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ДОБРИЧКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, 
град ДОБРИЧ

На основание чл.23, ал.4 т.1 от 
Закона за местното самоуправление 

и местната администрация и чл.30, ал.3 от 
Правилника за организацията и дейността 
на Добрички общински съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация Председателя на ДОбС свиква 
на   извънредно заседание общинските съветници 
от община Добричка, гр.Добрич на 15.09.2020 год. 
/вторник / от 16.00 часа в заседателната зала на 
община Добричка.”

Ùå ñå çàäúðæè ïðå-
äèìíî ñëúí÷åâî, â ñëå-
äîáåäíèòå ÷àñîâå íàä 
ïëàíèíñêèòå ðàéîíè ñ 
íåçíà÷èòåëíà êóïåñòà 
îáëà÷íîñò. Ùå äóõà 
ñëàá, â Èçòî÷íà Áúë-
ãàðèÿ äî óìåðåí âÿòúð 
îò èçòîê-ñåâåðîèçòîê. 
Ìàêñèìàëíèòå òåìïå-
ðàòóðè ùå ñà ìåæäó 28 
è 33.

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
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17-ГОДИШНА СЕ 17-ГОДИШНА СЕ 
ПРЕОБЪРНА С ПРЕОБЪРНА С 
КОЛА В НИВАТАКОЛА В НИВАТА

На стр. 2На стр. 2

ВПЕЧАТЛЯВАЩИ ВПЕЧАТЛЯВАЩИ 
ПОСТИЖЕНИЯ ПОСТИЖЕНИЯ 
НА БАЛЕТНА НА БАЛЕТНА 
ФОРМАЦИЯФОРМАЦИЯ
"MY DANCE" "MY DANCE" 

ИСОНЕМ България

646 ПЪРВОКЛАСНИЦИ ЩЕ 646 ПЪРВОКЛАСНИЦИ ЩЕ 
ПРЕКРАЧАТ УЧИЛИЩНИЯ ПРЕКРАЧАТ УЧИЛИЩНИЯ 
ПРАГ В ДОБРИЧ ПРАГ В ДОБРИЧ На стр. 3

ИЗЛОЖБАТА "ДОБРУДЖА ИЗЛОЖБАТА "ДОБРУДЖА 
1940" ГОСТУВА В 1940" ГОСТУВА В 
АРХЕОЛОГИЧЕСКИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ 
МУЗЕЙ - ВАРНАМУЗЕЙ - ВАРНА
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Националното представително проучване на "Тренд"
през месец юли завърши ден преди да започнат протес-
тите в страната. Сравнението между изследванията на
"Тренд" през август и септември не отчитат промяна в
тази тенденция, но се наблюдава известна стабилизация
в динамиката на обществените нагласи. Оценката за ра-
ботата на парламента и правителството отново се влоша-
ва, но този месец с минималните 2-3%, а подкрепата за
ГЕРБ се задържа на сходни нива.

Оценката за работата на президентската институция съ-
що се задържа на идентични нива с тези, които регистри-
рахме през месец август. Друг индикатор, който следим все-
ки месец, е необходимостта от предсрочни парламентарни
избори. При него също липсва динамика, като през септем-
ври 47% твърдят, че са необходими предсрочни парламен-
тарни избори, а 37% са на обратното мнение.

Подкрепата за протестите също стои непроменена (62%
ги подкрепят, а 30% не ги подкрепят), както и скептициз-
мът, че те ще доведат до оставка - 42% смятат, че протес-
тите няма да доведат до оставка на правителството, а
една трета смятат, че ще доведат.

Тествахме и нагласите на българите спрямо инициати-
вата на Бойко Борисов за нова конституция. Най-общо по
данните личи, че на не малка част от българските гражда-
ни тази тема по-скоро им е чужда.

На въпрос има или няма нужда да се приема нова кон-
ституция на България, над една трета отговарят с "не знам
/ не мога да преценя". 29% са на мнение, че има нужда от
нова конституция, а 37%, че няма.

Тествахме всяка една от основните предложени проме-
ни. Несъмнено най-сериозна подкрепа (83%) събира на-
маляването на броя на народните представители от 240
на 120. Другата промяна, която събира висока подкрепа,
е намаляването на мандатите на "тримата големи" в съ-
дебната система от 7 на 5 години, като 72% подкрепят, а
7% не подкрепят тази промяна.

Премахването на институцията на Велико народно съб-
рание пък е единствената промяна, за която по-голямата
част са против (32%), а подкрепят 28%. Най-голям дял
обаче не знаят или не могат да преценят.

Изследването на "Тренд" през септември не отчита се-
риозна динамика в електоралните нагласи сред гласува-
щите спрямо проучването през август.

Регистрираме практически паритет между ГЕРБ (23.8%) и
БСП (23.4%) и лек ръст на "Има такъв народ" (15.9%). ДПС
(10.4%) и Демократична България (9.9%) остават на сходни
нива.  Към днешна дата пет партии са сигурни участници в
следващия парламент, като формацията около Мая Мано-
лова и коалицията Обединени патриоти запазват шансове
за представителство в следващото Народно събрание.

"ТРЕНД" ЗА НАГЛАСИТЕ
ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ:
ПАРИТЕТ МЕЖДУ ГЕРБ
С 23.8% И БСП С 23.4%

17-годишно момиче катас-
трофира по черен път в зем-
лището на село Миладинов-
ци, съобщават от полицията.
Съобщението е получено на
8 септември, около 19:44 ча-
са. На място е установено,
че лек автомобил "Фолксва-

17-ГОДИШНА СЕ ПРЕОБЪРНА С КОЛА В НИВА

На 4 обекта работят в мо-
мента археолозите от Реги-
оналния исторически музей
в Добрич. Осигурено е из-
цяло нужното финансиране
за археологическите раз-
копки, съобщи директорът
на добричкия музей Добри
Добрев. За продължаващи-
те вече четвърта година
разкопки на късноантична-
та крепост Палматис край
тервелското село Оногур
са осигурени 18 158 лв. Ос-
новната част от средства-
та за разкопки всяка годи-
на от 2016 г. насам, когато
започнаха проучванията,
се осигуряват от бюджета
на Община Тервел. Раз-

ПРОДЪЛЖАВАТ РАЗКОПКИТЕ НА ЧЕТИРИ
АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТА В ОБЛАСТTA

копките са под ръководст-
вото на проф. дин Казимир
Попконстантинов. Продъл-
жава проучването на отк-
ритата още през първата
година раннохристиянска
базилика от V-VB в. сл. Хр.,
като се очаква тази година
античната църква да бъде
напълно проучена.

16 450 лв. са осигурени за
разкопки и проучване на ан-
тичната крепост и пристани-
ще Кария край фара в Шаб-
ла. Средствата са предоста-
вени от Министерството на
културата. Съдействие за
разкопките оказват и от Об-
щина Шабла.

Продължава проучването

и на късноантичната и ран-
новизантийска крепост
Залдапа край с. Абрит в об-
щина Крушари. Крепостта
се смята за най-големия
град във вътрешността на
Добруджа през късната ан-
тичност V-VB век. Археоло-
зите работят на този зна-
чим обект от 2014 г. след
положените от Регионалния
исторически музей в Доб-
рич усилия за ежегодно
осигуряване на средства за
разкопки. Вече бе доказа-
но, че Залдапа е бил гла-
вен град на раннохристиян-
ска епископия. Още в пър-
вите две години бе разкри-
та епископската базилика с

крипта, в която са се съх-
ранявали мощите на свет-
ци. И тази година необхо-
димите средства за архео-
логическите проучвания са
осигурени от Община Кру-
шари. Заради пандемията
от коронавирус пропадна
планираната международна
експедиция с участие на
френски учени. Д-р Йото
Йотов обаче продължава
проучването на една от
малките базилики в древния
град. Археологът от РИМ -
Добрич д-р Боян Тотев ще
проучи сектор от крепостта
Залдапа, като се очаква ар-
хеолозите да открият още
тайни около древния град.

"Балканиум" е озаглавена
самостоятелната изложба
на Анджела Петровски, ко-
ято беше открита снощи в
Учебния център по изкуст-
ва - ДКИ КЦ "Двореца" в
Балчик. Анджела Петровски
е изучавала художествена
фотография във Факултета
по приложни изкуства в Уни-
верситета по изкуствата -
Белград. Тя е инициатор на
творческия проект "Балкани-
ум". В изложбата си в рам-
ките на Международния фес-
тивал на младите в изкуст-
вото "Виа Понтика" Анджела
Петровски се представя с 18
фотографии.

"За самите Балкани вина-
ги съм мислила, че са мяс-
то със специфична харизма
и топлота, за които често
се забравя поради многото
проблеми. На пълното отда-
ване на тази тема за Бал-
каните ме наведе едно мое
лично преживяване. Голе-
мият момент, в който изк-

АНДЖЕЛА ПЕТРОВСКИ ОТ СЪРБИЯ ПРЕДСТАВЯ
АВТОРСКА ФОТОИЗЛОЖБА НА "ВИА ПОНТИКА"

ристализира това, с което
искам да се занимавам
чрез фотографията, беше
моето първо отиване в Но-
ви Пазар в Сърбия. Винаги
съм смятала, че различни хо-
ра има навсякъде и че във
всекидневието ни няма мяс-
то за подчертаване на раз-
ликите помежду ни. Самата
топлина, която имат малките
градчета, през съжителство-
то и срещата на културите в

тези градчета, създаването
на приятелства - осъзнах,
 че чрез фотографията искам
да пресъздам тази атмосфе-
ра и да я споделя с всички.

Отдалечеността на хората
и медийната пропаганда съз-
дават често негативни обра-
зи за "другите". Затова реших
да създам списание, чрез ко-
ето ще се изгражда позитив-
на картина за Балканите. Та-
ка създадох "Balkanium" - ин-

тернет блог, чиято цел е да
запознава хората с различ-
ни култури и да сближава хо-
рата от различните страни
на Балканите. Идеята му е
да пресъздава електронно
списание, в което ще се
споделят истории на фото-
репортери от различни бал-
кански страни и по този на-
чин ще запознаят, изнена-
дат или припомнят на оста-
налите за себе си, ще се
научат непознати неща или
ще разберем колко си при-
личаме едни с други. Исто-
риите съдържат определени
послания, едва доловимо
показват, че различията не
са важни и че добрите хора
са навсякъде.

Чрез настоящата изложба
ще можете да се запознае-
те с моите срещи, пътешест-
вия, запознанства с различ-
ните бит и култура. Изобщо,
това е голям пътепис, още
преди да създам списание-
то", сподели Петровски.

Балетна Формация "MY
DANCE" /с хореограф и ръ-
ководител Пламена Петро-
ва/ спечели 16 челни места
от МФИ "Утринна звезда" -
Черноморец/Созопол , кой-
то се проведе онлайн и на
живо. По време на седми-
цата на фестивала бяха из-
лъчвани танци в съответни-
те категории, между живи-
те изпълнения.  Организа-
торите умело успяха да
включат максимален брой
участници и да създадат ви-
соко ниво на конкуренция.

Балетна Формация "MY
DANCE" се яви с 18 танца,
като един от тях беше за-
писан в последния момент
- за 20 минути в трениро-
въчната зала. Точно с този
танц започва и победната
серия на момичетата. Ни-
кол Тодорова грабна кате-
горично първо място в ка-
тегория акроденс. Остана-
лите танци са в големи и
малки групи записи от учас-
тия на формацията. I място
- Дяволска примка/танцово
шоу/, I място - Спецакция/
танцово шоу/, I място - Ки-
ки/МС/, I място - Викинги/
МС/ , I място - Пчелички/
МС/ , I място - Биг брадър/
МС/ , II място - Пламъци /
МС/, II място - Ангри бърдс/
МС/, II място - Плаващи пя-
съци/танцово шоу/, II място
- Котешка игра/танцово

ВПЕЧАТЛЯВАЩИ ПОСТИЖЕНИЯ НА ФОРМАЦИЯ "MY DANCE"
шоу/, II място - Флинстоун/
танцово шоу/, III място - Пу-
канки/МС/,III място - Барби
гърл/МС/, III място - Египет/
танцово шоу/

Балетна Формация "MY
DANCE" участва в още един
онлайн формат за кратко ви-
део и фотоконкурс "Dance
Everywhere". От там момиче-
тата се отличиха с III място
за Виктория Димитрoва в V
възрастова група, II място за
Никол Тодорова в IV възрас-
това група Short Video Dance
Everywhere, II място за Ни-
колета Митева във II възрас-
това група, I място за Гра-
циела Илиева във II възрас-
това група и още едно I мяс-
то за Николета Митева във
II възрастова група от Short
Video Dance Everywhere.

Пламена Петрова:
Изключително съм горда с

момичетата, с които работя.
Всяка една от тях, от най-
малката до най-голямата,
последните 8-9 месеца пока-
заха професионализъм и от-
говорност. След като всич-
ки участия и състезания ед-
но по едно започнаха да се
отлагат, момичетата не за-
губиха стимул и воля. 3 ме-
сеца тренираха вкъщи и -
завръщайки се в залата, им
бяха нужни само две седми-
ци, за да се върнат в поло-
жението, в което бяха в сре-
дата на месец март. Предс-

тояха ни две национални
състезания, Европейски
Гранд При в Чехия, Евро-
пейски Шампионат и Свето-
вен Шампионат, както и пре-
миерата ни за 10-годишнина-
та на формацията "Хари По-
тър и философският камък",
която беше с дата 28 април
в ДТ "Йордан Йовков". На-
дяваме се, че през новата
учебна година ще зарадва-
ме нашите приятели и фено-
ве с историята на Хари през
нашия поглед, представен
чрез танци. От 15 септември
започва и прием за начинае-
щи групи - без кастинг и с кас-
тинг за сформираните групи.
Всеки, който има желание и
умения, е добре дошъл да се
присъедини към нас.

