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Всеки ден с 
по-добрия 
вестник!

Íàä ñòðàíàòà ùå áúäå 
ïðåäèìíî ñëúí÷åâî, ñ êóïåñ-
òà îáëà÷íîñò â ñëåäîáåä-
íèòå ÷àñîâå íàä ïëàíèíèòå 
è íàä Ñåâåðîèçòî÷íà Áúë-
ãàðèÿ. Íà èçîëèðàíè ìåñòà 
â òåçè ðàéîíè å âúçìîæíî 
äà ïðåâàëè è ïðåãúðìè. Ùå 
äóõà äî óìåðåí âÿòúð îò çà-
ïàä-ñåâåðîçàïàä, âðåìåííî 
ñèëåí â Äóíàâñêàòà ðàâíè-
íà. Ìàêñèìàëíèòå òåìïåðà-
òóðè ùå ñà ìåæäó 31° è 36, 
â Ñîôèÿ 31°.

Специализирани бои, епоксидни подове, боя против пожар, боя против шум, 
течна хидроизолация, огнезащитна боя, боя против радиация, термо боя 

Варна, ул. "Перла" 16, тел. 0884 77 80 54

ИСОНЕМ България
Боядисваме бъдещето

ВРЕМЕТОВРЕМЕТО

ЗА ПЪРВИ ПЪТ 
НЯМА ДА ИМА 
ДЖУЛАЙ НА 
КАМЕН БРЯГ

СЪПРУГ ОПИТА ДА УБИЕ 
ЖЕНА СИ, ИЗБЯГА, 
ПОСЛЕ ПЪК ЗАПЛАШИ 
ДА СЕ САМОУБИЕ

ДВА ДУЕТА НА СТУДИО 
"САРАНДЕВ" - С 
ПЪРВИ НАГРАДИ ОТ 
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС 

На стр. 3На стр. 3

На стр. 2На стр. 2

На стр. 4На стр. 4

На стр. 3На стр. 3

На стр. 2

ЧЕТИРИ ЛЕТНИ 
УЧИЛИЩА ОЧАКВАТ 
ДЕЦАТА В ОБЩИНА 
ДОБРИЧКА ОТ 1 ЮЛИ 

 Деца от селата Стефаново, Божурово, 
Росеново, Одърци и Карапелит ще имат 
възможност да посещават лятно училище 
през юли и август. Малчуганите, които ще 
бъдат организирани в четири групи, трябва да 
са на възраст от 5 до 7 години. Заниманията 
ще се провеждат в сградата на Общностния 
център в с.  Стефаново и в детските градини в 
Божурово и Карапелит, където са осигурени 
подходящи условия за работа. Предвижда се 
организиране на игри и занимания, викторини, 
кратки екскурзии. Заниманията с малчуганите 
ще се провеждат ежедневно. В рамките на 5 
часа с тях ще работят педагози и медиатори. На 
децата ще се предоставят закуски и консумативи 
за занятията. А на бъдещите първокласници ще 
се раздават и учебни пособия. Осигурени са 
лични предпазни средства и дезинфектанти за 
децата и персонала.

В летните училища родителите от селата 
Стефаново, Божурово, Росеново, Одърци и 
Карапелит могат да запишат и тези деца, които 
изпитват затруднения в усвояването на учебния 
материал. Услугата е безплатна.

Летните училища се финансират в рамките 
на проекта “Равен шанс за всички деца в об-
щина Добричка“ със средства по ОП "Развитие 
на човешките ресурси“, с подкрепата на 
Европейския социален фонд.

Красимира НИКОЛОВА
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СЪПРУГ ОПИТА ДА УБИЕ
ЖЕНА СИ, ИЗБЯГА,
ПОСЛЕ ПЪК ЗАПЛАШИ
ДА СЕ САМОУБИЕ

52-годишният Метин К. от
Добрич простреля съпругата
си, избяга и държа на крак
полицията повече от деноно-
щие. После пък заплаши да
се самоубие. Екшънът про-
дължил от петък вечерта до
неделя сутринта.

Метин и съпругата му Али-
на били в процес на развод.
Заради домашно насилие
била издадена ограничител-
на заповед на 52-годишния
обвиняем - по Закона за за-
щита от домашно насилие от
Добричкия районен съд.
Съпругата му е гражданка
на Република Румъния.

В петък Метин отишъл да
вземе голямата си дъщеря
от тренировка по тенис.
След това двамата отишли
на адреса, където съпруга-
та му живеела с двете им
деца. По-малкото било на
детска градина. Тримата би-
ли в стаята, когато изведнъж
Метин извадил пистолет и
започнал да заплашва съп-
ругата си, че ще я гръмне и
ще се самоубие. Разправи-
ята и заплахите продължи-
ли около 3 часа.

Тъй като станало време
да бъде прибрано от детс-
ката градина по-малкото де-
те, тримата напуснали жи-
лището. Метин излязъл от
входната врата. Тогава Али-
на успяла да я затвори и той
останал извън входа. Зара-
ди действията на съпругата

си той произвел изстрел
във вратата, дочупил с ръ-
ка стъклото, промушил си
ръката и започнал да стре-
ля във входа. С най-малко
два от изстрелите уцелил
съпругата си и по чудо не
ранил дъщеря си.

Експертна справка показа-
ла, че оръжието му е преп-
равен в боен газов пистолет.

След стрелбата във вхо-
да Метин напуснал дома и
се укрил. Местонахождени-
ето му било установено в
събота от служители на ОД
на МВР в Добрич. Цяла нощ
криминалисти и психолози
водили преговори с 52-го-
дишния обвиняем, за да го
убедят да се предаде. В не-
деля около 9,30 часа  мъ-
жът се предал.

С постановление на наб-
людаващия досъдебното
производство прокурор в
Окръжната прокуратура в
Добрич, Метин е бил задър-
жан до 72 часа. Предстои
прокуратурата да внесе ис-
кане в Добричкия окръжен
съд за вземане мярка за
неотклонение "Задържане
под стража".

Срещу Метин са повдиг-
нати две обвинения: за опит
да убие съпругата си при
условията на домашно на-
силие с незаконен писто-
лет, както и за  незаконно
държане на оръжие.

        НДТ

На 26 юни се проведе ви-
део-разговор между кмета
на Добрич Йордан Йорда-
нов, председателя на Об-
щински съвет град Добрич
Мая Димитрова и кмета на
града-побратим Тамбов
(Русия) Наталия Макаревич.

Предвид невъзможността
за личен контакт заради
световната COVID-19 криза,
международните контакти
на Общината все по-често
се осъществяват с помощ-
та на интернет-технологии-
те.

Събеседниците обмениха
информация за противоепи-
демичните мерките, които
са взели администрациите

на двата побратимени гра-
да, както и за помощта на
населението и местния биз-
нес за справяне със слож-
ната ситуация. Кметът на
Тамбов представи новата
придобивка на руския град
- Алеята на дружбата, къде-
то са засадени дръвчета в
чест на всеки град побра-
тим и партньор на Тамбов.

Градоначалниците изрази-
ха съжаление относно не-
възможността тази година
за взаимно присъствие на
важните икономически, кул-
турни и спортни прояви в
градовете и увериха един
друг във взаимна подкрепа
в трудната ситуация.

ВИДЕО-РАЗГОВОР СЕ
ПРОВЕДЕ МЕЖДУ
КМЕТОВЕТЕ НА ДОБРИЧ
И ТАМБОВ (РУСИЯ)

БРАКОНИЕРИ ОТСЯКОХА
37 ЛИПИ ЗАРАДИ ЦВЕТА

Двама бракониери от
силистренското село Сре-
дище бяха засечени пре-
ди няколко дни в полеза-
щитен пояс в Тервелско с
37 отсечени липи.

На 25 юни, около 08.00
часа, служители на Дър-
жавното ловно стопанст-
во в Тервел правили об-
ход в землището на с.
Брестница. Те видели
двамата нарушители, ко-
ито с моторни триони би-

ли отрязали 37 дървета от
вида липа, с различен диа-
метър. С помощта на поли-
цията бракониерите са за-
държани. Пред униформени-
те те заявили, че дърветата
са унищожени с цел събира-
не на липов цвят. Двамата
бракониери са на 43 и на 37
години. Работата по случая
продължава в условията на
бързо полицейско производ-
ство по описа на РУ МВР Тер-
вел.                      НДТ

КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ
ОДОБРИ ПРОЕКТА НА
РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА
ПО ЗАЕТОСТ НА ОБЛАСТ
ДОБРИЧ 2020 Г.

На 25 юни, при спазва-
не на противоепидемични-
те мерки, се проведе за-
седание на Комисията по
заетост към Областния
съвет за развитие. То бе
председателствано от за-
местник-областния упра-
вител Живко Желязков. В
дневния ред бе предвиде-
на една точка - приемане
на изготвения от техни-
ческия екип проект на Ре-
гионална програма за за-
етост на област Добрич за
2020 г. на база подадени-
те от общините заявки за
участие.

При откриване на засе-
данието Ж. Желязков

припомни, че общата стой-
ност на проекта е 113 762 лв.,
от които държавата осигурява
108 432 лв. Съгласно утвърде-
ната методика и постъпилите
предложения, за срок до 4 ме-
сеца ще бъде осигурена зае-
тост на общо 41 безработни ли-
ца от целевите групи, като на
пълен работен ден ще бъдат
наети 27 лица, а останалите 14
- на непълен работен ден. Еди-
нодушно одобреният проект ще
бъде изпратен в Министерст-
во на труда и социалната по-
литика за одобрение. Стартът
на Регионалната програма за
заетост е планиран за
03.08.2020 г., а краят трябва да
е не по-късно от 02.12.2020 г.

Започна жътвената кампания на есенниците, съобщиха от
Областна дирекция "Земеделие" - Добрич. Засетите площи с
есенници в областта са общо 1 289 764 дка. От тях 1 245 404
дка са с пшеница; 15 140 дка - ечемик; 29 220 дка - рапица.

През предходните почивни дни  - 20-21 юни и изминалата
седмица жътвената кампания стартира на отделни места в
областта. Процесът е частичен и не много интензивен, по-
ради почти ежедневните превалявания в областта.

От общо 15140 дка ечемик са реколтирани 2800 дка в
общините Крушари, Каварна и Ген. Тошево. Средните до-
биви варират от 220 до 260 кг/дка.

При пшеницата от 1 245 404 дка са реколтирани 7800
дка в общините Тервел, Каварна и Балчик. Добивите на
този ранен етап не са показателни.

При теренните проверки в периода от края на месец
април до 19.06.2020 г., са установени около 26 250 дка
пропаднали на 100% площи с пшеница, които своевре-
менно бяха окосени или разорани.                       НДТ

СТАРТИРА ЖЪТВАТА

ЕДНА ГОДИНА И 4
МЕСЕЦА ЗАТВОР ЗА
МЪЖ, ШОФИРАЛ
ПОВТОРНО СЛЕД
УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ

33-годишен мъж от Бал-
чик, шофирал повторно
след употреба на алкохол,
е осъден на 1 година и 4
месеца "лишаване от сво-
бода" и глоба от 500 лева.
Наказанието на подсъди-
мия е наложено с присъ-
да на Районен съд - Бал-
чик, която бе изцяло пот-
върдена от състав на Ок-
ръжния съд в Добрич.

Подсъдимият А.А. е
признат за виновен в то-
ва, че на 24 август 2019г.
около 19.40ч., в Балчик, уп-
равлявал лек автомобил с
концентрация на алкохол в
кръвта 1.58 промила, след
като вече е бил осъждан
за идентично деяние.

Производството пред
първата съдебна инстан-
ция е преминало по реда
на съкратеното съдебно
следствие, след като под-
съдимият е признал вина-
та си и всички факти, из-

ложени в обвинителния акт.
Впоследствие той е обжалвал
присъдата с искане за по-ле-
ко наказание.

След проверка на атакува-
ния съдебен акт, Окръжният
съд в Добрич предени, че оп-
ределеното от първоинстан-
ционния съд наказание е за-
коносъобразно и справедли-
во. Приетият обем наказател-
на принуда по отношение на
подсъдимия е необходим за
постигане целите на наказа-
нието, за поправянето и пре-
възпитанието му, както и да
му се отнеме възможността
да извършва други престъп-
ления, коментира в решение-
то си съдът.

Приложените по делото
справки показват, че подсъ-
димият има 7 предходни
осъждания и многобройни на-
рушения на Закона за движе-
нието по пътищата.

Решението на Окръжния
съд е окончателно.

41 лица ще бъдат наети и ще им
се осигури заетост за 4 месеца

0896 998 514 ПРОДАВА
СИТРОЕН КСАРА  ПИКАСО 1.8, 2001 год.

ГАЗ/БЕНЗИН, цена: 2100 лв.

ПЪРВА КОПКА НА
РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА
БУЛ. "ДОБРИЧКА ЕПОПЕЯ"

Кметът на Добрич Йордан Йорданов, председателят на
Общинския съвет Мая Димитрова и инж. Христо Атана-
сов, упълномощен представител на ДЗЗД "Развитие 2018",
направиха в края на миналата седмица символична Първа
копка на реконструкция на бул. "Добричка епопея". Дей-
ността е част от проект "Развитие на интегрирана система
на градския транспорт на Добрич", договор № BG16RFOP001-
1.011-0007-C01, по Оперативна програма "Региони в растеж"
2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Евро-
пейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Общата стой-
ност на проекта е  8 183 546.72 лв. Срокът за изпълнение на
всички дейности по проекта е 30 месеца.

Освен пълна рехабилитация на булеварда, ще бъде из-
вършено облагородяване на 30 от най-натоварените спир-
ки на обществения транспорт, ремонт на светофарни уред-
би, закупуване на 4 електробуса. Новият подвижен със-
тав ще обслужва линиите 124, 201 и 233.

