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Очите на лятото си Очите на лятото си 
пожелаха...пожелаха...

Да го изпратим с по-
езия! Неговото желание 
се облече в действие 
и бе осъществено на 
29 септември 2016 г. в 
писателска къща „Ру-
мелина“ Варна,  с уп-
равител-Мариела Русе-
ва.Основен лайтмотив 
беше тайната, скрита в 
словото - съкровени мо-
менти, толкова необхо-
дими в днешно време. 
Възторжена идея, пред-
ричаща вдъхновение и 
вяра до откровение. 
Това е моментно!- ще 

констатира някой. Как-
ва тръпка!- вълнуващо 
ще откликне друг. А не 
беше случайно, защото 
всички бяхме радостно 
изненадани от първата 
стихосбирка „ В тър-
сене на светлина“ от 
младия автор Светлин 
Трендафилов и поред-
ната книга с разкази, 
представена от Богомил 
Аврамов- Хеми. Дома-
кинята Мариела Русева 
неусетно ни въведе в 
едно пространство, със 
завладяваща атмосфе-
ра, повеждайки ни в 
лабиринтите на човеш-
ката душа, осъществен 
с непосредствен диа-
лог. Албена Латинова 
ни подсказа, че вина-

Труди се много, 
труди се честно!

ги трябва да помним 
своята стара любов, 
за която трябва да ми-
слим незабележимо и 
да се стремим към една 
нова любов, която да 
ни напомня докъде сме 
стигнали. Разбира се,  с 
хубави /като нея хуба-
ви/ сравнения и ярки, 
пораждащи размисъл, 
заключения. Надежда 
Павлова ни напомни 
как да нарисуваме есен 
от сънища, допълвай-
ки: „...Колко тайни 
още невикани! Истини 
непоискани./Нося кръ-
ста на други, но моят 
не става по-лек./Къ-
таш съвест безмилост-
на, в грехове без жал 
жигосана...“Дошлата от 
Канада Дима Нейчева 
ни изненада с три неща: 
картина, нарисувана от 
нея в три измерения, 
хубаво стихотворение и 
една „фейсбучна“ идея 
за „Български суверен“, 
с цел да се премахнат 
всички политически 
партии, чрез поправ-
ка на Конституцията. 
В български условия е 
пълна утопия /според 
мен/, но всеки има пра-
во на мнение. Габриела 
Плочева се оказа моя 
млада колежка- журна-
листка, пишеща стихо-

Писателска къща „Румелина“ Варна изпраща лятото с вълнуващи произведения. 
Фото: Б.Т. 

„Академийка” имаше за-
бележителна среща сно-
щи… ( благодарение на 
г-жа Виолета Христова). 
Беше длъжна да изкаже 
поздравления на един 
невероятен човек – ми-
налата година той отнесе  
моята книгата „ Из лаби-
ринтите на българското 
слово”  до далечна Кана-
да… Този човек, светов-
ноизвестен предприемач 
на мултимилионна ком-
пания, е пропътувал 8000 
километра, за да отбеле-
жи 90-годишния си юби-
лей в Родината, в родния 
си край…
Аз имах усещане, че съм 
в някакви други времена, 
когато хора като Васил 
Априлов например са 
задали най-смислените 
посоки за народа си още 
преди да има той своя 
държава –  чрез родо-
любивите си жестове на 
спомоществователство за 
важни национални каузи 
– като тези за масовото 
светско образование…

И сега този човек – на 
90 години, стоеше пред 
прекрасния Канев център 
на РУ, създаден с негова-
та подкрепа и приемаше 
поздравления от толкова 
много хора – хора, на кои-
то е помогнал в житейски-
те им предизвикателства, 
хора, които просто искат 
да изразят възхищението 
си и благодарността си за 
всичко, което Игнат Канев 
прави за образованието, 
културата и здравеопазва-
нето на Русе и България… 
Развълнуван, просълзен, 
но в никакъв случай на 
90… Набитото ми жен-
ско око не усещаше това , 
което се нарича старост…
Имаше харизма, вълне-
ние… Вероятно хора като 
него не остаряват, защото 
съзидателният творчески 
дух владее душите и тела-
та им… Отказа любезно 
подадения стол в залата, 
когато трябваше да отго-
вори на многобройните 
поздравителни адреси….
   „Работи много, работи 

