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Ïðåäè îáÿä ùå ïðåîáëà-
äàâà ñëúí÷åâî âðåìå. Ñëåä 
îáÿä ùå ñå ðàçâèâà êóïåñòà 
è êóïåñòî-äúæäîâíà îáëà÷-
íîñò è íà ìíîãî ìåñòà ùå 
ïðåâàëè êðàòêîòðàéíî. Â 
ïëàíèíñêèòå è èçòî÷íèòå ðà-
éîíè ïðåâàëÿâàíèÿòà ùå ñà 
âðåìåííî èíòåíçèâíè è ïðè-
äðóæåíè ñ ãðúìîòåâèöè. Ùå 
èìà óñëîâèÿ è çà ãðàäóøêè. 
Ùå äóõà äî óìåðåí âÿòúð 
îò çàïàä-ñåâåðîçàïàä. Ìàê-
ñèìàëíèòå òåìïåðàòóðè ùå 
ñà ïðåäèìíî ìåæäó 24 è 29.

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
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 АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ ОТ 
СТУДИО "САРАНДЕВ" - 
ФИНАЛИСТ В ПРЕСТИЖНИЯ 
СВЕТОВЕН МУЗИКАЛЕН 
КОНКУРС "WORLD VISION" 2020

МИНА МОРЯНОВА  ОТ 
СУ "СВ. КЛИМЕНТ 
ОХРИДСКИ" Е С ПЪЛНА 
ШЕСТИЦА ОТ ДЗИ ПО 
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
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Ïåòèìà ñà âå÷å çàðàçå-
íèòå ñ êîðîíà âèðóñ â Äî-
áðè÷ çà ïîñëåäíàòà ñåä-
ìèöà. Ïîñëåäíèÿò ñëó÷àé 
å 58-ãîäèøåí ìúæ, êîéòî 
å íàñòàíåí çà ëå÷åíèå â 
Èíôåêöèîçíî îòäåëåíèå 
íà ÌÁÀË – Äîáðè÷, ñ 
äâóñòðàííà ïíåâìîíèÿ è 
ïîëîæèòåëåí ðåçóëòàò çà 
COVID-19. Òîâà ñúîáùè 
äèðåêòîðúò íà Ðåãèîíàë-
íà çäðàâíà èíñïåêöèÿ è 
ñåêðåòàð íà Îáëàñòíèÿ 
êîîðäèíàöèîíåí ùàá 
ä-ð Ñâåòëà Àíãåëîâà. Òÿ 
óòî÷íè, ÷å ïàöèåíòúò å 
ïðèåò â áîëíèöàòà íà 15 
þíè ò.ã., êàòî ìó å áèëà 
âçåòà ïðîáà çà èçñëåä-
âàíå çà êîðîíà âèðóñ è 
ðåçóëòàòúò, ïðèñòèãíàë 
íà 16.06.2020 ã., å ïîëî-
æèòåëåí. Ìúæúò å êîí-
òàêòåí íà äðóãèòå äâàìà 
ïàöèåíòè, êîèòî ñà íà 
ëå÷åíèå â Èíôåêöèîçíî 
îòäåëåíèå îò íà÷àëîòî 
íà ñåäìèöàòà. Íîâèÿò 
óñòàíîâåí ïàöèåíò å â çà-
äîâîëèòåëíî ñúñòîÿíèå. 
Óñòàíîâåíè ñà âñè÷êè 
íåãîâè êîíòàêòíè ëèöà 
è ñà èì âçåòè ïðîáè çà 
èçñëåäâàíå, î÷àêâàò ñå 
ðåçóëòàòèòå, êàçà îùå 
ä-ð Àíãåëîâà.

60-ãîäèøåí ìúæ ñúñ 
ñòàòóò íà ïîñòîÿííî ïðå-
áèâàâàù íà òåðèòîðèÿòà 

íà îáëàñò Äîáðè÷ å ñ 
ïîëîæèòåëåí ðåçóëòàò 
çà COVID-19. Ìúæúò å 
áèë êîíòàêòåí íà ïîëî-
æèòåëåí ïàöèåíò è âå÷å 
å ïîñòàâåí â èçîëàöèÿ. 
Ïàöèåíòúò å â çàäîâîëè-
òåëíî ñúñòîÿíèå è å íà 
äîìàøíî ëå÷åíèå, äîáà-
âè ä-ð Àíãåëîâà. Óñòàíî-
âåíè ñà âñè÷êè êîíòàêòíè 
ëèöà íà 60-ãîäèøíèÿ ìúæ 
è ñà âçåòè îò âñè÷êè ïðî-
áè çà èçñëåäâàíå. Çàñåãà 
íÿìà íîâè ïîëîæèòåëíè 
ðåçóëòàòè.

Îò âñè÷êè ïåòèìà çàðà-
çåíè òðèìà ñà â áîëíèöà-
òà, îñòàíàëèòå äâàìà ñà 
íà äîìàøíî ëå÷åíèå. 

Îáëàñòíèÿò óïðàâèòåë 
Êðàñèìèð Êèðèëîâ, êîé-
òî å è ïðåäñåäàòåë íà 
Îáëàñòíèÿò êîîðäèíà-
öèîíåí ùàá, ïðèçîâàâà 
æèòåëèòå íà îáëàñòòà 
çà îòãîâîðíîñò. Íåêà 
ïðîäúëæèì äà ñïàçâàìå 
ñîöèàëíà äèñòàíöèÿ è 
ñïàçâàìå ñòðèêòíî óêà-
çàíèÿòà íà ñïåöèàëè-
ñòèòå çà ëè÷íà õèãèåíà 
è äåçèíôåêöèÿ, çîâå Êð. 
Êèðèëîâ. Ðàçõëàáâàíåòî 
íà ìåðêèòå íå òðÿáâà 
äà áúäå ïîâîä çà áåç-
îòãîâîðíî ïîâåäåíèå îò 
ñòðàíà íà âñåêè åäèí, êà-
òåãîðè÷åí å îáëàñòíèÿò 
óïðàâèòåë.                 ÍÄÒ
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ГДБОП АРЕСТУВА ЛЕКАР ОТ ДОБРИЧ
ЗА ПЕДОФИЛИЯ

Доктор Артур Полши-
ков, специализант в хи-
рургичното отделение на
болницата в Добрич, бе
арестуван вчера сутрин-
та заради педофилия.
Акцията е на ГДБОП.
Служители на ГДБОП из-
ведоха с белезници ме-
дика от квартирата му в
Добрич. Твърди се, че от
няколко години докто-
рът е свалял детско пор-
но, освен на домашния
си компютър, дори и на
служебния в болницата.

Д-р Артур Полшиков е
роден през 1968 година
в град Твер, Русия. За-
вършил е Тверской госу-
дарственный медицинс-
кий университет. В Полу-

чил е разрешение да рабо-
ти в България и в момента
е със статут на постоянно
пребиваващ у нас. В МБАЛ
Добрич работи като специ-
ализант в Хирургично отде-
ление на МБАЛ-Добрич, да-
ва дежурства и в Спешното
отделение на болницата.

"Аз съм потресен. Пре-
ди 10 минути ми изпрати-
ха материала по Вайбър и
още не мога да повярвам",
бе коментарът на шефа на
Спешното д-р Калоян Кур-
тев. "Специализант е в от-
делението от 3 години и
половина. Не съм запознат
с личния му живот", бяха
думите на Началника на
отделението по хирургия
д-р Попов.

ЗАСЯКОХА КРАДЦИ НА ТОК
Трима собственици на

имоти са засечени да кра-
дат ток, съобщават от по-
лицията. На 15 юни, около
16:20 часа, е извършена
проверка на апартамент
по бул. "Добричка епопея"
в град Добрич, обитаван от
38-годишна жена. В хода
на проверка е установено
неправомерно присъединя-
ване към електропренос-
ната мрежа. В хода на раз-
следването е установен
извършителят на деянието,
мъж на 24-години от с.

"Не съм изненадан от ни-
що, което се случва в този
град. Разбира се, не съм
очаквал арест, не позна-
вам личния му живот. Д-р
Полшиков е специализант
при нас от 1 декември
2016 г. Лекарите, които ра-
ботят с него, казват, че е

НЕПЪЛНОЛЕТНИ
ОТКРАДНАХА
МОТОПЕД

Двама непълнолетни мла-
дежи от село Стожер отк-
раднаха мотопед, съобща-
ват от полицията. Кражбата
е извършена за времето на
12 до 13 юни, от частен двор
в селото. След проведени
ОИМ и ПСД, на 15 юни мо-
топедът е открит, установе-
ни са и извършителите, не-
пълнолетни, на 17 години и
на 16 години. Двамата са
направили пълни самоприз-
нания. Мотопедът е върнат
на собственика. Работата по
случая продължава. НДТ

112 НОВИНИ

На 15 юни, около 21:30 часа, в град Балчик е спрян
за проверка лек автомобил "Мазда" с добричка
регистрация, управляван от 28-годишен мъж и
пътник на 23-години, и двамата от град Балчик. В
хода на проверката е установено бяло кристално
вещество с тегло 1,9 грама, реагиращо на
метаамфетамин. При последвалата проверка за
употреба на алкохол с техническо средство,
цифровата индикация отчита наличието на 0,72
промила в издишания от водача въздух. Двамата
мъже са задържани за срок от 24 часа.

На 16 юни, около 16:45 часа, по бул. "Добруджа" в
град Добрич е спрян за проверка лек автомобил "Опел"
с добричка регистрация, управляван от 23-годишен мъж.
При последвалата проверка на водача на автомобила
за употреба на наркотични и упойващи вещества, тестът
отчита положителен резултат за употребата на
метаамфетамин. Задържан е за 24 часа.

На 16 юни, около 12:00 часа, в района на местността
"Иканталъка" е спрян за проверка лек автомобил
"Опел" със софийска регистрация, управляван от 44-
годишен мъж. При извършената проверка за употреба
на алкохол с техническо средство, цифровата
индикация отчита наличието на 1,43 промила в
издишания от водача въздух. Задържан е за 24 часа.

На 16 юни, около 10:40 часа, в село Изворово е
спрян за проверка лек автомобил "Мерцедес", без
поставени регистрационни табели, управляван от 50-
годишен мъж от град Генерал Тошево. При
извършената справка в информационните масиви на
МВР е установено, че МПС е с прекратена
регистрация. НДТ

ОСЪДЕН В ПОЛША ЗА ТРАФИК НА ХОРА ЩЕ
ТЪРПИ ОСТАТЪКА ОТ НАКАЗАНИЕТО СИ У НАС

Окръжният съд в Добрич
призна и прие за изпълне-
ние присъда на Окръжен
съд - Варшава, с която бъл-
гарският гражданин М. С. е
осъден на 3 години и 6 ме-
сеца затвор. 48-годишният
мъж е бил признат за ви-
новен в това, че на 11 март
2011г., във Варшава, в съ-
участие с друго лице, е из-
вършил трафик на хора.
Жертва на престъпление-
то била жена, която срещу
сумата от 500 евро била
предадена на друг българ-
ски гражданин, за да я из-
ползва за развратни цели.
Извършителите предвари-
телно транспортирали пос-

традалата от друг полски
град до Варшава, като я
подвели относно обстоя-
телствата за пътуването и
нейното връщане обратно,
възползвайки се от факта,
че до момента тя прости-
туирала в тяхна полза.

Производството в Ок-
ръжния съд в Добрич бе
образувано въз основа на
постъпило Удостоверение
от полските съдебни влас-
ти относно прилагането на
принципа на взаимно приз-
наване на съдебни реше-
ния по наказателни дела,
с които се налагат наказа-
ния лишаване от свобода
или мерки, включващи ли-

ЗАПОЧНА ДЕЛО ЗА ГРАБЕЖ,
ПРИДРУЖЕН С УБИЙСТВО
НА ВЪЗРАСТЕН МЪЖ

Двама подсъдими по де-
ло за грабеж, придружен с
убийство, застанаха пред
Окръжен съд - Добрич.

46-годишният Е.А. и 26-го-
дишният Д.А. са обвинени за
това, че на 27 декември
2018г., вечерта, в частен дом
в село Сенокос, община
Балчик, в съучастие, като
съизвършители, отнели от
владението на възрастен
мъж мобилен телефон, на
стойност 42.84 лева, като
употребили за това сила и
грабежът е придружен с
убийството на мъжа.

Делото се гледа от петч-
ленен съдебен състав тъй
като подсъдимите са обви-

нени  в престъпление, за
което се предвижда нака-
зание лишаване от свобо-
да за срок от 15 до 20 годи-
ни, доживотен затвор или
доживотен затвор без за-
мяна.

Съдът допусна за съвмес-
тно разглеждане в наказа-
телния процес и предявени-
те от наследниците на пос-
традалия граждански иско-
ве срещу подсъдимите. Де-
лото ще премине по съкра-
тена процедура - с разпит
на част от свидетелите и
вещите лица.

Следващото съдебно за-
седание е насрочено за 5
август т.г., от 9.00 часа.

добър асистент и добър
специалист", заяви ди-
ректорът на болницата д-
р Светозар Байчев.

Д-р Артур Полшиков е
задържан за 24 часа.
Очаква се прокуратурата
да му повдигне обвине-
ние. НДТ

шаване от свобода. Удос-
товерението е изпратено,
след като Окръжен съд -
Варшава е уважил искане-
то на осъдения да изтърпи
остатъка от наказанието си
в България.

Съобразявайки предста-
вените документи и доказа-
телствата по делото, Ок-
ръжният съд в Добрич пре-
цени, че са налице всички
основания за признаване и
приемане за изпълнение на
присъдата на полските съ-
дебни власти. С решението
си съдът приспада частта
от наказанието, която осъ-

деният вече е изтърпял в
Полша, считано от
24.01.2019 г. до фактичес-
кото му предаване в Бъл-
гария.

Делото бе гледано в от-
съствието на осъдения,
който понастоящем е нас-
танен в следствен арест в
полската столица. В прове-
деното задочно производс-
тво той бе представляван от
служебен защитник.

