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Всеки ден с 
по-добрия 
вестник!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
град ДОБРИЧ

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 и чл. 25, т. 1 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, 
на 16 септември (сряда) 2020 година, от 9.00 часа се 
свикват на редовно заседание общинските съветници от 
Община град Добрич, в заседателната зала на Общината.

Ùå áúäå ïðåäèìíî 
ñëúí÷åâî. Ñëåä îáÿä 
íàä ïëàíèíñêèòå ðàéîíè 
ùå ñå ðàçâèå êóïåñòà 
îáëà÷íîñò, íî ùå ñå 
çàäúðæè ïî÷òè áåç âà-
ëåæè. Ùå äóõà ñëàá, â 
þãîèçòî÷íèòå ðàéîíè äî 
óìåðåí âÿòúð îò èçòîê-
ñåâåðîèçòîê. Ìàêñèìàë-
íèòå òåìïåðàòóðè 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
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29-годишен от село Коз-
лодуйци седна зад волана
на Ауди, след като се над-
руса с три вида наркотици.
Той бил спрян за проверка
на 5 септември, около 00:05
часа, в град Добрич. При
тестване на водача на ав-
томобила за употреба на
наркотични и упойващи ве-
щества, резултатът бил по-
ложителен за употребата на
метаамфетамин, канабис и
кокаин. 29-годишният е за-
държан за срок от 24 часа.

Същия ден, около 00:35 ча-
са, в град Добрич е спрян
за проверка друг лек авто-
мобил "Ауди" с добричка ре-

ШОФЬОР СЕ ДРОГИРА С
ТРИ ВИДА НАРКОТИЦИ
И СЕДНА ЗАД ВОЛАНА

112 НОВИНИ

На 4 септември, около 11:30 часа,по ул. "Поп
Богомил" е спрян за проверка лек автомобил "Рено",
управляван от 16-годишен младеж от с. Стефаново. В
хода на проверката е установено, че
регистрационните табели на МПС са издадени за друг
автомобил. Задържан е за 24 часа.

На 4 септември, около 15:00 часа, в района на ж.к.
"Дружба" в град Добрич е извършена проверка на 26-
годишен мъж. В хода на проверката е установено
вещество на кристали с тегло 0,86 грама, реагиращо
на метаамфетамин. Задържан е за 24 часа.

На 4 септември, около 22:50 часа, в град Добрич е
спрян за проверка лек автомобил "Мерцедес",
управляван от 35-годишен мъж. При последвалата
проверка за употреба на алкохол  с техническо
средство, цифровата индикация отчита наличието на
2,00 промила в издишания от водача въздух. Той е
задържан за срок от 24 часа.

На 4 септември, около 06:30 часа, е извършена
проверка на частен имот на територията на с. Стожер,
обитаван от 48-годишен мъж. В хода на проверката е
установено незаконно присъединяване към
електропреносната мрежа.

На 5 септември, около 16:00 часа, по ул. "Цар
Самуил" в град Добрич е извършена проверка на 37-
годишен мъж от град Добрич. В хода на проверка е
установена суха зелена тревна маса с тегло 4,7 грама,
реагираща на канабис. Задържан е за срок от 24 часа.

На 6 септември, около 11:20 часа, по ул. "Ген. Г.
Попов" в град Добрич е извършена проверка на 16-
годишен младеж от град Добрич. В хода на проверката
е установено суха тревна маса с тегло 0,78 грама,
реагираща на канабис. Непълнолетният е задържан
за срок от 24 часа.

На 7 септември, около 18:10 часа, в град Добрич е
извършена проверка на 18-годишен мъж от град
Генерал Тошево. В хода на проверката е установена
суха тревна маса с тегло 0,65 грама, реагираща на
канабис. Задържан е за срок от 24 часа.            НДТ

Колонката на
ДИМИТЪР ДУКОВ

ОТ ВСЯКА
КАМБАНАРИЯ -
РАЗЛИЧЕН
ХОРИЗОНТ ЗА
ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ 1944 Г.
                                                  Димитър ДУКОВ

Днес ще прочетете, видите и чуете най-различни
гледни точки за Девети септември 1944 година.

Най-вярната от тях ще бъде, че не са минали поне 100
години, за да се даде безпристрастна, реалистична оцен-
ка на деня Девети септември 1944 г. и на събитията,
довели да него и станали след него до днес.

Най-погрешното изявление ще бъде, че за Девети
септември 1944 г. не трябва да се говори, че това би
трябвало да бъде забранена тема, тема табу.

Ние не можем и не трябва да спираме да оценяваме
Първата световна война, нито Втората световна война.
Най-малко поради разсекретяването и откриването на
нови документи, свързани с тях. Така е дори и с Осво-
бождението на България и възраждането на Българска-
та държава след Трети март 1878 година.

Не могат да се отричат постиженията на България от
9.09.1944 до 10.11.1989 година. Нито проблемите, загуби-
те, извращението през този период. Както не може да
се отрече построяването на някогашния Партиен дом и
преместването на сегашното Народна събрание в него.
Не можем и не бива до отричаме доброто, нито да заб-
равяме стореното зло. Един ден всичко си ляга на мяс-
тото за дълги времена: както първият камък на атомна-
та електроцентрала "Козлодуй" , така и първият напус-
нал Родината, Отечеството, дом и семейство след 1989
година, за да не се върне повече тук и така е сложил
началото на днешното обезлюдяване на България и зас-
трашителното стопяване на българския етнос.

Такъв е животът!
В триъгълника на властта, където през последните го-

дини сме свидетели на какви ли не протести, сградите
си стоят, а управляващите в тях се менят. Едни вписват
имената си в историята. С хубаво, с лошо  От държавни-
чество до корупция и кражби  Други пък безлично пре-
минават, като падащи метеорити в облачно небе.

Такъв е животът!
Които все още са живи и помнят Добруджа и Доб-

рич /Толбухин/ преди и след Девети септември, ще
разкажат едно, други, родени пред 30 години, ще раз-
кажат друго на прохождащите си деца и внуци, дай,
Боже, и правнуци...

Живеем кратко, може би затова сме толкова емо-
ционални и съмнителни в оценките, си за онова или
сегашното време. И забравяме думите на Апостола,
че "времето е в нас и ние сме във времето".

И забравяме да оценим, че сме имали възможността
да живеем в нашата си България, за която милиони са
дали живота си да я има и да преминава от век на век
като Българската цивилизация. И за която учени хора
твърдят, че сме изправени в близко време, след някол-
ко десетилетия, да се превърнем в един мъртъв народ,
в един мъртъв етнос. Уважаван в България учен доста
тъжно сподели тези дни: "Че ще има държава България,
ще има. Сигурен съм. Сто процента. Не мога да твърдя,
ще има ли етнически българи по тези земи, или ще се
претопим в други етноси и народи  Не искам дори да си
помисля за такова бъдеще!"

Отвърнах му: Такъв е животът!
От камбанарията на Народното събрание, на Пре-

зидентството, на Министерския съвет днес Девети сеп-
тември изглежда по един начин, преди 76 години е
изглеждал по друг, примерно през 1980 или през 1989
година - още по-друг

Такъв е животът!
Може би затова не трябва да се събарят паметници.

От тях картината на миналото, настоящето и бъдещото
се вижда по-друга. Казвам го, защото наближава 25
септември, Денят на Добрич, а ги няма паметниците на
онези, които под слънцето на една или друга идеология
са си дали живота в името на идеята Добруджа да си
бъде българска. Питам се и не мога да си отговоря на
въпроса - колцина днес наистина биха си дали живота,
ако Отечество, Родина, държавата ни се окаже в по-
добна ситуация, не дай, Боже!

Боготворим хора, дали живота си, за да ги има днес
Франция, Германия, Испания, Англия  И не се замис-
ляме каква простащина изричаме да наричаме наши-
те си идоли, нашите си българи, жертвали се за Бъл-
гария, да ги наричаме терористи

Такъв е животът!
Изтича си в пясъчния часовник на времето и няма

сила, която да го обърне и да си тръгне по старо му.
А и е ненужно.
Новото време си идва с нови поколения. Дай, Боже,

да са по-мъдри от нас! След 200-300 години, ако все
още я има България, те биха могли да дадат донякъде
реалистична оценка на деня Девети септември 1944 г.
Ако все още се издават учебници и книга на родния ни
български език. Нас обаче няма да ни имат. Дори вя-
търът ще е разнесъл праха ни тук и там. На едни  - в
морето. На други - в нивите с жито. На трети - в някоя
оранжерия с домати и краставици ...

Не ми се иска прахът ми да е в корените на ряпа,
но това вече не зависи от мен. Такъв е животът!

гистрация, управляван от 24-
годишен мъж от с. Ловчанци.
При извършената проверка
на водача на автомобила за
употреба на наркотични и
упойващи вещества, тестът
отчита положителен резултат
за употребата на канабис и
кокаин. Задържан е за срок
от 24 часа.

Отново на 5 септември,
около 14:20 часа, в град
Добрич е спрян за провер-
ка лек автомобил "БМВ", уп-
равляван от 32-годишен мъж
от с. Септемврийци. Тук тес-
тът показал, че водачът е
употребил канабис. Задър-
жан е за 24 часа.           НДТ

На 4 септември, около
17:40 часа, е получено съоб-
щение за възникнало ПТП с
пострадал в град Генерал То-
шево. На място е установе-
но, че товарен автомобил
"Ивеко" не спазва пътен знак
"Б2" и удря странично лек ав-
томобил "Субару", управля-
ван от 44-годишна жена.
Вследствие на инцидента,
жената е настанена в МБАЛ
- Добрич, с пукнат таз, без
опасност за живота.

На следващия ден - око-
ло 11:30 часа, е получено
съобщение за възникнало
ПТП на изхода на град Доб-
рич, посока град Варна. На
място е установено, че во-
дач на лек автомобил "Хон-
да" не спазва пътен знак

ТРИ КАТАСТРОФИ С РАНЕНИ
"Г2", не пропуска насрещно
движещия се автомобил
"Пежо" и предизвиква ПТП
с материални щети.

На 7 септември, около
16:35 часа, е получено съ-
общение за възникнало
ПТП по пътя от град Тер-
вел, посока с. Кочмар. На
място е установено, че лек
автомобил "Фолксваген", при
движение посока град Тер-
вел, предприема завой на
ляво, отнема предимството
на мотоциклет "Сузуки", уп-
равляван от 45-годишен мъж
от град Добрич. Вследствие
на инцидента, 45-годишният
мъж е настанен в МБАЛ -
Добрич, с фрактура на лява
подбедрица, без опасност за
живота.                      НДТ

45-годишен мъж ще оста-
не в ареста, след като със-
тав на Окръжен съд - Доб-
рич потвърди наложената
му от Районния съд мярка
за неотклонение "задържа-
не под стража".

И.И. е привлечен като об-
виняем по досъдебно про-
изводство на Второ РУ на
МВР - Добрич за това, че в
нощта на 27 срещу 28 ав-
густ 2020г. , в добричко се-
ло, е извършил блудствени
действия по отношение на
лице, ненавършило 14-годиш-
на възраст, като употребил
за това сила.

Окръжният съд, след като
се запозна с материалите по
досъдебно производство и
след преценка на доводите
на страните, счете, че Район-
ният съд законосъобразно е
наложил на обвиняемия най-
тежката мярка за неотклоне-
ние, която следва да бъде
потвърдена. В мотивите си
съдът посочва, че задържа-

ОКРЪЖЕН СЪД -
ДОБРИЧ ПОТВЪРДИ
АРЕСТА НА МЪЖ,
ОБВИНЕН ЗА БЛУДСТВО

ният е разследван за прес-
тъпление, което се характе-
ризира с висока степен на
обществена опасност, нака-
зуемо с лишаване от свобо-
да от 2 до 8 години и е нали-
це реална опасност при по-
лека мярка той да се укрие с
цел избягване на евентуална
бъдеща наказателна репре-
сия. Този извод се подкрепя
и от наличните по делото дан-
ни, че 45-годишният работи в
чужбина и няма трайно уста-
новен адрес на територията
на България, отбелязва съдът.

Посоченото, както и  нали-
чието на обосновано пред-
положение, че мъжът е из-
вършил престъплението, за
което е привлечен като об-
виняем, мотивира съдът да
приеме, че искането на мъ-
жа за изменение на нало-
жената му мярка за неотк-
лонение е неоснователно.

Определението на Окръ-
жен съд - Добрич е оконча-
телно.

"Български пощи" ЕАД уве-
домява, че през последните
три седмици отново се ак-
тивира разпращането на
фалшиви електронни съоб-
щения от името и/или с ло-
гото на дружеството, под
формата на анкети или иг-
ри, в които се обявява, че
получателят ще получи "наг-
рада" - мобилен телефон, ка-
то за целта трябва да пот-
върди участие, предоставяй-
ки лични данни (електронен
адрес, данни от дебитна или
кредитна карти и др.) и да
заплати такса.

В други случаи в съобще-
нието се уведомява, че кли-
ентът има пратка и трябва
да заплати определена су-
ма за нейното получаване,

ФАЛШИВИ СЪОБЩЕНИЯ
ОТ ИМЕТО НА
"БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД

като е необходимо да пре-
достави данни от банкова
карта и др.