Една от основните дейности е внедряване на Изграждане
на интелигентна система за управление на трафика (ИТС) и
на Система за управления на обществения транспорт ( СУ-
ОТ) за подобряване на пропускливостта на кръстовищата,
осигуряване на предимство на превозните средства на град-
ския транспорт, намаляване времето за пътуване с градски
транспорт и информиране на пътниците в реално време .

Част от очакваните резултати след въвеждане на сис-
темите са до 40 % по-малко отделяне на вредни емисии,
до 40 секунди по-бързо преминаване на кръстовищата и
21 % от спирките на градския транспорт ще бъдат обо-
рудвани с електронни информационни табла.

Предвидените светофарни уредби за подмяна са:
1. Бул. "Добруджа" и бул. "Добричка епопея"
2. Бул. "Добруджа" и ул. "Цар Петър"
3. Бул. "Добруджа" и бул. "25-ти септември"
4. Бул. "Добруджа" и ул. "Отец Паисий"
5. Бул. "Добруджа" и ул. "Ген. Георги Попов"
6. Бул. "Добруджа" и ул. "Димитър Ковачев"
7. Ул. "Димитър Ковачев" и ул. "Орфей"
8. Ул. "Димитър Ковачев" и ул. "Христо Ботев"
9. Бул. "25-ти септември" и ул. "Отец Паисий"
10. Бул. "25-ти септември" и бул. "Русия" (север)
11. Бул. "25-ти септември" и ул. "Ангел Стоянов"
12. Бул. "Русия" и ул. "Христо Ботев"
13. Бул. "Русия" и ул. "Гоце Делчев"
14. Бул. "Русия" и ул. "Дунав"
15. Бул. "Русия и ул. "Вардар"
16. Бул. "Русия" и бул. "25-ти септември" (юг)
17. Бул. "3-ти март" и бул. "25-ти септември"
18. Бул. "3-ти март" и ул. "Максим Горки"
19. Бул. "3-ти март" и ул. "Сан Стефано"
20. Ул. "Сан Стефано" и ул. "Кирил и Методий"
21. Ул. "Отец Паисий" и ул. "Полковник Драганов"
Ще бъде извършена интервенция на следните спирки:
1. Първомайска 1 - бул. "Добруджа"
2. Център 1 - бул. "Добруджа"
3. Център 2 - бул. "Добруджа"
4. Тракийски 1 - бул. "Добруджа"
5. Тракийски 2 - бул. "Добруджа"
6. Млад техник 1 - бул. "25-ти септември"
7. Маяк 1 - бул. "25-ти септември"
8. Албена стил 1 - бул. "25-ти септември"
9. ЖК "Дружба-1" - 1 - ул. "Никола Петков"
10. ЖК "Дружба-2" - 1 - ул. "Никола Петков"
11. Подстанция - 1 - ул. "Никола Петков
12. ЖК "Дружба-3" - 1 - ул. "Никола Петков"
13. Обр. ЖК "Добротица" - 1 - Ул. "Любен Станчев
14. ЖК "Добротица 2" - 1 - Ул. "Любен Станчев"
15. Зала "Добротица" - 1 - бул. "25-ти септември"
16. Зала "Добротица" -2 - бул. "25-ти септември"
17. Музея - 1 - бул. "3-ти март"
18. Музея - 2 - бул. "3-ти март"
19. Летен театър - 1 - бул. "3-ти март"
20. Летен театър - 2 - бул. "3-ти март"
21. Болница Бул. "3-ти март" 1 - бул. "3-ти март"
22. Болница Бул. "3-ти март" 2 - бул. "3-ти март"
23. Окръжна Болница - ул. "Панайот Хитов"
24. ЖК "Албена" - 1 - Бул. "Добричка Епопея"
25. ЖК "Албена" - 2 - Бул. "Добричка Епопея"
26. ЖП Гара Юг - 1 - бул. "Добричка Епопея"
27. ЖП Гара Юг - 2 - Бул. "Добричка Епопея"
28. ХЕИ - 1 - бул. "Добричка Епопея"
29. ХЕИ - 2 - Бул. "Добричка Епопея"
30. Стоматология - ул. "Отец Паисий"
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Ул.”Независимост” № 20, централа: 058/600 889;
факс: 058/600 806; e-mail: obshtina@dobrichka.bg; 

web site: www.dobrichka.bg

О Б Я В А
 На 13.07.2020г. от 13.30 часа в зала 108 в административ-

ната сграда на община Добричка, ще се  проведе публичен 
търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински 
имоти – трайни насаждения /орехи/ извън границите на  на-
селените места в община Добричка, описани  в Заповед № 
608 от  25.06.2020г. на кмета на общината, публикувана на 
сайта на общината.  
Цена на тръжна документация 10.00 лв./десет лева/. 

Тръжната документация се купува в ЦУИ (стая 105) в ад-
министративната сграда на общината до 17,00 часа на 
07.07.2020г., подаване в деловодството до 17,00 часа на 
08.07.2020г. Внасянето на депозит става по сметка: IBAN 
BG87 SOMB 9130 3310 0200 01, BIC SOMBBGSF  при Об-
щинска банка гр.Добрич.
При неявяване на кандидати на посочената дата, или всич-

ки кандидати не отговарят на предварително обявените ус-
ловия, да се насрочат нови търгове - на 20.07.2020г. от 13,30 
часа /закупуване на тръжна документация до 17,00часа на 
14.07.2020г., подаване  до 17,00 часа на 15.07.2020г./ и на 
27.07.2020г. от 13,30 часа /закупуване на тръжна докумен-
тация до 17,00часа на 21.07.2020г., подаване  до 17,00 часа 
на 22.07.2020г./. 
Оглед на имотите може да се прави всеки работен ден, 

след закупуване на тръжната документация.
За допълнителна информация: Община Добричка, 

ул.“Независимост“ №20, стая 222, телефон за връзка: 
058/600 889 вътр.222.

ПОКАНА
ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОТЧEТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ 

НА ЧЛЕН-КООПЕРАТОРИТЕ НА КООПЕРАЦИЯ 
„ПРИСАД“ – ЕИК 834073828

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА КОО-
ПЕРАЦИЯ „Присад“ с ЕИК 834073828, със се-
далище и адрес на управление – с. Присад, община Генерал 
Тошево, област Добрич, на основание чл. 16 от ЗК, свиква 
редовно годишно отчетно Общо събрание на кооператорите, 
на 19 юли 2020 год. от 10.00 часа в сградата на кметство с. 
Присад, общината Ген. Тошево, зала I етаж, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Утвърждаване решения на УС за приемане на нови 

член-кооператори и вземане на решение за освобождаване на 
член-кооператори

2. Отчетен доклад на Управителния съвет
/УС/ за годишната дейност на кооперацията през 2019 го-

дина. Изслушване заключение на КС на кооперацията.
3. Отчетен доклад на Контролния съвет /КД/ за 2019 год.
4. Приемане на годишния финансов отчет на кооперацията 

за 2019 год.
5. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на 

членовете на УС, Председателя на кооперацията и членовете 
на КС за 2019 год.

6. Вземане на решение за определяне средства за дейност-
та на КС за 2020 год.

7. Приемане на бизнес-план за 2020 год.
8. Други
При липса на кворум, на основание чл. 17, ал. 2 от ЗК, съ-

бранието ще се проведе същия ден, в 11.00 часа, на същото 
място и при същия дневен ред.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

които са придобили стажа си в „МБАЛ-Добрич“ АД, не предста-
вят документ за удостоверяване на стажа. Наличието на стаж се 
проверява служебно от комисията по допускане на кандидатите 
до конкурс.

3.8. Декларация за обработка на лични данни (по образец).
4. Ред за провеждане на конкурса:
4.1. Първи етап- проверка за съответствие на подадените до-

кументи с изискванията на „МБАЛ-Добрич”АД. На допуснатите 
участници да бъдат съобщени писмено датата, часа и мястото на 
провеждане на втори етап от конкурса.

4.2. Втори етап- оценка на кандидатурата от определена за цел-
та комисия. 
Комисията да извърши подбор между допуснатите кандидати 

по следните критерии:
а) среден успех от следването и от държавните изпити
Оценъчна скала:
- при успех от 3.00 до 4.00     –  1 точка
- при успех от 4.01 до 5.00     –  2 точки
- при успех от 5.01 до 5.50     –  3 точки
- при успех от 5.510 до 6.00   –  6 точки
б) трудов стаж по медицина
Оценъчна скала:
 - при стаж до 1 година  – 1 точка
- при стаж от 1 до 2 години   – 2 точки
- при стаж от 3 до 5 години   –  3 точки
- при стаж над 5 години  – 4 точки
в) събеседване
Общата оценка се получава като средно – аритметично от трите 

критерия.
При наличие на повече кандидати  от броя на определените 

места, класирането ще се извърши съобразно окончателен резул-
тат на оценката на комисията провела конкурса.
Комисията да изготви Протокол с одобрените кандидати за ле-

кари- специализанти по съответната специалност в системата на 
здравеопазването. 

5.Подаване на документи за участие в конкурса:
5.1. Документите се приемат всеки работен ден от 08.00 до 

16.00 часа в Отдел „Човешки ресурси” на „МБАЛ-Добрич”АД, 
гр. Добрич, ул. «Панайот Хитов» 24, лично от кандидатите или 
от упълномощено лице от 30.06.2020г. 

5.2. Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, на 
който е изписано  „Конкурс за избор на лекар-специализант по 
клинична специалност „…….”, за място което:

- държавата ще финансира таксата за обучение по чл.40, ал.1 и 
ще заплаща субсидия по чл.42б от Наредба №1/22.01.2015г.  
или   
- лечебното заведение е акредитирано като база за придобиване 

на специалност в системата на здравеопазването със Заповед № 
РД-17-18/21.04.2017 г. на Министъра на здравеопазването;

5.3 Документите се приемат в едномесечен срок, считано от 
деня следващ датата на публикуване на обявата. В случай, че 
този ден е неработен, документите се приемат в първия следващ 
работен ден.

5.4. На кандидатите се предоставя предварително: „Длъжност-
на характеристика” на конкурсната длъжност, с която могат да се  
запознаят   в Отдел „Човешки ресурси” на лечебното заведение 
или при поискване може да се изпрати по пощата за сметка на 
кандидата.
Кандидатите, допуснати до участие в конкурса ще бъдат уведо-

мени писмено за датата на провеждането му.
За контакти: Отдел „Човешки ресурси”,  тел. 058/600 488 в. 325

О Б Я В А
На основание чл.17 от Наредба № 1/22.01.2015 г.

„МБАЛ - ДОБРИЧ”АД  ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА 
ЗАЕМАНЕ НА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА 

ЛЕКАРИ- СПЕЦИАЛИЗАНТИ
към 30.06.2020г. по специалности, за които лечебното  
заведение е акредитирано като база за придобиване на 

специалност, съгласно Заповед № РД-17-18/21.04.2017 год.  
на Министъра на здравеопазването

1.1. Свободни работни места за лекари-специализанти, за кои-
то държавата ще финансира таксата за обучение по чл.40, ал.1 и 
ще заплаща субсидия по чл.42б от Наредба №1/22.01.2015г. за 
придобиване на специалност в системата на здравеопазването по 
следните специалности:
 Лекар, специализант „Педиатрия“ - 1 място
 Лекар, специализант „Пневмология и фтизиатрия“ - 1 място
 Лекар, специализант „Неонатология“ - 1 място
 Лекар, специализант „Медицинска онкология“ - 1 място

1.2. Свободни работни места за лекари-специализанти по спе-
циалности, за които лечебното заведение е акредитирано като 
база за придобиване на специалност в системата на здравео-
пазването със Заповед № РД-17-18/21.04.2017 г. на Министъра 
на здравеопазването за присъдена акредитационна оценка на 
«МБАЛ-Добрич»АД- «ОТЛИЧНА» за срок от пет години
 Лекар, специализант „Нервни болести” - 1 място
 Лекар, специализант „Педиатрия“ - 1 място
 Лекар, специализант „Анестезиология и интензивно лече-

ние“ - 1 място
 Лекар, специализант „Пневмология и фтизиатрия“ - 1 място
 Лекар, специализант „Неонатология“ - 1 място
 Лекар, специализант „Акушерство и гинекология“ - 1 място
 Лекар, специализант „Кардиология“ - 1 място
 Лекар, специализант „Нефрология“ - 1 място
 Лекар, специализант „Хирургия» - 1 място
 Лекар, специализант „Медицинска онкология“ - 1 място
 Лекар, специализант „Ушно-носно-гърлени болести“ - 1 

място
 Лекар, специализант „ Ендокринология и болести на обмя-

ната„ - 2 места
2.Изисквания за заемане на длъжността „лекар-специализант“:
2.1. Образователно-квалификационна степен: висше- магистър 

по медицина;  
2.2. Членство в Български лекарски съюз;
2.3. Лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер 

и да не е лишено от правото да упражнява професията;
3.Необходими документи за кандидатстване: 
3.1. Заявление за участие в конкурса- свободен текст;
3.2. Копие на дипломата за завършено висше образование- ква-

лификационна степен „Магистър по медицина” и приложението 
към нея, заверена с текст „Вярно с оригинала”, три имена и под-
пис на кандидата;

3.3.Копие от актуален документ удостоверяващ членство в 
БЛС.

3.4.Мотивационно писмо.
3.5.Автобиография- европейски формат.
3.6.Копия от други документи, доказваща професионалната 

квалификация на кандидата: компютърна грамотност, ползване-
то на чужди езици и др. ако има такива.