Решението на Окръжния
съд в Добрич подлежи на
обжалване и протест пред
Апелативен съд - Варна в
14-дневен срок.

Пчеларово.
На 15 юни, около 14:20

часа, е извършена провер-
ка на частен имот на тери-
торията на с. Опанец, оби-
таван от 27-годишен мъж,
където е установено непра-
вомерно присъединяване
към електропреносната
мрежа.

62-годишна жена, живуща
в апартамент в района на
ж.к. "Балик" в град Добрич,
също неправомерно се е
присъединила към електроп-
реносната мрежа. НДТ

ПИЯН ДЯДО
КАТАСТРОФИРА
В ДОБРИЧ

На 15 юни, около 13:40 ча-
са, е получено съобщение
за възникнало ПТП с мате-
риални щети в град Добрич,
между лек автомобил "Фол-
скваген" и  "БМВ". При пос-
ледвалата проверка на во-
дача на лекия автомобил
"Фолксваген", мъж на 73-го-
дини от град Добрич, циф-
ровата индикация отчита на-
личието на 1,34 промила в
издишания от водача въздух.
Задържан е за 24 часа. По
случая е образувано бързо
полицейско производство.

ОБЩИНСКАТА
ПРЕБРОИТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРОВЕДЕ ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ

Общинската преброи-
телна комисия проведе
своето първо заседание
във връзка с подготовка-
та за провеждане на
преброяването на населе-
нието и жилищния фонд
през 2021 година. Комиси-
ята е седемчленна и се
състои от представители

на Община град Добрич и От-
дел "Статистически изследва-
ния-Добрич" към Териториал-
ното статистическо бюро - Се-
вероизток. В рамките на за-
седанието е приет Правилник
за дейността на комисията и
са начертани последващи
действия, свързани с пребро-
яването през 2021 година.

ПЕНСИОНЕРСКИТЕ
КЛУБОВЕ ОТ ОБЩИНА
КРУШАРИ ЩЕ ОТЧЕТАТ
ДЕЙНОСТТА СИ ПРЕД
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

На предстоящата редов-
на сесия на Общински съ-
вет - Крушари, ще бъде
разгледана информация
за дейността на пенсио-
нерските клубове.

В осем населени места
от общината разкритите
клубове функционират ка-
то форма за социално
включване за възрастни-
те хора, като предлагат
дейности и мероприятия
ориентирани към преодо-
ляване на социалното из-
ключване.

Членовете на клубовете,
които към момента са над
220 човека, в по-голямата
си част живеят в населе-
ни места, където единст-
вено пенсионерският клуб
е реално пространство за
общуване и споделяне.
Ръководствата на клубо-
вете отчитат работата си
за 2019 г., като в голяма-
та си част дейностите, в
които са били включени
хората от третата възраст,
са свързани с отбелязва-
нето на национални и
международни празници,
лични празници - рожде-
ни дни и юбилеи. Част от
годишния календар на
клубовете включва и въз-
становки на различни
празници от обредния ка-
лендар - Бабинден, Три-
фон Зарезан, Еньовден,
Коледа и др.

През 2019 г. всеки клуб
"осинови" войнишкия па-

метник в селото си, като ак-
циите по почистване, поддър-
жане и зацветяване са цело-
годишни.

В дейността си клубовете
организират и посещения на
сродни организации в други
общини, които освен запозна-
ване с чуждия опит в работа-
та с хората от третата въз-
раст, имат и екскурзионен мо-
мент. През изминалата годи-
на  пенсионери от клубовете
посетиха Каварна, нос Кали-
акра, Несебър. Техните пев-
чески групи участваха в на-

ционални събори и конкурси в
Лясковец, Варна, Балчик, Не-
себър, Стара Загора, както и
във всички събития от общин-
ския културен календар.

Община Крушари финансира
от собствени приходи дейност-
та на местните клубове, като
за 2019 г. одобрените средст-
ва са в размер на 24 000 лв.
За 2020 г. бюджетът на  мест-
ните организации е завишен,
тъй като бе открит нов клуб в
с. Ефрейтор Бакалово, а към
съществуващите клубове са
приети и нови членове.

Първият пенсионерски клуб
в Крушари е разкрит през
2002 год. и обстоятелството,
че през изминалите осемна-
десет години услугата се раз-
вива и бележи устойчивост, е
показателно за нейната адек-
ватност като възможност за
социално приобщаване и со-
циална солидарност, която
възрастните хора заслужават.

Димитрина ПЕТРОВА
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Ìèíà Ìîðÿíîâà ñ ïúëíà 
øåñòèöà îò ÄÇÈ ïî àí-
ãëèéñêè åçèê å ñðåä 59-òå 
çðåëîñòíèöè îò ó÷èëèùåòî 
ïî èçêóñòâà, êîèòî ñå ÿâèõà 
íà ÄÇÈ, ñåñèÿ ìàé-þíè.

Îòëè÷íèòå îöåíêè íå ñïè-
ðàò äî òóê!

Ñðåä ïîâå÷å îò óäîâëåò-
âîðÿâàùèòå ðåçóëòàòè 
íà òàëàíòèòå íà Ôàìèëèÿ 
Îõðèäñêè ñà è: 4 îòëè÷íè 
îöåíêè ïî ÁÅË, 8 îòëè÷íè 
îöåíêè ïî àíãëèéñêè åçèê 
è 1 îòëè÷íà îöåíêà ïî ôè-
ëîñîôèÿ.

Îñâåí â èçêóñòâàòà - ìó-
çèêà, õîðåîãðàôèÿ è èçîá-
ðàçèòåëíî èçêóñòâî, çðå-
ëîñòíèöèòå ñå îòëè÷èõà è â 
ïðîñâåòíîòî èçêóñòâî. 

Ãåíîâåâà ÒÎÄÎÐÎÂÀ 

 КУЛТУРНИ 
АКЦЕНТИ

Äî 19 þíè, 10.30 ÷. – 11.30 
÷., Õóäîæåñòâåíà ãàëåðèÿ 
– Äîáðè÷. Ëÿòíà ðàáîòèëíè-
öà çà âúîáðàæåíèå. Ïðîäúë-
æàâà âðåìåííàòà èçëîæáà 
„Ïîðòðåòè è àâòîïîðòðåòè“. 
Ïðîäúëæàâà âðåìåííàòà èç-
ëîæáà íà òâîðáè íà äîáðè-
÷êèÿ õóäîæíèê ßíêî Àòàíà-
ñîâ (1926-1999). Èçëîæáàòà 
å ÷àñò îò äîêòîðàíòóðàòà 
íà Äåñèñëàâà ß. Àòàíàñîâà 
íà òåìà „Ìåäèàðåàëíîñòè â 
èçîáðàçèòåëíîòî èçêóñòâî“. 
Îðãàíèçàòîð: Õóäîæåñòâåíà 
ãàëåðèÿ – Äîáðè÷.

Äî 30 þíè, Ðåãèîíàëíà áèá-
ëèîòåêà „Äîðà Ãàáå“. Ïðîäúë-
æàâà Þáèëåéíàòà âèðòóàëíà 
ïîðåäèöà „70 ãîäèíè – 70 
ïîñëàíèÿ“; Ïðîäúëæàâà Èç-
ëîæáà íà áèáëèîòå÷íè äî-
êóìåíòè íà ôðåíñêè åçèê, 
ïîñâåòåíà íà 50 ãîäèíè îò 
ñúçäàâàíåòî íà Ìåæäóíàðîä-
íàòà îðãàíèçàöèÿ íà Ôðàíêî-
ôîíèÿòà (ÌÎÔ). Îðãàíèçàòîð: 
Ðåãèîíàëíà áèáëèîòåêà „Äîðà 
Ãàáå“.

Äî 19 þíè, ÔÁ ñòðàíèöàòà 
íà Ìëàäåæêè öåíòúð – Äî-
áðè÷. Îíëàéí ðóáðèêè: #Çà-
åäíîÑÍèêè,  #ÇàåäíîÑÁåíè, 
#ÇàåäíîÑúñÑèëâè,  #Çàåäíî-
ÑÊðèñ. Îðãàíèçàòîð: Ìëàäåæ-
êè öåíòúð – Äîáðè÷.

18 þíè, 19.00 ÷., Äðàìàòè-
÷åí òåàòúð „Éîðäàí Éîâêîâ“. 
Ñïåêòàêúë „Äàìñêè øèâà÷“ 
íà Äðàìàòè÷åí òåàòúð „Éîð-
äàí Éîâêîâ“ îò Æîðæ Ôåéäî. 
Ðåæèñüîð Êîñòàäèí Áàíäóòîâ. 
Ó÷àñòâàò: Âëàäèìèð Òðåíäà-
ôèëîâ, Ìàðèÿ Ãèíêîâà, Ìàðèÿ 
Ãåíîâà, Âåëèçàðà Ïåòêîâà, 
Òàòÿíà Õðèñòîâà, Êðèñèìèð 
Äåìèðîâ, Ñòåôàí Ñúð÷àäæèåâ 
è Ôèëèï ßíåâ. Îðãàíèçàòîð: 
Äðàìàòè÷åí òåàòúð „Éîðäàí 
Éîâêîâ“.

19 þíè, 11.00 ÷., ïë. „Ñâîáî-
äà“. Êîíöåðò íà Äóõîâ îðêåñ-
òúð – Äîáðè÷. Äèðèãåíò Ñòîÿí 
Ìîíîâ. Îðãàíèçàòîð: Äóõîâ 
îðêåñòúð – Äîáðè÷.

20 þíè, 11.30 ÷., Öåíòúð 
çà çàùèòà íà ïðèðîäàòà è 
æèâîòíèòå – Äîáðè÷. Êóê-
ëåí ñïåêòàêúë „Õèòúð Ïåòúð“ 
íà Äúðæàâåí êóêëåí òåàòúð 
„Äîðà Ãàáå“. Îðãàíèçàòîð: 
Äúðæàâåí êóêëåí òåàòúð 
„Äîðà Ãàáå“.

21 þíè, 10.30 ÷., Äúðæàâåí 
êóêëåí òåàòúð „Äîðà Ãàáå“. 
Êóêëåí ñïåêòàêúë „Ëåêà íîù, 
ñúêðîâèùå““ íà Äúðæàâåí 
êóêëåí òåàòúð „Äîðà Ãàáå“.

11.30 ÷., Öåíòúð çà çàùèòà 
íà ïðèðîäàòà è æèâîòíèòå 
– Äîáðè÷. Êóêëåí ñïåêòàêúë 
„×åðâåíàòà øàï÷èöà“ íà Äúð-
æàâåí êóêëåí òåàòúð „Äîðà 
Ãàáå“. Îðãàíèçàòîð: Äúðæà-
âåí êóêëåí òåàòúð „Äîðà Ãà
áå“.                                ÍÄÒ

Àëåêñàíäúð Ïåòðîâ îò 
Ñòóäèî çà ïîï-ðîê ïåâöè 
„Ñàðàíäåâ“ ïðè Ìëàäåæêè 
öåíòúð – Äîáðè÷ å ñðåä 
ôèíàëèñòèòå íà îñîáåíî 
ïðåñòèæíèÿ ìåæäóíàðîäåí 
äèñòàíöèîíåí ìóçèêàëåí 
êîíêóðñ “World vision“ 2020. 
Îðãàíèçàòîð íà êîíêóðñà 
å Ñâåòîâíàòà àñîöèàöèÿ 
íà ñöåíè÷íèòå èçêóñòâà /
WAPA/. Ó÷àñòèåòî íà Àëåê-
ñàíäúð â òîçè ãîëÿì ôîðóì 
ñòàíà âúçìîæíî áëàãîäà-
ðåíèå íà ïîëó÷åíàòà ïåð-
ñîíàëíà ïîêàíà îò Ðóìÿíà 
Íà÷åâà – ñåëåêöèîíåð íà 
êîíêóðñà çà Áúëãàðèÿ.

Êîíêóðñúò ñòàðòèðà ïðåç 
ìåñåö ìàé ñúñ 750 ó÷àñòíè-
êà îò öåëèÿ ñâÿò, à äî ôè-
íàëà äîñòèãíàõà îêîëî 50 
ñëåä ïðåñÿâàíå â òðè òóðà.

Âúâ âñåêè åòàï äîáðè-
÷êèÿò òàëàíò ñå ïðåäñòàâè 
ñ âèäåî íà ðàçëè÷íà ïåñåí, 
êàòî èçèñêâàíåòî å, âèäåî 
çàïèñúò äà íå å ìàíèïóëè-
ðàí, ò.å. áåç íèêàêâà îá-
ðàáîòêà. Ñúñòåçàâà ñå â 
÷åòâúðòà âúçðàñòîâà ãðóïà 
ïðè íàé-ãîëåìèòå – íàä 18 
ãîäèíè. Â íåãîâàòà ãðóïà 
äî ôèíàë ñà äîñòèãíàëè 16 
èíäèâèäóàëíè ïîï èçïúëíè-
òåëè è äâå ãðóïè îò äúðæàâè 
êàòî: Ñëîâåíèÿ, Êîëóìáèÿ, 
Ðóñèÿ, Èòàëèÿ, Ïîëøà, Àð-

æåíòèíà, Àðìåíèÿ, Ïîðòóãà-
ëèÿ, Áåëàðóñ, Óêðàéíà è äð.

Âñè÷êè òå ùå ñå áîðÿò çà 
Grand prix, 1-âî, 2-ðî è 3-òî 
ìÿñòî â ãðóïàòà. 

Íàä 80 èçòúêíàòè ìóçè-
êàíòè, ìóçèêàëíè ïðîäó-

öåíòè, âîêàëíè ïåäàãîçè 
îò öÿë ñâÿò ñà ÷ëåíîâå íà 
æóðèðàùèòå êîìèñèè. Çà 
äà ñå èçáåãíå ñóáåêòèâíèÿò 
ôàêòîð å âúâåäåíî ïðàâè-
ëîòî, ÷ëåíîâåòå íà æóðèòî 
äà íå îöåíÿâàò ó÷àñòíèöè 
– ïðåäñòàâèòåëè íà ñîáñò-
âåíàòà ñè äúðæàâà.

