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Всеки ден с 
по-добрия 
вестник!

Ще продължи да духа 
предимно умерен се-
вер-североизточен вя-
тър и по планинските 
проходи, в Добруджа и 
Лудогорието, и в Пред-
балкана ще има снежни 
виелици и ще се обра-
зуват навявания. Мини-
малните температури 
ще бъдат между минус 
3° и 2. Максималните 
температури ще бъдат 
между 2° и 7.

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

ОТПЕЧАТАЙ МЕЧТАТА СИ В
„НЮЗПРИНТ“ 

„НЮЗПРИНТ“ ЕООД - печат на 
вестници, списания, флаери, плакати, 

визитки, календари, книги, дипляни, 
тефтери, кочани, дигитален печат 

Бърза и експресна доставка с Еконт и 
Спиди 

имейл-newsprint@abv.bg 
тел 0893 662596 

МБАЛ-ДОБРИЧ АД ОТПРАВЯ 
АПЕЛ КЪМ ГРАЖДАНИТЕ 
НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ

ВРЕМЕТО

На стр. 3

На стр.  3

На стр.  3

На стр. 2

ИНСТИТУТЪТ "РОБЕРТ КОХ" 
КАЗА ТЕЖКАТА СИ ДУМА ЗА 
РУСКАТА ВАКСИНА "СПУТНИК V"

МОИТЕ БРИТАНСКИ 
БЕЛЕЖКИ:  ИЗБОРИ И 
ИЗБИРАНИ НА ОСТРОВА 

РУМЕН РУСЕВ 
Е НАЗНАЧЕН ЗА 
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ 
НА ДОБРИЧКА ОБЛАСТ
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МИСТЕРИОЗНА СМЪРТ СРЕД
ПЧЕЛИТЕ В ДОБРУДЖА

Мистериозна смърт измо-
ри масово пчелите в Доб-
ричко, алармират пчелари.
Кошери има, пчелите ги ня-
ма, изчезнали са, недоумя-
ват те. "Веднъж преживях
голяма загуба, но вината
беше моя. От 65 кошера ми
умряха 50. Тогава зазимих
пчелите върху мед от рапи-
ца. Пчелите умряха върху
меда, защото медът от ра-
пица става на камък и пче-
лата умира от глад. Сега ги
зазимих върху нормален
мед - медът е там, пчелите
ги няма", обяснява Христи-
ян Христов, който отглежда
50 кошера в село Камен, а
в момента са му останали
читави едва десетина.

Морът не е само при не-
го, а е масово при всички
пчелари. Използвани са
всички биотехнологии за
борба срещу акарите. "От-
варям кошера - няма нито
една пчела, изчезнали са",
казва Христов. Едно от
обясненията, което не само
той, но и неговите колеги
пчелари не приемат, е че
има напаст от малък аме-
рикански кошерен бръмбар.
Да, ама в България такова
нещо никога не е имало,
твърди Христов. Според не-

На 9 март, около 16:30 часа, в с. Хитово е спрян за
проверка колесен трактор "Ню Холанд", управляван от
34-годишен мъж от град Добрич. При последвалата
проверка на водача на автомобила за употреба на
наркотични и упойващи вещества, тестът отчита
положителен резултат за употребата на канабис.
Задържан е за срок от 24 часа. Съставен е АУАН.

На 9 март, около 17:30 часа, по ул. "Хан Аспарух" в
град Добрич е извършена проверка на 21-годишен мъж.
В хода на проверката е установено кафяво
прахообразно вещество с тегло 0,20 грама, реагиращо
на хероин. Мъжът е задържан за срок от 24 часа. НДТ

112 НОВИНИ

РУМЕН РУСЕВ Е НАЗНАЧЕН
ЗА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА
ДОБРИЧКА ОБЛАСТ

С Решение № 181 от 04
март 2021 г. на основание
чл. 143, ал.2 от Конституци-
ята на Република България
и чл.29, ал.3 от Закона за
администрацията във връз-
ка с чл.161, ал. 1 от Избор-
ния кодекс, Министерски
съвет  назначава за времен-
но изпълняващ длъжността
"Областен управител" на об-
ласт Добрич Румен Русев -
досегашен Главен секретар
на Областна администрация
Добрич. Р. Русев ще изпъл-
нява длъжността до завръ-
щане от отпуск по чл. 161,
ал.1 от Изборния кодекс на
областния управител Краси-
мир Кирилов.

го, от всички болести, за ко-
ито се твърди, че може да
нападнат пчелите, нито ед-
на не включва болестта на
празния кошер.

Науката трябва да се про-
изнесе за мистериозната
смърт по пчелите тази зима
в Добруджа, категоричен е
Християн Христов. "Защо
българската пчела изчезва?
Всички купуваме майки от
лицензирани майко произ-
водители, те да кажат. Са-
мо че, за да се каже къде е
причината, трябва да се
вземе проба, да се изслед-
ва и анализира. А то няма
от какво да се вземе про-
ба, просто защото няма ум-
ряла пчела, просто кошерът

е празен", казва още Хрис-
тов.

Дали масовият мор по
пчелите се дължи на магнит-
ни полета, които влияят на
пчелите? Дали се дължи на
безразборното пръскане на
нивите с пестициди, които
имат продължаващо дейст-
вие и остават в меда? Пче-
ларите наистина търсят при-
чината за измирането на
пчелите. Още повече, че има
много хора, голяма част от
които са пенсионери и за
тях това е хоби и те инвес-
тират мизерните си пенсии,
за да си докарат допълните-
лен доход.

Специално в село Камен
има около 23-ма пчелари,
които отглеждат над 1 400
кошера. Почти 80 на сто от
тях са мъртви, а собствени-
ците им са пред инфаркт.

Той ще заема поста до
приключване на изборите
за народни представители
и обявяване на крайните
резултати от ЦИК

Със същото Решение Ми-
нистерски съвет назначава
за временно изпълняващи
областни управители и в об-
ластите Враца и Ловеч.

Румен Георгиев Русев е
магистър по "Право" с дъл-
гогодишен опит в админист-
рацията. От юни 2016 г.,
след спечелване на кон-
курс, е назначен за Главен
секретар на Областна адми-
нистрация Добрич. Преди
това 12 години е Секретар
на Община град Добрич.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ПТК Житница с.Житница

ще проведе годишно отчетно събрание на
кооперацията на  27.03.2021 г. /събота/ от
10.00 ч в стопанския двор на кооперацията
при следния

ДНЕВЕН РЕД
1.Приемане и освобождаване на членове на

кооперацията
2.Отчети на У.С. за производствено - иконо-

мическите резултати през стопанската 2020 г. и
на Контролния съвет

3.Приемане на Одитирания ГФО за 2020 г.
4.Приемане на Одиторски доклад за 2020 г.
5.Избор на Одитор.
6.Разпределение на печалбата за 2020 г.
7.Обсъждане на Наредбата за предоставяне

на земя за лично ползване и рента за 2020г.
8.Вземане на решение за искане на кредит при

необходимост.
9.Попълване на състава на УС.
10. Приемане на Наредба за предоставяне на

земя за лично ползване и рента за 2021г.
11.Разни.
  При липса на кворум , то се отлага за 11.00

ч.на същата дата и място.
  За пътуващите от гр.Добрич ще има оси-

гурен автобус от 9.00 ч. пред Автогарата.

ПОКАНА
        УС на ЗКПУ "УСПЕХ-93", град Добрич,

кани своите членове на годишно отчетно-
изборно събрание, което ще се проведе на
27 март 2021 година от 09:00 ч. в салона на
НЧ "Пробуда", кв. Рилци. При липса на кворум,
събранието ще се проведе един час по-късно,
на същото място при същия

ДНЕВЕН РЕД
1. Приемане и освобождаване на член-

кооператори;
2. Отчет на Управителен и Контролен съвет за

дейността им през стопанската 2019/2020г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет за

2020г.;
4. Приемане и утвърждаване на промените в

устава на кооперацията, съобразно промените
в ЗК;

5. Вземане на решение за даване на мандат
на УС за разпореждане с движимо и недвижимо
имущество, във връзка със сключване на
договори за кредит с търговски банки, ДФ
Земеделие и други кредитни институции;

6. Избор на Председател, Управителен съвет
и Контролен съвет.

От УС на ЗКПУ "УСПЕХ-93", град Добрич

ПОКАНА
за редовно отчетно-изборно Общо събра-
ние на кооператорите от ППК "Йордан

Йовков", ЕИК 834074015

Кооперация ППК "Йордан Йовков" със се-
далище и адрес на управление с. Изворово,
община Генерал Тошево, на основание член
16 от Закона за кооперациите свиква го-
дишно отчетно-изборно Общо събрание на
член-кооператорите в ППК "Й. Йовков", ЕИК
834074015, на 27 март 2021 г. от 9,00 часа,
което ще се проведе в с. Изворово, община
Генерал Тошево, област Добрич, в салона на
читалище "Съединение - 1943" при следния
дневен ред:

ДНЕВЕН РЕД
1. Приемане и освобождаване на член-коопера-

тори.
2. Отчетен доклад на УС за годишната дейност

на кооперацията през 2020 г.
3. Отчетен доклад на КС за 2020 г.
4. Приемане на годишния финансов отчет на ко-

операцията за 2020 г.
5. Вземане на решение за освобождаване от от-

говорност на членовете на УС, Председателя на
кооперацята и членовете на КС.

6. Прекратяване пълномощията на членовете на
УС и Председателя на кооперацията поради изти-
чане на мандата.

7. Прекратяване правомощията на членовете на
КС поради изтичане на мандата.

8. Избор на Управителен съвет на кооперацията.
9. Избор на Председател на кооперацията.
10. Избор на Контролен съвет.
11. Определяне брой на подгласници за попъл-

ване състава на УС и КС на кооперацията.
12. Избор на подгласници за попълване съста-

ва на УС.
13. Избор на подгласници за попълване съста-

ва на КС.
14. Други.
При липса на кворум, на основание чл. 17, ал. 2 от

ЗК, събранието ще се проведе същия ден от 10,00
часа на същото място и при същия дневен ред.

                                       Управителен съвет

ППК "ЙОРДАН ЙОВКОВ" - С.
ИЗВОРОВО, ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

Фирма АлексОК ЕООД -
гр.Велико Търново

набира шофьори с категория Е,  за курсове
от България до Европа и обратно.

Високо възнаграждение. Тел.0893068537
www.alexok.com

ДФЗ СКЛЮЧИ 54 ДОГОВОРА ЗА 1 МЛН.
ЛВ. ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ДОИЛНА ТЕХНИКА

Държавен фонд "Земеде-
лие" сключи 54 договора по
Схемата за държавна по-
мощ "Инвестиции за заку-
пуване на съоръжения за
добив и съхранение на су-
рово мляко и съоръжения
за изхранване на новороде-

ни животни с мляко" от
прием 2020 г. За тях през
януари 2021 г. беше осигу-
рен необходимият допъл-
нителен финансов ресурс
в размер на 1 млн. лева.
Така от подадените заяв-
ления през прием 2020 г.
са одобрени и договорени
общо 100 проекта, като
размерът на полагащата
се държавна помощ възли-
за на 2 028 920 лева.