3.7. Документ за удостоверяване на трудов стаж. Кандидатите, 

Ñ íàé-âèñîêè ðåçóëòàòè 
çà îáëàñò Äîáðè÷ è ïî-âè-
ñîêè îò ñðåäíèòå ðåçóëòàòè 
çà ñòðàíàòà îò Íàöèîíàë-
íîòî âúíøíî îöåíÿâàíå, 
ñåäìîêëàñíèöèòå íà Ñðåä-
íî ó÷èëèùå „Ïåòêî Ðà÷îâ 
Ñëàâåéêîâ“ îãëàâèõà êëà-
ñàöèèòå è ïî ÁÅË, è ïî 
ìàòåìàòèêà. Áîãäàí Ñòàíåâ 
ïúê å åäèíñòâåíèÿò ñ ìàê-
ñèìàëíèòå 100 òî÷êè ïî 
ìàòåìàòèêà.

Ñðåäíèÿò ðåçóëòàò íà 
ñåäìîêëàñíèöèòå îò ÑÓ 
„Ï. Ð. Ñëàâåéêîâ“ ïî ÁÅË 
å 73.13 òî÷êè, ïðè ñðåäåí 
ðåçóëòàò çà îáëàñò Äîáðè÷ 
33.3, è ñðåäåí ðåçóëòàò 
çà ñòðàíàòà 50.15 òî÷êè, 
ñî÷àò äàííèòå íà ÐÓÎ. Íà 
âòîðî ìÿñòî â îáëàñòòà å 
×ÎÓ „Ìàðèÿ Ìîíòåñîðè“ 
Äîáðè÷ ñ 66 òî÷êè, òðåòè ñà 
ÎÓ „Õàí Àñïàðóõ“ Äîáðè÷ 
ñúñ 64.72 ò. 

Ïî ìàòåìàòèêà ñðåäíè-
ÿò ðåçóëòàò çà ó÷èëèùå 
„Ñëàâåéêîâ“ å 54.76 òî÷êè, 

ïðè ñðåäåí ðåçóëòàò çà 
îáëàñòòà 23.88 òî÷êè è çà 
ñòðàíàòà 36.33 ò. Íà âòîðî 
ìÿñòî å ÏÌÃ „Èâàí Âàçîâ“ ñ 
46.82 òî÷êè, à íà òðåòî – ÎÓ 
„Õðèñòî Áîòåâ“ Äîáðè÷ ñ 
44.89 òî÷êè.

Ìàêñèìàëíèÿò ðåçóëòàò 
îò 100 òî÷êè å ïîñòèãíàë 
Áîãäàí Ñòàíåâ îò ÑÓ „Ïåò-
êî Ð. Ñëàâåéêîâ“. Íà âòîðî 
ìÿñòî å Åëèíà Òîäîðîâà îò 

ÑÓ „Ñò. Êàðàäæà“ Êàâàðíà 
ñ 99.5 òî÷êè, à íà òðåòî 
– Âèêòîðèÿ Ãîñïîäèíîâà, 
îòíîâî îò ÑÓ „Ïåòêî Ð. Ñëà-
âåéêîâ“ ñ 96.5 òî÷êè. 

Ïîçäðàâëåíèÿ çà ïðåïî-
äàâàòåëèòå íà Ñëàâåéêî-
âöè – ã-æà Íåâÿíà Ìàíîâà 
è ã-æà Àòàíàñêà Èëèåâà ïî 
ÁÅË è ã-æà Ãèòà Êîëåâà – ïî 
ìàòåìàòèêà. 

ÍÄÒ Çà ïúðâà ãîäèíà íà êóëòî-
âîòî ìÿñòî Îãúí÷åòî êðàé 
ñåëî Êàìåí áðÿã íÿìà äà 
ïðîçâó÷è ïåñåíòà íà Uriah 
Heep – July Morning. Òîâà 
ñòàâà ÿñíî îò ñúîáùåíèå íà 
Îáùèíà Êàâàðíà, â êîåòî ñå 
êàçâà, ÷å òàçè ãîäèíà íÿìà äà 
ñå îðãàíèçèðà äúëãîî÷àêâà-
íèÿò Äæóëàé  ìîðíèíã ôåñò. 
«Îáðúùàìå ñå êúì âñè÷êè 
ëèöà, êîèòî èìàò íàìåðåíèe 
èëè ñà ñå íàñî÷èëè äà ïðå-
áèâàâàò ñ öåë ïîñðåùàíå íà 
èçãðåâà, äà ñïàçâàò ïðîòè-
âîåïèäåìè÷íèòå ìåðêè, äà 
îïàçâàò îêîëíàòà ñðåäà  è äà 
ñå ñúîáðàçÿâàò ñ èçêëþ÷è-
òåëíî îïàñíèÿ áðÿã! Ïðèçîâà-
âàìå âè äà ñòå èçêëþ÷èòåëíî 
âíèìàòåëíè, çà äà èçãðåå 
ñëúíöåòî çà âñè÷êè“, ïèøàò 
îùå îò îáùèíàòà.

Çà ïîðåäíà ãîäèíà Øà-
áëà ùå ñúáåðå ïî÷èòàòåëè-
òå íà ðîê ìóçèêàòà, çà äà 
ïîñðåùíàò ïúðâîòî þëñêî 
ñëúíöå. Ñöåíàòà ùå áúäå 

ðàçïîëîæåíà íà öåíòðàëíèÿ 
ïëàæ íà êúìïèíã „Äîáðóäæà”, 
ïðåä áàð „Áîñè”. Âå÷åðòà 
ùå çàïî÷íå ñ èçïúëíåíèÿòà 
íà êàâàðíåíñêàòà áàíäà DO 
SHO BAND, êîÿòî ùå çàãðåå 
ïóáëèêàòà ñ êëàñè÷åñêè ïîï-
ðîê ïàð÷åòà. Ìóçèêàíòèòå 
ùå ïðåäñòàâÿò è íîâèòå ñè 
àâòîðñêè ïåñíè. Ñëåäâàùàòà 
ðîê ãðóïà å „Ôàðà áåíä“, â 
ñúñòàâà íà êîÿòî ó÷àñòâàò 
ìóçèêàíòè, èçðàñíàëè â Øà-
áëà è êîèòî ïî òðàäèöèÿ âèíà-
ãè ó÷àñòâàò â ïðàçíåíñòâàòà 
ïî ïîñðåùàíåòî íà þëñêîòî 
ñëúíöå. Òå ùå ïîçäðàâÿò ïðè-
ñúñòâàùèòå ñ åâðúðãðèéíè è 
êëàñè÷åñêè ïàðòè õèòîâå. Çà 
äîáðîòî íàñòðîåíèå íà âñè÷-
êè ïðèñúñòâàùè ùå ñå ïî-
ãðèæàò è DJ Rado è DJ Tony. 
Òî÷íî ïðåäè ïúðâèòå ëú÷è íà 
þëñêîòî ñëúíöå äà äîêîñíàò 
ìîðñêèÿ áðÿã,  ïî òðàäèöèÿ 
ùå ïðîçâó÷è ïåñåíòà íà Uriah 
Heep – July Morning. 

ÍÄÒ

Íà 11 þëè, íà îòêðèòàòà ñöå-
íà íà Äâîðåöà â Áàë÷èê, ùå 
áúäå ïðåäñòàâåíà îïåðåòàòà 
“Õóáàâàòà Åëåíà“, â èçïúëíå-
íèå íà ñîëèñòèòå, õîðà, îð-
êåñòúðà è áàëåòà íà Äúðæàâíà 
îïåðà Âàðíà, ñúîáùàâàò îò 
êóëòóðíèÿ öåíòúð.

Ðåæèñüîð íà ñïåêòàêúëà å 
Ñâåòîçàð Äîíåâ, äèðèãåíò – 
Ñòåôàí Áîÿäæèåâ, õîðåîãðàô 
– Àííà Äîíåâà. Ñöåíîãðàôèÿ-
òà å äåëî íà Èâàí Òîêàäæèåâ, 
à êîñòþìèòå – íà Àíà Ìàðèÿ 
Òîêàäæèåâà. Äèðèãåíò íà õîðà 
å Öâåòàí Êðóìîâ.

Â ðîëèòå öåíèòåëèòå íà îïå-
ðåòíîòî èçêóñòâî ùå âèäÿò: 
ÌÅÍÅËÀÉ – Ïëàìåí Ãåîðãèåâ, 
ÏÀÐÈÑ – Õðèñòî Ãàíåâñêè, 
ÅËÅÍÀ – Âåñåëèíà Àíäðååâà, 
ÊÀËÕÀÑ – Âåëèí Ìèõàéëîâ, 
ÔÈËÎÊÎÌ – Àíàòîëè Ðîìà-
íîâ, ÁÀÕÈÑ – Ëèëÿíà Êîíäîâà, 
ÎÐÅÑÒ – Ìàðèÿ Ïàëìàòèòå, 
ÏÀÐÒÅÍÈÑ – Ãàëèíà Âåëè-
êîâà, ËÎÅÍÀ – Êðàñèìèðà 
Ìèòåâà, ÌÅÐÊÓÐÈÉ – Ãåîðãè 
Õàíäæèåâ, ÞÍÎÍÀ – Ðîçàëèÿ 
Æåëÿçêîâà, ÂÅÍÅÐÀ – Ìèã-
ëåíà Ñòðàäàëñêà, ÌÈÍÅÐÂÀ 
– Ìàðèÿ Ïàâëîâà, ÀÃÀÌÅÌ-
ÍÎÌ – Ëþäìèë Ïåòðîâ, ÀÕÈË 
– Èëêî Çàõàðèåâ, ÀßÊÑ 1 – 
Íèêîëàé Äèìèòðîâ è ÀßÊÑ 2 
– Äèìèòúð Èëèåâ.

“Õóáàâàòà Åëåíà å îïåðåòà â 
äâå äåéñòâèÿ îò Æàê Îôåíáàõ. 
Ëèáðåòîòî å íà Àíðè Ìåéàê è 
Ëþäîâèê Àëåâè.

Òîâà å åäíî îò íàé-èçâåñò-
íèòå ïðîèçâåäåíèÿ íà ôðåí-
ñêèÿ êîìïîçèòîð. Ìóçèêàòà 
å ìåëîäè÷íà è èçÿùíà, à ãå-
ðîèòå â äåéñòâèåòî ïðåíàñÿò 
áóëåâàðäíèÿ ôðåíñêèÿ õóìîð 
è ïàðèæêè æàðãîí âúâ âðåìåòî 
íà Òðîÿíñêàòà âîéíà. Â íåãî 
ñå ñú÷åòàâàò íàñìåøêàòà êúì 

÷îâåøêèòå è îáùåñòâåíè íðà-
âè îò êðàÿ íà X IX âåê. Ïðåìè-
åðàòà íà „Õóáàâàòà Åëåíà” å 
íà 17 äåêåìâðè 1864 ãîäèíà â 
Ïàðèæêèÿ âàðèåòåòåí òåàòúð 
è å ñ÷èòàíà çà íàé-ãîëåìèÿ 
óñïåõ â æèâîòà íà Îôåíáàõ 
– ñïåêòàêúëúò å èãðàí ïîñëå-

äîâàòåëíî 700 ïúòè.
Áèëåòè çà êóëòóðíîòî ñú-

áèòèå ìîãàò äà ñå çàêóïÿò îò 
êàñàòà íà Äâîðåöà äî ïëàæíà-
òà àëåÿ. Ïîâå÷å èíôîðìàöèÿ 
ìîæå äà ñå ïîëó÷è íà òåëåôîí 
089 988 3478. 

ÍÄÒ

Åìáëåìàòè÷íàòà áúëãàðñêà 
ïîï è ðîê ïåâèöà Ñèëâèÿ Êàöà-
ðîâà ùå áúäå ñïåöèàëåí ãîñò â 
Äâîðåöà â Áàë÷èê, êúäåòî ùå 
ïðåäñòàâè ñâîÿòà àâòîáèîãðà-
ôè÷íà êíèãà „Ìîé ñúí“. Âñè÷êè 
ïî÷èòàòåëè íà çâåçäàòà ìîãàò 
äà ñå ñðåùíàò ñ íåÿ íà 5 þëè 
îò 19 ÷. â Êàìåííà çàëà, âõî-
äúò å áåçïëàòåí.

Â êíèãàòà èìà åêøúí, äè-
íàìèêà è äðàìà, íÿìà äà ñå 
îòäåëèòå îò íåâåðîÿòíèòå 
ïðèêëþ÷åíèÿ íà Ñèëâèÿ è íåé-
íàòà øàðåíà êîìïàíèÿ äî 
ïîñëåäíàòà ñòðàíèöà. Òå ñà 
áúëãàðñêèòå ðîê ìóçèêàíòè, 
ïîêîðèëè Çàïàäíà Åâðîïà, è 
äîñòîéíè çà ñåðèàë íà Ðèäëè 
Ñêîò.                                ÍÄÒ

"ХУБАВ АТА ЕЛЕНА" ГОСТУВА В ДВОРЕЦА

ЗА ПЪРВИ ПЪТ НЯМА 
ДА ИМА ДЖУЛАЙ НА 
КАМЕН БРЯГ

 СИЛВИЯ КАЦАРОВА ПРЕДСТАВЯ 
КНИГАТА СИ В ДВОРЕЦА
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Optimum AQUAmax
® 

® 

ЦАРЕВИЧНИТЕ ХИБРИДИ

ВИСОКИ ДОБИВИОСИГУРЯВАТ

НЕЗАВИСИМО ОТ ВРЕМЕТО

Äóåòúò Äåíèñëàâà Äèìè-
òðîâà è Ìàðòèí Ñòîÿíîâ, è 
äóåòúò Äèìèòðèíà Ãåðìàíîâà 
è Ðîñåí Ïåòðîâ îò Ñòóäèî çà 

ïîï-ðîê ïåâöè „Ñàðàíäåâ“ ïðè 
Ìëàäåæêè öåíòúð – Äîáðè÷, 
ñ âîêàëåí ïåäàãîã Åëåíà Êà-
ðàáåëüîâà, çàâîþâàõà ïúðâè 
íàãðàäè îò XVII Íàöèîíàëåí 
êîíêóðñ çà èçïúëíèòåëè íà 
çàáàâíà ïåñåí - Ïëîâäèâ. 

