ИСОНЕМ България
Боядисваме бъдещето

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

http://www.
ndt1.eu
Всеки ден с
по-добрия
вестник!

ndt@abv.bg
ndt@dobrich.
net
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"НЕ СЪМ ПРЕДАВАЛ
ПАЦИЕНТИТЕ СИ, НЯМА ДА
ПРЕДАМ И ДОБРУДЖАНЦИ!"

АЛБЕНА СЕ ПРЕДСТАВЯ
ПЪРВА ПРОЛЕТ 2021
НА ИЗЛОЖЕНИЕТО МИТТ
НАСТЪПВА НА 20 МАРТ
2021 В МОСКВА С АКЦЕНТ
СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ПРОГРАМА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЯ СЛЕД COVID-19

На стр. 3

На стр. 6

Пролетта е един е годишните сезони. Дърветата и
цветята се събуждат за нов живот. На прелестната им
красота и ухания се радват деца и възрастни. Всеки

иска да почувства пролетните лъчи върху кожата си и
да свали дебелите зимни дрехи. На този ден денят и
нощта са равни по продължителност.
Кога идва Пролетта?
Астрономическата пролет идва на 20 март 2021 г. в
11:35 ч. българско време.
Преместване на стрелките
Дни след настъпване на пролетта местим стрелките
на часовника за пореден път - в 3:00 часа сутринта на
28 март /неделя/ с един час напред.
Имен ден
На този прекрасен ден трябва да почерпят хора с
пролетни имена, като Пролет, Пролетка.

Ще преобладава облачно
време. На много места все
още ще има слаби превалявания от дъжд, но след
обяд временно ще спрат. По
високите полета на Западна
България и Предбалкана ще
превалява сняг, който през
деня на много места ще
премине в дъжд и ще спре.
Западният вятър ще отслабне и в Дунавската равнина и
Източна България ще бъде
умерен. Минималните температури ще са предимно между минус 1 и 4, максималните
ще са между 4 и 9.

ОТПЕЧАТАЙ МЕЧТАТА СИ В

„НЮЗПРИНТ“

ВРЕМЕТО
ЦЕНТРАЛЕН КУРС НА БНБ
USD

1.6397 GBP

2,2756

„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

ТОДОРОВДЕН - ЗА
СВЕТЕЦЪТ С ДЕВЕТ
КОЖУХА ОТИШЪЛ ПРИ
БОГА ДА ПРОСИ ЗА ЛЯТО
На стр. 8
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ОБЩИНА ДОБРИЧ: ИМАТЕ
СЪДЯТ ДВАМАТА МЛАДЕЖИ,
ВЪЗМОЖНОСТ ДА УЧАСТВАТЕ В
ОГРАБИЛИ И УБИЛИ 41-ГОДИШЕН
АНКЕТА ПО РАЗРАБОТВАНЕ НА
ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО
РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ГРАД
ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 2021 - 2027 Г.
Участието на гражданите
в процеса по разработване
на Плана за интегрирано
развитие на Община град
Добрич за периода 2021 2027 г. е изключително важно и би гарантирало неговото качество, широка обществена подкрепа и реалистично идентифициране на приоритетите за развитие.
В тази връзка Община
град Добрич отправя покана към жителите на общината и всички заинтересо-

вани страни да се включат
в анкетно проучване, чрез
което да дадат своето мнение за бъдещото развитие
на нашата територия.
Анкетата е активна до 31
март 2021 г. включително.
Целта на проучването е,
базирайки се на общественото мнение, да се обобщят
приоритетите за развитие
на общината, да се набележат предстоящи проекти и
инвестиции, и да се уточни
към какво да бъдат насоче-

ни усилията за новия програмен период.
Анкетата е напълно анонимна, а резултатите ще бъдат представени само в
обобщен вид.
Линк към анкетата:
https://forms.gle/
XTV1jeG4Mhb4Xmfn6
Повече информация за реализацията на дейностите по
изготвяне на ПИРО, можете
да следите на сайта на Община град Добрич в рубриката "Актуални теми".

Административният съд в
Добрич отмени предписания
за безопасна експлоатация
на язовири в община Добричка, издадени след проверка от комисия, назначена със заповед на областния управител.
За язовир "Златия-1",
който е бил инспектиран
миналата есен, е установено, че е трайно сух, притокът на вода към него е прекъснат, но не е изведен от
експлоатация, а е отдаден
под наем като нива, която
се обработва, посочва съ-

дът. Комисията е дала
предписания да се представи геодезическо заснемане на язовира, анализ
за проводимостта на преливника, проект за възстановяване на язовирната
стена и съоръженията към
нея, да се почисти растителността, да се монтира
нивомерна рейка и други
като е определен краен
срок 31 март 2021 година.
Съдебният състав намира,
че предписанията, които
биха ангажирали значителен финансов ресурс на

общината, могат да бъдат
направени за работещ язовир, а не за обект, който
не функционира.
Административният съд
отменя предписания на областната комисия със срок
до 31 март и за други язовири в Добричката община
- "Фелдфебел Дянково"-1,
"Смолница"-1, "Плачидол-1",
"Плачидол"-2.
Решенията могат да бъдат
обжалвани пред Върховния
административен съд, съобщи кореспондентът на БТА
Юлия Христова.

