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В рамките на XXX-то 
изложение „Селското 
стопанство и всичко за 
него” в зала „Добротица“, 
СК “ПРОСТОР”Добрич, 
се проведе конференция 
на тема „Земеделски 
практики в полза на 
климата и околната среда“, 
организирана от Европа 
Директно и групата за 
НОУ-ТИЛ България, със 
съдействието на “Добрички 
панаир” АД. 
В официално обръщение 
по време на откриването, 
г-н Герман Германов, Главен 

секретар на ТПП-Добрич 
внесе яснота за смисъла и 
важността на форума.
 Зам.-министър Събев, 
гост на изложението, 
представи новите тенденции 
в областта на земеделието, 
разяснявайки на какво могат 
да разчитат земеделските 
стопани от Плана за 
възстановяване и механизма 
за възстановяване и 
устойчивост, същността 
на „Фонда за насърчаване 
на технологичния и 
екологичен преход в 
селското стопанство“ 
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ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД НЕГО
и „Дигитализация на 
процесите от фермата 
до трапезата“ и как да 
се разграничават от 
Програмата за развитие на 
селските региони.
Присъстващите в залата 
земеделски производители, 
фирми от областта на 
селското стопанство, 
агрономи, ученици, 
студенти, любители 
имаха възможност да 
разширят познанията си в 
предоставеното време за 
въпроси и отговори.

Геновева ПОЛИМЕНОВА
Европейската комисия предлага отпускане на допълнителни 460 милиона 

евро за България по линия на SURE
Европейската комисия представи на Съвета предложение за решение 
за отпускане на допълнителна финансова подкрепа в размер на 460 
милиона евро за България по линия на инструмента SURE, с което общата 
подкрепа за страната достигна 971 милиона евро. След като Съветът 
одобри това предложение, помощта ще бъде предоставена под формата на 
заеми, отпуснати при благоприятни условия. /SURE е ключов елемент от 
всеобхватната стратегия на ЕС за защита на работните места и работниците в 
отговор на пандемията от коронавирус/.
Тези средства ще помогнат на България да покрие разходите, свързани 
с продължаването на схемата за субсидиране на заплатите, въведена в 
отговор на пандемията от коронавирус, и по този начин да се справи с 
продължаващото сериозно социално-икономическо въздействие на кризата 
причинена от COVID-19. България е 8-ата държава членка, заедно с Белгия, 
Кипър, Гърция, Латвия, Литва, Малта и Унгария, които искат допълнителна 
подкрепа, в допълнение към подкрепата, която Съветът вече беше одобрил 
през 2020 г. 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО
ДОБРИЧ

Колеги, приятели,
здравейте!
На 5 септември т. г. 
бесарабският български 
поет, писател, публицист 
Георги Барбаров отбелязва 
поредната си годишнина. Във 
връзка с този личен празник 
на нашия съвременник 
предлагам за него материал 
като автор на кратки форми, 
в които той е добър майстор.
ГЕОРГИ  БАРБАРОВ:  
МАЙСТОРЪТ  НА  
КРАТКИТЕ  ЛИТЕРАТУРНИ  
ФОРМИ
С Георги Барбаров 
се познаваме от 
университетските години. 
Откакто го помня, 
кортенецът все нещо пише: 
ту проза, ту поезия — 
талантливо и кратко. От 
написаното едната част 
изхвърля в кошчето, другата 
запазва в чекмеджето, а 
останалото е видяло бял свят 
в повечето от 20 книжки. 
От тях има какво да научат, 
както деца, така и възрастни.
   Какво ли не съм чел от 
него, от моя съкурсник и 
приятел, подаващ големи 
надежди, още като млад поет 
и като  вече утвърден творец 
на художественото слово.
   На мен лично ми допада 
написаното от Георги в 

Годишнина на Георги Барбаров
малките жанрове в три-
четири реда, с присъщата 
му шеговитост. Той, 
шегаджията, признава и пред 
мен, читателя, че «хумора 
го дири из мустаците си». А 
цялата работа, мисля си, е в 
таланта му, който Барбаров 
отдавна притежава. А ето 
и примерите — колкото 
щеш. Цяла поредица книги е 
издал, и всички са с едва или 
вече втасали барбаризми. 
«Колкото са повече редовете, 
толкова са повече рублите» 
Или: «Усмихвайте се днес! 
За плач имате цял живот». 
Както и това, че «смехът е 
помагал на българина да 
оцелее, а оцелял, защото се е 
смял».
   Хуморът му продължава 
да ме гъделичка: «То кого 
да критикуваш има доста, 
ама да те похвали никой не 
се взема». Или научаваш, 
че «човекът не се е научил 
да лъже само две неща — 
огледалото и портмонето си». 
А ето и следващият шедьовър 
на Г. Барбаров: «Отиваш ли 
на гости, гледат какво носиш. 
Дойдат ли ти на гости, гледат 
какво ще сложиш». Умът му 
тук и навсякъде царува. 
   В едно интервю на 
Лилия Рачева и Василий 
Минчев с Георги Барбаров, 
публиковано на страниците 
на общинския вестник 
«Свет», авторът на кратките 
литературни форми 
признава, че «късите форми 
(тристишия и афоризми) не 
позволяват да се разтопиш в 
големите води на писането. 
Те ми помагат да видя онова, 
което съм изпуснал, да го 
върна. А с него и радостта 
от възможността да виждам 
красивото, но това се усеща 
най-добре, когато се чете».