Ïðè âîêàëíèòå àíñàìáëè - 
äóåòè è âîêàëíè ãðóïè, êîíêóð-
ñúò ïðîòå÷å èçöÿëî îíëàéí. 
Ó÷àñòíèöèòå ïî ðåãëàìåíò 

ïðåäñòàâèõà  äâà ëþáèòåëñêè 
âèäåî êëèïà, çàñíåòè âêúùè 
èëè â ðåïåòèöèîííòà çàëà, 
êàòî åäíàòà îò êîíêóðñíèòå 

ïåñíè çàäúëæèòåëíî å áúë-
ãàðñêà.

Äåíèñëàâà è Ìàðòèí ñå ñúñ-
òåçàâàõà â ïúðâà âúçðàñòîâà 
ãðóïà (äî 11 ãîäèíè), à Äèìè-
òðèíà è  Ðîñåí âúâ âòîðà (äî 
18 ãîäèíè). 

Æóðèòî íà òîçè êîíêóðñ ñå 
ñúñòîè îò èçòúêíàòè ïëîâäèâ-
ñêè òâîðöè - ïåäàãîçè, ìóçè-
êàíòè, àêòüîðè è õîðåîãðàôè.

Êðèòåðèèòå çà îöåíêà ïî 
ðåãëàìåíò ñà ìíîãî: ãëàñîâè 
âúçìîæíîñòè, òî÷íîñò ïðè 
èíòîíèðàíå, ðèòìè÷íîñò, èç-
áîð íà ðåïåðòîàð, äèíàìèêà, 
ôðàçèðàíå, äèêöèÿ, èíòåð-
ïðåòàöèÿ è ñòèë, öÿëîñòíî 
õóäîæåñòâåíî âúçäåéñòâèå.

Ñòóäèî „Ñàðàíäåâ“ èìà 
ïðåäñòàâèòåë è â ðàçäåë „Ñî-
ëèñòè“. Ïðè èíäèâèäóàëíèòå 
èçïúëíèòåëè âòîðèÿò åòàï 
ùå ïðîòå÷å íà æèâî.  Çà 
Ïëîâäèâ òàçè ñåäìèöà ùå 
îòïúòóâà Äèìèòðèíà Ãåð-
ìàíîâà,  çà äà ó÷àñòâà â 
íàäïðåâàðàòà â ÷åòâúðòà 
âúçðàñòîâà ãðóïà,  êîÿòî 
ùå ñå ñúñòîè íà 3  þëè. 
Íàé-ãîëåìèòå - â ÷åòâúðòà 
âúçðàñòîâà ãðóïà, ñå áîðÿò 
çà òðè ïðèçîâè ìåñòà, êîèòî 
ùå äîíåñàò íà ïîáåäèòåëèòå 
åäíîãîäèøíè ñòèïåíäèè îò 
ÌÎÍ. Äà ïîæåëàåì íà Äèäè 
Ãåðìàíîâà óñïåõ è â íåéíî-
òî èíäèâèäóàëíî ïðåäñòàâÿ-
íå â XVII Íàöèîíàëåí êîíêóðñ 
çà èçïúëíèòåëè íà  çàáàâíà 
ïåñåí - Ïëîâäèâ!

Îò 22 þíè â Äâîðåöà â Áàë÷èê çà 
âòîðà ïîðåäíà ãîäèíà ñå ïðîâåæäà 
õóäîæåñòâåíèÿò ïëåíåð „ÏÐÎÑÒÐÀÍ-
ÑÒÂÎ È ÂÐÅÌÅ“. Â ïúðâîòî èçäàíèå 
ïðåç àâãóñò 2019 ã. ó÷àñòèå âçåõà õó-
äîæíèöè îò Ðóñèÿ, Ëàòâèÿ, Óêðàéíà è 
Áúëãàðèÿ. Òàçè ãîäèíà áÿõà ïîêàíåíè 
òâîðöè îò Óêðàéíà è Ïîëøà, íî ïîðà-
äè âúçíèêíàëàòà ïàíäåìèÿ îò COVID 
– 19  å íåâúçìîæíî òå äà ïðèñúñòâàò.

 Òåìåíóãà Äèìîâà, Îãíÿí Êóçìà-
íîâ, Äèìèòúð Ðàéêîëîâ, Æèâêî Æå-
ëÿçêîâ, Ìèëåíà Êîñòóðêîâà è Ïåòúð 
Ïåòðîâ ñà øåñòòå èçÿâåíè õóäîæíè-
öè, êîèòî â ðàìêèòå íà åäíà ñåäìèöà 
ïîïèâàò îò íåïîâòîðèìàòà êðàñîòà 
íà àðõèòåêòóðíèòå çàáåëåæèòåëíî-
ñòè è öåííèòå àðòåôàêòè íà Äâîðåöà, 
çà äà ñúòâîðÿò óíèêàëíè ïëàòíà ñ 
ïîä÷åðòàíà èíäèâèäóàëíîñò.

Âñåêè õóäîæíèê ñå îòêðîÿâà ñúñ 
ñâîÿ ïðèñúù ïî÷åðê è  êðåàòèâíîñò, 
à â êîìïèëàöèÿ òðóäúò èì ñúçäàâà 
ÿðêà ïàëèòðà îò ðàçíîðîäíè êàðòèíè. 
Çà âñè÷êè öåíèòåëè íà æèâîïèñòà 
òâîðåíèÿòà îò ïëåíåðà ñà ïðåäñòà-
âåíè â èçëîæáà “Äóõ è ìàòåðèÿ”, 
êîÿòî ñå îòêðè íà 28 þíè  îò 18 ÷. â 
“Êàìåííà çàëà”.   

Ïîñåòèòåëèòå ìîãàò äà 
âèäÿò òâîðáè îò XV Íàöèîíà-
ëåí êîíêóðñ çà ðèñóíêà – äè-
ãèòàëíà æèâîïèñ è ãðàôèêà

Âúâ ôîàéåòî íà ïúðâèÿ 
åòàæ â Îáëàñòíà àäìèíèñòðà-
öèÿ ìîæå äà ñå âèäè èçëîæáà 
„Ìîÿòà Áúëãàðèÿ“. Êóðàòîðè 
íà êàðòèííàòà åêñïîçèöèÿ 
ñà ïàðòíüîðèòå íà Îáëàñòíà 
àäìèíèñòðàöèÿ îò Ìëàäåæêè 
öåíòúð „Çàõàðèé Ñòîÿíîâ“ 
– Äîáðè÷. Ñâîåîáðàçíèòå 

ïëàòíà ïðåäñòàâÿò ðàáîòè íà 
ó÷àñòíèöè â XV Íàöèîíàëåí 
êîíêóðñ çà ðèñóíêà – äèãèòàë-
íà æèâîïèñ è ãðàôèêà. Íàðåä 

ñúñ ñòèëèçèðàíè øåâèöè, 
ñà ïðåäñòàâåíè ïîðòðåòè, 
ïåéçàæè è íàòþðìîðòè. Òîâà 
å ïîðåäíàòà èçëîæáà, êîÿòî 
òâîðöèòå îò Ìëàäåæêè öåí-
òúð – Äîáðè÷, ïîäðåæäàò â 
Îáëàñòíà àäìèíèñòðàöèÿ. Òÿ 
ùå ãîñòóâà äî íà÷àëîòî íà 
ìåñåö ñåïòåìâðè.

ДВА ДУЕТА НА СТУДИО 
"САРАНДЕВ" - С ПЪРВИ НАГРАДИ 
ОТ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС 

ХУДОЖЕСТВЕН ПЛЕНЕР 
"ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЕ"

ИЗЛОЖБА "МОЯТА БЪЛГАРИЯ" НА 
МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР ГОСТУВА В 
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

СТАРТИРА ПРОЕКТ "ТАНЦУВАЙ 
СЪС ЗДРАВЕТО - АЛЕГРИЯ"

Ïðè ñïàçâàíå íà âñè÷êè 
ïðîòèâîåïèäåìè÷íè ìåðêè â 

êðàÿ íà ìèíàëàòà ñåäìèöà 
áå äàäåí ñòàðò íà ïðîåêòà 
„Òàíöóâàé ñúñ çäðàâåòî – 
Àëåãðèÿ”, êîéòî å ïî ïðî-
ãðàìà çà  ôèíàíñèðàíå íà 

ãðàæäàíñêèòå èíèöèàòèâè â 
ïîëçà íà ìåñòíàòà îáùíîñò 

îò áþäæåòà íà îáùèíà 
ãðàä Äîáðè÷ çà 2020 ãî-
äèíà. Òàíöîâàòà òåðàïèÿ 
å íàñî÷åíà çà ïîïóëÿðè-
çèðàíå íà ôèçè÷åñêàòà 
àêòèâíîñò - ïîä ôîðìàòà 
íà òàíö, ïðè æåíè, ïðå-
áîðèëè ñå ñ ðàê íà ãúð-
äàòà èëè òàêèâà, êîèòî 
ñà âñå îùå â ïðîöåñ íà 
ëå÷åíèå. Ñôîðìèðà ñå 
íîâà ãðóïà. ×àñîâåòå ùå 
ñå ïðîâåæäàò âòîðíèê îò 
18:00 ÷. â Àðò öåíòúð Ïà-
ëèòðà. Âñåêè ñ òàçè äèà-
ãíîçà ìîæå äà ñå âêëþ÷è 
íàïúëíî áåçïëàòíî. Ïúð-

âàòà ãðóïà, êîÿòî ñòàðòèðà â 
íà÷àëîòî íà ìåñåö îêòîìâðè 
2019 ã., ñ ïîäêðåïàòà íà îá-
ùèíàòà, ñúùî ïðîäúëæàâà 
ñâîèòå çàíèìàíèÿ.
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Отборът на Добруджа за-
писа загуба и във втората
си контрола от предсезон-
ната подготовка. На ста-
дион "Дружба" момчетата
на Светослав Петров отс-
тъпиха с 0:1 от състава на
Созопол.

През първото полувреме
"жълто-зелените" стояха
по-добре на терена, създа-
доха хубави положения, но
грешаха в завършващата
фаза на атаката. Пропуски
пред вратата на гостите
направиха Цветелин Ра-

ФУТБОЛИСТИТЕ НА ДОБРУДЖА
ЗАГУБИХА ОТ СОЗОПОЛ

ОТБОРЪТ НА ДИМИТРА ИВАНОВА
СПЕЧЕЛИ ЗЛАТНИТЕ МЕДАЛИ

В събота се изиграха
срещите от XIV кръг на дър-
жавното първенство по
футбол за жени. В дербито
на кръга отборът на НСА,
част от който е добричлий-
ката Димитра Иванова,
победи с 6:0 като гост вто-
рия във временното кла-
сиране Пълдин (Пловдив)
и така си осигури 16-а по-
редна титла. Още в 7-ата
минута Тея Пенкова отк-

РЕАЛ УВЕЛИЧАВА ПРЕДНИНАТА СИ
Отборът на Реал (Мад-

рид) спечели с 1:0 гостува-
нето си на последния Ес-
паньол в среща от 32-ия
кръг на Ла Лига. Каземиро
реализира в 45-ата минута
след страхотна асистенция
на Карим Бензема с пета.
С успеха Реал взе предни-
на от две точки пред Бар-
селона и така до края на
шампионата може да си
позволи едно равенство и
пак да вземе титлата.

Зинедин Зидан продължи
с ротациите и пусна Иско
като трети футболист с
офанзивна роля заедно с
Карим Бензема и Еден
Азар. Феде Валверде отно-
во започна вместо Лука
Модрич. Барселонският тим
заложи на 4-4-2 с Ву Лей и
Раул Де Тамудо в атака.

Каталуниците, ръководе-
ни от новия си треньор Ру-
фете, започнаха нахъсано.
Още в стартовата минута
дойде първият точен удар,
след като Адриан Ембарба
стреля безопасно за Тибо
Куртоа. В третата минута
Ву Лей се измъкна при
съмнителна ситуация за за-
сада, напредна отдясно и
центрира към Сержи Дар-
дер. Халфът на "папагалче-
тата" стреля от чудесна по-
зиция, но прекрасното зас-
таване на Дани Карвахал
спря удара. В осмата ми-
нута Каземиро можеше да
реализира зрелищно попа-
дение с шут зад центъра.
Той видя излезлия напред
Диего Лопес и почти успя
да го прехвърли, но стра-

жът протегна ръка и се
справи. В десетата защи-
тата на "бланкиблаус" не
беше подготвена за цент-
риране на втора греда, Ка-
земиро нанесе удар, а Ра-
мос игра с топката на ме-
тър от голлинията, ала не
успя да я насочи точно и
тя мина над гредата. В 20-
ата Куртоа показа, че вни-
мава и съумя да избие топ-
ката след коварно откло-
няване с глава от защит-
ника Бернардо Еспиноса.
В 24-ата Каземиро много
добре видя захождащия
Иско. Малагийският халф
излизаше зад гърба на
бранител към наказателно-
то поле, но топката тупна
и той не успя да я застиг-
не. В 27-ата барселонски-
ят тим изгради нова силна
атака на висока скорост. Ву
Лей падна след сблъсък с
Рамос, който беше подми-
нат от съдията. В 31-ата Ра-
мос стреля с глава в ръце-
те на Диего Лопес, а повт-
ренията показаха, че по-
скоро има засада. В 34-ата
Бензема навлезе в наказа-

телното поле, финтира за-
щитник и стреля коварно под
гредата - вратарят Диего Ло-
пес успя да избие с мъка. В
45-ата минута Реал реализи-
ра. Защитата на Еспаньол
отново се огъна при диаго-
нално подаване. а Бензема
брилянтно подаде с пета за
връхлитащия Каземиро, кой-
то отблизо вкара за 0:1.