Искам да благодаря на ВК
"Добруджа 07", защото те ни

дадоха възможност всяка
седмица за изява преди
пандемията. Благодаря на
тях и на Неопълр за подк-
репата и доверието. Надя-
вам се да сме оправдали
очакванията им. А на роди-
телите на момичетата от
"MY DANCE" искам да кажа,
че децата им са невероят-
ни. Подкрепяйте ги и не им
позволявайте никога да се
отказват от целите си

ген", управляван от 17-го-
дишно момиче поради не-
съобразена скорост се
преобръща в селскосто-
панска нива. Вследствие
на инцидента е пострада-
ло 15-годишно момиче, ко-
ето се е возело в МПС. Съ-

На комедия ни кани от-
ново ДТ "Йордан Йовков"
в Добрич. На 15 септемв-
ри, от 19.00 часа, в Камер-
ната зала на театъра ще
можем да гледаме поста-
новката "Две обиколки на
парка"  от Мърей Шизгал.
Режисьор е Стефан Спа-
сов, сценографията е на
Димитър Митев, участват:
Татяна Христова, Валери
Марков, Велизара Петко-
ва, Владимир Трендафи-
лов, Красимир Демиров

"Две обиколки на парка"
е романтична комедия, ко-
ято предлага две гледни
точки към любовта. Раз-
казва две любовни исто-
рии, на две двойки, живе-
ещи от двете страни на
Градския парк...

Работният ден е към
своя край, когато в апар-
тамента на чаровен ак-
тьор вдовец се влиза поч-
ти с взлом. Красива поли-
цайка настоява да го глоби
за нарушаване на общест-
вения ред. Но се случва...
едно влюбване - неумест-
но и непрофесионално, но

ХАЙДЕ НА НАПРАВИМ "ДВЕ
ОБИКОЛКИ НА ПАРКА"

просто се случва... И привли-
чането помежду им започва да
си проправя път през всички
противоречия и перипетии, ко-
ито такава ситуация може да
предложи... Любовта, по изк-
лючително нелеп и смешен на-
чин, се опитва да се появи.

По същото време, от друга-
та страна на парка, една
двойка се опитва да спаси
брака си. След шестгодишен
семеен живот и едно дете лю-
бовта между успял бизнесмен
и съпругата му изглежда умо-
рена и изчерпана. Ще може
ли съмнителният семеен тера-
певт и психиатър д-р Олиовс-
ки, който е по-луд от пациен-
тите си, да спаси връзката
им? Да, ако се съгласят да из-
пълнят "странните" техники,
които той им предлага?...

Над града се свечерява,
почти всички прозорци вече
светят, а любовта не среща
никого по тъмните алеи на
Градския парк...

За информация и билети:
Билетен център на ДТ"Йор-
дан Йовков" - гр. Добрич /от
9.00 до 18.00 часа/ и на тел:
058/ 605 573

щата е настанена в МБАЛ -
Добрич, с фрактура на ломба-
лен прешлен и тазобедрена
става, без опасност за живо-
та. Материалите по случая са
докладвани на дежурен проку-
рор. По случая е образувано
досъдебно производство. НДТ
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Íîâàòà ó÷åáíà ãîäèíà 
ùå ñòàðòèðà â Äîáðè÷ íà 
15 ñåïòåìâðè ïðè ñïàçâàíå 
íà Íàñîêè çà ðàáîòà íà 
ñèñòåìàòà íà ó÷èëèùíîòî 
îáðàçîâàíèå ïðåç ó÷åáíàòà 
2020/2021 â óñëîâèÿòà íà 
COVID 19. Ó÷åáíàòà ãîäèíà 
ùå çàïî÷íå ïðèñúñòâåíî çà 
âñè÷êè ó÷åíèöè. Òðè ó÷èëè-
ùà ùå ïîñðåùíàò ñâîèòå 
âúçïèòàíèöè èçöÿëî ðåìîí-
òèðàíè è îáíîâåíè. Òîâà 
ñà: Åçèêîâà ãèìíàçèÿ „Ãåî 
Ìèëåâ“, ÏÌÃ „Èâàí Âàçîâ“ 
è ÎÓ „Õðèñòî Áîòåâ“. Ìà-
ùàáíèòå ðåìîíòè â òðèòå 
ó÷èëèùà è äåòñêà ãðàäèíà 
�32 «Çîðíèöà“ ñà ïî ïðîåêò 
íà îáùèíàòà çà ïîäîáðÿ-
âàíå íà îáðàçîâàòåëíàòà 
èíôðàñòðóêòóðà íà îáùà 
ñòîéíîñò 6 130 000 ëåâà. 
Ôèíàíñèðàíåòî å îò Îïå-
ðàòèâíà ïðîãðàìà „Ðåãèîíè 
â ðàñòåæ”. Ïðåç Íîâàòà 
ó÷åáíà ãîäèíà â îáùèíñêè-
òå ó÷èëèùà ùå ñå îáó÷àâàò 
îêîëî 7 600 ó÷åíèöè â 358 
ïàðàëåëêè. Çàïàçâà ñå áðî-
ÿò íà ïîñòúïâàùèòå ïúðâîê-
ëàñíèöè – î÷àêâàí ïðèåì â 
îáùèíñêèòå ó÷èëèùà 646 
ó÷åíèöè â 29 ïàðàëåëêè 
ïðåç ïðåäñòîÿùàòà ó÷åáíà 
ãîäèíà.

Ïðåç ëåòíèÿ ïåðèîä, ñúñ 
ñðåäñòâà îò áþäæåòèòå íà 
ó÷èëèùàòà, îò ïðîãðàìàòà 
çà êàïèòàëîâè ðàçõîäè íà 
îáùèíàòà è îò äúðæàâ-
íèÿ áþäæåò, â ó÷èëèùàòà 
ñà èçâúðøåíè ðåìîíòè íà 
îòîïëèòåëíè èíñòàëàöèè, 
íà ôèçêóëòóðíè ñàëîíè, ñà-
íèòàðíè âúçëè, õèäðîèçîëà-
öèÿ íà ïîêðèâè, íà ñïîðòíè 
ïëîùàäêè è ñúîðúæåíèÿ, 
îáíîâÿâàíå íà ôàñàäè, ïîä-
ìÿíà íà äîãðàìà, ïîäîâè 
íàñòèëêè, áîÿäæèéñêè ðå-
ìîíòè è äð. 

Âúâ âñè÷êè ó÷èëèùà ñà 
ïðîâåðåíè îòîïëèòåëíèòå, 
åëåêòðè÷åñêèòå è ÂèÊ èí-
ñòàëàöèè. Èçïðàâíè ñà è 
ñà ãîäíè çà åêñïëîàòàöèÿ 
ïðåç åñåííî-çèìíèÿ ïåðè-
îä. Èìà îñèãóðåíè ñðåäñòâà 
çà ãîðèâî.

Â äåòñêèòå ãðàäèíè ñå 
âúçïèòàâàò è îáó÷àâàò 2205 
äåöà. 

Ïðåç ëåòíèÿ ïåðèîä ñà 
èçâúðøåíè íåîáõîäèìèòå 
ïîäãîòâèòåëíè äåéíîñòè è 
îáùèíñêàòà îáðàçîâàòåëíà 
ñèñòåìà å ãîòîâà çà îòêðè-
âàíå è óñïåøíî ïðîâåæäàíå 
íà îáðàçîâàòåëíèÿ ïðî-
öåñ ïðåç íîâàòà 2020/2021 
ó÷åáíà ãîäèíà.

 

Íàñàæäåíèÿ îò èíâàçèâ-
íè äúðâåñíè âèäîâå âúðõó 
ïëîù îò 1053 äåêàðà ùå 
áúäàò ïðåìàõíàòè îò òå-
ðèòîðèÿòà íà ÑÈÄÏ, êàòî 
íà òÿõíî ìÿñòî ùå áúäàò 
çàëåñåíè òèïè÷íè çà Ñåâå-
ðîèçòîêà ñìåñåíè øèðî-
êîëèñòíè ãîðè. Îãðîìíàòà 

ðàáîòà ïî ïîäìÿíà íà ãîðè 
îò íåòèïè÷íè çà Áúëãàðèÿ 
âèäîâå, êàêòî è âúçñòàíî-
âÿâàíå íà ïîëåçàùèòíè 
ïîÿñè â ëîøî ñúñòîÿíèå, 
ùå ñå èçâúðøè âúðõó ïëîù 
îò áëèçî 2000 äåêàðà, êàòî 
âñè÷êè ïðåäâèäåíè çà ïîä-
ìÿíà è âúçñòàíîâÿâàíå íà-

ñàæäåíèÿ ïîïàäàò 
â çàùèòåíè çîíè 
îò ìðåæàòà Íàòóðà 
2000. 

Ç í à ÷ è ì î ò î  ï î 
ìàùàá çàëåñÿâà-
íå ñòàâà âúçìîæíî 
áëàãîäàðåíèå íà 
ïðèðîäîçàùèòåí 
ïðîåêò íà ÑÈÄÏ 
„Ïðåìàõâàíå íà 
èíâàçèâíè ÷óæäè 
âèäîâå, âúçñòàíî-
âÿâàíå è îïàçâàíå 
íà ïðèîðèòåòíè ãîð-
ñêè ìåñòîîáèòàíèÿ 
îò ìðåæàòà Íàòóðà 
2000 â Ñåâåðîèçòî÷-
íà Áúëãàðèÿ“ LIFE19 
NAT/BG/001133 - 
LIFE IASHAB. Ïðî-
åêòúò å íà ñòîéíîñò 
1 386 763 åâðî, 

74,40% îò êîèòî ñà îñèãóðå-
íè êàòî ñúôèíàíñèðàíå ïî 
Ïðîãðàìà LIFE Nature 2019 
íà Åâðîïåéñêàòà êîìèñèÿ. 

Ïðîåêòúò ïðåäâèæäà äî 
31.12.2024 ãîäèíà äà áúäàò 
ïðåìàõíàòè íàñàæäåíèÿ îò 
èíâàçèâíè âèäîâå, äà áúäàò 
ñúáðàíè ñåìåíà, ïðîèçâå-
äåíè ôèäàíêè è äà áúäàò çà-
ëåñåíè âñè÷êè ïðåäâèäåíè 
ïëîùè. Îò Þãîçàïàäíî äúð-
æàâíî ïðåäïðèÿòèå - Áëàãî-
åâãðàä, êîèòî ñà àñîöèèðàí 
áåíåôèöèåíò ïî ïðîåêòà, 
ùå áúäàò îñèãóðåíè 50 000 
êîíòåéíåðíè ôèäàíêè çà 
ïèëîòíî çàëåñÿâàíå öåëå-
âèòå îáåêòè ïî ïðîåêòà. 
Ïðåäâèäåíèòå äåéíîñòè 
îáõâàùàò äåñåò çàùèòåíè 
çîíè îò ìðåæàòà íà Íàòóðà 
2000 íà òåðèòîðèÿòà íà 
Ñåâåðîèçòî÷íî äúðæàâíî 
ïðåäïðèÿòèå: BG0000104, 
BG0000106, BG0000107, 
BG0000116, BG0000130, 
BG0000133, BG0000173, 
BG0000421, BG0000432 è 
BG0000572.

Ïðîåêòúò èìà âàæíî çíà-
÷åíèå íå ñàìî íà íàöèî-
íàëíî, íî è íà åâðîïåéñêî 
íèâî, òúé êàòî ïðåìàõâà-

íåòî íà íàñàæäåíèÿ îò 
èíâàçèâíè ÷óæäè âèäîâå 
è âúçñòàíîâÿâàíåòî íà 
åñòåñòâåíèòå ãîðñêè åêî-
ñèñòåìè ñà åäíè îò êëþ÷î-
âèòå ìåðêè çà àäàïòèðàíå 
êúì êëèìàòè÷íèòå ïðîìåíè 
è îïàçâàíå íà áèîëîãè÷íîòî 
ðàçíîîáðàçèå íà íèâî ÅÑ. 
Âúçñòàíîâÿâàíåòî íà ïîëå-
çàùèòíèòå ïîÿñè, êàêòî è 
ñúçäàâàíåòî íà íîâè òàêèâà 
ñúùî å ïðèîðèòåò çà Áúëãà-
ðèÿ è ðåãèîíà, êàòî â òîâà 
íàïðàâëåíèå ùå ñå ðàáîòè 
è ñ åêñïåðòè îò Ðóìúíèÿ, 
çà êîèòî ñóõîâåèòå â Äîá-
ðóäæà, íàìàëÿâàíåòî íà 
ïî÷âåíàòà âëàãà è âåòðîâà-
òà åðîçèÿ íà ïî÷âàòà ñúùî 
ñà ãîëÿì ïðîáëåì. 

Ïðåäâèæäà ñå çà ìíîãî 
îò äåéíîñòèòå äà áúäàò 
íàåòè ðàáîòíèöè, êîåòî ùå 
îñèãóðè çàåòîñò çà  õîðàòà 
îò ïî-ìàëêèòå íàñåëåíè 
ìåñòà. 

Îñâåí ÞÇÄÏ, ñðåä èçÿâè-
ëèòå æåëàíèå äà ó÷àñòâàò 
êàòî ïàðòíüîðè â èçïúëíå-
íèåòî íà ïðîåêòà ñà ÈÀÃ, 
Romsilva, ÑÖÄÏ, ÀÁÇ-2006 
è WWF. 

Òàòÿíà ÄÈÌÈÒÐÎÂÀ 

Ñàìî çà äâà ìåñåöà è ïî-
ëîâèíà ñëóæèòåëèòå îò „Òåõ-
íè÷åñêè èíñïåêòîðàò“ â ÄÔ 
„Çåìåäåëèå“ ñà èçâúðøèëè 
áëèçî 7 500 òåðåííè ïðîâåðêè 
íà áåíåôèöèåíòè, çàÿâèëè 
ó÷àñòèå â ñõåìèòå, ìåðêèòå è 
ïðîãðàìèòå, êîèòî èíñòèòóöè-
ÿòà àäìèíèñòðèðà. 