"Български пощи" ЕАД об-
ръща внимание, че не изп-
раща тези съобщения, не
провежда анкети или игри, не
раздава награди, не изисква
по имейл заплащане на так-
си за доставка и при никак-
ви поводи не изисква лични
данни от дебитна или кредит-
на карта за доставката,
Имейли, които не носят офи-
циалния адрес и не произ-
хождат от домейна на дру-
жеството, не следва да се
приемат за достоверни. Том-
боли и игри, които не са обя-
вени на официалната страни-
ца на дружеството, не същес-
твуват.     Дора ЦВЕТКОВА

2 769 проверки са извър-
шили през август в горски-
те територии екипите на
СИДП. От тях 1 026 са про-
верките на ловци, а 340 на
риболовци и физически ли-
ца. Инспектирани са 656 мо-
торни превозни средства,
които са извършвали раз-
лични дейности в горите и
са проверени 742 обекта за
добив на дървесина.

Задържани са 30 прост-
ранствени кубика незаконно
добити дърва за огрев, като
при разкриване на наруше-
нията горските са състави-
ли 33 акта по Закона за го-
рите и Закона за лова. Кон-

ПРОДЪЛЖАВАТ
ИНТЕНЗИВНИТЕ
ПРОВЕРКИ В ГОРИТЕ

фискувана е и една каруца,
натоварена с дърва без кон-
тролни марки.

И през септември ще про-
дължат интензивните про-
верки в горите, като и в мо-
мента заради високите тем-
ператури и небивала суша
остава опасността от пожа-
ри. Призоваваме хората, ко-
ито станат свидетели на за-
палвания в горските терито-
рии или в близост до тях, да
подават сигнали на телефон
112, за да могат пожарника-
рите и служителите на горс-
ките и ловни стопанства да
реагират своевременно.

     Татяна ДИМИТРОВА

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

ГАЗ/БЕНЗИН, цена: 2100 лв.
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РЕГИСТРИРАНИ ЗАРАЗНИ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ ПО ЖИВОТНИТЕÍà îñíîâàíèå ÷ë.84, àë. 

6 è ÷ë. 124, àë. 1 îò Çàêîíà 
çà ïóáëè÷íèòå ôèíàíñè, 
êìåòúò íà Îáùèíà ãðàä 
Äîáðè÷ Éîðäàí Éîðäàíîâ 
êàíè ìåñòíàòà îáùíîñò äà 
ó÷àñòâà â ïóáëè÷íî îáñúæ-
äàíå íà ïðåäëîæåíèå çà 
àêòóàëèçàöèÿ íà áþäæåòà 
íà Îáùèíà ãðàä Äîáðè÷ çà 
2020 ã. è àêòóàëèçàöèÿ íà 
Ïðîãðàìàòà çà êàïèòàëîâè 
ðàçõîäè íà Îáùèíà ãðàä 
Äîáðè÷ çà 2020 ã.

Îáñúæäàíåòî ùå ñå ïðî-
âåäå íà 14 ñåïòåìâðè 2020 
ã. /ïîíåäåëíèê/ îò 16.00 
÷àñà â ñãðàäàòà íà Îáùèíà 
ãðàä Äîáðè÷ â Ãîëÿìàòà 
çàñåäàòåëíà çàëà – åòàæ 2.  

за публично обсъждане на актуализация
на бюджета на Община град Добрич за 2020 г. и 

актуализация на Програмата за капиталови разходи 
на Община град Добрич за 2020 г.

Ìîëÿ, âúâ âðúçêà ñ âúâå-
äåíèòå ïðîòèâîåïèäåìè÷íè 
ìåðêè, ïðèñúñòâàùèòå äà 
áúäàò ñ ëè÷íè ïðåäïàçíè 
ñðåäñòâà (çàùèòíà ìàñêà çà 
ëèöå èëè ïðåäïàçåí øëåì).

Îáùèíà ãðàä Äîáðè÷ 
î÷àêâà ìíåíèÿ, ïðåïîðúêè 
è ïðåäëîæåíèÿ çà àêòóàëè-
çàöèÿ íà áþäæåòà íà Îá-
ùèíà ãðàä Äîáðè÷ çà 2020 
ã. è çà àêòóàëèçàöèÿ íà 
Ïðîãðàìàòà çà êàïèòàëîâè 
ðàçõîäè íà Îáùèíà ãðàä 
Äîáðè÷ çà 2020 ã. â äåëî-
âîäñòâîòî íà Îáùèíà ãðàä 
Äîáðè÷ èëè íà åëåêòðîíåí 
àäðåñ priemna@dobrich.bg, 
êàêòî è íà òåëåôîí 058/600 
416 è 058/600 001, âúòðå-

øåí 258, äî 17:00 ÷àñà íà 
14.09.2020 ã. (ïîíåäåëíèê).

Çà ïîñòúïèëèòå ñòàíî-
âèùà è ïðåäëîæåíèÿ îò 
ïóáëè÷íîòî îáñúæäàíå ùå 
áúäå ñúñòàâåí ïðîòîêîë, 
êîéòî ùå áúäå ïóáëèêóâàí 
íà èíòåðíåò ñòðàíèöàòà íà 
Îáùèíà ãðàä Äîáðè÷ è ùå 
ñå ïðèëîæè êúì ïðîåêòà çà 
àêòóàëèçàöèÿ íà îáùèí-
ñêèÿ áþäæåò ïðè âíàñÿíå-
òî ìó çà ðàçãëåæäàíå îò 
Îáùèíñêè ñúâåò.

Ñ ìàòåðèàëèòå çà ïóá-
ëè÷íîòî îáñúæäàíå ìî-
æåòå äà ñå çàïîçíàåòå íà 
èíòåðíåò – ñòðàíèöàòà íà 
Îáùèíà ãðàä Äîáðè÷ – 
www.dobrich.bg. 

Â÷åðà â çàëà „Åâðîïà“ â 
Îáëàñòíà àäìèíèñòðàöèÿ 
Äîáðè÷ ñå ïðîâåäå çàñå-
äàíèå íà Îáëàñòíà åïèçî-
îòè÷íà êîìèñèÿ âúâ âðúçêà 
ñ ïèñìî íà çàì.-ìèíèñòúðà 
íà çåìåäåëèåòî, õðàíè-
òå è ãîðèòå ñ èçõ. � 91-
29/10.01.20 ã. Ïî ïúðâà òî÷-
êà îò äíåâíèÿ ðåä ñåêðåòà-
ðÿò íà êîìèñèÿòà è äèðåê-
òîð íà Îáëàñòíà äèðåêöèÿ 
„Áåçîïàñíîñò ïî õðàíèòå“ 
ä-ð Àíåëèÿ Àíäîíîâà èí-
ôîðìèðà ïðèñúñòâàëèòå 

÷ëåíîâå, ÷å êúì ìîìåíòà 
åïèçîîòè÷íàòà îáñòàíîâêà 
íà òåðèòîðèÿòà íà îáëàñò 
Äîáðè÷ å ñïîêîéíà è íÿìà 
ðåãèñòðèðàíè çàðàçíè çà-
áîëÿâàíèÿ ïî æèâîòíèòå.
     Ïî âòîðà òî÷êà îò äíåâ-
íèÿ ðåä ä-ð Àíäîíîâà ïðåä-
ñòàâè èíôîðìàöèÿ îòíîñíî 
ñòàðòèðàëîòî ñúâìåñòíî 
ïðîó÷âàíå îò Áúëãàðñêàòà 
àãåíöèÿ ïî áåçîïàñíîñò 
íà õðàíèòå è Íàöèîíàë-
íèÿò öåíòúð ïî çàðàçíè è 
ïàðàçèòíè áîëåñòè âúðõó 

ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà çà-
áîëÿâàíåòî Êó-òðåñêà ñðåä 
ðèñêîâè ëèöà (îôèöèàëíè 
âåòåðèíàðíè ëåêàðè), êîå-
òî å çà òåðèòîðèÿòà íà 
öÿëàòà ñòðàíà. Òÿ îáúðíà 
âíèìàíèå íà ôàêòà, ÷å 
âêëþ÷âàíåòî â ïðîó÷âà-
íåòî å äîáðîâîëíî è çà 
öåëòà èìà ïðèëîæåíà Äå-
êëàðàöèÿ, êàòî äîïúëíè, 
÷å íÿìà æåëàåùè âåòå-
ðèíàðíè ëåêàðè îò îáëàñò 
Äîáðè÷ äà ñå âêëþ÷àò â 
ïðîó÷âàíåòî. 

Â÷åðà â çàëà „Åâðîïà“ 
â Îáëàñòíà àäìèíèñòðà-
öèÿ Äîáðè÷ ñå ïðîâåäå 
çàñåäàíèå íà Îáëàñòíà 
åïèçîîòè÷íà êîìèñèÿ âúâ 
âðúçêà ñ ïèñìî íà çàì.-
ìèíèñòúðà íà çåìåäåëè-
åòî, õðàíèòå è ãîðèòå ñ 
èçõ. � 91-29/10.01.20 ã. 
Ïî ïúðâà òî÷êà îò äíåâ-
íèÿ ðåä ñåêðåòàðÿò íà 
êîìèñèÿòà è äèðåêòîð íà 
Îáëàñòíà äèðåêöèÿ „Áåç-
îïàñíîñò ïî õðàíèòå“ 
ä-ð Àíåëèÿ Àíäîíîâà èí-
ôîðìèðà ïðèñúñòâàëèòå 
÷ëåíîâå, ÷å êúì ìîìåíòà 
åïèçîîòè÷íàòà îáñòàíîâêà 
íà òåðèòîðèÿòà íà îáëàñò 
Äîáðè÷ å ñïîêîéíà è íÿìà 
ðåãèñòðèðàíè çàðàçíè çà-
áîëÿâàíèÿ ïî æèâîòíèòå.

 Ïî âòîðà òî÷êà îò äíåâíèÿ 
ðåä ä-ð Àíäîíîâà ïðåäñòà-
âè èíôîðìàöèÿ îòíîñíî 
ñòàðòèðàëîòî ñúâìåñòíî 
ïðîó÷âàíå îò Áúëãàðñêàòà 
àãåíöèÿ ïî áåçîïàñíîñò 
íà õðàíèòå è Íàöèîíàë-

íèÿò öåíòúð ïî çàðàçíè 
è ïàðàçèòíè áîëåñòè âúð-
õó ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà 
çàáîëÿâàíåòî Êó-òðåñêà 
ñðåä ðèñêîâè ëèöà (îôèöè-
àëíè âåòåðèíàðíè ëåêàðè), 
êîåòî å çà òåðèòîðèÿòà íà 
öÿëàòà ñòðàíà. Òÿ îáúðíà 

âíèìàíèå íà ôàêòà, ÷å 
âêëþ÷âàíåòî â ïðîó÷âàíå-
òî å äîáðîâîëíî è çà öåëòà 
èìà ïðèëîæåíà Äåêëàðà-
öèÿ, êàòî äîïúëíè, ÷å íÿìà 
æåëàåùè âåòåðèíàðíè ëå-
êàðè îò îáëàñò Äîáðè÷ äà 
ñå âêëþ÷àò â ïðîó÷âàíåòî. 

Ëîêàëåí îôèñ çà äèñòàí-
öèîííî è ïðîäúëæàâàùî 
îáó÷åíèå â ãðàä Äîáðè÷ íà 
Ñòîïàíñêàòà àêàäåìèÿ â 
Ñâèùîâ áå îôèöèàëíî îò-
êðèò ìèíàëèÿ ïåòúê. Ïðîô 
ä-ð Ìàðèÿíà Áîæèíîâà 
- Ðåêòîð íà Ñòîïàíñêà-
òà àêàäåìèÿ â Ñâèùîâ è 
êìåòúò íà Äîáðè÷ Éîðäàí 
Éîðäàíîâ ïðåðÿçàõà ëåí-
òàòà è îòêðèõà Ëîêàëåí 
îôèñ çà äèñòàíöèîííî è 
ïðîäúëæàâàùî îáó÷åíèå 
â ãðàä Äîáðè÷. Îôèñúò ñå 
íàìèðà íà òðåòèÿ åòàæ â 
Êîìïëåêñ „Ðèëà“. Êìåòúò 
íà Äîáðè÷ ïîæåëà óñïåõ è 
çàÿâè, ÷å å âàæíî ìëàäèòå 
õîðà äà ìîãàò äà èçáèðàò 

ñïåöèàëíîñò è ó÷åáíî çà-
âåäåíèå. Íà òúðæåñòâåíî-
òî îòêðèâàíå ïðèñúñòâàõà 
êìåòîâå íà îáùèíè îò 
îáëàñòòà, ïðïîäàâàòåëè, 
îáùåñòâåíèöè. 

Îáó÷åíèåòî ùå áúäå îí-
ëàéí. Â îôèñà â Äîáðè÷ 
ùå ñå ïîëàãàò èçïèòè. 
Ïðèåìúò íà êàíäèäàò- ñòó-
äåíòè ùå ïðîäúëæè äî 
îêòîìâðè.

Óïðàâèòåëíèÿò ñúâåò íà 
ÄÔ „Çåìåäåëèå” ðàçïðåäåëè 
270 000 ëâ. ïî ïîìîùòà de 
minimis íà ïðåðàáîòâàòåëíè 
ïðåäïðèÿòèÿ çà êîìïåíñè-
ðàíå íà ÷àñò îò ðàçõîäèòå, 
ñâúðçàíè ñ òðàíñïîðò, ëîãèñ-
òèêà, ñúõðàíåíèå íà ãîòîâà 
ïðîäóêöèÿ è äðóãè îïåðàöèè 
ïî ïðåðàáîòêà íà ÿáúëêè 
è êðóøè - ðåêîëòà 2020 ã. 
Ïîìîùòà å ÷àñò îò ìåðêèòå, 
êîèòî ñå âúâåæäàò îò äúðæà-
âàòà êàòî îáëåê÷åíèÿ çà çå-
ìåäåëñêèòå ñòîïàíè çàðàäè 
ïàíäåìèÿòà îò êîðîíàâèðóñ 

(COVID-19).
Ïðåäïðèÿòèÿòà òðÿáâà äà 

áúäàò ðåãèñòðèðàíè ïî ÷ë. 
12 îò Çàêîíà çà õðàíèòå è 
äà ñà âïèñàíè â ïóáëè÷íèÿ 
ðåãèñòúð íà ÁÀÁÕ (ïî ñïèñúê 
îò ÁÀÁÕ). 