Окръжна прокуратура Добрич предаде на съд 20годишния Шенер Р. и 19-годишния му съучастник Румен К., обвинени в грабеж,
придружен с убийството на
мъж от Добрич. За престъплението си младежите могат да получат наказание
"лишаване от свобода" от 15
до 20 години, доживотен
затвор или доживотен затвор без замяна, уточнява
Апелативна прокуратура Варна.
Тялото на жертвата било
открито случайно в землището на добричкото село
Котленци на 22 септември
2019 година. Самоличността му била установена мъж на 41 години от Добрич, обявен за издирване от

близките си, тъй като на 12
септември не се прибрал
в дома си. Резултатите от
извършената аутопсия показали, че смъртта на мъжа била насилствена и
настъпила от нанесени му
множество прободни рани.
Според експертизата, те
били 14 на брой, а тялото
било в напреднал стадий
на разлагане. Установена
била липсата на златни накити, които жертвата носел - златен ланец и няколко гривни с тегло 141,30
грама, както и на мобилния му телефон.
В хода на разследването по случая се установила съпричастността на
двамата млади мъже към
извършеното престъпле-

ние. Ден преди извършването му, те се уговорили да се
срещнат с по-възрастния си
познат, да го изведат извън
града, където да го умъртвят
с нож, за да вземат златните му накити. На 12 септември 2019 година Шенер и Румен осъществили плана.
След като убили 41-годишния
мъж, ограбили златните му
накити и оставили тялото му
в землището на с. Котленци.
Още на следващия ден двамата обвиняеми пристъпили
към продажба на отнетите
бижута в магазин във Варна.
Получената сума младите мъже разделили помежду си.
Предстои делото срещу
двамата обвиняеми да бъде
насрочено за разглеждане в
Добричкия окръжен съд. НДТ

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА
СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО
АДМИНИСТРАТИВНИЯТ СЪД ОТМЕНИ СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ В
ПРЕДПИСАНИЯ ЗА ЯЗОВИРИ В
ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА
През четвъртото тримесечие на 2020 г. местните администрации на територията на област Добрич са издали разрешителни за строеж на 27 жилищни сгради с
39 жилища в тях и с 5 718 кв.
м разгъната застроена площ
(РЗП) и на 28 други сгради с
12 576 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж
на жилищни сгради, застроената им площ и броят на жилищата в тях намаляват съ-

ПОЧИНА Д-Р ТОДОР ЦВЕТКОВ НАП ПУСНА ПРЕДВАРИТЕЛНО
10.07.1942 -12.03.2021
ПОПЪЛНЕНИТЕ ДАНЪЧНИ
ДЕКЛАРАЦИИ
Дъщерята на видния български невролог д-р Тодор
Цветков съобщи, че баща й
е починал на 12 март т.г.
Райна Хинчев благодари
от името на семейството на
всички хора, които са уважили сбогуването с уважаемия ни лекар, на Неврологичното отделение на Балчишката болница, на болница "Св. Анна" в София.
В тези две болници д-р
Цветков вдигна от инвалидните колички мнозина, като откри свой метод за лечение.
Почивай в мир, Докторе!
Морето, което толкова обичаше, ще шепне за добрите ти дела
НДТ

ОТКРАДНАХА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ИНСТРУМЕНТИ
На 15 март, около 08:10
часа, е получено съобщение
за извършена кражба от
стопанска сграда по ул. "Поп
Богомил" в град Добрич. Установено е, че за времето от
12 март до 15 март т.г., чрез
взлом на входна врата, не-

известен извършител е проникнал в имота. По данни на
тъжителя е извършена
кражба на 11 броя електрически инструмента и ръчни
инструменти. По случая е
образувано досъдебно производство.
НДТ

0888874988 ПРОДАВА
ВОЛВО V40 - 2.0,140 конски сили, 1998 год.
ГАЗ/БЕНЗИН
цена: 1600 лв.

