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НЕ�КОМЕНТИРАМ!�-�отказа�окръжният�
прокурор�за�тръбата�от�река�Батовска�
Държавното обвинение мълниеносно започна досъдебно 
производство по казуса, изложен в журналистическо 
разследване на вестник "Добруджанска трибуна"
КАЛИНКА ПЕНЧЕВА

Часове след огласява-
нето на данните от жур-
налистическо разслед-
ване на в. "Добруджан-
ска трибуна" за това, че 
по чешмите на добру-
джанци тече и вода от 
река Батовска, бе започ-
нато досъдебно произ-
водство по казуса.

В нарочно прессъ-
общение от Окръжна 
прокуратура - Добрич, 
потвърждават, че сиг-
нал за заустената в река 
Батовска тръба, която 

се влива във водопре-
носната мрежа, захран-
ваща села между Бато-
во и Добрич, е получен 
в миналия понеделник 
- 25 февруари. Окръж-
ният прокурор Пламен 
Николов е разпоредил 
проверка по компетент-
ност на Районна проку-
ратура. Тя пък възла-
га задачи на икономи-
ческа полиция. Самата 
проверка е приключи-
ла на 8-ми март. Вчера 
е образувано досъдебно 
производство. Разслед-
ването по него е възло-

жено с постановление 
на окръжния прокурор 
- Пламен Николов, на 
следовател.

В прессъобщението 
няма данни какви мерки 
по опазване здравето и 
живота на добричлии са 
предприели компетент-
ните институции до изя-
сняване на обективната 
истина. Не е ясно и кой 
ще понесе отговорност, 
ако някой добруджанец 
пострада от незаконно-
то съоръжение.

Още за скандала на 
стр. 2

ИЗДИРВА�СЕ�чернокоса�дама,

която при презентацията на авторски труд на Иво Инджев в Добрич, нарича при-
състващите със синоним на екскременти. 

В. "Добруджанска трибуна" и лично главният редактор, изказват искрените си из-
винения към оградената с червено дама, за публикация, в която неволно сме я засегнали.

Рекордният джакпот в играта „6 от 49” на Българският спортен тотализатор беше 
спечелен в последния тираж. Натрупаната сума в размер на 9 501 430 лева ще си разде-
лят поравно четирима тотоиграчи от градовете Търговище, Съединение, Пловдив и Со-
фия. Късметът в тираж №20 във вторичното теглене на „Втори тото шанс” споходи 
и добруджанец, който ще се с сдобие с чисто нов автомобил „Форд Мондео”.   ДТ

Започна�Средношколски�
конкурс�за�поезия�
„Възкресения’2019”��
Творбите на млади поети се приемат до 12 април

За пореден път е обя-
вен Средношколски 
конкурс за поезия „Въз-
кресения”. Това е 21-
ото издание на проява-
та, организирана от Ре-
гионалния исторически 
музей в Добрич и вест-
ник „Добруджанска три-
буна”. 

Припомняме, че в по-
етичния конкурс „Въз-
кресения” могат да 
участват ученици на 
възраст от 13 до 19 го-
дини с до три непубли-
кувани стихотворения. 
Текстовете се приемат 
до 12 април на адрес: 
9300 Добрич, Дом-па-
метник „Йордан Йов-
ков”, п. к. 131, за „Въз-
кресения” или на e-mail: 

dobrichmuseum@abv.
bg.

Резултатите ще бъ-
дат обявени на 24 април 
във в. „Добруджанска 
трибуна”, на фейсбук 
страницата на вестни-
ка и на сайта, и фейсбук 
страницата на Региона-
лен исторически музей 
– Добрич.

Поетичните творби 
на младите таланти се 
оценяват от компетент-
но жури, което опреде-
ля носителите на пър-
ва, втора, трета награда 
и поощрителни призо-
ве на участниците, раз-
делени в две възрасто-
ви групи – първа група 
(13-15 години) и втора 
група (16-19 години).  

Своеобразна тради-
ция е резултатите от 
конкурса да се обявя-
ват ежегодно на Вели-
ка сряда, каза  д-р Кре-
мена Митева – главен 
уредник на Дом-памет-
ник „Йордан Йовков” 
– Добрич и дългогоди-
шен член на журито на 
конкурса. 

