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Ръководителят на Европа Директно Добрич Татяна Гичева и главният секретар 
на ТПП Герман Германов

„Неутрални по отношение на 
климата“

На 9-ти ноември в 
Т Ъ Р Г О В С К О - П Р О -
МИШЛЕНА ПАЛАТА 
– ДОБРИЧ, партньор на  
Европейската комисия 
и домакин на един от 
424-те информационни 
центъра от ново поколе-
ние, се проведе среща с 
представителите на ме-
дии от Област Добрич, 
на тема „НЕУТРАЛНИ 
ПО ОТНОШЕНИЕ НА 
КЛИМАТА“. На сре-
щата, преминала под 
формата на дискусия, 
бяха обсъдени възмож-
ностите за по-добро ко-
муникиране, приорите-
тите на ЕС. Г- н Герман 
Германов, секретар на 
„Търговско-промишле-
на палата”- Добрич“, 
направи въведение в 
темата, като подчер-
та нейното значение за 
една от основните дей-
ности през 2021 година. 
Ролята на жителите на 
градовете в акцията да 
не се изхвърлят вредни 
за климата емисии, бе 
разгледана като функ-
ция от особена важност: 
„Хората са производите-
ли, потребители, оказват 
огромно значение вър-
ху околната среда и са 
движеща сила за прехо-
да към неутралност. Те 
могат да се превърнат в 
носители на промяната 
чрез инициативи, нова-
торство и нови форми на 
управление. Целите на 
мисията „Неутрални по 
отношение на климата” 
включват насърчаване 

на справедлив преход за 
подобряване на здраве-
то и благосъстоянието, 
качеството на въздуха и 
по-здравословен начин 
на живот. Трябва да тър-
сим правилни решения 
и всички ние заедно, да 
живеем по-добре“, спо-
дели той. 
Г-жа Татяна Гичева, 
ръководител „Европа 
Директно“, обърна спе-
циално внимание към 
провелата се Конфе-
ренция за бъдещето на 
Европа в Страсбург, с 
фокус върху приноса 
на гражданите и взаим-
ната връзка – грижа на 
Европейската комисия 
и препоръки към нея, 
означаващо множество 
нови ползи. 
По време на дискусията 

бяха обсъдени въпро-
си, относно информи-
раността сред младите 
хора – чрез журналис-
тически клубове сред 
учениците, обществени 
организации, както и 
забавни форми на обу-
чение от рода на филми, 
клипове и др.
Благодарение на мрежа-
та „ЕВРОПА ДИРЕКТ-
НО“, гражданите на на-
шата Добричка област 
имат лесен и пряк дос-
тъп до информация за 
Европейския съюз. Цел-
та на Центъра е да укре-
пи важната връзка меж-
ду институциите на ЕС 
и хората, независимо от 
тяхното местоживеене.

Геновева 
ПОЛИМЕНОВА

Йордан Йовков 
/9.ХI 1880 г. с.Жеравна – 15.Х.1937г. София/

Тема на конференцията по история в рамките на 
осмото издание на Международния форум „Бъл-
гарско наследство” Балчик, България /24-27 август 
2022 г./ ще бъде : „Йордан Йовков – ненадминатият 
певец на Добруджа”. Ще бъде отслужена панихида 
за 85-годишнината от смъртта на писателя. На на-
ционална изложба ще бъде представена филателна 
марка, посветена на Йордан Йовков. 

На 9 ноември през 1880 г, 
в Жеравна е роден Йордан 
Йовков. Учи първоначал-
но в Жеравна, а след това 
завършва основното си 
образование в Котел. За-
вършва гимназия в София 
в 1900 година. Учителят 
му по литература – поетът 
Иван Грозев, му предсказ-
ва бъдеще на писател.
След дипломирането си 
живее в Добруджа, където 
се преселва семейството 
му. През 1900 година се 
преселва в село Долен из-
вор. Завършва школата за 
запасни офицери в Княже-
во (1902 – 1904), като то-
гава публикува първата си 
творба – стихотворението 
„Под тежкия кръст“ (вест-
ник „Съзнание“, бр. 9, 26 
октомври 1902 година). В 
началото на 1904 година 
се записва в Юридическия 
факултет на Софийския 
университет, но смъртта 
на баща му осуетява след-
ването му.
Есента на 1904 г., Йовков 
се завръща в Долен извор 
и учителства в различ-
ни добруджански села до 
1912 г. , когато е мобили-
зиран. Участва в Балкан-
ската и Междусъюзниче-
ската война като командир 

