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Фондация „Вигория“ Регионална библиотека „Дора Габе“ Добрич с 
подкрепата на Община град Добрич 

организират 
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ГЛАСЪТ НА РОДОВАТА ПАМЕТ“ 

по повод 105-годишнината от репресиите над мирното население от 
Добруджа (1916 - 1918) и 80 години от Крайовската спогодба (7.9.1940) 

ДОПУСТИМИ УЧАСТНИЦИ: Ученици на възраст от 8. до 12. клас вкл. 
Участието в конкурса е индивидуално. 

ЦЕЛ НА КОНКУРСА: 
Разширяване познанията на учениците за историята на Добруджа; 

развиване у подрастващите опитност за събиране на спомени, 
свързани с родовата памет; възможност да изявят своите способности 

в извънкласни дейности; изграждане на съзнание за родова 
принадлежност и национална идентичност 

ТЕМА ПО ИЗБОР:  Отвличането на мирно добруджанско население в 
плен от румънските власти(1916-1918)  Румънската окупация в Южна 

Добруджа (1919–1940)*  Ньойският договор (1919)*  Крайовският 
договор (1940) и насилственото преселение на десетки хиляди българи 

от Северна в Южна Добруджа 
ФОРМИ ЗА УЧАСТИЕ  Есе-разказ или историческо есе (вкл. снимков 

материал) от една до пет страници, формат А4; шрифт Times New Roman; 
междуредие 1.5; размер на шрифта 12; изпратени в Word и PDF  Презентация 
с размер до 15 MB се изпраща на е-mail адрес; а над 15 MB – през платформа 

за споделяне на съдържание като http://tranzit.dir.bg или https://wetransfer.com 
НАГРАДИ Конкурсните работи ще бъдат прегледани от жури и 

класирани, отличените участници ще получат предметни награди и 
грамоти ДРУГИ  За участие в конкурса се допускат само непубликувани 
творби  При възможност се посочват имената на хората и селищата, за 
които се отнасят споделените спомени (в есе-разказ)  С предоставянето 
на творбите, участниците разрешават разпространението им в рамките 

на настоящия конкурс (медии, статии, албуми и др.)  
Краен срок за изпращане на материалите: 15. 06. 2021 г.  Материалите 

да се изпращат на е-mail: pr@libdobrich.bg като се посочат следните 
координати на участника: трите имена, адрес, телефон, имейл, училище, 

клас  Участниците попълват декларация (Образец 1 или Образец 2), 
съгласно Закона за защита за личните данни. Предава се на хартиен 

носител на място в библиотеката /стая 101/ или като сканирано копие 
на e-mail : pr@libdobrich.bg  Обявяване на резултатите: 30. 06. 2021 г. 
на сайта на библиотеката www.libdobrich.bg/и на сайта на фондация 

„Вигория“ https://vigoria.webs.com/  
Връчване на наградите: Информация за събитието ще бъде публикувана 

на сайта на библиотекатаи на фондация „Вигория“ 
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ Невяна Христова, РБ „Дора Габе“, e-mail:office@

libdobrich.bg; тел.:+359 58 602544 Мария Добрева, фондация „Вигория“, 
e-mail:vigoria_bg@yahoo.com; тел.: +359 888474392 Допълнителна 

насочваща информация по темата ще намерите в информационния 
портал на фондация „Вигория“ https://vigoria.webs.com/

Състав на Окръжния съд в Добрич осъди двама 
подсъдими по дело за ползване на данни от платежен 

инструмент без съгласието на титуляра
Подсъдимият К.К. от 
Добрич е признат за ви-
новен в това, че в усло-
вията на продължавано 
престъпление – от неус-
тановена дата през ме-
сец май 2017г. до 10 юни 
2017г., в Добрич и Варна, 
използвал данни от 3 от-
краднати банкови карти. 
Престъплението било 
извършено в съучастие 
с другия подсъдим по 
делото – В.П. от Варна, 
който е действал като 
помагач, след обещание 
за материални облаги. 
Съдът призна В.П. за 
виновен, че в качеството 
на помагач умишлено е 
улеснил извършителя да 

използва данни от пла-
тежните инструменти.
Според описаното в об-
винителния акт подсъди-
мият В.П. придобил бан-
ковите карти чрез кражби 
и грабеж, предоставил 
данните им на съучаст-
ника си в Добрич, който 
впоследствие ги използ-
вал. Общата стойност на 
придобитото вследствие 
транзакциите възлиза  на 
1232.07 лева.
Подсъдимият К.К. е 
признат за виновен и по 
второто му повдигна-
то обвинение, че е съх-
ранявал в компютърна 
конфигурация в дома си 
информация за съдържа-