          С  ТРИ  РЕДА
До прозореца седя —
врабците скришом
вишни кълват!
          *   *   *
Заспах в полето.
събудих се затрупан
със студени звезди.
          *   *   *
По слънчевия път
талига вехтичка скърца.
Юли в степта царува. 
          *   *   *
Пееш ли, плачеш ли,
палавник-вятър?
Август е...
   Това е Георги Барбаров. 
Всяка година на 5 септември 
отбелязва рождения си ден. 
Не забравям да го поздравя. 
Поздравяват го близки, 
приятели, които остават все 
по-малко. Заслужава, защото 
е нашенец, известна личност: 
поет, писател, публицист… 
Има доста издадени книги и 
получени награди. Членува 
на писателски съюзи в 
Молдова и България. 
   Миналата година Георги 
Барбаров бе приятно 
изненадан и много 
щастлив: президентът 
Мая Санду подписа Указ 
за награждаване на 30 
граждани на Република 
Молдова с високо отличие 
— «Орден на Републиката». 
Сред наградените бе и 
нашенецът, моят и нашият 
съвременник Г. Барбаров 
— за високите заслуги пред 
държавата и за големия 
принос в литературата 
и публицистиката, за 
гражданската инициатива. 
   Гордеем се с теб, Георги! 
Макар и на патерица, честит 
рожден ден, приятелю! На 
многая лета!
      Димитър БОРИМЕЧКОВ

С яко парти, дискотека, 
огромна торта и бой по 
пинята закрихме второто 
издание на Лятна академия 
„Ваканция на село“, 
организирана от Читалище 
„Свобода-1897“, която тази 
година имаше за партньор 
Исторически музей Балчик!
Всички участници в 
академията получиха от 
организаторите раничка 
за спомен с надписа на 
академията, свидетелство 
за случено детство и 
книгата „Ценностите на 
Балчик“, за която дариха 
средства Rotary Interna-
tional и дамският вариант 
на доброволческата, 
хуманитарна и 
неправителствена 
организация с нестопанска 
цел, която се нарича Inner 
Wheel.
Официални гости 
на закриването от 
партньорите бяха 
Радостина Енчева – 
директор на Исторически 
музей Балчик и 
Поликсения Петрова 
– уредник и настоятел 
на читалището, а от 
спонсорите, които закупиха 
и връчиха книгите, 
присъстваха: Майкъл 
Смит -  президент на 
Ротари за Балчик, Бевърли 
Смит – бивш президент 
на дамския клуб Inner 
Wheel, вицепрезидента 
Елица Стайкова и 
други представители на  
организацията.
За пръв път Лятна 
академия „Ваканция на 
село“ излъчи Мис „Лятна 
академия“ в лицето на 
Валентина Плугчиева, 
която събра 283 точки в 
триетапния конкурс. Нейни 

подгласнички станаха Ая /
Александра/ с 252 точки 
и Ирина с 210 точки. 
Короната на Мини Мис 
„Лятна академия“ грабна 
Ноела, която ни разсмя 
до сълзи във втори кръг, 
в който трябваше да се 
представи талант по избор, 
със 189 точки, а нейните 
подгласнички Ралица и Ева 
събраха съответно 178 и 
166 точки!
Журито на конкурсите 
МИС и МИНИ МИС 
„ЛЯТНА АКАДЕМИЯ 2022 
Г.“ се състоеше от всички 
момчета – скаути в лятната 
академия, които гласуваха 
за дефиле и елегантност в 
първи кръг, за дарование 
във втори тур и за отговор 
на въпрос от сферата ни, в 
последния кръг.
Втора поредна година 
академията закри! 
Равносметката предстои, но 
надделява впечатлението, 
че наученото е по-малко 
от преживените весели 
моменти.
Е, ние не сме училище, 
затова се радваме, че 
нашите участници ще 
запомнят това лято с 
емоции, игри и нови 
приятелства!
Най-голямата ни радост и 

гордост ще остане екипния 
дух на толерантност, 
търпимост и взаимопомощ, 
за който дух сме сигурни, 
че потъркахме лампата и 
той излезе!
Хората, които помогнаха 
тази година и на които 
БЛАГОДАРИМ за 
стореното добро дело, било 
то доброволчески труд, 
финансови средства, време 
от безценното им свободно, 
или пък за храна от двора: 
Нели Иванова, Павлинка 
Стоянова, Мирослав 
Мирчев, Димка Кирчева, 
Гинка Стойкова, Красимира 
Ралева, Галена Гавраилова, 
Иванка Христова, Иван 
Иванов, Милена Пенкова, 
Христина Владимирова, 
баба Калинка /бабата на 
Калияна/, Иван Дачев и 
целият екип на Земеделска 
кооперация Гурково, Мария 
Димитрова, Стоил Николов 
– кмет на с.Оброчище, 
Тодор Георгиев – кмет 
на с. Гурково, Тихомир 
Тодоров, Тодор 
Моралийски, Гари Уорън, 
Елисавета Панайотова, 
Георги Джилянов, Ирина 
Андреева,...........
Благодарни сме!

Лятна академия в с. Гурково