на рота в 
41 пехотен 
полк. През 
юни 1913 го-
дина е ранен 
при Дойран, 
след което е 
повишен в 
чин.
Йовков се 

установява в София след 
войните и работи като ре-
дактор на списание „На-
родна армия“, където в 
брой № 1 публикува очерк 
за Балканската война – 
„Утрото на паметния ден“. 
След като списанието 
престава да излиза, Йов-
ков е принуден да търси 
работа и с помощта на 
Григор Василев е назначен 
за библиотекар и редак-
тор на списание „Преглед 
на Министерството на 
вътрешните работи и на-
родното здраве“ в Отделе-
нието за социални грижи и 
благотворителност.
Остава на работа до есен-
та на 1915 година, когато 
отново е мобилизиран и 
изпратен в град Ксанти, a 
година по-късно е коман-
дирован в редакцията на 
списание „Военни извес-
тия“. След края на Първата 
световна война настъпва 
един от най-тежките пе-
риоди в живота на Йов-
ков. Втората национална 
катастрофа го заварва в 
Добрич. След трудни дни, 
изпълнени с душевни тер-
зания и материални несго-
ди, и след като Добруджа е 
върната на Румъния, Йов-

ков минава нелегално гра-
ницата и се установява във 
Варна, където е учител до 
есента на 1920 година. В 
1920 година единодушно 
е избран за член на Съюза 
на писателите. След за-
стъпничество на приятели 
от София е назначен в бъл-
гарската 
легация в 
Букурещ. 
П р е з 
1920 – 
1927 го-
дина е 
р е д о в е н 
с ъ т р уд -
ник по 
п е ч а т а ; 
постоян-
но е по-
нижаван 
в длъж-
ност, по-
ради кое-
то в края 
на 1927 
г о д и н а 
н а п у с к а 
легация-
та.
П о с л ед -
ните му 
години са 
изпълне-
ни с твор-
ч е с к и 
труд и 
изтощително напрежение, 
което се отразява на здра-
вето му. През есента на 
1937 година заминава на 
лечение в Хисаря. Пора-
ди влошеното му състоя-
ние е откаран в Пловдив 
и опериран по спешност 

в Католическата болница 
в Пловдив. Открит е рак 
на стомаха в напреднало, 
безнадеждно състояние. 
Също рак в жлъчката и 
апандисит.
На 15 октомври 1937 годи-
на Йовков умира. Погребе-
нието му в София се пре-

връща в израз на народна 
любов и признателност. 
Погребан е в Централните 
софийски гробища.

Източник: ДА „Архиви
Поклон!

„Памет българска”

Приключи сагата със заседналия „Vera Su“

След няколко неуспеш-
ни опита за спасяването 
му и общо 36 дни край 
скалите, корабът  „Vera 
Su“ беше изтеглен от 
морето край местността 
„Яйлата“. Плаващият 
под панамски флаг мор-
ски съд, превозващ над 
3000 тона азотни торо-
ве, заседна край защи-
тената местност на 20 
септември т. г. Първият 

опит за претоварване 
на карбамида на 26 сеп-
тември завърши с неус-
пех, след като част от 
количеството се изсипа 
в морето. 
С баржи, осигурени от 
Европейската агенция 
за морска безопасност, в 
последните няколко дни 
втечненият карбамид бе 
изтеглен от товарното 
помещение на плава-

телния съд. Акцията по 
изтеглянето на кораба бе 
осъществена малко след 
полунощ в една от вече-
рите с  три влекача, след 
което корабът бе провла-
чен на буксир към прис-
танище Варна-Изток.
 Капитанът и вторият 
помощник-капитан са 
привлечени към наказа-
телна отговорност. 
Случаят предизвика 

интереса на стотици 
местни и чужди хора, 
посещавали дори и по 
няколко пъти района в 
периода на инцидента, 
доведе отговорни мини-
стри и служители на ре-
сорни администрации, 
предизвика въвеждане 
на частично бедствено 
положение, което вече е 
вдигнато. 

Факел – КП 