Ó÷àñòèÿ â òàêèâà ãîëåìè 
ìåæäóíàðîäíè ôîðóìè îò-
âàðÿò ìíîãî âðàòè çà ìëà-

äèòå ïîï èçïúëíèòåëè. Oùå 
â ïúðâèÿ åòàï íà êîíêóðñà 
ïðåäñòàâèòåëÿ íà ÑÀÙ â 
æóðèòî - Òàìðèêî Ãîãî-
áåðèäçå îòïðàâÿ ïîêàíà  
êúì Àëåêñàíäúð Ïåòðîâ çà 
ó÷àñòèå â îðãàíèçèðàíèÿ îò 

íåãî êîíêóðñ “Pearl of New 
York”, êîéòî ùå ñå ñúñòîè 
ïðåç ìàðò 2021ã. â Íþ Éîðê 
– ÑÀÙ.

Ôèíàëúò íà Ñâåòîâíèÿ 
äèñòàíöèîíåí ìóçèêàëåí 
êîíêóðñ “World vision“ 2020 
òåïúðâà ïðåäñòîè. Äà ïîæå-
ëàåì óñïåõ íà Àëåêñàíäúð!

ht tps: / /www.facebook.
com/armando.gukasyan/
posts/3128596517200948

 АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ ОТ СТУДИО "САРАНДЕВ" -
ФИНАЛИСТ В ПРЕСТИЖНИЯ СВЕТОВЕН 
МУЗИКАЛЕН КОНКУРС "WORLD VISION" 2020

1 321 ñåäìîêëàñíèöè îò 
öÿëàòà îáëàñò ñå ÿâèõà íà 
èçïèòà îò Íàöèîíàëíîòî 
âúíøíî îöåíÿâàíå ïî ìà-
òåìàòèêà. Íåÿâèëèòå ñà 45. 
Èçòåãëåíèòå çàäà÷è áÿõà 
îò èçïèòåí âàðèàíò 2. Íÿìà 
ñèãíàëè çà çàêúñíåëè èëè 
íåÿâèëè ñå êâåñòîðè, íÿìà 
çàëîâåíè ïðåïèñâà÷è, íÿìà 
àíóëèðàíè ðàáîòè, ñúîáùè 
íà÷àëíèêúò íà ÐÓÎ â Äî-
áðè÷ Æîðî Òîøêîâ. 

Äî 3 þëè ñåäìîêëàñíèöè-
òå òðÿáâà äà ïîëó÷àò ñâèäå-
òåëñòâàòà ñè çà çàâúðøå-
íî îñíîâíî îáðàçîâàíèå. 
Ïîäàâàíåòî íà äîêóìåíòè 
çà ó÷àñòèå â ïðèåìà íà 
ó÷åíèöè ïî Íàðåäáà N 10 
îò 01.09.2016 ã. å îò 03 – 
07 þëè 2020 ã. Îáÿâÿâàíå 
íà ñïèñúöèòå ñ ïðèåòèòå 
ó÷åíèöè íà ïúðâè åòàï íà 
êëàñèðàíå òðÿáâà äà ñòàíå 
äî 13 þëè 2020 ã. Äî 16 þëè 
å çàïèñâàíåòî íà ïðèåòèòå 
ó÷åíèöè íà ïúðâè åòàï íà 
êëàñèðàíå èëè ïîäàâàíå íà 
çàÿâëåíèå çà ó÷àñòèå âúâ 
âòîðè åòàï íà êëàñèðàíå.

Îáÿâÿâàíå íà ñïèñúöèòå 

ñ ïðèåòèòå ó÷åíèöè íà âòî-
ðè åòàï íà êëàñèðàíå å äî 
20 þëè 2020 ã., à çàïèñâà-
íåòî íà ïðèåòèòå ó÷åíèöè 
íà âòîðè åòàï íà êëàñèðàíå 
äî 22 þëè 2020 ã.

Äî 23 þëè ñå îáÿâÿâàò çà-
ïèñàëèòå ñå ó÷åíèöè è áðîÿ 
íà íåçàåòèòå ìåñòà ñëåä 
âòîðè åòàï íà êëàñèðàíå.

Îò 24 äî 27 þëè ñå ïîäà-
âàò äîêóìåíòè çà ó÷àñòèå 
â òðåòè åòàï íà êëàñèðàíå, 
à ñïèñúöèòå ñ ïðèåòèòå 
ó÷åíèöè íà òðåòè åòàï íà 
êëàñèðàíå ñå îáÿâÿâàò íà 
29 þëè 2020 ã.

Çàïèñâàíå íà ïðèåòèòå 
ó÷åíèöè íà òðåòè åòàï íà 
êëàñèðàíå å 30 þëè 2020 ã. 
Äî 03 àâãóñò ñå îáÿâÿâàò 
çàïèñàëèòå ñå ó÷åíèöè è 
áðîÿ íà íåçàåòèòå ìåñòà 
ñëåä òðåòè åòàï íà êëàñè-
ðàíå.

Ïîïúëâàíå íà íåçàåòèòå 
ìåñòà ñëåä òðåòè åòàï íà 
êëàñèðàíå è çàïèñâàíå ñå 
îïðåäåëÿ îò äèðåêòîðà íà 
ñúîòâåòíîòî ó÷èëèùå äî 10 
ñåïòåìâðè 2020 ã.  âêë. 

ÍÄÒ

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
на 19 .06. 2020 г. 

се навършва  1 година 
от смъртта на 

Генчо
Златев
Да си спомним 

за него и да 
го поменем с 

добро!
От семейството

ÎÁßÂÀ
ÓÑ è ÊÑ íà  ÇÊÏÓ „ÏÐÎÃÐÅÑ“ – ñåëî Æåãëàðöè, 

ùå ïðîâåäå ðåäîâíîòî ñè Ãîäèøíî îò÷åòíî-èçáîðíî ñú-
áðàíèå çà ñòîïàíñêàòà 2019 ãîäèíà íà 27 þíè 2020 ãîä., 
îò 9.00 ÷àñà, â ÷èòàëèùåòî íà ñåëî Æåãëàðöè, ïðè ñëåäíèÿ

ÄÍÅÂÅÍ ÐÅÄ
1.Îò÷åò íà ÓÑ. 
Äîêëàäâà - Ïðåäñåäàòåëÿò
2.Ïðèåìàíå íà ãîäèøíèÿ ôèíàíñîâ îò÷åò çà 2019 ãîäèíà.                        
Äîêëàäâà – Ñ÷åòîâîäèòåëÿò
3.Îò÷åò íà ÊÑ. 
Äîêëàäâà - Ïðåäñåäàòåëÿò íà ÊÑ
4. Èçáîð íà ÓÑ è ÊÑ
5. Òåêóùè
Ïðè ëèïñà íà êâîðóì, ñúáðàíèåòî ùå ñå ïðîâåäå ñ 1

/åäèí/ ÷àñ ïî-êúñíî, â ñúùèÿ äåí è íà ñúùîòî ìÿñòî
Çàäúëæèòåëíî å ñïàçâàíåòî íà âñè÷êè èçèñêâàíèÿ çà 

áåçîïàñíîñò, ñâúðçàíè ñ ïàíäåìè÷íàòà  îáñòàíîâêà.
Îò ÓÑ íà Êîîïåðàöèÿòà

Âñëåäñòâèå íà íåáëàãîïðè-
ÿòíè ìåòåîðîëîãè÷íè óñëîâèÿ 
è ïîëó÷åíè ñèãíàëè çà ìúòíà 
âîäà,  íà 15.06.2020 ã. ÐÇÈ-Äî-
áðè÷ å ïðîáîíàáðàëà 4 ïðîáè 
âîäà  - 1 ïðîáà îò ïîìïåíà 
ñòàíöèÿ Ïðèìîðöè è 3 ïðîáè 
- îò ïóíêòîâå ïðè  êðàíà íà 
ïîòðåáèòåëèòå  â çîíà Äîáðè÷, 
çàõðàíâàùà ñ âîäà ïî-ãîëÿ-
ìàòà ÷àñò îò ãð. Äîáðè÷, çà 
àíàëèç ïî ôèçèêî-õèìè÷íè è 
ìèêðîáèîëîãè÷íè ïîêàçàòåëè.

Èçâúðøåíèòå êúì ìîìåíòà 
àíàëèçè ïî ïîêàçàòåëèòå öâÿò 
è ìúòíîñò ïîêàçâàò íåñúîò-
âåòñòâèÿ ñ èçèñêâàíèÿòà íà 
Íàðåäáà � 9/2001 ã. çà êà÷åñò-
âîòî íà âîäàòà, ïðåäíàçíà-
÷åíà çà ïèòåéíî-áèòîâè öåëè 
ïðè 3-òå ïðîáè âîäà, âçåòè îò 
ïóíêòîâå ïðè  êðàíà íà ïîòðå-
áèòåëèòå â ãð. Äîáðè÷.

Îêîí÷àòåëíèòå ðåçóëòàòè ïî 
îñòàíàëèòå ïîêàçàòåëè ùå áú-
äàò  îò÷åòåíè äíåñ /18.06.2020 
ã./

ÐÇÈ-Äîáðè÷ ïðåïîðú÷âà 
ïðè åâåíòóàëíî ñúìíåíèå îò-
íîñíî êà÷åñòâîòî íà âîäàòà 
ïðè êðàíà íà ïîòðåáèòåëÿ, 
çà ïèòåéíî-áèòîâè öåëè äà ñå 

èçïîëçâà áóòèëèðàíà âîäà îò 
òúðãîâñêàòà ìðåæà.

Ïðè ïîëçâàíå íà âîäà îò 
ðåçåðâíè ñúäîâå, ñúùàòà ïðå-
äè êîíñóìàöèÿ ñëåäâà äà ñå 
ïðåâàðÿâà.

Ä-ð  Ñâåòëà  ÀÍÃÅËÎÂÀ
Äèðåêòîð íà Ðåãèîíàëíà 

çäðàâíà èíñïåêöèÿ-Äîáðè÷

Îêðúæíèÿò ñúä â Äîáðè÷ 
ïðèêëþ÷è ðàáîòàòà ñè ïî 
Îáðàçîâàòåëíàòà ïðîãðàìà 
„Ñúäåáíàòà âëàñò - èíôîð-
ìèðàí èçáîð è ãðàæäàíñêî 
äîâåðèå. Îòâîðåíè ñúäèëèùà 
è ïðîêóðàòóðè“ çà ó÷åáíàòà 
2019/2020 ãîäèíà. Â îáó÷å-
íèåòî ñå âêëþ÷èõà áëèçî 
100 äåñåòîêëàñíèöè îò Ïðî-
ôåñèîíàëíàòà ãèìíàçèÿ ïî 
àãðàðíî ñòîïàíñòâî /ÏÃÀÑ/ è 
Ïðîôåñèîíàëíàòà ãèìíàçèÿ 
ïî òðàíñïîðò, îáñëóæâàíå 
è ëåêà ïðîìèøëåíîñò /ÏÃ-
ÒÎËÏ/.  Âñè÷êè  òå ùå ïîëó-
÷àò óäîñòîâåðåíèÿ çà ó÷àñòè-
åòî ñè â ïðîãðàìàòà. Çàðàäè 
âúâåäåíàòà èçâúíðåäíà åïè-
äåìè÷íà îáñòàíîâêà îáà÷å 
òàçè ãîäèíà ñâèäåòåëñòâàòà 
çà óñïåøíî ïðåìèíàò êóðñ 
íà îáó÷åíèå íÿìà äà áúäàò 
âðú÷âàíè íà ãèìíàçèñòèòå 
îôèöèàëíî â Ñúäåáíàòà ïàëà-
òà. Óäîñòîâåðåíèÿòà ñà ïðå-
äîñòàâåíè íà ðúêîâîäñòâàòà 
íà äâåòå ó÷èëèùà è ùå áúäàò 
ðàçäàäåíè íà ó÷åíèöèòå â 
ïîäõîäÿù ìîìåíò. Íàðåä ñ 
óäîñòîâåðåíèÿòà, âñåêè îò 
ìëàäåæèòå ùå ïîëó÷è è èç-

äàíèå íà Êîíñòèòóöèÿòà íà 
Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ.

Â ðàìêèòå íà îáó÷åíèåòî 
ñè â Îêðúæíèÿ ñúä ãèìíà-
çèñòèòå áÿõà çàïîçíàòè ñúñ 
ñòðóêòóðàòà íà ñúäåáíàòà 
ñèñòåìà, ñòàòóòà íà ìàãèñò-
ðàòèòå, ñ âèäîâåòå äåëà, 
ðàçãëåæäàíè â ñúäèëèùà-
òà. Â ëåêöèîííèÿ êóðñ áå 
âêëþ÷åíà òåìàòà „Òðàôèê 
íà õîðà“ ñ àêöåíò âúðõó íàé-
÷åñòî ñðåùàíèòå ðèñêîâè 
ñèòóàöèè çà ïîïàäàíå â òðà-
ôèê è îñíîâíèòå ïðàâèëà çà 
ïðåäïàçâàíå. Âíèìàíèå áå 
îòäåëåíî íà ïðåñòúïëåíèÿ-
òà, ñâúðçàíè ñ íàðêîòèöè, 
íà âðåäàòà îò óïîòðåáà íà 
íàðêîòè÷íè âåùåñòâà, êàêòî 
è íà îïàñíîñòòà ïîä âëèÿíèå 
èëè çàðàäè çàâèñèìîñò îò 
óïîéâàùè âåùåñòâà äà ñå 
ñòèãíå äî èçâúðøâàíå íà 

ïðåñòúïëåíèå.
Óðîöèòå áÿõà ïðåäñòàâåíè 

îò ñúäèÿ Àäðèàíà Ïàíàéîòî-
âà, ñúäèÿ Ìèëåíà Õàðàëàì-
áèåâà è ñúäåáíèÿ ïîìîùíèê 
Âåíöèñëàâà Ïå÷àíñêà. Ãèì-
íàçèñòèòå ïðîÿâèõà èíòåðåñ 
êúì îáñúæäàíèòå òåìè, êàòî 
çàäàâàõà è äîïúëíèòåëíè 
âúïðîñè, ìåæäó êîèòî êàêâè 
ïðåäèçâèêàòåëñòâà ñðåùàò 
â ðàáîòàòà ñè ìàãèñòðàòèòå, 
îò êàêâî çàâèñè ðàçìåðúò íà 
íàëàãàíèòå íàêàçàíèÿ, êàêâî 
å óñëîâíî îñúæäàíå, êàêâà 
å ðàçëèêàòà ìåæäó êðàæáà 
è ãðàáåæ. Ïðè ïîñåùåíèÿòà 
ñè â Îêðúæíèÿ ñúä ìëàäå-
æèòå èìàõà âúçìîæíîñò äà 
âëÿçàò â ðîëèòå íà ñúäèè, 
ïðîêóðîðè, àäâîêàòè, èùöè 
è îòâåòíèöè è äà ðàçèãðà-
ÿò èìïðîâèçèðàíè ñúäåáíè 
ïðîöåñè.