нието на 9 банкови кар-
ти, издадени от българ-
ски и чужди финансови 
институции. За двете де-
яния той получава общо 
наказание лишаване от 
свобода за срок от 4 го-
дини, както и глоба от 2 
000лева.  Постановената 
спрямо него присъда е 
задочна, тъй като мъжът 
е напуснал страната и е в 
неизвестност. Той беше 
представляван от упъл-
номощен защитник.
Съучастникът му В.П. е 
осъден на 2 години ли-
шаване от свобода и гло-
ба от 1000 лева.
И двамата подсъдими 
имат многобройни ми-

нали осъждания. Към 
момента В.П. изтърпява 
наказание „лишаване от 
свобода“ в затвора във 
Варна. 
Съдът потвърди взетата 
по отношение на подсъ-
димия К.К. мярка за не-
отклонение „задържане 
под стража“ до привеж-
дане на присъдата в из-
пълнение, след установя-
ването и задържането на 
лицето.
Постановената от Окръ-
жен съд – Добрич при-
съда не е окончателна и 
подлежи на обжалване и 
протест в 15-дневен срок 
пред Апелативен съд - 
Варна.

Започна съдебното следствие по дело за убийство, 
извършено в добричко село 

Окръжният съд в До-
брич даде ход на съ-
дебното следствие по 
дело за убийство, об-
разувано по обвини-
телен акт срещу Б.М., 
на 32 години. Подсъ-
димият е обвинен за 
това, че на 3 ноември 
2012г., в частен дом 
в село Божурово, об-
ласт Добрич, умиш-
лено умъртвил жител 
на селото, като дея-
нието е извършено 
по особено мъчите-

лен начин за убития и 
с особена жестокост. 
Според посоченото 
в обвинителния акт 
престъплението било 
извършено след по-
лунощ на 2 срещу 
3 ноември 2012 г., в 
дома на пострадалия, 
след употреба на ал-
кохол и възникнал 
конфликт между два-
мата мъже. 
Твърди се, че подсъ-
димият нанесъл на 
пострадалия множе-

ство удари с дървена 
бухалка. 
 Делото ще премине 
по съкратена проце-
дура – с разпит на 
част от свидетелите и 
вещите лица. 
 Четирима наследни-
ци на пострадалия са 
конституирани като 
граждански ищци и 
частни обвинители 
в процеса. Допусна-
ти за съвместно раз-
глеждане в наказател-
ното производство са 

предявените от тях 
граждански искове 
срещу подсъдимия 
в общ размер на 350 
000 лева.
 На днешното засе-
дание се явиха шес-
тима от призованите 
общо 19 свидетели.  
Съдебният процес ще 
продължи на 14 май 
т.г., от 10.00 часа, с 
разпит на останали-
те свидетели, част от 
които се намират из-
вън страната.

„Време за сбогуване”
Едно от поетичните за-
главия на книги, които ни 
остави Драгни Драгнев. 
Отиде си творецът, отиде 
си човекът - епоха в лите-
ратурното присъствие на 
Добруджа, на България.
Скромен, обаятелен и до-
бронамерен към всички 
- така го познавам още от 
80 -те г. на миналия век, 
когато завеждаше проза-
та на в. „Добруджанска 
трибуна”.Тогава, в кана-
лизираните времена, ние, 
младите, го гледахме с 
уважение и респект, а той 
отговаряше с търпение и 
разбиране. 
Добруджа я носеше в 
сърцето си, като грижа и 
гордост.За нея той написа 
най-хубавите си стихо-
ве, а и ги рецитираше с 
вдъхновение. Винаги от-
зивчив, готов да помогне. 
Нашите срещи ставаха в 
кафенето при читалище 
”Йордан Йовков” Добрич. 
Кога уговорени, кога слу-
чайни, винаги имаше 
какво да се сподели или 
разкаже.Той живееше 
с културата на Добрич, 
като патриарх, преживял 
вълнението на младостта 
и осенен от мъдростта за 
тленността на житието 
ни, като разнасяше своята 
благост с очите и усмив-
ката си. 
Дълъг и наситен е творче-
ският му живот. Първите 
си стихотворения Драгни 
Драгнев публикува във 
вестници и списания във 
Варна и Добрич, както и 