Второто полувреме за-
почна с точен удар на Ву
Лей, но Куртоа се справи.
След почивката гостите от
"Сантиаго Бернабеу" се чув-
стваха доста по-комфортно.
Нямаше ги острите нападе-
ния на домакините. В 66-ата
Раул Де Томас изпробва
бдителността на Куртоа.
Минута по-късно Педроса
много болезнено стъпи вър-
ху ахилеса на Дани Карва-
хал и получи само жълт
картон. В края домакините
опитаха да стигнат до точ-
ка, но им липсваше класа в
предни позиции. В послед-
ните секунди Марсело за
мъничко не си отбеляза ав-
тогол и така победата оти-
да в тима от Мадрид.

РОБЪРТА ЗАСЕНЧИ КАМБУРОВ И ПРАТИ
ЛЕВСКИ НА ВТОРО МЯСТО

Отборът на Левски пос-
тигна много важен успех с
2:1 над Берое насред Ста-
ра Загора в мач от 28-ия
кръг на efbet Лига. Така
"сините" излязоха на вто-
ро място във временно
класиране с актив от 53
точки, възползвайки се от
грешните стъпки на ЦСКА-
София и Локомотив (Плов-
див) преди финала за Ку-
пата на България. Герой за
столичани стана Найджъл
Робърта (22, 72), който от-
беляза и двете попадения
за гостите, разписвайки се
при двете положения на
столичани. Нидерландецът
засенчи легендата Мартин
Камбуров, който отбеляза
своя рекорден 22-и гол в
кариерата срещу Левски и
общо четвърти през този
сезон от три мача. Ветера-
нът е водач при стрелците
с 14 попадения, като гони
пореден голмайсторски
приз при майсторите.

Мачът бе много важен и
за двата отбора, които
имат за цел да се класи-
рат за Лига Европа. След
този двубой "сините" вече
ще пазят второто място в
мачовете със Славия, Лу-
догорец и Локомотив
(Пловдив), докато беройци
останаха без шанс за мес-
тата, даващи право на учас-

тие в евротурнирите, като
вече изостава на шест точ-
ки от петото място.

Домакините могат да съ-
жаляват, че не взеха ни-
що от този мач, тъй като
на терена надиграха про-
тивника и имаха инициа-
тивата през почти цялата
среща. Играчите на Берое
създадоха множество по-
ложения и изстреляха над
20 удара в посока на вра-
тата на Миятович, докато
гостите с два точни изст-
рела взеха важните три
точки.

Така Левски прекъсна
серията си от пет мача без
успех срещу Берое, в кои-
то бе записал едва една
точка. Успехът с 2:1 бе 11-
и в историята на "сините"
срещу този противник от
112 мача за първенство,
както и общо 55-и и първи

в Стара Загора от 2018 го-
дина, когато воденият от
Делио Роси състав разби
Берое с 4:0. В редовния
сезон заралии не допусна-
ха загуба от Левски. Ма-
чът помежду им в София
завърши с победа на гос-
тите с 3:1, а под Аязмото
съперниците направиха
равенство 1:1.

Играчите на Херо обаче
могат да бъдат доволни,
че отборът им играе доб-
ре, докато пред "сините"
проблемите нямат край.
След този мача в тима ве-
че няма да бъдат Миято-
вич, Тиам, Филипе Наши-
менто, който се завърна в
Португалия, и Дени Алар.
Холмар Ейолфсон пък ще
бъде опериран след сед-
мица и също няма да е
част от тима за последни-
те два мача. sportal.bg

дев, Иван Цачев и Илиян
Капитанов. Така се стиг-
на до последната минута
на първата част, когато
Ариф Ферадов навлезе в
наказателното поле на
добруджанци и с хубав
удар от малък ъгъл прати
топката в мрежата.

След почивката треньо-
рите направиха много
смени, играта се водеше
предимно в централната
част на терена и резулта-
тът се запази до послед-
ния съдийски сигнал.

Срещите от първия кръг
на първенството във Вто-
ра лига ще бъдат на 25-
26 юли. Дотогава момче-
тата на Светослав Пет-
ров ще изиграят още 4
контроли. На 4 юли ще
примерят сили със съста-
ва на Несебър, на 11 юли
- с дублиращия тим на Лу-
догорец (Разград), а на
15 юли - с Нефтохимик.
Последната проверка ще
е на 18 юли с юношите до
19 години на Черно море
(Варна).

ри резултата за "студент-
ките", а с два гола на Яна
Йорданова в 17-ата и 42-
ата минута НСА поведе с
3:0. И след почивката до-
минацията на многократ-
ните шампионки продъл-
жи и в 57-ата минута Ди-
митра Иванова покачи на
4:0. В 65-ата минута Ива-
на Найденова изпълни
прецизно отсъдената дуз-
па за 5:0, а 6 минути пре-

ди края на срещата Крис-
тин Кръстева оформи
крайното 6:0.

Етър (Велико Търново)
разгроми със 7:0 Левски
(Чепинци) и си върна вто-
рото място, като вече има
преднина от 2 точки пред
Пълдин. В следващия кръг
Етър и Пълдин в директен
двубой ще определят но-
сителите на сребърните
медали в първенството.

ИСИНБАЕВА НАПИСА ПИСМО
ДО МОК В ЗАЩИТА НА РУСКИТЕ
АТЛЕТИ

Двукратната олимпийска
шампионка в овчарския
скок Елена Исинбаева на-
писа отворено писмо до
Международния олимпийс-
ки комитет (МОК) и Све-
товната атлетика относно
крайния срок за плащане на
Руската федерация по лека
атлетика (RusAF). Исинбае-
ва публикува писмото, под-
писано от нея и други "чис-
ти" руски спортисти в
Instagram. Писмото идва,
след като редица руски
спортисти също писаха до
президента на страната
Владимир Путин, като го
призоваха да се намеси в
спора между Световната ат-
летика и RusAF. Те предуп-
редиха Путин, че руската ат-
летика е "на прага на бедст-
вие", като срокът e до 1 юли
RusAF ще плати половина-
та от 10 милиона долара
глоба. Ако плащането не бъ-
де извършено, процесът на

разрешен неутрален спор-
тист, който позволява на ня-
кои руски спортисти да се
състезават под неутрален
флаг, ще бъде спрян.

В писмото, адресирано до
президента на Световна-
та атлетика Себастиан
Коу, президента на МОК
Томас Бах и Асоциацията
на националните олим-
пийски комитети, Исинба-
ева заяви, че наказание-
то ще бъде "грубо наруше-
ние на спортния принцип
и правата на чистите
спортисти". "Според нас
наказанието трябва да се

носи от федерацията, а не
от спортистите", написа
Исинбаева. "Лишаването
ни от възможността да се
изявяваме на международ-
ни състезания, е неприем-
ливо и прекомерно нака-
зание  Молим ви да ни
подкрепите и да помогне-
те да защитим правата и
интересите на руските
спортисти в желанието им
да се състезават честно и
открито, засилвайки пози-
циите на чистия спорт", се
казва още в писмото на
световната рекордьорка в
овчарския скок.

ДЖОКОВИЧ ОТГОВОРИ НА КРИТИЦИТЕ
СИ С ФИЛОСОФСКО ПОСЛАНИЕ

Лидерът в световната
ранглиста Новак Джокович
публикува в Instagram фи-
лософско послание, веро-
ятно отправено към крити-
ците му след провала на
инициираната от него де-
монстративна надпревара
с благотворителен харак-
тер Adira Tour. Серията тур-

нири бе отменена след вто-
рия си кръг в Задар, след
като Григор Димитров и
други тенисисти, в това
число Джокович, дадоха
положителни проби за ко-
ронавирус, а освен това
още хора от екипите и се-
мействата на играчите се
оказаха заразени с COVID-

19. "Корабите не потъват за-
ради водата, която ги зао-
бикаля, а заради водата,
която влиза в тях. Не поз-
волявайте на това, което ви
заобикаля, да влезе вътре
във вас и да ви завлече към
дъното", написа Ноле, цити-
райки сръбския патриарх
Павле.
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Категория "Най-доб-
ро кметство за 2019 г."

 Село Козлодуйци с
кмет Румянка Стоянова
Колева

Кметство село Козло-
дуйци е с население 465
жители. Отличено е за
първа година за добри
резултати в администра-
тивното обслужване, съ-
бираемостта на местните
данъци и такси, хигиени-
зирането и реализирането на приходи от продажби и
наем на общинско имущество за 2019 г.

Категория "Най-добро населено място с кметски
наместник за 2019 г." -

Село Медово с кметски наместник Снежанка Петрова
Симеонова

Село Медово е с население 39 жители. Отличено е за
първа година за добри резултати в административното
обслужване, събираемостта на местните данъци и такси,
хигиенизирането и реализирането на приходи от продаж-
би и наем на общинско имущество за 2019 г.

Категория "Най-добро училище за 2019 г."
 ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - с. Дончево, с директор

Мария Архангелова
Училището се награждава за цялостна педагогическа

и творческа дейност, за постигнати високи резултати на
външното оценяване през учебната 2018/2019 г.

Основите на образователното дело в с.Дончево са пос-
тавени през 1941 година, когато обучението започва с
три отделения в училище, построено от румънските влас-
ти. За обучението и възпитанието на учениците се грижи
екип от квалифицирани преподаватели. Материалната ба-
за непрекъснато се модернизира и обновява. Работата
по проекти предлага атрактивни занимания по интереси,
вълнуващи срещи и екскурзии, участие във фолклорни
фестивали и творчески конкурси. Гордост за училището
са учениците с награди от национални конкурси за мар-
теници и за сурвакници. ОУ "Св. св. Кирил и Методий" е
сигурно и надеждно място за обучение и подготовка.

Категория "Най-добра детска градина за 2019 г."
 Детска градина - с. Одърци, с директор Галина Ан-

донова
 Екипът на детското заведение се награждава във връзка

със 70-годишния юбилей, за висок професионализъм и оси-
гуряване на образование при подходяща среда за учене.

Приказката за детската градина започва на 1 юни 1950
г., когато в сградата на старо румънско училище се обо-
собява забавачница за деца през лятото, а предучилищ-
ната група е в сградата на читалището. След 32 години
двете групи се обединяват в целодневна детска градина,
която е модернизирана през 2010 г. и се превръща в
уютно място с просторни и слънчеви помещения. Прию-
тени са 38 деца в две групи, които се обучават от профе-
сионален екип, доказал през годините своя принос за
развитие на предучилищното образование. Всички деца,
подлежащи на задължително обучение, са обхванати. В
детската градина успешно се работи по проекти. През
2019 г. дворът и площадките за игра на открито са осъв-
ременени чрез проекта "Зелени усмивки" по програма
"Обичам природата и аз участвам".

Категория "Най-добро читалище за 2019 г."
 Народно читалище "Димитър Минчев - 1896 г." - с. Пас-

калево, с председател на читалищното настоятелство Ма-
рия Илиева и секретар Николина Стефанова

Читалището се награждава за отлично представяне в
регионални фолклорни празници и национални конкур-
си. Участниците са  удостоени с грамоти, златни медали
и парични награди. Културен център, запазил обичаите и
традициите, уникална школа за духовност, носеща името
на учителя Димитър Минчев, деец в борбата за запазва-
не на българския характер на селото по време на румън-
ската власт. В стремежа си да съхранява и развива бъл-
гарските традиции и обичаи и днес читалището има бога-
та културно-просветна дейност. Сформираните групи -
женска певческа, коледарска и лазарска и младежка тан-
цова формация "Цветни ритми", имат  принос в опазва-
нето, съхранението и популяризирането на добруджанс-
кия фолклор. В читалището функционира библиотека, ко-
ято обслужва читателите от населеното място.

Арендатор с принос към Община Добричка за 2019 г.
 ЕТ "Недко Недков - Овчарово" със собственик Недко

Митев Недков се награждава за принос към Община Доб-
ричка и постигнати високи резултати при създаването
на чисти растителни култури,висококачествени млечни
храни, биогаз и месо. С повече от 20-годишен опит в
земеделието и животновъдството, обработва над 60 000
дка земя, отглежда над  6 000 животни млечна порода
Холщайн със съвременно механизирано оборудване. Ре-
ализиран е изцяло затворен цикъл на производство, със
собствена лаборатория. Осигурява постоянна и сезонна
работа на над 200 работници.

Кметският екип разчита на подкрепа от страна на арен-
датора при възникване на извънредни ситуации. Той е и
сред дарителите за осъществяването на инициативи в
сферата на спорта и културата.

Земеделски производител - животновъд с принос
към Община Добричка за 2019 г.

ГОДИШНИ НАГРАДИ НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА
ЗА 2019 Г.

КУЛТУРНИ  АКЦЕНТИ
29 юни - 3 юли, 10.30 ч. - 11.30 ч., Художествена гале-

рия - Добрич. Лятна работилница за въображение; Про-
дължава временната изложба "Портрети и автопорт-
рети". Организатор: Художествена галерия - Добрич.

29 юни - 3 юли, по предварителна заявка, Региона-
лен исторически музей - Добрич. Лято в музея 2020 -
Занимания с деца с цел опознаване на културното
наследство на родния край. Организатор: Региона-
лен исторически музей - Добрич.

29 юни - 3 юли, 07.30 ч. - 17.30 ч., Народно читали-
ще "Йордан Йовков - 1870 г." Летен детски център
"Млади възрожденци". Организатор: Народно чита-
лище "Йордан Йовков -1870 г."

