
 ОБЛАСТНА          16 ноември - 22 ноември 2022 г.2
На 15 октомври се навършиха 85 г. от кончината 

на Йордан Йовков. С панихида и конференция МФ 
„Българско наследство” Балчик, учени, краеведи 

и почитатели на Йовковото творчество му се 
поклониха. Рождената дата на писателя е 9 ноември 

1880 г. Единственият Дом-паметник на 
Йордан Йовков е в Добрич

Дом-Паметник “Йордан Йовков” Добрич

Домът на един от най-
известните български 
писатели Йордан Йовков 
е открит като музей 
на 28.11.1980 година. 
В летописната книга 
днес може да се прочете 
послание, оставено от 
дъщерята и внука на 
Йовков. Откриването е 
точно на тази дата, защото 
тогава се навършват 100 
години от раждането на 
писателя.
Мястото също не е 
случайно - Добрич. Йовков 
посвещава повечето свои 
произведения именно на 
този район и на хората от 
него. Музеят на Йордан 
Йовков е единствен по 
рода си и основната 
му цел е издирването 
и съхраняването на 
творби и предмети, 
свързани с живота на 
писателя. Основната 
цел е посланията от 
творбите му да достигнат 
до повече хора. Музеят 
пази повече от 10 000 
предмета, които изграждат 
образа на Йовков. 
Експозицията представя 
най-интересните и 
ценни експонати, които 
проследяват хронологично 
живота на големия 
български творец. 
Изложено е и кръщелното 
му свидетелство, което 
показва точно кога е 
роден - на 22 ноември 1880 
година (9 ноември по стар 
стил), въпреки споровете 
на историците.
Запазени и изложени са 
фотографии и документи 
от времето, в което Йовков 
е учител в Добруджа и 
прави първите си опити в 
писането. От този период 
са първите му опити за 
„Вечери в Антимовския 

храм“. Пазят се и първите 
отпечатани издания на 
Йовков- „Разкази“ от 1917 
година и „Разкази“ от 1918 
година. В тях са съхранени 
военните разкази на 
писателя, за които печели 
най-престижната награда 
за българска литература 
„Иван Вазов“.
В музея е изложена 
пишеща машина от 
марката „Адлер“. На 
нея Йовков печата 
творбите си, докато е 
в Букурещ. На нея са 
написани сборниците 
„Вечери в Антимовския 
хан“, „Старопланински 
легенди“ и „Песента на 
колелата“. Пресъздаден е 
и кабинетът на писателя. 
Там той работи над своите 
произведения под зоркия 
поглед на баща му, гледащ 

го от прекрасна картина 
на стената. Тя е дело на 
художника Борис Денев, 
който е личен приятел на 
писателя.
Изложения са лични 
вещи и дрехи на Йовков, 
които го представят 
като естествен, несуетен 
човек, а разпръснатите 
листове, панове и скици 
свидетелстват за неговата 
страст и смисъл на живота 
му- писането. Пред 
посетителите в музея има 
и много книги на чужди 
езици с Йовковите творби. 
Точно до къщата-музей се 
намира и Литературният 
музей „Йордан Йовков“. 
Двете учреждения заедно 
представят писателя като 
велик творец и показват 
на бъдещите поколения 
творчеството му.

Мирослав ЕНЧЕВ

Уважаеми читатели на вестник „Балчишки телеграф”, 
имаме удоволствието да Ви поканим на изложба “Стари майстори” от фонда на Исторически 
музей-Панагюрище - българските класици втора част с картини от дарение “Иван Деянов”.
 Очакваме да бъдете наши гости от началото на месец ноември до 3 февруари 2023 г. !  