Предварително попълнените декларации за облагане на доходите на физически лица са достъпни от днес
в Портала за е-услуги на
НАП. Потребителите, които
имат персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП) вече имат достъп
до въведената информация
за получени от тях доходи
от трудови правоотношения,
граждански договори и хонорари, доходи от наем, при
отдаване на имот на юридически лица, доходи за получени субсидии от Държавен
фонд "Земеделие", данни за
направените лични вноски
за осигурителен стаж при
пенсиониране, получени суми от наложени платежи от
продажби в Интернет и информация за продажба на
моторни превозни средства,
които са били собственост
на декларатора повече от 12
месеца. Преди да потвърдят
попълнената декларация, е
необходимо потребителите
да я прегледат внимателно,
да я допълнят или коригират, ако това е необходимо,
съветват от НАП.
Декларацията е предпочитана от над 90% от гражданите, по данни на Агенцията от миналата година, а до

момента има над 1 млн. издадени персонални кода.
Всеки клиент на НАП може
да получи своя ПИК безплатно от всеки офис на НАП в
страната, независимо от
постоянния адрес, уточняват
от приходната агенция.
Данъчната кампания за
деклариране на доходите,
получени през 2020 г. приключва на 5 май, заради Великденските празници тази
година. Подалите годишните си декларации по електронен път до 31 март ползват отстъпка до 500 лева от
данъка за довнасяне, ако
нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията, както и ако са
внесли целия размер на данъка за довнасяне в срок
до 31 март.
Допълнителна информация за декларирането на
доходите може да бъде получена на телефона на Информационния център на
НАП 0700 18 700, на цена
според тарифите на съответния оператор.

ответно с 12.9, 1.8 и 27.8%.
Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради бележи спад от
36.4%, а разгънатата им застроена площ - със 7.1% .
В сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. издадените разрешителни за
строеж на нови жилищни
сгради намаляват с 28.9%,
а жилищата в тях и разгънатата им застроена площ
- с 43.5 и 39.6%. Броят на
издадените разрешителни
за строеж на други сгради
намалява с 3.4%, докато общата им застроена площ
нараства с 10.2%.
През четвъртото тримесечие на 2020 г. в област Добрич е започнал строежът на
30 жилищни сгради с 62 жи-

лища в тях и с 6 766 кв. м РЗП
и на 17 други сгради с 4 108
кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни
сгради нарастват с 15.4%, а
броят на жилищата в тях и общата им застроена площ, съответно със 100.0 и 51.6%. При
броя на започнатите други видове сгради е регистриран
спад от 50.0%, а тяхната РЗП
е с 62.9% по - малко. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 11.1%, жилищата в тях
- с 55.0%, а разгънатата им
застроена площ - с 45.5%. Броят на започнатите други видове сгради е с 19.0% по - малко, а общата им застроена
площ намалява с 48.3%.

112 НОВИНИ
На 15 март, около 16:30 часа, по път II-71 в района
на с. Воднянци е спрян за проверка микробус "Форд",
управляван от 40-годишен мъж. В хода на проверката
е установено, че водачът на МПС е лишен от право
да управлява МПС по административен ред.
На 15 март, около 21:30 часа, в с. Кранево е спрян
за проверка лек автомобил "Пежо", управляван от 34годишен мъж от с. Оброчище. При последвалата проверка на водача на автомобила за употреба на наркотични и упойващи вещества, тестът отчита положителен резултат за наличието на амфетамин и метаамфетамин. Мъжът е задържан за срок от 24 часа.
На 16 март, около 14:30 часа, по бул. "Трети Март"
в град Добрич е спрян за проверка лек автомобил
"Шкода", управляван от 41-годишен мъж. При извършената проверка на водача за употреба на наркотични и упойващи вещества, тестът отчита положителен резултат за употребата на метаамфетамин и канабис. Задържан е за срок от 24 часа.
На 16 март в с. Бранище е спрян за проверка лек
автомобил "Опел", управляван от 35-годишен мъж. При
извършената проверка на водача за употреба на наркотични и упойващи вещества, тестът отчита положителен
резултат за употребата на опиати. В хода на проверката
е установено кафяво вещество с тегло 0,5 грама, реагиращо на хероин. Задържан е за срок от 24 часа.
На 16 март, около 23:00 часа, по ул. "Черноризец
Храбър" в град Добрич е спрян за проверка лек автомобил "Мерцедес", управляван от 31-годишен мъж. Установено е, че е шофирал с 1,72 промила алкохол.
Задържан е за срок от 24 часа.
НДТ