29 юни - 3 юли, Регионална библиотека "Дора Га-
бе". Продължава Юбилейната виртуална поредица "70
години - 70 послания"; Продължава Изложба на биб-
лиотечни документи на френски език, посветена на
50 години от създаването на Международната орга-
низация на Франкофонията (МОФ). Организатор: Ре-
гионална библиотека "Дора Габе".

29 юни - 3 юли, Народно читалище "Йордан Йовков
- 1870 г.", Сектор "Заемане за дома" на читалищната
библиотека. "Колекция пощенски картички от фонда
на Библиотеката" - експозиция. Организатор: Народ-
но читалище "Йордан Йовков - 1870 г."

30 юни, 17.30 ч., Огледална зала "Нели Божкова".
Премиера на книгата "Всяко зло - за добро" от Драг-
ни Драгнев. Представя проф. Димитрина Каменова.
Организатори: Община град Добрич, Сдружение на
писателите - Добрич.

30 юни, 19.00 ч., Драматичен театър "Йордан Йов-
ков". Спектакъл "Две обиколки на парка" на Драма-
тичен театър Йордан Йовков". Автор Мърей Шизгал.
Режисьор Стефан Спасов. Сценография Димитър Ми-
тев. Участват: Татяна Христова, Валери Марков, Ве-
лизара Петкова, Владимир Трендафилов,  Красимир
Демиров. Организатор: Драматичен театър "Йордан
Йовков".

1юли - 3 юли, 09.00 ч. - 13.00 ч., Младежки център,
Градски парк "Св. Георги". Програма "Еко лято 2020".
Направления: "Учене чрез преживяване", "Компас на
професиите", "Любопитно ", "Еко фен", "Арт зона",
"Спорт". Организатор: Младежки център - Добрич.

1 юли, 11.00 ч., Градски парк "Свети Георги". Кон-
церт на Духов оркестър - Добрич. Диригент Стоян
Монов. Организатор: Духов оркестър - Добрич.

1 юли, 20.00 ч., Летен театър. Концерт "40 години
Сигнал". Организатор: ЧИА.                              НДТ

 Радослава Рогова, с.Котленци
 Радослава Рогова е отличена за постигнати високи

резултати в областта на животновъдството. Тя е наслед-
ник на семейна ферма, второ поколение. Фермата е съз-
дадена през 1992 г., когато нейният баща Станчо Рогов
закупува 15 холандски крави. През годините фермата се
разраства и се модернизира. Днес семейство Рогови се
грижи за над 400 животни, от които 210 са млечните кра-
ви. Всички животни са под селекционен контрол и са от
породата Холщайн-фризийско говедо. Стопанството раз-
полага с 4 000 декара наета земя и с общински пасища,
необходими за производството на сено и фуражи. Ус-
пешният семеен агробизнес осигурява постоянна и се-
зонна работа за населението. Винаги се отзовават при
възникнали бедствия, аварии или извънредни ситуации в
селото. Подпомагат с финансови средства различни кул-
турни мероприятия.

Земеделска кооперация с принос към Община Доб-
ричка за 2019 г.

ЗКПУ "Ведрина" - с.Ведрина, с председател Кольо
Драгиев. Кооперацията развива своята дейност в област-
та на селското стопанство, произвежда и търгува със
селскостопанска продукция.

Кооперацията се награждава за постигнати производст-
вени и финансови резултати за стопанската година: висо-
ки средни добиви от основните отглеждани култури - пше-
ница, слънчоглед, царевица и рапица. Кметският екип раз-
чита на моралната и материална подкрепа на кооперация-
та при възникнали извънредни ситуации, както и за под-
държането на спорта и културата в населеното място.

Категория "Други икономически дейности с при-
нос към Община Добричка за 2019 г."

 ЕТ "Спиридон Спиридонов - Йоса" - с.Стефаново,
със собственик и управител Спиридон Спиридонов
Фирмата е производител на хляб, хлебни и пресни слад-

карски изделия, с традиции, датиращи от 1994 г. След
повече от 20 години производство на хляб и хлебни из-
делия, оборудването е разширено и модернизирано. В
рамките на проект се предвижда обновяване и усъвър-
шенстване на машините за производството на хляб и
хлебни изделия. Ще бъде въведена автоматизирана сис-
тема за мониторинг на енергопотреблението, ще се опол-
зотворява и остатъчната топлинна енергия. Дейностите,
предвидени за изпълнение в проектното предложение,
ще допринесат за постигането на по-високо ниво на енер-
гийна ефективност, повишаване производителността в
стопанския обект, а и до повишаване на конкурентоспо-
собността.                               Красимира НИКОЛОВА

ОХРИДЦИ - С
ПРЕСТИЖНИ НАГРАДИ
В КОНКУРСА "ДОЗА
ДОБРОТА"

В края на миналата сед-
мица в Лапидариума в град
Добрич бяха обявени резул-
татите от конкурса за лич-
но творчество "Доза добро-
та". В него се включиха
участници от цялата страна,
а авторите на най-добрите
творби получиха и матери-
ални награди.

Фамилия Охридски се
включи активно и заяви
пред обществеността своя-
та позиция. От първа въз-
растова група Карина Ди-
митрова (V "a") получи по-
четното първо място с раз-
каза си ,,Новото момиче".

Виктор Ангелов (V "a") зас-

лужено бе удостоен с трето
място със съчинението си
,,Доброто сърце не познава
гордостта".

Конкурсът за есе бе орга-
низиран от Община град
Добрич и Превантивно-ин-
формационен център по нар-
котични вещества и е посве-
тен на 26 юни - Междунаро-
ден ден за борба със злоу-
потребата и нелегалния тра-
фик на наркотици.

Целта на конкурса е да се
популяризират добрите при-
мери в нашето общество, да
се стимулират младите хора
към доброволчество и жес-
тове на доброта.

СЪЗДАВАТ "ГОРА НА ОРЕЛА"
С ДАРЕНИ СРЕДСТВА

Североизточно държавно предприятие ще се включи в
кампания за създаване на малка крайречна гора, като в
проявата ще участват още Изпълнителна агенция по го-
рите, Българско дружество за защита на птиците и Юго-
източно държавно предприятие. Проявата е по повод 27
юни-Ден на орела. Идеята е да се съберат 2000 лева, за
да бъде създадена нова гора, която да стане дом за
птици от вида малък креслив орел.

Кампанията ще се води чрез DMS "POLET" на кратък
номер 17 777 и в дарителската платформа platformata.bg.
Със средствата ще бъдат закупени мрежа и бодлива тел,
за да се оградят фиданките, както и две косачки, за да
се почиства терена от растителността, която може да
заглуши младите дръвчета. Фиданките ще бъдат предос-
тавени от ЮИДП, а в залесяването им през октомври/
ноември ще участват доброволци от региона.

Новата гора ще бъде в една от защитените зони "Сакар",
"Западна Странджа" или "Дервентски възвишения", като те-
ренът е на БДЗП. От дружеството се ангажират и с грижи
за фиданките през първите години.

Целта на кампанията е повече хора да се ангажират в
създаването на подходящи местообитания за малкия
креслив орел. От края на миналата година ИАГ, БДЗП,
СИДП и ЮИДП работят по проект "Земите и горите на
орела". В рамките на пет години експерти от четирите
организации ще положат усилия за увеличаване попула-
цията на вида, за да бъде съхранено биологичното раз-
нообразие в българските гори.

Проектът "Мерки за опазване на малкия креслив орел и
неговите местообитания в България" се изпълняван към прог-
рама LIFE на ЕС.                          Татяна ДИМИТРОВА
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МАЛКИ ОБЯВИ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÈ ÈÌÎÒÈ

ÏÐÎÄÀÂÀÌ êúùà ïî óë. 
"Ñòðóìà" /äî ãðàäñêè ïàðê/. 
Òåë. 0888 38 5559. 2-10

ÏÐÎÄÀÂÀÌ 10 ÄÊÀ çå-
ìåäåëñêà çåìÿ, III-òà êàò/ 
å ìåñòíîñòòà "Ìåøåëè-
êà", ñ. Äåáðåíå. Òåë.: 0889 
387152. 1-3

ÄÀÂÀÌ ÏÎÄ ÍÀÅÌ äâó-
ñòàåí,  ïîëóîáçàâåäåí 
àïàðòàìåíò. Èäåàëåí öåí-
òúð, äúëãîñðî÷íî. òåë.: 
0899991848 5-5

ÏÐÎÄÀÂÀÌ ìèêðîâúë-
íîâà ôóðíà Panasonic ñ 
ãðèë, ìåõàíè÷íà - öåíà 50 
ëâ., è êàôå-ìàøèíà BOSH 
ñ ôèëòðè è êàíà - öåíà 20 
ëâ.   GSM: 0892393907. 4-5

ÏÐÎÄÀÂÀÌ äâîðíî ìÿñ-
òî 1200 êâ.ì. â Ãààçè áàáà. 
Öåíà ïî äîãîâàðÿíå. Òåë.: 
0886 762 469. 11-20

ÏÐÎÄÀÂÀÌ 4 äêà äâîðíî 
ìÿñòî â ñåëî Îäðèíöè, ñ 
500 êâ.ì. ëîçå, êëàäåíåö, 
îâîùíè äúðâåòà, çàãðàäå-
íî. Òåë. 0899 887438. 10-20

Ï Ð Î Ä À Â À Ì  ä â î ð í î 
ìÿñòî â ñ. Äðîïëà, 1500 
êâ.ì. Òåë. 0885 103772.
 2-5

ÏÐÎÄÀÂÀÌ êúùà ñ äâîð 
2650 êâ.ì â ñ. Ëîìíèöà. 
Òåë. 0897 029040.

ÏÐÎÄÀÂÀÌ êúùà ñ äâîð 
5810 êâ.ì â ñ. Áîãäàí. Òåë. 
0897 029040.

ÏÐÎÄÀÂÀ/ÎÒÄÀÂÀ ÏÎÄ 
ÍÀÅÌ òðèñòàåí, òóõëà, 90 
êâ. ì, ñðåäåí åòàæ. Çà êîí-
òàêò:  0882449879 ñê

ÏÐÎÄÀÂÀ àïàðòàìåíò 
íà Äðóæáà 4, 120 êâ. 
ì,ãàçèôèöèðàí, ñ êàìèíà, 
ïîäîâî îòîïëåíèå, ñìåíåíà 
äîãðàìà, îáçàâåäåí. Òåë. 
0886 979 709  ìá 

ÏÐÎÄÀÂÀÌ ìÿñòî - 1200 
êâ. ì â ñåëî Ðîãà÷åâî - 
ìåñòíîñòòà "Êðóøàêà"; òåë. 
0899/192 666. ää

0889 569 326 ÏÐÎÄÀÂÀ 
îáçàâåäåíà êúùà, 120 êâ.ì, 
200 êâ.ì äâîðíî ìÿñòî, 
øèðîê öåíòúð. Áåç ïîñðåä-
íèê! äñ

ÏÐÎÄÀÂÀÌ ìàñèâíà 
êúùà 100 êâ.ì â ñ. Äúáðàâà 
ñ äâîðíî ìÿñòî 1300 êâ.ì, 
â öåíòúðà. Öåíà ïî äîãîâà-
ðÿíå. Òåë. 885 103 772. 

*** ÏÐÎÄÀÂÀ ÑÏÅØÍÎ 
ÃÀÐÑÎÍÈÅÐÀ â êâ. "Áàëèê"  
áëîê 13. Öåíà 13000. Òåë. 
0887 710 934.

ÏÐÎÄÀÂÀÌ òðèñòà-
åí àïàðòàìåíò íà ñðå-
äåí åòàæ â êâàðòàë 
"Þãîèçòîê",  áåç ïî-
ñðåäíèê, òåë. 823892 
/ñëåä 18 ÷./

ÊÓÏÓÂÀ

ÊÓÏÓÂÀÌ ÇÅÌÅÄÅË-
ÑÊÀ çåìÿ â Ëîâåøêà è 
Ïëåâåíñêà îáëàñòè. Êó-
ïóâà ÷àñòè îò íåðàçäåëå-
íè, íåóðåäåíè è ñïîðíè 
èìîòè. Òåë. 0886 733 429

ÊÓÏÓÂÀÌ çåìÿ áåç 
ïîñðåäíèê. Òåë. 0888 38 
55 59. âä

ÊÓÏÓÂÀÌ ÃÀÐÑÎÍÈÅ-
ÐÀ "Äðóæáà" 2, "Äóíàâè-
òå" èëè Ãðàäñêè ïàðê. 

ÊÓÏÓÂÀÌ çåì. çåìÿ 
áåç ïîñðåäíèê â ñ. Ëÿñ-
êîâî èëè ðàéîíà. Òåë. 
0888 385 559. â

ÇÀÌÅÍßÌ

ÇÀÌÅÍßÌ íîâà äâóå-
òàæíà âèëà çà çåìåäåë-
ñêà çåìÿ â ñ. Ïðèëåï. 
Òåë. 0888 479 584. äñ

ÏÎÄ ÍÀÅÌ

ÄÀÂÀÌ ïîä íàåì îáçà-
âåäåí è ôóíêöèîíèðàù ìà-
ãàçèí çà õðàíèòåëíè ñòîêè 
â öåíòúðà íà ñ. Öàðåâåö. 
Òåë. 0888 283 588

ÄÀÂÀÌ ÎÁÇÀÂÅÄÅÍÀ 
êâàðòèðà â öåíòúðà íà 
Äîáðè÷ çà ìîìè÷å - ó÷å-
íè÷êà. Òåë. 0886 848454.