ДКИ КЦ „Двореца” Балчик

СТИМУЛИРАТ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ 
МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

Стартира приемът на проектни 
предложения по процедура чрез 
подбор BG06RDNP001-6.013 
по подмярка 6.1 „Стартова 
помощ за млади земеделски 
стопани“ от Програмата за 
развитие на селските райони 
2014 - 2020 г., съобщи Областен 
информационен център 
Добрич. 
Ще бъдат подкрепени проекти 
на земеделски стопани на 
възраст между 18-40 години. 
Допустими кандидати са 
физически лица, ЕТ и ЕООД, 
регистрирани по Търговския 
закон, които са регистрирани 
за първи път като земеделски 
стопани, и са започнали да 
отглеждат животни и да 
стопанисват земя, не по-
късно от 2 години към датата 
на подаване на проектното 
предложение. 
Икономическият размер на 
стопанства на кандидатите 
трябва да е от 8 000 евро 
до 16 000 евро, измерено в 
стандартен производствен 
обем. При кандидатстването 

се подава Бизнес план, който 
задължително включва 
увеличаване на икономическия 
размер на стопанството 
с най-малко 4 000 евро и 
поне една инвестиция в 
дълготрайни материални и/
или нематериални активи с 
единична цена не по-малка от 

700 лв. Максималният срок за 
изпълнение на плана е 5 години. 
Общият размер на финансовата 
помощ за един кандидати е 25 
000 евро, разпределена на две 
плащания. Крайният срок за 
кандидатстване е 6 януари 2023 
г., 17:30 ч.

Европа Директно - Добрич

Ало измамници отново в региона 
Стари и нови схеми прилагат ало измамници отново в региона, информира РУ 
МВР – Добрич. В последните дни жертвите се увеличават. Един от прилаганите 
модели е свързан с искане на пари за близки на приятел, които трябва да си получат 
документите за работа. Друг включва позвъняване от „лекар”, който съобщава, че 
спешно е нужна определена сума за операция на пострадал. Не са редки случаите и 
когато ало мошениците се представят за банкови служители, на които са им нужни 
банковите сметки и информация за наличието на парични средства по тях. Стига се 
и дотам, че ало измамниците търсят лековерни, водейки разговорите в качеството си 
на „следователи”, дори и „началници” на РУ МВР. Униформените съветват: при най-
малкото съмнение, потърсете съдействие от най-близкото поделение на МВР.
Телефон: 0579 7 24 31

„Шабла и птиците”
Нов зимен фестивал създава Община Шабла в изпълнение на проект „Подобряване 
природозащитното състояние на червеногушата гъска (Branta ruficollis, Pallas, 1769) 
чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида (ПД,2018)“, финансиран 
по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ Фестивалът е посветен на 
емблематичната за района червеногуша гъска и е част от конкретни цели, насочени 
към повишаване на осведомеността и природозащитната култура на населението и 
засилване на чувствителността на обществото към проблемите, свързани с вида и 
неговото опазване, чрез разпространяване на материали и провеждане на специални 
събития. 
Инициативата е под наименование „ШАБЛА И ПТИЦИТЕ“ и чрез нея ще се 
популяризира идеята за опазването на богатото птиче разнообразие, което прелита 
над територията на община Шабла по миграционния път „Виа Понтика“. Организира 
се от Община Шабла със съдействието на Зелен образователен център. Тази година 
Фестивалът ще се проведе на 17 и 18 декември на площада пред и в НЧ Зора 1894 
– Шабла. Програмата ще предразположи към увеселения и забавни занимания, 
въпреки зимата. Ще има разнообразни и много интересни творчески ателиета и 
анимации, спектакъл с кукли, приказка с рисунки, викторина, конкурс за любителска 
снимка и ….. един неочакван огнен завършек със звездите на „Палячи“. Ароматен 
фон на пъстрия Зимен Фест Базар ще са зимни лакомства, месни деликатеси и 
сгряващи напитки.         Факел Каварна +

Петдесет вестника от брой 1 на „Крайморска среща“ ще се разпространяват като 
притурка към книгата „Обикновените приключения на господин Амигов, който 
живее близо до морето“. Те се издават с подкрепата на Фонд „Култура“ на Община 
Варна. Вестникът е достъпен и като самостоятелно издание. Следващият брой трябва 
да се появи догодина. Балчиклията Галин Люцканов, живеещ в Лондон, работил като 
журналист във Варна, представя Елена Владова, автор на вестника.