Íà ôèíàíñèðàíå èìàò 
ïðàâî âñè÷êè ïðåäïðèÿòèÿ, 
êîèòî çàâèøàò îáåìà íà 
èçêóïåíàòà ïðîäóêöèÿ îò 
ðåãèñòðèðàíè çåìåäåëñêè 
ïðîèçâîäèòåëè ñ íàä 15% 
ñïðÿìî 2019 ã.

Ïðåäâèäåíèòå ñòàâêè çà 
ïîäïîìàãàíå ñà:

ÿáúëêè - åäèíè÷íàòà ñòàâ-
êà îò 26 ëâ./òîí;

êðóøè - åäèíè÷íàòà ñòàâêà 
îò 42 ëâ./òîí.

Ïðåäâèæäà ñå ïðèçíàòè 
îðãàíèçàöèè è ãðóïè íà ïðî-
èçâîäèòåëè, ÷èèòî ÷ëåíîâå 
ñà çàÿâèëè ïðåç Êàìïàíèÿ 
2020 ó÷àñòèå ïî ñõåìàòà çà 
îáâúðçàíî ïîäïîìàãàíå çà 
ïëîäîâå, äà áúäàò äîïóñòèìè 
çà ïîäïîìàãàíå.

  Ïðåäñòîè äà áúäàò èç-
ãîòâåíè óêàçàíèÿ çà êàíäè-
äàòñòâàíå.

ÄÔ „Çåìåäåëèå“ - ÐÀ

В ОБЛАСТ ДОБРИЧ НЯМА РЕГИСТРИРАНИ 
ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПО ЖИВОТНИТЕ

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ СВИЩОВ - С ЛОКАЛЕН 
ОФИС ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В ДОБРИЧ

Óïðàâèòåëíèÿò ñúâåò íà 
Äúðæàâåí ôîíä „Çåìåäå-
ëèå“ óòâúðäè 56 580 000 ëâ. 
ïî ñõåìà íà äúðæàâíà ïî-
ìîù „Ïîìîù çà ïîäêðåïà çà 
îñèãóðÿâàíå íà ëèêâèäíîñò 
íà çåìåäåëñêèòå ñòîïàíè, 
èçâúðøâàùè äåéíîñò â ïúð-
âè÷íîòî  ñåëñêîñòîïàíñêî 
ïðîèçâîäñòâî çà ïðåîäîëÿ-
âàíå íà ïîñëåäñòâèÿòà îò 
íåãàòèâíîòî èêîíîìè÷åñêî 
âúçäåéñòâèå îò COVID-19“. 

Â êðàÿ íà àâãóñò Åâðî-
ïåéñêàòà êîìèñèÿ îäîáðè 
äúðæàâíàòà ïîìîù, êîÿòî 
ùå ïîäïîìîãíå çåìåäåëñêè 
ïðîèçâîäèòåëè - æèâîòíî-
âúäè, îòãëåæäàùè åäðè è 
äðåáíè ïðåæèâíè æèâîòíè 
è êàðòîôîïðîèçâîäèòåëè, 
êîèòî ñà îòñðî÷èëè êðåäè-
òèòå ñè, ïðåäîñòàâåíè îò ÄÔ 

„Çåìåäåëèå“ â ïåðèîäà 2008-
2012 ã. è ñà â íåâúçìîæíîñò 
äà ãè ïîãàñÿò â óñëîâèÿòà íà 
ïàíäåìèÿòà îò COVID 19.

Ïîäêðåïàòà ùå áúäå ïîä 
ôîðìàòà íà ïðåêè áåçâúç-
ìåçäíè ñðåäñòâà, ïîêðèâàùè 
÷àñò îò ãëàâíèöàòà è ëèõâè-
òå, äúëæèìè ïî çàåìè, êîèòî 
âå÷å ñà áèëè îòïóñíàòè íà 
ñòîïàíèòå îò ÄÔÇ â ïåðèîäà 
2008 – 2012 ã. Öåëòà å äà 
ñå îòãîâîðè íà íóæäèòå îò 
ëèêâèäíîñò íà çåìåäåëñêèòå 
ïðîèçâîäèòåëè è äà èì ñå ïî-
ìîãíå äà ïðîäúëæàò ñâîèòå 
äåéíîñòè ïî âðåìå íà è ñëåä 
èçáóõâàíåòî íà ïàíäåìèÿòà 
îò êîðîíàâèðóñ. Ðàçìåðúò íà 
ïîìîùòà çà åäèí ñòîïàíèí å 
äî 100 000 åâðî. Ñðîêúò çà 
ïðèëàãàíå íà ïîìîùòà å äî 
31 äåêåìâðè 2020 ã.

Ïîäïîìîãíàòè çà ïîêðèâà-
íå íà ÷àñò îò ðàçõîäèòå ïî 
êðåäèòè, ðåäîâíî îòñðî÷åíè 
äî 27.11.2020 ã, ùå áúäàò 
çåìåäåëñêè ñòîïàíè, ðåãè-
ñòðèðàíè ïî ðåäà íà Íàðåä-
áà � 3 îò 29 ÿíóàðè 1999 ã. 
Äîïóñòèìè çà ïîäïîìàãàíå 
ñà îáùî 1 882 çåìåäåëñêè 
ñòîïàíè, îò êîèòî 1 798 æè-
âîòíîâúäè, îòãëåæäàùè åäðè 
è äðåáíè ïðåæèâíè æèâîòíè 
è 84 êàðòîôîïðîèçâîäèòåëè. 
Íà ôèíàíñèðàíå ïîäëåæàò 
ïðîèçâîäèòåëè, êîèòî íÿ-
ìàò èçèñêóåìè ïóáëè÷íè 
çàäúëæåíèÿ êúì äúðæàâíèÿ 
áþäæåò. 

Ïðåäñòîè ÄÔÇ ñúâìåñòíî 
ñ ÌÇÕÃ äà èçãîòâÿò óêàçà-
íèÿòà çà ïðåäîñòàâÿíå íà 
ïîìîùòà.

ÄÔ „Çåìåäåëèå“ - ÐÀ

ОТПУСКАТ СЕ 270 ХИЛ. ЛЕВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ 
НА РЕКОЛТАТА ОТ ЯБЪЛКИ И КРУШИ

РАЗПРЕДЕЛЯТ СЕ 56.6 МЛН. ЛЕВА ЗА 
ЖИВОТНОВЪДИТЕ И ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА КАРТОФИ
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Ïàìåòíèòå ñúáèòèÿ íà ñåï-
òåìâðèéñêèòå äíè íà 1916 
ãîäèíà áÿõà  âúâ ôîêóñà íà 
÷åñòâàíåòî, êîåòî Îáùèíà 
Äîáðè÷êà òðàäèöèîííî îð-
ãàíèçèðà íà 7 ñåïòåìâðè. Íà 
Ìåìîðèàëà â ïàìåò íà çàãè-
íàëèòå îò VI ïåõîòíà Áäèíñêà 
äèâèçèÿ çà îñâîáîæäåíèåòî 
íà Äîáðóäæà êðàé ñåëî Êîç-
ëîäóéöè ñå ñúáðàõà êìåòîâå 
è êìåòñêè íàìåñòíèöè, îáùèí-
ñêè ñúâåòíèöè, îáùåñòâåíèöè 
è âñè÷êè, çà êîèòî òàçè äàòà 
å çíàêîâà.

 „Äîáðè÷êàòà åïîïåÿ å ñðåä 
ñúáèòèÿòà, çíà÷èìè íå ñàìî 
çà æèâååùèòå â íàøàòà îá-
ùèíà, íî è çà âñè÷êè, ñúõ-
ðàíèëè ïîòðåáíîñòòà ñè çà 
íàöèîíàëíà ïðèíàäëåæíîñò. 
È ñå ðàäâàì, ÷å òîâà ÷åñòâàíå 
å ñïîäåëåíî è ñå ïðåâúðíà â 
ïðàçíèê íà áúëãàðñêèÿ äóõ“ 
- çàÿâè êìåòúò íà Îáùèíà Äî-
áðè÷êà Ñîíÿ Ãåîðãèåâà.

Íà ñúáèòèåòî, ïîñâåòåíî íà 
104-àòà ãîäèøíèíà îò Äîáðè-
÷êàòà åïîïåÿ, áåøå îòáåëÿçàí 

îùå åäèí þáèëåé – 140 ãîäèíè 
îò ñúçäàâàíåòî íà Âîåííèòå 
îêðúæèÿ â Áúëãàðèÿ. Ïðèâåò-

ñòâèå îòïðàâè íà÷àëíèêúò íà 
Âîåííîòî îêðúæèå â Äîáðè÷ 
êàïèòàí II ðàíã Áèñåð Áîíåâ. 

Áÿõà âðú÷åíè è þáèëåéíè 

ãðàìîòè íà ëè÷íîñòè, äîïðè-
íåñëè çà ïðåñòèæà íà Áúëãàð-
ñêàòà àðìèÿ è íà Âîåííèòå 

îêðúæèÿ â ñòðàíàòà. Ñðåä 
òÿõ ñà âåòåðàíè îò âîéíèòå è 
áèâøè íà÷àëíèöè íà Âîåííî 
îêðúæèå - Äîáðè÷.

Îñåìãîäèøíàòà Âàíèíà Ãðè-
ãîðîâà îò Ñòóäèî çà ïîï-ðîê 
ïåâöè „Ñàðàíäåâ“ ïðè Ìëà-
äåæêè öåíòúð – Äîáðè÷, òàçè 
ãîäèíà èìàøå íåâåðîÿòíèÿ 
øàíñ äà áúäå èçáðàíà çà åäíî 
îò äåöàòà, ïðåäñòàâÿùè íîâà 
àâòîðñêà ïåñåí â Íàöèîíàë-
íèÿ ôåñòèâàë „Äåñêà ìåëîäèÿ 
íà ãîäèíàòà“ 2020. Ñëåä êàòî 
ïðåç ìåñåö þëè òÿ çàïèñà â 
ñòóäèî ïåñåíòà „Åäèí çà äðóã“ 
íà êîìïîçèòîðà Ìèíêî Ëàìáîâ 
ïî òåêñò íà Àíà Òîïàëîâà, â 
íà÷àëîòî íà ñåïòåìâðè ìàë-
êàòà òàëàíòëèâà äîáðè÷ëèéêà 
ó÷àñòâà è â çàñíåìàíåòî è íà 
êëèïà êúì ïåñåíòà. Íà 1 è 2 
ñåïòåìâðè Âàíèíà ñå ïî÷óâ-
ñòâà êàòî èñòèíñêà ïîï çâåçäà, 
ïðåæèâÿâàéêè äâà âúëíóâàùè 
ñíèìà÷íè äíè. Êàäðèòå çà âè-
äåîêëèïà áÿõà çàñíåòè â êîì-

ïëåêñà „Êàëèàêðèÿ Ðèçîðò“, äî 
Êàâàðíà è â Äîáðè÷. Ñöåíè÷åí 
ïàðòíüîð íà Âàíèíà áå ÷àðî-
âíèêúò Èãîð Ðàñêåâè÷ îò ãðàä 
Êàâàðíà. Ïðèÿòåëêè íà ïåâèöà-
òà ñ ðàäîñò ñå âêëþ÷èõà â ñúç-
äàâàíåòî íà íÿêîè îò êàäðèòå, 
êàòî ñå çàáàâëÿâàõà ìíîãî 
íà ñíèìà÷íàòà ïëîùàäêà.
Ãîòîâèÿò âèäåî êëèï êúì ïå-
ñåíòà „Åäèí çà äðóã“ â èçïúë-
íåíèå íà òàëàíòëèâîòî ìîìè-
÷å îò Äîáðè÷ ùå âèäèì íà 1 
äåêåìâðè. Òîãàâà ùå áúäàò 
ïðåäñòàâåíè âèäåàòà íà âñè÷êè 
14 íîâè äåòñêè àâòîðñêè ïåñíè, 
êîèòî ùå ñå áîðÿò çà ïðèçî-
âèòå ìåñòà â òàçãîäèøíîòî 
èçäàíèå íà „Äåòñêà ìåëîäèÿ 
íà ãîäèíàòà“.

Íà 10 ñåïòåìâðè 2020 
ã. (÷åòâúðòúê) îò 15:00 äî 
19:00 ÷. ùå ñå ñúñòîè âå-
ðíèñàæ íà èçëîæáàòà íà 
Öâåòåëèíà Ìàêñèìîâà. 
Åêñïîçèöèÿòà ñå ñúñòîè 

îò àáñòðàêòíè æèâîïèñ-
íè ïëàòíà, êàòî ñàìàòà 
õóäîæíè÷êà êàçâà, ÷å „èç-
ðàçÿâàíåòî íà ÷èñòî åìî-
öèîíàëíîòî ñúñòîÿíèå å 
âúçìîæíî åäèíñòâåíî â 
áåçïðåäìåòíàòà, íåôèãó-

ðàòèâíà æèâîïèñ.“
Ìîæåòå äà ðàçãëåäàòå 

èçëîæáàòà äî 6 îêòîìâðè 
2020 ã.