ÄÂÀÌ ÏÎÄ ÍÀÅÌ ìà-
ãàçèí 86 êâ.ì. â ãð. Áàë-
÷èê - ïðàêèíã "Äâîðåöà". 
Òåë. 0898 946 976. âä

ÒÚÐÑß ÏÎÄ ÍÀÅÌ ãà-
ðàæ â öåíòúð èëè øèðîê 
öåíòúð, ïîäõîäÿù çà 
ðåïåòèöèè íà ðîê ãðóïà. 
Òåë. 0899868151 èëè 0899 
115945.

ÓÑËÓÃÈ

ÂèÊ ÓÑËÓÃÈ, ÃÀÐÀÍ-
ÖÈß. Òåë. 0885187183.

ÏÎÑÒÀÂßÍÅ íà ãàçîâ 
èíæåêöèîí ñ ìîíòàæ - 800 
ëåâà. Òåë. 0898 421941.

ÐÀÁÎÒÀ

ÒÚÐÑß ïî÷àñîâà ðàáî-
òà. Òåë. 0885 886115.   â

ÐÀÇÍÈ

ÏÐÎÄÀÂÀÌ Øêîäà 
Ôàáèÿ, 1.9, äèçåë. Òåë.: 
0895 455 627. 4-10

ÏÐÎÄÀÂÀÌ ï÷åëíè îò-
âîäêè, 4 ðàìêè, ìíîãî-
êîðïóñíè. Òåë. 0888 867 
206. 5-10

ÏÐÎÄÀÂÀÌ ïåòêîíå-
÷åí îâåðëîã "Altin-Profi" ñ 
ðàáîòíà ìàñà - ïîëóïðî-
ôåñèîíàëåí. Èçïîëçâà, â 
äîáðî ðàáîòåùî ñúñòîÿ-
íèå. Öåíà 350 ëåâà. Òåë. 
0899 247 262.

ÏÐÎÄÀÂÀÌ ïðîôåñèî-
íàëíè ïëåòà÷íè ìàøèíè. 
Òåë. 0888 38 55 59. â

МЕСЕЧНА ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО ПРЕЗ ЮЛИ 

ОБЩИНА КАВАРНА
ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО 

НАДДАВАНЕ НА 15.07.2020 ГОДИНА ОТ 
13.45 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА 
НА ПЪРВИ ЕТАЖ В СГРАДАТА НА 

ОБЩИНА КАВАРНА
За отдаване под наем на земеделска земя от 

ОПФ на община Каварна в землището на с. Белгун с начин 
на трайно ползване НИВИ с обща площ от 66,137дка, 
представляващи ПИ 03318.31.105 с площ от 4,839дка 
и ПИ 03318..31.107 с площ от 61,298дка по КККР на с. 
Белгун общ. Каварна за срок от три стопански години от 
2020 г./ 2021 г. до 2022 г. / 2023 г., на основание заповед 
№488/25.06.2020 г. на кмета на община Каварна. Началната 
тръжна годишна наемна цена на имотите обект на търга е 
5290,96 лева без ДДС.
Тръжните документи се закупуват от касата на общината 

всеки работен ден до 09.07.2020 г., като цената е 10.00 лв. и 
се получават от стая № 206 в сградата на община Каварна 
на ул.”Добротица”№ 26. 
Депозитната вноска  в размер на 529,10 лева да постъпи 

до 17.00 ч. на 10.07.2020 г. по сметка на община Каварна 
в ”ЦКБ” АД гр. Добрич BIC код СЕСВВGSF с/ка BG 59 
СЕСВ 979033 G4 066400 СЕСВВGSF.
Срока за подаване на заявлението с приложените 

документи е всеки работен ден, до 17.00 ч. на 13.07.2020 
г. в деловодството на община Каварна.
Оглед – всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч.
Необходими документи за участие:
1. Квитанция за закупени тръжни книжа. 
2. Вносна бележка за внесен депозит.
3. Декларация, че участникът е запознат с условията 

на търга, извършил е оглед на обекта и го приема във 
вида съществуващ към момента на огледа и е съгласен с 
клаузите на договора. 4. Декларация, че участникът няма 
непогасени задължения към отдел „МДТ” при община 
Каварна, общината, Държавен фонд земеделие, Държавен 
поземлен фонд, общински поземлен фонд и за земи по 
чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ. 

5. Актуално удостоверение от НАП, че участникът няма 
не погасени задължения към държавата. 

6. Нотариално заверено пълномощно, в случай че 
кандидатът се представлява от пълномощник.
Справки на тел.:  0570/ 8-18-19.

ОБЩИНА КАВАРНА
ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО 

НАДДАВАНЕ НА 15.07.2020 ГОДИНА ОТ 
14.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА 
НА ПЪРВИ ЕТАЖ В СГРАДАТА НА 

ОБЩИНА КАВАРНА
За отдаване под наем на земеделска земя от 

ОПФ на община Каварна, представляваща имот с иден-
тификатор 12173.17.225 по КККР на с.Вранино с площ 
от 40,140 дка, НТП – поземлен имот със смесен начин 
на трайно ползване, за срок от три стопански години от 
2020 г./ 2021 г. до 2022 г./ 2023 г. на основание заповед № 
489/ 25.06.2020 г. на кмета на община Каварна. Началната 
тръжна годишна наемна цена на имота обект на търга е 
3211,20 лева без ДДС.
Тръжните документи се закупуват от касата на общината 

всеки работен ден до 09.07.2020 г., като цената е 10.00 лв. и 
се получават от стая № 206 в сградата на община Каварна 
на ул.”Добротица”№ 26. 
Депозитната вноска в размер на 321,12 лева да постъпи 

до 17.00 ч. на 10.07.2020 г. по сметка на община Каварна 
в ”ЦКБ” АД гр. Добрич BIC код СЕСВВGSF с/ка  BG 59 
СЕСВ 979033 G4 066400 СЕСВВGSF.
Срока за подаване на заявлението с приложените доку-

менти е всеки работен ден, до 17.00 ч. на 13.07.2020 г. в 
деловодството на община Каварна.
Оглед – всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч.
Необходими документи за участие:
1. Квитанция за закупени тръжни книжа. 
2. Вносна бележка за внесен депозит.
3. Декларация, че участникът е запознат с условията на 

търга, извършил е оглед на обекта и го приема във вида 
съществуващ към момента на огледа и е съгласен с клаузите 
на договора. 4. Декларация, че участникът няма непога-
сени задължения към отдел „МДТ” при община Каварна, 
общината, Държавен фонд земеделие, Държавен поземлен 
фонд, общински поземлен фонд и за земи по чл.37в, ал.3, 
т.2 от ЗСПЗЗ.

5. Актуално удостоверение от НАП, че участникът няма 
не погасени задължения към държавата.

6. Нотариално заверено пълномощно, в случай че канди-
датът се представлява от пълномощник.
Справки на тел.: 0570/ 8-18-19.

ОБЩИНА КАВАРНА
ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО 

НАДДАВАНЕНА 15.07.2020 ГОДИНА ОТ 
14.15 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА 
НА ПЪРВИ ЕТАЖ В СГРАДАТА НА 

ОБЩИНА КАВАРНА
За отдаване под наем на земеделска земя от 

ОПФ на община Каварна в землището на с. Било с НТП 
– лозе с площ от 38,141 дка /бракувано/, за срок от три 
стопански години от 2020 г. /2021 г. до 2022 г. / 2023 г. на 
основание заповед № 490/ 25.06.2020 г. на кмета на община 
Каварна. Началната тръжна годишна наемна цена на имота 
обект на търга е 3051,28 лева без ДДС.
Тръжните документи се закупуват от касата на общината 

всеки работен ден до 09.07.2020 г., като цената е 10.00 лв. и 
се получават от стая № 206 в сградата на община Каварна 
на ул.”Добротица”№ 26. 
Депозитната вноска в размер на 305,13 лева да постъпи 

до 17.00 ч. на 10.07.2020 г. по сметка на община Каварна 
в ”ЦКБ” АД гр. Добрич BIC код СЕСВВGSF с/ка BG 59 
СЕСВ 979033 G4 066400 СЕСВВGSF.
Срока за подаване на заявлението с приложените 

документи е всеки работен ден, до 17.00 ч. на 13.07.2020 
г. в деловодството на община Каварна.
Оглед – всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч.
Необходими документи за участие:
1. Квитанция за закупени тръжни книжа.
2. Вносна бележка за внесен депозит.
3. Декларация, че участникът е запознат с условията 

на търга, извършил е оглед на обекта и го приема във 
вида съществуващ към момента на огледа и е съгласен с 
клаузите на договора. 4. Декларация, че участникът няма 
непогасени задължения към отдел „МДТ” при община 
Каварна, общината, Държавен фонд земеделие, Държавен 
поземлен фонд, общински поземлен фонд и за земи по 
чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ.

5. Актуално удостоверение от НАП, че участникът няма 
не погасени задължения към държавата.

6. Нотариално заверено пълномощно, в случай че 
кандидатът се представлява от пълномощник.
Справки на тел.: 0570/ 8-18-19.

ОБЩИНА КАВАРНА
ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО 

НАДДАВАНЕ НА 15.07.2020 ГОДИНА ОТ 
14.30 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА 
НА ПЪРВИ ЕТАЖ В СГРАДАТА НА 

ОБЩИНА КАВАРНА
За отдаване под наем на земеделска земя 

от ОПФ на община Каварна, представляваща имот с 
идентификатор 80340.22.1 по КККР на с.Челопечене с площ 
от 8,987дка, НТП - нива, за срок от три стопански години 
от 2020 г./ 2021 г. до 2022 г./ 2023г. на основание заповед № 
491/ 25.06.2020 г. на кмета на община Каварна. Началната 
тръжна годишна наемна цена на имота обект на търга е 
718,96 лева без ДДС.
Тръжните документи се закупуват от касата на общината 

всеки работен ден до 09.07.2020 г., като цената е 10.00 лв. и 
се получават от стая № 206 в сградата на община Каварна 
на ул.”Добротица”№ 26. 
Депозитната вноска в размер на 71,90 лева да постъпи 

до 17.00 ч. на 10.07.2020 г. по сметка на община Каварна 
в ”ЦКБ” АД гр. Добрич  BIC код СЕСВВGSF с/ка BG 59 
СЕСВ 979033 G4 066400 СЕСВВGSF.
Срока за подаване на заявлението с приложените 

документи е всеки работен ден, до 17.00ч. на 13.07.2020 г. 
в деловодството на община Каварна.
Оглед – всеки работен ден от 09.00ч. до 16.00ч.
Необходими документи за участие:
1. Квитанция за закупени тръжни книжа.
 2. Вносна бележка за внесен депозит.
3. Декларация, че участникът е запознат с условията 

на търга, извършил е оглед на обекта и го приема във 
вида съществуващ към момента на огледа и е съгласен с 
клаузите на договора. 4. Декларация, че участникът няма 
непогасени задължения към отдел „МДТ” при община 
Каварна, общината, Държавен фонд земеделие, Държавен 
поземлен фонд, общински поземлен фонд и за земи по 
чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ. 

5. Актуално удостоверение от НАП, че участникът няма 
не погасени задължения към държавата.

6. Нотариално заверено пълномощно, в случай че 
кандидатът се представлява от пълномощник.
Справки на тел.: 0570/ 8-18-19.

Íàé-íèñêèòå ìèíèìàëíè 
òåìïåðàòóðè ïðåç þëè ó 
íàñ ùå áúäàò ìåæäó 10 è 
15 ãðàäóñà, à íàé-âèñîêè-
òå ìàêñèìàëíè – ìåæäó 
34 è 39 ãðàäóñà, ñúîáùèõà 
îò  Íàöèîíàëíèÿ èíñòèòóò 
ïî ìåòåîðîëîãèÿ è õèäðî-
ëîãèÿ.

Òàçè ãîäèíà ïðåç þëè 
ó íàñ ñå î÷àêâà ñðåäíàòà 
ìåñå÷íà òåìïåðàòóðà äà 
áúäå îêîëî íîðìàòà, êîÿ-
òî çà ðàâíèíèòå å ìåæäó 
22 è 26 ãðàäóñà, çà âèñî-
êèòå ïîëåòà – ìåæäó 18 è 
21 ãðàäóñà, à çà ïëàíèíè-
òå – ìåæäó 6 è 13 ãðàäóñà.

Ìåñå÷íàòà ñóìà íà âà-
ëåæèòå ùå áúäå îêîëî 
íîðìàòà, êîÿòî çà ïî-ãî-
ëÿìàòà ÷àñò îò ñòðàíàòà 
å ìåæäó 40 è 70 ëèòðà 
íà êâàäðàòåí ìåòúð, ïî 
×åðíîìîðèåòî è äîëèíàòà 
íà ðåêà Ñòðóìà – ìåæäó 
30 è 50 ëèòðà íà êâàäðàòåí 
ìåòúð, à çà ïëàíèíñêèòå 
ðàéîíè – îò 70 äî 120 ëèòðà 
íà êâàäðàòåí ìåòúð.

Â íà÷àëîòî íà þëè ùå 
áúäå ïðåäèìíî ñëúí÷åâî, 
ñúñ ñðàâíèòåëíî âèñîêè 
òåìïåðàòóðè, â ïîâå÷åòî 
ðàéîíè ìàêñèìàëíèòå ùå 
ñà íàä 30 ãðàäóñà, äîñòè-

ãàùè íà ìåñòà äî 35-37 
ãðàäóñà. Îêîëî ñðåäàòà è 
ïðåç âòîðàòà ïîëîâèíà îò 
ïúðâîòî äåñåòäíåâèå íàä 
ïî-ãîëÿìàòà ÷àñò îò ñòðà-
íàòà ñúùî ùå ïðåîáëàäàâà 
ñëúí÷åâî âðåìå, íî íà ìåñ-
òà â ñëåäîáåäíèòå ÷àñîâå, 
ãëàâíî â Çàïàäíà Áúëãàðèÿ, 
ùå èìà êðàòêîòðàéíè âàëå-
æè, ïðèäðóæåíè ñ ãðúìîòå-
âèöè. Òåìïåðàòóðèòå ùå ñå 
ïîíèæàò.