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
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"НЕ СЪМ ПРЕДАВАЛ ПАЦИЕНТИТЕ СИ, НЯМА ДА
ПРЕДАМ И ДОБРУДЖАНЦИ!"
Д-Р СЕВДАЛИН КУЦАРОВ ВОДАЧ НА ЛИСТАТА НА ПП "РЕПУБЛИКАНЦИ
ЗА БЪЛГАРИЯ" ЗА ДОБРИЧКА ОБЛАСТ - ЗА ПОЛИТИКАТА И ПРАВИЛАТА
- Първо ще Ви помоля
за кратка визитка. Кой е
д-р Севдалин Куцаров?
- На 53 години съм, от почти 30 години работя като
кардиохирург. Имам две
специалности и защитена
магистратура по Здравен
мениджмънт. Обучавал съм
се и съм специализирал извън България.
Семеен съм, с две деца.
Със съпругата ми сме се
стремели да вложим всичките си усилия за възпитанието на децата си. Да предадем всичко това, което
сме научили от нашите родители. Убеден съм, че възпитанието и образованието
са най-важните неща, които един човек трябва да
притежава, за да е успешен.
- Д-р Куцаров, защо
един човек с постижения
в най-благородната професия, спасил хиляди човешки животи, се "натопява" в политиката, смятана от мнозина за "доста мръсна работа"?
- Позволете ми да не съм
съгласен с "мнозината", за
които политиката е "доста
мръсна работа". Фактът, че
определени субекти я превърнаха в такава, в никакъв
случай не игнорира значението й за прогреса на демократичните общества!
Политиката предполага
разнообразие на възгледи и
най-подходящите средства
за постигането им. Политиката е продукт на обществото и се формира по време на еволюцията му! Политиката е мисия и идеал в
името и за хората!
За мен, в личен план, политиката е система, изготвена и реализирана на базата
на професионални експертизи и точни диагностики!
Всъщност, мисля, че политиката трябва да бъде
подчинена на триединството "ПЛАНИРАНЕ - РЕАЛИЗАЦИЯ - РЕЗУЛТАТИ " - на база на обществените потребности и послания! А липсата на политика би означавала само едно - ХАОС!
- А защо "Републиканци
за България"е първият Ви
партиен житейски избор?
- Решението да се включа в политическия живот и
по точно в "Републиканци
за България" взех след разговор с приятел. Осъзнах,
че за да има перспектива
за България, всеки човек,
който е успешен в своята
професия, трябва да изпъл-

ни дълга си и да се включи
в политическия живот със
своя опит и експертиза! Избрах "Републиканци за България" заради нейната уникалност, която се състои в
перфектната организация и
колаборацията на млади хора с енергия и образование
и хора с експертност и опит,
заставащи с имената си,
градени през годините.
Кое е най-важното за "Републиканци за България"?
Правилата! Няма отрасъл
от живота, който да се развива без правила!
Правилата в живота ни ги
налага природата, позволим ли си да ги нарушим,
тя ни наказва! Да си спомним наводненията, срутищата, които са последица от
човешка безотговорност!
Така е и в политическия живот, ЗАКОНЪТ у нас някак
си е опорочен при прилагането и последствията ги
виждаме всеки ден, във
всичките им извращения.
Именно с тези извращения
бихте искали да се преборим ние от "Републиканци
за България", да се опитаме да си върнем държавата, да се опитаме да приобщим повече хора към тази
жизненоважна за бъдещето
на страната ни кауза.
Питате защо точно "Републиканци за България" избрах като първи мой опит в
политическия живот. Може
би и заради демократичността на партията. В "Републиканци за България" всеки
има право да изрази своята
позиция, има перспектива и
особено важно място е отделено на млади и амбициозни българи, които са решени да работят за Отечеството си! Ние бяхме може би
една от малкото партии, при
която брожения при редене
на листите нямаше!
- "За държава с правила" е слоганът на "Републиканци за България". Кои
правила - на управление,
на морал и на общочовешки ценности, според
Вас, са нарушени у нас?
- Питате ме кои правила
в България са нарушени.
На Вашия въпрос бих отговорил с въпрос: А кои
правила в управлението не
са нарушени?
Много се парадира с членството ни в ЕС, с международни рейтинги за финансова стабилност, с контактите
на управляващите в ЕС и по
света и се питам какво ни

пречи и ние българите да живеем като европейци - в подредена държава?
Всеки ден се срещам с
много хора, представители
на различни отрасли в обществения живот. Добруджанци са някак си обезверени, без перспектива, отчаяни, а голяма част от младите мечтаят да отидат някъде
на друго място... Това е резултат от абдикирането на
държавните и общинските органи в областта, за които
трябва грижата за всеки един
човек да е най-важна! И да
има правила, които да се
спазват от всички, без значение кой какъв пост в общественият живот заема!
- Съвсем логично е да
Ви попитам за проблемите в родното здравеопазване и за това - как
виждате тяхното решаване. Както и за това какво биха направили в
този жизненоважен отрасъл "Републиканци за
България", ако управляват държавата.
- Проблемите в здравеопазването изкристализираха
по време на пандемията! И
ако до появата й то стоеше
някак си на заден план, сега
всички прожектори са насочени към този най-важен за
обществото ни сектор.
Стана болезнено ясна
липсата на организация, лекари, медицински сестри,
фелдшери и медицински
персонал. И преди се говореше за този процес, но никой нищо не предприе в тази посока! Както в другите
сектори, така и в сферата
на здравеопазването специалистите се градят с години. Правилното диагностициране и лечение е резултат на екипност, подготовка
и обучение. Стана ясно, че
порок в тази посока е липсата на консенсус между
всички партии. А той е от
изключително значение за
развитието на отрасъла.
Системата е много консервативна и посоката трябва да се определи много