честно….” – сподели той 
девиза, който го е движил 
цял живот. „ Животът е 
такъв, какъвто си го на-
правиш”, „ Аз исках да 
покажа какво може един 
българин и с голяма лю-
бов строих къщи, пътища, 
болници и училища, храм 
за моите сънародници”….
Строих…
Ние в „Академийка” спо-
деляме и отдавна изпо-
вядваме горните прин-
ципи на знаменития наш 
сънародник… От години 
с любов се занимаваме с 
нашето „ строителство” – 
с литературата, с препода-
ването, училището …
И силно се надаваме 
„Академийка” да привле-
че себеподобни абонати 
или поне такива, които 
имат желание „ да се тру-
дят много, да се трудят 
честно”, за да се справят 
по най-добрия за тях на-
чин с обичайните предиз-
викателства, каквито са 
изпитите…
Марияна ГЕОРГИЕВА

ве, в които забелязах, че 
лиричният герой е нещо 
като граница на един 
екзотичен свят, в който 
има радост, тъга, чо-
вешка надежда, скръб-
ни фрагменти, с едно 
прозрение отвъд мор-
ския хоризонт. Милена 
Белчева от артклуб“ 
Монограм“ вече знаеше 
за емоцията и цената на 
чувствата в поезията, 
умело нагласяйки своя-
та лира на най-лирични 
тонове. Защото нито 
за миг при нея нямаше 
сухи декларации, че ду-
мите не се самопроиз-
веждат, а както Земята 
трябва да ги поддър-
жаме и обогатяваме.
Това пролича ѝ  в сти-
хосбирката и „Етюд за 
притихване“, спечелила 
първо място в конкурса 
„По стъпките на лято-
то- 2014“, където тя ни 
подсеща в „Ретроспек-
тивно“:“...Прекроявам 
сега своя ден- каталож-
но нашарен,/магистрал-
но задъхан, с неудобни 
сценични костюми. /И 
откъсвам с въздишка от 
съдбата по лист кален-
дарен,/ в чекмеджето за-
ключвам неоткрити ад-
реси за думи....“Всичко 
това е изградено със 

собствен мироглед, със 
свои закони и емоцио-
нални категории, къде-
то търсещият момент 
не е спекулация. Вечно 
тлее надеждата за сбъд-
ване на мечтите или 
споменът, който никога 
няма да бъде забравен.
Настойчивост и на-

стоятелност бликаше 
отвсякъде, заедно с 
нещо трептящо- тях-
ната езикова изобрета-
телност. Не трябва да 
забравяме, че българ-
ският език вече прите-
жава ѝ нова лексика, 
надхвърлила отдавна 
своите граници. И ня-
как съвсем естествено 
се получава реализа-
цията със  своята абсо-
лютна естественост и 
самоусещане в живота. 
Този ден лятото ни гле-
даше, както при сбогу-
ване. Прегръщаше ни. 
Обещаваше със своя 
поглед, че отново ще се 
завърне най-тържестве-
но ѝ ще бъде по-хубаво 
от предното. Нека заед-
но да очакваме завръ-
щането му.
А тази нощ лятото ся-

каш ми нашепваше, че 
не иска току-така да си 
отиде!

Георги ЙОВЧЕВ

До 10 лв. за килограм от новата реколта на 
прочутият смилянски фасул

До 10 лв. удари кило от 
новата реколта на прочу-
тият смилянски фасул. 
Скока на  цената на де-
ликатесния бобен сорт бе 
представена на провежда-
щото се в Смолян изложе-

ние „Подкрепете българ-
ското“. 
Производителите обяс-
няват увеличението с по-
малките добиви заради 
сушата през лятото. Цена 
над 8 лв. е спекулатив-

на, коментира Са-
фидин Чикуртев, 
председател на 
Земеделската кре-
дитна кооперация 
в Смилян, която е 
притежател на за-
пазената марка на 
смилянския фасул.
Преобл а д а ваща 
част от произво-
дителите продават 
едрия смилянски 
фасул при минало-
годишните стой-
ности - до 8 лв., 
а поскъпването е 
наложено само от 

единици от търговците, 
уточнява Чикуртев. Той 
обяснява, че повечето 
фермери отхвърлят вари-
анта да увеличат цената 
до 10 лв. с мотива, че е 