Äî ìîìåíòà ñà íàïðàâåíè 
íàä 6 000 ïðîâåðêè íà ìÿñòî 
ïî ïîäàäåíèòå çàÿâëåíèÿ ïî 
ñõåìèòå è ìåðêèòå íà äèðåêò-
íè ïëàùàíèÿ çà Êàìïàíèÿ 
2020. Îò òÿõ áëèçî 1500, îá-
õâàùàùè 32 29,66 õà, ñà èç-
âúðøåíèòå ïîñåùåíèÿ íà ìÿñ-
òî íà äåêëàðèðàíèòå ïëîùè ïî 
ñõåìèòå çà îáâúðçàíî ïîäïî-
ìàãàíå. Ïðè òÿõ íà ìÿñòî ñå 
èçìåðâà ðàçìåðà íà ïàðöåëè-
òå è ñå êîíñòàòèðà íàëè÷èåòî 
íà çàÿâåíèòå çà ïîäïîìîãíå 
êóëòóðè. Óñòàíîâÿâà ñå îùå è 
äàëè ñà ñïàçåíè ìèíèìàëíèòå 
àãðîòåõíè÷åñêè ìåðîïðèÿòèÿ, 
êîèòî äà ãàðàíòèðàò ïîëó÷à-
âàíåòî íà äîáèâè. 

 Ñëåä àíàëèç íà ðåçóëòàòè-
òå îò èçâúðøåíèòå ïðîâåðêè 
ïðåç 2019 ã. è ñïðÿìî ïîäàäå-
íèòå çàÿâëåíèÿ çà Êàìïàíèÿ 
2020, çà ïúðâèòå ïîñåùåíèÿ 
íà ìÿñòî ñà èçáðàíè çàÿâ-
ëåíèÿ ñúñ ñëåäíèòå êóëòóðè: 
äîìàòè - îðàíæåðèéíî ïðîèç-
âîäñòâî, ïèïåð - îðàíæåðèéíî 
ïðîèçâîäñòâî, êðàñòàâèöè 
- îðàíæåðèéíî ïðîèçâîäñòâî, 
äîìàòè íà îòêðèòî, ïèïåð íà 
îòêðèòî, êðàñòàâèöè íà îò-
êðèòî, êîðíèøîíè íà îòêðèòî, 
ëóê, ÷åñúí, êàðòîôè.

Â ñúîòâåòñòâèå ñ ÷ëåí 59, 
ïàðàãðàô 5 îò Ðåãëàìåíò 
(ÅÑ) � 1306/2013 îò äúðæà-
âèòå ÷ëåíêè ñå èçèñêâà äà 
ãàðàíòèðàò ìèíèìàëåí áðîé 
ïðîâåðêè íà ìÿñòî, íåîáõî-
äèìè çà åôåêòèâíî óïðàâëå-
íèå íà ôèíàíñîâèÿ ðèñê. Ïî 
ðåøåíèå íà ðúêîâîäñòâîòî 
íà ÌÇÕÃ è ÄÔÇ – ÐÀ çà Êàì-
ïàíèÿ 2019 ã. êîíòðîëúò íà 
äåêëàðèðàíèòå ïëîùè ïî ñõå-
ìèòå çà îáâúðçàíà ïîäêðåïà 
áåøå óâåëè÷åí 10 ïúòè. Áÿõà 
èçâúðøåíè ïðîâåðêè íà 50 
% îò çàÿâåíèòå ïëîùè, ïðè 
çàëîæåíè 5% òåðåííè ïðîâåð-

êè (ñúãëàñíî åâðîïåéñêèòå 
ðåãëàìåíòè). 

Óâåëè÷åíèÿò êîíòðîë äîâå-
äå äî íåäîïóñêàíå íà ïëàùà-
íèÿ êúì ïðîèçâîäèòåëè, êîèòî 
íå îòãîâàðÿò íà óñëîâèÿòà çà 
ïîäïîìàãàíå. Â ðåçóëòàò íà 
òåçè ïðîâåðêè äîáðîñúâåñòíè-
òå çåìåäåëñêè ïðîèçâîäèòåëè 
ïîëó÷èõà ïî–âèñîêè ñòàâêè íà 
ïîäïîìàãàíå íà õà, òúé êàòî 
ñúãëàñíî ïðàâèëàòà çà ïðèëà-
ãàíå íà îáâúðçàíàòà ïîäêðå-
ïà, îáùèÿò íàëè÷åí áþäæåò 
ïî îòäåëíèòå íàïðàâëåíèÿ ñå 
ðàçïðåäåëÿ íà îêîí÷àòåëíî 
äîïóñòèìèòå çà ïîäïîìàãàíå 
õåêòàðè èëè æèâîòíè.   

Ïî ñõåìèòå è ìåðêèòå íà 
Ñåëñêîñòîïàíñêè ïàçàðíè 
ìåõàíèçìè ñà èçâúðøåíè íàä 
1 200 òåðåííè ïðîâåðêè.  Ïî 
îòíîøåíèå íà çàÿâèòåëèòå 
ïî ñõåìèòå çà ïîäïîìàãàíå 
â ëîçàðî-âèíàðñêèÿ ñåêòîð, 
ñúãëàñíî ÷ëåíîâå 46 è 47 îò 
Ðåãëàìåíò (ÅÑ) � 1308/2013, 
òåçè ïðîâåðêè ñëåäâà äà ñå 
èçâúðøâàò ïî âñÿêî âðåìå 
ïðåç ïåðèîäà, ïîñî÷åí â 
÷ëåí 97, ïàðàãðàô 1, âòîðà 
àëèíåÿ îò Ðåãëàìåíò (ÅÑ) 
� 1306/2013. Íàïðàâåíèòå 
ïðîâåðêè â ñåêòîð „Âèíî“ 
íàáðîÿâàò 250. Íà 100% ñå 
èíñïåêòèðàò âñè÷êè ïðîåêòè 
ïðåäè ïëàùàíå  ïî ìÿðêà 
„Ïðåñòðóêòóðèðàíå è êîíâåð-
ñèÿ íà ëîçÿ“. Ïî ìÿðêà „Êðè-
çèñíî ñúõðàíåíèå íà âèíî“ 
ïúê ñå ïðîâåðÿâàò íà 100% 
ïîäàäåíèòå ïðîåêòè ïðåäè òå 
äà áúäàò îäîáðåíè. 

Ïî ïîäìåðêèòå íà ÏÐÑÐ 
2014-2020 çà ïîñëåäíèòå ìå-
ñåöè ñà íàïðàâåíè áëèçî 300 
ïðîâåðêè íà ìÿñòî íà ïðîåêòè 
ñ ïîäàëè çàÿâëåíèÿ çà îêîí÷à-
òåëíî ïëàùàíå. 

Ïðèïîìíÿìå, ÷å â ìîìåíòà 
å àêòèâíèÿò ïåðèîä çà èç-
âúðøâàíå íà òåðåííèòå ïðî-
âåðêè ïî ñõåìèòå è ìåðêèòå, 
êîèòî ÄÔÇ – ÐÀ àäìèíèñòðè-
ðà. Ñëåä òÿõíîòî ïðèêëþ÷âàíå 
è ñëåä êàòî äàííèòå îò òÿõ áú-
äàò îáîáùåíè è àíàëèçèðàíè, 
òå ùå áúäàò îïîâåñòåíè ïî 
ñåêòîðè è íàïðàâëåíèÿ. 

ÄÔ „Çåìåäåëèå“ - ÐÀ

ÄÔ „Çåìåäåëèå“  èç-
ïëàòè áëèçî 22 ìëí. ëåâà 
(21 758 786) íà 13 065 æè-
âîòíîâúäè ïî ïîìîùòà de 
minimis. Ñóáñèäèè ïîëó÷è-
õà çåìåäåëñêèòå ñòîïàíè, 
îòãëåæäàùè êðàâè, þíè-
öè, áèâîëè, îâöå-ìàéêè è 
êîçè-ìàéêè. Ïåðèîäúò, â 
êîéòî ôåðìåðèòå ìîæåõà 
äà êàíäèäàòñòâàò ïî ñõå-
ìàòà ïðîäúëæè îò 11 äî 24 
àâãóñò.

Ñòàâêèòå çà ïîäïîìàãàíå 
ñà:

40 ëâ. äî 50-òî æèâîòíî, 
âêë. è 20 ëâ. îò 51-òî æè-
âîòíî çà ìëå÷íè êðàâè ïîä 
ñåëåêöèîíåí êîíòðîë;

40 ëâ. äî 50-òî æèâîòíî, 
âêë. è 20 ëâ. îò 51-òî æèâîò-
íî çà ìëå÷íè êðàâè;

20 ëâ. çà ìëå÷íè êðàâè â 
ïëàíèíñêè ðàéîíè;

40 ëâ. äî 50-òî æèâîòíî, 
âêë. è 30 ëâ. îò 51-òî æèâîò-
íî çà ìåñîäàéíè êðàâè è/
èëè þíèöè;

110 ëâ. çà ìåñîäàéíè êðà-
âè ïîä ñåëåêöèîíåí êîí-
òðîë;

80 ëâ. çà áèâîëè;
15 ëâ. äî 200-òî æèâîòíî, 

âêë. è 10 ëâ. îò 201-òî æè-
âîòíî çà îâöå-ìàéêè è/èëè 
êîçè-ìàéêè ïîä ñåëåêöèî-
íåí êîíòðîë;

10 ëâ. çà îâöå ìàéêè è/
èëè êîçè ìàéêè â ïëàíèíñêè 
ðàéîíè;

10 ëâ. çà îâöå ìàéêè è/èëè 
êîçè ìàéêè, êîèòî íå ñà ïîä 
ñåëåêöèîíåí êîíòðîë, èç-
âúí æèâîòíèòå â ïëàíèíñêè 
ðàéîíè;

Öåëòà íà èçâúíðåäíàòà 
ïîìîù å äà ñå ïîäêðåïÿò 
æèâîòíîâúäèòå, êîèòî òúð-
ïÿò çàãóáè çàðàäè ñóøàòà 
è íåãàòèâíîòî âëèÿíèå íà 
ïàíäåìèÿòà îò êîðîíàâèðóñ 
(COVID-19). Îáùèÿò ðàçìåð 
íà ñðåäñòâàòà ïî ñõåìàòà 
de minimis, êîÿòî åäèí çåìå-
äåëñêè ñòîïàíèí èëè ïðåä-
ïðèÿòèå ìîæå äà ïîëó÷è å 
äî ëåâîâàòà ðàâíîñòîéíîñò 
íà 25 õèë. åâðî çà ïåðèîä îò 
òðè ïîñëåäîâàòåëíè äàíú÷-
íè ãîäèíè.

Îñòàíàëèòå çåìåäåëñêè 
ñòîïàíè ùå ïîëó÷àò ñóáñè-
äèèòå ñè ñëåä ïðèêëþ÷âàíå 
íà äîïúëíèòåëíèòå àäìèíè-
ñòðàòèâíè ïðîâåðêè.

ÄÔ „Çåìåäåëèå“ - ÐÀ

Íîâàòà ó÷åáíà ãîäèíà Ïðåç ëåòíèÿ ïåðèîä ñúñ
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646 ПЪРВОКЛАСНИЦИ ЩЕ 646 ПЪРВОКЛАСНИЦИ ЩЕ 
ПРЕКРАЧАТ УЧИЛИЩНИЯ ПРЕКРАЧАТ УЧИЛИЩНИЯ 
ПРАГ В ДОБРИЧ ПРАГ В ДОБРИЧ 

БЛИЗО 2000 ДЕКАРА НОВИ 
ГОРИ В СЕВЕРОИЗТОКА

ЗА ДВА МЕСЕЦА И ПОЛОВИНА В 
ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СА ИЗВЪРШЕНИ 
7 500 ТЕРЕННИ ПРОВЕРКИ

ЖИВОТНОВЪДИТЕ ПОЛУЧИХА 
22 МЛН. ЛЕВА ПО DE MINIMIS 

КРЪСТОВДЕН - 14 СЕПТЕМВРИ

КОЛЕЖ ДОБРИЧ ОТКРИВА 
НОВАТА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА

Íà 14 ñåïòåìâðè 2020 ã. 
îò 10 ÷àñà â äâîðà íà Êîëåæ 
Äîáðè÷ ïðè ØÓ ”Åïèñêîï 
Ê. Ïðåñëàâñêè” ùå ñå îò-
êðèå íîâàòà àêàäåìè÷íà 
ãîäèíà. Íà òúðæåñòâåíàòà 
öåðåìîíèÿ ùå ïðèñúñò-
âàò ñàìî ïúðâîêóðñíèöèòå, 
êîèòî ïî òðàäèöèÿ ïîëàãàò 
êëåòâà – ñâèäåòåëñòâî çà 
ïðèíàäëåæíîñòòà èì êúì 
àêàäåìè÷íàòà îáùíîñò. 
Ïîçäðàâ êúì òÿõ ùå îòïðà-
âè äèðåêòîðúò íà Êîëåæà 
ïðîô. ä.ì.í. Íèêîëàé ßíêîâ. 
Ó÷åáíàòà ãîäèíà ñòàðòèðà 
ïðèñúñòâåíî ñàìî çà ïúðâî-
êóðñíèöèòå, à çà âñè÷êè îñ-
òàíàëè ñòóäåíòè ÷ðåç Óíè-
âåðñèòåòñêàòà ïëàòôîðìà 
çà îáó÷åíèå â åëåêòðîííà 
ñðåäà (https://edu.shu.bg/).