внимателно! Реформата е
наложителна, защото здравеопазването в България е
в терминално състояние!
Всяка година слушаме за
увеличение на средствата
за здравеопазване! И какво се променя? Според мен,
не количеството, да и то е
важно, но начинът на разходването на средствата и
контролът са първи по важност. Години наред следях
предизборните програми на
политически формации, касаещи здравеопазването. И
какво се случи? Нещо написано, а воля за промяна липсва! От години сме свидетели на корупционни схеми в
болници, ТЕЛК и къде ли не
още... Нещо промени ли се,
освен, че всяка година парите са все повече и повече?
За да потънат някъде...
Наложително е да се демонополизира здравната
каса, нещо, за което се говори повече от 15 години!
Тогава контролът ще е ефективен, ще е различен, ще е
КОНТРОЛ! И резултатите
ще са удовлетворяващи!
Наложително е да се вземат мерки във връзка с превенцията и профилактиката.
В развитите държави средствата, инвестирани в тези
дейности,
икономисват
двойно и тройно разходите
за болнично лечение.
Камбаната, наречена пандемия, удари и на всички
трябва да е станало ясно,
че липсата на визия и желание за промяна в системата на здравеопазването
са пагубни!
- Вие не сте добруджанец, но сте водач на листата на "Републиканци за
България" за Добричка област. Какво предвиждате
да направите конкретно
за нашия край, често забравян от столицата, и
то не само заради географската отдалеченост?
- Да, аз не съм добруджанец, не съм се родил
тук, роден съм в Куба, тъй
като родителите ми са работили там! Приех тази ми-

сия с душата си и смятам,
че в мое лице всеки един
добруджанец ще има своя
човек! Когато трябва да
оперирам, не питам от къде е пациентът, а влагам
цялата си енергия, за да го
спася. Така приемам моята професия, която някак
си съм превърнал в дълг.
В дълг превърнах и моето
начинание в политиката - в
името на добруджанци! Защото Добруджа е предизвикателство! Толкова природна красота, събрана на едно място! Толкова история!
От друг аспект обаче Добруджа е доказателство за
неправилни управленски решения през годините на прехода! Като с магическа
пръчка са били унищожени
цели отрасли, важни за икономиката на този толкова
важен за България регион.
А добруджанци обичат земята си и я обработват с
особено старание. Житницата на България, в която се
отглеждат традиционните
зърнени храни, популярно зеленчукопроизводство овощарство Характерните за
региона винени сортове А
винпромите, известни с традиционни марки, отдавна не
съществуват И само те ли?
Надежда има и аз ще се
опитам да я превърна в реалност, заедно с работните
хора на Добруджа! Има и
добри примери за това какво може да се направи.
Марката "Добротица" от
фермите на Недко Митев е
един ярък пример за завършен цикъл от земята до трапезата.
Добруджа е с уникални туристически дадености! Легловата база е на световно
ниво, кухнята е уникална,
плажовете са такива, че
всеки би ни завидял, но
държавата липсва! Няма го

запазения бранд на региона по отношение на туризма, който би "подпечатал"
уникалността. Няма реклама, няма популяризиране,
хората не усещат грижата
на държавниците...Усещат
само рестрикции!
Пътищата безспорно са
важни, но хората и грижата
за тях трябва да е на първо
място!
- Какви са личните Ви
послания към добруджанци и защо смятате, че
трябва да гласуват за
Вас и хората от листата на "Републиканци за
България"?
- Добруджа трябва да заеме мястото, което заслужава в името на отрудените си хора, всеки във своята област!
Това трябва да е мисията
на всеки политик, избран с
гласовете на добруджанци!
За този регион трябва да се
говори с отговорност, решителност и визия! Всеки политик трябва да носи в сърцето си мисията си на месия, който да превърне това райско кътче в място желано и обичано у нас и в
чужбина! За да не се почувстват отново добруджанци
излъгани и предадени! За
да почувстват надежда и
увереност, които ще изкоренят явления като злоба,
алчност и завист! Защото
както казваше проф. Чирков: "Злобата, алчността и
завистта вредят на сърцето
повече от цигарите!"
Що се отнася до посланието - не обичам да отправям послания. Обичам да
работя и да се опитвам да
увлека останалите. Затова
ще кажа просто: Не съм
предавал пациентите си, няма да предам и добруджанци, защото познавам и оценявам цената на доверието!