във вестниците „Пулс” и 
„Народна младеж”. Пър-
вата му поетична книга 
„Жътва” (1973) излиза в 
издателство „Георги Ба-
калов”, с редактор Петър 
Алипиев. 
Автор е на стихосбир-
ките „Живея в равнина” 
(1992), „Близост” (2002), 
„Взаимни сетива” (2012), 
„Времето на лирическия 
герой” (2017) и няколко 
други. 
Автор е и на белетристи-
ка – „Таткови приказки” 
(2003), „Войната на хан 
Тервел” (2003), „Обич и 
гняв” (2004), „Гълъбови 
химни” (2005), „Часът на 
говорещите буболечки” 
(2007), „Невидимите пей-
зажи на любовта”, „Сънят 
на тревите”, „Сабя на бре-
га” (2009), „Не събуждай 
мъртвите” (2006), „Наша-
та Дора Габе”, „Мъдрецът 
и птицата”, „Кръгът на 
Дора Габе” и други. 
Основна тема в поезията 
и белетристиката на Дра-
гни Драгнев е съдбата на 
Добруджа и България в 
миналото и днес. Пише 
историческите драми 
„Аспарух” и „Тервел”. 
Като писател, поет и пуб-
лицист Драгни Драгнев е 
допринесъл изключител-
но много с творчеството 
си за утвърждаването на 
родния край като неде-
лима част от Отечество-
то ни. Автор е на шест 
стихосбирки, 12 романа, 
както и на публицистични 
книги за Дора Габе, исто-

рическите му драми: „Хан 
Аспарух“ и „Тервел“ са 
поставяни в ДТ „Йордан 
Йовков“, както и пиеси за 
куклен театър, поставени 

в куклените театри на До-
брич и Силистра. Стихове 
на Драгни Драгнев са пре-
веждани на руски, укра-
ински и унгарски език. 

П Р О Л Е Т
 
Навлиза пролет… Южни ветрове сега
обърнаха към слънцето земята
и на просторите зелената снага
отключва пак на птиците гърлата…
Запяха те … Издигнаха крила
и цялата природа залюляха…
А слънцето се спусна и постла
в гнездата им небесната си стряха.
Живеем с птиците, говорим с тях – 
със вятъра, захапал здраво дните,
със песните за близост, за любов и грях,
със мъката и радостта в душите…
Виж, тържествува пролетта… 
И изведнъж
поляга топъл облак връх тревата.
А тя, едва проходила след дъжд,
на рамото си взема и дъгата….
Лети земята - птицата във нас – 
красива, нажалена, накърнима…
Покарва цвят… Капчук протяга глас.

Особено ярък е споменът 
за една от срещите ни в 
Балчик. 
На него, доайенът на доб-
руджанските писатели, се 
падна честта да открие 
Майския литературен ма-
ратон през 2018 г., орга-
низиран от Литературен 
клуб „Йордан Кръчма-
ров”.Драгни Драгнев 
направи премиера на 

Надежда за живот и здраве има…
книгите „Времето на ли-
рическия герой“ и „Не е 
в тялото животът“. Неу-
сетно писателят разлис-
ти пред нас най-ценните 
страници от многоброй-
ните си книги, посветени 
на Дора Габе и Йордан 
Йовков. 
Словото му оживяваше 
безценната добруджанска 
литературна съкровищ-

ница. Мнозина улавят 
магнетизма на Белия ни 

град Балчик, но малцина 
могат да го превъплътят 

в слово! Един от тях бе 
Драгни Драгнев.

БЕЛИЯТ ГРАД 
Снагата си изопнал над морето, 
където слизат гларусите с вик 
и слънцето от всеки камък свети, 
издига рамо старият Балчик... 
Изправя се високо...С топли длани 
по уличките стръмно шумоли... 
Люлее път на лодките герданът 
сред залива под вятър и скали... 
И ден, и нощ, обърнат към всемира, 
усмихнат на света звъни градът... 
Във погледа му кораби се спират, 
в морето небесата му летят... 
И вечерта луната и звездите 
до песен на брега присядат те... 
А сутрин с бяла пяна от вълните 
рибарски мрежи вятърът плете... 

Луната и звездите вече 
се простиха с един от 
поетите на необятна-
та добруджанска шир. 
Времето изпепелява 
страстите, а ние свеж-

даме глава за почит. По 
неотменимото право на 
природата „Смъртта не 
дохожда, когато я чакаме, 
а когато най-малко ѝ се 
надяваме.“/Й. Йовков/ 

Поклон! Почивай в мир 
Драгни Драгнев, повели-
телю на словото! Ние ще 
те помним чрез него!

Росица ШАЛТЕВА


