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Осмата стихосбирка на Сашо Серафимов -

 „Натрупване на незнание”

Истината винаги е на 
преден план, когато 
талантът е в тандем с 
откровението. Тя, исти-
ната, за пореден път се 
откроява в осмата сти-
хосбирка „НАТРУПВА-
НЕ НА НЕЗНАНИЕ” 
на нашия земляк-Сашо 
Серафимов. Той прави 
справедлива оценка за 
това, което става в нас 
и около нас и ни кара да 
възкликнем като древ-
ния мъдрец: „Аз знам, 
че нищо не знам!“
Авторът на стихосбир-
ката ни внушава:“ Види-

Разни

* Купувам земеделски 
земи в Балчик, Каварна, 
Шабла, Г.Тошево, Добри-
чка, Тервел, Тутракан, Си-
листра. Тел.0898 372271

* Купувам земеделски 
земи в общините Балчик, 
Каварна, шабла, Г.Тошево 
и Варненска област. Под-
готовка на документи. 
Тел. 0885838354 0579 7 
70 11  /10-4/

*  Купувам земеделска 
земя в общините Бал-
чик, Каварна, Шабла, 
Г.Тошево, и Добрич. Из-

Ку пу вам 

 * Обяви * Обяви * Обяви * 

Продавам 

* Продавам в град Ка-
варна, среден южен апар-
тамент, ул.“България“ № 
39, вх.Б ет.7; 50 000 лв. 
Тел. за справка: 0885 67 
11 47 

*Продавам  двустаен 
апартамент в ж.к.”Балик4 
1 ет. Цена 52 000 лв. 
Тел.0887 521783  0579 7 
7011  /3-3/

Продавам дворно мяс-
то в с.Даричино 1.2 дка 

Предлагаме парцел от 
300 кв.м. в центъра на 
град Балчик, срещу обез-
щетение. 

Тел.0885029966 
/5-5/

тел.0887249111  /10-4/
П р од а в а м  к ъ щ а  в 

с.Кремена с 2.8 дка земя. 
Изгодно. 

   Тел.0884474858 /10-4/
Продавам двуместен 

разтегателен диван, с ка-
фява дамаска 140/200 см. 
Цена 150 лв., договаряне. 
Тел.0889436312

готвяне на документи.Тел. 
0895 71 83 83 и тел. 09888 
790 83  /10-1/

 Сашо Серафимов започва да отглежда саксийни цветя 
след презентацията на осмата си стихосбирка. Фото:        
                                                                    Хаджи Георги ЙОВЧЕВ

 където ще намерите богато разнообразие на  диопрични 
рамки и слънчеви очила  на атрактивни цени. 

Всеки вторник се извършват безплатни прегледи от 
очен лекар  специалист - офталмолог. 

Всеки клиент получава талон за 10% отстъпка 
при втора поръчка или покупка.         

Тел: 0878 568 257

Посетете 
Оптиката в град Балчик 

 (до кафе “Акроза”)

мият образ на времето е 
пясъкът“ и доразкрива в 
стихотворението „Шепа 
пясък”  необходимата 
ни, като дишането, наша 
действителност:
 Тъжно се оглеждам сред 
улиците шумни/сред ко-
лите бързащи и хората 
многоетажни./ Страшна 
ми е тази гледка, в която 
думите са шепа пясък, 
хвърлен в очите/ и свет-
лината все не стига бър-
зината на живота.“ 
Това е една реална оцен-
ка на живота, в който си 
струва рискът на преми-

наване през човешките 
души. Всеки стих е под-
чинен на  целеустреме-
ността и съсредоточе-
ността на поета, които 
раздава без остатък, за 
да ги превърне в умирот-
ворителна изповед. Така 
е и в предпоследната 
стихосбирка „Старците 
умират на края на све-
та“, за която Сашо Се-
рафимов получава две 
награди: една, на името 
на бургаския поет Хрис-
то Фотев и една на името 
на родения в Сливен-Да-
мян Дамянов.

