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ЛАФИ
Вкусът на здравето!

тел:7 70 30; 7 70 32

Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12

жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17
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Хотел-Ресторант-Спа Център
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678

stroiperfekt@mail.bg

 строителствoремонтпроектиране

Äúðæàò íè áåäíè, çà
äà ìîãàò äà íè
ìàíèïóëèðàò!

Изборите ми навяват
много мисли, много асо-
циации.   Дали  за поре-
ден път зад благовидни-
те усилия  за защита на
едно безспорно консти-
туционно право, не про-
зира голата истина  на ко-
ристен интерес?  

Една малка група хора,
отчуждени  отдавна  от
усещането за национал-
на принадлежност, пат-
риотизъм и отговорност
пред поколенията- не са
ли те печелившите?

  Примиряваме се с из-
бора си в живота, в жал-
кия си живот , който са-
ми избираме! Съмнени-
ята, угризенията и тъга-
та понякога ни дават въз-
можност  да се видим от-
страни и тогава....тогава
малко се отчайваме.

  Мразя  съществува-
щия безполезен блясък,
защото оскърбява  бед-
ността, а и е противен на
истинското величие.

Благоприличието ми-
нава за душевно удовле-
творение. Но така ли е?
Степента на зависимост
от предметите е насъщ-
на потребност. И всичко
върви ръка за ръка с ум-
ствената  недостатъч-
ност.

Народът е сполетян от
икономически и духовен
терор.  Да живееш дълго
на този свят не винаги е
предимство.  

Особено ако помниш
много  неща  и  правиш
връзка между  събития,
които нямат на пръв по-
глед нищо общо помеж-
ду си. Държат ни бедни,

за да могат да ни мани-
пулират!

Знам  ,  че  чуждопок-
лонничеството е неосъ-
зната самоомраза, но на-
шите партии  не са в то-
зи вид като тези  по све-
та.  Имаме  фенове  и
фенклубове. Босовете си
сменят  идеите   често.
Също и  финикийските
знаци оказват  влияние
 върху статуквото.

И в малкия град, къде-
то  всичко е  прозрачно,
парите решиха повечето
от предпочитанията . Ня-
маме възможност да от-
сеем най- качественото,
това ни гнети.  И както ка-
зва  големият  хуморист,
ако изборите предпола-
гаха промяна, те щяха  да
бъдат забранени.

Г. ЙОРДАНОВ  - ГОГО

Ïðåä èçáèðàòåëíà ñåêöèÿ ¹  1
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През  целия  избирателен
ден секция № 1 в Балчик (би-
вшата  банка  “Биохим”,  сега
Турското  кафене)  избира-
телната активност е била най-
слаба  до  17:30  часа.

Пред  вратата  на  секцията
се  бяха  събрали  над  50  ду-
ши,  които  не  можаха  да  гла-
суват  до  19:00  часа.  В  19:02
часа  председателят  на  изби-
рателната  комисия  Красими-

ра  Янакиева  събра  личните
карти  на  част  от  чакащите.

  Някои  не  искаха  да  си
ги дадат. Вдигна се врява и
тя  обяви,  че  има  разреше-
ние  да  се  удължи  денят  за
гласуване  с  един  час,  т.е.
до  20:00  часа.

  Чакащите  се  успокоиха,
но  за  кратко,  защото  лични-
те карти бяха взети не по ре-
да  на  чакащите.  Започнаха

да привикват произволно ча-
кащите.

Това  предизвика  недовол-
ство  и  негласувалите  сами
въведоха  ред.

Вътре  на  топло,  т.нар.  на-
блюдатели от  всички  партии
стояха  безучастно,  без  да  се
намесят  в  полза  на  избира-
телите  и  реда,  който  трябва-
ше  да  осигури  комисията.

Маруся КОСТОВА

На  основание  чл.55,
ал.  1  от  Закона  за
защитените територии,
във връзка с чл. 12, ал. 2
от  Наредбата  за
разработване  на
Планове за управление
на защитени територии,
изготвено и  утвърдено
от  Министъра  на
околната среда и водите
задание за разработване
на План за управление на
Защитена  местност
„Ботаническа градина –

Балчик“  екипът,
разработил  Плана,
уведомява,  че  ще  се
проведе  обществено
обсъждане  на  План  за
управление на Защитена
местност „Ботаническа
градина  –  Балчик“  на
30.11.2015  г.
(понеделник)  от  09:30
часа  в  залата  на
Института  по
биоразнообразие  и
е к о с и с т е м н и
изследвания  (ИБЕИ),
БАН, гр. София, ул.