БЛИЗО 100 ГИМНАЗИСТИ ОТ ДОБРИЧ ЩЕ 
ПОЛУЧАТ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА УСПЕШНО 
ПРЕМИНАТО ОБУЧЕНИЕ В ОКРЪЖНИЯ СЪД

ОТКЛОНЕНИЯ В 
КАЧЕСТВОТО ВОДАТА

1 321 СЕДМОКЛАСНИЦИ 
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Една от вечните книги в световната ли-
тература – “Малкият принц” на Екзюпери, 
прочетена и осмислена от шестокласниците 
от Клуб „Знаете ли български език?” към СУ 
„Св. Климент Охридски” в Добрич, ражда ин-
тересните ученически съчинения, представени 
в днешния брой. Средношколците искрено се 
вълнуват от темата за приятелството, от 
способността да откриеш и запазиш истин-
ските приятели.

Белите лястовици на Белите лястовици на 
ЕвропаЕвропа

Страница за литература, изкуство,Страница за литература, изкуство,
култура на млади талантикултура на млади таланти

ПриятелствотоПриятелството
Понякога се чувстваме самотни. Няма с кого да спо-

делим щастливите и тъжните си мигове. Няма рамо, на 
което да поплачем. Нужен ни е някой, на когото можем 

да се доверим, който няма 
да ни забие нож в гърба и 
който ще поплаче и ще се 
посмее с нас. Нужен ни 
е някой, който, каквото 
и да става, дори и в най-
трудните ни моменти ще 
е винаги насреща, за да 
ни подаде ръка и да ни 
помогне , който  ще ни 
покаже правия път и ще 
ни последва и в най-теж-
ките дни. Някой, който 
ще има специално място 
в сърцето ни. Този някой 
е истинският приятел. 
Приятелството е най-

значимото и ценно нещо 
в живота ни. То ни прави щастливи. Кара ни да се по-
чувстваме свободни. Пречи ни да се изолираме от света, 
когато сме тъжни и самотни.
В днешно време хората не ценят приятелството. Не 

обръщат внимание и на други важни неща като любо-
вта, семейството, знанията, съпричастността, състрада-
нието и др. Интересуват ги само материалните неща и 
дали ще ги харесат в социалните мрежи. Мислят си, че 
ако ги имат, ще са щастливи. Смятат, че с парите, кои-
то са неизменна част от живота ни, могат да си купят 
всичко, дори и ,,приятели”.
Но приятелите не са стока, която можеш да си купиш. 

За да направиш някого свой приятел, ти трябва да го 
„опитомиш“, казва лисицата на Малкия принц, да „се 
обвържеш“ с него, да почувстваш „необходимост“ от 
някой друг. Приятелите се печелят с доверие. Приятел-
ството е дълъг процес. То трябва да се „отгледа“, за да 
издържи на времето. Според А. П. Чехов: „Приятелство-
то е пътека, по която трябва да се върви ежедневно. Ина-
че тя се покрива с бурени…“. То е като цвете, за което 
трябва ежедневно да се полагат грижи. Приятелството 
е отговорност и себеотдаване на другия, да можеш да 
откликваш на потребностите на другия, дори ако те не 
съвпадат с твоите, да споделяш безкористно тревогите 
и радостите му, да го приемаш такъв, какъвто е, без да 
се опитваш да го променяш. Приятелството е умение 
да споделиш болката си и да разбереш страданието на 
другия. 
Истински богат е онзи, който има добри и верни 

приятели до себе си.
Мария Георгиева – 6. б клас

Приятел в нужда се познаваПриятел в нужда се познава
Имало едно време едно малко момиче, което било 

много трудолюбиво, но нямало приятели. А тримата 
му по-големи братя имали много приятели. Най-голе-
мият брат обичал много да лъже и с лъжата си намирал 
дружки. Я ги излъже, че живее в дворец, я, че има много 
пари. Вторият брат бил много разговорлив и сладкоду-
мен и омайвал с думи. Най-малкият брат бил много ху-
бав и всички го харесвали. Младото момиче било много 
срамежливо, но и много красиво. Правило много опити 
да се запознае с някого, но все не успявало. 
Минали години братята се оженили, някои вече има-

ли и деца, а момичето, което вече било мома, нямало 
никакви дружки. През един топъл летен ден красива-
та мома решила да си намери приятели, а може би и 
момък. Тръгнала из пазара в селото, но се засрамила 
и докато бързала да се скрие, паднала в една дупка. 
Викала, викала за помощ, но никой не я чувал. Не след 

дълго минало момиче и 
ù помогнало да излезе. 
Момата  била  страшно 
благодарна на момичето, 
че я е спасило. Всяка сед-
мица ходела да му носи 
плодове или цветя, за да 
се отблагодари. И така 
дълги месеци минавали и 
момата преодоляла срама 
си. С момичето станали 
приятели.
Една зима решили две-

те да отидат в гората на 
разходка. Младата мома 
се страхувала от голяма-
та ламя, която обитавала 
гората. Вървели доста, 
докато изведнъж младото 
момиче изчезнало. Мома-
та заплакала. Започнала да търси девойчето. Не минало 
много време и на пътя ù се изпречила ламята. Но преди 
да успее да стори зло на момата, на пътя се появил един 
ловец, който пазел гората. Той пронизал ламята с меча 
си и всички хора, които били нейни заложници, били 
освободени.
Момата се оженила за ловеца. Тя осъзнала, че не с 

измама се намират приятелите и че те не са, за да ги 
използваш. Всички трябва да знаят,че за верния приятел 
никога не може да се направи твърде много и че при-
ятел в нужда се познава. Братята ù осъзнали, че където 
са приятелите, там е богатството. 
И така всички заживели щастливо.

Никол Николова – 6. а клас

ПриятелствотоПриятелството
Приятелството е пре-

красно  нещо! Особено 
когато е истинско: без 
предателства , обиди  и 
лъжи. За мен пораждането 
му не е толкова лесно, но 
 опазването е, ако е от два-
ма, които са верни един 
на друг. 
Истинският  приятел 

е най-хубавото нещо! В 
днешно време хората се 
доверяват на “приятели”, 
които не могат да пазят 
тайни или не искат да го 
направят. Нараняваме се 
взаимно! Това нужно ли 
е?! При някои  идва този 
момент, при други – не. 
Когато намериш човека, с 
който мислиш, че можеш 
да бъдеш приятел и да му се довериш за каквото и да е 
било, но той не чувства същото за теб и ти забива нож 
в гърба. 
Когато имаш човек до себе си, който те подкрепя и 

защитава в трудни моменти, животът е много по-лесен! 
Няма нищо по-ценно на света от верен приятел!

Мила Чеварганова – 6. а клас

Приятелството в Приятелството в 
книгата ,, Малкият принц”книгата ,, Малкият принц”

,,Малкият принц” е от онези книги, които всеки 
трябва да прочете поне веднъж в живота си. Като я 
прочетем,  ще научим кои са истинските ценности в 
живота и смисъла на дълга и приятелството. Писателят 
ни оставя сами да разсъждаваме върху прочетеното и да 
си  направим своите изводи. 
Малкият принц среща лисицата, когато е много тъ-

жен. Вярвал е, че неговата роза е единствена и най-кра-
сива, а на земята вижда толкова много рози, които също 
са много красиви. Разговорът с лисицата променя отно-
шението му към красивите цветя.  Лисицата го моли да 
бъде опитомена – това означава да бъдат приятели. От 
нея научава как се изграждат връзки и приятелства. За 

нея смисълът на живота 
е да открива приятели. 
Хората са забравили за 
истинските приятелства, 
защото те не се купуват. 
От лисицата той разбира, 
че за приятелството се 
изисква търпение, отго-
ворност, време, ритуа-
ли, всеотдайност и много 
обич. Тя му обяснява, че 
неговата роза е капризна, 
често неблагодарна, но 
единствено негова, защо-
то е отгледана с много 
грижи, много любов и 
всеотдайност. Принцът 
научава, че всяко приятел-
ство е истинско, когато си 
свързан с някой, когото истински цениш и уважаваш. 
Когато се разделяш с приятел, тъгуваш.
Приятелството е неоценимо богатство, което ти 

подарява прекрасни мигове, които се превръщат в 
спомени. 
На раздяла лисицата подарява на принца своята тай-

на – ,,най-важното е невидимо за очите”. Дори когато 
са разделени, лисицата ще си спомня за принца винаги, 
щом види житните стъбла, които са като златото в 
косите му. Приятелството е в духа на човека, духът и 
приятелството се изграждат чрез уважение към хората 
и природата и с много отговорност. 
Приятелството е богатство,  което някога не оценява-

ме, но пазим дълбоко в сърцето си.
Даниъл Ангелов – 6. б клас

Приятелството - Приятелството - 
най-красивата тайнанай-красивата тайна
Всеки човек има трудни 

моменти. Има период, в 
който се чувства самотен 
или пък нежелан. Все няко-
га този период преминава. 
Болката изчезва с времето. 
Може би трябва някой, кой-
то да изслушва, да подкрепя 
и да дава съвет. Да бъде опо-
ра, да бъде приятел!
Приятелството е поведе-

ние, в което участва взаим-
ното доверие, което спо-
ред мен е и най-важно. Да 
знаеш,че има на кого да 
споделиш проблемите или 
пък радостта си ,без да се 
замисляш. Да знаеш,че няма 
да бъдеш наранен или от-
блъснат.
Взаимната подкрепа е, 

когато си тъжен или имаш 
проблем, да получиш съвет 
за това как да постъпиш. Да знаеш, че някой вярва в теб и 
знае, че ти можеш да се справиш. Да се радва и да плаче с 
теб. Да проявява разбирателство и състрадателност.
Приятелите да са искрени едни към други. Да не се лъжат, 

а да казват истината, независимо каква е тя. Да се уважават 
взаимно и да си помагат.
Не трябва да съдиш хората по начина, по който изглеж-

дат. Трябва да гледаш сърцето. То никога не лъже. Можеш 
да разбереш дали един човек е истински към теб от дейст-
вията му. Ако те защитава, винаги е до теб, не говори зад 
гърба ти, това е истинският приятел.
На скоро забелязах, че децата, които са с проблеми, много 

често ги делят от останалите. Защо?! Нима те нямат чув-
ства?! Нима не заслужават да бъдат обичани?! Не е редно да 
се постъпва така само защото са различни. Знам, че те най-
много имат нужда от приятел, имат нужда от човек, който 
да ги подкрепя и да ги приема такива, каквито са – със и без 
недостатъците! На този свят няма перфектни хора!
Всеки има нужда от приятел. Никой не може да живее без 

другар, с когото да върви напред! Нека да ценим приятели-
те, истинските приятели! Да ги обичаме силно, защото те са 
хората, без които животът няма да бъде толкова пълноценен 
и щастлив.

Аляра Тахирова – 6. в клас
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Селекцията в отбора на
Добруджа, който се стяга
за новия сезон във Втора
професионална лига, про-
дължава. Към състава се
присъединиха двама състе-
затели със солиден опит в
професионалния футбол.

Единият от тях е 28-го-
дишният нападател Илиян
Капитанов, за когото обс-
тановката на стадион
"Дружба" е добре позната
- през 2017 година той бе-
ше част от отбора, който
играеше в третия ешелон.
Роден е в Генерал Тошево
и започва да тренира в
местния Спортист, но още
на 12 години е привлечен
в школата на Черно море.
Шест години по-късно ве-
че е част от мъжкия тим на
"моряците". В професио-
налната си кариера е но-
сил още екипите на Люби-
мец, Созопол, Ботев (Гълъ-
бово), Оборище (Панагю-
рище). За последно играе-
ше в ловешкия Литекс.

Другото попълнение -

ИЛИЯН КАПИТАНОВ ОТНОВО
ОБЛИЧА ЕКИПА НА ДОБРУДЖА

БОТЕВ (ПЛОВДИВ) СЕ НАСОЧВА КЪМ
АТАНАС ИЛИЕВ

Централният нападател
на Монтана - добричлията
Атанас Илиев, е пред тран-
сфер в Ботев (Пловдив),
твърди "Котаспорт". Прего-
ворите между двете стра-
ни са в много напреднала
фаза. Ръководството на
"канарчетата" очаква в
следващите дни отговора
на 25-годишния добруджа-
нец, към когото има инте-
рес и от други отбори.

Желанието на Ботев е да
привлече Илиев, за да уве-
личи конкуренцията в
офанзивен план. Старши
треньорът на "канарчетата"
Ферарио Спасов иска през

ДОБРИ НОВИНИ ЗА ЛЕВСКИ
ПРЕДИ СБЛЪСЪКА С ЦСКА-СОФИЯ

Двама от основните
футболисти на Левски -
капитанът Живко Мила-
нов и нападателят
Найджъл Робърта, са на-
пълно възстановени и
ще са готови за събот-
ния мач с ЦСКА-София.
Двамата пропуснаха
последния шампионатен
двубой срещу Арда, но
във вторник проведоха
пълноценна тренировка
със своите съотборници.
Миланов все още не е
играл за Левски от под-
новяването на шампио-
ната, но се очаква в съ-
бота да изведе "сините"
с капитанската лента.