Â êðàÿ íà ïúðâîòî è 
íà÷àëîòî íà âòîðîòî äå-
ñåòäíåâèå íà þëè âåðîÿò-
íîñòòà çà âàëåæè ùå íà-

ìàëåå. Ïðåç ïîâå÷åòî äíè 
îò âòîðîòî äåñåòäíåâèå ùå 
áúäå ïðåäèìíî ñëúí÷åâî, ñ 
òåìïåðàòóðè áëèçêè è ìàë-
êî ïî-íèñêè îò îáè÷àéíèòå. 
Êðàòêîòðàéíè ñëåäîáåäíè 
ïðåâàëÿâàíèÿ ñå î÷àêâàò â 
ïåðèîäà 12-14 þëè, êúì 16 
þëè, â ïåðèîäà 18-20 þëè. 
Òåçè âàëåæè ùå áúäàò íå-
ðàâíîìåðíî ðàçïðåäåëåíè 
ïî îáõâàò è èíòåíçèâíîñò.

Ïðåç òðåòîòî äåñåòäíå-
âèå íà ìåñåöà âåðîÿòíîñò 
çà êðàòêîòðàéíè âàëåæè 
ùå èìà â íà÷àëîòî íà 
ïåðèîäà, íî òåíäåíöèÿòà å 
ñëåä òîâà òåìïåðàòóðèòå äà 
ñå ïîâèøàò è äà ñå óñòàíî-
âè ñëúí÷åâî, ñóõî è ãîðåùî 
âðåìå .
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ОВЕН - Ще ви притеснява темпото, с 
което си отиват парите ви и това ще ви 
кара да търсите начини за изкарване на 
допълнителни доходи. Мислете и за при-
чината, която води до липсите.

ТЕЛЕЦ - Въпреки административните 
спънки, ще приключите проекта, по който 
работите в необходимия срок. И без да 
рискувате, ще постигнете изцяло първо-
началните си намерения. 

БЛИЗНАЦИ - Безпаричието понижава 
настроението, а от там и конфликтите с 
околните нарастват. Притесненията ви ще 
отстъпят място на по-добра възможност 
за повишаване на доходите. 

РАК - Ще се мобилизирате и ще напра-
вите всичко възможно да успеете днес. С 
търпение и желание ще разрешите голя-
ма част от проблемите си, мотивирани от 
близостта на любимия ви човек.

ЛЪВ - Изчакайте да научите становище-
то на опонентите си и тогава действайте. 
Не си позволявайте да коментирате нечии 
недостатъци, дори и да имате пълно ос-
нование да го направите сега. 

ДЕВА - Ще се чувствате по-добре, ако 
сте на почивка и се грижите единствено 
за развлеченията си. Проявено разбиране 
към любимия човек ще укрепи връзката 
ви и ще затопли доста отношенията ви.

ВЕЗНИ - Началото на деня ви ще е 
усмихнато и с перспектива да се реали-
зирате в намеренията си. Бъдете съобра-
зителни и последователни в действията 
си и ще постигнете значителен напредък. 

СКОРПИОН - Нечие нежно присъст-
вие ще ви даде увереност и ще добиете 
способност да творите чудеса. Други ще 
пожелаят да пътуват за развлечение, без 
това да им се налага точно сега.

СТРЕЛЕЦ - Отворени сте за новостите 
и смело ще се посветите на експеримен-
ти и неочаквани предизвикателства. В 
крайна сметка няма да съжалявате, ще 
получите богат материал за размисъл. 

КОЗИРОГ - Привързаността ви към ня-
кого е налице и основателно няма да се 
забавят предложенията ви. С действията 
си ще спечелите популярност и ще заси-
лите доверието в себе си.

ВОДОЛЕЙ - Увереността ви ще ви 
направи фаворити в едно състезание. 
Успешно ще се справите със задачите, 
които стоят пред вас. В личните си взаи-
моотношения бъдете по-големи реалисти. 

РИБИ - Не всички от обкръжението ви 
са искрени към вас, някой може да ви 
разочарова. Но и да загубите, ще спече-
лите мъдрост и добър опит за бъдещето. 
Приемете нещата философски.

ХОРОСКОП НА НДТХОРОСКОП НА НДТ

- Жените са като гъбите. 
Винаги най-красивите, са най-
отровни... - Карина от Дон-
чево, но не тази, за който си 
мислите.

×ÅÑÒÈÒ ÐÎÆÄÅÍ 
ÄÅÍ êàçâàìå äíåñ íà 
àãðîáèçíåñìåíà Çäðàâ-
êî Èâàíîâ – ñ ïîæåëà-
íèÿ çà çäðàâå, ìíîãî 
ùàñòèå ñ ïðåêðàñíîòî 
ìó ñåìåéñòâî, áîãàò 
óðîæàé, ìíîãî ïðèÿ-
òåëè è ìíîãî ïîâîäè 
çà óñìèâêà! È íåêà 
âñè÷êèòå ìó äîáðè íà-
÷èíàíèÿ ñå óâåí÷àâàò 
ñ óñïåõ!

ÐÎÆÄÅÍ ÄÅÍ ïðàç-
íóâà äíåñ ä-ð Ãàëÿ Áî-
äè÷åâà. Äà å çäðàâà, 
äà ñå ðàäâà íà óñìèâ-
êàòà íà áëàãîäàðíèòå 
ñè ïàöèåíòè è íà ñáúä-
âàíåòî íà áåçáðîé ìå÷-
òè! Íåêà ïðîäúëæàâà 
– îñâåí äà ëåêóâà, è äà 
òâîðè êðàñîòà â ñâîèòå 
êàðòèíè, à â æèâîòà é 
äà öàðÿò ñâåòëèíà è 
õàðìîíèÿ!

ÈÌÅÍ ÄÅÍ ïðàçíó-
âàò äíåñ õîðàòà ñ èìå-
òî Àïîñòîë. Íåêà ñà 
çäðàâè è íåêà äîáðèòå 
èì äåëà ïîëó÷àâàò íå-
áåñíàòà ïîäêðåïà íà 
âñè÷êèòå 12 àïîñòîëè, 
÷èéòî äåí ñå ÷åñòâà 
äíåñ!

ÐÎÆÄÅÍÈÊ óòðå å 
Éîðäàí Ñòîåâ. Çà çäðà-
âå è óñïåõè âúâ âñè÷êî 
äîáðî, ñ êîåòî ñà çàå-
ìå, ñà ïîæåëàíèÿòà îò 
åêèïà íà ÍÄÒ!

×ÅÑÒÈÒ ÈÌÅÍ ÄÅÍ 
â àâàíñ êàçâàìå íà 
âñè÷êè ñ èìåíàòà: Êîç-
ìà, Êyçìàí, Äàìÿí, 
Êðàñèìèð, Êðàñèìèða, 
Êðàñèía, êîèòî ïðàçíó-
âàò óòðå – íà ñâ. Âðà÷. 
Íåêà ñà çäðàâè, íåêà 
òâîðÿò Äîáðî è Äîáðî 
äà èì ñå âðúùà!

СВЕТСКА 
КЛЮКА

МОДНОТО ШОУ "ТОП ЛИЦА НА ДОБРИЧ" 
ТРИУМФИРА С НОВИ ПРИЗЬОРИ

Âåíåðà ñå îáúðíà ïðåäè 
áðîåíè äíè è ñÿêàø ñè îòäúõ-
íàõìå â î÷àêâàíå íà çàòèøèå 
è íàìåñòâàíå. Àêî ÷åñòî èç-
ïîëçâàìå èçðàçà „ëîøîòî 
íèêîãà íå èäâà ñàìî“, òî òóê 
ìè ñå èñêà äà êàæà „äîáðèòå 
íîâèíè íå èäâàò ñàìè“. Íà 30 
þíè íè î÷àêâà íåùî ñïåöèàë-
íî – âòîðèÿò ñúâïàä íà Þïèòåð 
è Ïëóòîí. Íàðè÷àíà „ìàãè÷å-
ñêè ñúâïàä“ òàçè êîìáèíàöèÿ 
íîñè ïðîíèöàòåëíîñò, äóõîâåí 
è ñîöèàëåí ñòðåìåæ – âñè÷êî 
òîâà, ïðèäðóæåíî ñ âÿðà /
Þïèòåð/ è íåîãðàíè÷åíà ñèëà 
/Ïëóòîí/. Ëèíèÿòà çàïî÷íà â 
íà÷àëîòî íà àïðèë, êîãàòî ñå 
ñëó÷è ïúðâèÿò ñúâïàä è ñÿêàø 
óñåòèõìå òîâà ðàçâèäåëÿâàíå, 

Íîâèòå Òîï ëèöà íà Äî-
áðè÷ ñà Àäðèàíà Áàåâà è 
Ïàâåë Íèêîëîâ. 

Àäðèàíà, êîÿòî å áèâøà 
âúçïèòàíè÷êà íà Ñïîðòíîòî 
ó÷èëèùå, âïå÷àòëè çðèòå-
ëèòå ñúñ ñòðóãîâàíîòî ñè 
òÿëî, à Ïàâåë áå íåîòðàçèì 
â àêðîáàòè÷íèòå ñè óìåíèÿ 
ïî áðåéê äåíñ â ìóçèêàëíî-
àðòèñòè÷íèÿ òðåòè òóð íà 
êîíêóðñà. 

Åêñêëóçèâíèÿò ôåøúí ôî-
ðóì „Ìèñ è ìèñòúð Òîï ëèöà 
íà Äîáðè÷-2020“ ñå ïðîâåäå 
â Êàòåäðàëàòà íà âå÷åðíèÿ 
ñâåòñêè æèâîò â ñòîëèöàòà 
íà Çëàòíà Äîáðóäæà - êëóá 
„Áàêàðäè“, ïðåä åíòóñèà-
çèðàíàòà ñâåòñêà ïóáëèêà, 
âîäåù áå ñîáñòâåíèêúò íà 
ìîäíà àãåíöèÿ „Èäåÿ Ïðèìà“ 
- Äèìèòúð Óâàëèåâ.  

Â íàöèîíàëíèÿ ôîðìàò íà 
„Òîï ëèöà íà Äîáðè÷“ ïîáå-
äèòåëè ñà Ñòåëè Äèìèòðîâà, 
ñ ðîäíî ïîòåêëî èìåííî îò 
Äîáðè÷êà îáëàñò, ñðåä ìúæ-
êàòà ÷àñò îò ìîäåëèòå ïúðâè 
ñòàíà Ïëàìåí Àíàíàñîâ. 

Ïðåäñåäàòåë íà æóðèòî íà 
ôîðóìà áå Ãåîðãè Äðóìåâ, 
ïîïóëÿðíà ôèãóðà îò ìåñò-
íèÿ øîó áèçíåñ è íàñòîÿù 
îáùèíñêè ñúâåòíèê.  

Â ïðîãðàìàòà íà ïîïóëÿð-
íèÿ  ìîäåí èâåíò ïðèñúñòâà 
è Áîæèäàð,  Äåòåòî-äàðèòåë 
íà Äîáðè÷, êîåòî òðîãíà 
âñè÷êè ñ äàðåíàòà îò íåãî 
ñóìà îò 60 ëåâà íà ìåñòíàòà 
áîëíèöà. Áîæêî ïîëó÷è ìíî-
ãî íàãðàäè îò ñïîíñîðèòå 
íà ñúáèòèåòî, ñðåä êîèòî ñå 

îòëè÷àâàøå åêèïèðîâêà íà 
ëþáèìèÿ ìó îòáîð ÔÊ „Äîá-
ðóäæà“, îñèãóðåíà îò øåôà 
íà òèìà Ñâåòëüî Ïåòðîâ. 

Çà 20-à ïîðåäíà ãîäèíà 
îñíîâåí ìåäèåí ïàðòíüîð 
íà „Òîï ëèöà íà Äîáðè÷“ áå 
âåñòíèê Íîâà äîáðóäæàíñêà 
òðèáóíà. 

îò êîåòî òîëêîâà ñå íóæäàåõ-
ìå. Ñëåä êàòî Þïèòåð è Ïëó-
òîí ñå îáúðíàõà â ðåòðîãðàäåí 

õîä, òå îòíîâî ùå ñå ñðåùíàò 
íà 30 þíè â  9:23 ÷., à ôèíàëíî 
ùå ñå ñúáåðàò íà 12 íîåìâðè. 
Êîãà ùå íàáëþäàâàìå îòíîâî 
íà÷àëî è êðàé íà öèêúëà íà 
äâåòå ïëàíåòè? Ñëåä 13 ãîäè-
íè – âðåìå, êîåòî ñè ñòðóâà 
äà áúäå îïîëçîòâîðåíî äîáðå. 
Çàòîâà èçïîëçâàéòå ñúçíàíèå-
òî è ñúðöåòî ñè, çà äà ñå ñâúð-
æåòå ñ èñòèíñêèòå ñè æåëàíèÿ 
– òåçè, êîèòî ùå âè íàïðàâÿò 
ïî-äîáðè è óñïåøíè ëè÷íîñòè. 

Ñåãà èìàìå âúçìîæíîñò äà 
ïðîÿâèì âñåîáõâàòåí ïîãëåä â 
æèâîòà ñè è ïðîñòî äà êàæåì: 
„Çíàì, ÷å å òàêà“. Äóìèòå 
ñà èçëèøíè, êîãàòî óìúò å 
îñâåòëåí. 

ЮПИТЕР И ПЛУТОН СЕ 
СРЕЩАТА НА 30 ЮНИ


