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В присъствието на 
народния представи-
тел от ПП ГЕРБ Да-
ниела Димитрова и 
областния управител 
Красимир Кирилов 
бяха отслужени зау-
покойна литургия и 
панихида пред бъл-
гарския военен па-
метник в село Аджи-
гьол, окръг Тулча, 
Румъния. Поводът бе 
първата годишнина 
от възстановяването 
му. 

Присъстваха глав-
ният експерт „Воен-
ни паметници” към 
Министерството на 
отбраната Радослав 
Симеонов, замест-
ник-областният уп-

равител Красимир 
Николов, състезате-
ли от карате клуб 
„Самурай” с ръково-
дител Димитър Хри-
стов, сред които и 
световни шампиони, 
граждани. От румън-
ска страна присъства 
Мария Ленца - кмет 
на община Валя Ну-
кърилор, към която 
принадлежи адми-
нистративно село 
Аджигьол. 

Българският вое-
нен паметник в село 
Аджигьол е издигнат 
в памет на около 40 
войници от всички 
краища на България, 
загинали по време 
на Първата светов-

на война в периода 
1917-1918 година. 
В продължение на 
десетилетия наред 
той е бил оставен на 
произвола на съд-
бата и застрашен от 
самосрутване. Въз-
становен бе преди 
година, благодарение 
на финансовото съ-
действие на Юлияна 
Гианти – меценат и 
наследник на заги-
нали войни. Иници-
ативата бе подкре-
пена от Регионалния 
исторически музей, 
който през последни-
те години се занима-
ва с проучването на 
българските военни 
паметници на тери-
торията на Северна 
Добруджа, повече от 
които днес не са за-
пазени.

Войнишкият па-
метник в Аджигьол е 
първият, който е въз-
становен. Той бе ос-
ветен на 1 октомври 
2016 година. Идеята 
на инициаторите е 
поклонението да се 
провежда всяка го-
дина. 

П а н и х и д ат а  бе 
отслужена от отец 
Думитру от храма 
в село Аджигьол 
в съслужие с отец 
Атанас от Кардам. 
Юлияна Гианти връ-
чи ново дарение от 
1000 леи на църква-
та в село Аджигьол 
като благодарност за 
съпричастността и 
помощта при рес-
таврацията на памет-
ника. 

Депутатът Даниела 
Димитрова отправи 
покана към местна-
та власт в румън-

ската община нейни 
представители да 
гостуват в Добрич 
и да се запознаят с 
Военното-гробище 
мемориал, където 
са погребани как-
то български, така и 
румънски войници. 
В най-голямото на 
територията на стра-
ната запазено военно 
гробище от времето 
на Първата световна 
война са погребани 
над 3000 войни от 
седем национално-
сти (българи, руси, 
румънци, германци, 
турци, сърби и ев-
реи) и четири веро-
изповедания. 

Групата от До-
брич посети и много 
места, свързани с 
българската история 
– от Възраждането 
и Първата световна 
война. В Тулча доб-
руджанци посетиха 
обекти, свързани с 
нашето историческо 
минало, като българ-
ската църква „Свети 
Георги” /построена 
през 1854 г./, сгра-
дата на някогашното 
Девическо училище 
/открито през 1881 
г. от заможни бълга-
ри в Тулча/ и др. Те 
поднесоха цветя и 
сведоха глави пред 
паметната  плоча 
на Васил Левски в 
село Еникьой /днес 
Михаил Когълнича-
ну/. Тя е поставена 
през 2011 година от 
Инициативен коми-
тет. Апостолът е бил 
учител в селото в 
периода 1866-1867 
година, преди да се 
включи в четата на 
Панайот Хитов като 
знаменосец.

Родолюбци от Добрич се 
поклониха пред първия 
възстановен  български  

военен паметник в Румъния

Кражба от автомобил
На 11 ноември, око-

ло 15:20 часа е полу-
чено съобщение за 
извършена кражба от 
лек автомобил „Мер-
цедес” с варненска 
регистрация, парки-

ран в района на град 
Балчик. Установено е, 
че чрез взлом на задна 
врата, неизвестен из-
вършител е проникнал 
в МПС. По данни на 
тъжителя е извършена 

Даниела Димитрова /вдясно/, Радослав Симе-
онов и Юлияна Гианти
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кражба на преносим 
компютър, мобилен 
телефон и портфейл. 
По случая е образува-
но досъдебно произ-
водство по описа на 
РУ МВР Балчик.