Другата добра новина
за новия наставник на
тима Георги Тодоров е,
че за мача с ЦСКА-Со-
фия ще може да разчи-
та и на Иван Горанов.

халфът Цветан Илиев, е на
30 години и идва от  Чер-
номорец (Балчик), чийто
екип носеше в продълже-
ние на три години във Вто-
ра лига. Той е играл чети-
ри сезона в първия ни
ешелон с отборите на
Светкавица (Търговище) и
Нефтохимик.

Срещите от първия кръг
на първенството ще бъдат
на 25-26 юли. Дотогава
момчетата на Светослав

Левият бек пропусна дву-
боя с Арда поради нака-
зание, но за дербито ще
е на линия.

Междувременно ПФК
Левски се раздели със
спортния директор Ивай-
ло Петков по взаимно
съгласие. Петков беше
назначен на поста на 13
юни 2019 година. "Искам
да благодаря на собстве-
ниците - г-н Божков, г-н
Попов и г-н Ганев, които
ме поканиха и ми дадоха
възможността да работя в
най-големия клуб в Бъл-
гария. Благодаря на из-
пълнителния директор Па-
вел Колев и на колегите
от администрацията в клу-
ба, с които имах възмож-
ността да работя ползот-
ворно и създадохме стра-
хотен екип. С треньорско-
то ръководство работехме

в пълен синхрон и разби-
рателство, с визия за
един дългосрочен проект,
а именно - силен Левски.
Всяко едно решение, ко-
ето съм взел по време на
своя престой, е било ви-
наги с цел доброто и пра-
вилното развитие на клу-
ба в дългосрочен план.
Благодаря и на футболис-
тите от представителния
отбор за честните и иск-
рени отношения помежду
ни. Благодаря и на се-
мейството си, което ме
подкрепяше непрестанно
в тежките моменти. В
Левски оставям много
добри приятели и прек-
расни спомени. Пожела-
вам много успехи и ра-
достни моменти на най-
вярната и многобройна
публика в България", за-
яви Ивайло Петков.

Петров ще изиграят 6 кон-
троли, като първата ще е
24 юни на стадион "Друж-
ба" с Пирин (Благоевград).
Три дни по-късно е про-
верката със Созопол, на
4 юли - с Несебър, на 11
юли - с дублиращия тим на
Лудогорец (Разград), а на
15 юли - с Нефтохимик.
Последната контрола ще е
на 18 юли с юношите до
19 години на Черно море
(Варна). БАЙЕРН Е ШАМПИОН ЗА 30-И ПЪТ

Байерн (Мюнхен) отново
е шампион на Германия.
Хегемонът в Бундеслигата
спечели титлата за осми
пореден и общо 30-и път
след успех с 1:0 при госту-
ването си на Вердер (Бре-
мен). Роберт Левандовски
отбеляза своя гол №31, за
да узакони доминацията на
баварския гранд, който си
осигури първото място два
кръга преди края на сезо-
на. Отборът на Ханзи Флик
има с 10 точки повече от
втория Борусия (Дорт-
мунд), който не може да
стопи изоставането си.

Успехът на "Везерщади-
он" не дойде лесно, макар
че Байерн беше господар
на терена през цялото
време. Левандовски се
разписа малко преди по-
чивката, но в 79-ата ми-
нута Алфонсо Дейвис по-
лучи червен картон, а в
последните секунди на ре-
довното време блестяща
намеса на Мануел Нойер
попречи на Юя Осако да
изравни и да отложи
празненствата. Байерн е
в серия от 11 шампионат-
ни победи, 7 от които след
подновяването на първен-
ството през май.

Байерн бързо притисна
домакините в търсене на
ранен гол. Защитата на
Вердер изглеждаше неор-
ганизирана, но устоя на
първоначалния натиск. В
9-ата минута Битенкурт
центрира към далечната
греда и там Гебре Села-
сие засече от въздуха, но
ъгълът беше прекалено
малък и топката излезе в

аут. Баварците отговори-
ха с удар на Коман, който
също не попадна в очерта-
нията на вратата. В среда-
та на полувремето Кимих
нацели гредата, но стра-
ничният рефер беше вдиг-
нал флага за засада.  В 24-
ата минута Мюлер намери
Коман, а французинът
стреля неточно с глава.
Малко преди почивката ба-
варците все пак стигнаха
до гол. Боатенг копна към
Левандовски, той овладя
топката на гърди и я прати
във вратата.

След почивката Байерн
доминираше изцяло и в
55-ата минута Левандовс-
ки красиво отклони топка-
та във вратата с пета, но
този път имаше засада и
резултатът остана 1:0.
След час игра Лева нап-
рави пропуск с глава от
няколко метра, а малко
по-късно Павар беше бли-

зо до гол с изстрел от да-
лечна дистанция. Мюнхен-
ци с лекота стигаха до на-
казателното поле, но все
нещо не им стигаше, за да
отбележат решаващия вто-
ри гол. В 79-ата Алфонсо
Дейвис получи пресилен
втори жълт картон и Ба-
йерн остана в намален
състав, но времето до
края не беше много. В 90-
ата минута японският на-
падател Осако отправи
много коварен удар с гла-
ва и принуди Нойер да де-
монстрира великолепния
си рефлекс.

Голямата цел пред бавар-
ците е да приключат кам-
панията с требъл. На 4 юли
те ще играят във финала за
Купата на Германия срещу
Байер (Леверкузен), а в
Шампионската лига са поч-
ти сигурни четвъртфиналис-
ти, след като сразиха Чел-
си с 3:0 в Лондон. sportal.bg

US OPEN ЗАПОЧВА БЕЗ ПУБЛИКА НА
31 АВГУСТ

US Open ще се проведе
между 31 август и 13 сеп-
тември в Куинс, Ню Йорк,
като няма да бъдат допус-
кани фенове по трибуните.
Новината бе потвърдена от
губернатора на Голямата
ябълка Андрю Куомо. Той
допълва, че Американска-
та тенис асоциация ще
направи всичко възможно
да осигури предпазни
средства и ще предприе-
ме всички необходими
предпазни мерки, за да не
се чувстват играчите и
щабовете им застрашени.
На място ще бъдат праве-
ни тестове, допълнителна
дезинфекция, повече
пространство в съблекал-
ните и осигурен подслон
и транспорт.

Друг е въпросът обаче
колко от големите звезди
ще вземат участие. Засе-
га първата обявила отсъс-
твието си е Симона Ха-

следващия сезон да може
да разчита на него и на
Флорент Боджадж.

Кариерата на Атанас

Илиев преминава през от-
борите на Черно море и
Добруджа, преди той да
заиграе в Монтана.

леп. Втората в световна-
та ранглиста по тенис
обяви, че смята да участ-
ва единствено на състе-
зания в Европа до края
на годината след подно-
вяването на сезона, кой-
то беше прекъснат през
март заради разпростра-
нението на Ковид-19 и на
този етап е спрян до края
на юли. "Не мисля да
участвам при тези усло-
вия. Не става въпрос са-
мо за пандемията, но и
заради риска, свързан с
пътуването, карантината
и евентуалните промени,
които може да бъдат на-

ложени по време на тур-
нира. Знам, че организа-
торите и спонсорите ис-
кат турнирите да се игра-
ят и много тенисисти пре-
минават през труден пе-
риод, но това е лично ре-
шение, което всеки тряб-
ва да вземе за себе си.
Важно е да се разбере,
че всеки играч има раз-
лични нужни и трябва да
направим оптималното
за нашето здраве и ка-
риера", коментира Халеп
за "Ню Йорк Таймс". Ре-
шението на румънката
означава, че тя може да
се завърне на корта за
пренасрочения за края
на септември "Ролан Га-
рос", след което със си-
гурност ще пропусне
Азиатския тур на УТА
през октомври.

ДИАМАНТЕНАТА ЛИГА СЕ ЗАВЪРНА
Диамантената лига най-

накрая се завърна след
пандемията от коронави-
рус. Веригата стартира в
Осло с "Невъзможните иг-
ри", които се проведоха
без публика и при съвсем
различни условия от обик-
новено. Състезанието в
Осло започна с национа-
лен рекорд на Филип Ин-
гебрицен на 2000 метра.
Норвежецът спря хроно-

метрите на 2:16.46 мину-
ти, което е още негов ли-
чен рекорд и най-добър
резултат в света за сезо-
на. Световният рекорд на
2000 метра е 2:12.18 мину-
ти на Себастиан Коу от
1981 г.

Във втората дисциплина
от официалната програма
също имаше национален
рекорд на Норвегия. Пос-
тави го Лине Клостер на

200 метра с препятствия -
26.11 секунди.

Бившият европейски ре-
кордьор в маратона Сон-
дре Норстад Моен избяга
25 000 метра на стадион
"Бислет" в Осло за
1:12:46.5 часа. Този резул-
тат е по-добър от евроеп-
йския рекорд в дисципли-
ната на германеца Стефан
Франке от 1:13:57.6 часа
от 1999 г.www.centersport.org

В центъра на спортния
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Убеден съм, че по-голяма част от нас - хората, сме си
задавали въпроса - на фона на цялата вселена, на цяло-
то мироздание, на целия безкрай - какво сме ние всъщ-
ност? Нищожна прашинка от гледна точка на цялото или
разумно същество, от което зависи всичко? Материя, об-
разувала се след Големия взрив или  енергия,  облечена
в материя? Разбира се, че  тези от нас, които имат же-
лание и вътрешна необходимост да навлязат по-дълбоко
в това знание, се сблъскваме с различни понятия, като
материя, маса, енергия или сила.

Имаме желание да си представим и опишем всичко с
нашето логично мислене. Имаме желание да разберем и
си обясним процесите, през които преминава и ще пре-
мине човечеството и всеки един от нас.  А това всъщ-
ност възможно ли е? Не е ли утопия, която учените и ние
с тях се опитваме да достигнем и да си обясним необяс-
нимото. Каква е тази сила,  която поддържа всичко? Как
и по какъв начин съществуват в хармония различните
нива на неживата, растителната, животинската и човеш-
ката природа? Кое кара атомите, молекулите, кристал-
ните структури, растенията, животните и човека да съ-
ществуват в абсолютен порядък, до такава степен, че и
за най- "незначителното" растение или животно да има
място под слънцето. Събитията, които се случват, случайни
ли са, или са продукт на закони и сили, движещи цялото
Мироздание? В исторически порядък са се оформили мно-
го теории и дори доказателства, но все още не сме достиг-
нали до изходната точка, за да разберем смисъла.

Като най-древна наука, Кабала обяснява, че основа на
съществуването на материята се явява желанието за нас-
лаждение. Разбира се, че се има   впредвид желанието
като сила, а не като осъзнато действие. Това е силата,
която държи цялата материя. Ние съществуваме в поле
от енергия, в което от най-малката частица, атома, моле-
кулата, та до макро космоса, материята се явява жела-
ние за наслаждение.  Това не значи, че желанието е
винаги осъзнато, че съществува някакъв разум, който
избира възможности и варианти на съществуване.

Според Кабала, желанието само по себе си е първич-
но, а материята се образува от него в нашия свят като
обвивка, която просто изразява силата и вида на това
желание. Да, това е малко изненадващо и сложно за
разбиране, предвид наличието на многото теории. Из-
конният въпрос за това, кое е първично "яйцето или ко-
кошката", винаги е вълнувал желаещите да разберат све-
та, в който живеем. Тук ще възникнат  много въпроси и
теории за оборване на това твърдение.

Когато започнах да пиша тази статия, усещах, че няма
да е лесно за обяснение това, което е написано в Каба-
ла, но желанието ми се оказа по-силно от съмнението.
Това желание породи в мен мисъл, която в съчетание с
моя разум, чувства и знания, оформи онова, което беше
залегнало в моето желание. Как мислите, дали такъв е
порядъкът на всичко, което правим?

Знам, че за много хора този тип разсъждения ще изг-
леждат излишни, ненужни, безсмислени, пораждащи до-
ри снизходителни усмивки. Няма нищо от реалния жи-
вот, ще кажете. Теории, предположения и нищо повече.
За какво ми е нужно това? Особено в днешно време да
философстваме на тема: "Какво  всъщност е  желание-
то?", като че ли някак си е отдалечено от реалността.
Днес мислим основно как да запазим здравето си, рабо-
тата си. Как в тази криза да оцелеем? И все пак, ако
имате търпението да прочетете статията до край, още
повече - ако тя подбуди във вас желание да прочетете и
какво е написано в древните кабалистични източници,
ще разберете, че написаното не е философстване, а ре-
алност, в която съществуваме. Реалност, която - ако я
разкрием и особено ако я осъзнаем, ще разберем, че тя
ни води в посока, в която да се чувстваме по-добре.

От векове, та до наши дни, учени и изобретатели са се
опитвали да конструират вечния двигател, без да са по-
дозирали, че той съществува. Макар неосъзнато от нас,
ние сме му дали име - желание за наслаждение!

В исторически порядък от време, желанието за нас-
лаждение всъщност движи цялото човечество и не нап-
разно можем да го наречем  "перпетуум мобиле". Колко-
то по-големи желания имаме, толкова стремежът към на-
пълването им ни движи по стълбата на еволюцията. Предс-
тавете си, че имахме само базовите желания - за храна,
секс, дом и семейство. В такъв случай не бихме се разли-
чавали съществено от животните!  Постепенно в нас обаче
са се развили желанията за богатство, власт, знания и
всичко това ни е движело в еволюционното ни развитие.

