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Парк на миниатюрите „Малката 
Добруджа“ ще правят в Добрич

В Добрич ще бъде изгра-
ден Парк на миниатюрите 
„Малката Добруджа“, в 
който да са показани 50 
обекта на подбрани при-
родни, културни и истори-
чески забележителности 
от Добричка област и Бъл-
гария. Те ще бъдат разпо-
ложени върху площ от 8 
декара в района на парк 
„Свети Димитър”.
Общинската администра-
ция провежда обществена 
поръчка за изготвяне на 
технически инвестицио-
нен проект за изграждане 
на „Парк на миниатюрите 
„Малката Добруджа“ с по-
сетителски център и кафе 
аперитив  в град Добрич. 
Прогнозната стойност на 
поръчката е 89 000 лева, 
без ДДС.
Освен парка, се предвиж-
да поставяне на миниа-
тюри в двора на Къщата, 
в която е живял Йордан 
Йовков на ул. ”Майор 
Векилски” № 18, както и 

поставяне на информа-
ционни табели и плочки 
и съставянето на туристи-
чески маршрут, свързващ 
”Парка на миниатюрите 
”Малката Добруджа”, Къ-
щата на ”Адриана Будев-
ска” и къщата, в която е 
живял ”Йордан Йовков”.
Предвижда се паркът да е 
на терена, заключен меж-
ду ул. Орфей и ул. Бяла 
река, жк „Дружба” 1 и бул. 
„Добруджа”, част от парк 
„Св. Димитър“.
Там ще има експозиция с 
умалени модели „Миниа-
тюри“ на забележително-
сти, в паркова среда. За 
осигуряване функциони-
рането и обслужването на 
комплекса се предвижда 
изграждане на посетител-
ски център, с помещение 
за видеонаблюдение, кафе 
– бюфет, санитарни възли 
за посетителите и персо-
нала. Предвижда се пар-
кът да е с ажурна ограда с 
височина до 2,20 м с кон-

тролиран достъп и зона за 
изчакване.
Комплексът ще се проек-
тира и оразмери за 5 ра-
ботни места и общ брой 
на посетителите 100 души 
едновременно. Посети-
телският център ще дава 
възможност за презенти-
ране на местни занаяти и 
културни ценности. Ще 
има наблюдателна кула, 
която да осигурява види-
мост към парка.
Експонатите ще са разпо-
ложени, съобразно обо-
собени тематични зони. 
Миниатюрите ще са из-
работени в подходящ ма-
щаб, например 1:25. Ви-
сочината на обектите ще 
е до 3 метра, а площта на 
обект – до 30 кв.м. Мини-
атюрите ще са изработени 
от подходящ материал за 
фината изработка на маке-
тите, който да е устойчив 
на климатичните условия 
на открито.

15.06. – 16.07.2018 г.
„МАРКОНИ И ПРИЯТЕЛИ”

Отново имаме приятен по-
вод да съберем художни-
ци, приятели и ценители, 
за да отбележим поредния 
– ДЕВЕТИ рожден ден на 
галерия „Арт Маркони”.
 В огледалото на отмина-
лите дни се опитвам да 
видя само онова – моти-
виращото, което ме е ка-
рало да не съжалявам за 
нито един миг. Винаги съм 
се опитвала еднакво да 
браня и своите творци, и 
ценителите. Галерията за-
виси еднакво и от таланта 
на едните, и разбирането, 
и щедростта на другите. 
Моята роля е на коректния 
консултант, който превеж-
да послания и желания 
в две посоки. Днешният 
ценител не купува просто 
произведение на изкуство-
то – заедно с творбата ку-
пува и емоцията на придо-
биването, затова усилията 
ни са в тази посока – всяка 
откупка, да  създава усе-
щане за празник.  

 В поредната знакова 
творба на Васил Петров, 
която избрах за плакат 
на изложбата, откривам 
много скрити символи, 
кореспондиращи с настро-
ението, с което тръгвам 
към тази девета изложба 
под мотото „Маркони и 
приятели”. Виждам свет-
лината, намерила израз в 
символиката на газената 
лампа; огледалото, което 
я отразява и разпръсква, в 
чиято повърхност плуват 
загатнати парченца жи-
вот; раковината, съхрани-
ла шума от дълбините на 
мощната вода, дала тласък 
на живота; старомодния, 
но толкова естествен уют 
струящ от присъствие-
то на малката дантелена 
покривка, създаваща усе-
щане за простота и ари-
стократизъм… и онзи меч-
тателен женски профил 
– връх на композицията. 
Днес виждам само това, 
утре вероятно ще видя 

още, защото с всяка добра 
картини е така: с първият 
поглед трябва да те грабне 
и я пожелаеш, а с всеки 
следващ – да я обикваш 

все повече и повече, и 
многократно да те връща 
към себе.
 Пожелавам си галерия 
„Арт Маркони” да бъде 
още дълго време оно-
ва уютно пространство, 
приютяващо светлината 
на творчеството и дава-
що възможност всеки да 
отнесе в дома си част от 
нея. Благодаря за тези де-
вет години! До среща на 
15 юни!
Ваня Маркова/ галерия 
„Арт Маркони” 2019

галерия „Арт Маркони“
гр.Варна, ул.“Охрид“22
тел: 052/643 080 0888 263 
324 / 0876 677 302
www.markoni.hulite.net
 
Ваня Маркова/Маркони 

Примерен списък  на обекти в „Малката Добруджа”:
Община град Добрич

1. АЕМО „Старият Добрич“
2. Църква „Св. Георги“ с Eтнографска къща
3. Арменската църква „Св. Ованес“
4. Римска баня
5. Къща музей „Йордан Йовков“
6. Къща музей „Адриана Будевска“
7. Военно гробище – музей
8. Художествена галерия
9. Късноантична и средновековна крепост край с. Одърци
10. Крепост „Славна канара“ /Слама канара/
11. Паметник на Хан Аспарух
12. Старата гара