 Миналата година фон-
дация „TERRA CULTA” 
е издала  в Словакия 
сборник с негови стихо-
ве, които освен това са 
превеждани от други из-
дателства на полски, ру-
мънски, руски, англий-
ски, немски, испански...
Да не забравяме и еже-
дневието на поета Сашо 
Серафимов, изпълнено 
с ангажиментите на гла-
вен редактор на списа-
ние „Антимовски хан“ 
Добрич.
„ Ако нямаш какво да ка-
жеш, не го казвай глас-
но“, „ Премълчаната ис-
тина няма стойност”. Без 
тези пословици няма как 
да бъдеш поет сред тези, 
които те заобикалят, т. е. 
сред народа. За Негово 
величество Народа авто-
рът споделя следното в 
стихотворението  „Сип-
вайки по малко време“: 
„...Единствено човекът 
се е спрял и гледа/как 
камъкът минава покрай 
него- премествайки на 
сянката петното./Чо-
векът има правила,/из-
мислил си е вечности и 
крайности/и меси като 
Бог живота,/сипвайки 
по малко време/тук и 
там за ориентири...“. 
Авторът не търси пълна 
свобода в живота, къде-
то сме роби на самите 

себе си, но чувства, че 
само в изкуството сме 
свободни и чрез него 
трябва да разберем ед-
новременно цената на 
живота и свободата. 
Защото само тя, може 
би, не е подчинена на 
природните закони. За-
това трябва да приемем 
живота във всичките му 
измерения и така да бра-
ним свободата си. 
За да спечели по-широка 
аудитория поетът прави 
една универсална об-
щочовешка равносметка 
– преценява  едновре-
менно: и предадените, и 
наказаните. 
Впечатли ме също и ко-
рицата на книгата, къ-
дето се съобщава закач-
ливо, че поетът е женен, 
отгоре на туй с брада. 
Ето предимството за 
издаването на нова сти-
хосбирка: Сашовият 
нов слънчев ансамбъл, 
който доразкрива ще-
дро лирическото богат-
ство на света, където се 
смесват успешно радост 
и страдание, егоизъм и 
себераздаване, екстаз и 
депресия-все уловени 
мигове, обвити в инди-
видуалната експресив-
ност на Серафимовата 
интонация.

Хаджи 
Георги ЙОВЧЕВ

Бридж турнир в Тюленово

През почивните дни в 
хотел”Тюленово”, раз-
положен на живописния 
скален бряг на едноимен-
ното курортно селище се 
проведе Първия междуна-
роден бридж турнир “Тю-
леново 2020”. С участието 
на 20 двойки и 10 отбора 
от България и Румъния 
състезанията преминаха 
на много високо ниво и 
се получи странно съв-
падение-шампионите от 
двойковия и от отборния 
турнир на завършилия 
преди по-малко от месец 
35-и Международен бри-
дж фестивал ‘’Добрич 
2020” дублираха успехите 
си и отново заеха първите 
места.
В двойковия турнир Ста-
нислав Недков /Добрич/ 
и Радослав Радев /Варна/ 
станаха безапелационни 
победители, следвани от 
Юри Перец и Димитър 
Пенев /Варна/ и от Ра-
дослав Радев и Пейчо Чо-
лаков /Бургас/.
В отборния турнир румън-
ската формация “Жуни-
ърс”, предвождана от из-
пълнителния директор на 

бридж федерацията на се-
верната ни съседка Мари-
ус Джорджеску, след мно-
го оспорвани срещи, успя 
да грабне шампионската 
титла, разгромявайки в 
последния мач друг ру-
мънски отбор-”Бибану”, 
с капитан световноизвест-
ният Виорел Мическу, 
като го изпрати на трето 
място. А на второто мяс-
то се класира отборът на 
гр.Варна-Милко Славов, 
Иван Александров, Юри 
Перец и Димитър Пенев.
Организаторите на пър-
вата по рода си междуна-
родна бридж проява в пре-
красния хотел”Тюленово” 
изказват огромна благо-
дарност от името на всич-
ки участници на генерал-
ния мениджър Радослав 
Русев за незабравимите 
дни, преживяни там.
На снимките:
1-шампионите в двойко-
вия турнир
2-шампионите в отбор-
ния турнир-”Жуниърс”/
Румъния/
3-вицешампионите в от-
борния турнир-отборът 
на Варна