ÖÂÅÒÅËÈÍÀ ÌÀÊÑÈÌÎ-
ÂÀ å ðîäåíà ïðåç 1966 ã. â 

ãð. Âðàöà. Æèâåå è ðàáîòè 
âúâ Âåëèêî Òúðíîâî. Çà-
âúðøâà Ñðåäíî õóäîæåñò-
âåíî ó÷èëèùå ïî ïðèëîæíè 
èçêóñòâà, Ñîôèÿ, ñïåöè-
àëíîñò „Òåêñòèë“, à ïî-
êúñíî ÂÒÓ ”Ñâ. Ñâ. Êèðèë 

è Ìåòîäèé”. ñïåöèàëíîñò 
„Æèâîïèñ“. ×ëåí å íà Àðò-
ãðóïà „Äóïèíè“  è íà ÑÁÕ. 
Ó÷àñòâàëà å â ìíîãî èíäè-
âèçóàëíè èçëîæáè è ãðóïî-
âè èçëîæáè, ñèìïîçèóìè è 
ïðîåêòè â ñòðàíàòà è ÷óæ-
áèíà. Íîñèòåëêà å íà ìíî-
ãî íàãðàäè çà æèâîïèñ. Çà 
òâîð÷åñòâîòî ñè Öâåòåëèíà 
Ìàêñèìîâà êàçâà:  “Ðàáî-
òÿ â ïîëåòî íà ëèðè÷íàòà 
àáñòðàêöèÿ ñúñ ñïîíòàí-
íî è åêñïðåñèâíî èçðàçÿ-
âàíå, ñ ïðåèìóùåñòâåíà 
ðîëÿ íà æèâîïèñíèÿ æåñò 
è ïîä÷åðòàíî ôàêòóðíè 
ïîâúðõíîñòè. Âúçïðèåìàì 
áÿëîòî ïëàòíî êàòî ïðîñ-
òðàíñòâî, êúäåòî â ïðîöå-
ñà íà ðàáîòàòà ñå äîñòèãà 
èçêàç ñ óíèêàëåí åçèê è 
åñòåòè÷åñêà íàòîâàðåíîñò, 
âúçäåéñòâàù è îñâîáîäåí 
îò âñÿêàêâè ïðèâè÷íè ôîð-
ìè è îáðàçè. Â ñäúðæàíèÿ 
êîëîðèò ðàçïîçíàâàì ñè-
ëàòà íà äåëèêàòíàòà ñåòèâ-
íîñò, à â ìíîãîïëàñòîâèòå 
ñòðóêòóðè - äðàìàòèçìúò 
íà îâëàäåíèÿ æèâîïèñåí 
æåñò.” 

Åêèï íà Õóäîæåñòâåíà 
ãàëåðèÿ - Äîáðè÷ 

Ñ îòêðèâàíåòî íà ðåòðîñ-
ïåêòèâíà èçëîæáà æèâîïèñ 
îò ôîíäà íà Ñäðóæåíèå „Âèà 
Ïîíòèêà“ â 17.00 ÷àñà â÷åðà 
â Õóäîæåñòâåíàòà ãàëåðèÿ â 
Áàë÷èê áåøå ñëîæåíî íà÷àëî-
òî íà òðèíàäåñåòîòî èçäàíèå 
íà Ìåæäóíàðîäíèÿ ôåñòèâàë 
íà ìëàäèòå â èçêóñòâîòî „Âèà 
Ïîíòèêà“. Ïðåç ãîäèíèòå ôåñ-
òèâàëúò „Âèà Ïîíòèêà“ äàâà 

øàíñ íà ìíîãî ìëàäè àâòîðè 
îò Áúëãàðèÿ è ÷óæáèíà äà 
ïðåäñòàâÿò ñâîèòå òúðñåíèÿ 
â îáëàñòòà íà ìàñëåíàòà æè-
âîïèñ, àêðèëíàòà òåõíèêà è 
êîëàæà. Íàñòîÿùàòà èçëîæ-
áà ïîêàçâà òâîð÷åñêèÿ ïúò 
íà ó÷àñòíèöè â àòåëèåòàòà, 
ïðîâåæäàíè â ðàìêèòå íà ôåñ-
òèâàëà – íÿêîãà ñòóäåíòè, à 
ñåãà èçÿâåíè õóäîæíèöè è 
òâîðöè â ðàçëè÷íè îáëàñòè íà 
èçêóñòâîòî. Ïúðâàòà ôåñòè-
âàëíà âå÷åð íà „Âèà Ïîíòèêà“ 
ïðîäúëæè ñúñ ñïåêòàêúë íà 
îòêðèòî. Â 20.00 ÷àñà â Íèì-
ôåóìà â ÄÊÈ ÊÖ “Äâîðåöà“ 
Êèðèë Áîÿäæèåâ ïðåäñòàâè 
„Ïîìîù, èìàì äâå äåöà!“. À 
ì 22.00 ÷àñà áå îòêðèâàíåòî 
íà èçëîæáàòà íà äèãèòàëåí 
àðòèñò @BAMBASHKART, íà 
îòêðèòà ñöåíà íà ïëàæåí áàð 
„Äåëàíî“.

È òàçè ãîäèíà, ìàêàð è ïðè 
íåîáè÷àéíè îáñòîÿòåëñòâà, â 
äíèòå îò 8 äî 13 ñåïòåìâðè, 
ïî÷èòàòåëèòå íà èçêóñòâîòî â 
Áåëèÿ ãðàä ùå èìàò âúçìîæ-
íîñò äà ïðèñúñòâàò íà òåà-
òðàëíè ñïåêòàêëè, êîíöåðòè è 
èçëîæáè. 

Îñîáåí àêöåíò â òåàòðàëíèÿ 
àôèø íà òàçãîäèøíîòî èçäà-
íèå íà „Âèà Ïîíòèêà“ ùå áúäå 
ñïåêòàêúëúò „ÊÎÃÀÒÎ ÑÂÅ-
ÒÚÒ ÁÈË ÂÑÅ ÎÙÅ ÇÅËÅÍ“ 
èëè „ÈÑÒÎÐÈßÒÀ ÍÀ ÅÄÈÍ 
ÃÎÒÂÀ×“ îò Äæîçåô ×åéêèí 
è Ñàì Øåïúðä íà Íàöèîíàë-
íàòà àêàäåìèÿ çà òåàòðàëíî 
è ôèëìîâî èçêóñòâî „Êðúñòüî 
Ñàðàôîâ“ ñ ðåæèñüîð äîö. 

Âåñåëèí Ðàíêîâ.
Ñ êîìåäèÿòà íà ßâîð Áî-

ðèñîâ „Òúï îïòèìèñò“ ùå ñå 
ïðåäñòàâè Ñàòèðè÷íèÿò òåàòúð 

„Àëåêî Êîíñòàíòèíîâ“.
Ìåæäóíàðîäíîòî ïðèñúñò-

âèå íà „Âèà Ïîíòèêà“ 2020 
ñå ïðîåêòèðà ñ ôîòîèçëîæ-
áàòà BALKANIUM íà Àíäæå-
ëà Ïåòðîâñêè îò Ñúðáèÿ è 
ñ âîêàëíèÿ êîíöåðò íà òðè 
òàëàíòëèâè èçïúëíèòåëêè îò 
Êèïúð - „Îò Êèïúð ñ ëþáîâ“, 
êîéòî ùå çàïî÷íå â 21.00 ÷àñà 
íà 12 ñåïòåìâðè íà ñöåíà ïðåä 
ïëàæåí áàð „Äåëàíî“. Â êîí-
öåðòà ùå ñå ïðåäñòàâÿò âúç-
ïèòàíè÷êèòå íà  Íàöèîíàëíàòà 
ìóçèêàëíà àêàäåìèÿ „Ïðîô. 

Ïàí÷î Âëàäèãåðîâ“ Íàòàøà 
Àíäðåó, Âàñî Ïàðàñêåâà è 
Êñåíèÿ Ïàðàñêåâà.

È ïðåç òàçè ãîäèíà âúâ ôå-
ñòèâàëíàòà ïðîãðàìà å âêëþ-
÷åí êîíöåðò íà Äóî “Êîëàæ“ 
- Íîíà Êðúñòíèêîâà (ñîïðàí) 
è Ìàðèÿ Ðóñåâà (ïèàíî). Òå ùå 
î÷àêâàò  ñâîèòå ïî÷èòàòåëè 
â õðàìà „Ñâ.ñâ. Êîíñòàíòèí è 
Åëåíà“. 

Àòðàêòèâåí êîíöåðò íà Äó-
õîâèÿ îðêåñòúð îò Òúðãîâèùå 
è íà Ôîëêëîðåí àíñàìáúë 
„Ìèçèÿ“ ùå ñúáåðå æèòåëè è 
ãîñòè íà Áåëèÿ ãðàä ïðåä ÊÖ 
“Ìåëíèöàòà“ âúâ âå÷åðíèòå 
÷àñîâå íà 9 ñåïòåìâðè.

Òðè ïðîæåêöèè íà êúñîìå-
òðàæíî ñòóäåíòñêî êèíî î÷àê-
âàò çðèòåëè â Ó÷åáíèÿ öåíòúð 
ïî èçêóñòâà  â  ÄÊÈ ÊÖ “Äâî-
ðåöà“. Ùå áúäàò ïîêàçàíè 
ôèëìè, íîìèíèðàíè è îòëè÷åíè 
ñ ìåæäóíàðîäíàòà íàãðàäà 
çà ñòóäåíòñêî êúñîìåòðàæíî 
êèíî CILECT PRIZE 2020.

Ìåæäóíàðîäíèÿò ôåñòèâàë 
íà ìëàäèòå â èçêóñòâîòî „Âèà 
Ïîíòèêà”, êîéòî ñå îðãàíèçè-
ðà îò Ñäðóæåíèå „Âèà Ïîíòèêà 
- 2010”, ñ ïðåäñåäàòåë Êðà-
ñèìèð Ðàíêîâ, ñå ðåàëèçèðà 
ñ èçêëþ÷èòåëíîòî ôèíàíñî-

âî ñúäåéñòâèå íà ÎÁÙÈÍÀ 
ÁÀË×ÈÊ è ñ ïîäêðåïàòà íà 
ÄÚÐÆÀÂÅÍ ÊÓËÒÓÐÅÍ ÈÍ-
ÑÒÈÒÓÒ - ÊÓËÒÓÐÅÍ ÖÅÍÒÚÐ 
„ÄÂÎÐÅÖÀ” – ÁÀË×ÈÊ, ÈÑ-
ÒÎÐÈ×ÅÑÊÈ ÌÓÇÅÉ – ÕÓÄÎ-
ÆÅÑÒÂÅÍÀ ÃÀËÅÐÈß – ÁÀË-
×ÈÊ, ÍÀÐÎÄÍÎ ×ÈÒÀËÈÙÅ 
„ÏÀÈÑÈÉ ÕÈËÅÍÄÀÐÑÊÈ 
– 1870” – ÁÀË×ÈÊ, ÓÍÈÂÅÐ-
ÑÈÒÅÒÑÊÈ ÁÎÒÀÍÈ×ÅÑÊÈ 
ÃÐÀÄÈÍÈ - ÑÓ „ÊËÈÌÅÍÒ 
ÎÕÐÈÄÑÊÈ”, ÏËÀÆÅÍ ÁÀÐ 
„ÄÅËÀÍÎ“ è ÌÈÍÅÐÀËÍÀ 
ÂÎÄÀ „ÏÈÐÈÍ ÑÏÐÈÍÃ“.

МЕЖДУНАРОДНИЯТ ФЕСТИВАЛ 
"ВИА ПОНТИКА" ОТНОВО СЪБРА 
БАЛЧИК МЛАДИ ТАЛАНТИ  

ДВА ВЪЛН УВАЩИ ДНИ ЗА ВАНИНА ГРИГОРОВА В 
ЗАСНЕМАНЕ НА КЛИП КЪМ ПЕСЕНТА "ЕДИН ЗА ДРУГ"ХУДОЖЕСТВЕНАТА ГАЛЕРИЯ НИ КАНИ НА 

ВЕРНИСАЖ НА ЦВЕТЕЛИНА МАКСИМОВА
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В конкуренция от 147
състезатели "Златните риб-
ки" на треньора по плува-
не Веско Нейков завоюва-
ха отново кошница с меда-
ли - този път на проведе-
ния от 4 до 6 септември си-
лен плувен турнир във Вар-
на за купа "Черно море".
Веселин Нейков заведе на
турнира 6 деца, които за-
воюваха общо  8 златни, 1
сребърен и 3 бронзови ме-
дала в младша възраст
юноши и девойки. Лъчеза-
ра Апостолова взе три
бронзови медала на 50, 100
и 200 м "Бътерфлай", Елео-
нора Ламбова спечели
сребърен медал в дисцип-
лината "400 м свободен
стил", Преслава Йордано-
ва - 3 златни медала на 50
м "Бруст", 100 и 200 м "Кро-
ул". Витомир Новачев - 2

"ЗЛАТНИТЕ РИБКИ" НА ВЕСКО НЕЙКОВ -
С ОСЕМ ЗЛАТНИ МЕДАЛА ОТ СИЛЕН
ПЛУВЕН ТУРНИР

златни медала на 50 и 100
м "Гръб", Радо Нейков е с
3 златни медала от 50 м
"Кроул", 50 и 100 м "Бътер-
флай".

"Изключително съм до-
волен на този етап от под-
готовката на децата, като
се има предвид, че през
месец август нямахме тре-
нировки.  За пореден път
благодаря на родителите
за огромното доверие да
поверят децата си на мен"
- каза след състезанието
треньорът Веско Нейков.
"Златните рибки", които са
картотекирани в СКПС
"Добруджа".