По схемата се възстано-
вяват до 50% от извърше-
ните разходите за инвес-
тиции, като максималният
размер на помощта е не
повече от 25 хил. лева.

Подпомагането се предоста-
вя под формата на субсидия
за покриване на част от раз-
ходите за реализация на ин-
вестиции в стационарни и
мобилни доилни съоръжения,
оборудване за съхранение на
мляко и съоръжения за из-
куствено изхранване на но-
вородени животни с мляко.

Целта на държавната по-
мощ е стимулирането на зе-
меделските стопани да напра-
вят инвестиции за подобрява-
не на общата производител-
ност и устойчивост на стопан-
ствата си и по-специално - да
намалят производствените
разходи.    ДФ "Земеделие"

ГОТОВ E ОКОНЧАТЕЛНИЯТ
СЛОЙ "ПЛОЩИ, ДОПУСТИМИ
ЗА ПОДПОМАГАНЕ" ЗА
КАМПАНИЯ 2020

В Системата за елект-
ронни услуги (СЕУ) на ДФ
"Земеделие" - Разплаща-
телна агенция е визуали-
зиран окончателният слой
"Площи, допустими за под-
помагане" за Кампания
2020. Със заповед на минис-
търа на земеделието, хра-
ните и горите са одобрени
окончателните специализи-
рани слоеве "Физически
блокове" и "Площи, допус-
тими за подпомагане" (ПДП)
за Кампания 2020. Чрез лич-
ните си профили в система-
та, регистрираните земе-
делски стопани, които са
подали възражения в пери-
ода 17 декември 2020 г - 08
януари 2021 г. срещу проек-
та на слой "Площи, допус-
тими за подпомагане", мо-
гат да се информират в де-
тайли (за всеки парцел) за
резултатите от тяхното раз-
глеждане.

На база данните от окон-
чателните слоеве "Физичес-
ки блокове" и "Площи, допус-
тими за подпомагане", след
приключване на задължител-
ните кръстосани проверки на
подадените през 2020 заяв-
ления за подпомагане, пред-
стои да се извърши оконча-
телна оторизация по схеми-
те и мерките на площ за ми-
налогодишната кампания.

Разплащателната агенция,
при необходимост, ще извър-
ши корекции в направените до
момента плащания по схеми-
те и мерките за подпомагане
на площ. Допълнителни субси-
дии ще бъдат изплатени на зе-
меделските стопани, на които
първоначално е изплатена по-
малка сума, а на стопаните,
при които се установи, че е
изплатена по-голяма сума ще
се предприемат стъпки за ней-
ното възстановяване.

      ДФ "Земеделие" - РА
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ОБЛАСТНИЯТ КООРДИНАЦИОНЕН ЩАБ
ПРИЗОВАВА ЗА СТРОГО СПАЗВАНЕ НА
ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ

Временно изпълняващият
длъжността областен упра-
вител Румен Русев и секре-
тарят на Областен коорди-
национен щаб към Област-
ния съвет по здравеопазва-
не д-р Светла Ангелова апе-
лират за стриктно спазване
на противоепидемичните
мерки на територията на об-
ласт Добрич. "Изключител-
но стриктно трябва да се
спазват предписаните мер-
ки за отстояние между хо-

РАЗКАЗВАТ ЗА НАКИТИТЕ НА ВЪЗРОЖДЕНСКАТА БЪЛГАРКА
В ОНЛАЙН РУБЛИКА НА ИСТОРИЧЕСКИЯ МУЗЕЙ - БАЛЧИК

По повод женския месец
март екипът на Историчес-
ки музей - Балчик разказва
в своята онлайн рубрика
"Ценностите на града" за на-
китите на възрожденската
българка. Те са сред най-
ценните експонати във фон-
да на Етнографска къща -
Балчик - не само защото са
изработени от благородни и
скъпи метали, а защото в
тях е вложено вдъхновение,
отношение, индивидуалност
и положителна енергия. Но
носят скрито послание и
символика, притежават ма-
гическа сила. Носенето на
украшения е познато на чо-
вечеството от най-дълбока
древност, аза любовта на
българката към тях се гово-
ри в пътеписи на европей-
ци, преминали през нашите
земи. Описват се нанизите
от парички, герданите от ра-
ковини, както и огромното
многообразие от накити за
глава, ръце и тяло - дело на
изкусни майстори злата-
ри.Те умеят да леят, коват,
апликират, да изтеглят сре-
бърни жички (филигран), да
изработват ажур или да
комбинират техники в раз-
нообразни форми. Накитите
са не само част от костю-

рата от 1,5 м, да се носи
маска, която да покрива но-
са и устата и да се извърш-
ва честа дезинфекция на
ръцете и открити повърх-
ности, до които много хора
имат достъп, особено в об-
ществени сгради" - казва Р.
Русев. Д-р Светла Ангелова
- директор на Регионална
здравна инспекция, допъл-
ва, че отговорността е на
всеки един и само със се-
риозно отношение и непод-

ма, но са израз за семей-
но-възрастово и социално
положение, а понякога и бе-
лег за локално-регионална
принадлежност, съобщи Ра-
дио Варна.

Една от най-характерната
особеност на българското
женско облекло се изразя-
ва в използването на голям
брой украшения, особено
при празничните облекла,
невестинското и моминско-
то облекло. Нанизи, подб-
радници, обеци, гривни,
пръстени - всички те имат и
символика, свързана с на-
родните вярвания. За тях ни
разказва уредникът Димит-
рина Станчева:

"В традиционното народ-
но женско облекло в Доб-
руджа накитите са допълни-
телен декоративен елемент
и се отличават със своите
високи художествени качес-
тва. У тях са запазени най-
ценните традиции на траки,
славяни и прабългари. Съз-
дадени са в домашни усло-
вия или в ателиетата на
майстори- занаятчии. Мно-
го от тях са донесени от Ко-
тел от изселващото се от-
там население. Украшения-
та са изработени от различ-
ни метални сплави, сребро,

злато, монети, корали, стък-
лени мъниста, седеф. Те са
предназначени за украса на
главата и тялото. От срав-
нително най- ранно време
са висулките за глава. Сла-
гат се отстрани на главата,
върху забрадката. Израбо-
тени са от метал или стък-
лени мъниста. С най-разно-
образна форма от употребя-
ваните накити са обиците.
Обици носили момичетата
още от ранна възраст. На-
родът вярвал, че е "срамо-
та" мома да ходи без оби-
ци. Омъжените жени ги но-
сят и в празник, и в делник.
През Х9Х в. много често сре-
щани са т.н. "арпалии", кои-

то представляват ажурно
изработени розети с филиг-
ран и гранулация.

Друг накит за главата на
една жена е косичникът. Но-
си се отзад на главата, вър-
ху забрадката. Изключител-
но ценни са тежките и мо-
нументални момински ко-
сичници. Те, освен че по-
държат илюзията за прите-
жание на дълги и буйни ко-
си у жената, които са сим-
вол на здраве и материален
престиж, се използват и ка-
то амулет против уроки.

Прочелникът е накит за
глава, който се поставя на
челото, върху кърпата. Из-
работен е от метални спла-

ДЕЦА В РЕДИЦА УЧЕБНИ
ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТТА
СА ИЗОЛИРАНИ КАТО
КОНТАКТНИ

Деца и ученици в редица
учебни заведения в Добрич-
ка област са изолирани ка-
то контактни с дали поло-
жителен тест за Covid-19,
съобщават от областния ко-
ординационен щаб за нови-
те случаи на заразата. През
първата седмица на март в
областта са регистрирани 150
случая на коронавирусната
инфекция.  По данни на Ре-
гионалната здравна инспек-
ция сред заразените са 15
учители, трима ученици и две
медицински сестри.

Расте заболеваемостта в областта, като само за последните 24 ча-
са в МБАЛ Добрич за лечение от коронавирус са постъпили 10 души

ценяване на мерките, ще
можем да преминем без се-
риозни поражения през по-
редната вълна на заболява-
нето. Тя припомни, че об-
ласт Добрич е в чрвената
зона, като допълни, че са-
мо за ден в МБАЛ Добрич
за лечение от COVID-19 са
постъпили 10 души.

Във връзка с препоръки-
те на Националния операти-
вен щаб и проведеното за-
седание на министъра на

ви и се състои от три плоч-
ки в центъра, закачени ед-
на над друга.

Иглите за коса служат за
захващане на кърпата за
главата. Такава игла носят
само омъжените жени .Чес-
то срещани са иглите с вър-
хове във вид на топчета, ук-
расени с гранулация и при-
качени висящи пластинки.

Любими женски накити са
герданите. Носят се прилеп-
нали плътно на врата или
по- долу, спуснати на гър-
дите, за да пазят сърцето и
майчиното мляко. Предпо-
читани гердани от жените в
Добруджа са изработените
саморъчно нанизи от ста-
ринни златни монети- рубе-
та, махмудии или от различ-
ни синци (мъниста), обрабо-
тен или необработен кехли-
бар, седеф, корали. Повери-
ето е, че камъните отблъск-
ват лошото и пазят ума.

Какво е женският костюм
без коланната украса. Тя е
с древна традиция, водеща
началото си от прабългари-
те. В Добруджа металните
колани се наричат "кован-
ци". Представляват кожен
ремък, върху който са на-
низани прешлени от сребър-
ни сплави с правоъгълна

форма и малки пафти.
Забележителни със своя-

та красота и разнообразие
са пафтите/чапрази/, при-
качвани към тъкан, сърмен
или синчан колан. Традици-
онно ги носят само омъже-
ни жени, след като ги по-
лучат като дар при годежа
или сватбата си. По време
на моминството накитите
се състоят основно от мъ-
ниста. Украшението имало
и друга, скрита функция -
то трябвало да помогне на
жената при зачеване на
детето й. Според народни-
те вярвания пъпът бил цен-
търът на тялото, а пафта-
та, благодарение на благо-
родния метал, от който е
направена, предпазва тази
важна точка от тялото и
подсилва плодните функ-
ции на жената.

Всички украшения се из-
работвали ръчно, а енерги-
ята на майстора, тревоги-
те му, радостите му са се
предавали директно върху
парчето метал, което е об-
работвал и украсява.
Майсторите бижутери ряд-
ко са повтаряли модел, а
във всеки накит е закоди-
рана символика, послание
и тайнство."

здравеопазването с дирек-
торите на регионални зд-
равни инспекции, в което
участва и д-р Св. Ангелова,
на 11 март т.г. ще се прове-
де заседание на Областния
координационен щаб. Ще се
обсъди обективната ситуа-
ция с разпространението на
заболяването в област Доб-
рич и ще се дискутират нуж-
дите от мерки за противо-
действие на разпростране-
нието на заразата.