Община Балчик
1. Античен храм на Великата богиня майка Кибела
2. Антична и средновековна крепост в кв. „Хоризонт“ град Балчик
3. Двуобредно светилище /теке/ Ак Язълъ баба – Св. Атанас,
4. Възрожденски комплекс
5. ДКИ Двореца
6. Ботаническата градина
7. Биосферен резерват Балтата и Батовската долина /на макета да се маркират и 
археологическите обекти край Кранево, Одърци, Славната канара/

Община Каварна
1. Археологически резерват „Калиакра“
2. Археологически резерват „Яйлата“
3. Нос Чиракман
4. Природен резерват „Болата“
5. Хамам /Исторически музей – Каварна/
Община Крушари и Тервел
1. Късноантичен град Залдапа
2. Каньонът Суха река със скалните манастирски обители, крепостите и пътищата
3. Ранновизантийска крепост Палматис 

Община Шабла
1. Селищна могила „Големият остров“ в  Дуранкулашкото езеро
2. Фар на нос Шабла
3. Късноантична крепост Кария
Община Генерал Тошево
Комплекс, представящ топосите в с. Красен, свързани с Й. Йовков /църква, училище, 
кръчма/

Област Силистра
1. Биосферен резерват „Сребърна“
2. НААР Дуросторум – Дръстър /частта в Дунавски парк/
3. Антична /римска/ гробница – Силистра
4. Римска градска вила – 2-4. век
5. Куршумлу джамия – 17. век
6.  Арменска църква „Сурп Аствадзадзин“ – 17. Век
7. Катедрален храм „Св. Апостоли Петър и Павел“ – 19. век
8. Крепост Меджиди табия
9. Чешма в с. Кайнарджа с макети на основните типове добруджанска къща
10. Римска крепост Трансмариска 3-7. век
11. Софта баба теке – 19. век
12. Военно гробище Тутракан – 1916 г.
13. Архитектурен резерват „Рибарско селище“ – 19.век
14. Археологически музей – Силистра
15. Етнографски музей – Силистра

Про Нюз Добрич

С участието
Ангел Атанасов/Ачо/, Антон Антонов, Атони Гюров, Васил Петров, арх. Владимир Рачев, 

Димитър Манолов, ДимитърМихайлов, Дима Ненова,  Евстати Маринов, Емилия Бояджиева,
Ивайло Евстатиев, Илия Касабов, Илиян Пеев, Камен Кисимов, Киро Янев, Клементина 

Манчева, Любен Пашкулски, Маргарита Войнова, Милена Дрончева, Милен Маринов, Огнян 
Георгиев, Петър Андреев, РуменМихайлов, Ренета Павлова, Радослав Коцев, Светлин Ненов, 

Сейфетин Шекеров,  Стефан Хаджи-Николов, Татяна Полихронова и Цанко Цанков
 15.06 / събота/ - 18.30 часа

Пожарна бдителност в предстоящата 
жътвена кампания

С настъпване на сезона по 
прибиране на реколтите 
и активния туристически 
сезон, се наблюдава пови-
шена активност на движе-
ние на МПС и туристи в 
района. Високите дневни 
температури и продължи-
телното засушаване ряз-
ко увеличи и пожарната 
опасност.  
При възникване на по-
жари в тези условия, го-
ренето се характеризира 
с голяма скорост на раз-
пространение, както по 
посока на вятъра, така и в 
страни. Това означава, че 

всяко запалване може да 
обхване големи площи от 
реколтата и да унищожи 
селскостопански машини. 
Не са редки и случаите, 
когато пожари в сухи тре-
ви и стърнища прерастват 
в пожари в горски масиви 
и полезащитни пояси, в 
сграден фонд намиращ се 
в близост до тях. 
Все още ръководители на 
ЗК, арендатори и частни 
стопани не предприемат 
необходимите мерки за 
направа на противопожар-
ни ивици покрай главните 
пътища, полезащитни по-

яси и горски масиви. 
Наред с опасността от 
разпространение на по-
жара от запалени стър-
нища, друга опасност е и 
задимяването на пътища 
от републиканската пътна 
мрежа. Това често води до 
взиманена човешки жерт-
ви. 
За недопускане на за-
палвания и пожари през 
настоящата кампания Ра-
йонна служба “Пожарна 
безопасност и защита на 
населението” гр. Балчик 
призовава всички гражда-
ни и цялата общественост 

стриктно да спазват  про-
тивопожарните изисква-
ния на Наредба № 8121з-
968  на МВР, а именно: 
•    Да се направят необхо-
димите противопожарни 
ивици и се разпарцелират 
масивите на участъци за 
еднодневна работа; 
•    Да се допуска на работа 
само технически изправна 
и пожарообезопасена сел-
скостопанска техника; 
•    Да не се допуска па-
лене на огън и пушене на 
цигари в близост до посе-
вите; 
•    Да се спазва стриктно 
забраната за опалване на 
стърнища, сухи треви и 
крайпътни ивици; 
•    При установявания на 
запалвания и пожари не-
забавно да се уведоми Ра-
йонната служба за ПБЗН 
на тел. 160 или 112
При необходимост от 
консултации, обучения и 
инструктажи гражданите 
и длъжностните лица да 
се обръщат към Районна 
служба за ПБЗН гр. Бал-
чик на телефон (0579) 
7-22-29. 
10.06.2018г.  

мл.инспектор Христов