Приключи приемът на заявления за предоставяне на
финансова помощ по мярка
"Информиране в държавите
членки" от Националната
програма за подпомагане в
лозаро-винарския сектор
2019-2023 г. Подадени са 3 заявления за финансово подпомагане на обща стойност 2
163 703 лева. Кандидатите са
професионални организации
и междупрофесионални организации по Закона за виното и спиртните напитки.
Мярка "Информиране в
държавите членки" се прилага за първи път след въ-

веждането й в националната
програма и има за цел информиране на потребителите относно отговорната консумация на вино и риска,
свързан с вредната консумация на алкохол или схемата
на Европейския съюз за защитено наименование за
произход (ЗНП) и защитено
географско указание (ЗГУ) по
отношение на специфичното
качество, репутацията или
други характеристики на виното, дължащи се на специфичната му географска среда или неговия произход.
ДФ "Земеделие"

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА НАД 17
МЛН. ЛЕВА СА ПОДАДЕНИ
ПО МЯРКА "КРИЗИСНО ПРИКЛЮЧИ ПРИЕМЪТ ПО
МЯРКА "ИНФОРМИРАНЕ В
СЪХРАНЕНИЕ
НА
ВИНО"
ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ
ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ"
ОТ СВОБОДА ЗА МЪЖ,
ТЕГЛИЛ ПАРИ С ЧУЖДА
БАНКОВА КАРТА
Наказание лишаване от
свобода за срок от 5 месеца при първоначален общ
режим получи подсъдим за
ползване на платежен инструмент без съгласието на титуляра, след като Окръжният
съд в Добрич одобри споразумението, сключеното между него и прокуратурата.
Подсъдимият С.С. се признава за виновен в това, че
на 11 юли 2019г., в Генерал
Тошево, при условията на
продължавано престъпление,

два пъти използвал чужда
дебитна карта и ПИН-кода за
същата, като изтеглил общо
500 лева.
Подсъдимият, който има
предходни осъждания, заяви пред съда, че е подписал доброволно споразумението. Причинените от деянието му имуществени вреди вече са възстановени.
Одобреното от съда споразумение е окончателно и
има последиците на влязла
в сила присъда.

58 заявления на обща
стойност над 17 милиона лева (17 007 160 лв.) са подадени по мярка "Кризисно
съхранение на вино" от Националната програма за
подпомагане в лозаро-винарския сектор 2019-2023 г.
Приемът на заявления приключи на 12 март 2021 г.
Предстои извършване на
проверки на място от страна
на ДФЗ на всички подадени
заявления за кандидатстване
от винарските предприятия,
чиято цел е да се удостовери съответствието с посочените количества съхранявано
вино. След приключване на
административната обработка на получените резултати
от проверките, ДФЗ ще пристъпи към изготвяне и сключване на договори с одобрените кандидати.
Мярката е извънредна и
се прилага с цел преодоля-

ване на смущенията на пазара в лозаро-винарския
сектор на Европейския съюз
(ЕС), породени от пандемията от COVID-19. Тя има за
цел да се подпомагат произведени в страната вина, временно оттеглени от пазара,
с цел постепенното възвръщане на икономическа жизнеспособност на винарското
предприятие-кандидат.
Мярка "Кризисно съхранение на вино" се прилага за
втора поредна година, като
през 2021 година освен
удължения срок на съхранение е увеличен и размерът
на финансовата помощ на
литър складирано вино. Важен фактор при прилагането й през настоящата финансова година се явява
възможността за авансово
плащане в размер на 100 %
от одобрената финансова
помощ.
ДФ "Земеделие"

0896 998 514 ПРОДАВА
СИТРОЕН КСАРА ПИКАСО 1.8, 2001 год.
ГАЗ/БЕНЗИН, цена: 2100 лв.
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КОРИДОРЪТ НА ДЕТСКОТО ОТДЕЛЕНИЕ В
БОЛНИЦАТА ГРЕЙНА В УСМИХНАТИ МАЛЧУГАНИ

Коридорът на детското
отделение на болницата в
Добрич грейна в пъстри
усмихнати малчугани. Това
е дело на художниците от

Сдружението за свободно
изкуство – Добрич, чийто
председател е Радослав Рудачев – Руди. Общо седмина
майстори на четката в събо-

та и неделя рисуваха щастливи деца, които са в ролята на любимите на децата
професии – баскетболист,
футболист, космонавт, художник, музикант, брейкър,
певица, фотограф, лекар.
Сред тях за още красота
се мъдри и едно хипопотамче. Идеята на артистите
да изрисуват коридора на
отделението веднага е била
одобрена от ръководството
на болницата. Спонсори са
осигурили необходимите
бои и материали, фирма е
поела и изхранването на
художниците.

