слюнките ми се събраха 
при мисълта, че може 
да има и мръвка. От-
качих чантата и я свих 
под мишница. Колело-

то застърга по стената 
надолу, а аз се извъртях 
и хукнах. Някой отзад 
ме закачи за ръкава и 
ме сряза с истеричен 
вик „Крадец“. Дръпнах 
рязко, като си спомних 
мазните ръце и потни-
ците на милиционерите 
и ми дойдоха силите. На 
ъгъла едва зацепих под-
метки по излъсканите 
павета, после се втур-
нах между хората и като 
изпреварих една група 
ученици с фуражки на 
техническата гимназия 
се наредих на опашката 
пред един магазин до 
две редици празни варе-
ли. Обърнах се да видя 
идва ли някой и после 
спокойно зашляпах на-
долу, като скришом си 
щипвах от самуна. На-
истина имаше и сирене 
в хартия.

Окръжният съд в Добрич призна 
три глоби, наложени в Австрия на 
българска гражданка заради шо-

фиране с превишена скорост

Окръжният съд в До-
брич призна три реше-
ния на австрийските 
власти за налагане на 
финансови санкции на 
българската гражданка 
А.И. заради нарушения 
на правилата за движе-
ние по пътищата. Же-
ната е санкционирана 
за това, че на 10, 25 и 31 
август 2020 г., в района 
на град Никелсдорф, 
Бургенланд, при упра-
вление на автомобил с 
добричка регистрация, 
е превишила разреше-

ната за пътния участък 
скорост от 80 км/час. 
Наложените на българ-
ката глоби са на обща 
стойност 460 евро. 
 Производствата в Ок-
ръжен съд - Добрич са 
образувани след изпра-
тени от австрийските 
власти удостоверения 
за прилагането на прин-
ципа на взаимно при-
знаване на финансови-
те санкции, наложени 
в държави - членки на 
Европейския съюз.
 И трите съдебни със-

тава прецениха, че не 
са налице основания 
за отказ и разпоредиха 
жената да плати лево-
вата равностойност на 
наложените ѝ в Ав-
стрия глоби.
 Постановените съдеб-
ни актове подлежат на 
обжалване пред Апе-
лативен съд - Варна в 
7-дневен срок. След 
влизането им в сила 
преписи от тях ще бъ-
дат изпратени на орга-
ните на НАП за изпъл-
нение.

На 18 февруари 2021 г. Марсоходът 
“Пърсивиърънс”  на НАСА кацна на Марс

Мисията на марсохо-
да е да търси доказа-
телства за минали или 
настоящи признаци на 
живот. Това е третото 
посещение на земен 
апарат на Марс в рам-
ките на малко повече 
от седмица. Две апа-
рата от ОАЕ и Китай 
навлязоха в орбитата 
на Червената планета 
в два последователни 
дни миналата седмица.
И трите мисии поле-
тяха през юли мина-
лата година, за да се 
възползват от близкото 
разположение на Земя-
та и Марс и пропътува-
ха разстоянието от 480 
милиона километра за 
седем месеца.

„Пърсивиърънс“ - най-
големият и сложен ро-
увър досега на НАСА, 
е деветият космически 
апарат, който каца ус-
пешно на повърхност-
та на Марс. Досега 
само САЩ са успявали 
в това начинание.
Роувърът ,с размер на 
автомобил, е задвиж-
ван с плутоний. Той се 
насочи за кацане в най-
малката и трудна цел, 
избирана от НАСА до-
сега - ивица от древна 
речна делта, обсипана 
със скали и кратери и 
наречена с името ЕЗЕ-
РО.
Учените смятат, че ако 
на Марс някога е имало 
живот, това ще е било 

преди 3-4 милиарда го-
дини, когато на плане-
тата е имало вода.
„Пърси“, както нари-
чат умалително сонда-
та, може да копае на 
дълбочина два метра и 
да събира скални про-
би, които биха могли 
да носят следи от жи-
вот.
Мисията предвижда 
тридесет-четиридесет 
проби да бъдат запе-
чатани и складирани, 
след което да бъдат 
събрани и върнати на 
Земята от друг апарат, 
най-рано през 2031 г.
Хеликоптерът „Ин-
джинюъти“ кацна на 
Марс, прикрепен към 
долната част на роувъ-

ра „Пърсивиърънс“. 
Той ще остане така от 
30 до 60 дни. Инжене-
рите от наземния кон-
трол в Лабораторията 
за реактивни двигате-
ли на НАСА се инте-
ресуват предимно дали 
батериите му се зареж-
дат и дали работи до-
бре базовата станция, 
която съхранява и пре-
праща съобщенията 
между него и Земята и 
поддържа отоплението 
на хеликоптера.
Учените се надяват да 
отговорят на едни от 
най-важните въпроси 
на теологията, филосо-
фията и космическите 
изследвания.
VESTI.BG

На 22 февруари 2021 г. НАСА показа филм на кацането

Приемане на заявления за наемане без търг 
или конкурс на пасища и мери от общинския 

поземлен фонд на Община Балчик за 
2021/2022г.

ОБЩИНА БАЛЧИК
на основание чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и Решение № 245 по Протокол №17/ 
28.01.2021г. на Общински съвет -Балчик
СЪОБЩАВА:
   На всички собственици или ползватели на животновъдни обек-
ти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интег-
рираната информационна система на Българска агенция по без-
опасност на храните /БАБХ/ на територията на Община Балчик, 
че в срок от 01.03.2021г. до 10.03.2021г., започва приемане на 
заявления за наемане без търг или конкурс на пасища и мери от 
общинския поземлен фонд /ОПФ/ на Община Балчик за стопан-
ската 2021/2022г.
   Списъкът за индивидуално ползване на пасища, мери по ка-
тегория и площ, ще бъде публикуван и на интернет страница на 
Община Балчик: www.balchik.bg, секция- обяви, търгове, кон-
курси.
    Заявлението по образец в едно с приложенията към него се по-
дават в информационния център на Община Балчик, на следния 
адрес: град Балчик ,пл. „21 септември” № 6.
   Окончателното разпределение на пасищата и мерите за инди-
видуално ползване на собственици или ползватели на животно-
въдни обекти с пасищни селскостопански животни за стопанска-
та 2021/2022г. ще приключи на 1 юни 2021г.
   В разпределението на пасищата и мерите от ОПФ за индивиду-
ално ползване, могат да участват само животновъди, които нямат 
данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд 
„Земеделие”, държавен поземлен фонд, общинския поземлен 
фонд и за земи по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ.
   Срокът за отдаване под наем на пасищата и мерите от ОПФ е за 
5/пет/ стопански години.
   За допълнителна информация: тел: 0579/7 10 54; 0895 554 164- 
Зехра Акиф-  гл.експерт ОПФ.

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ
Кмет на Община Балчик