Следващото предизви-
кателство за "Златните
рибки", които са картоте-
кирани в СКПС "Добру-
джа" е на 11 и 12 септемв-
ри,  в силния междунаро-
ден турнир "Плувни талан-
ти" в Кранево.

ЮНОШИТЕ НА БЪЛГАРИЯ СА ПОЛУФИНАЛИСТИ НА ЕВРОВОЛЕЙ
Националният отбор на

България за юноши под 18
години продължи успеш-
ния си ход на Европейс-
кото първенство в Италия,
като се класира за финал-
ната четворка. Младите ни
"лъвчета", водени от Мар-
тин Стоев, победиха Тур-
ция с 3:0 (25:23, 25:19,
25:20) и записаха втори
чист успех в група 1 в
Марсиковетере. Така Бъл-
гария е лидер в своя по-
ток с 6 точки и ще играе
за медалите.

С успеха нашите взеха
реванш от Турция за загу-
бата през януари, когато
на квалификацията в Со-
фия отстъпиха и не успяха
да запишат директно кла-
сиране на Евроволей. Се-
га българските волейбо-
листи показаха повече

класа и израстване, като
надиграха категорично
опонента си за 74 минути.

Единствено първият
гейм бе оспорван, като
турците влязоха напорис-
то и започнаха да дикту-
ват играта до 8:5. След то-
ва обаче нашите момчета
се съвзеха, влязоха в ри-
тъм и изравниха. В реши-
телните минути тимът ни
показа повече качества и
увереност, като затвори
гейма с 25:23. В следващи-
те две части националите
ни бяха по-добрият тим,
взимаха аванс, поддържа-
ха го докрай и затвориха
мача в три гейма.

Мартин Стоев заложи на
същия стартов състав, как-
то при триумфа над Бел-
гия: Стоил Палев, Георги
Татаров, Александър Нико-

КОШНИЦА С
МЕДАЛИ ЗА
ПЛУВЦИТЕ НА
ДОБРУДЖА

Отлично се предста-
виха състезателите на
Добруджа на проведе-
ния във Варна силен
международен турнир
по плуване за юноши и
девойки. Възпитаници-
те на Антония Михова и
Василий Попов демон-
стрираха завидни уме-
ния и спечелиха 26 ме-
дала - 7 златни, 9 сре-
бърни и 10 бронзови. С
четири златни отличия
се окичи Радослав То-
доров - на 100, 200 и
400 м кроул и 100 м
брус. С четири медала
се окичи и Максим Ми-
хайлов - злато на 50 м
гръб, бронз на 100 м
гръб и 100 м бътерфлай
и сребро на вечерните
финали за всички въз-
расти на 50 м гръб. Ето
кои състезатели на
Добруджа се качиха
още на стълбичката на
победителите: Павел
Михайлов финишира
втори на 200 м кроул,
Йордан Колев спечели
бронзови медали на
100 и 200 м гръб, Ка-
лоян Коев триумфира
на 200 м бътерфлай, за-
върши втори на 100 м
бътерфлай и трети на
вечерните финали на
100 м в същата дисцип-
лина, Даниел Илиев
стана първи на 200 м
съчетано и трети на фи-
нала, Станислава Са-
рандева се окичи с пет
медала на кроул - сре-
бърни на 50, 100 и 200
м плюс два бронзови
на вечерните финали на
50 и 200 м, Даная Ди-
митрова финишира вто-
ра на 100 м брус и тре-
та на 50 м брус, Левена
Аврамова стана втора
на 50 и 200 м кроул и
трета на 100 м кроул, а
Гергана Донева завър-
ши втора на 50 м бъ-
терфлай.

Правещата на US Open
своето завръщане в профе-
сионалния тенис след три-
годишно отсъствие Цветана
Пиронкова записа четвър-
та поредна победа на тур-
нира от "Големия шлем" в
Ню Йорк и вече е на 1/4-
финал. В среща от 1/8-фи-
налите Цвети надделя над
французойката Ализе Кор-
не на втория по големина
корт "Луис Армстронг Стей-
диъм" с 6:4, 6:7 (5), 6:3. То-
ва бе един двубой между
две тенисистки, които нико-
га не бяха достигали фаза-
та на последните 8 в Голя-
мата ябълка. Пиронкова ус-
пя след почти тричасова
битка да прекърши връща-
щата всичко своя съпернич-
ка и записва най-доброто
си представяне в Ню Йорк
в цялата си кариера. Така,
броени дни преди навърши
33 години, Цвети си осигу-
ри среща със самата Сери-
на Уилямс.

Преследващата рекордна
за всички времена 24-а тит-
ла от "Големия шлем" аме-
риканка по-рано надви в
три сета гъркинята Мария
Сакари и ще излезе в сря-
да срещу Цвети в битка на
две майки.

Пловдивчанката изуми
всички с изявите си в тур-
нира да момента, като ня-
маше загубен сет в първи-
те си три срещи. По пътя

ПИРОНКОВА ПРОБИ
"СТЕНАТА" КОРНЕ И Е
НА 1/4-ФИНАЛ СРЕЩУ
СЕРИНА УИЛЯМС

към втората седмица на
турнира тя победи силни
съпернички като Гарбине
Мугуруса и Донна Векич.
Срещу 56-ата в ранглиста-
та на WTA Корне пък вече
има 3 победи от 4 мача.
Трябва да се отбележи, че
при 5:4 във втория сет в
мача Цвети имаше мачбол
при 40:30, но го пропусна
и това можеше да й стру-
ва победата.

Единственият ас в мача
бе дело на Пиронкова, ко-
ято направи и 2 двойни
грешки, но това е нищо в
сравнение с 9-те, допусна-
ти от 30-годишната Корне.
Българката записа 46 пе-
челивши удара срещу ед-
ва 24 за французойката.
Корне направи 34 непре-
дизвикани грешки, а Пи-
ронкова - 50, но в крайна
сметка Цвети успя да над-
делее в тази страхотна
битка и след 2 часа и 49
минути отвори нова глава
в своята нюйоркска при-
казка.

Що се отнася до след-
ващото предизвикателст-
во, то е меко казано се-
риозно. Срещу почти 39-
годишната Серина нашето
момиче има 4 мача и нито
една победа. Мачът меж-
ду двете е днес и най-ве-
роятно ще бъде във вечер-
ната сесия на "Артър Аш
Стейдиъм".

лов, Ерик Стоев, Лазар
Бучков, Ивайло Дамянов,
либеро - Калоян Вълчинов

(Владимир Гърков, Венис-
лав Антов).

Най-добър реализатор

на България бе Георги Та-
таров с 19 точки (1 ас, 2
блока).

Главният мениджър на
Добруджа Светослав
Петров разкри пред
Sportal.bg, че ситуацията
със заразени от корона-
вирус в отбора ескалира.
Наставникът на "жълто-
зелените" заяви, че съ-
ществува разминаване
между протокола на Ми-
нистерството на спорта
и наредбата на Българс-
кия футболен съюз във
връзка с болните от
COVID-19. 42-годишният
някогашен полузащитник
на ЦСКА добави, че об-
мисля завръщане на те-
рена. Всичко това се
случва 48 часа преди
срещата на Добруджа с
Локомотив (София) във
Втора лига. "Това са ре-
алностите в България и
по света, за съжаление.
Ситуацията в Добруджа
ескалира. Миналата сед-
мица имахме 5 положи-
телни проби - на футбо-
листи, рехабилитатора и
домакина. Имахме още
двама играчи под въп-
рос, направихме допъл-
нителни тестове, излязо-
ха още трима футболис-
ти с положителни. Към

БУМ НА COVID-19 В ДОБРУДЖА
настоящия момент имаме 8
играчи с COVID-19, плюс
масажиста и клубния дома-
кин. Влизаме в "параграф
22" - по протокола на ММС,
ако има положителен ре-
зултат, останалите трябва
да дадат два отрицателни
теста в рамките на 48 ча-
са, за да могат да се вър-
нат към тренировките. БФС
обаче е взел решение, че
мач се отлага, ако има ми-
нимум 10 заболели от ко-
ронавирус. Резултатите от
лабораторията обаче изли-
зат в късния следобед на
следващия ден. Тоест, ут-
ре трябва да ни вземат още
един тест, който да излезе
в четвъртък. Така ако из-
лезем да играем мача, ня-
ма да сме спазили прото-
кола на ММС - два отрица-
телни теста в рамките на
два дни. Ако не излезем да
играем обаче, нарушаваме
правилника на БФС, поне-
же нямаме 10 заболели.

В четвъртък играем с Ло-
комотив (София). Ще игра-
ем с U17, понеже в стар-
шата възраст почти няма-
ме футболисти. Тръгнахме
да търсим юноши, но роди-
телите не искат да си пус-

кат децата в такава ситу-
ация, разбираемо. Недел-
чо Михайлов от БФС ми
казва: "Нека излязат и
тия тестове, ще ги мис-
лим". А ние нито тренира-
ме, нито можем да събе-
рем отбор. Мачът става
безсмислен - трябва да
излезем със 7 юноши. Па-
това е ситуацията. До
ММС не сме писали пис-
мо, защото сме под юрис-
дикцията на БФС. Искам
това да се знае, защото и
други клубове могат да се
окажат в нашата ситуация.
Говорих вече с Иво Котев
и Вальо Николов от Локо-
мотив, те са в течение, не
крия нищо - здравето е
най-важно. Шансът да се
върна на терена е много
голям, щях да се картоте-
кирам за този мач, но
имам наказание като стар-
ши треньор и не ми разре-
шават. Иначе щях да иг-
рая. В следващи мачове
обаче, ако ситуацията е
същата при нас, със сигур-
ност ще вляза. Няма да иг-
рая, но поне да съм на те-
рена, за да имаме 11 чо-
века", заяви Светльо Пет-
ров пред Sportal.bg.
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На 16 септември офици-
ално ще бъде открит твор-
ческият сезон на Българс-
ки камерен оркестър - Доб-
рич, под диригентската пал-
ка на Иван Янакиев.

Иван Янакиев е един от
най-перспективните и та-
лантливи млади диригенти у
нас. Работил е на свободна
практика, като успоредно с
това е бил дисертант към
Института за изследване на
изкуствата на БАН, сътруд-
ник в музикалния отдел на
Тиролския фестивал в Ерл,
Австрия, управител на Фон-
дация "432 херца" и дири-
гент на едноименния оркес-
тър, който е негов личен
проект.

Програмата на концерта
включва:

- Георги Арнаудов  -
"Gates of  Dream II";

- Йозеф Хайдн - Концерт
за виолончело и оркестър
в до мажор

Солист д-р Атанас Кръс-
тев;

- Едваг Григ - "Холберг"
сюита.

Отправена е покана към
проф. Георги Арнаудов -
един от най-интересните
български съвременни ком-
позитори, да присъства на
премиерното за град Доб-

БЪЛГАРСКИ КАМЕРЕН ОРКЕСТЪР -
ДОБРИЧ, С НОВ ДИРИГЕНТ

рич изпълнение на неговото
произведение.

"Оркестърът има нужда от
установяване на нови парт-
ньорства и приятелства с ут-
върдени музиканти и това
включване на произведение
от жив български компози-
тор е стъпка в тази посока.
Това е и част от моята кон-
цепция, с която стъпвам на
добричка сцена." - призна-
ва Иван Янакиев.

За гражданите на Добрич
Български камерен оркестър
е бил винаги емблема на ви-
сока музикална култура. За-
това те очакват с интерес
новия творчески сезон и по-
желават на новия диригент

Община град Добрич организира проучване за най-зна-
чимите интереси на деца, ученици и родители. Анкетите
са във връзка със създаване на културно-образователен,
интерактивен музей за деца и семейства.

Молим, да се включите в проучването, за да изградим
заедно концепцията за културно-образователен, интерак-
тивен музей за деца и семейства в Добрич.

Можете да попълните анкетите до 10 септември.
За родители/учители
h t t p s : / / d o c s . g o o g l e . c o m / f o r m s / d / e /

1 F A I p Q L S e 0 d U N _ x M P d b R -
D Z 7 L z 6 M R z S 7 o 6 M e L v q 7 Y C U z 5 H N _ G x x 1 P M C A /
viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

За деца
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfduKFFL53-

B B s K E s D n S 3 _ 8 W J M o _ 6 9 4 r j Q z V f k e 3 M J E x y y 7 g A /
viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

ПРОУЧВАНЕ НА ОБЩИНА
ГРАД ДОБРИЧ ЗА
СЪЗДАВАНЕ НА КУЛТУРНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЕН,
ИНТЕРАКТИВЕН МУЗЕЙ ЗА
ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА

КУЛТУРНИ  АКЦЕНТИ
9 септември, Младежки център - Добрич, фоайе. Из-

ложба  "Мечти" на Клуб "Цветно" при Младежки център
- Добрич с ръководител Олга Иванова. Организатор:
Младежки център - Добрич.

10 септември, 15.00 ч. - 19.00 ч., Художествена гале-
рия - Добрич. Вернисаж на изложба живопис на Цве-
телина Максимова. Организатор: Художествена гале-
рия - Добрич.