Сигнал за бомба в 
Оброчище

На 9 ноември, око-
ло 11:50 часа на ЕЕН 
112 е получено обаж-
дане от мъжки глас, 
който подава сигнал, 
че на територията на 
училището в с. Обро-
чище има бомба. От 
проведени незабавни 
ОИМ и ПСД е уста-
новено, че сигналът 

е злоумишлен и неис-
тински. 

Установена е само-
личността на подава-
щия сигнала - мало-
летният К.И. (13 г.), 
ученик в с. Оброчище.  
При последвалите бе-
седи с малолетния из-
вършител на деянието 
е установено, че съ-

щият е измислил по-
дадения сигнал, като 
е използвал телефона 
на сестра му, без ней-
ното знание и съгла-
сие. Материалите по 
случая са докладва-
ни на РП Балчик. По 
случая се извършва 
проверка по описа на 
РУ МВР Албена.

Четирима соколовци 
крадат гуми

След проведени 
ОИМ и ПСД от слу-
жители на РУ МВР 
Балчик са установе-
ни криминално про-
явените И.И. (16 г.), 
А.К. (16 г.), Р.Р. (22 
г.) и М.М. (18 г.), и 

четиримата от с. Со-
колово, обл. Добрич. 
В хода на работа е 
установено, че съ-
щите са извършители 
на кражба на 6 броя 
автомобилни гуми 
ведно с джантите, 

извършена за време-
то от 2 ноември до 4 
ноември т.г. Вещи-
те обект на посега-
телството са иззети 
по надлежния ред. 
Работата по случая 
продължава.

На 13 ноември, 
около 09:10 часа е 
получено съобщение 
за извършена краж-
ба на около 12 000 

броя посадъчен ма-
териал лавандула от 
земеделска нива в 
землището на с. Зме-
ево, общ. Балчик. По 

случая е образувано 
досъдебно производ-
ство по описа на РУ 
МВР Балчик.

Крадат лавандула

Концертна зала на ТИЦ „МЕЛНИЦАТА”  Балчик, България
Програма за представяне на няколко проекта, финансирани по Програма 

Interreg V-А Румъния-България: цели, резултати, очаквания.  
10.30 – 11.00 Регистрация на участниците
Неформално общуване с участниците (кафе, вода)
11.00 – 11.30 Приветствени речи
Представители :
• Община Балчик
• Министерство на регионалното развитие, публичната администра-
ция и европейските фондове на Румъния (Управляващ орган) 
• Министерство на регионалното развитие и благоустройството на 
България (Национален орган)
• Регионален Офис за Трансгранично Сътрудничество Кълъраш за 
границата Румъния - България (Съвместен Секретариат на Програма та 
Interreg V- АA Румъния-България)
11.30 – 12.00 Interreg V-A Румъния-България
• Представяне на етапа на изпълнение на програмата Interreg V-А Ру-
мъния-България: цели, резултати, очаквания.
12:00 – 12:40 Представяне на няколко проекта, финансирани по Програ-
ма Interreg 
V-A Румъния-България - част 1
• Проект „Зелено училище за насърчаване на устойчивото използва-
не на културно и природно наследство и ресурси“, ROBG-3, ВП: Сдружение 
„Център за развитие Монтанезиум“
• Проект „Дунав - река с богата история“, ROBG-6, ВП: Фондация 
„Отворена длан“ ФОД - Плевен
12:40 – 13:10 Пресконференция
13:10 – 14:00 Представяне на няколко проекта, финансирани по Програ-
ма Interreg 
V-A Румъния-България - част 2
• Проект „Валоризация на автентичната култура за трансграничен 
туризъм“, ROBG-13, ВП: Сдружение „Регионални партньорства за устойчи-
во развитие - Видин“ (РПУР - Видин)
• Проект „Приключение с балон - нов съвместен туристически про-
дукт“, ROBG-14, ВП: Агенция за регионално развитие и бизнес център - Ви-
дин
• Проект „ Мрежа от електрически велосипеди „, ROBG-1, ВП: Аген-
ция за регионално развитие и бизнес център - Видин
• Проектиране на филм в 2D формат, разработен в рамките на проект 
“Представяне на регионалното културно наследство в 3D - ARCH 3D“, 
ROBG-15
14.00 – 15.00 Работен обяд
15.00 – 15.30 Артистична програма - фолклорна група от Балчик
15:30 – 16:00 Представяне на фотографска изложба и щанд с рекламни 
материали, изработени в рамките на проектите, финансирани по Програма 
Interreg V-A Румъния-България