МБАЛ-ДОБРИЧ АД
ОТПРАВЯ АПЕЛ КЪМ
ГРАЖДАНИТЕ НА
ОБЛАСТ ДОБРИЧ!

Общият брой на положи-
телните случаи за COVID-19
в региона вече е 4395, а са-
мо през последното деноно-
щие са потвърдени 37 нови
случая. Досега през лечеб-
ното заведение за месец
март 2021г. са преминали 50
пациенти с коронавирусна
инфекция и усложнения, ка-
то 4 от пациентите загубиха
битката с коварното забо-
ляване за последните 5 дни.

Отговорното отношение
на гражданите в област
Добрич и спазването на
противоепидемичните мер-
ки ще даде  възможност на
екипите ни да приемат и по-
могнат на всички, които се
нуждаят. Но системата, на-
шата организация и профе-
сионален ресурс имат ли-
мит.  Само осъзнаването на
сериозността на ситуацията
от всички ще помогне той

да не бъде изчерпан.
Запазете себе си, помог-

нете ни  да съхраним сили-
те на лекарите и медицинс-
ките работници, за да може
болницата да функционира
нормално и да бъде в помощ
на всички нуждаещи се!

Призоваваме жителите на
област Добрич да бъдат
дисциплинирани и отговор-
ни, като спазват социална
дистанция и носят лични
предпазни средства. Да па-
зим здравето на родители-
те и децата си, на прияте-
лите и колегите, на съседи-
те и непознатите.

Не се поддавайте на па-
ника, но и не подценявайте
коронавируса!

Да бъдем разумни и дис-
циплинирани, за да останем
здрави!

РЪКОВОДСТВОТО НА
МБАЛ - ДОБРИЧ

Като контактни са изоли-
рани единадесетокласници
в езиковата гимназия "Гео
Милев", второкласници и пе-
дагози в СУ "Свети Климент
Охридски", третокласници в
СУ "Петко  Славейков", де-
ца и служители от персона-
ла на две детски градини и
ясла в Добрич.

Под карантина са и седмок-
ласници от СУ "Св. Св. Кирил
и Методий" в Балчик, ученици
от втори и четвърти клас в
училището в село Карапелит,
съобщи Радио Варна.

ИНСТИТУТЪТ "РОБЕРТ КОХ" КАЗА ТЕЖКАТА
СИ ДУМА ЗА РУСКАТА ВАКСИНА "СПУТНИК V"

Руската ваксина срещу
коронавирус "Спутник V" е
"добра ваксина" и вероятно
ще получи одобрение в Ев-
ропейския съюз в даден мо-
мент, заяви Томас Мартенс,
ръководител на Постоянния
комитет по ваксинация
(STIKO) към германския ин-
ститут "Роберт Кох".

В интервю за немския
регионален ежедневник
Rheinische Post, цитиран от
БНР, Томас Мартенс посо-
чи, че "руските изследова-
тели са много опитни с
ваксинациите. Ваксината
"Спутник V" е умно измис-
лена".

Той също така намекна,
че одобрението на първа-
та руска ваксина срещу
Covid-19 може да помогне
за решаване на проблема
с недостига на ваксини в
Европейски съюз.

Все още остава отворен
въпроса кога точно руска-
та ваксина ще бъде одоб-
рена в Европейския съюз.
Европейската агенция по

Руските изследователи са много опитни с ваксинациите, а
продуктът им е умно измислен, категоричен е Томас Мартенс

лекарствата (EMA) обяви
миналата седмица, че ще
започне текущ преглед на
ваксината "Спутник V". С
тази процедура може да
бъде ускорен процеса по
евентуалното ? одобрение.

Според EMA този проце-
дура ще продължи, докато
има достатъчно доказател-
ства за заявлението за
одобрение за използването
на руската ваксина в ЕС.

Според разработчиците
на руската ваксина тя ве-
че е одобрен в 46 държави
по света. Учените посочи-
ха, че руската ваксина е
била почти 92% ефективна
срещу Covid-19 въз основа
на рецензирани резултати
от проучвания в късен
етап, публикувани през ми-
налия месец в медицинс-
кото издание The Lancet.
Подобно на ваксината на
" А с т р а З е н е к а "
(AstraZeneca), "Спутник V"
е векторна ваксина, бази-
рана на аденовирус.

Наскоро изследователи

от университета в град
Умео, заедно с изследова-
тели от Германия и Холан-
дия, публикуваха труд в на-
учното списание PNAS, ко-
ято показва, че някои вак-
сини навлизат в клетката
по различен начин, откол-
кото се смяташе досега,
което означава, че те мо-
гат да работят по-добре от
други ваксини.

"По-рано се смяташе, че
всички ваксини, в които
аденовирусът се използва
като носител, използват
протеин S като "ключ" за
влизане в клетките. Но ко-
гато се опитахме да повто-
рим това в лабораторията,
не можахме да го докажем.
След това започнахме да
изучаваме друг протеин,
така нареченият хексон, и
видяхме, че точно този
протеин действа като
"ключ" за клетката.

Тъй като аденовирусът
съдържа само дванадесет S
протеина, но цели 240 хек-
сона, ясно е, че ваксините

с хексонови протеини като
"ключове" са по-ефективни
от ваксините, които използ-
ват протеин S. Все още не
сме доказали това. Но вече
е ясно, че ваксините с 240
ключа са по-ефективни от
ваксините с 12 ключа ",
обясни Никлас Арнберг,
професор по вирусология в
университета в Умео.

"Означава ли това, че
ваксините "Джонсън и
Джонсън" и "Спутник-V" са
най-ефективни?

Вие приемате ваксината
"Джонсън и Джонсън" само
с една доза, а руската вак-
сина с две. Това води до
там, че "Спутник-V" осигу-
рява по-добра защита от
"Джонсън и Джонсън", след
като се ваксинира с две
дози."

Изследователският екип
на Никлас Арнберг използ-
ва новата, носител на Но-
белова награда технология
за редактиране на генома
CRISPR-Cas9 в своите изс-
ледвания.



ПЪРВИ ЧАСТЕН ОБЛАСТЕН ВСЕКИДНЕВНИК
ndt@dobrich.net

Брой 20 (6454) http://www.ndt1.com/

11 март 2021 г. 4

Емануил АНГЕЛОВ

Още отначало искам да 
кажа, че във Великобритания 
не е на особена мода да се го-
вори за политика. Наблюдавал 
съм хората – и образовани, 
и необразовани, и богати, и 
небогати, и мъже, и жени – 
говорят си за бизнес, за зае-
тостта си, за почивките си, за 
спорт, за музика, за мода, но 
не и за политика. А да питаш 
някого за политическите му 
възгледи, за това за кого ще 
гласува…Тези въпроси, наред 
с въпросите за спестявания, 
размер на заплати, пенсии и 
други доходи, бих причислил 
към категорията „неприлични 
въпроси“… Да, преди рефе-
рендума за излизане от ЕС, 

някои англичани сами споде-
ляха с мен намерението си да 
гласуват ‘За’ или ‘Против’. Но 
аз по никакъв начин не съм ги 
провокирал да правят това…

Изгледах записи на две 
телевизионни предавания от 
България, свързани с избо-
рите. Видяното ме провоки-
ра да разкажа за тукашния 
стил. Съвсем мимоходом ще 
спомена, че не съм видял по 
тукашните телевизии полити-
ци, анализатори, журналисти, 
граждани и т.н. да говорят 
едновременно и да не се из-
слушват. Това го има само в 
парламента в Лондон, но бих 
казал, че там се търси и няка-
къв шоу ефект…

Защо тук няма ‘мъртви 
души’ в избирателните списъ-
ци. Защото има Регистър и не 
виждам как държавата няма 
да знае живите и умрелите 
на всеки един адрес. Получих 
наскоро писмо от Регистъра: 
Предстоят парламентарни 
избори за шотландския пар-
ламент на 6 май 2021 г. На 
адреса в момента са реги-
стрирани…Има ли промени? 
Нямаме отбелязано желание 
за гласуване по пощата. До 
19 април можете да промените 
това. /Да обясня, че при липса 
на промени хвърляш писмото 
без да правиш нещо/…

Ето какво послание ми по-
даде Фейсбук: Гласувай рано, 
гласувай сигурно, гласувай по 
пощата! Помогнете ми да про-
дължа да изпълнявам нашия 
план за нови работни места, 
по-добър транспорт и повече 
домове. Регистрирайте се за 
гласуване по пощата преди 
19 април.

Тази политическа рекла-
ма е платена от кандидата 
за кмет на район Уест Мид-
ландс /население 2,9 милиона 
души, включва такива важни 
промишлени, транспортни и 
търговски центрове като Бир-
мингам, Ковънтри, Уулвър-
хямптън/. Андрю Джон Стрийт 
печели изборите за кмет на 
този район през май 2017 г. 
Роден е през 1963 г. Завършил 
е ‘Политика, философия и 
икономикс’ в Оксфорд. Бил е 
изпълнителен директор на ве-
ригата магазини ‘Джон Люис’ 
от 2007 до 2016 г. като успява 

МОИТЕ БРИТАНСКИ 
БЕЛЕЖКИ:  ИЗБОРИ И 
ИЗБИРАНИ НА ОСТРОВА

да увеличи с 50% продажбите 
и да достигне 4,4 милиарда 
паунда. Основаната през 1864 
г. верига има 42 магазина 
във Великобритания, а също 
в Ирландия и Австралия с 
общо 38100 заети. Такъв чо-
век иска отново да управлява 
втория по значение регион на 
Англия след Голям Лондон. И, 
забележете, иска доверието 
на избирателите отново, за 
да продължи усилията си в 
посока разкриване на нови 
работни места…

Защо и Регистърът, и канди-
датът отново за кмет спомена-
ват за гласуване по пощата. 
Тук се счита, че най-сигурната 
комуникация е по пощата. 
Преди няколко години изпра-
тих имейл до пенсионната 

институция 
с  м о и т е 
данни и за-
питване за 
нещо. По-
лучих в от-
говор пис-
мо, в което 
се насто-
яваше по-
вече да не 
правя така 
при връзки 
с админи-
с т р а ц и я -
та – да не 
включвам в 
имейли мои 
данни.

Т р а д и -
ционно тук 
пощата ра-
боти без-
у п р е ч н о . 