10 септември, 18.30 ч. и 20.30 ч., Концертна зала
"Добрич". Спектакъл "Баща ми се казва Мария" - коме-
дия от Иван Ангелов на Театър "Константин Величков"
- Пазарджик. Режисьор Асен Блатечки. Участват: Ста-
нимир Гъмов , Румен Угрински , Стефан Рядков , Петьо
Петков - Шайбата , Жанина Стоилова и Невена Бозу-
кова. Организатор: ЧИА

10 септември, Сайт и ФБ на Регионален историчес-
ки музей - Добрич. Интерактивна игра "Търси се Йов-
ков", посветена на 140 години от рождението на Йор-
дан Йовков. Организатор: Регионален исторически му-
зей - Добрич. НДТ

Националната литератур-
на награда "Йордан Йовков"
е учредена през 1970 г. Тя
се връчва на пет години от
Община град Добрич и
удостоява автори със зна-
чителни художествени пос-
тижения в духа на послани-
ята на Йордан Йовков и
принос в националната ли-
тература. Носители на НЛН
"Йордан Йовков" са: Дико
Фучеджиев (1970), Емилиян
Станев (1975), Илия Волен

(1980), Петър Славински
(1985), Ивайло Петров (1990),
Николай Хайтов (1995), Мар-
ко Семов (2000), Антон Дон-
чев (2005), Георги Мишев
(2015). Отличия за принос в
научното изследване и попу-
ляризиране на Йовковото ли-
тературно наследство са по-
лучили:  Симеон Султанов
(1985), проф. дфн Иван Саран-
дев (2000), Йордан Дачев и
Атанас Цонков (2005), проф.
дфн Светлозар Игов (2010), д-
р Кремена Митева (2015).

Според статута на НЛН
"Йордан Йовков", приет с ре-
шение № 45-14 от 26.04.2011
година на Общински съвет
град Добрич, срокът за по-
даване на предложения за
носител на НЛН "Йордан
Йовков" и отличие е 31 ав-
густ в годината на връчване
на наградата. Тази година
НЛН "Йордан Йовков" се
връчва за единадесети път.

Постъпили са следните
предложения за носител на
наградата: Анчо Калоянов,
Галин Никифоров, Георги
Балабанов, Деян Енев, Не-
да Антонова, Павлина Пав-
лова, Симеон Янев и Стан-
чо Пенчев.

ПРИКЛЮЧИ СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НОСИТЕЛ НА
НАЦИОНАЛНАТА ЛИТЕРАТУРНА
НАГРАДА "ЙОРДАН ЙОВКОВ" И ОТЛИЧИЕ

и попълнения състав на ор-
кестъра: На добър час!

Постъпилите предложения
за носител на отличие са
следните: Георги Велев,
проф. дфн Милена Кирова и
Рада Въртунинска.

Предложенията са напра-
вени от: Съюз на български-
те писатели, Български
П.Е.Н.-център, Съюз на неза-
висимите български писате-
ли, Издателска къща "Хер-
мес"; Марина Константинова
- поет, белетрист; Иван Ца-
нев - поет; Издателство "Ер-
го"; Сдружение Общество на
литературния кабинет "Дим-
чо Дебелянов" към Национа-
лен студентски дом - София;
Съюз на учените в България
- Клон Добрич; Издателство
"Матадор 74" и Издателство
"Фараго"; Издателство "Гея
Либрис";  Радослава Митко-
ва Груева - Василева - пре-
водач.

Всеки, който иска да подк-
репи предложените творци и
изследователи или да изка-
же мнение, може да го нап-
рави в писмен вид до
17.09.2020 г. на e-mail:
dobrich@dobrich.bg. Мнения-
та ще бъдат предадени на
консултативната комисия за
сведение.

През август само 47 500
души са посетили Двореца
в Балчик - около 20 хиляди
от тях са българските посе-
тители, а над 25 хиляди са
румънците. Посещаемостта
в осмия месец е сериозна
и надхвърля предходните
месеци от началото на го-
дината - когато тук са били
общо 42 хиляди туристи, ка-
за директорът на Двореца
Жени Михайлова.

Пандемията наложи сезо-

ПАНДЕМИЯТА COVID-
19 СМАЗА ТУРИЗМА В
ДВОРЕЦА В БАЛЧИК

нът да бъде твърде слаб, ка-
то се направи сравнение с
посетителите през цялата ми-
нала година - общо 275 хиля-
ди туристи. Наред с туристо-
потока, по-малко са и сват-
бените ритуали, отбеляза още
Михайлова. Присъствието на
немците в комплекса е мини-
мално, а на руския, френския
и английския пазар е близко
до нулата, съобщи кореспон-
дентът на Радио Варна Албе-
на Иванова.

ДФ "Земеделие" изплати
над 18,967 млн. лева на  36
хил. земеделски стопани,
кандидати по схемите за ди-
ректни плащания за Кампа-
ния 2019, при които е нали-
це ставка на корекция (ме-
ханизъм за финансова дис-
циплина) съгласно чл. 8 от
Регламент (ЕС) 1307/2013.

Припомняме, че в Бълга-
рия, съгласно Регламент
(ЕС) №1307/2013, от 1 януа-
ри 2016 г., е въведен меха-
низъм за финансова дисцип-
лина. При него всички суми
по схемите на директни пла-
щания се намаляват с опре-
делен процент, ако субсиди-
ята надвишава левовата
равностойност от 2 000 ев-
ро за конкретна кампания.
Удържаните средства са
предназначени за попълва-
не на резерв за кризи в
селскостопанския сектор.
Механизмът на финансова-

ДФЗ ПРЕВЕДЕ БЛИЗО 19
МЛН. ЛEВА ПО
МЕХАНИЗМА ЗА
ФИНАНСОВА ДИСЦИПЛИНА

та дисциплина е въведен с
цел годишният бюджет да
е в съответствие с много-
годишната финансова рам-
ка (МФР).

Разплащателна агенция
наложи ставка на корекция
в размер на 1.411917% за
Кампания 2018 г. върху ото-
ризираните суми на канди-
датите по схемите на ди-
ректните плащания, в съот-
ветствие с Регламент за из-
пълнение (ЕС) 2019/1710 на
Комисията. Съгласно друг
Регламент за изпълнение
(ЕС) 2019/1953 на Комисия-
та, поради неизползване на
натрупания кризисен резерв
от 2018 г., за всяка държава
членка е определен сума за
възстановяване. За България
върнатите средства по меха-
низма за финансова дисцип-
лина възлизат на 9,748 млн.
евро (19.065 млн. лв.).

  ДФ "Земеделие"-РА

На 7 септември се навър-
шиха 104 години от славна-
та победа на българската
армия край Добрич, в резул-
тат на която градът ни е ос-
вободен, но след края на
Първата световна война от-
ново попада под румънска
власт. По традиция във Во-
енното гробище-музей в на-
шия град Община град Доб-
рич и Регионалният истори-
чески музей организираха
панихида в памет на геройс-
ки загиналите войници и
офицери в Добричката епо-
пея през 1916 г. Гост на съ-
битието бе и един от потом-
ците на тези храбри българ-
ски юнаци - командирът на
специалните сили на Репуб-
лика България генерал-ма-
йор Явор Матеев, който в
краткото си слово призова
да не забравяме подвига на
славните мъже, дали живо-
та си за своето отечество.

РИТУАЛ ВЪВ ВОЕННОТО
ГРОБИЩЕ-МУЗЕЙ ПО
СЛУЧАЙ 7 СЕПТЕМВРИ

 7 септември е паметен
ден и защото на тази дата
преди 80 години е подписан
договорът в румънския град
Крайова, според който Юж-
на Добруджа е върната от-
ново под родната стряха на
майка България. Ритуалът
съчета двата исторически
повода. Присъстващите,
сред които кметът на Доб-
рич Йордан Йорданов, об-
ластният управител Краси-
мир Кирилов, военни, депу-
тати, представители на по-
литически партии и органи-
зации, общественици и
граждани, поднесоха цветя
пред двете паметни плочи
във Военното гробище, за
да изразят почитта си към
храбреците от Добричката
епопея и към всички неу-
морни и предани дейци на
добруджанското освободи-
телно дело.

           Кремена МИТЕВА
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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.  
 4-10

ÄÀÂÀÌ ÏÎÄ ÍÀÅÌ 
äâóñòàåí, ïîëóîáçàâåäåí 
àïàðòàìåíò. Èäåàëåí öåí-
òúð, äúëãîñðî÷íî. òåë.: 
0899991848 2-5

ÏÐÎÄÀÂÀÌ äâîðíî ìÿñ-
òî 1200 êâ.ì. â Ãààçè áàáà. 
Öåíà ïî äîãîâàðÿíå. Òåë.: 
0886 762 469. 3-20

ÏÐÎÄÀÂÀÌ 4 äêà äâîð-
íî ìÿñòî â ñåëî Îäðèíöè, 
ñ 500 êâ.ì. ëîçå, êëàäåíåö, 
îâîùíè äúðâåòà, çàãðàäå-
íî. Òåë. 0899 887438. 1-20

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

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. 2-3

ÏÐÎÄÀÂÀÌ Øêîäà 
Ôàáèÿ, 1.9, äèçåë. Òåë.: 
0895 455 627. 5-10

ÏÐÎÄÀÂÀÌ ï÷åëíè îòâîä-
êè, 4 ðàìêè, ìíîãîêîðïóñíè. 
Òåë. 0888 867 206. 
 6-10

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

æèâîòà - äðóãî. Íàïèñàíîòî 
ìîæå äà íè  âïå÷àòëÿâà, íî 
áåç ÷óâñòâåíîñò,  áåç ñúðäå÷-
íà áëèçîñò,  ïðèÿòåëñòâîòî 
íå ìîæå äà áúäå èçïúëíåíî 
ñúñ ñúäúðæàíèå. Âñúùíîñò, 
íÿêîè ïðèåìàò ôîðìóëàòà çà 
ïðèÿòåëñòâî êàòî, „àç íà òåáå, 
òè íà ìåí”, äðóãè ñâúðçâàò 
ïðèÿòåëñòâîòî ñ ðàáîòàòà è 
áèçíåñà, òðåòè ñ  ïîëèòêàòà è 
ñ êàêâî ëè îùå íå! Ðàçëè÷íè 
õîðà, ðàçëè÷íî îòíîøåíèå 
êúì ñúäúðæàíèåòî, íàðå÷åíî 
ïðèÿòåëñòâî.

Æèòåéñêàòà ïðàêòèêà êàç-
âà, ÷å  „Êîëêîòî ïîâå÷å ñà 
ïðèÿòåëèòå íè, òîëêîâà ïî-
ãîëÿìà áîëêà ìîæåì äà ïî-
íåñåì”. Èìà è òàêèâà  öèòàòè 
êàòî: „Êîéòî å ïðèÿòåë íà 
âñè÷êè, íå å ïðèÿòåë íà íèêî-
ãî”, èëè „Êàæè ìè êîè ñà òè 
ïðèÿòåëèòå, äà ðàçáåðà êàêúâ 
÷îâåê ñè”.

Ïîíÿêîãà ïðèÿòåëèòå ñà 
ïî-ñêúïè è îò ðîäíèíèòå è 
ñåìåéñòâîòî, çàùîòî - çà 
ðàçëèêà îò òÿõ, ïðèÿòåëèòå 
ìîæåì äà ñè ãè èçáåðåì. Ñ 
òÿõ íè ñâúðçâàò îáèêíîâåíî 
îáùè èíòåðåñè, õîáèòà, ñõîä-
íî ìèñëåíå, îáùè öåëè â æè-
âîòà è âñè÷êî, êîåòî áè ìîãëî 
äà  íè îáåäèíè. Ïðè÷èíèòå äà 
ñå ðàäâàìå, ÷å ãè èìàìå, ñà 
ìíîãî. Ïðèÿòåëñêèÿò íè êðúã 
íè ïîìàãà â ìíîãî îòíîøåíèÿ  
- êàêòî åìîöèîíàëíî,  òàêà è 
ôèçè÷åñêè.

 Íî êîè ñà íàé-âàæíèòå 
ïîëçè îò òîâà, äà èìàìå äî-
áðè ïðèÿòåëè? Èçîáùî, ÷îâåê 
òúðñè ëè ïîëçà îò ïðèÿòåëÿ 
ñè, èëè òîâà å åìîöèîíàëíà, 
âúòðåøíà âðúçêà, áåç êîðèñò-
íè öåëè?

Êàçâàò, ÷å ïðèÿòåëèòå ïî-
ìàãàò çà íàìàëÿâàíå íà ñòðå-
ñà. Êîãàòî ñå ÷óâñòâàìå áëèç-
êè ñ íÿêîãî, ñïîðåä èçñëåäâà-
íå íà ó÷åíèòå, òîâà ïîìàãà çà 
íàìàëÿâàíå íà òðåâîæíîñòòà 
è áåçïîêîéñòâîòî. Ñîöèàëíè-
òå âðúçêè ñà íè íåîáõîäèìè 
íå ñàìî íà  ôèçè÷åñêî, íî è 
íà åìîöèîíàëíî íèâî, çàùîòî 
õîðìîíàëíèòå èçìåíåíèÿ â ïî-
ëîæèòåëåí ïëàí ñà ñâúðçàíè ñ 
ïðèâúðçàíîñòòà êúì ïðèÿòåë 
è ïðåäèçâèêâàò ïîäîáðÿâàíå 
íà çäðàâîñëîâíîòî ñúñòîÿíèå 
- íàìàëÿâàíå íà äåïðåñèÿòà, 
íàäíîðìåíîòî òåãëî, ïðåä-
ïàçâàò îò ñúðäå÷íîñúäîâè 
çàáîëÿâàíèÿ.