Â Êîëåæ-Äîáðè÷ ñå îáó-
÷àâàò  ãîäèøíî îêîëî 400 
ñòóäåíòè â 3 ïðîôåñèî-

íàëíè íàïðàâëåíèÿ ïî 5 
àêòóàëíè çà áúëãàðñêîòî 
âèñøå îáðàçîâàíèå ñïå-
öèàëíîñòè: Èíôîðìàòèêà 
è èíôîðìàöèîííè òåõíî-
ëîãèè, Íà÷àëíà ó÷èëèùíà 
ïåäàãîãèêà è èíôîðìàöèîí-
íè òåõíîëîãèè, Íà÷àëíà 
ó÷èëèùíà ïåäàãîãèêà è 
÷óæä åçèê, Ïðåäó÷èëèùíà 
ïåäàãîãèêà è ÷óæä åçèê è 
Ðàñòèòåëíà çàùèòà. Ìàãèñ-
òúðñêèòå ïðîãðàìè îáõâà-
ùàò äîïúëíèòåëíî îêîëî 
ñòî ñòóäåíòè. Âå÷å íàä 45 
ãîäèíè Êîëåæúò ñå ñòðåìè 
äà áúäå ñèëíà ñòðóêòóðà â 
àêàäåìè÷íîòî îáó÷åíèå è 
íàó÷íîèçñëåäîâàòåëñêàòà 
ðàáîòà, êîÿòî âúçïèòàâà 
õàðìîíè÷íî ðàçâèòè, òîëå-
ðàíòíè ëè÷íîñòè, ãðàæäàíè 
íà áúëãàðñêàòà äúðæàâà, 
ïðèîáùåíè êúì îáùî÷î-
âåøêèòå öåííîñòè.

Â íàðîäíèòå âÿðâàíèÿ 
Êðúñòîâäåí ñå ñâúðçâà ñ 
íà÷àëîòî íà åñåííèÿ ñå-
çîí, ñ âðåìå çà ñåèòáà íà 
çèìíèòå êóëòóðè, âðåìå çà 
ãðîçäîáåð. Ñìÿòà ñå, ÷å 
ãðîçäåòî ïðåäè Êðúñòîâäåí 

íå å äîáðå óçðÿëî, íî íà 
òîçè äåí ñå ïëåòàò êîøíè-
öèòå çà ãðîçäîáåð, çàòîâà 
íà ìåñòà íàðè÷àò äåíÿ è 
Ãðîçäîáåðíèê.

Íà òîçè äåí íàé-âúçðàñò-
íàòà æåíà â äîìàêèíñòâî-
òî, îïè÷à Êðúñòîâà ïèòà 
(êðúñòàøêà) - îáðåäåí õëÿá 
ñ óêðàñà îò êðúñò âúðõó 

íåãî. Êîãàòî ñå ñúáåðàò 
äîìàøíèòå, ãî ðàç÷óïâà 
íàä òðàïåçàòà è ãî íàðè÷à 
"Êðúñòåö êðúñò äà áîëè, 
ìåíå êðúñò äà íå áîëè", 
öÿëîòî äîìî÷àäèå ïîâòàðÿ 
ñëîâàòà.

Ñìÿòà ñå, ÷å îò òîçè äåí 
Ñëúíöåòî ñå âðúùà íàçàä 
êúì çèìàòà, äåíÿò è íîùòà 
ñå êðúñòîñâàò, ñòóäúò íà-
áëèæàâà è ìîæå äà òå áîëè 
êðúñòà. Çà òîâà ñ òåçè ðèòó-
àëíè äóìè âñè÷êè ñìÿòàëè, 

÷å ñå ïðåäïàçâàò îò áîëêè â 
êðúñòà ïðåç èäíàòà ãîäèíà.

Íà 14 ñåïòåìâðè ñå îòáå-
ëÿçâà öúðêîâíèÿ ïðàçíèê 
"Âúçäâèæåíèå íà Ñâåòèÿ 
êðúñò Ãîñïîäåí" - òîé å 
åäèí îò ÷åòèðèòå äíè â ãî-

äèíàòà, â êîéòî ñïîðåä 
Ïðàâîñëàâíàòà öúðêâà 
ñå èçâúðøâà ïîêëîíå-
íèå.

Íà Êðúñòîâäåí ñâå-
ùåíèöèòå ïðàâÿò âî-
äîñâåò ïî äîìîâåòå. 
Ñúùèÿ äåí ïî âðåìå 
íà áîãîñëóæåíèåòî â 
öúðêâàòà, ñâåùåíèöèòå 
èçíàñÿò êðúñòà â ñðå-
äàòà íà õðàìà çà äà ñå 
ïîêëîíÿò âÿðâàùèòå.

Íà Êðúñòîâäåí ñå 
ñïàçâà ñòðîã ïîñò "ãî-
âååå ñå çà êðúñòà" è íå 
ñå ÿäå íèùî ÷åðâåíî: 
÷åðâåí ïèïåð, äîìàòè, 
ðåïè÷êè, ÷åðâåíè ÿáúë-
êè è ò.í. Íà òðàïåçà-
òà èìà: ãðîçäå, ïå÷åíà 
òèêâà, îáðåäåí õëÿá è 

äðóãè çàäúëæèòåëíî ïîñòíè 
õðàíè.

Èìåí äåí èìàò: Êðúñòüî, 
Êðúñòàíà, Êðúñòèíêà, Êúí-
÷î, Ñòàâðè.

Òîé å åäèí îò Äâàíàäå-
ñåòòå âåëèêè õðèñòèÿíñêè 
ïðàçíèêà. Ñëåä ñòðàäàíè-
ÿòà è ðàçïÿòèåòî Õðèñòîâè 
êðúñòúò ñå ïðåâðúùà â æåð-

òâåí çíàê íà ñïàñåíèåòî è 
èçêóïëåíèåòî îò ãðåõà. Òîé 
îëèöåòâîðÿâà æåðòâåíàòà 
ëþáîâ, ïîáåäàòà íàä çëîòî, 
ïðèíàäëåæíîñòòà êúì õðèñ-
òèÿíñòâîòî.

Áúëãàðñêàòà ïðàâîñëàâíà 
öúðêâà èçâúðøâà ïîêëîíå-
íèå ïðåä êðúñòà Ãîñïîäåí 
÷åòèðè ïúòè â ãîäèíàòà - íà 
òðåòàòà íåäåëÿ îò Âåëèêèÿ 
ïîñò, íàðå÷åíà Êðúñòîïî-
êëîííà, íà Âåëèêè ïåòúê, íà 
1 àâãóñò è íà 14 ñåïòåìâðè.
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Íà åäèí îò íàé-õóáàâèòå 
õðèñòèÿíñêè ïðàçíèöè – 
Ðîæäåñòâî Áîãîðîäè÷íî 
– ñèìâîë íà ðàæäàíåòî íà 
íîâîòî íà÷àëî, íàäåæäà 
çà çäðàâå è äîáðî, â ñåëî 

Êîòëåíöè, îáùèíà Äîáðè-
÷êà, ñå ïðîâåäå Âîäîñâåò 
çà  çäðàâå,  îòñëóæåí îò 
îòåö Ãåîðãè Äî÷åâ - Ïðåä-
ñåäàòåë íà öúðêîâíîòî íà-
ñòîÿòåëñòâî íà ñ.Ïîáåäà 

è  ñâåùåíèê, îòãîâàðÿù çà 
ðàéîíà íà  ñåëî Ïîáåäà. 
Ãîñòè íà ïðàçíèêà áÿõà 
êìåòúò íà îáùèíà Äîáðè÷êà 
Ñîíÿ Ãåîðãèåâà è îáùèíñêè 
ñúâåòíèöè.

 Æèòåëèòå íà Êîòëåíöè è 
ãîñòèòå áÿõà äîøëè ñ öâåòÿ, 
ïîãà÷è, ñëàäêè, êîøíèöè 
ñ ïëîäîâå - ñèìâîë íà ïëî-
äîðîäèåòî. Ïî ëèöàòà èì 
ãðååõà óñìèâêè è ðàäîñò. 
Âîäîñâåòúò áåøå îòñëó-
æåí â äâîðà íà ÷èòàëèùå-
òî. À âñè÷êè ïðèñúñòâàùè 
èìàõà óäîâîëñòâèåòî íà 
„íàäíèêíàò“ çà ïðúâ ïúò â 
íîâîïîñòðîåíèÿ  ïàðàêëèñ 
íà Êîòëåíöè „Ðîæäåñòâî 
Áîãîðîäè÷íî”. 

Ïðåäè 3 ãîäèíè, íà îáùî 
ñúáðàíèå íà æèòåëèòå íà 
ñåëîòî,  âúçíèêíà  èäåÿòà 
äà ñå ïîñòðîè ïàðàêëèñ – 
ìàëúê õðàì, êîéòî äà  ñëóæè 
êàòî ìÿñòî çà ìîëèòâà íà 
õðèñòèÿíèòå, ìÿñòî çà ïî÷èò 
íà îíåçè, êîèòî íå ñà ìåæäó 
íàñ. Òîâà å åäíà ñòàðà ìå÷òà  
- õîðàòà äà èìà êúäå äà ñè 
çàïàëÿò ñâåùè÷êà çà çäðàâå 
è  äà  ñå ïîìîëÿò çà áëàãîïî-
ëó÷èå è êúñìåò. Çà öåëòà å 
ñôîðìèðàí  èíèöèàòèâåí  êî-
ìèòåò çà èçãðàæäàíå  íà ïðà-

âîñëàâåí ïàðàêëèñ â ñúñòàâ; 
Öâåòàíêà Ãåîðãèåâà – ïðåä-
ñåäàòåë íà Èíèöèàòèâíèÿ 
êîìèòåò è ÷ëåíîâå: Äîíüî 
Ìàðêîâ, Òîäîðêà Àòàíàñîâà, 
Ñòîéêà Ìèë÷åâà, Äèìèòúð 

Àòàíàñîâ. Èçãðàæäàíåòî íà 
ïàðàêëèñà çàïî÷âà â êðàÿ  
íà 2018 ãîäèíà è çàâúðøâà 
ïðåç òàçè ãîäèíà. Âëîæåíè  
ñà 26525 ëâ.  Ïàðàêëèñúò å 
ïîñòðîåí  ñ  ôèíàíñîâàòà 

ïîäêðåïà íà  îáùèíà Äî-
áðè÷êà, êàòî ñðåäñòâàòà îò 
30% îò íàåìè íà îáùèíñêè 
èìîòè çà  4 ãîäèíè â ðàçìåð 
íà  12233 ëâ. ñà ïðåâåäåíè ïî 
ñìåòêàòà íà Èíèöèàòèâíèÿ  
êîìèòåò.

Êìåòñêèÿò íàìåñòíèê íà 
íàñåëåíîòî ìÿñòî Öâåòàí-
êà Ãåîðãèåâà áëàãîäàðè 
íà ãðóïàòà ñòðîèòåëè  îò 
ñåëî Ñòåôàíîâî, êîèòî èç-
ãðàäèõà ïàðàêëèñà äî ãðóá 
ñòðîåæ.

Èçêàçà  ñúðäå÷íè áëàãî-
äàðíîñòè íà Äîíüî Òîäîðîâ 
Ìàðêîâ, êîéòî îò ïúðâàòà 
êîïêà íà ïàðàêëèñà äî öÿ-
ëîñòíîòî ìó çàâúðøâàíå 
äàâà îãðîìåí äîáðîâîëåí 
òðóä. Ïîñëåäíî ñàìîðú÷íî  
èçðàáîòâà ñâåùíèöèòå è 
êðúñòîâåòå. Íåîòëú÷íî äî 
íåãî  ðàáîòè  Âàëåíòèí 
Âåëèêîâ. Ñ ïðèìåðà ñè òå 
äîêàçâàò,  ÷å ñ òðóäîëþáèå 
è óïîðèòîñò ÷îâåê ìîæå äà 
ïîñòèãíå ìíîãî. Îãðîìíà 
áëàãîäàðíîñò  çà  äîáðî-
âîëíèÿ òðóä íà: Ïëàìåí 
Êóìàíîâ  îò ñåëî Ïîáåäà  
çà   îôîðìÿíåòî   êðúãà íà 
êóïîëà, âúíøíîòî è âúòðåø-
íî èçìàçâàíå è ïîñòàâÿíå 
íà ãðàíèòîãðåñà, êîéòî å 

äàðåí îò Ðàäîñëàâ Àíòîíîâ 
– ñèí íà Ïåòðàíêà Ðàäå-
âà Ùåðåâà. Íà Ãîñïîäèí 
Áîðèñîâ, ÷èèòî ðîäèòåëè 

æèâåÿò â ñ.Êîòëåíöè – çà 
áåçâúçìåçäíîòî ïîñòàâÿíå 
ïðîçîðöèòå íà êóïîëà. Ñâîÿ 
äÿë  ïðè ïîëàãàíåòî  íà  
áåòîíà, êàêòî è ïðè äðóãè 
ìåðîïðèÿòèÿ äàâàò Çàðêî 
ßíêîâ, Äèìèòúð Ñëàâîâ, 
Ðóôàò Ìóñòàíîâ, Ñòàíèñëàâ 
Ðóìåíîâ è äð. Ìàðèÿíà 

Ìèòåâà - ñåêðåòàð íà Í× 
„Éîðäàí Éîâêîâ-1941 ã.” è 
õèãèåíèñòúò íà êìåòñòâîòî 
è ÷èòàëèùåòî Æàíà Ñòîÿ-

íîâà íå îñòàâàò áåçó÷àñòíè. 
Ãðèæàò ñå çà ïî÷èñòâàíåòî, 
áîÿäèñâàíåòî  è îçåëåíÿâà-
íåòî îêîëî ïàðàêëèñà.