Преди известно време, по 
повод идея да се закрият 
пощенски клонове в малки 
населени места за икономии, 
чух следния коментар в те-
левизионно предаване: ‘Ако 
закрием тези клонове, ще се 
превърнем в треторазрядна 
държава’…

В Англия не видях билбор-
дове, агитационни плакати по 
магазини, витрини, залепени 
на стени. Може да има някъде, 
аз не съм видял. Получаваха 
се листовки по пощата. В 
района, в който живеех, тук-
там някой слагаше табелка, 
примерно 50х70 см, ‘Гласу-
вайте за консерваторите’ /
хората в района са богати и 
той е традиционна крепост на 
тази партия/. Табелка на кол, 
забит в нивата му, виждаща 
се от пътя, но не натрапчива…
Преди няколко години участ-
вах и в избор на началник на 
регионалната полиция. Бяха 
четири или пет кандидати. 
Избрах действащия началник, 
просто защото не виждах 
какво повече може да се же-
лае като сигурност в района. 
Гласуването беше съчетано с 
други избори…

Вече в Шотландия, преди 
пандемията отидох на предиз-
борно мероприятие. В голяма 
градска зала четиримата кан-
дидати от основните партии 
изложиха свои виждания. От 
залата после им зададоха 
въпроси. Емоциите въобще 
не се нагорещиха. На мен 
даже ми беше скучно… В мола 
националистическата партия 
отвори офис. Раздаваха знач-
ки, листовки…Заради предсто-
ящите избори за шотландския 
парламент, неотдавна получих 
по пощата брошура с отче-
та на настоящия депутат от 
района…

В избирателните секции 
няма ‘тъмни стаички’. За по-
пълване на бюлетините има 
едни кръгли маси, разделени 
на три сектора, отделени с 
ниски перденца. И в Англия, и 
в Шотландия за попълването 
на бюлетините на масичките 
се предлагат… черни моливи. 
Веднага искам да кажа – не 
мога да си представя, че на 
някой тук въобще му идва на 
ума да фалшифицира нещо 
си…

На вчерашната дата, 10 
март, преди 92 години е роден 
Борис Георгиев Николов (Мо-
ката), треньор и състезател 
по бокс, първият български 

олимпийски медалист, роден 
в град Добрич през 1929 г. 
Неговото име остава завинаги 
записано със златни букви 
в олимпийската история на 
нацията.

Екипът на Регионална биб-

лиотека „Дора Габе“ пази 
скъп спомен от срещата си 
с Борис Георгиев /Моката/, 
който гостува в библиотеката 
на 11 април 2011 г. по повод  
представянето на книгата на 
полк. Иван Апостолов «На гра-
ницата на възможното. Споме-
ни на един военен пилот».

Моката е роден е в Добрич 
на 6 или 10 март 1929 г. Учи в 
ОУ „Христо Ботев“ и в Мъж-
ката гимназия (ХГ „Св. св. 
Кирил и Методий“) в Добрич. 
Завършва ВИФ „Георги Дими-
тров“ с отличен успех.

Занимава се с бокс от 1945 

г. В периода 1950 – 1957 г. е 
републикански шампион на 
България, става носител на 
купа „Странджа“ през 1955 г. 
Участва в 3 европейски пър-

венства – във Варшава през 
1953 г., в Западен Берлин през 
1955 г. и в Прага през 1957 г. 
Участва в летните олимпийски 
игри в Хелзинки (1952), където 
печели бронзов медал в кате-
гория до 75 kg, в олимпийски-

те игри в Мелбърн (1956), носи 
олимпийския огън по пътя му 
към Москва за игрите през 
1980 г. и към Атина за игрите 
през 2004 г.

През 1987 г. е удостоен 
със сребърната огърлица на 
Международния олимпийски 
комитет. Почетен гражданин 
на град Добрич от 1996 г. 
Удостоен е с орден „Стара 
планина“ първа степен от 
президента на Република Бъл-
гария през 2010 г.

Почива в София на 29 яну-
ари 2017 г. 

НДТ

Преди няколко дни излезе 
от печат сборникът „Будите-
лите на Златна Добруджа”. 
Той е резултат от проучвател-
ската работа на ученици от 
СУ „Св. Климент Охридски“ в 
град Добрич. В продължение 
на две години те работеха по 
темата „Будителите на Златна 
Добруджа“ в Клуб „Знаете ли 

български език?“ с ръководи-
тел Стилиян Митев – техния 
учител по български език и 
литература. През 2019 г., в на-
вечерието на Първи ноември, 
учениците представиха своя 
мултимедийна презентация 
за будителите в Дом-паметник 
„Йордан Йовков“. А на 21 но-
ември същата година, отново 
в Дом-паметника, те драма-
тизираха Йовковия военен 
разказ „Белите рози“ в чест 
на 139 години от рождението 
на големия български писател. 
Дори в условията на пандемия, 
работейки дистанционно, през 
месец април 2020 г. подготви-
ха 30-минутен видеофилм със 
заглавие „Дора Габе – дъщеря 
на равнината“ като великден-
ски поздрав към учениците от 
Българското неделно училище 
„Св. св. Кирил и Методий“ в 
Париж, Франция.

През учебната 2020/2021 
година членовете на Клуб 
„Знаете ли български език?“ 
са в седми клас. Тъй като 
завършват поредната степен 
в образованието си, те са 
амбицирани да представят 
резултатите от своя труд в 
тази книжка. Желанието им е 

тя да достигне до повече техни 
връстници, а и до по-възраст-
ни читатели.

Сборникът включва биогра-
фични очерци за 28 будители, 
свързани с историята и култу-
рата на Добруджа. Текстовете 
са написани от 16 ученици 
от Клуба и са подредени по 
азбучен ред – според личното 

име на съответната личност. 
Седмокласниците си поста-
вят за цел да разкрият тези 
моменти от биографията на 
будителите, с които те оста-
ват в българската национална 
памет. Малка част от тези 
знакови за Добруджа имена 
са наши съвременници, но 
младите хора са решили, че 
и те са сред будителите на 
родния им край.

Изданието е и с интересен 
илюстративен материал. Ня-
кои от снимките са издирени 
от учениците, а за останалите 
те благодарят за помощта 
на Регионалния исторически 
музей в Добрич. Други фотоси 
пък представят моменти от 
проведените събития в чест 
на будителите. Седмокласни-
ците и техният ръководител са 
признателни на Община град 
Добрич и на ръководството 
на СУ „Св. Климент Охридски“ 
за финансовата и морална-
та подкрепа, без която тази 
книжка не би била възможна. 
Изказват своята благодарност 
и към Издателска къща „Ларго 
сити“ ООД за успешната реа-
лизация на проекта.

Кремена МИТЕВА

На 8-ми март кандидатите 
за депутати от листата на 
ГЕРБ – СДС в Добрич подкре-
пиха нестандартна инициатива 
и уважиха труда на жените, 

настанени в Дома за пълно-
летни лица с умствена изоста-
налост край село Българево. 
Повече от 15 години обита-
телките на Дома участват в  
творчески работилници под 
ръководството на терапевт. 
Миналата година  чрез различ-
ни техники дамите са сътво-
рили рисунки, станали основа 
на стилен християнски кален-
дар. По идея на каварненеца 
Атанас Димитров – АтаДим, 

чудните произведения се про-
дават в храмовете на Каварна 
по 10 лева. Парите обаче не 
са за храна и битови условия, 
защото хората в ДПЛУИ не 

са нито гладни, нито жадни. 
Средствата са за  закупуване 
на материали за следващите 
творби на авторките. А смисъ-
лът на начинанието е жените 
да усетят лично сладостта да 
отвоюваш със собствен труд 
необходимото за бъдещото 
творчество.  Преди два месеца 
на апела за благодеянието се 
отзовала депутатката от ГЕРБ 
Даниела Димитрова, но дру-
гите дарители били малцина. 

92 ГОДИНИ ОТ 
РОЖДЕНИЕТО НА МОКАТА

КЛИМЕНТОВЦИ ИЗДАДОХА 
КНИЖКА ЗА БУДИТЕЛИТЕ 
НА ДОБРУДЖА

НА 8-МИ МАРТ КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТАТА 
НА ГЕРБ - СДС В ДОБРИЧ ПОДКРЕПИХА 
ТРУДА НА ЖЕНИТЕ ОТ ДОМА В БЪЛГАРЕВО

Миналата 
с е д м и ц а 
к а н д и д а -
т и т е  з а 
д е п у т а т и 
от листата 
н а  Г Е Р Б 
– СДС в 
Д о б р и ч 
решиха да 
откупят 40  
календара 
и така да 
помогнат 
на жените 
да се по-
ч у в с т в а т 
като пъл-
ноценни хора.  

И навръх празника на жена-
та четирима от кандидатите 
– Красимир Николов, Зорница 
Михайлова, Живко Желязков и 
Даниела Димитрова отидоха 
до Дома, за да засвидетел-
стват своето уважение към 
труда на домуващите худож-
нички. На портала бъдещите 
народни избраници бяха по-
срещнати от директорката 
Зорница Белчева и терапевта 
Йорданка Михайлова. Много 
благодарим за жеста, каза 

госпожа Белчева. Обясни, че 
в дома има 120 потребители, 
а заведението няма никакъв 
финансов проблем. Бюджетът 
ни е 1, 8 млн. лева, даже имаме 
финансов излишък, разка-
за  директорката. Терапевтът 
Йорданова сподели, че жените 
се вдъхновяват сами, а лече-
нието чрез творчество дава 
изключително добри резулта-
ти. Домакините подариха на 
гостите множество изделия, 
изработени в творческите 
ателиета на дома в Българево.

ГЕРБ - Добрич
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Добричлията Светослав
Тодоров може да поеме
ЦСКА-София през лятото,
информира Sportal.bg. То-
ди вероятно ще бъде в тан-
дем с настоящия техничес-
ки директор на "червените"
Алан Пардю. Двамата се
познават добре, след като
се засякоха през 2007 годи-
на в Чарлтън. От "Армията"
изчакват да видят какво ще
се случи до края на сезона,
но с оглед на настоящите
резултати е вероятно Бру-
но Акрапович да не бъде
начело на тима през след-

Новият национален се-
лекционер на България
Ясен Петров ще изпрати
повиквателна на нападате-
ля на Ботев (Пловдив) Ата-
нас Илиев, твърди "Блиц".
Таранът никога досега не
е обличал фланелката на
мъжкия ни национален от-
бор и това би било първо
негово участие за тима.

26-годишният добричлия
прави много силен сезон с
"канарчетата" въпреки не-
задоволителното място, на
което се намира отборът
от Пловдив. Илиев има 11
гола и 1 асистенция в 17
мача в efbet Лига, като вка-

ра и два пъти на Левски в
миналия кръг.

Иначе Ясен Петров вече
обяви списъка с българите,
играещи в чужбина, като в
него намират място 8 игра-
чи. България стартира с две
домакинства световните си
квалификации. На 25 март
излизаме срещу Швейца-
рия, а на 28-ми срещу Ита-
лия. Три дни по-късно пък
гостуваме на Северна Ир-
ландия.

Избраниците на селекци-
онера от българското пър-
венство, които ще допълнят
списъка, ще станат ясни
официално на 15-и март.

ЯСЕН ПЕТРОВ ВИКА АТАНАС
ИЛИЕВ В НАЦИОНАЛНИЯ?