Ïðèÿòåëñòâîòî å åäèí îò 
íàé-èñêðåíèòå è òî÷íè íà÷èíè 
äà ñå îãëåäàìå â î÷èòå íà äðó-
ãèòå, äà ðàçáåðåì ïîâå÷å çà 
ïîâåäåíèåòî ñè è òîâà êàê ñå 
îòðàçÿâà òî íà îêîëíèòå. Äà 
ðàçáåðåì íåäîñòàòúöèòå  ñè è 
äà îñúçíàåì îò êàêâî íàèñòè-
íà èìàìå íóæäà. Ïðèÿòåëèòå 
äàâàò âúçìîæíîñò äà ñå ñâúð-
æåì ñúñ ñåáå ñè ïî íà÷èí, ïî 
êîéòî íå ñìå ïîäîçèðàëè, ÷å 
å âúçìîæåí.

Èçñëåäâàíèÿòà ïîêàçâàò, 
÷å íèâîòî íà åíäîðôèíèòå /
õîðìîíèòå íà ùàñòèåòî/ å 
ñâúðçàíî ñúñ ñîöèàëèçàöèÿ-
òà. Êîëêîòî ïî-âèñîêî å òÿõ-
íîòî íèâî, òîëêîâà ïîâå÷å 
è ïî-äîáðå ñè îáùóâàìå ñ 
äðóãèòå. Ïðèÿòåëñòâîòî ìîæå 
äà âúçäåéñòâà îáåçáîëÿâàùî.

Âñè÷êè ñìå èçöÿëî âçà-
èìîñâúðçàíè â åäíà ñèñòåìà è 
çàòîâà, äîêîëêîòî ïîääúðæà-
ìå ìåæäóëè÷íîñòíèòå âðúçêè, 
äîòîëêîâà ìîæåì äà ñïîäå-
ëÿìå êàêòî äîáðèòå, òàêà è 
ëîøèòå óñåùàíèÿ.

Àêî èìàìå  äîáðè âðúçêè, 
òîãàâà íåïðèÿòíèòå óñåùàíèÿ 
íàïúëíî èç÷åçâàò. À àêî ñå 
ãðèæèì çà äðóãèòå, âìåñòî 
çà íàñ ñàìèòå,  íåñúçíàòåëíî 
ñå îñâîáîæäàâàìå îò ìèñëè-
òå çà ñåáå ñè, îò åãîèçìà è  
ìîæåì äà óñåòèì Ïðèðîäàòà 
êàòî èíòåãðàëíà ïîëîæèòåëíà 
ñèñòåìà.

×îâåøêèòå îòíîøåíèÿ ñà 

áîãàòè, êîìïëåêñíè è ñëîæ-
íè. Òå èçèñêâàò òúðïåíèå, 
òîëåðàíòíîñò è   ãîòîâíîñò çà 
êîìïðîìèñ. 

×ðåç íàóêàòà Êàáàëà ÷îâåê 
èçó÷àâà óñëîâèÿòà, êîèòî  ìó 
ïîìàãàò äà îñúçíàå è ïî÷óâ-
ñòâà èíòåãðàëíîñòòà, â êîÿòî 
ñå íàìèðàìå è êúì êîÿòî 

íè âîäè Ïðèðîäàòà.  ×ðåç 
âçàèìîîòíîøåíèÿòà ñ õîðà-
òà è îñîáåíî ñ ïðèÿòåëèòå, 
çàïî÷âàìå äà ïðîâåðÿâàìå  
âúðõó ñåáå ñè ìåòîäèêàòà 
íà Êàáàëà. Îòíà÷àëî ïðîñòî 
÷åòåì è ñå îïèòâàìå äà ðàç-
áåðåì íàïèñàíîòî. Ïîñòå-
ïåííî, íàâëèçàéêè ÷óâñòâåíî 
â íàïèñàíîòî,  çàïî÷âàìå 
îñúçíàòî è ïðàêòè÷åñêè äà 
ðàáîòèì ñ òîçè ìåòîä. Çà-
ïî÷âàìå äà ðàçâèâàìå â ñåáå 
ñè  ñâîåòî îòäàâàùî æåëàíèå 
è ðàçáèðàìå, ÷å çà äà ñå 
÷óâñòâàìå ùàñòëèâè, èñêàìå 
äà îòäàâàìå íà ïðèÿòåëèòå 
è íà îáùåñòâîòî. Ãîòîâè ñìå 
äà ñå ñúåäèíèì ñ âñè÷êè, íî 
âå÷å íà äðóãà, àëòðóèñòè÷íà 
îñíîâà.  Òàêîâà ñúñòîÿíèå íå 
ñå äîñòèãà èçâåäíúæ, èçèñêâà 
ñå âðåìå, êàòî ïîñòåïåí-
íî ÷îâåê çàïî÷âà äà óñåùà 
âíåçàïíè ïîäåìè è ïàäåíèÿ. 
Îòíà÷àëî òîâà ñå èçðàçÿâà 
ïðîñòî â ïðèïîâäèãíàòî íà-
ñòðîåíèå, âúîäóøåâëåíèå, 
âúòðåøíè ïðåæèâÿâàíèÿ. Òîâà 
å ïîäîáíî íà âúçòîðãà íà 
îáèêíîâåíèÿ ÷îâåê,  êîéòî 
ñå å âäúõíîâèë îò ïîáåäàòà 
íà ëþáèìèÿ ñè  îòáîð èëè  
îò âíåçàïíà ãîëÿìà ïå÷àë-
áà. À ñëåä òîâà èçâåäíúæ 
íàñòîåíèåòî ìó ðÿçêî ïàäà, 
êàòî ÷å ëè å  çàãóáèë  àêöèè 
íà áîðñàòà. Èìåííî çà òîâà 
îáèêíîâåíî êàçâàìå â òàêè-
âà ìîìåíòè, ÷å «Èñòèíñêèÿò 
ïðèÿòåë å òîçè, êîéòî èäâà, 
êîãàòî öåëèÿò ñâÿò ñè îòèâà 
«. Åòî çà òîâà ñà íè íåîá-
õîäèìè áëèçêèòå, ðîäíèíè-
òå è  ïðèÿòåëèòå.

Àêî  ïðèÿòåëèòå ñà  èñòèí-
ñêè,   íàìèðàùè ñå âúòðå â 
íàñ, òîãàâà ùå âèäèì, ÷å òå 
ñà ÷àñò îò íàñ. Ïðèÿòåëèòå 
âñúùíîñò ñà ìîèòå ñâîéñòâà, 
êîèòî  óñåùàì  èçâúí ñåáå ñè 
êàòî ÷óæäè. Àç ñå ñâúðçâàì ñ 
òåçè ìîè  ñâîéñòâà, êàòî ÷å 
ëè òå ñå íàìèðàò èçâúí ìåí, 
â ïðèÿòåëèòå. Ïðåç öÿëîòî 
âðåìå ñå îïèòâàì äà ðàáîòÿ 
ñ  òåçè ñâîéñòâà, æåëàÿ äà ãè 
ïðèñúåäèíÿ êúì ñåáå ñè, äà 
îñúùåñòâÿ ïðàâèëíà âðúçêà 
ñ òÿõ. Òàêà íè å óñòðîèëà 
Âñåëåíàòà. Çà äà  ïî÷óâñòâàì 
ñâîéñòâàòà,   íàìèðàùè ñå 
â ìåí, òå ìè ñå ïðåäñòàâÿò 
êàòî êàðòèíà èçâúí ìåí. Òîâà 
å ÷àñò îò óñåùàíåòî çà èíòå-
ãðàëíîñòòà íà ìèðîçäàíèåòî. 
Íà èâðèò „ïðèÿòåë” èäâà îò 

äóìàòà (õàâåð), îçíà÷àâàùà 
„ñúåäèíåíèå” (õèáóð). Èíòå-
ðåñíî,  íàëè?

Çà ïðèÿòåëèòå è ïðèÿòåë-
ñòâîòî âèíàãè ìîæå äà ñå 
ãîâîðè ñ ïðèïîâäèãíàòî íà-
ñòðîåíèå. Êàêâî ëè íÿìà íà-
ïèñàíî,  èçïÿòî è ðåöèòèðàíî 
çà ëþáîâòà è ïðèÿòåëñòâîòî. 

Êàêâîòî è äà ñå íàïèøå îùå, 
òî ùå å íåäîñòàòú÷íî è âèíàãè 
ùå èìà êàêâî  äà ñå äîáàâè. 

Çà ñúæàëåíèå, â æèâîòà 
÷åñòî ñå ñëó÷âà òàêà, ÷å 
õîðà, êîèòî ñà áèëè áëèçêè è 
ñà ñïîäåëÿëè åäíàêâè ìå÷òè 
è öåëè, ïîðàäè íÿêàêâè, äîðè 
è äðåáíè ïðè÷èíè, ðàçâàëÿò 
îòíîøåíèÿòà ñè. Íå å ðÿä-
êîñò ÷îâåê, êîãîòî ñìå ñìÿ-
òàëè çà áëèçúê, íåî÷àêâàíî 
äà íè „çàáèå íîæ â ãúðáà”, 
ïîðàäè ñîáñòâåí èíòåðåñ 
èëè ïðîñòî äà ñå îòäàëå÷è è 
îò÷óæäè. Â òàêèâà ìîìåíòè 
ïðåîñìèñëÿìå öÿëàòà èñ-
òîðèÿ íà ïîçíàíñòâîòî ñè, 
òúðñèì ãðåøêèòå â ñåáå ñè 
è â äðóãèÿ, è ïðè÷èíèòå çà 
ðàçðèâà. Ìèñëèì ñè äàëè îò-
íîøåíèåòî íà ïðèÿòåëÿ êúì 
ìåí ñå å ïðîìåíèëî, èëè òîé 
ïðîñòî ñè å ñâàëèë ìàñêàòà 
íà ëèöåìåðèåòî? Ìàñêàòà, ñ 
êîÿòî å ïðèêðèâàë „èñòèíñêî-
òî ñè ëèöå” èëè õàðàêòåð. Â 
òàêèâà ñëó÷àè êàçâàìå, ÷å òîé 
íè å ïðåäàë. Ïðåäàë å âÿðàòà, 
÷å å èìàëî äîáðè âçàèìîîòíî-
øåíèå ìåæäó íàñ, îòíîøåíèå 
íà áåçêîðèñòíà âðúçêà, áåç 
åãîèñòè÷åí ðàç÷åò.  Ðàçáèðà 

Н А У К А Т А    К А Б А Л А

ЗА ПРИЯТЕЛСТВОТО, 
ПРЕДАТЕЛСТВОТО И ОЩЕ НЕЩО

Äà äàäåø îïðåäåëåíèå çà 
ïðèÿòåëñòâî â äíåøíî âðåìå, 
èçãëåæäà ëåñíî. Âëèçàø â 
“÷è÷î Google” èëè â „Óèêè-
ïåäèÿ”, èëè êúäåòî è äà å â 
èíòåðíåò è ñè ãîòîâ. Êîïè-
ðàø íàïèñàíîòî òàì è ãî 
ñëàãàø íà ñòåíàòà ñè äî òåá, 

çà ìîæåø  äî ãî ÷åòåø è 
âïå÷àòëÿâàø âñåêè.  Èìà è 
äåñåòêè ïîãîâîðêè è ïîñëîâè-
öè çà ïðèÿòåëñòâîòî è ìîæå 
äà ñå êàæå, ÷å âñè÷êèòå ñà 
âåðíè. Ìîæåì äà ñå ó÷èì îò 
ìúäðîñòòà, âëîæåíà â òÿõ. 
Íî íà òåîðèÿ å åäíî, à â 

ñå, ÷å âñåêè ïðåæèâÿâà ïî 
ðàçëè÷åí íà÷èí ïðåäàòåëñòâî-
òî, íî êàêâîòî è äà êàæåì, 
ïðåäàòåëñòâîòî ñè îñòàâà 
ïðåäàòåëñòâî. Êàêòî è äà ñå 
ïîìú÷èì äà ãî îïðàâäàåì, â 
íàñ îñòàâà ïðèâêóñ íà íåùî 
íåïðèÿòíî, ðàçî÷àðîâàíèå, 
ãîð÷èâèíà. Îïòèìèñòèòå ùå 
êàæàò - „Âñÿêî çëî çà äîáðî. 
Òîçè ïðèÿòåë íå å òðÿáâàëî äà 
íè  å ïðèÿòåë!” Èëè îáðàòíîòî, 
àêî  èçëåçåì èçâúí åìîöèÿòà 
è ïðåìèñëèì „òðåçâî”, ùå 
âèäèì, ÷å ÷ðåç òîâà „ïðèÿòåë-
ñòâî” íèå íàó÷àâàìå íåùî çà 
ñåáå ñè. Çàïî÷âàìå äà òúðñèì 
ïðè÷èíèòå çà ñëó÷èëîòî ñå è 
äîðè ñå çàðè÷àìå, ÷å íÿìà 
äà äîïóñêàìå âå÷å òàêèâà 
ãðåøêè. Äà, ðàçî÷àðîâàùî å, 
íî îò ãëåäíà òî÷êà íà ðàçâè-
òèåòî íà âñåêè åäèí îò íàñ, 
òîâà âñúùíîñò å óðîê! Òðóäåí 
óðîê! Äîðè áîëåçíåí! Ðàçî-
÷àðîâàù! Ñ âðåìåòî, îáà÷å,  
áîëêàòà íàìàëÿâà è íèå ïðî-
äúëæàâàìå, äî ñëåäâàùîòî 
ïðèÿòåëñòâî è… âåðîÿòíî äî 
ñëåäâàùîòî ðàçî÷àðîâàíèå.