Íå íà ïîñëåäíî ìÿñòî 
Öâåòàíêà Ãåîðãèåâà áëàãî-
äàðè è íà Ìèëêà Ñòàíåâà 
– áèâøà æèòåëêà íà ñåëîòî 
- çà ïîäàðåíàòà  îò íåÿ çà  

ïàðàêëèñà êàìáàíà. Íåéíî-
òî ïîæåëàíèå å  õîðàòà  äà 
÷óâàò  êàìáàííèÿ é  çâúí íà 
âñè÷êè õðèñòèÿíñêè ïðàç-

íèöè .
  Ïîëó÷åíà å  èêîíà - ðú÷-

íî èçðàáîòåíà îò ñðú÷íèòå 
ðúöå íà Ñòîéêà  Íèêîâà è  
èêîíà îò Àòîí, ïîäàðåíà  îò 
Òðîÿí Ïåòðîâ. Ñòàðà èêîíà 
îò ïðåäè 100 ãîäèíà  å äà-
ðåíà îò  Æèâêî Êîñòàäèíîâ. 
À ãîáëåíà  ñ ïîñëàíèåòî íà 

ВОДОСВЕТ ЗА ЗДРАВЕ
âõîäà  íà ïàðàêëèñà å èçðà-
áîòåíî îò Ñòàíêà Ñòîé÷åâà 
Õðèñòîâà. Êìåòñêèÿò íà-
ìåñòíèê áëàãîäàðè íà âñè÷-
êè , êîèòî ïîäêðåïèõà èíè-
öèàòèâàòà çà èçãðàæäàíåòî 
íà ïðàâîñëàâíèÿ ïàðàêëèñ è 
äàðèõà ñðåäñòâà .

Èêîíîïèñöèòå Ïàâëèí 
Àëåêñàíäðîâ   îò ãðàä  Äî-
áðè÷ è Àòàíàñ Èâàíîâ Àòà-
íàñîâ îò ãðàä Êàâàðíà èçîã-
ðàôèñàõà  èêîíèòå è ìó 
ïðåäàäîõà äíåøíèÿ êðàñèâ 
îáëèê, çà êîåòî  èì áëàãî-
äàðè. 

Îò òîçè äåí æèòåëèòå íà 
ñåëî Êîòëåíöè èìàò íîâà 
ïðèäîáèâêà, êîÿòî ùå îñòà-
íå çà ïîêîëåíèÿòà. Òÿ ïðè-
çîâà âñè÷êè äà ñå ãðèæàò 
çà äîáðîòî íà ïàðàêëèñà. 
Íåêà  òîé áúäå äóõîâíî 
õðàíèëèùå çà æèòåëèòå íà 
íàñåëåíîòî ìÿñòî.

Ïî ñëó÷àé  ïðàçíèêà 
Ðîæäåñòâî Áîãîðîäè÷íî è 
âîäîñâåòà  çà çäðàâå êìå-
òúò íà îáùèíà Äîáðè÷êà 
ãîñïîæà Ñîíÿ Ãåîðãèåâà 
ïîçäðàâè ïðèñúñòâàùèòå.

Ñëåä íàïðàâåíîòî ïîç-
äðàâëåíèå ãðóïà çà èçâîðåí 
ôîëêëîð ïðè Í× „ Éîðäàí 
Éîâêîâ-1941ã.” ïîçäðàâè  
âñè÷êè. Èçâè ñå êðúøíî  
áúëãàðñêî õîðî.

Íà ïî-êúñåí åòàï  ùå  
ñå îòïðàâè  ïîêàíà  äî 
Íåãîâî  Âèñîêîïðåîñâå-
ùåíñòâî Âàðíåíñêèÿ è 
Âåëèêîïðåñëàâñêè ìèòðî-
ïîëèò Éîàí çà îñâåùàâàíå 
è îòêðèâàíå íà ïàðàêëèñà  
„Ðîæäåñòâî Áîãîðîäè÷íî” 

Íàä 100 äåöà îò Øóìåí ñå 
âêëþ÷èõà â ïúðâèòå çà òîâà 
ëÿòî óðîöè ïî Ãîðñêà ïåäàãî-
ãèêà îðãàíèçèðàíè îò åêñïåð-
òè íà ÄÏÏ „Øóìåíñêî ïëàòî“ 
è ÑÈÄÏ. Â÷åðà ãîðñêèòå ãîñ-
òóâàõà íà ìàë÷óãàíè-
òå îò ÄÃ „Èçâîð÷å“ â 
Øóìåí. Íîâèÿò óðîê 
íà ãîðñêèòå å ñâúðçàí 
ñ îïàçâàíåòî íà ìàë-
êèÿ êðåñëèâ îðåë íà 
òåðèòîðèÿòà íà ñòðà-
íàòà íè, óâåëè÷àâàíå 
íà ïîïóëàöèÿòà ìó è 
ñúçäàâàíå íà ìåñòî-
îáèòàíèÿ ïîäõîäÿùè 
çà òîçè âèä. Ïðåç þëè 
îò ÑÈÄÏ èçäàäîõà  
êíèæêàòà „Ïðèêàçêè 
îò ãíåçäîòî“, ÷ðåç 
êîÿòî ïî äîñòúïåí 
íà÷èí äåöàòà ñå çà-
ïîçíàâàò ñ æèâîòà íà 
ìàëêèÿ êðåñëèâ îðåë, 
êàê ñå ðàçìíîæàâà, 
êàêâî èçïîëçâà çà 
õðàíà è êúäå ñå ñðå-
ùà. Êúì âñÿêà ñòðà-
íèöà îò êíèæêàòà èìà 
ïîäãîòâåíà èãðà, êàòî 
ìàë÷óãàíèòå âëèçàò 
â ðîëÿòà íà îðëåòà 

- ñòðîÿò ãíåçäà, ó÷àò ñå äà 
ëåòÿò, òúðñÿò ñè õðàíà, à â 
êðàÿ íà ëÿòîòî îòëèòàò íà þã, 
çà äà ñå âúðíàò â Áúëãàðèÿ 
îòíîâî ïðåç ïðîëåòòà. Âñÿêî 
çàíÿòèå å â ðàìêèòå íà äâà 

÷àñà, êàòî äåöàòà ñàìè òðÿá-
âà äà ïðî÷åòàò êíèæêàòà è äà 
ïðèëîæàò ïîëó÷åíèòå çíàíèÿ 
ïî âðåìå íà èãðèòå. 

Ïðåç ñëåäâàùèòå ñåäìèöè 
è ìåñåöè â óðîêà çà îðåëà 

ùå ñå âêëþ÷àò è äåöà îò 
Äîáðè÷, Âàðíà è Òúðãîâèùå. 
Ïðåïîäàâàòåëè îò ïðåäó÷è-
ëèùíè ãðóïè, êàêòî è ïúðâè 
è âòîðè êëàñ, ìîãàò äà ñå 
ñâúðæàò ñ ãîðñêèòå ïåäàãîçè 
îò ÄÏÏ „Øóìåíñêî ïëàòî“ è 
ÑÈÄÏ, êîèòî äà èì ãîñòóâàò, 
çà äà ó÷àò è äà ñå çàáàâëÿâàò 
çàåäíî ñ ìàëêèòå ïðèðîäî-
ëþáèòåëè. 

Íîâèÿò óðîê è êíèæêàòà 
„Ïðèêàçêè îò ãíåçäîòî“ ñå 
îñúùåñòâÿâàò áëàãîäàðåíèå 
íà Ïðîåêòà „Ìåðêè çà îïàç-
âàíå íà ìàëêèÿ êðåñëèâ îðåë 
è íåãîâèòå ìåñòîîáèòàíèÿ â 
Áúëãàðèÿ“, êîéòî å êúì ïðî-
ãðàìà LIFE íà ÅÑ. Ñòðàíè â 
ïðîåêòà ñà ÈÀÃ, ÁÄÇÏ, ÑÈÄÏ 
è ÞÈÄÏ, à öåëòà ìó å äà 
áúäàò ñúçäàäåíè íîâè ìåñòî-
îáèòàíèÿ çà ìàëêèÿ êðåñëèâ 
îðåë, äà áúäå îïàçåí âèäà è 
äà áúäå ñúõðàíåíî áèîëîãè÷-
íîòî ðàçíîîáðàçèå íà ãîðèòå 
â Áúëãàðèÿ. 

Òàòÿíà ÄÈÌÈÒÐÎÂÀ

"ПРИКАЗКИ ОТ ГНЕЗДОТО"
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Учителки от Варна стана-
ха шампионки в турнира по
плажен волейбол на Шест-
надесетата спартакиада на
учителите, която се прове-
де в Албена. Валентина Ге-
оргиева (капитан на отбо-
ра), Виктория Викторова,
Диана Филипова и Лора
Илиева триумфираха с де-
сета поредна титла в спар-
такиадата, като отбелязват
своеобразен рекорд на ли-
дерската позиция. Варнен-
ки се качиха най-високо на
почетната стълбичка след
интересни и оспорвани
двубои, без нито една за-
губа. Съперници на тима
бяха само български със-
тави.

Среброто отиде при
представителките на учи-
телките в Пловдив, а брон-
зът - в София. Така на
практика се повтори при-
зовото класиране от мина-
лата година. "Трудно ще ни
отнемат първото място.
Нека всички бъдат живи и
здрави. Ще очакваме съ-
перниците си и следваща-

ВАРНЕНКИ С ТРИУМФ НА
УЧИТЕЛСКАТА СПАРТАКИАДА
В АЛБЕНА

ТРЕТА ПОБЕДА ЗА ЮНОШИТЕ НА
БЪЛГАРИЯ НА ЕВРОПЕЙСКОТО

Националният волейбо-
лен отбор на България за
юноши до 18 години спе-
чели групата си на Евро-
пейското първенство в
Италия. Момчетата на
Мартин Стоев надиграха
домакините от Италия с
3:2 (16:25, 25:13, 26:24,
21:25, 15:11) в последния
си трети мач от Група I на
турнира, игран в Марзико-
ветере. Така младите "лъв-
чета" станаха победители

в групата с 3 победи от 3
мача и 8 точки. "Скуадра
адзура" пък остана втора
с 6 точки след 2 победи и
1 загуба. Двата отбора си
бяха осигурили предсроч-
но класирането си на по-
луфиналите на Евроволей
2020.

На полуфиналите Бълга-
рия ще играе с Чехия, коя-
то завърши на второ мяс-
то в другата Група II. Ита-
лия пък ще спори с Пол-

Единствената българка в
тенис елита Цветана Пи-
ронкова не можа да нап-
рави пети пореден подвиг
на US Open, макар че по-
веде с един сет на велика-
та 23-кратна шампионка от
"Големия шлем" Серина Уи-
лямс. Чаровната пловдив-
чанка в крайна сметка за-
губи "битката на майките"
в Ню Йорк с 6:4, 3:6, 2:6 за
2 часа и 14 минути игра и
отпадна на четвъртфинали-
те, но завършва авантюра-
та си в "Голямата ябълка"
с изцяло позитивни емо-
ции.

За четвърти път в кари-
ерата си Пиронкова игра
в тази фаза на турнир от
"Големия шлем" и за пър-
ви в Ню Йорк. През 2010
година тя победи по-голя-
мата сестра на Серина -
Винъс Уилямс - на "Уим-
бълдън" и стана първата
българска полуфиналистка
в най-престижната верига
тенис турнири. Тогава Ви-
нъс беше втора в светов-
ната ранглиста, а иначе в
четирите предишни сблъ-
съка със Серина Цвети
има на сметката си само
поражения - на "Ролан Га-
рос" през 2007-ма, в Ийст-
борн през 2011-а, в Пекин
през 2014-а и в Синсинати
през 2015-а.

През 2011-а отново на
"Уимбълдън" Пиронкова за-
губи на четвъртфиналите, а
другото й такова участие
на "Голям шлем" беше през
2016-а в Париж, когато я
спря Саманта Стосър. От
12 участия досега в карие-
рата си в Ню Йорк Цвети

СИЛИТЕ НА ЦВЕТИ ПИРОНКОВА НЕ
СТИГНАХА ЗА ПОДВИГ И СРЕЩУ
ВЕЛИКАТА СЕРИНА УИЛЯМС

за първи път се класира на
четвъртфиналите, след като
през 2012-а бе записала най-
доброто си представяне - за-
губа на осминафиналите от
Ана Иванович. За да осъ-
ществи забележителното си
постижение, пловдивчанка-
та елиминира последовател-
но Людмила Самсонова,
Гарбине Мугуруса, Донна
Векич и Ализе Корне.

Пиронкова постигна нес-
равнимо повече, отклкото
дори самата тя е очаквала
с играта си в Ню Йорк, и
успя да зарадва неколкок-
ратно милиони българи. Тя
си заслужи и 420 хиляди до-
лара от наградния фонд, а
ще можем да очакваме
следващите й предизвика-

телства на клея в Европа
съвсем скоро. "Когато ста-
неш майка, можеш да нап-
равиш всичко. Независи-
мо дали печелим или гу-
бим, когато свърши мачът,
се връщаме, за да сменя-
ме памперси. Пиронкова е
невероятна, това, което
направи, е изключително.
Познавам я отдавна и не
можех да повярвам на
стореното от нея до мо-
мента. Тя и днес направи
много силен мач, на мо-
менти се чудех как изоб-
що се справя с такива
сложни удари", коментира
Уилямс, която е за 14-и
път на полуфиналите в Ню
Йорк и преследва 24-а тит-
ла от "Шлема".

ша, която стана победител
в Група II. Срещите са в
събота (12 септември) съ-
ответно от 18,00 и 21,00 ча-
са българско време.

Най-полезни за българ-
ския тим станаха Георги
Татаров (3 аса и 40%
ефективност в атака) и
Александър Николов (3
блока, 1 ас, 40% ефектив-
ност в атака и 59% пози-
тивно посрещане) с 19 и
18 точки за победата.

та година", казаха победи-
телките за
BGvolleyball.com.

Надпреварата в Албена
беше в 11 спорта, като
участваха повече от 350
състезатели. Заради ситу-

ацията с коронавируса та-
зи година липсваха участ-
ници от чужбина.

Крайно класиране: 1.
Варна, 2. Пловдив, 3. Со-
фия, 4. Враца, 5. Стара За-
гора.