ващия шампионат.
Тодоров вече бе част от

клуба, като бе начело на
дубъла на тима в начало-
то на 2017-а, но се задър-
жа само няколко месеца
на "Армията". Последно
добруджанецът бе начело
на английския Саутенд в
тандем с Гари Уодък. Пре-
ди това пък бе наставник
на юношите до 18 на Крис-
тъл Палас. Бил е също та-
ка начело на Ботев (Гълъ-
бово), Добруджа и юно-
шеския национален отбор
до 19 години.

СВЕТОСЛАВ ТОДОРОВ
ВАРИАНТ ЗА ЦСКА-
СОФИЯ ОТ ЛЯТОТО

Футболистите на Черно-
ломец (Попово) победиха у
дома с 3:0 Устрем (Дон-
чево). Двубоят бе част от
18-ия кръг на Североиз-
точната трета лига и пре-
мина под пълната диктов-
ка на домакините, инфор-
мира sportal.bg. Двата ти-
ма вложиха доста усилия
за отбелязването на гол,
но до края на първата
част такъв не беше реа-
лизиран.

През втората част напа-
дателите на Черноломец се
вдигнаха и резултатите не
закъсняха. В 58-ата мину-
та от пряк свободен удар
Беадир Беадиров порази
вратата на Иван Иванов.
Десетина минути по-късно

ЧЕРНОЛОМЕЦ С КЛАСИКА
НАД УСТРЕМ (ДОНЧЕВО)

отново Беадиров се въз-
ползва от разбъркване в
наказателното поле на гос-
тите и удвои преднината на
своя тим. В 84-ата минута
Тихомир Кънев със самос-
тоятелна акция оформи
крайното 3:0.

Загубата в Попово е тре-
та поредна от началото на
пролетния дял на шампио-
ната за Устрем. Това свали
тима на 9-ото място в кла-
сирането със спечелените
през есента 25 точки. В
следващия кръг на 13 март
(събота) от 15:00 часа Чер-
ноломец гостува на Шумен
2007, а ден по-късно на 14
март (неделя) отново от
15:00 часа Устрем приема
у дома Тополи 2010.

ПОРТО ОТСТРАНИ ЮВЕНТУС ОТ ШАМПИОНСКА ЛИГА
Порто се класира по из-

ключително драматичен
начин за четвъртфинална-
та фаза на Шампионската
лига. "Драконите" отстра-
ниха Ювентус след драма
и продължения в Торино.
Битката завърши 2:1 за
"старата госпожа" в редов-
ното време и 3:2 след про-
дълженията. Това е серио-
зен удар за звездния тим
на "бианконерите", които
бяха смятани за сериозен
фаворит преди двата мача.

Срещата започна вихре-
но. В 6-ата минута "драко-
ните" бяха много близо до
попадение. Тареми стреля
от упор, но Шчесни изби,
топката се върна в напа-

дателя и той опита пак
удар, който обаче срещна
горната греда. В 17-ата
минута Демирал фаулира
Тареми в наказателното
поле и съдията Бьорн Ка-
уперс отсъди дузпа. Зад
бялата точка застана Сер-
джо Оливейра, а Шчесни
не нацели ъгъла и остана
безпомощен - 0:1.

През второто полувреме
"бианконерите" удариха. В
49-ата минута Роналдо
засече в наказателното
поле пас от Бонучи, спря
топката и я пусна към Ки-
еза, който не сгреши и
ознаменува отличната си
игра с попадение за 1:1.
В 54-ата минута Порто

понесе още един удар. На-
падателят Тареми бе изго-
нен с втори жълт картон,
след като изрита топката
след съдийски сигнал. В
63-ата минута Юве напра-
ви обрата пълен. Хуан Ку-
адрадо центрира към Кие-
за, който с глава засече
топката и в близкия ъгъл
направи 2:1. Така "стара-
та госпожа" изравни об-
щия резултат, след като
първият двубой завърши
по този начин.

В 99-ата минута Марега
се извиси и засече с глава
центриране на Корона, но
Шчесни улови топката, ко-
ято влизаше в мрежата му.
Във второто продължение

СЕВЕРОИЗТОЧНА ТРЕТА ЛИГА

ВРЕМЕННО КЛАСИРАНЕ
 1. Спартак (Вн) 17 14 2 1 54:5 44
 2. Светкавица 17 13 0 4 44:14 39
 3. Лудогорец III 16 11 2 3 43:11 35
 4. Черноморец 16 10 3 3 40:16 33
 5. Септември 17 9 2 6 37:20 29
 6. Черноломец 17 9 2 6 36:21 29
 7. Шумен 2007 17 9 2 6 40:26 29
 8. Дунав (Рс) 16 9 2 5 32:21 29
 9. Устрем (Дон) 17 8 1 8 32:28 25
10. Доростол 17 6 2 9 17:34 20
11. Ботев (НП) 16 5 3 8 18:41 18
12. Спортист (ГТ) 17 3 1 13 18:55 10
13. Тополи 16 3 1 12 14:37 10
14. Интер 17 1 1 15 14:70 4

ПРОГРАМА ЗА XIX КРЪГ
13 март 2021 г., събота, 15:00 ч.
Спортист 2011 (Г. Тошево) - Септември 98 (Тервел)
Шумен 2007 (Шумен) - Черноломец 1919 (Попово)
Черноморец (Балчик) - Ботев (Нови пазар)
14 март 2021 г., неделя, 15:00 ч.
Спартак 1918 (Варна) - Дунав (Русе)
Интер (Добрич) - Светкавица (Търговище)
Устрем Д (Дончево) - Тополи 2010 (Тополи)
Доростол (Силистра) - Лудогорец III (Разград)

РЕЗУЛТАТИ - XVIII КРЪГ
Ботев (Нови пазар) - Кубрат 2016 (Кубрат)3:0 сл.
Светкавица (Търговище) - Шумен 2007 (Шумен) 1:0
Септември 98 (Тервел) - Интер (Добрич)  . . . . 5:0
Тополи 2010 (Тополи) - Доростол (Силистра)  . 0:1
Черноломец (Попово) - Устрем (Дончево)  . . . 3:0
Спартак (Варна) - Спортист 2011 (Г. Тошево) 5:0
Лудогорец III (Разград) - Черноморец (Балчик) 4:1

двата отбора по-активно
търсеха попадението.
Кристиано Роналдо про-
дължи да играе не на оби-
чайното си ниво и се отче-
те с пропуск в една ситуа-
ция, в която трябваше да
подаде на по-добре пози-
ционирания Барнардески.
В 115-ата минута Оливей-
ра изпълни фаул от около
30 метра и топката влезе
право във вратата на
Шчесни, който не успя да
се намеси по никакъв на-
чин, и Порто погледна към
четвъртфинала. Само мину-
та по-късно Юве отговори.
Рабио бе оставен непокрит
и засече топката с глава
след корнер за 3:2.

След като миналата сед-
мица Григор Димитров за-
радва почитателите си с но-
вината, че ще участва в
надпреварата на двойки на
ATP 500 турнира в Акапул-
ко, сега се оказа, че това
няма да бъде последната
подобна проява на първата
ни ракета.

Димитров ще се включи
в турнира на двойки и на
предстоящия Мастърс в Ма-
ями. Това стана ясно, след
като организаторите публи-
куваха списъка с участни-
ци. Партньор на българина
ще бъде не кой да е, а бив-
шият №4 в света Кей Ни-
шикори.

Димитров и Нишикори
все още нямат поражение
в мач на двойки, като на
два пъти достигнаха до по-

ГРИГОР ЩЕ ИГРАЕ И НА
ДВОЙКИ В АКАПУЛКО

луфиналите на турнира в
Бризбън, но и в двата слу-
чая им се наложи да се от-
теглят заради контузии на
японеца.

Любопитен факт е, че
настоящият треньор на
Григор Димитров - Данте
Ботини, е бивш наставник
на Кей Нишикори. Двама-
та работиха заедно цели
девет години в периода
2010 - 2019 г. Именно под
негово ръководство япо-
нецът постигна най-голе-
мите си успехи, като се из-
качи до №4 в световната
рагнлиста, а през 2014 г.
игра на финала на US
Open, където загуби от
Марин Чилич. По време на
съвместната им работа
Нишикори спечели 11 ATP
титли. Tenniskafe.com

Световната рекордьорка
в скока на височина за де-
войки под 20 години Ярос-
лава Магучих спечели евро-
пейската титла при жените.
На шампионата в Торун 19-
годишната украинка се на-
ложи без проблем с резул-
тат от 2.00 метра. Светов-
ната сребърна медалистка
на открито от Доха 2019
атакува и 2.07 м, но не стиг-
на до успех на тази висо-
чина. Тя опита да подобри
рекорда на шампионатите

ЯРОСЛАВА МАГУЧИХ ПОКОРИ
ЕВРОПЕЙСКИЯ ВРЪХ

на белгийката Тиа Хелеба-
ут от 2.05 м, поставен в
Бирмингам пред 2007 г.

Второто място също бе-
ше за Украйна, но изне-
надващо това не бе за
Юлия Левченко, а за Ири-
на Герасченко, която по-
добри значително личния
си рекорд в зала и прео-
доля 1.98 м. Бронзовото
отличие с нов рекорд на
Финландия от 1.96 м изво-
юва Ела Юнила. Левченко
остана четвърта с 1.94 м.

Звездата на Милан Зла-
тан Ибрахимович е близо
до подписването на нов до-
говор с клуба, съобщават
италианските медии. Въпре-
ки че през този сезон често
отсъства заради контузии,
39-годишният нападател има
впечатляваща статистика
през кампанията: 16 гола в
21 мача във всички турнири.
Така и двете страни имат же-
лание да удължат с още ед-
на година договора помеж-
ду си, който изтича през ля-
тото. Според информациите
Ибрахимович ще поиска съ-

ИБРАХИМОВИЧ Е БЛИЗО ДО
НОВ ДОГОВОР С МИЛАН

щата нетна заплата, която
получава в момента - 7 млн.
евро. Клубът ще бъде под-
помогнат от местен декрет,
според който той може да
спести 50% от данъците
върху годишното възнаг-
раждение на играча. Очак-
ва се преговорите да стар-
тират скоро. Ръководство-
то обаче е наясно, че шве-
дът няма да може да играе
във всеки мач на отбора и
затова планират през лет-
ния трансферен прозорец
да привлекат нов и млад
нападател.
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11 март 2021г.

КАМПАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ОПАСНИ 
ОТПАДЪЦИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА

Купувам 
употребявани материали: дървен - платна, 
греди и дъски над 1 метър; желязо - всички 

размери над 1 метър и ламарина.
Тел.: 0888 219 012

Д-р Милена Драганова Горанова
специалист "Вътрешни 

болести“ и "Кардиология“ 
медицински прегледи в медицински център "Вива Фе-

никс“ - Добрич и домашни прегледи. GSM 0899032082

РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА 
ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 
В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

КУЛТУРНИ АКЦЕНТИ
11 март, 14.00 ч., FB: Младежки център – Добрич. 