Когато търсих в Уикипедия и в тълковния речник как
точно е описано  понятието "желание", някак си не оста-
нах удовлетворен. В тълковния речник пишеше, че  това
е " Вътрешен стремеж към осъществяване на нещо. Же-
лание за работа. Желание за живот"... и  толкова! А мо-
же би и не е необходимо повече да се пише? Но ако се
огледаме в Природата, ще видим, че желанието същест-
вува във всички нива, започвайки от неживата, расти-
телната, животинската  и човешка природа. Природата
се е постарала да го имплантира във всичко съществу-
ващо в нашата Вселена.

На неживо ниво атомите, молекулите, кристалните
структури желаят да запазят  състоянието си.

Растенията - всяко от тях желае светлина, вода и хра-
нителни вещества. Животните - желаят същото, макар
техните желания да са на по-високо ниво на развитие. И
тъй като при тях желанията действат неосъзнато, сме ги

ЖЕЛАНИЕТО - ОСНОВА НА НАШИЯ  ЖИВОТ
МЕЖДУНАРОДНА АКАДЕМИЯ ПО КАБАЛА

Срокове за заплащане
на местни данъци и такси

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На 30 юни изтича срокът, в който гражданите зап-
лащат първа вноска за данък върху превозните сред-
ства /ДПС/ за 2020 г. На същата дата изтича срокът,
в който се плаща първа вноска за данък върху нед-
вижимите имоти /ДНИ/ и такса за битовите отпадъци
/ТБО/ за 2020 г. На предплатилите до 30 юни 2020 г.
задълженията за ДНИ, ТБО и / или ДПС за цялата
2020 година се прави 5% отстъпка. На 31 юли 2020 е
крайният срок, в който се заплаща трета вноска за
патентен данък за тази година.

Задълженията се изпълняват доброволно в закон-
но установените срокове чрез плащане:

--- касово - в касата на дирекция "Местни данъци и
такси" към Община град Добрич на адрес: ул. " Неза-
висимост " № 7, етаж 3, стая 313 с работно време
8.00 до 16.00 часа;

- в касите на Easy Pay в цялата страна;
- в касите на Fast Pay в цялата страна;
- в касите на "Български пощи " ЕАД в цялата страна.
--- безкасово - с пощенски запис или с платежно

нареждане /вносна бележка/ чрез банка по:
 IBAN сметка -BG 06 SOMB 9130 84 10000644
" Общинска банка " АД - Добрич, банков код   -

SOMBBGSF
код за вид плащане - патентен данък

-  44 14 00
код за вид плащане - данък върху недвижимите

имоти  -  44 21 00
код за вид плащане - такса за битови отпадъци

 -  44 24 00
код за вид плащане - данък върху превозните сред-

ства  -  44 23 00
--- по електронен път - за регистрирани клиенти в

ePay.bg.
Справки за задълженията за 2020 година могат

да се правят на място в дирекция "Местни данъци
и такси" към Община град Добрич, на телефони 058/
603 196 и 058/602 314 и на интернет страницата на
общината с адрес www.dobrich.bg.

Проверката на задълженията се извършва по еди-
нен граждански номер /ЕГН/, личен номер на чужде-
нец /ЛНЧ/ или единен идентификационен код /ЕИК/,
персонален ПИН код и код за сигурност. Задължени-
те лица ще получават персоналните си ПИН кодове
от служителите в дирекция МДТ лично с представе-
на лична карта за физическите лица и лично с пред-
ставена лична карта от представляващия за юриди-
ческите лица.  Упълномощени лица също могат да ги
получат, но с нотариално заверено пълномощно и
лична карта на упълномощеното лице. Кодът за си-
гурност е случаен и съдържа поредица от пет симво-
ла, които трябва да бъдат въведени от клавиатурата
точно - букви на латиница и цифри.

УС на ПКК "Красен",
с ЕИК 834025000, свиква ГОДИШНО ОТЧЕТНО

ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ, което ще се проведе
на 05.07.2020г. в 08.00 часа в с. Красен, общ. Ген
Тошево, зала I етаж на читалище "Йордан Йовков"

ПРИ СЛЕДНИЯТ ДНЕВЕН РЕД:
1. Утвърждаване решения на УС за приемане на

нови член-кооператори и освобождаване на член-
кооператори.

2. Отчетен доклад на УС за годишната дейност на
кооперацията за 2019г. Изслушване заключения на КС.

3. Отчетен доклад на КС за дейността му за 2019г.
4. Приемане на ГФО на кооперацията за 2019г. и

вземане на решение относно финансовия резултат
за 2019г.

5. Вземане на решение за освобождаване от
отговорност на членовете на УС, Председателя на
кооперацията и членовете на КС.

6. Прекратяване на пълномощията на членовете
на УС, КС и Председателя, поради изтичане на
мандата.

7. Вземане на решения за определяне броя на
членовете на УС и КС.

8. Избор на УС
9. Избор на Председател
10. Вземане на решение за даване на мандат на

УС за сключване на договори  с ДФ "Земеделие", за
сключване на договори за доставка на материали,
за реализация на продукция, за закупуване на ССТ,
за бракуване и продажба на ДМА, за разпореждане
с движимо и недвижимо имущество на кооперацията,
за сключване на договори с търговски банки,
кредитни институции и други.

11. Текущи.
При липса на кворум на основание чл. 17, ал.2 от

ЗК, събранието ще бъде проведено на същият ден в
09.00 часа на същото място при същият дневен ред.

                                УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ПОКАНА

нарекли природни инстинкти. Ръководени от тези жела-
ния, всички създания на неживо, растително и животин-
ско ниво живеят в съвършена хармония помежду си, до
появата на човека. Същество, което е животно по своята
същност и в същото време притежава нещо уникално -
разум.

Нека помислим - каква роля играе желанието в живота
на човека? Можем ли да си представим своя живот без
нито едно желание? Невъзможно е. Всичко би загубило
смисъл - просто нашето съществуване би било невъз-
можно. Най-често използваната дума в речника ни е "ис-
кам". Искам това, искам онова, искам  искам  искам!
Именно благодарение на желанието, човечеството се е
развивало, извършвало  е своите открития, променяло е
обществените строеве. Ако разграничим желанията, по-
родени от природните инстинкти, от тези на човека, мо-
жем спокойно да наречем последните - егоизъм. А той,
егоизмът е присъщ само на човека и - въплътен в негови-
те желания, непрекъснато нараства, достигайки своя връх
в наши дни. Именно егоизмът е причина за връхлетялата
ни криза и застой във всички сфери на нашия живот -
икономика, взаимоотношения, семейство, образование,
култура, екология. Независимо от това как постъпваме,
ние го правим, за да напълним своите желания, за да се
чувстваме добре и то често за сметка на другите. А мо-
же ли да има  друг вариант? Може ли да е не за сметка
на другите, а в полза на другите? Да, може! Според нау-
ката Кабала, трябва да променим посоката на желание-
то с намерение към другите.

През последните години учените, в своите изс-
ледвания, са достигнали до пределите на материята, осъз-
навайки, че извън нея съществува нещо, което не може
да бъде изследвано, дори с най-прецизната апаратура.
Нещо, което може би е породило нашата Вселена и всич-
ко съществуващо в нея. Нещо, което е създало желание-
то, като вечен двигател на развитието. Дали, обаче, пра-
вилното използване на желанията ще ни доведе до ка-
тастрофа и самоунищожение, или ще ни накара да се
замислим и да трансформираме ненаситното егоистично
желание в алтруистично - това до голяма степен зависи
от нас. До колко желанията ни ще са  обърнати в полза
на обществото, без егоистичен разчет, до толкова и об-
ществото, а и всеки един от нас, ще се чувства като
неразделна, интегрална  част от общата Природа.

                                               Георги ГРАДИНАРОВ

Управителният съвет на ЗК
"Възраждане" село Паскалево, община

Добричка свиква своите член-
кооператори на годишно отчетно -

изборно събрание на 04.07.2020 година от
9.00 часа  в стола на кооперацията при

следния
ДНЕВЕН РЕД

1. Приемане и освобождаване на член-
кооператори.

Докладва: Председателят
2. Отчетен доклад на УС и КС за дейността на

кооперацията през 2019 г. и приемане на годишния
финансов отчет.

 Докладва: Председателят на УС и КС
3. Вземане на решение за даване мандат на УС

за сключване на договори с
ДФ "Земеделие", банки и други кредитни

институции за теглене на кредити, сключване на
договори за доставка на материали, реализация на
продукция и други през стопанската 2020 година.

Докладва: Председателят
4. Вземане решение за продажба на активи, а

при теглене на кредити -залагането им като
обезпечение.

Докладва: Председателят
5. Провеждане на избор за попълване състава на

Управителния съвет.
Докладва: Председателят

6. Разни.
От  УС на ЗК "Възраждане"
ЗАБЕЛЕЖКА: За живущите член-кооператори в

град Добрич
ще има осигурен превоз в 8.30 часа пред

Стоматологична поликлиника.
Ако в  9.00 часа няма необходимия кворум,

събранието ще се проведе един час по-късно.

 О  Б  Я  В  А

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

ГАЗ/БЕНЗИН, цена: 2100 лв.
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МАЛКИ ОБЯВИ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÈ ÈÌÎÒÈ

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

ÄÀÂÀÌ ÏÎÄ ÍÀÅÌ äâó-
ñ ò à å í ,  ï î ë ó î á ç à â å ä å í 
àïàðòàìåíò. Èäåàëåí öåí-
òúð, äúëãîñðî÷íî. òåë.: 
0899991848 2-5

ÏÐÎÄÀÂÀÌ ìèêðîâúëíîâà 
ôóðíà Panasonic ñ ãðèë, ìå-
õàíè÷íà - öåíà 50 ëâ., è êà-
ôå-ìàøèíà BOSH ñ ôèëòðè 
è êàíà - öåíà 20 ëâ.   GSM: 
0892393907. 1-5

ÏÐÎÄÀÂÀÌ äâîðíî ìÿñòî 
1200 êâ.ì. â Ãààçè áàáà. 
Öåíà ïî äîãîâàðÿíå. Òåë.: 
0886 762 469. 8-20

ÏÐÎÄÀÂÀÌ 4 äêà äâîðíî 
ìÿñòî â ñåëî Îäðèíöè, ñ 500 
êâ.ì. ëîçå, êëàäåíåö, îâîù-
íè äúðâåòà, çàãðàäåíî. Òåë. 
0899 887438. 7-20

Ï Ð Î Ä À Â À Ì  ä â î ð í î 
ìÿñòî â ñ. Äðîïëà, 1500 
êâ.ì. Òåë. 0885 103772.
 4-5

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

Ï Ð Î Ä À Â À  à ï à ð ò à -
ìåíò 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, øè-
ðîê öåíòúð. Áåç ïîñðåäíèê! 
äñ

Ï Ð Î Ä À Â À Ì  ì à ñ è â í à 
êúùà 100 êâ.ì â ñ. Äúáðàâà 
ñ äâîðíî ìÿñòî 1300 êâ.ì, â 
öåíòúðà. Öåíà ïî äîãîâàðÿ-
íå. 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. Êóïó-
âà ÷àñòè îò íåðàçäåëåíè, 
íåóðåäåíè è ñïîðíè èìî-
òè. Òåë. 0886 733 429

ÊÓÏÓÂÀÌ çåìÿ áåç ïî-
ñðåäíèê. Òåë. 0888 38 55 
59. âä

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

ÊÓÏÓÂÀÌ çåì. çåìÿ áåç 
ïîñðåäíèê â ñ. Ëÿñêîâî 
èëè ðàéîíà. Òåë. 0888 385 
559. â

ÇÀÌÅÍßÌ

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

ÏÎÄ ÍÀÅÌ

ÄÀÂÀÌ ïîä íàåì îáçàâå-
äåí è ôóíêöèîíèðàù ìàãà-
çèí 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 ìàãà-
çèí 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 ðå-
ïåòèöèè 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 Ôà-
áèÿ, 1.9, äèçåë. Òåë.: 0895 
455 627. 1-10

ÏÐÎÄÀÂÀÌ ï÷åëíè îò-
âîäêè, 4 ðàìêè, ìíîãîêîð-
ïóñíè. Òåë. 0888 867 206. 
3-10

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

Ðàáîòà ïðåäëàãà íàäîì-
íî ñ õàðòèåíè èçäåëèÿ-ðÿ-
çàíå , ëåïåíå è äðóãè-òåë. 
0877790829. 4-5

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

Íà 15 þíè åêèïúò íà 
Îáëàñòåí èíôîðìàöèî-
íåí öåíòúð – Äîáðè÷, 
ïðîâåäå ïúðâàòà ñè èç-
íåñåíà ïðèåìíà â îá-
ëàñò Äîáðè÷ â ÷åðíî-
ìîðñêàòà îáùèíà. Áëè-
çî 20 äóøè ïîëó÷èõà 
áåçïëàòíà åêñïåðòíà 
èíôîðìàöèÿ çà âúçìîæ-
íîñòèòå çà ôèíàíñèðàíå 
íà ïðîåêòíè èäåè ÷ðåç 
åâðîïåéñêèòå ôîíäîâå.

Èíòåðåñúò íà ïîñåòè-
òåëèòå áå íàé-âå÷å êúì 
ìåðêèòå ïî Ïðîãðàìàòà çà 
ìîðñêî äåëî è ðèáàðñòâî 
2014-2020 ã. çà ïðåîäîëÿ-
âàíå íà èêîíîìè÷åñêèòå 
ïîñëåäñòâèÿ îò ïàíäåìèÿ-
òà COVID-19, íàñî÷åíè 
êúì ñîáñòâåíèöè íà ðèáî-
ëîâíè êîðàáè, ðèáàðè, 
ïðåðàáîòâàòåëíè ïðåä-
ïðèÿòèÿ íà ïðîäóêòè îò 
ðèáîëîâ è àêâàêóëòóðè, 

êàêòî è ïðîèçâîäèòåëè 
íà ðèáà è äðóãè âîäíè 
îðãàíèçìè. 