Спортна зала ''Албена"
в едноименното ваканци-
онно селище отново ще
стане център на спорта
тенис на маса в България
от 11 до 13 септември. В
последните дни на седми-
цата там ще се проведе 43-
ото държавно индивидуал-
но първенство за ветера-
ни, което се организира
всяка година от Българс-
ката мастърс федерация,

СЪСТЕЗАНИЯ ПО ТЕНИС НА МАСА
ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ КРАЙ МОРЕТО

чийто президент е двукрат-
ната олимпийска шампион-
ка по гребане Здравка Йор-
данова.

В програмата на първен-
ството са включени състе-
зания в 7 възрастови ка-
тегории (над 40 години)
при мъжете и в 3 възрас-
тови категории (над 30 го-
дини) при жените.

След завършването на
най-големия форум на

сеньорския тенис на ма-
са у нас в събота, 12 сеп-
тември - от 14 часа, ще
започне 7-ият Междуна-
роден открит и ветеранс-
ки индивидуален турнир
по тенис на маса "Есенна
Албена 2020". В него ще
участват над 100 души от
България, Румъния, Ук-
райна и Русия. Организа-
тор на проявата е спор-
тен клуб "Дама купа".

Стоян Мирев стана шам-
пион на сингъл мъже в пър-
вото издание на Therma Vil-
lage Open, което се прове-
де от 4 до 7 септември в
Therma Eco Village до Кра-
нево. На финала Мирев над-
деля трудно над представи-
теля на Казанлък и победи-
тел от Хисар Петър Бозуков
с 6:4, съобщи Sportal.bg.
Стоян се включи в турнира
в последния момент и обър-
ка сметките на фаворитите,
като изненада с титлата си
някои от най-добрите игра-
чи в семейната тенис и СПА
верига "Уикенд тур". Меди-
ен партньор на събитието бе
bgtourism.bg.

"Therma Village Open беше

СТОЯН МИРЕВ И ЦВЕТЕЛИНА ГОЧКОВА СА
ШАМПИОНИТЕ В THERMA VILLAGE OPEN

много добър за мен", ко-
ментира победата си шам-
пионът. "Бях отлично балан-
сиран и физически, и мен-
тално. Показах най-добра-
та си игра, а финалът беше
най-трудният ми и оспорван
мач. Няколко точки реши-
ха кой ще е победител, но
през цялото време аз се
чувствах спокоен и уверен
в силите си. Имам няколко
титли в "Уикенд тур" и дос-
та финали, а това явно има
значение. Therma Eco Vil-
lage е страхотен комплекс,
СПА центърът е невероя-
тен. Исках да се възполз-
вам и от крио терапията, но
не успях, защото не ми
стигна времето. На 18 сеп-

тември ще се включа в
Santa Marina Open II. В на-
чалото на този сезон играх
финал в първото издание на
Santa Marina, но загубих. На-
дявам се сега да се реван-
ширам", каза още Мирев.

При дамите шампионка
стана Цветелина Гочкова,
която победи на финала Ма-
риана Динкова с 6:3. В ква-
лификациите Цветелина за-
губи мача си срещу Мариа-
на, но в срещата за титлата
се мобилизира и взе купа-
та. Мариана пък спечели
първото място на смесени
двойки с партньора си Ди-
митър Найденов, като триум-
фира с 6:3 срещу Цветелина
Гочкова и Йордан Желев.



ПЪРВИ ЧАСТЕН ОБЛАСТЕН ВСЕКИДНЕВНИК 6ndt@dobrich.net

Брой 100 (6376)��� http://www.ndt1.com/

11 септември 2020 г.

Годишните награди "Доб-
рич" в областта на култура-
та и науката се връчват вся-
ка година и имат за цел да
удостоят с публично приз-
нание творци, учени и дей-
ци на изкуството и култура-
та от град Добрич за ярки
постижения и принос в раз-
витието на сценичните из-
куства, визуалните изкуст-
ва, културното наследство,
книгите, четенето и библи-
отеките, медиите и науката.
Правилникът за присъжда-
не на Годишните награди
"Добрич" е приет с Решение
№ 34-12 от 29.07.2014 годи-
на на Общински съвет град
Добрич и е на основание
чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ОЧАКВА
ВАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА
НОСИТЕЛИ НА ГОДИШНИТЕ
НАГРАДИ "ДОБРИЧ" В ОБЛАСТТА
НА КУЛТУРАТА И НАУКАТА ПО
ПОВОД 1 НОЕМВРИ - ДЕН НА
НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

и чл.18, ал.1 и ал. 2, т.7 от
ЗЗРК.

Наградите се връчват на
специална церемония по по-
вод 1-ви ноември - Ден на
народните будители, органи-
зирана от Община Добрич.

На основание чл. 9 (1) от
Правилника имате възмож-
ност до 20 септември 2020
година да представите пис-
мено Вашите мотивирани
предложения до кмета на
Община град Добрич за но-
сители на годишни награди
"Добрич" в областта на кул-
турата и науката.

Наградите ще се присъж-
дат за постижения през пе-
риода от 1 септември 2019
г. - 1 септември 2020 г.

КУЛТУРНИ  АКЦЕНТИ
11 септември, 16.30 ч., Археологически музей - Вар-

на. Гостуваща изложба "Добруджа 1940 година" на
РИМ - Добрич в РИМ - Варна. Организатор: Региона-
лен исторически музей - Добрич.

11 септември, 19.00 ч., Драматичен театър "Йордан
Йовков". Спектакъл "Пижама за шестима" - комедия.
Автор Марк Камолети. Режисьор Костадин Бандутов.
Участват: Валери Марков, Любов Николова, Влади-
мир Трендафилов, Татяна Христова, Велизара Петко-
ва и Красимир Демиров. Организатор: Драматичен
театър "Йордан Йовков".

12 септември, 11.30 ч., Център за защита на приро-
дата и животните. Куклен спектакъл "Приказка за Ох"
на Държавен куклен театър "Дора Габе". Организа-
тор: Държавен куклен театър "Дора Габе".

12 септември, 12.00 ч., Народно читалище "Мевляна -
2012 г. Откриване на изложба "Вълшебства върху стък-
ло". Организатор: Народно читалище "Мевляна - 2012 г.

13 септември, 10.30 ч., Държавен куклен театър "До-
ра Габе". Куклен спектакъл "Малкият Мук" на Държа-
вен куклен театър "Дора Габе".

11.30 ч., Център за защита на природата и живот-
ните. Куклен спектакъл "Лека нощ, съкровище" на Дър-
жавен куклен театър "Дора Габе". Организатор: Дър-
жавен куклен театър "Дора Габе".                      НДТ

На 23 септември т. г. (сря-
да) от 17.30 ч. в Дом-памет-
ник "Йордан Йовков"  авто-
рът ще представи на почи-
тателите си своята послед-
на книга "Тервел Богорав-
ният" (роман). Събитието е
посветено на 80 години от
подписването на Крайовс-
кия договор. Организатори
са Община град Добрич, Ре-
гионален исторически му-
зей - Добрич и Сдружение
на писателите - Добрич. За
книгата - издание на "Мата-
дор 74", ще говори проф. д-
р Димитрина Каменова.

Входът е свободен при
строго спазване на прити-
воепидемичните мерки,
разпоредени от Министъра
на здравеопазването.

ДРАГНИ ДРАГНЕВ е ро-
ден на 05.01.1939 г. в Доб-
рич и днес продължава да
живее в Добрич. След за-

вършване на гимназия е сту-
дент в Учителски институт в
град Шумен. Продължава
образованието си във ВТУ
"Св. св. Кирил и Методий",
където се дипломира по спе-
циалностите Българска фи-
лология и История. Служи
като военен моряк и дълги
години е журналист в Доб-
рич. Бил е кореспондент на
БТА, учител, радиожурна-
лист. Сътрудничи на цент-
ралния печат с поезия и пуб-
лицистика. Първи-
те си стихотворе-
ния публикува във
вестници и списа-
ния във Варна и
Добрич, както и
във вестниците
"Пулс" и "Народна
младеж". Първата
му поетична книга
"Жътва" (1973) изли-
за в издателство
"Георги Бакалов" с
редактор Петър
Алипиев. Автор е
на стихосбирките
"Живея в равнина"
(1992), "Близост"
(2002), "Взаимни се-
тива" (2012), "Вре-
мето на лирическия
герой" (2017) и ня-
колко други. Автор
е и на белетристи-
ка - "Таткови при-
казки" (2003), "Вой-
ната на хан Тервел"
(2003), "Обич и гняв" (2004),
"Гълъбови химни" (2005), "Ча-
сът на говорещите буболеч-
ки" (2007), "Невидимите пей-
зажи на любовта", "Сънят на
тревите", "Сабя на брега"
(2009), "Не събуждай мъртви-
те" (2006), "Нашата Дора Га-
бе", "Мъдрецът и птицата",
"Кръгът на Дора Габе" и дру-
ги. Основна тема в поезия-
та и белетристиката на Драг-

ДРАГНИ ДРАГНЕВ С ПРЕМИЕРА НА
КНИГАТА "ТЕРВЕЛ БОГОРАВНИЯТ"

 "Младежки център" - Доб-
рич отново организира по-
лезна среща - този път с
млади хора в кв. "Рилци".
Бяха споделени идеи и ин-
формация, имаше спортни и
творчески занимания и раз-
бира се - забавления! Съ-
битието "Вашето днес" на
Младежкия център - Добрич
включваше работилница,
спортни предизвикателст-
ва, събиране на предложе-

"ВАШЕТО ДНЕС" -
ПОРЕДНОТО ПОЛЕЗНО И
АТРАКТИВНО СЪБИТИЕ
НА МЛАДЕЖКИЯ ЦЕНТЪР

Можете да направите и
предложение за член на ко-
мисията по оценяване и при-
съждане на наградите.

Предложенията се пода-
ват  в Община град Добрич
- Център за услуги и инфор-
мация, или на e-mail:
dobrich@dobrich.bg.

ни Драгнев е съдбата на Доб-
руджа и България в миналото
и днес. Пише историческите
драми "Аспарух" и "Тервел".

Стихове на Драгни Драг-
нев са превеждани на рус-
ки, украински и унгарски
език.

Членува в Сдружението на
писателите в Добрич.

Член на Съюза на бъл-
гарските писатели.Във връзка с 80-

та годишнина от
подписването на
Крайовския дого-
вор от 7.09.1940 г.
и възвръщането на
Южна Добруджа в
пределите на Бъл-
гария, Регионален
исторически музей
- Добрич гостува в
град Варна с из-
ложбата "Добру-
джа 1940". Тя ще
бъде открита на
днес - 11 септемв-
ри, от 16:30 часа в
Археологическия
музей, Зала "Се-
вер".

С богат снимков
материал хроноло-
гично се проследя-
ва подписването и
прилагането на договора.
Показани са моменти от ра-
ботата на нашата делегация
в Крайова, тридневните
тържества в страната, вли-
зането на българската ад-
министрация в Южна Доб-
руджа. Проследява се и
навлизането на българска-
та армия в областта, което
става в периода 21.09.1940
г. - 1.10.1940 г.

Акцент в изложбата е
личността на генерала от
артилерията Георги Попов.
10 години от неговата кари-
ера (от 1931 до 1941 г.) са
свързани с град Варна. Ге-
нерал Попов е член на бъл-
гарската делегация, която
води преговорите в Крайо-
ва, а след подписването на
договора е назначен за ге-
нерал-управител на Южна

ИЗЛОЖБАТА "ДОБРУДЖА
1940" ГОСТУВА В
АРХЕОЛОГИЧЕСКИ
МУЗЕЙ - ВАРНА

Добруджа. Посетителите на
изложбата ще могат да ви-
дят негови лични вещи и до-
кументи - празничната му
куртка, генералската шпага,
ордени и медали, диплома-
та му за почетен гражданин
на Варна.

В изложбата ще бъдат по-
казани и реликви свързани
с посрещането на българс-
ката армия в град Добрич от
25.09.1940 г. българският три-
кольор, специално израбо-
тена копринена кърпичка с
лика на Стефан Караджа -
подарявана от жените от
дружество "Майчина грижа"
на всички български войни-
ци, офицери и официални
лица в паметния ден.

Изложбата може да бъде
разгледана до края на ме-
сец октомври.

За периода от 4 до 7 сеп-
тември, служители на Път-
на полиция Добрич са про-
вели специализирана поли-
цейска операция, при коя-
то са проверени 657 МПС и
689 лица. Съставени са 460
фиша и 60 акта за устано-
вяване на административно
нарушение по Закона за
движение по пътищата. Че-
тирима шофьори са залове-

489 НАРУШЕНИЯ ЗА
ПРЕВИШЕНА  СКОРОСТ

ни да управляват МПС след
употреба на алкохол, толко-
ва са и неправоспособните.
26 са били без колани. 85 не
са спазвали пътните знаци и
маркировка, трима са дроги-
раните шофьори.

Най-много нарушения са
установени при неспазване
ограниченията за скоростта
- цели 489. 95 са връчените
електронни фишове. НДТ

ния за нови младежки ини-
циативи и запознаване с
дейностите по Проект
BGLD-1.003-0001 "Младежки
център Добрич - Вашето
днес" по програма "Местно
развитие, намаляване на
бедността и подобрено
включване на уязвими гру-
пи", финансиран от Финан-
совия механизъм на Евро-
пейското икономическо
пространство 2014-2021г.
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11 септември 2020 г.

ВиК УСЛУГИ - ГАРАНЦИЯ. Тел.: 0885/187 183.  
СЧЕ ТО ВОД НА КЪ ЩА "ПА МИР": фир ме но ре гис т ри ра не, 

пъл но ад ми нис т ра тив но и сче то вод но об с луж ва не. Ана лиз и 
ек с пер ти зи, обос нов ки по кре ди ти. Го диш ни да нъч ни дек ла ра-
ции, ДДС, НОИ. Тел.: 0888/699 441, 058/824856. 