Окръжен съд – Добрич потвърди ареста на мъж, обвинен за блудство
45-годишен мъж ще ос-
тане в ареста, след като 
състав на Окръжен съд 
- Добрич потвърди нало-
жената му от Районния 
съд мярка за неотклоне-
ние „задържане под стра-

жа”.
И.И. е привлечен като 
обвиняем по досъдебно 
производство на Второ 
РУ на МВР - Добрич за 
това, че в нощта на 27 
срещу 28 август 2020г. , 

в добричко село, е извър-
шил блудствени действия 
по отношение на лице, 
ненавършило 14-годиш-
на възраст, като употре-
бил за това сила.
Окръжният съд, след като 
се запозна с материалите 
по досъдебно производ-
ство и след преценка на 
доводите на страните, 
счете, че Районният съд 
законосъобразно е на-
ложил на обвиняемия 
най-тежката мярка за не-
отклонение, която следва 
да бъде потвърдена. В 

мотивите си съдът посоч-
ва, че задържаният е раз-
следван за престъпление, 
което се характеризира с 
висока степен на общест-
вена опасност, наказуемо 
с лишаване от свобода от 
2 до 8 години и е нали-
це реална опасност при 
по-лека мярка той да се 
укрие с цел избягване 
на евентуална бъдеща 
наказателна репресия. 
Този извод се подкрепя 
и от наличните по делото 
данни, че 45-годишният 
работи в чужбина и няма 

трайно установен адрес 
на територията на Бълга-
рия, отбелязва съдът. 
Посоченото, както и на-
личието на обосновано 
предположение, че мъ-
жът е извършил престъ-
плението, за което е при-
влечен като обвиняем, 
мотивира съдът да прие-
ме, че искането на мъжа 
за изменение на наложе-
ната му мярка за неоткло-
нение е неоснователно.
Определението на Окръ-
жен съд - Добрич е окон-
чателно.

21-годишен е осъден условно 
за прокарване в обращение на 

подправени банкноти
Окръжният съд в Добрич 
одобри споразумение, 
постигнато между про-
куратурата и 21-годишен 
младеж, по силата на кое-
то той се признава за ви-
новен по повдигнатото му 
обвинение за прокарване 
в обращение на подправе-
ни парични знаци.
 Съгласно споразумение-
то страните приемат за 
безспорно установено, 
че на 18 май 2020 г., при 
условията на продължа-
вано престъпление, 21-го-
дишният Р.Р. е прокарал 
в обращение шест банк-
ноти с номинал от по 100 
лева, за които знаел, че са 
подправени. Младежът 
използвал банкнотите в 
търговски обекти в Кавар-
на, Балчик и Кранево. За 
извършените деяния под-
съдимият е осъден услов-
но на 1 година лишаване 
от свобода, с 3-годишен 

изпитателен срок. Младе-
жът ще плати и направе-
ните по делото разноски 
в размер на 271.40 лева.
Той вече е възстановил и 
причинените с деянията 
му имуществени вреди на 
собствениците на търгов-
ските обекти.  Пред съда 
подсъдимият декларира, 
че е съгласен с постигна-
тото споразумение и се 
отказва от по-нататъшно-
то разглеждане на делото 
по общия ред.
 Одобреното от Окръж-
ния съд споразумение е 
окончателно и има после-
диците на влязла в сила 
присъда.
 Предвид определеното на 
подсъдимия условно нака-
зание съдът отмени нало-
жената му мярка за неот-
клонение задържане под 
стража и разпореди той да 
бъде незабавно освободен 
още в съдебната зала.