„Искаме тези рисунки да
създават усмивки сред децата. Видях две момченца,
които бяха толкова нещастни и омърлушени, когато
влязоха в отделението – все
пак влизат в болницата. В
момента, в който видяха рисунките, ококориха очички
и забравиха болките си.
Забелязвам, че когато дете
излезе разревано от стаята
си, виждайки ги, спира да
плаче, започва да ги разглежда и като че ли вече
нищо не го боли“, казва
Радослав Рудачев.
Това е втората реализирана от организацията инициатива, след като за Трети
март на една от алеите,
водещи към паметника на
хан Аспарух, бяха изрисувани револверът и камата на
Васил Левски върху библията. Следващата планирана
изява на Руди е портрет на
основателя на българската
държава върху една от стените на Основно училище
„Хан Аспарух“. През лятото
пък е предвидено да се организира национален пленер и
в Добрич да се съберат художници от цялата страна.
Сдружението е отворено
за още нови членове – артисти от всички сфери на
изкуството, които искат да
оставят нещо на бъдещите
поколения и искат Добрич
да бъде по-красиво и цветно
място, казва още Радослав
Рудачев – Руди.
НДТ
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ВОЛЕЙБОЛИСТИТЕ НА ДОБРУДЖА В ДОБРИЧ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ
07 ИЗЛИЗАТ СРЕЩУ МОНТАНА ЗА НАЦИОНАЛНИЯТ ШАМПИОНАТ
КУПАТА
ПО СПОРТНО ХОДЕНЕ

Днес и утре в спортна
зала "Васил Левски" в Пазарджик ще се проведат
срещите от финалния турнир за Купата на България
по волейбол за мъже. Отборът на Добруджа 07, който заслужено намери място
във финалната четворка, ще
се изправи срещу Монтана,
а другият полуфинал противопоставя шампиона Нефтохимик и първенеца в редовния сезон - Хебър.
На специална пресконференция кметът на Пазарджик Тодор Попов и председателят на Национална
волейболна лига Атанас Гаров представиха финалната
фаза за Купата, като за първи път в един ден ще бъдат
битките за трофея и при мъжете, и при жените. Бяха
показани и самите трофеи.
Всички срещи от надпреварата ще се излъчват директно по Diema Sport 2.

Програма на финалите в Пазарджик:
18 март
17:00 часа Добруджа - Монтана
19:30 часа Хебър - Нефтохимик
19 март
17:00 часа - Финал Купа България жени
19:30 часа - Финал Купа България мъже

МАТЕЙ КАЗИЙСКИ СИ
ТРЪГВА ОТ ВЕРОНА

Българската волейболна
звезда Матей Казийски
със сигурност ще напусне
състава на Ню Блу Волей
(Верона). Новината обяви
лично президентът на клуба Стефано Магрини, който потвърди, че бъдещето
на клуба през новия сезон
ще бъде без Матей Казийски и Томас Джаешке.
Бъдещето на старши
треньора Радостин Стойчев във Верона също е под
въпрос. Без сигурен спонсор за новия сезон клубът
смята да участва в новия

сезон с млад отбор. Договори с Верона и за следващия сезон имат националът ни Аспарух Аспарухов, Лука Спирито, Федерико Бонама, Едоардо Канески, Жона Ажение, Мад
Йенсен и Джулио Магалини. "Радостин Стойчев
знае какво да прави и как
да работи с младите волейболисти, но от него зависи дали иска да го направи. Бихме искали той да
остане, но това зависи от
него", заяви Стефано Магрини.

В събота в Добрич ще се
проведе Националният
шампионат по спортно ходене за мъже и жени, за
юноши и девойки под 20 и
под 18 години, както и за
момичета и момчета под 16
години. Организатори на
първенството са СКЛА Добруджа-99 и Българската федерация по лека атлетика.
Заявки за участие са подали 115 състезатели от 13
клуба от цяла България.
Състезанието ще се проведе на бул. "Русия", като
стартът ще бъде до светофара в близост до "Кауфланд". Първият старт ще ят отбор, който ще предс- адата, която ще се провебъде даден в 10 часа, кога- тавя България на Балкани- де на 27 март в Анталия.
то ще започне надпреварата на 20 км спортно ходене за мъже и жени, а в
11.30 ч. ще е последният
старт за състезанието.
След шампионата ще бъде определен национални-

СЕВЕРОИЗТОЧНА ТРЕТА ЛИГА
РЕЗУЛТАТИ - XIX КРЪГ
Спортист 2011 (Г. Тошево) - Септември 98 . . .
1:2
Шумен 2007 (Шумен) - Черноломец 1919 (Попово) 2:1
Черноморец (Балчик) - Ботев (Нови пазар) . .
2:1
Спартак 1918 (Варна) - Дунав (Русе) . . . . . . . .
3:1
Устрем Д (Дончево) - Тополи 2010 (Тополи) . .
3:0
Доростол (Силистра) - Лудогорец III (Разград)
2:1
Интер (Добрич) - Светкавица (Търговище) . . .
1:2
ВРЕМЕННО КЛАСИРАНЕ
1. Спартак (Вн)
18 15 2 1
57:6
47
2. Светкавица
18 14 0 4 46:15
42
3. Черноморец
17 11 3 3 42:17
36
4. Лудогорец III
17 11 2 4 44:13
35
5. Септември
18 10 2 6 39:21
32
6. Шумен 2007
18 10 2 6 42:27
32
7. Черноломец
18 9 2 7 37:23
29
8. Дунав (Русе)
17 9 2 6 33:24
29
9. Устрем (Дон)
18 9 1 8 35:28
28
10. Доростол
18 7 2 9 19:35
23
11. Ботев (НП)
17 5 3 9 19:43
18
12. Спортист
18 3 1 14 19:57
10
13. Тополи
17 3 1 13 14:40
10
14. Интер
18 1 1 16 15:72
4
ПРОГРАМА ЗА XX КРЪГ
20 март 2021 г., събота, 15:00 ч.
Дунав (Русе) - Кубрат 2016 (Кубрат) - сл.
Ботев (Нови пазар) - Доростол (Силистра)
Светкавица (Т-ще) - Спортист 2011 (Ген. Тошево)
21 март 2021 г., неделя, 15:00 ч.
Лудогорец 1945 III (Разград) - Устрем (Дончево)
Тополи 2010 (Тополи) - Шумен 2007 (Шумен)
Черноломец 1919 (Попово) - Интер (Добрич)
Септември 98 (Тервел) - Спартак 1918 (Варна)
Черноморец (Балчик) - почива

