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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

Реджина 

Мария 

Хотел-Ресторант-Спа 
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678
stroiperfekt@mail.bg

строителствo ремонт проектиране

Обучение за разработване, 
оценка и мониторинг на проекти

На 13 и 14 октомври 2020 
г. в заседателната зала на 
Община Балчик се про-
веде обучение на екипа и 
членове на колективния 
върховен орган на Мест-
ната инициативна група /
МИГ/„Балчик – Генерал 
Тошево”. Г-жа Росица По-
пова, председател на УС 
на МИГ „Балчик – Гене-
рал Тошево”, даде начало 
на обучителните два дни 
на тема: „Разработване, 
оценка и мониторинг на 

проекти към стратегията 
за ВОМР /водено от общ-
ността местно развитие/ 
” и пожела успех на учас-
тниците.
Г-н Георги Митев, управи-
тел на ЕТ”Регионалконсулт 
– Г.Митев”гр.Ямбол пред-
стави мултимедиен про-
дукт по темата на обуче-
нието, който включваше 
въпросите: кои могат да 
бъдат и кои не могат да 
бъдат членове на Комиси-
ята за подбор на проектни 

предложения/Комисия за 
избор на проекти; как тряб-
ва да изпълняват задълже-
нията си членовете на тази 
комисия; как става подбо-
рът на проектни предложе-
ния и в какъв срок; как се 
извършва оценката на АСД 
/Административно съот-
ветствие и допустимост 
на проектите/ и от колко 
души; как се извършва 
ТФО /Техническа и финан-
сова оценка на проектите/; 
кои са членове на комиси-

ята с право на глас; специ-
фиките на оценка в ИСУН 
2020; характер и планира-
не на оценителните сесии; 
етапи на оценката в ИСУН 
2020; документи, които се 
разработват от МИГ.
Даде се отчет на допусна-
тите проекти и се комен-
тира тяхното значение за 
общностното местно раз-
витие на територията на 
МИГ „Балчик-Генерал То-
шево”.
             Маруся КОСТОВА

Симеон Петров Манолов 
е роден на 7 декември 1940 
г. в с. Български косуй, кое-
то след 1942 г. е с. Генерал 
Драганово, а през 1947 г. 
с името с. Пожарево, Тут-
раканска община, Силис-
тренска област. Селото се 

намира на брега на р. Дунав 
на 7 км източно от Тутра-
кан. Манолов завършва СУ 
„Св. Климент Охридски“, 
специалност българска фи-
лология. Той е журналист 
и поет, живее в Силистра, 
дълги години е директор 
на Регионална библиоте-
ка „Партений Павлович“ в 
Силистра и на Държавния 
куклен туатър в Силистра. 
Симеон Манолов е автор на 
стихосбирките: „Бъди ми 
въздух“(1970), „Кръгове на 
сърцето“ (1976), „Предска-
зания“ (1984), „Петата по-
сока“ (1990), „Делта“(2000), 
„Преброяване на отлитащи-

те птици“ (2002) „Последен 
сняг“ (2005). Член на Съюза 
на българските писатели. 
Носител на орден “Кирил и 
Методий” - I степен, както 
и на литературните награди 
„Златен клас” и „Стефан Ка-
лев” за цялостно творчество 
(2014). Живее в Силистра.
/Продължение на темата за 
трагичната съдба на бълга-
рите в Северна Добруджа, 
четете на стр.5/

С поздрави за автора на 
стихотворението „Длан” 

и за всички читатели: 
Никола КАРАИВАНОВ, 

Дружество „Родолюбец” 

ДЛАН

Земя, корава като селска длан!

Българийо, ти цяла си ми нужна:

и Мизия, и гордия Балкан,

и Добруджа – и Северна и Южна!

 Земя, предадена без бой и бран,

 ти някому си може би ненужна,

 но скъпи ми са твоят див Балкан

 и Добруджа – и Северна и Южна!...

Гадая дните си като на длан.

На Господа, на дявола ли служа?

Но Добруджа добра е моят блян:

сънувам Северна, живея в Южна.

 Под сянката на тъмния Балкан

 тревогата нестихваща ме люшва,

 че Добруджа е българската длан,

 разсечена на Северна и Южна! 

Симеон Манолов

Балчик върху акварел на капитан Джордж 

Голдсмит от времето на Кримската война

Литографията се пуб-
ликува за първи път
На 24 март 1854 г. съ-

юзническите английска 
и френска ескадри от-
плават от залива Бейкоз 

(Константинопол / Ис-
танбул) и се насочват към 
българското крайбрежие. 

На 26 март те достигат до 
Балчик и хвърлят котва 
[3]. Ескадрите имат за-
поведи от своите прави-
телства да неутрализират 
руския военен и търгов-
ски флот в Черно море.
Заливът на Балчик, за-
щитен от северните и 
североизточни ветрове, 
с дълбочина на водата 
10-12 фатома, със здраво 
глинесто дъно става база 
на съюзническите еска-
дри при техните опера-
ции в Черно море.
На 27 и 28 март 1854 
г. Англия и Франция 
обявяват война на Ру-
сия. Декларацията за 
обявяването на война 
на Русия достига до ко-
мандващия английската 

ескадра в Средиземно (и 
Черно море) вицеадми-
рал Джеймс Уитли Динс 
Дъндъс (James Whitley 
Deans Dundas) в Балчик 
на 9 април 1854 г. Тя е 
донесена от Констан-
тинопол от капитана на 
английската парна фре-
гата „Найджър“ (HMS 
„Niger”) Леополд Джор-

дж Хийт (Leopold George 
Heath).
По време на Кримска-
та война (1853-1856 г.) 
Джордж Голдсмит (1806-
1875) e капитан на ан-
глийската парна фрегата 
„Сидон“ (HMS „Sidon”). 
От борда на фрегата, на 
котва в залива на Балчик, 
на 7 юни 1854 г. той ри-

сува и акварела „Baljik”.
Скицникът с акваре-
ли на капитан Джордж 
Голдсмит се предлага на 
търг от аукционната къща 
„Bonhams” (London, 
Knightsbridge) за 23 750. 
В него е и акварелът  
„Baljik”, 7 June 1854.

Анастас АНГЕЛОВ 