„Акад.  Георги
Бончев“, бл. 23, ет. 2.

Проектът на Плана за
управление  е  на
разположение  на
интересуващите  се  в
Семинарната  зала  на
У н и в е р с и т е т с к а
ботаническа  градина  –
Балчик  всеки  работен
ден  от  09:00  до  16:00
часа,  както  и  в
Библиотеката на ИБЕИ,
на адрес гр. София, ул.
„Акад. Георги Бончев“,
бл. 23, ет. 4  от 10:00 до
16:00 часа, всеки работен
ден.

Писмени  становища
могат да се предоставят

в  Университетската
ботаническа  градина  –
Балчик  на  адрес  гр.
Балчик, ул. „Акад. Даки
Йорданов“ № 1  или по
време  на  срещата  за
о б щ е с т в е н о т о
обсъждане.

За контакти по
общественото обсъждане:

 ubg_balchik@admin.uni-
sofia.bg, 0579/72058,
Преслава Станкова или
Владимир Владимиров
(от екипа, разработил
Плана), e-mail:
vladimir_dv@abv.bg,

тел. 02/9792155.

Îáÿâà íà ÓÁÃ - Áàë÷èê
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Този  празник  ни науча-
ва да знаем и да помним. Да
знаем, че извън източната
ни граница живеят над по-
ловин  милион  българи,
прокудени преди  два века
от турския  ятаган и  кър-
джалийската кама.  Те от-
сядат в Бесарабската пус-
тош и получават статут на
колонисти. През годините,
възползвайки се от дадени-
те  им права,  организират
свои  колонии,  основават
градовете Болград и Ком-
рат, както и 64 села. Осно-
вават духовни и просветни
средища,  в които  опазват
своята  вяра,  роден  език,
традиции  и обичаи. Сред
тях се откроява най-вели-
чественият  за времето  си
храм “ Свето Преображе-
ние Господне” . На 29 ок-

томври /  стар стил 15 ок-
томври/ 1838 г. се освеща-
ва този трипрестолен храм
в Болград, изграден с доб-
роволния труд  на  10  000
преселници от български-
те земи.

Петте големи камбани на
новия Божи храм зазвъня-
ват като символ на съхра-
нената вяра и българската
духовност.

Сто  години  по-късно
през 1938 г., когато се чест-
ва и 80 г. от създаването на
Болградската гимназия, по-
томци на бесарабските бъл-
гари, завърнали се в осво-
бодената  вече  България,
предлагат този ден, 29 ок-
томври, да бъде отбелязван
като Ден на бесарабските
българи.

В  единствения брой  на

издадения тогава  вестник
“Българска Бесарабия”, че-
тем възванието ва Димитър
Тодоров, бесарабски бъл-
гарин общественик, : „Да-
леч от нас са бесарабските
българи.  По  едно  предо-
пределение на историческа
съдба те са чужди подани-
ци, чужди граждани, данъ-
коплатци, войници. Те са, и
навеки остават, неделима
част от българската народ-
на снага, на българската ду-
ховна и културна общност.
Ще останат, защото несък-
рушима е връзката между
нас тях. Тая връзка е двоя-
ка и здраво сплетена: кръ-
вта, която вода не става и
духът,  който  не  умира  и
всичко побеждава. Нека ни-
кога не преставаме да мис-
лим и да се грижим за на-

шите братя българи от Бе-
сарабия, а един ден в годи-
ната - на 29 октомври, да
бъде за тях и за нас голям
празник  на  българския
дух”.

Преломните исторически
събития отлагат за десети-
летия осъществяването на
идеята. Едва през 1998 г.,
благодарение на Дружест-
вото за приятелство с беса-
рабски, таврийски и крим-
ски българи” „Родолюбец”,
идеята започва да се осъще-
ствява.

Днес поздравяваме с пра-
зника 29 октомври всички
бесарабски българи, които
през годините, въпреки ис-
торическите превратности,
запазват силния си дух и не
забравят за България!

Росица ШАЛТЕВА

Над 150 бесарабски българи от Молдова, участваха в Първия международен форум “Българско
наследство” в Балчик през август 2015 г. Те плениха публиката с емоционалното представяне на
българския дух и традиции, въплатени и съхранени в българския фолклор на Буджака (Бесарабия). На
снимката: бесарабски българчета - културен дом град Твърдица, Молдова          Фото: Маруся КОСТОВА