#YogaTribeYouthCenterDobrich  - онлайн рубрика. 
Организатор: Младежки център – Добрич.

12 март, 14.00 ч., FB: Младежки център – Добрич. 
#ЗаедноСКрис „100% вдъхновение“ - онлайн рубрика. 
Организатор: Младежки център – Добрич.

12 март, 19.00 ч., Драматичен театър „Йордан Йовков“, 
камерна зала. Спектакъл „Пижама за шестима“ - комедия 
от Марк Камолети. Режисьор Константин Бандутов. 
Участват: Валери Марков, Любов Николова, Владимир 
Трендафилов, Татяна Христова, Велизара Петкова и 
Красимир Демиров. Организатор: Драматичен театър 
„Йордан Йовков“.

14 март, 11.00 ч., Държавен куклен театър „Дора Габе“. 
Куклен спектакъл „Глупавият вълк“ на Държавен куклен 
театър „Дора Габе“. По едноименната приказка на 
Елин Пелин. Драматизация и режисура  Румен Куртев. 
Сценография и кукли Елисавета Качулева. Музика 
Стоимен Стоянов. В ролите: Мира Демирева, Мила 
Боянова, Росен Радев. Организатор: Държавен куклен 
театър „Дора Габе“.

14 март - Неделя Сиропусна на всеопрощението, Сирни 
Заговезни

15.30 ч., Начало на пешеходна зона на бул. „25 
септември“ (Стара къща) – АЕМО „Стария Добрич“. 
Кукерско шествие

16.00 ч., АЕМО „Старият Добрич“ до Часовниковата 
кула. Възстановка на ритуали, свързани със Сирни 
Заговезни. Участват: Професионален фолклорен 
ансамбъл „Добруджа“ и Представителна фолклорна 
танцова студия „Добруджа“ с гл. худ. ръководител Стоян 
Господинов. Организатори: Община град Добрич, Реги-
онален исторически музей – Добрич.                        НДТ

Електронната услуга за 
предварително попълнените 
данъчни декларации за обла-
гане доходите на физическите 
лица ще бъде пусната на 16 
март. В нея, освен доходите 
по трудов договор, хонорари 
и граждански договори, до-
ходите от наем при отдаване 
на имот на юридически лица и 
земеделски субсидии, за пръв 
път ще бъдат включени още 
данни за получени суми от 
наложени платежи и информа-
ция за продажба на моторни 
превозни средства, които са 
били собственост на деклара-
тора по-малко от 12 месеца. 

Предварително попълнените 
данни могат да бъдат редак-
тирани или премахвани, като 
достъпът до услугата става 

или с безплатния персона-
лен идентификационен код 
на приходната агенция или с 
електронен подпис, допълват 
от НАП. 

В момента пощенски опе-
ратори коригират подадени 
от тях данни в приходната 
агенция, за да се елиминират 
случаите, в които ЕГН на слу-
жител на юридическо лице е 
посочено като получател на 
суми по наложен платеж, а 
на практика изпращачи на 
пратките, съответно реални 
получатели на плащанията, 
са фирми. 

През тази година крайният 
срок за деклариране на дохо-
дите от физическите лица е 5 
май заради празничните дни 
на Великден. 

 През 2019 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) 
във всички сектори на икономиката на област Добрич са 309.8 млн. лв. и в сравнение 
с предходната година намаляват с 11.9%. 

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в сектор селско, горско и рибно 
стопанство - 120.9 млн. лв., и в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и 
мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) - 91.2 
млн. лева. През 2019 г. тези сектори заедно формират 68.4% от общия обем разходи 
за ДМА. В сектор „Строителство” инвестициите за ДМА са 15.0 млн. лв. и са с 14.0% 
повече в сравнение с 2018 година. 

Фиг. 1. Структура на раз-
ходите за придобиване на 
дълготрайни материални ак-
тиви през 2018 и 2019 година 
по икономически дейности в 
област Добрич

Икономически дейности по 
сектори (КИД-2008): 

А - Селско, горско и рибно 
стопанство 

B, C, D, E - Добивна, пре-
работваща и друга промиш-

леност; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възста-
новяване 

F - Строителство 
G, H, I - Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и 

пощи; хотелиерство и ресторантьорство 
L, M, N - Операции с недвижими имоти, професионални дейности и научни изследва-

ния; административни и спомагателни дейности 
O, P, Q - Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална 

дейност 
J, K, R, S, T, U - Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; 

далекосъобщения, финансови и застрахователни дейности и други услуги.
През 2019 г. е регистрирана промяна и в структурата на разходите за придобиване 

на дълготрайни материални активи по видове в сравнение с 2018 година (фиг. 2). От-
четено е намаление на направените разходи за машини, производствено оборудване 
и апаратура - с 4.3 пункта и за транспортни средства - с 1.2 пункта, както и вложените 
средства за закупуване земя 
с 1.1 пункт, като тези разхо-
ди формират съответно 35.0, 
8.5 и 5.6% от общия обем на 
инвестициите в ДМА. Съще-
временно нарастват инвести-
циите за закупуване на сгра-
ди, строителни съоръжения 
и конструкции с 2.5 пункта, 
които формират 35.1% от 
общия обем на направените 
инвестиции в ДМА. 

Фиг. 2. Структура на раз-
ходите за придобиване на 
дълготрайни материални ак-
тиви 

При продажба на вещи 
за лично ползване и такива, 
които не са купени с цел 
след това да бъдат препро-
дадени, гражданите не дъл-
жат данък и няма нужда да 
декларират получените суми. 
В случаите, в които става 
дума за регулярни продажби 
на стоки, които очевидно 
не са придобити за лично 
ползване, а с цел търговия 
и печалба, гражданите дъл-
жат данък, който определят 
и декларират в годишната 
данъчна декларация за съ-
ответната година. 

От 16 март 2021 г. приход-
ната агенция пуска елек-
тронната услуга за предва-
рително попълнени данъчни 
декларации за облагане до-
ходите на физическите лица 
в Портала за е-услуги. В нея 
гражданите ще могат да 
видят и данните, получени в 
НАП от продажби в интернет 
с наложен платеж през 2020 
г. Те ще имат ангажимента 
да преценят дали посочените 
суми от онлайн търговия са 
от продажби на лични вещи 
или от продажба на стоки, 
закупени или произведени с 
цел препродажба и осъщест-
вяване на търговска дейност. 

В случай че са от продажба 
на стоки с цел търговия и 
печалба, физическите лица 
ще трябва да ги посочат в 
Приложение № 2 от годиш-
ната данъчна декларация по 
чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г., в 
срок до 30 юни 2021 г. 

От НАП уточняват, че в 
случаите, в които физиче-
ското лице получава доходи 
от друга стопанска дейност 
в качеството си на земе-
делски стопанин,  свободна 
професия или занаятчийска 
дейност чрез продажби в 
интернет с наложен платеж, 
получените суми се деклари-
рат в Приложение № 3. При 
продажба на произведения 
на изкуството, предмети за 
колекции и антикварни пред-
мети, която не е свързана с 
извършвана от физическото 
лице стопанска дейност, 
доходите се декларират в 
Приложение № 5. В тези слу-
чаи, срокът за деклариране 
на доходите и за внасяне на 
дължимия данък е до 5 май 
2021 г. 

Повече информация за 
това кои доходи от търговия 
в Интернет се облагат може 
да разберете от видеото в 
канала на НАП в YouTube. 

НАП: ПРЕДВАРИТЕЛНО ПОПЪЛНЕНИТЕ 
ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ДОХОДИТЕ ЩЕ СА 
ДОСТЪПНИ ОТ 16 МАРТ

ПРОДАЖБАТА НА ЛИЧНИ 
ВЕЩИ В ИНТЕРНЕТ Е 
ОСВОБОДЕНА ОТ ОБЛАГАНЕ

 Доходите от е-търговия с наложен 
платеж се записват предварително 
в данъчната декларация 

Във връзка с провежда-
нето на ежегодните срещи 
на полицейски служители 
от Районно управление – 

Каварна с обществеността 
и органите на местното са-

моуправление в населените 
места от Община Каварна, 
на 12.03.2021 г. от 10:00 
часа в заседателната зала 

на Община Кавар-
на ще се проведе 
среща на поли-
цейските инспек-
тори с жителите 
на град Каварна.

Срещата ще се 
проведе при спаз-
ване на всички 
противоепидемич-
ни мерки, свърза-
ни с предотвратя-

ване разпространението на 
COVID–19.

СРЕЩА НА РПУ В КАВАРНА 
С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Община Каварна и фир-
ма „БалБок Инженеринг“ АД 
организират на 18.03.2021 г. 
(четвъртък) кампания за съ-
биране на опасни отпадъци от 
домакинствата.

Мобилният събирателен 
пункт ще работи от 10.00 до 
16.00 часа на паркинга срещу 
бившата административна 
сграда на Община Каварна 
на ул. „Добротица“ N 50 в гр. 
Каварна.

Безвъзмездно ще се при-
емат следните видове опасни 
отпадъци, образувани от до-
макинствата:

• Живак и живаксъдържащи 
уреди – живак, живачни термо-
метри и др. уреди  съдържащи 
живак;

• Лакове и бояджийски ма-
териали – лакове, бои, политу-
ри, разтворители и разредите-
ли за боя, терпентин, лепила, 
мастила;

• Домакински препарати и 
химикали – почистващи пре-
парати, дезинфектанти, бели-
на, препарати за растителна 
защита и борба с вредители, 
киселини, основи, реактиви, 
химикали;

• Празни опаковки, обо-
значени със символите за 
опасност;

• Фармацевтични продукти 
– лекарства с изтекъл срок;

Кампанията ще се прове-
де при спазване на всички 
противоепидемични мерки 
свързани с предотвратяване 
разпространението на COVID 
– 19.

Изхвърлянето на опасните 

битови отпадъци в общия по-
ток смесени отпадъци създава 
риск за здравето на хората, 
замърсява  околната среда и 
нарушава нормалната експло-
атация на депата за отпадъци, 

поради което призоваваме 
гражданите да се възползват 
от предоставената възмож-
ност и да се освободят от 
наличните си опасни битови 
отпадъци.

„Зелена светлина към на-
шите деца“ – така се нарича 
проектът на детската градина 
№3 „Чайка“ в Балчик, който 
е одобрен за финансиране с 
5000 лева чрез националната 
кампания „За чиста околна 
среда 2021г.“ От детското 
заведение съобщават, че ос-
новната цел е осигуряване на 
възможности за прилагане на 
съвременните образователни 
концепции за запознаване на 
децата с природата и пови-
шаване на екологичната им 
култура чрез прилагане на 
методи,стимулиращи креа-
тивността и оригиналността 
на детето в отношението му 
към природата и изграждане 
на навици за опазване на 
околната среда.