Ïîëó÷åíè áÿõà çàïèò-
âàíèÿ çà ôèíàíñèðàíå 
í à  í å ï ð à â è ò å ë ñ ò â å í è 
îðãàíèçàöèè,  îáðàçî-
âàòåëíè èíñòèòóöèè è 
ìèêðî ôèðìè â îáùèíà 
Êàâàðíà.

 Åêñïåðòèòå èíôîðìèðà-
õà è çà âúçìîæíîñòèòå çà 
ôèíàíñèðàíå êúì Ìåñòíà-

òà èíèöèàòèâíà ðèáàðñêà 
ãðóïà „Øàáëà-Êàâàðíà-
Áàë÷èê“ â èçïúëíåíèå íà 
îäîáðåíàòà Ñòðàòåãèÿ çà 
ìåñòíî ðàçâèòèå.

Îòãîâîðåíî áå è íà âú-
ïðîñè çà ïðåäñòîÿùè âúç-
ìîæíîñòè  çà ôèíàíñèðàíå 
äî êðàÿ íà 2020 ã. çà ïîä-
êðåïà íà çåìåäåëñêèòå 
ïðîèçâîäèòåëè ïî Ïðîãðà-
ìàòà çà ðàçâèòèå íà ñåë-
ñêèòå ðàéîíè 2014-2020 ã. 

ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА НА ОБЛАСТНИЯ 
ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В КАВАРНА

Àðåñòóâàíèÿò ä-ð Àðòóð 
Ïîëøèêîâ îò õèðóðãè÷íîòî 
îòäåëåíèå â äîáðè÷êàòà 
áîëíèöà ïðåäñòîè äà áúäå 
ïðèâëå÷åí êúì íàêàçàòåëíà 
îòãîâîðíîñò çà ðàçïðîñòðà-
íåíèå íà  ìàòåðèàëè ñúñ 
ñåêñóàëíà åêñïëîàòàöèÿ 
íà äåöà. Òîâà ñúîáùèõà îò 
Àïåëàòèâíàòà ïðîêóðàòóðà. 
Ä-ð Ïîëøèêîâ áå çàäúðæàí 
â÷åðà ðàíî ñóòðèíòà â äîìà 
ñè îò ñëóæèòåëè íà ñåêòîð 
„ÁÎÏ“ â Äîáðè÷ êúì ÃÄ íà 
ÁÎÏ â ÌÂÐ, ñëåä êàòî å 
çàñå÷åí äà ðàçïðîñòðàíÿâà 
ïîðíîãðàôñêè ìàòåðèàëè 
îò áîëíèöàòà, â êîÿòî ðà-
áîòè ïî âðåìå íà íîùíè 
äåæóðñòâà. 

Ðàéîííàòà ïðîêóðàòóðà 
â Äîáðè÷ âå÷å ãî å ïðè-
âëÿêëà êúì íàêàçàòåëíà 
îòãîâîðíîñò ïî äîñúäåáíî 
ïðîèçâîäñòâî, îáðàçóâàíî 
çà ïðåñòúïëåíèå ïî ÷ëåí 
159, àë. 4, âúâ âðúçêà ñ àë. 
2 îò ÍÊ, èçâúðøåíî êàòî 
ïðîäúëæàâàíî äåÿíèå. 

Ïðåñòúïíàòà äåéíîñò íà 
õèðóðãà å áèëà óñòàíîâåíà 
îò îòäåë „Êèáåðïðåñòúï-
íîñò“ â ÃÄ ÁÎÏ, ñëåä êàòî å 
çàñå÷åí IP-àäðåñ, îò êîéòî 
ñå òåãëÿò è ðàçïðîñòðàíÿ-
âàò ôàéëîâå, ïðåäñòàâëÿ-
âàùè ñåêñóàëíà åêñïëî-

àòàöèÿ íà äåöà, íÿêîè îò 
êîèòî íà âèäèìà âúçðàñò 
ïîä 14 ãîäèíè. IP-àäðåñúò 
ñå îêàçâà íà îòäåëåíèå â 
äîáðè÷êàòà áîëíèöà. Ïî 
ðàáîòíèòå ãðàôèöè â îòäå-
ëåíèåòî, ñïèñúê íà ëèöàòà 
ñ äîñòúï äî Wi-Fi-ìðåæàòà 
íà áîëíè÷íîòî îòäåëåíèå å 
óñòàíîâåí êàòî èçâúðøèòåë 
ä-ð Ïîëøèêîâ.

Ïðåñòúïëåíèåòî å èç-
âúðøâàíî â ïåðèîäà îò 2 
îêòîìâðè 2019 äî 29 ôåâðó-
àðè òàçè ãîäèíà ÷ðåç èíòåð-
íåò, êàòî ëåêàðÿò èçïîëçâàë 
åëåêòðîííà ñèñòåìà, ÷ðåç 
êîÿòî ðàçïðîñòðàíèë ïîð-
íîãðàôñêè ìàòåðèàëè ñ 
ðàçìåð íàä 16 òåðàáàéòà. 
Ïðè ïðåòúðñâàíå â äîìà ìó 
è â ñëóæåáíèÿ ìó êàáèíåò â 
äîáðè÷êàòà áîëíèöà ñà èç-
çåòè 3 ëàïòîïà. Íà òÿõ ðàç-
ñëåäâàùèòå ñà óñòàíîâèëè 
1,21 òåðàáàéòà èçòåãëåíè 
ïîðíîãðàôñêè ìàòåðèàëè 
è ðàçïðîñòðàíåíè íàä 16 
òåðàáàéòà.

Ëåêàðÿò, êîéòî å ñ äâîéíî 
ãðàæäàíñòâî, å îò äåâåò 
ãîäèíè â Áúëãàðèÿ. Ðàéîí-
íàòà ïðîêóðàòóðà â Äîáðè÷ 
ìó å íàëîæèëà çàáðàíà äà 
íàïóñêà ñòðàíàòà è ìó å 
íàëîæèëà ïàðè÷íà ãàðàíöèÿ 
â ðàçìåð íà 1000 ëåâà. ÍÄÒ 

Æèâêî Âúë÷åâ - ïðåä-
ñåäàòåë íà ÑÁÀ - Äîáðè÷, 
ïîñåòè ÎÓ „Ñâ. ñâ. Êèðèë 

è Ìåòîäèé“ â Äîí÷åâî íà 
16 þíè. Ïîêàíàòà çà ãîñ-
òóâàíåòî å îòïðàâåíà îò 
Äèëÿíà Âàíåâà - îáðàçîâà-
òåëåí ìåäèàòîð ïî ïðîåêòà 
„Ïîäêðåïà çà óñïåõ“. À ïî-
âîäúò å ñáúäâàíåòî íà åäíà 
äåòñêà ìå÷òà – ìå÷òàòà íà 
÷åòâúðòîêëàñíèêà ßíêî.  
Âúçìîæíîñòòà  äà ñåäíå 
äî àâòîìîáèëåí ïèëîò, çà-

åäíî ñúñ ñúó÷åíèöèòå ñè, 
íàïðàâè äåòñêàòà ìó ìå÷-
òà ðåàëíîñò â ïðàçíè÷íèÿ 

äåí çà ïðèêëþ÷âàíåòî íà 
ó÷åáíàòà ãîäèíà. Ó÷èòåëè è 
ó÷åíèöè ïîñðåùíàõà äâà-
ìàòà  àâòîìîáèëíè ñúñòå-
çàòåëè, êîèòî ïðèñòèãíàõà 
ñ àòðàêòèâåí àâòîìîáèë. 
Äåìîíñòðàöèèòå íà çàâèä-
íèòå øîôüîðñêè óìåíèÿ 
ïðåäèçâèêàõà áóðíè àïëî-
äèñìåíòè.

Êðàñèìèðà ÍÈÊÎËÎÂÀ 

ПРОКУРАТУРАТА ПРИВЛЕЧЕ КЪМ 
НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ 
АРЕСТУВАНИЯ ДОКТОР ПЕДОФИЛ

АВТОМОБИЛНИ СЪСТЕЗАТЕЛИ - С 
ИЗНЕНАДА ЗА УЧЕНИЦИТЕ В ДОНЧЕВО

Äúëãîî÷àêâàíîòî ðåøåíèå 
íà áèâøèÿ âòîðè â ÃÅÐÁ Öâåòàí 
Öâåòàíîâ äà íàïóñíå ïàðòèÿòà, 
÷èéòî îñíîâàòåë å, âå÷å å ôàêò. 
Äíåñ òîé ñêúñà ïàðòèéíàòà ñè 
êíèæêà è âå÷å èìà ïðàâî äà 

ñúçäàäå ñâîé ñàìîñòîòåëåí ïî-
ëèòè÷åñêè ïðîåêò.

Åòî êàêâî íàïèñà Öâåòàíîâ 
ìàëêî ñëåä 13 ÷àñà:

“Äíåñ â 13 ÷. â ïúðâè÷íàòà 
ñòðóêòóðà íà ÏÏ ÃÅÐÁ Ñîôèÿ-
ãðàä Èçãðåâ ïîäàäîõ çàÿâëåíèå 
çà íàïóñêàíå íà ïàðòèÿòà.

Íàïóñêàì ïàðòèÿòà, çà ÷èåòî 
ñúçäàâàíå è óêðåïâàíå ñúì ðà-
áîòèë äúëãî è óñèëåíî, óáåäåíî 
è áåçðåçåðâíî. Ðàáîòàòà ìè ñðåä 
õîðàòà îò òàçè ïàðòèÿ ïðåç èçìè-
íàëèòå ãîäèíè èçïúëâàøå æèâîòà 
ìè ñúñ ñìèñúë è óäîâëåòâîðåíèå. 
Îò ÃÅÐÁ òðúãâàøå îïòèìèçìúò 
ìè çà áúäåùåòî íà ñòðàíàòà, à 
õîðàòà, êîèòî ñðåùàõ åæåäíåâ-
íî, ìè äàâàõà áåçöåííîòî çà 
âñåêè ïîëèòèê óñåùàíå çà äîáðå 
ñâúðøåíà ðàáîòà è ïåðñïåêòèâà. 
Áëàãîäàðåí ñúì.

Îò èçâåñòíî âðåìå, îáà÷å, 
÷ëåíñòâîòî â ÃÅÐÁ íå å ïîâîä 
çà ãîðäîñò – íèòî çà ìåí, íèòî 
çà íåìàëêî äðóãè ÷ëåíîâå íà 
ïàðòèÿòà. Íÿêîè íåáëàãîïðèÿòíè 
òåíäåíöèè â óïðàâëåíèåòî íà 
ñòðàíàòà è íà ïàðòèÿòà, äîâåäî-
õà äî òîâà, ÷å â êðàéíà ñìåòêà 
áåøå íàäñêî÷åí äîðè ìîÿò âèñîê 
„ïðàã íà òúðïèìîñò”.

Îñòàâàéêè ðåäîâè ÷ëåí íà 
ïàðòèÿòà, íÿìàøå êàê äà áúäà 
ïðîäóêòèâåí êîðåêòèâ íà ñëó÷-
âàùîòî ñå, à îïèòèòå ìè äà ñïî-
äåëÿì ìíåíèÿ è ïîçèöèè, çà ñú-
æàëåíèå îñòàíàõà ïðåäè âñè÷êî 
ìåäèéíè èçÿâè. Â ñúùîòî âðåìå 
íå ñúì çàãóáèë ÷óâñòâèòåëíîñò 
çà ïðîöåñèòå â ïàðòèÿòà.

Íàïóñêàì ÃÅÐÁ, çàùîòî ñúì 
îò õîðàòà, êîèòî èìàò åíåðãèÿ è 
õúñ äà èçãðàæäàò. Íå èñêàì äà 
âèæäàì êàê ãðàäåíîòî è ñ ìîèòå 
óñèëèÿ îòèâà ïî äÿâîëèòå è êàê 
â ïàðòèÿòà ïîñòåïåííî íàìèðàò 
ìÿñòî ñòðàõ, ïîäìàçâà÷åñòâî, 
èíòðèãàíòñòâî è ïîñðåäñòâåíîñò.

ÃÅÐÁ âñå ïî-ìàëêî ñå âñëóøâà 
â ÷ëåíîâåòå ñè. Òîâà ñå âèäÿ íà 
ìåñòíèÿ âîò ïðåç åñåíòà íà 2019 
ã. Òàì, êúäåòî ðúêîâîäñòâîòî íà 
ïàðòèÿòà èãðà ñðåùó âîëÿòà íà 
ìåñòíèòå ñòðóêòóðè, íå ïîñëåäâà 
íèùî äîáðî. Èíà÷å èíåðöèÿòà 
îò äîáðàòà ðàáîòà íà ìíîãî îò 
êìåòîâåòå íè áåøå òîëêîâà ñèë-
íà, ÷å óñïÿ äà èçíåñå äî ãîëÿìà 
ñòåïåí áèòêàòà çà ïðåñòèæ íà 
óïðàâëÿâàùèòå.

Âñå ïî-ÿñíî ñòàâà è òîâà, 
÷å íà õîðèçîíòà ïðåä ÃÅÐÁ 
íÿìà äúëãîñðî÷íè öåëè, êîèòî 
äà îáåäèíÿâàò è ìîáèëèçèðàò 
íàöèîíàëíèÿ ðåñóðñ. Ðàáîòè ñå 
íà ðåìîíòåí ãðàôèê, íà ïàð÷å, 
íà ïðèëèâè è îòëèâè, êàòî ÷åñòî 
õîðàòà âèæäàò çàä âñè÷êî òîâà è 

ïåðñîíàëíè ìîòèâè.
Êàòî ðåäîâè ÷ëåí íà ïàðòèÿ-

òà, êàêúâòî áÿõ äî äíåñ, àç íå 
íàìèðàì â ñåáå ñè ïîâå÷å ñèëè 
áåçãëàñíî äà ïîíàñÿì ðàçî÷à-
ðîâàíèåòî è áîëêàòà íà ìíîãî îò 

îíåçè, êîèòî ëè÷íî ñúì àãèòèðàë 
è àíãàæèðàë ñ ïîëèòèêèòå íà 
ÃÅÐÁ. Íå ìîãà äà îòãîâîðÿ íà 
âúïðîñèòå èì, íèòî ïúê ìîãà äà 
îñòàíà ãëóõ çà êðèòèêèòå èì.