ÏÐÅÂÎÄ îò è íà êèòàéñêè åçèê, 0887/377887 Ïðåâîäè îò è 
íà àíãëèéñêè åçèê, 0899/116291

  УСЛУГИ

ЧАСТНИ ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТИ

ПРЕВОДИ

ÌÖ "ÂÈÂÀ ÔÅÍÈÊÑ". Òåë. 058 580 111; 058 
580 222. 
Ä-ð ÏËÀÌÅÍ ÊÈÐÈËÎÂ – ÓÐÎËÎÃ
ïðåãëåæäà ïàöèåíòè ñàìî â êàáèíåòà ñè íà 

óë. „Çàõàðè Ñòîÿíîâ“ 14
â ïîíåäåëíèê, âòîðíèê, ÷åòâúðòúê îò 15.30 

äî 18.30 ÷. - ñ íàïðàâëåíèå;- ñâîáîäåí ïðèåì. 
Òåë.: 0889 736101

Äî öåíò ä-ð Òà øåâ, ñïå öè à ëèñò âúò ðåø íè è áúá-
ðå÷ íè áî ëåñ òè, îò ðà âÿ íèÿ, àëåð ãèè - òåë. 62-53-41, 
0889/040 584, êîì ï ëåêñ "Ëå áåä" âõ. "Â" /çàä ïàð-
êèí ãà íà Áàí êà "Áè î õèì" 

ÑÒÎ ÌÀ ÒÎ ËÎÃ - ä-ð Ìåã ëå íà ÏÎ ÏÎ ÂÀ, - óë. "Õð. 
Ñìèð íåí ñ êè" № 4,  òåë. 84-17-03, âñå êè äåí îò 14 
äî 19 ÷à ñà. 

ÍÅÂ ÐÎ ËÎÃ: ä-ð Í. Áå êÿ ðîâ, òåë. 0886/236951, 
ïðåã ëå äè è ïî äî ìî âå òå. Íåâðîëîãè÷íî îòäåëåíèå 
ÌÁÀË - Äîáðè÷ è Ìåäèöèíñêè öåíòúð "Âèâà 
Ôåíèêñ"

ÏÐÎÔ. ÅÍ ×Î ÊÀË ×ÅÂ - ÕÈ ÐÓÐÃ - ïî íå äåë íèê 
14-17,30 ÷.; Î÷åí êà áè íåò - ä-ð Ì. Êàë ÷å âà - GSM 
0888502176; Ä-ð Àíà íè å âà - GSM 0888380756; ïî-
íå äåë íèê 9-17, ÷åò âúð òúê 14-17, ïå òúê 9-16 ÷.; ãð. 
Äîá ðè÷, óë. "Ë. Êà ðà âå ëîâ" N 8, âõ. Á, åò. 1, òåë. 
058/4-76-34

АВТОСЕРВИЗ "ДОКТОР МОТОРС" ще намерите на ул. 
"ПОП БОГОМИЛ" 14 

 /старата Бирена фабрика/

Тук се лекуват всички "болежки" на вашия автомобил! 

Àêî èìàòå ïðîáëåìè ñ 
êîëàòà, ðåøåíèåòî èì å 

в АВТОСЕРВИЗ
"ДОКТОР МОТОРС"! 

 Тук се извършва ремонт на двигатели, ходова част, 
скоростни кутии; смяна на масла, филтри, ремъци.  

При нужда или спешен случай - 
0899/62 92 76 или 0899/75 93 63. 

 Тук се извършва също монтаж и ремонт на газови уредби и 

монтаж на метан-уредби на  лизинг - 0898421941 

"ÂàëèÄàíñ" - èçâúðøâà âñè÷êè âèäîâå áî-
ÿäæèéñêè óñëóãè /ïðúñêàíà ìàçèëêà "Âàëåí-
òèíî", øïàêëîâêà, ëàòåêñ, ôàñàãåí, áëàæíà 
áîÿ/, ìîñòðåíà êúùà - óë. "Îòåö Ïàèñèé" 3, 

0888/917986, òåë. 058/603 876

СПЕШЕН 
ТЕЛЕФОН

ЛАЗЕРНА ДЕНТАЛНА КЛИНИКА
ул. "Райко Цончев" №7

раб. вр. 8.30-12.00 ч., 14.30-18.00 ч.
събота   9.00-15.00 ч.

тел. 058 60 56 60, 0897 62 94 93
www.laserdent.bg

д-р Галина БОДИЧЕВА  

* СЕМЕЕН ЛЕКАР 
* СПЕЦИАЛИСТ ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
* СЕМЕЙНА ОБЩА МЕДИЦИНА
*  ХОМЕОПАТИЯ

КАБИНЕТ: ул. "България" 8, тел.: 0889/95 19 91,
сл. тел.: 590 320

Зеленчукови кюфтета от спанак и картофиЗеленчукови кюфтета от спанак и картофи
Ïðîäóêòè:
500 ã ñïàíàê, 3 ñ. ë. îëèî, 4-5 êàðòîôà, 1 ÿéöå, ïî 1 âðúçêà 

ïðåñåí äæîäæåí è ìàãäàíîç, ñîë íà âêóñ, ìëÿí ÷åðåí ïèïåð 
íà âêóñ, ÷åðâåí ïèïåð íà âêóñ, 2-3 ñ. ë. áðàøíî, 3-4 ñ. ë. ãàëåòà

Íà÷èí íà ïðèãîòâÿíå:
1. Ïî÷èñòåòå ñïàíàêà, íàðåæåòå ãî íà ñèòíî è ãî çàäóøåòå 

â îëèîòî, äîêàòî îìåêíå.
2. Ñâàðåòå êàðòîôèòå, íàñòúðæåòå ãè è ãè îìåñåòå ñúñ 

ñïàíàêà. Äîáàâåòå ÿéöåòî, íàðÿçàíèòå çåëåíè ïîäïðàâêè, 
ñîëòà è ïèïåðèòå. Àêî ñìåñòà ñå ïîëó÷è ïî-òå÷íà, äîáàâåòå 
áðàøíîòî.

3. Îôîðìåòå êþôòåòà, îâàëÿéòå ãè â ãàëåòàòà è ãè èçïúð-
æåòå â ñãîðåùåíîòî îëèî.

Âêóñíèòå êþôòåíöà ìîæå äà ñè ïðèãîòâèòå è ñ 2 ÷. ÷. ñâà-
ðåí îðèç èëè ñ 1 ÷. ÷. ñâàðåíè îâåñåíè ÿäêè, êîèòî â ãîðíàòà 
ðåöåïòà çàìåñòâàò êàðòîôèòå.

4 НАЧИНА ДА 4 НАЧИНА ДА 
МЕДИТИРАТЕ АКТИВНОМЕДИТИРАТЕ АКТИВНО

Õàðåñâà âè èäåÿòà çà ìåäèòàöèÿ è ïîëçèòå îò íåÿ, íî íå 
ìîæåòå äà ïîíåñåòå ìèñúëòà äà ñòîèòå íà åäíî ìÿñòî òîëêîâà 
âðåìå? Â òàêúâ ñëó÷àé îïèòàéòå äðóãè íà÷èíè äà ïîñòèãíåòå 
óñïîêîåíèå è âúòðåøåí ìèð ñ 4 äåéíîñòè, ñ êîèòî ìîæåòå äà 
ìåäèòèðàòå àêòèâíî.

Íàé-âàæíîòî, êîãàòî ïðàêòèêóâàòå òåçè 4 äåéíîñòè å äà îïè-

òàòå äà ñå ôîêóñèðàòå âúðõó îíîâà, êîåòî ïðàâèòå. Èçõâúðëåòå 
âñè÷êè äðóãè ìèñëè è íàñî÷åòå âíèìàíèåòî ñè êúì óñåùàíèÿòà 
â íàñòîÿùåòî.

Õîäåíå
Õîäåíåòî å ÷óäåñíà àëòåðíàòèâà íà òðàäèöèîííàòà ìåäè-

òàöèÿ. Îïèòàéòå äà óñòàíîâèòå âðúçêà ñúñ çàîáèêàëÿùàòà âè 
ñðåäà - óñåùàéòå âúçäóõà, âÿòúðà, çâóöèòå îò ïðèðîäàòà. Îã-
ëåæäàéòå ñå è îñúçíàâàéòå. Ôîêóñèðàéòå ñå âúðõó äèøàíåòî. 
Èíòåðåñíîòî å, ÷å ìîæåòå äà ïðàêòèêóâàòå òîâà è èçâúí ïàðêà. 
Äîðè ðàçõîäêà â êâàðòàëà ùå ïîìîãíå, àêî óñïååòå äà íàñî÷èòå 
âíèìàíèåòî ñè êúì äèøàíåòî.

Îöâåòÿâàíå
Íåâåäíúæ ñìå ãîâîðèëè çà îöâåòÿâàíåòî çà âúçðàñòíè êàòî 

òåðàïèÿ. Åäíîâðåìåííî âðúùàùî êúì äåòñòâîòî, èçèñêâàùî 
êîíöåíòðàöèÿ è îòïóñêàùî çàíèìàíèå. Òàçè ôîðìà íà àðòèñ-
òè÷íà òåðàïèÿ å äîñòúïåí íà÷èí äà îòìîðÿâàòå ó äîìà ïî âñÿêî 
âðåìå íà äåíÿ.

Ãðàäèíàðñòâî
Ãðàäèíàðñòâîòî å çàíèìàíèå, êîåòî å âñå ïî-äàëå÷íî íà 

õîðàòà â ãðàäîâåòå. Íî èìà íåùî ìíîãî óìèðîòâîðÿâàùî â 
àêòèâíîòî çàíèìàíèå ñ ïðèðîäàòà. Ñìÿòà ñå, ÷å ðåäîâíîòî 
ãðàäèíàðñòâàíå ñå ãðèæè çà çäðàâåòî íà óìà è äîðè ìîæå äà 
âè ïîìîãíå â áîðáàòà ñ õîëåñòåðîëà.

Âðåìåòî, ïðåêàðàíî ñðåä ïðèðîäàòà, å îñîáåíî íåîáõîäèìî, 
àêî ñòå íå ïðîñòî èçìîðåíè, à èçòîùåíè. Àêî íÿìàòå ñâîå 
ìåñòåíöå íà ñåëî, ìîæåòå äà ïðàêòèêóâàòå ãðàäèíàðñòâî íà 
òåðàñàòà. À çàùî íå è ïðåä áëîêà - ìîæåòå äà îáëàãîðîäèòå 
ïðîñòðàíñòâîòî, â êîåòî æèâååòå è òàêà ïîëçèòå ùå ñà ïîâå÷å 
îò åäíà.

Ïëåòåíå è òâîð÷åñêè çàíèìàíèÿ
Ïëåòåíåòî å äåéíîñò, ïðè êîÿòî åäíîâðåìåííî òðÿáâà äà 

ñòå êîíöåíòðèðàíè è äà ïîâòàðÿòå åäíî è ñúùî äâèæåíèå. 
Êîìáèíàöèÿòà îò äâåòå äåéñòâà óñïîêîÿâàùî. Ïðîó÷âàíèÿòà 
ïîêàçâàò, ÷å êàêòî ïëåòåíåòî, òàêà è äðóãè äåéíîñòè, ñâúðçàíè 
ñ ïëàòîâåòå - êðîåíå, øèåíå, ïîìàãàò â áîðáàòà ñúñ ñòðåñà. 

МАЛКИ ОБЯВИ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÈ ÈÌÎÒÈ

Â ÖÅÍÒÚÐÀ ÍÀ ÄÎÁÐÈ× 
- äàâàì êâàðòèðà íà ó÷å-
íè÷êà. Òåë. 0886 848 454.

ÏÐÎÄÀÂÀÌ êúùà ïî 
óë. "Ñòðóìà" /äî ãðàäñêè 
ïàðê/. Òåë. 0888 38 5559.  
 5-10

ÄÀÂÀÌ ÏÎÄ ÍÀÅÌ 
äâóñòàåí, ïîëóîáçàâåäåí 
àïàðòàìåíò. Èäåàëåí öåí-
òúð, äúëãîñðî÷íî. òåë.: 
0899991848 3-5

ÏÐÎÄÀÂÀÌ äâîðíî ìÿñ-
òî 1200 êâ.ì. â Ãààçè áàáà. 
Öåíà ïî äîãîâàðÿíå. Òåë.: 
0886 762 469. 4-20

ÏÐÎÄÀÂÀÌ 4 äêà äâîð-
íî ìÿñòî â ñåëî Îäðèíöè, 
ñ 500 êâ.ì. ëîçå, êëàäåíåö, 
îâîùíè äúðâåòà, çàãðàäå-
íî. Òåë. 0899 887438. 2-20

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

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, ñìå-
íåíà 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 ÏÐÎÄÀ-
ÂÀ îáçàâåäåíà êúùà, 120 
êâ.ì, 200 êâ.ì äâîðíî ìÿñ-
òî, øèðîê öåíòúð. Áåç 
ïîñðåäíèê! äñ

ÏÐÎÄÀÂÀÌ ìàñèâíà 
êúùà 100 êâ.ì â ñ. Äúá-
ðàâà ñ äâîðíî ìÿñòî 1300 
êâ.ì, â öåíòúðà. Öåíà ïî 
äîãîâàðÿíå. Òåë. 885 103 
772. 

*** ÏÐÎÄÀÂÀ ÑÏÅØÍÎ 
ÃÀÐÑÎÍÈÅÐÀ â êâ. "Áà-
ëèê"  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 ÃÀÐÑÎÍÈ-
ÅÐÀ "Äðóæáà" 2, "Äóíà-
âèòå" 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 ÃÀÐÀÆ ÏÎÄ 
ÍÀÅÌ, óë. „Ñâ.Ñâ. Êèðèë è 
Ìåòîäèé“ N 38, çà òúðãîâ-
ñêà öåë. Òåë.: 0898731112.