Предвидените дейности са 
взаимосвързани и целят при-
общаване на децата, техните 
родители, екипът на детската 
градина и останалите жите-
ли на гр.Балчик към идеята 
за развитие на екологично 
възпитание и изграждането 
на отговорно отношение у 
младите хора в насока опаз-

ване на природните ресурси 
на родния град и страната ни.

Главният учител Живка 
Анещева споделя: „Проек-
тът предвижда закупуване 
на дървена беседка, уред 
за създаване на вятърна 
енергия, магнитен воден 
кръговрат, компост, микро-
скоп, филтър за пречистване 
на вода, къщичка за птици, 
ударопоглъщаща настилка, 
която ще бъде монтирана 
с помощта на родители от 
Балчик. Подобряването на 
условията за спорт и отдих 
в двора ще създаде атмос-
фера, в която децата да бъ-
дат насочвани към съзнател-
на двигателна активност и 
спортна дейност; формиране 
на ценности и ориентация 
за водене на здравословен 
начин на живот; повиша-
ване на екологичното им 
самосъзнание;създаване на 
умения и желание за по-
добряване и опазване на 
околната среда; превръщане 
на детското заведение в меч-
тана детска територия.

Проектът «Зелена светлина 
за нашите деца» започва на 
01.05.2021г. и приключва на 
31.10.2021г. С осъществяване 
на идеите, заложени в проек-
та, педагогическият екип на 
ДГ „Чайка“ е уверен, че ще 
помогне на децата да опозна-
ят природата, да се научат да 
се ориентират в нея, да осъз-
наят, че връзката „човек-при-
рода“ е важна и оттова зависи 
нашето и тяхното бъдеще, 
съобщи кореспондентът на 
Радио Варна Албена Иванова.

ДЕТСКА ГРАДИНА "ЧАЙКА" ЩЕ УЧИ 
МАЛКИ И ГОЛЕМИ НА ЕКОПОВЕДЕНИЕ
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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. 

ПРЕВОД от и на китайски език, 0887/377887 Преводи от и 
на английски език, 0899/116291

  УСЛУГИ

ЧАСТНИ ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТИ

ПРЕВОДИ

МЦ "ВИВА ФЕНИКС". Тел. 058 580 111; 058 
580 222. 
Д-р ПЛАМЕН КИРИЛОВ - УРОЛОГ
преглежда пациенти само в кабинета си на 

ул. "Захари Стоянов“ 14
в понеделник, вторник, четвъртък от 15.30 

до 18.30 ч. - с направление;- свободен прием. 
Тел.: 0889 736101

До цент д-р Та шев, спе ци а лист вът реш ни и бъб-
реч ни бо лес ти, от ра вя ния, алер гии - тел. 62-53-41, 
0889/040 584, ком п лекс "Ле бед" вх. "В" /зад пар-
кин га на Бан ка "Би о хим" 

СТО МА ТО ЛОГ - д-р Мег ле на ПО ПО ВА, - ул. "Хр. 
Смир нен с ки" № 4,  тел. 84-17-03, все ки ден от 14 
до 19 ча са. 

НЕВ РО ЛОГ: д-р Н. Бе кя ров, тел. 0886/236951, 
прег ле ди и по до мо ве те. Неврологично отделение 
МБАЛ - Добрич и Медицински център "Вива 
Феникс"

ПРОФ. ЕН ЧО КАЛ ЧЕВ - ХИ РУРГ - по не дел ник 
14-17,30 ч.; Очен ка би нет - д-р М. Кал че ва - GSM 
0888502176; Д-р Ана ни е ва - GSM 0888380756; по-
не дел ник 9-17, чет вър тък 14-17, пе тък 9-16 ч.; гр. 
Доб рич, ул. "Л. Ка ра ве лов" N 8, вх. Б, ет. 1, тел. 
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! 

Ако имате проблеми с 
колата, решението им е 

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 

"ВалиДанс" - извършва всички видове бо-
яджийски услуги /пръскана мазилка "Вален-
тино", шпакловка, латекс, фасаген, блажна 
боя/, мострена къща - ул. "Отец Паисий" 3, 

0888/917986, тел. 058/603 876

С П Е Ш Е Н 
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

МАЛКИ ОБЯВИ

ден етаж. За контакт:  
0882449879 ск

ПРОДАВА апартамент 
на Дружба 4, 120 кв. 
м,газифициран, с ками-
на, подово отопление, 
сменена дограма, об-
заведен. Тел. 0886 979 
709  мб 

ПРОДАВАМ място - 
1200 кв. м в село Рогаче-
во - местността "Круша-
ка"; тел. 0899/192 666. дд

0889 569 326 ПРОДА-
ВА обзаведена къща, 
120 кв.м, 200 кв.м двор-
но място, широк център. 
Без посредник! дс

ПРОДАВАМ масивна 
къща 100 кв.м в с. Дъб-
рава с дворно място 
1300 кв.м, в центъра. 
Цена по договаряне. 
Тел. 885 103 772. 

*** ПРОДАВА СПЕШ-
НО ГАРСОНИЕРА в кв. 
"Балик"  блок 13. Цена 
13000. Тел. 0887 710 934.

ПРОДАВАМ трис-
таен апартамент на 
среден етаж в квартал 
"Югоизток", без по-
средник, тел. 823892 

/след 18 ч./

КУПУВА

КУПУВАМ ЗЕМЕ-
ДЕЛСКА земя в Ло-
вешка и Плевенска 
области. Купува части 

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ПРОДАВАМ 350 кв.м 
овощна градина в с. 
Плачи дол. За контак-
ти: 058/ 834317; 0877 
834317. 2-5

Продавам четиристаен 
апартамент в централна 
градска част на Добрич. 
Цена 58000евро  За кон-
такти: 0897029040. 2-5

В ЦЕНТЪРА НА ДО-
БРИЧ - давам квартира 
на ученичка. Тел. 0886 
848 454.

ДАВАМ ПОД НАЕМ 
двустаен, полуобзаве-
ден апартамент. Идеа-
лен център, дългосроч-
но. тел.: 0899991848 32-5

ПРОДАВАМ дворно 
място 1200 кв.м. в Гаази 
баба. Цена по договаря-
не. Тел.: 0886 762 469. 
13-20

ПРОДАВАМ дворно 
място в с. Дропла, 1500 
кв.м. Тел. 0885 103772. 
3-5

ПРОДАВАМ къща с 
двор 2650 кв.м в с. Лом-
ница. Тел. 0897 029040.

ПРОДАВАМ къща с 
двор 5810 кв.м в с. Бо-
гдан. Тел. 0897 029040.

ПРОДАВА/ОТДАВА 
ПОД НАЕМ тристаен, 
тухла, 90 кв. м, сре-

от неразделени, неу-
редени и спорни имо-
ти. Тел. 0886 733 429

КУПУВАМ земя без 
посредник. Тел. 0888 
38 55 59.

КУПУВАМ ГАРСО-
НИЕРА "Дружба" 2, 
"Дунавите" или Град-
ски парк. 

КУПУВАМ зем. земя 
без посредник в с. 
Лясково или района. 
Тел. 0888 385 559. в

ЗАМЕНЯМ

ЗАМЕНЯМ нова двуе-
тажна вила за земедел-
ска земя в с. Прилеп. 
Тел. 0888 479 584. дс

ПОД НАЕМ

ДАВАМ ПОД НАЕМ 
ДВУСТАЕН, обзаведен 
апартамент, етж 2. Тел. 
0899 732 010. 7-10

ДАВАМ ГАРАЖ ПОД 
НАЕМ, ул. "Св.Св. Ки-
рил и Методий“ N 38, 
за търговска цел. Тел.: 
0898731112.

ДАВАМ под наем обза-
веден и функциониращ 
магазин за хранителни 
стоки в центъра на с. 
Царевец. Тел. 0888 283 
588

ДАВАМ ОБЗАВЕДЕ-
НА квартира в центъра 
на Добрич за момиче 
- ученичка. Тел. 0886 
848454.

ДВАМ ПОД НАЕМ 
магазин 86 кв.м. в гр. 

Балчик - пракинг "Дво-
реца". Тел. 0898 946 
976. вд

ТЪРСЯ ПОД НАЕМ 
гараж в център или 
широк център, под-
ходящ за репетиции 
на рок група. Тел. 
0899868151 или 0899 
115945.

УСЛУГИ

В и К  У С Л У Г И , 
Г А Р А Н Ц И Я .  Т е л . 
0885187183.

ПОСТАВЯНЕ на га-
зов инжекцион с мон-
таж - 800 лева. Тел. 
0898 421941.

РАБОТА

Т Ъ Р С Я  п о ч а с о -
ва работа. Тел. 0885 
886115.   в

РАЗНИ

Продавам луковици 
на български лалета, 
предимно червени.Цъф-
тят всяка година. 0889 
436312, Попова. 3-5

Котел за парно, Ви-
адрус, Чехия, 37.50квт, 
използвано.Намира се 
в Балчик. 0888 705717, 
Попов. 4-5

П Р О Д А В А М  п ч е л -
ни отводки,  4  рам-
к и ,  м н о г о к о р п у с -
ни. Тел. 0888 867 206 
 6-10

ПРОДАВАМ профе-
сионални плетачни ма-
шини. Тел. 0888 38 55 
59. в

Необходими продукти: 
4 добре узрели банана, 2 ч.ч. фини овесени ядки 

(може да замените и с овесени трици), 1/2 ч.ч. ста-
фиди (накиснати за поне 2 часа в ром), 1 ч.л. канела, 
щипка индийско орехче и джинджифил, 1/2 ч.л. сол, 
1/2 ч.ч. шоколадови капки (за разкош и по желание)

Начин на приготвяне:
Намачкайте бананите с вилица.
Добавете овесените ядки и накиснатите стафиди, 

добавете овкусителите и шоколадовите капки.
Разбъркайте добре. С помощта на супена лъжица 

или лъжица за сладолед загребете от сместа и офор-
мете бисквитките върху хартия за печене.

Печете в предварително загрята фурна - около 12 
минути (до златисто) на 180 градуса.

След като са готови, оставете за кратко в тавата, 
след това преместете на решетка, за да изстинат 
равномерно, без да станат меки от едната страна.

Лесни и здравословни бисквити с овесени ядки

КОГА Е ВРЕМЕ ДА ПРЕКРАТИТЕ ПРИЯТЕЛСТВО?
Когато става въпрос за лю-

бовните отношения, хората са 
свикнали с идеята, че връз-
ката може да приключи. А 
замисляли ли сте се, че при-

ятелствата също приключват? 
И че също както е нужно да се 
разделите с партньор, който 
не е добър за вас, същото 
важни и за приятел.