Ñáúðêàõà îíåçè, êîèòî äîïóñ-
êàõà, ÷å íÿìà äà ìè å êîìôîðòíî 
íà „ñêàìåéêàòà” íà ðåäîâèòå 
÷ëåíîâå â ïàðòèÿòà. Çàùîòî 
ñúì îò ïîëèòèöèòå, êîèòî íå 
ïðåäàâàò êàóçèòå, äîðè êîãàòî 
èì ñòàâà âñå ïî-òðóäíî äà ãè 
çàùèòàâàò.

Äúëãî è áåçïàðäîííî ñå ñïåêó-
ëèðàøå ñ ìîÿòà ëîÿëíîñò. Âñåêè, 
êîéòî ìå ïîçíàâà, çíàå, ÷å òîâà å 
íàé-ìàëêî óêîðèìàòà ìè ñòðàíà. 
Çàùîòî å âñåèçâåñòíî, ÷å àç 
íèêîãî íå ñúì ïðåäàâàë. Ëèøå-
íî îò ëîãèêà å äîïóñêàíåòî, ÷å 
áèõ áèë íåëîÿëåí êúì ïàðòèÿòà 
è õîðàòà, êîèòî ñà ìè äîíåñëè 
òîëêîâà ìíîãî óäîâëåòâîðåíèå 
êàòî ïîëèòèê.

Îòòóê íàòàòúê ïðåäàòåëñòâî 
îò ìîÿ ñòðàíà áè áèëî ñàìî 
åäíî – àêî îñòàíà ÷ëåí íà ÃÅÐÁ. 
Ïðåäàòåëñòâî ñïðÿìî ìîÿ òðóä, 
ñïðÿìî ïîëèòè÷åñêèòå ìè ïðèí-
öèïè è ñïðÿìî îíåçè, êîèòî ñà 
ìè ñå äîâåðÿâàëè.

Äíåøíèÿò äåí çà ìåí å íå-
ñðàâíèìî ïî-òåæúê îò âðåìå-
òî ïðåäè ãîäèíà, êîãàòî íà-
ïóñíàõ çàåìàíèòå ïîñòîâå. 
È òîãàâà, è ñåãà, îáà÷å, àç 
ñàì âçåìàì ñâîèòå ðåøåíèÿ.
Ìèñëÿ, ÷å êàòî ÷îâåê ñúì èñêðåí 
è îòêðèò, ëîÿëåí, ïîñëåäîâàòåëåí 
è ïðåäâèäèì. Âñåêè, êîéòî ìå 
ïîçíàâà, çíàå, ÷å íå òàÿ â ñåáå 
ñè îáèäè è íå ñòðàäàì îò áîëíè 
àìáèöèè. Ðàçáèðàì ïîëèòèêàòà 
íå êàòî òåðèòîðèÿ çà ëè÷íè îò-
ìúùåíèÿ, à êàòî ñúñòåçàíèå çà 
äîâåðèåòî íà õîðàòà, âîäåíî îò 
îòãîâîðíè è ñìåëè èãðà÷è.

Íå èñêàì äà ãëåäàì êàê ÃÅÐÁ 
âå÷å íå âîäè îíçè âúòðåøåí 
æèâîò, êîéòî äúëãè ãîäèíè îñè-
ãóðÿâàøå èçáîðíè ïîáåäè íà 
ïàðòèÿòà è äîáðî ñàìî÷óâñòâèå 
íà ñòðóêòóðèòå. Íå èñêàì äà 
ãëåäàì êàê ÷ëåíîâåòå íà ÃÅÐÁ 
ñå ñâèâàò ïîä óäàðèòå íà îá-
ùåñòâåíî íåäîâîëñòâî, çà êîåòî 
íÿìàò âèíà. È îùå – íå ìîãà äà 
ïðèåìà, ÷å íÿìà êîé äà ïîåìå 
âèíàòà è îòãîâîðíîñòòà çà î÷å-
âèäíî ñáúðêàíè ïîëèòèêè. Íå ñå 
ãîðäåÿ è ñ êîìïåòåíòíîñòòà íà 
íÿêîè îò ãîâîðåùèòå îò èìåòî íà 
ÃÅÐÁ, íèòî ñ îðãàíèçàöèîííèòå 
èì óìåíèÿ.

Òîâà âå÷å íå å ïàðòèÿòà, ñ êîÿ-
òî äúëãè ãîäèíè áÿõ ñâúðçàí. Îò 
äíåñ àç ïðåêðàòÿâàì ÷ëåíñòâîòî 
ñè â ÃÅÐÁ.”

https://lupa.bg/
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ОВЕН - Ще работите по задачите си и 
ще отхвърлите голяма част от тях, без това 
да ви създава напрежение. Но има неща, 
които не зависят от вас и в тази връзка ще 
търсите партньорството на влиятелни хора. 

ТЕЛЕЦ - Като истински професионалисти 
ще покажете позициите си по важен въпрос, 
запазвайки добрия тон и без да се поставяте 
в зависимост от ничии решения. Силни сте 
и ще намерите изход за себе си.

БЛИЗНАЦИ - Трудностите на работното 
място ще изострят чувствителността ви. Ще 
проявите твърдост на волята. Усилията ви 
да задълбочите познанията си в областта, в 
която се трудите ще ви донесат дивиденти. 

РАК - Ще се съсредоточите върху конкрет-
ни задачи, водещи до бързи резултати, в 
желанието по-скоро да видите осъществени 
идеите си. С работата си ще събудите ин-
тереса на колегите си и са възможни общи 
действия. 

ЛЪВ - Ще се съюзите с хората, доказали 
лоялността си към вас и заедно ще постиг-
нете общата си цел. Заемете се с решение-
то на личен проблем и го решете веднъж 
за винаги, за да не ви напомня отново за 
себе си. 

ДЕВА - Ще търсите повече информация 
във връзка с възникнал проблем и без из-
лишно суетене ще се заемете с решението 
му. Ще подсигурите бюджета на семейството 
и ще внасяте яснота и спокойствие.

ВЕЗНИ - Проявявайки непримиримост към 
нередностите около вас, ще си навлечете 
главоболия и обтягане на отношенията с 
определени хора. Наясно сте с претенциите 
си, но не изпадайте в крайности.

СКОРПИОН - Като участник в събитията, 
ще приложите на дело опита и знанията 
си, което ще повиши очакванията ви. С 
работата си ускорявате развитията им, на-
сищайки ги с по-добра енергия и практични 
проявления. 

СТРЕЛЕЦ - Ще работите в стремежа си да 
подобрите собствената си позиция на работ-
ното място и там, където влагате енергията 
си. Други от вас ще решават проблемите си 
в движение и ще планират проекти.

КОЗИРОГ - С контактите си ще разширите 
възможностите пред себе си в интересу-
ващата ви сфера. За едни тя е свързана с 
професионалното им израстване, други са 
привлечени от нова личност.

ВОДОЛЕЙ - Паралелно с високите си 
изисквания към околните, ще работите и за 
повишаване на собствената си информира-
ност и професионална подготовка. И защото 
сте добре организирани, ще постигнете 
напредък. 

РИБИ- С повече усилия ще стигнете там, 
където сте тръгнали. Романтичен флирт с 
човек, когото харесвате ще прерасне в сър-
дечна връзка. Тя ще ви вдъхнови. Постепен-
но животът ви навлиза в нов, по-зрял етап.

ХОРОСКОП НА НДТХОРОСКОП НА НДТ

- По-добре жената да дрънка Бог знае какво, отколкото да мълчи Бог знае 
защо! - Неда от Котленци, но не тази, за който си мислите.

×ÅÑÒÈÒ ÐÎÆÄÅÍ ÄÅÍ 
êàçâàìå äíåñ íà ïðèÿòåëÿ 
íà ÍÄÒ Íèêîëàé Àáàäæè-
åâ, êîéòî – ìàêàð îò ãîäè-
íè äà æèâåå èçâúí ïðåäå-
ëèòå íà Áúëãàðèÿ, îñòàâè 
â Äîáðóäæà òðàéíà ñëåäà 
ñúñ ñâîÿ ôîòîàïàðàò è 
ñâîÿ ïðîôåñèîíàëèçúì 
íà ôîòîðåïîðòåð. Äà ñè 
æèâ è çäðàâ, Êîëå! Äà òå 
ðàäâàò âñè÷êè ïðåêðàñíè 
õîðà ó äîìà è äà ñå ñáú-
äíå âñè÷êî õóáàâî, êîåòî 
ñè íàóìèø! 

ÐÎÆÄÅÍÈÊ íà 20 þíè å 
èçâåñòíèÿò àãðîáèçíåñìåí 
Õðèñòî Ïàâëîâ, êîéòî å 
è îáùèíñêè ðúêîâîäèòåë 
íà ÃÅÐÁ - Ãåíåðàë Òîøå-
âî, è îáùèíñêè ñúâåòíèê. 
Çà çäðàâå, áîãàò óðîæàé, 
óìíè è îòãîâîðíè ðåøåíèÿ 
çà õîðàòà îò îáùèíàòà è 
ðàçáèðà ñå – çà óñïåõè 
âúâ âñè÷êèòå ìó äîáðè 
íà÷èíàíèÿ è ìíîãî ëè÷íè 
ïîâîäè çà óñìèâêà ñà ïî-
æåëàíèÿòà êúì ã-í Ïàâëîâ 
îò åêèïà íà ÍÄÒ!

×ÅÑÒÈÒ ÏÐÀÇÍÈÊ â 
àâàíñ êàçâàìå íà Ðóìåí 
×àìóðëèéñêè, êîéòî å 
ðîæäåíèê íà 20 þíè. Çà 
çäðàâå è óñïåõè ñà ïîæå-
ëàíèÿòà íà ÍÄÒ!

ÐÎÆÄÅÍÈ×ÊÀ â íåäåëÿ 
å åäíà ïðåêðàñíà äàìà – 
ñòîïàíêàòà íà ðåñòîðàíò 
„Öåíòðàë“ Ìàðèàíà Ïåòðî-
âà. Íèå îò ÍÄÒ â àâàíñ é 
æåëàåì îò çäðàâå, îáè÷ è 
ñáúäíàòè ìå÷òè äà íå ñå 
îòúðâå. À äàìèòå îò êëóá 
„Ìàé÷èíà ãðèæà“, ñ êîèòî 
ã-æà Ïåòðîâà, îò ìíîãî 
ãîäèíè òâîðè Äîáðî, ïðè-
áàâÿò ïîæåëàíèÿ çà ñâåò-
ëèíà è õàðìîíèÿ â æèâîòà!

Â ÀÂÀÍÑ ÷åñòèòèì 
ðîæäåíèÿ äåí íà Èâàíêà 
Èâàíîâà – êìåòñêè íà-
ìåñòíèê íà ñ. Âðà÷àíöè, 
êîÿòî ïðàçíóâà íà 22 þíè. 
Çäðàâå, ìíîãî ïîâîäè çà 
óñìèâêà è ìíîãî óñïåõè 
â ãðèæàòà çà õîðàòà îò 
ïîâåðåíîòî é íàñåëåíî 
ìÿñòî æåëàåì íà äàìàòà 
íèå îò ÍÄÒ!

ÐÎÆÄÅÍÈÊ íà 22 þíè å 
äèðåêòîðúò íà ÑÓ „Éîðäàí 
Éîâêîâ“ â Òåðâåë Àòàíàñ 
Íåäÿëêîâ. Íåêà å çäðàâ, 
íåêà óñïÿâà â äîáðèòå 
ñè íà÷èíàíèÿ è íåêà ñå 
ðàäâà íà ëè÷íè óñïåõè è 
íà óñïåõèòå íà âúçïèòàíè-
öèòå íà ó÷èëèùåòî, êîåòî 
ðúêîâîäè!

СВЕТСКА 
КЛЮКА

ДВЕ СТОГОДИШНИ МОНАХИНИ, ПРЕЖИВЕЛИ 
ИСПАНСКИЯ ГРИП, ПРЕБОРИХА КОРОНАВИРУСА

Äâå íàä ñòîãîäèøíè 
ìîíàõèíè ïðåáîðèõà 
êîðîíàâèðóñà, ïèøå â. 
"Êîðèåðå äåëà ñåðà". 
Ñòàâà äóìà çà ñåñòðà 
Áðóíà Áåãàòè íà 102 
ãîäèíè è çà ñåñòðà Åó-
ðè÷å Àíòèêè íà 106 ãî-
äèíè îò ìàíàñòèðà Âèëà 
Êèåïè â Ïàðìà.

Â ðåëèãèîçíàòà èí-
ñòèòóöèÿ èìàëî îãíèùå 
íà êîðîíàâèðóñà è íÿ-
êîè ìîíàõèíè ïî÷èíà-
ëè îò Covid-19. Ñåñòðà 
Áðóíà Áåãàòè áèëà â 
ìíîãî òåæêî ñúñòîÿíèå, 
íî íàêðàÿ ïðåáîðèëà 
áîëåñòòà. Çà ñåñòðà 
Åóðè÷å Àíòèêè, êîÿòî 
å â ðèñêîâà ãðóïà, èç-
äàíèåòî ïîä÷åðòàâà, ÷å 
òÿ äîðè å "íàäõèòðèëà" 
êîðîíàâèðóñà, êàòî èç-
îáùî íå ãî å õâàíàëà, 
âúïðåêè çàðàçàòà îêîëî 
íåÿ.

È äâåòå ìîíàõèíè ñà 
ïðåæèâåëè íà ìëàäèíè 
èñïàíñêèÿ ãðèï. À ñåñ-
òðà Åóðè÷å å èçâåñòíà 
â èñòîðèÿòà íà Èòàëèÿ ñ 
òîâà, ÷å óñïÿëà äà ñïà-
ñè öèâèëíè îò íàöèñòêà 
åêçåêóöèÿ.