È âñå ïàê, ìîæå ëè äà 
èìà âå÷íî ïðèÿòåëñòâî? 
Ðàçáèðà ñå, ÷å íå âñè÷êî å 
÷åðíî è áÿëî. Èìà è òàêè-
âà ïðèÿòåëè, ñ êîèòî è äà 
íå ñè ãîâîðèø ÷åñòî è äà 
íå ñå âèæäàø âñåêè äåí, 
ñå ÷óâñòâàø ñïîêîéíî è 
ñèãóðíî. Òåçè ïðèÿòåëè òè 
äàâàò óâåðåíîñò, ÷å âñå ïàê 
ïðèðîäàòà ñå å ïîãðèæèëà çà 
âñè÷êî. Çà áëèçêèòå, ðîäíèíè-
òå, ïðèÿòåëèòå. È âñè÷êè òå ñà 
íè äàäåíè, çà  äà îñúçíàåì, 
÷å „ìîðåòî íå å äî êîëåíå”, 
íî ñ âðúçêèòå è âçàèìîîòíî-
øåíèÿòà ïîìåæäó íè ìîæåì 
äà ãî ïðåïëóâàìå. Èíà÷å ùå 
ñè îñòàíåì çàòâîðåíè â íà-
øåòî åãîèñòè÷íî âúòðåøíî 
ñúñòîÿíèå, èçîëèðàéêè ñå 
îò âñÿêàêâà êîìóíèêàöèÿ è 
âçàèìîîòíîøåíèå ñ äðóãèòå, 
ïîä ñòðàõà äà íå áúäåì çà 
ïîðåäåí ïúò ðàçî÷àðîâàíè.

Ïðèðîäàòà íè å äàëà óñå-
ùàíåòî çà èíòåãðàëíîñò, 
êîÿòî â äíåøíî âðåìå âñå 
ïîâå÷å çàïî÷âà äà ñå ïðîÿ-
âÿâà è ÷óâñòâà  âúòðå â íàñ. 
×ðåç âñè÷êè òåçè óñåùàíèÿ 
çà  ïðèÿòåëñòâî è ïðåäàòåë-
ñòâî, òÿ íè ðàçêðèâà êàð-
òèíàòà íà ñâåòà è íàøåòî 
îòíîøåíèå êúì íåãî.  Ó÷è 
íè êàê äà ñå îòíàñÿìå êúì 
âñè÷êî òîâà - åìîöèîíàëíî, 
÷óâñòâåíî è ðåàëèñòè÷íî! 
Äàâà íè íåïðåêúñíàò óðîê, 
êîéòî òðÿáâà äà óñâîèì â 
òå÷åíèå íà æèâîòà!

Ãåîðãè ÃÐÀÄÈÍÀÐÎÂ

Îáùî 1 658 çàÿâëåíèÿ çà 
ïëàùàíå çà áëèçî 6 ìëí. ëâ. 
ñà ïîäàäåíè ïî Íàöèîíàë-
íà ïðîãðàìà ïî ï÷åëàðñòâî 
çà 2020 ãîäèíà (ÍÏÏ). 

Ñëåä ïðèêëþ÷âàíå íà 
àäìèíèñòðàòèâíèòå ïðî-
âåðêè è ïðîâåðêè íà ìÿñòî, 
äîïóñòèìèòå çàÿâëåíèÿ çà 
ïëàùàíå ùå áúäàò ïëàòå-
íè äî 15 îêòîìâðè 2020 ã. 
Ïðèïîìíÿìå, ÷å çà ïðèåì 
2020 ã. êðàéíèÿò ñðîê çà 
èçâúðøàâàíå íà èíâåñòè-
öèèòå è ïîäàâàíå íà çàÿâ-
ëåíèå çà ïëàùàíå áåøå äî 

31 àâãóñò.
Êàòî íàé-àòðàêòèâíà ñå 

îêàçà Ìÿðêà À „Òåõíè÷å-
ñêà ïîìîù çà ï÷åëàðè è 
ñäðóæåíèÿ íà ï÷åëàðè“ ñ 
ïîäàäåíè 990 çàÿâëåíèÿ è 
çàÿâåíà ôèíàíñîâà ïîìîù 
îò íàä 2,2 ìëí. ëåâà.

Íàöèîíàëíàòà ïðîãðàìà 
ïî ï÷åëàðñòâî çà ïåðèîäà 
2020-2022 ã. å ñ îáù áþ-
äæåò îò 19,2 ìëí. ëåâà, îò 
êîèòî 50% ñà îñèãóðåíè îò 
ÅÑ è 50% - îò íàöèîíàëíèÿ 
áþäæåò. 

ÄÔ „Çåìåäåëèå“ - ÐÀ

1 658 ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА 
ПЛАЩАНЕ ЗА 6 МЛН. ЛВ. СА 
ПОДАДЕНИ ПО ПЧЕЛАРСКАТА 
ПРОГРАМА ЗА 2020 ГОДИНА



ndt@dobrich.net

Брой 99 (6375)9 септември 2020 г. ПЪРВИ ЧАСТЕН ОБЛАСТЕН ВСЕКИДНЕВНИКwww.ndt1.com

CYAN   MAGENTA   YELLOW   BLACK

 8

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

- Най често доброто настроение се предава по полов път... -  Калина от широк 
център, но не тази, за която си мислите.

×ÅÑÒÈÒ ÐÎÆÄÅÍ 
ÄÅÍ êàçâàìå äíåñ 
íà ëèäåðà íà ñîöèà-
ëèñòèòå â Äîáðè÷êà 
îáëàñò è ïðåäñåäà-
òåë íà Îáùèíñêèÿ 
ñúâåò â Äîáðè÷ Ìàÿ 
Äèìèòðîâà. Çà çäðà-
âå, ìíîãî ïîâîäè çà 
ëè÷íî ùàñòèå è áåç-
áðîé îñúùåñòâåíè 
èäåè çà äîáðóâàíåòî 
íà äîáðóäæàíöè ñà 
íàøèòå ïîæåëàíèÿ 
êúì ã-æà Äèìèòðîâà, 
êúì êîèòî ñå ïðèñúå-
äèíÿâàò è äàìèòå îò 
êëóá „Ìàé÷èíà ãðè-
æà“, êúäåòî ÷ëåíóâà 
ðîæäåíè÷êàòà!

ÐÎÆÄÅÍÈÊ äíåñ 
å óïðàâèòåëÿò íà 
ÄÊÖ 2 â Äîáðè÷ ä-ð 
Âàëåðè Âåñåëèíîâ. 
Íåêà å çäðàâ, íåêà 
ðúêîâîäåíîòî îò 
íåãî òúðñåíî ëå÷åá-
íî çàâåäåíèå äàðÿ-
âà çäðàâå íà äîáðó-
äæàíöè, íåêà ñå ðàä-
âà íà îáè÷, óâàæåíèå 
è ìíîãî îñúùåñòâå-
íè äîáðè íà÷èíàíèÿ!

×ÅÑÒÈÒ ÏÐÀÇÍÈÊ 
â àâàíñ êàçâàìå íà 
Âåñåëèíà Êàðàìè-
ëåâà - åäíà ïðåêðàñ-
íà äàìà, êîÿòî óòðå 
ùå ÷åðïè çà ðîæ-
äåí äåí. È ìàêàð 
îò ãîäèíè äà æèâåå  
ðàáîòè â ñòîëèöàòà, 
ñìå óáåäåíè, ÷å íà-
øèòå íàé-ñúðäå÷íè 
ïîæåëàíèÿ çà çäðà-
âå, ìíîãî óñïåõè âúâ 
âñè÷êèòå é äîáðè íà-
÷èíàíèÿ, ìíîãî îáè÷ 
ó äîìà è ìíîãî ïî-
âîäè çà óñìèâêà è 
ãîðäîñò ñ ìàëêèòå 
ñëúí÷èöà - áëèçíàöè-
òå Áîðèë è Ñèìåîí, 
ùå äîñòèãíàò äî íåÿ 
îò ïðèÿòåëèòå é â 
Äîáðè÷! 

СВЕТСКА 
КЛЮКА

ГОЛИ ФУТБОЛИСТИ ПРОТЕСТИРАХА СРЕЩУ ФИФА
Äâà îòáî-

ðà îò ãîëè 
ôóòáîëèñòè 
èãðàõà ìà÷ 
â ãåðìàí-
ñêèÿ ãðàä 
Âóïåðòàë. 
Òå ñå îáÿ-
âèõà çà èñ-
ò è í ñ ê è ò å 
íàöèîíàëè 
íà ñâîèòå 
ñ ò ð à í è  è 
íàïðàâèõà 
àëòåðíàòè-
âåí äâóáîé 
ìåæäó Ãåð-
ìàíèÿ è Õî-

ëàíäèÿ.
Ãîëèÿò ìà÷ áåøå çàìè-

ñëåí êàòî ïðîòåñò ñðåùó 
âëèÿòåëíàòà öåíòðàëà íà 
ñâåòîâíèÿ ôóòáîë ÔÈÔÀ. 
Ó÷àñòíèöèòå êàçàõà, ÷å êðà-
ñèâàòà èãðà íàïúëíî å ïðå-
âçåòà îò ïàðèòå. È äàäîõà 
çà ïðèìåð êëóáîâå êàòî 
"Ðåä Áóë Ëàéïöèã" è  ôðåí-
ñêèÿ  "Ïå Ñå Æå". Àêòèâè-
ñòèòå êàçàõà, ÷å çà ðàçëèêà 
îò òÿõ íÿìàò áîãàòè ñïîíñî-
ðè è ñå ãîðäåÿò ñ òîâà. 

Òå íàïèñàõà íà çàäíèòå 
ñè ÷àñòè íåïðèëè÷íî ïîñ-
ëàíèå êúì ÔÈÔÀ è ïîçè-
ðàõà ñ íåãî çà îáùà ñíèì-
êà. Â ñàìèÿ ìà÷ ãîëèòå 
ãåðìàíöè ïîáåäèõà ãîëèòå 
õîëàíäöè ñúñ ñåäåì íà ïåò.

„Ðåä Áóë Ëàéïöèã” äîñ-
òèãíàõà ïîëóôèíàë íà 
Øàìïèîíñêàòà ëèãà. ÏÑÆ 
áÿõà íà ôèíàëà, à òå ñà 
100% ñîáñòâåíîñò íà øåé-
õîâåòå. Ñâåòîâíîòî ïúð-
âåíñòâî ïðåç 2022 ã. ùå 
áúäå â Êàòàð. Ìèñëÿ ÷å å 
ÿñíî - âñè÷êî å ñàìî çà 
ïàðè. Íèå èñêàìå ôóòáîëúò 
äà ñúùåñòâóâà, íî ñåãàø-
íàòà ñèñòåìíà íà èãðàòà 
áîëåäóâà. Çàòîâà ñâàëèõìå 
äðåõèòå äíåñ", êàçà îðãà-
íèçàòîðúò íà ìà÷à Ãåðèò 
Ñòàðæåâñêè.

ФРЕНСКИ СЪД СЕ ОБЯВИ ЗА 
НЕКОМПЕТЕНТЕН ПО ДЕЛО ЗА 
БАЩИНСТВО СРЕЩУ АЛЕН ДЕЛОН

Ôðåíñêè ñúä ñå îáÿâè çà 
íåêîìïåòåíòåí äà ãëåäà èñê 
çà ïðèçíàâàíå íà áàùèíñòâî, 
îòïðàâåí êúì àêòüîðà Àëåí Äå-

ëîí, ñ àðãóìåíòà, ÷å àêòüîðúò 
æèâåå â Øâåéöàðèÿ, ñúîáùè 
ÀÔÏ.

Àðè Áóëîí, íà 58 ã., å äåïî-
çèðàë èñêàíå çà ïðèçíàâàíå íà 
áàùèíñòâî îò ñúäà â Îðëåàí, 
çàùîòî Àëåí Äåëîí èìà æèëè-
ùå â ðàéîíà íà þðèñäèêöèÿ íà 
ñúäà. Àëåí Äåëîí íå ïðèçíàâà, 
÷å å áàùà íà Àðè Áóëîí, êîéòî 

å ñèí íà ãåðìàíñêàòà ïåâèöà 
Íèêî, ñ êîÿòî àêòüîðúò èìà 
êðàòêà âðúçêà ïðåç 60-òå ãîäè-
íè íà ìèíàëèÿ âåê. Àðè å îòãëå-

äàí îò ìàéêàòà íà 
Àëåí Äåëîí - Åäèò 
Áóëîí è íîñè íåé-
íîòî ôàìèëíî èìå.

Â ðåøåíèå îò 27 
àâãóñò òàçè ãîäèíà 
ñúäúò îáÿâÿâà, ÷å 
ôðåíñêèÿò ñúä å 
íåêîìïåòåí òåðè-
òîðèàëíî ïî äåëî-
òî. Èçòúêâà, ÷å èìà 
äîñòàòú÷íî ôàêòè, 
êîèòî óêàçâàò, ÷å 
Àëåí Äåëîí æè-
âåå â Øâåéöàðèÿ. 
Ìåñòîæèâååíåòî 
íà Äåëîí å â Æå-
íåâà, Ôðàíöèÿ, òîé 
ãëàñóâà òàì è ñå 
ëåêóâà òàì, èçòúê-
âà ñúäúò.

Âúâ Ôðàíöèÿ 
äåëàòà çà áàùèíñòâî ñå âîäÿò 
â ñúä ïî ìåñòîæèâååíå íà ÷î-
âåêà, êîãîòî èùåöúò íàñòîÿâà 
äà ïðèçíàå áàùèíñòâî. Äåëà çà 
áàùèíñòâî ìîãàò äà ñå çàâåäàò 
äî äåñåò ãîäèíè îò íàâúðøâàíå 
íà ïúëíîëåòèå íà äåòåòî.