Приятелството е жизнено-
важно за всеки човек. При-
ятелите са хората, на които 
може да се доверите, с които 
споделяте добрите и лошите 
моменти от живота си, с кои-

то се забавлявате. Ето защо 
раздялата с приятел може да 
бъде също толкова болезнено 
преживяване, както раздялата 
с партньор. Понякога обаче е 

наложително 
да прекратите 
дадено прия-
телство, ако 
то вече не е 
такова, какво-
то би трябвало 
да бъде едно 
здравословно 
приятелство. 7 
признака под-
сказват, че е 
време да ка-
жете „сбогом“ 
на приятел, 
ако той прави 

тези неща:
Той очаква от вас винаги да 

бъдете на разположение
Разбира се, добрият прия-

тел винаги ще се отзове при 
нужда и това е напълно нор-
мално. Лошото е, когато имате 
приятел, който очаква от вас 
да бъдете на разположение 
по всяко време, без да се 
съобразява с вашия собствен 

живот. Когато някой изисква 
от вас и поставя своите нужди 
над вашите, това е знак за 
нездравословно приятелство.

Той ви злепоставя пред 
други хора

Истинският приятел никога 
няма да ви злепостави пред 
друг човек, дори и „на шега“. 
Ако обаче имате някой близък, 
който се шегува с вас пред 
други хора, като по този начин 
ви злепоставя и ви кара да се 
чувствате зле, това опреде-
лено е лош знак. Нито един 
приятел не трябва да използва 
нещата, които му споделяте 
или пък вашите слабости и 
несигурности „ особено, раз-
кривайки ги пред други.

Той взима всички решения
Приятелите са равностойни 

и трябва заедно да решават 
по какъв начин да прекарват 
общото си време. Ако обаче 
имате приятел, който винаги 
желае да се налага и всичко 
да става спрямо неговите 
лични предпочитания, може би 
е по-добре да се отдръпнете от 
него. Когато вашите желания 
са еднакви с тези на приятеля 

ви „ това е чудесно, но ако 
чувствате, че по-скоро вие сте 
тези, които правите компроми-
си, не бива да допускате това 
да продължава. Представете 
си същата ситуация, но в лю-
бовна връзка „ единият парт-
ньор определено се опитва да 
контролира другия и това не е 
здравословно.

Той ви лъже
Ако имате приятел, който 

ви лъже, това само по себе 
си е достатъчна причина да 
прекратите приятелството си. 
Между приятелите трябва да 
има доверие, а лъжите със 
сигурност нанасят щети върху 
доверието. Струва ли си да 
имате приятел, на когото не 
можете да се доверите?

Той ви ревнува
Ако отново направим срав-

нение с любовните връзки 
„ ревността е вредно чувство. 
Ревността присъства в много 
приятелски отношения, когато 
единият приятел иска да „при-
тежава“ другия. Това го кара 
да бъде контролиращ, особено 
когато става въпрос за конта-
ктите с други приятели.
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ОВЕН – Споделяйки нова идея с човек, 
който ви познава добре, ще получите под-
крепата му за съвместни действия, на кое-
то всъщност се надявахте. Добре обмисле-
ните условия ще защитят интересите ви.

ТЕЛЕЦ – С творчески подход ще пристъ-
пите към новите си задължения, опитвайки 
се да ги приведете към познатите вече 
неща. Не действайте едностранчиво, тър-
сете мнението на хората около вас.

БЛИЗНАЦИ – Ще ви занимават пробле-
мите на деня, породени от последните 
развития около вас. Последователни в 
действията си и без да се предоверявате 
на никого, ще работите по тях.

РАК – Въздържайте се от коментари, кои-
то не влизат в служебните ви задължения, 
ще си спестите енергия, полезна за друго. 
Натовареността ви ще расте, а с нея физи-
ческото и емоционално напрежение.

ЛЪВ – С добра нагласа сте към всичко, 
свързано с работата и личните ви интере-
си. Делово предложение ще ви ентусиа-
зира с перспективите, които носи и ще се 
заемете с реализацията му.

ДЕВА – Приходите ще са според очаква-
нията ви. Общуванията и самостоятелната 
ви подготовка ще повишават информира-
ността ви, с които ще станете по-конкурент-
но способни.

ВЕЗНИ – Благодарение на добрите си 
позиции в професионалните, обществени и 
бизнес-среди ще преодолеете по-леко въз-
никващите затруднения и ще пристъпите 
към финализиране на проекта си.

СКОРПИОН – С амбиция за изява ще ра-
ботите, показвайки най-доброто от себе си. 
Вслушвайки се в мнението на околните, ще 
си спечелите повече симпатизанти и под-
дръжници за идеята, която ви владее сега.

СТРЕЛЕЦ – Проблемите на околните ще 
ви създадат повече напрежение днес, но с 
такт и търпение ще намерите верния тон. 
Споделете вижданията си, но не ги притес-
нявайте с излишните си изисквания.

КОЗИРОГ – Ангажирането ви с много 
задачи ще повлияе на отношението ви към 
околните. Не бъдете припрени и оставете 
другите да си вършат работата. Доброто, 
за което се трудите, не бива да бъде за 
ничия сметка.

ВОДОЛЕЙ – Ще дадете предимство на 
срочните си задачи, оставяйки на втори 
план всичко останало. Лобито ви в опре-
дели среди е силно и това ще направи 
възможна реализация на мащабен проект.

РИБИ – Не се страхувайте да експери-
ментирате, промените ще направят живота 
ви по-вълнуващ. Взели сте нещата си в 
свои ръце, както винаги до сега, и не бягате 
от отговорности и решения.

ХОРОСКОП НА НДТ

- Започнах една 14 дневна диета... За 2 дена я опатках! - Ани от Балчик но не тази, за 
която си мислите.

вена работа желаем 
на г-н Желев ние от 
По-добрия вестник!  

РОЖДЕН ДЕН праз-
нува утре д-р Маргари-
та Калинова - общин-
ски съветник от МК 
ВМРО (ГЕРБ, СДС) в 
Балчик и кандидат от 
за народен предста-
вител от листата на 
ГЕРБ. Да е здрава, да 
успява в добрите си 
начинания, да се радва 
на обич, уважение и 
сбъднати мечти жела-
ем в аванс на дамата 
ние от НДТ!

В АВАНС честитим 
рождения ден на биз-
несмена Гено Генов, 
който празнува на 13 
март. Нека е здрав и 
нека успява във всич-
ко добро, с което се е 
заел!

РОЖДЕНИЧКА в не-
деля е колежката ни 
Ивалина Костадино-
ва, която години на-
ред успешно съчета-
ва ограмотяването и 
възпитанието на деца 
с качествената журна-
листика. Бъди здрава, 
Иве, радвай се на пре-
красното си семейство 
и умните си ученици, 
намирай позитивните 
новини и продължи да 
ги споделяш с хиляди 
читатели. Бъди обича-
на, уважавана и имай 
безброй поводи да се 
усмихваш!

РОЖДЕН ДЕН праз-
нува на 14 март „гласът 
на Областна админи-
страция“,  Виржиния 
Георгиева. Здраве – за 
нея и цялото семей-
ство, много успехи във 
всичките й добри начи-
нания и много светлина 
и хармония в живота 
желаем ние от НДТ! 

ЧЕСТИТ РОЖДЕН 
ДЕН в аванс казваме 
на Иван Петков, който 
празнува на 15 март, с 
пожелания да е здрав 
и да се радва на много 
успехи и много искре-
ни приятели!

РОЖДЕНИК на 15 
март е прокурор Весе-
лин Вичев. За здраве, 
много успехи и много 
поводи за искрена ус-
мивка са нашите поже-
лания към него!

ЧЕСТИТ РОЖДЕН 
ДЕН в аванс казваме 
на юриста Милчо Ка-
менски, който празну-
ва в понеделник. Нека 
е здрав и нека всички-
те му добри начинания 
се увенчават с успех!

РОЖДЕН ДЕН праз-
нува на 15 март начал-
никът на отделение-
то по акушерство и 
гинекология в МБАЛ-
Добрич, общински съ-
ветник и кандидат за 
народен представител 
от листата на ГЕРБ д-р 
Ивайло Петев. Нека е 
здрав, нека продължи 
да дарява живот, нека 
се радва на щастие 
у дома и уважение в 
обществото, нека да 
прави добро и добро да 
му се връща! 

СВЕТСКА КЛЮКАБЪЛГАРСКИЯТ ЛЕВ Е СЪЗДАДЕН 2 
ГОДИНИ СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО

П ъ р в а т а 
б ъ л г а р с к а 
банкнота е с 
номинал 20 
лева и е еми-
тирана през 
1885 г.

Т у р с к и , 
руски ,  ру -
м ъ н с к и  и 
сръбски сре-
бърни моне-
ти са форми-

рали стопанския оборот преди 
143 години, когато на 3 март 
България се освобождава от 
османско владичество. Две 
години по-късно е създаден 
българският лев, а национал-
ната ни валута носи името от 
„левъ“ – остаряла форма на 
думата „лъв“, употребявана 
през XIX век.

Докато броим монети на 
дървения тезгях, се пренасяме 
преди 143 години, когато у нас 
в обращение са били различни 

чуждестранни монети. През 
1880 година е създаден Зако-
нът за правото на рязане на 
монети в Княжество България. 
Тогава се създава българската 
парична единица „лев“, разде-
лен на сто части – „стотинки“. 
При въвеждането на лева той 
се приравнява към златния 
френски франк и е възприет 
биметалният стандарт – тоест 
сребро и злато, с което Бъл-
гария  фактически  приема 
принципите на Латинския па-
ричен съюз.

До 1886 година БНБ успя-
ва да извади от обращение 
чуждите монети и да наложи 
употребата единствено на 
български лев. Година по-рано 
е отпечатана и първата българ-
ска банкнота – двайсетолевка, 
която и до днес се пази в 
Габрово. Причината – тя попа-
да в ръцете на един обикновен 
търговец Васил Тюлюмбаков, 
който осъзнава ценността на 
банкнотата със сериен номер 
от пет нули и единица, която 
носи подписа на тогавашния 
централен банкер Иван Евста-
тиев Гешов.

Банкнотата е отпечатана 
в Санкт Петербург, а заедно 
с нея се пускат и първите 
български 50-левови хартиени 
парични знаци.

ЧЕСТИТ РОЖДЕН 
ДЕН казваме днес на 
известния добрички хи-
рург д-р Дженко Русев, 
с пожелания за здраве, 
стотици спасени паци-
енти и успех във всичко, 
с което се заеме! 

РОЖДЕН ДЕН праз-
нува утре - Таня Анге-
лова - дългогодишен 
съдия в Окръжен съд 
Добрич, носител на По-
четен знак за профе-
сионални постижения. 
Здраве, щастие, про-
фесионално удовлетво-
рение и лични поводи 
за усмивка желаем на 
съдия Ангелова ние от 
НДТ!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК 
казваме в аванс на кме-
та на село Плачи дол /
седми мандат/ и ли-
дер на социалистите в 
най-голямата българска 
община – Добричка, 
Живко Желев, който 
утре е рожденик. Здра-
ве и много ентусиазъм 
в отговорната общест-