Инициативата  е с 
25-годишна история 
и първото издание на 
„Възкресения” е през 
1994 г. Четвъртвеков-
ният път е белязан от 
кратко прекъсване за пе-
риод от 4 години, след 
което конкурсът е въз-
становен и се провеж-
да и до днес, добави д-р 
Митева.  ДТ
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С�речна�вода�ВиК-Добрич,�захранва�
чешмите�на�добруджанци

По чешмите в домо-
вете на няколко села 
от Батово към Добрич 
и квартал в „Доброти-
ца“ тече вода от река 
Батовска, сочи журна-
листическо разследва-
не на в. „Добруджанска 
трибуна“. Същата вода 
консумират и окръж-

ният прокурор на Доб-
рич – Пламен Николов, 
както и дългогодишни-
ят кмет и областен уп-
равител, настоящ член 
на борда на директори-
те на ВиК-Добрич, Де-
телина Николова.

Ето и фактите по 
журналистическото 
разследване:

В началото на го-
дината служители на 
ВиК-Добрич, по ука-
зания на висшето ръко-
водство на дружество-
то – при пълна конспи-
ративност, заустват в 
река Батовска тръба. 
По гравитачен път во-
дата влиза по тръбата 
в помпената станция в 
Батово и след това сти-
га до домовете на ня-
колко добрички села, 
както и в самия град.

За да не влизат голе-
ми боклуци с водата, 

на тръбата е по-
ставена метална ре-
шетка.

Целта на напълно не-
законното съоръжение 
е да се черпи вода от 
повърхността и така да 
се икономисват хиляди 
лева, които ВиК-Доб-
рич, би плащало за кон-
сумираната електрое-
нергия на помпените 
станции, които изпомп-
ват вода от 400-800 ме-
тра дълбочина.

Репортери на в. „До-
бруджанска трибу-
на“ извърши оглед на 
мястото и докумен-
тира водопреносната 
тръба. Безспорно е, че 
към момента на наше-
то присъствие в райо-
на на вододайната зона, 
достъпът до помпената 
станция е безпробле-
мен. Металните й вра-
ти са отключени, кое-
то предполага възмож-
ност за злонамерени 
действия, те пък 

биха застрашили 
живота и здравето на 
десетки хиляди души.

Уведомихме право-
охранителните органи, 
като им предоставихме 
цялата ни налична ин-
формация, снимков ма-
териал и свидетели на 
монтирането и експло-
атацията на незаконно-

то съоръжение. След 
тяхната намеса напъл-
но се потвърдиха опа-
сенията ни, че речната 
вода се смесва с тази 
от помпената станция 
и се консумира от до-
бруджанци като годна 
питейна.

Междувременно на-
учихме, че шефката 
на лабораторията във 
ВиК-Добрич, която из-

следва чистотата на во-
дата, е напуснала, като 
не знаем дали това й ре-
шение е свързано с но-
вия източник на водо-
подаване.

След започнатото 
разследване по сигнал 
на в.“Добруджанска 
трибуна“, преди дни съ-
щото това ръководство 
на ВиК-Добрич, е 

направило опит да 
заличи съществува-
нето на тръбата

и факта, че тя захран-
ва чешмите на хората.

Припомняме, че сре-
щу настоящия изпъл-
нителен директор на 
ВиК-Добрич, Тодор Ги-
кински, тече разследва-
не в родния му край – 
Сандански, за престъ-
пления по служба. В 
тях пак има намесени 
тръби. Същият обаче, 
прави шеметна карие-
ра с образованието си 
от Лозаро-винарски ин-

ститут – Пловдив, във 
ВиК-Добрич. Същият 
многократно твърди в 
частни разговори, че 
е много близък с бив-
шия министър и насто-
ящ зам.-министър Ни-
колай Нанков. Обръ-
щението, което използ-
ва към него е „бате“. 
Гикински демонстри-
ра изключителна бли-
зост и с членовете на 

ВМРО-Добрич, в ли-
цето на областния уп-
равител и общинските 
съветници на партия-
та в Добрич и Балчик. 
Един от тях „случай-
но“ спечели обществе-
ната поръчка за охрана 
на обектите на ВиК-До-
брич. Назначеният от 
Гикински юрист-кон-
султ на дружеството, 
отново е член на ВМРО.

В същото време в Ок-
ръжна прокуратура – 
Добрич, има проверка 
относно необосновано 
високата цена, на коя-
то ВиК-Добрич, е за-
купувала електроенер-
гия. Въпросното раз-
следване се извършва 
от прокурор, свързан с 
ВиК-Добрич, и тече при 
пълна секретност вече 
трети месец.