„грехота да се продава 
толкова скъпо“. 
Добивите през тази годи-
на са с 20-30% по-ниски 
от миналогодишните за-
ради лошите метеороло-
гични условия, но според 
Чикуртев това не трябва 
да повлиява на цената. 
При стопаните, които не 
са поливали фасулените 
ниви, реколтата е почти 
наполовина от обичайна-
та.
За да бъдат коректни към 
клиентите си, от коопе-
рацията настояват всеки 
производител да изпис-
ва на етикета своето име 
и телефон. Купувачите 
трябва да следят за тези 
данни на етикета, за да са 
сигурни в произхода, пре-
поръчва Чикуртев.

Реколтата от царевица в Добричко е 
прибрана вече над 60 на сто

Реколтата от царевично 
зърно в Добричка област 
вече е прибрана в над 60 
на сто от масивите, като 
производството достига 
317 333 тона, съобщават 
от областната дирекция 
„Земеделие“. Площите с 
царевица в региона, който 
е сред най-големите про-

изводители в страната на 
фуражно зърно, през тази 
стопанска година достигат 
962 000 декара, съобщава 
БТА.
Зърнопроизводителите 
добиват средно по 548 ки-
лограма царевица от декар 
при среден добив 486 ки-
лограма за предходната го-

дина. Реколтата тази есен 
е най-добра в землището 
на Добричката община - 
587 килограма фуражно 
зърно от декар. В Балчик 
добивът е най-нисък - 461 
килограма. Кампанията по 
прибиране на царевицата 
вече приключи в общини-
те Каварна и Добрич.

Зърнопроизводителите добиват средно по 548 
килограма царевица от декар

Комисия класира предложените 
за продан частни гори в обхвата на 

Североизточно държавно предприятие
Специално назначена ко-
мисия в Североизточно 
държавно предприятие 
разгледа, оцени и класира 
постъпилите общо 78 за-
явления за закупуване на 
горски територии -  соб-
ственост на физически 
лица. Срокът за подаване 
на документи за участие 
изтече на 19 септември. 
Процедурата е в ход за 
всички държавни горски 
предприятия в страната, 
като СИДП  организира 
закупуването на частни 
горски имоти в границите 
на четирите области – Ва-
рна, Добрич, Търговище и 
Шумен.
17 от постъпилите заяв-
ления са за имоти на те-
риторията на Варненска 
област, като 13 от тях са в 
обхвата на Държавно гор-
ско стопанство „Варна”. 
Документи за участие в 
процедурата са внесени 
за 21 имота на територия-
та на област Добрич. Тол-

кова са и заявленията, по-
стъпили от собственици 
на имоти в област Търго-
вище, като най-голям ин-
терес към процедурата е 
отчетен в ДГС „Омуртаг” 
– 18 предложения за заку-
пуване на частни гори. 19 
са подадените заявления 
в горските стопанства в 
Шуменска област. 14 от 
тях са внесени в Централ-
ното управление на пред-
приятието  в град Шумен.
След извършения анализ 
извън класацията остават 
16 от заявленията. Те не 
отговарят на изисквания-
та, утвърдени от Минис-
терството на земеделието 
и храните. Става въпрос 
за имоти, предложени за 
закупуване, които не са 
горска територия, площта 
им надхвърля 5 хектара 
или липсва документ за 
собственост.  Сред раз-
личните документални 
пропуски, които са кон-
статирани, има и заявле-

ния без предложена про-
дажна цена на имота.
18 от всички 62 класира-
ни заявления са получили 
максималния брой точки. 
Подробна информация и 
протокол от заседанието 
на комисията са публи-
кувани на адрес: www.
dpshumen.bg. Съгласно 
процедурата предстои 
независими оценители да 
изготвят оценка на класи-
раните имоти, като сдел-
ките със собствениците 
ще бъдат финализирани 
в рамките на предвиде-
ните от СИДП за 2016 г. 
средства за закупуване на 
горски територии на фи-
зически лица.
Основната цел на проце-
дурата е по-ефективното 
стопанисване и опазване 
на горите, тъй като в мо-
мента има много част-
ни гори, където предвид  
малките площи не се из-
вършват необходимите 
лесовъдски мероприятия.