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 ãðó-
ïà. 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

ÏÐÄÀÂÀÌ ïðåñà çà 
ãðîçäå è ãðîçäîìåëà÷êà. 
Òåë. 0896 568 203. 3-3

ÏÐÎÄÀÂÀÌ Øêîäà 
Ôàáèÿ, 1.9, äèçåë. Òåë.: 
0895 455 627. 6-10

ÏÐÎÄÀÂÀÌ ï÷åëíè îòâîä-
êè, 4 ðàìêè, ìíîãîêîðïóñíè. 
Òåë. 0888 867 206. 
 7-10

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

ÏÐÎÄÀÂÀÌ ïðîôå-
ñèîíàëíè ïëåòà÷íè ìà-
øèíè. Òåë. 0888 38 55 
59. â
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ОВЕН – Има въпроси, които изискват 
навременното им решаване, за да не се 
задълбочат и превърнат в проблеми. В 
тази връзка се погрижете за атмосфе-
рата на дома и изяснете отношенията с 
партньора си. 

ТЕЛЕЦ - За да е по-спокойно около 
вас не взимайте спонтанни решения, с 
бързата си мисъл ще изпреварвате окол-
ните и това може да ви противопостави 
на тях. 

БЛИЗНАЦИ - Амбициите ви са напъл-
но обосновани и съвсем закономерно 
можете да очаквате добри резултати в 
избраната от вас сфера на дейност.

РАК - Като широко скроени хора, ще се 
издигнете над дребнавото и ще насочите 
вниманието си върху главното, което ви 
занимава сега. А то е свързано с нова 
работа, заминаване или нещо спешно. 

ЛЪВ - Днес ви очакват различни сре-
щи, в който ще ви се налага да проя-
вявате съобразителност и достатъчно 
комбинативност, за да успеете да постиг-
нете целите си.

ДЕВА – Ще приветствате едно пред-
ложение, защото в него съзирате добри 
перспективи за развитието си. Не прене-
брегвайте ангажиментите си, които никак 
не са малко.

ВЕЗНИ - Ще ви бъде много полезно 
ако ограничите максимално контактите 
си и се съсредоточите върху този аспект 
от работата си, който изисква само ва-
шето участие.

СКОРПИОН - Ако онова, с което се 
занимавате ви натоварва с отрицателни 
емоции, го спрете. Възползвайте се от 
почивния ден и го посветете на личните 
си дела.

СТРЕЛЕЦ - Ще бъдете в добро на-
строение и с желание ще откликнете 
на нечия молба. Изненадайте приятно 
партньора си с подарък или друг жест 
на внимание. 

КОЗИРОГ – Грижите се делата ви да 
се развиват планомерно и днес няма 
да е по-различно. Добрата ви организа-
ция ще ви спести време за занимания, 
запознаващи ви с новостите на пазара.

ВОДОЛЕЙ - Недоразуменията в семей-
ството са на път да се решат, стига да 
проявите разбиране и да не налагате на 
всяка цена волята си. 

РИБИ - Предстои ви приятен в много 
отношения ползотворен ден. Уверени 
сте в действията си и това ще ви помог-
не днес при разрешаването на даден 
проблем.

ХОРОСКОП НА НДТХОРОСКОП НА НДТ

- Искам да съм като гъсеница! Да ям и да спя много и да се събудя красива! -  Тони 
от Пинета, но не тази, за която си мислите.

ÍÀ ÖÅËÈ 27 ÃÎÄÈÍÈ 
ñòàâà íà 13 ñåïòåìâðè 
ëþáèìèÿò âåñòíèê íà 
õèëÿäè äîáðóäæàíöè – 
„Íîâà äîáðóäæàíñêà 
òðèáóíà“. Ãîäèíè, èç-
ïúëíåíè ñ ìíîãî åìîöèÿ, 
ñ ìíîãî òðóä, ñ ìíîãî 
òðóäíîñòè, íî è ñ ìíîãî 
óäîâîëñòâèå îò ôàêòà, ÷å 
åæåäíåâíî ïèøåì èñòî-
ðèÿòà íà íàøèÿ ïðåêðà-
ñåí êðàé. È ñ óñåùàíåòî, 
÷å âúðøèì íåùî íàèñ-
òèíà ïîëåçíî, êîåòî ùå 
îñòàíå è ñëåä îùå ìíîãî 
ïî 27 ãîäèíè – çà äà ðàç-
êàçâà íà îíåçè, êîèòî 
èñêàò äà çíàÿò… ×åñòèò 
ðîæäåí äåí êàçâàìå íà 
âñè÷êè, êîèòî ðàáîòÿò 
è æèâåÿò ñ äåëíèöèòå è 
ïðàçíèöèòå íà âåñòíèêà. 
Çäðàâå è ìíîãî óñïåõè 
âúâ âñè÷êî äîáðî, êîåòî 
âúðøàò æåëàåì íà íàøè-
òå ÷èòàòåëè, íà íàøèòå 
ïðèÿòåëè, íà ðåêëàìî-
äàòåëèòå íà âåñòíèêà è 
íà âñè÷êè äîáðóäæàíöè, 
ñ êîèòî íè ñâúðçâàò 27 
àêòèâíè ãîäèíè! 

ÐÎÆÄÅÍÈÊ íà 13 
ñåïòåìâðè å Ïî÷åòíèÿò 
ãðàæäàíèí íî Äîáðè÷ è 
äúëãîãîäèøåí æóðíàëèñò 
Éîâ÷î Êàðàìôèëîâ. Çà 
çäðàâå è óñïåõè â äî-
áðèòå ìó íà÷èíàíèÿ ñà 
ïîæåëàíèÿòà êúì íåãî!

×ÅÑÒÈÒ ÈÌÅÍ äåí 
êàçâàìå â àâàíñ íà 
âñè÷êè, êîèòî ïðàçíóâàò 
íà Êðúñòîâäåí: Êðúñ-
òþ, Êðúñòüî, Êðúñòå-
ía, Êðèñòèíà, Êðúñòèíà, 
Êúí÷î, Ñòàâðè. Íåêà ñà 
çäðàâè, íåêà óñïÿâàò 
ñ óñìèâêà âúâ âñè÷êî 
äîáðî, êîåòî ñè íàó-
ìÿò è íåêà ñå ðàäâàò íà 
ñâåòëèíà è õàðìîíèÿ â 
æèâîòà!

СВЕТСКА 
КЛЮКА

ЗМИЯ ИЗСКОЧИ ОТ ТОАЛЕТНАТА 
И ЗАХАПА ПЕНИСА НА СТУДЕНТ

Ñòóäåíò ïîñòúïè â áîëíèöà, 
ñëåä êàòî ïðåòúðïÿ èñòèí-
ñêè êîøìàð. Íåïðèÿòíèÿò 
èíöèäåíò å îò Òàéëàíä, êîãàòî 
18-ãîäèøíèÿò Ñèðàôîï Ìàñó-
êàðàò îòèøúë äî òîàëåòíàòà, 
çà äà îáëåê÷è ôèçèîëîãè÷íèòå 
ñè íóæäè, íî ñàìî ìèã ïî-êúñ-
íî óñåòèë âíåçàïíà áîëêà íà 
ïåíèñà ñè. Êîãàòî ïîãëåäíàë 
íàäîëó, ìëàäåæúò ñ ïîòðåñ 
âèäÿë êàê çìèÿ å çàõàïàëà 
äîñòîéíñòâîòî ìó. Ñëåä ñëó÷-
êàòà òèéíåéäæúðúò âåäíàãà å 
áèë õîñïèòàëèçèðàí, êúäåòî 
ìó áèëè äàäåíè àíòèáèîòèöè, 

çà äà íå ñå èíôåêòèðà, ñëåä 
êîåòî ñå íàëîæèëî äà áúäå 
çàøèòà ðàíàòà ìó. Îòèäîõ äî 
òîàëåòíàòà è ìàëêî ñëåä òîâà 
óñåòèõ ñèëíà áîëêà. Òîãàâà 
âèäÿõ çìèÿòà, êîÿòî ìå áåøå 
çàõàïàëà. Ñëåäâàùîòî, êîåòî 
âèäÿõ, áåøå êðúâòà, ñïîìíÿ ñè 
çà óæàñà ìëàäåæúò. ,,Çìèÿòà 
áåøå ìàëêà, íî çàõàïêàòà � 
áå ïîâå÷å îò áîëåçíåíà. Íà-
äÿâàì ñå ñêîðî äà ñå âúçñòà-
íîâÿ”, äîïúëíè îùå Ìàñóêàðàò 
ïðåä ìåñòíè ìåäèè. Âëå÷óãîòî 
âñå îùå ñå å íàìèðàëî â 
òîàëåòíàòà, êîãàòî åêèïèòå 

Áðèòàíñêè êðàëñêè ïåðñî-
íàë îðãàíèçèðà íåòèïè÷åí 
ïðîòåñò ïðåä åäíà îò ðåçè-
äåíöèèòå íà áðèòàíñêàòà êðà-
ëèöà Åëèçàáåò Âòîðà ñðåùó 
ïëàíèðàíèòå ñúêðàùåíèÿ íà 

ðàáîòíè ìåñòà, ïðåäàäå ÄÏÀ.
Ïðîòåñòúò ñå ñúñòîÿ ïðåä 

Óèíäçîðñêèÿ çàìúê. Äåìîí-
ñòðàíòèòå èçðàçèõà íåäîâîë-
ñòâîòî ñè îò ñúêðàùåíèÿòà íà 
ðàáîòíè ìåñòà è íà ïåíñèèòå, 
ïðåäâèäåíè çà òÿõ.

Íÿêîè îò äåìîíñòðàíòè-
òå íîñåõà ôèãóðà â ÷îâåøêè 
ðúñò íà êðàë Õåíðè Îñìè. 
Íà ïëàêàò ïúê ïèøåøå, ÷å 
"Õåíðè Îñìè å ðÿçàë ãëàâè, 
à ñåãà èñêàò äà íè ëèøàò îò 

ðàáîòíèòå ìåñòà è äà îðåæàò 
ïåíñèèòå íè".

Ñèíäèêàò íà çàåòèòå â ñåê-
òîðà íà ïóáëè÷íèòå è òúðãîâ-
ñêèòå óñëóãè ñúîáùè, ÷å 92 
÷ëåíîâå íà êðàëñêèÿ ïåðñîíàë 

ñà ïðèåëè äîáðîâîëíî äà íà-
ïóñíàò ðàáîòíèòå ñè ìåñòà 
ñðåùó îáåçùåòåíèå, à îùå 
200 ãè ãðîçè ñúùàòà ïåðñïåê-
òèâà è òî ïðè ìíîãî ïî-ëîøè 
óñëîâèÿ.

Ïî-íèñêîïîñòàâåíèÿò ïåð-
ñîíàë â òðè êðàëñêè ðåçè-
äåíöèè - Çàìúêà Óèíäçîð, 
Áúêèíãàìñêèÿ äâîðåö è Çà-
ìúêà Õîëèðóä - ñà ñ íàìàëåíè 
îñèãóðîâêè çà ïåíñèÿ. Íàìà-
ëåíèåòî å îò 15 ïðîöåíòà íà 8 
ïðîöåíòà.

Ñèíäèêàòúò ïðèçîâà êðàë-
ñòâîòî ñåìåéñòâî äà ñå íàìå-
ñè, çà äà ñå èçáåãíàò ïîâå÷å 
ñúêðàùåíèÿ è äà âúçñòàíîâÿò 
ïåíñèèòå íà îíåçè ñëóæèòåëè 
íà ïúðâà ëèíèÿ, êîèòî ñà ïóá-
ëè÷íîòî ëèöå íà òðèòå êðàëñêè 
îáåêòà, êîèòî ñà è èñòîðè÷å-
ñêà òóðèñòè÷åñêà àòðàêöèÿ.

БРИТАНСКИ КРАЛСКИ ПЕРСОНАЛ 
ОРГАНИЗИРА НЕТИПИЧЕН ПРОТЕСТ 
ПРЕД УИНДЗОРСКИЯ ЗАМЪКïî çàëàâÿíå íà 

çìèè îòèøëè äà 
ãî ïðèáåðàò.

Î ò ð î â í à 
çìèÿ çàõàïà 
ôåðìåð îò Èí-
äèÿ çà íàé-ìè-
ëîòî ìó

Îòðîâíà çìèÿ 
çàõàïà çà ïåíè-
ñà ôåðìåð, êîé-
òî ñå îáëåê÷à-
âàë íà ïîëåòî. 
Òîé áèë îòêàðàí 
ïî ñïåøíîñò â 
áîëíèöà, ïðåäà-
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â áúðçàòà ïîìîù â ãð. Øðèíà-
ãàð, ùàòà Äæàìó è Êàøìèð â 
Èíäèÿ, òðè ÷àñà ñëåä êàòî áèë 
çàõàïàë. Âúïðåêè ÷å ìúæúò 
áèë â ñòàáèëíî ñúñòîÿíèå, 
ïåíèñúò ìó áèë ìíîãî ïîäóò.

Ïî-êúñíî ñòàíàëî ÿñíî, ÷å 
çìèÿòà, êîÿòî âïèëà çúáèòå 
ñè â íàé-ìèëîòî íà ôåðìåðà, 
áèë „ãóíàñ“. Òîâà å ìåñòíîòî 
íàçâàíèå íà Levantine viper 
(Ëåâàíòèéñêà ïåïåëÿíêà), 
çà êîÿòî ñå çàíàå , ÷å å 
îòðîâíà.

Íà ìúæà áèëà äàäåíà ïðîòè-
âîîòðîâà, êîÿòî íåóòðàëèçèðà-
ëà äåéñòâèåòî íà âåùåñòâîòî 
â çúáèòå íà àòàêóâàëàòà ãî 
çìèÿ.