ЛУДОГОРЕЦ ПОБЕДИ
ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ) С
2:1 СЛЕД ПРОДЪЛЖЕНИЯ

Властването на Локомотив (Пловдив) в турнира за
Купата на България приключи. "Смърфовете", които спечелиха трофея в последните
две години, отпаднаха след
поражение от Лудогорец.
"Орлите" имаха нужда от
продължения, за да пречупят
своя съперник в Разград, но
в крайна сметка стигнаха до
успех с 2:1. В редовното време срещата завърши 1:1, като Локо изравни в третата
минута на добавеното време с попадение на Георги
Минчев. Преди това Пиерос
Сотириу бе открил резултата в 47-ата минута. Победното попадение в мача бе
дело на Мавис Чибота в
114-ата минута.

рос Сотириу, а за кипъреца не бе проблем да порази вратата.
Локомотив опита веднага да отговори. В 50-ата минута Карагарен получи от
Алмейда в наказателното
поле и пусна към непокрития Конър Руан. Англичанинът отправи удар от близка
дистанция, но Кристиян
Кахлина спаси. Пет минути
след това Чибота отправи
коварен удар, който рикошира в Дейвид Малембана,
но Пиргов внимаваше и
улови. "Смърфовете" успяха да стигнат до изравнителен гол в 93-ата минута.
Тогава Пауло Уртадо намери Алмейда в наказателното поле. Португалецът пус-

Двубоят започна с по-добра игра на домакините. Разградчани организираха опасна атака в 7-ата минута, която завърши със слаб удар на
Елвис Ману. Илко Пиргов
улови без затруднения. В 36ата минута Локомотив бе
близо до гол. Лукас Салинас
центрира от пряк свободен
удар, защитата на "орлите"
изпусна Диниш Алмейда.
Португалецът отклони топката с глава, но на сантиметри
покрай вратата.
Второто полувреме започна отлично за домакините.
След отлична атака влезлият на почивката Мавис Чибота намери Бърнард Текпетей отляво. Ганаецът опита
центриране, което бе блокирано от Николаев. Топката
остана във фланговия футболист, който този път качи
топката на главата на Пие-

на успореден пас за оставения непокрит Георги
Минчев, който насочи топката във вратата за 1:1.
В 98-ата минута пловдивчани можеше да нанесат
втори удар. Цветанов центрира в наказателното поле, където Алмейда отново
бе оставен да стреля с глава. Кахлина обаче бе на
мястото си и спаси. Четири минути след това Митко
Илиев получи топката в наказателното поле и отправи удар, който Драгош Григоре блокира с гърди. В 114ата минута Лудогорец отново излезе напред. Чибота
се възползва от грешка на
Малембана. След поредица
от рикошети конгоанецът
успя да си освободи пространство в наказателното
поле и с хладнокръвен удар
вкара за 2:1.

РЕАЛ НЕ СГРЕШИ И СЕ ЗАВЪРНА СРЕД НАЙ-ДОБРИТЕ
След две поредни издънки на 1/8-финалите този
път Реал (Мадрид) не допусна грешка и ще играе на
1/4-финалите в Шампионската лига. Това стана факт
след втора победа над Аталанта - 3:1 в испанската
столица. Рекордьорът по
европейски титли беше спечелил и първата среща в
Бергамо с 1:0, с което заслужено продължава напред
с общ резултат 4:1. Неудържимият Карим Бензема заби първото попадение в 34ата минута, а в 60-ата Серхио Рамос удвои от дузпа.
Луис Муриел върна шансовете на гостите за кратко в
83-ата, но секунди по-късно
Марко Асенсио направи 3:1.
Жребият за следващата
фаза е в петък от 13:00 часа, а самите двубои ще са
6/7 и 13/14 април.

Аталанта пропусна да поведе още в 3-ата минута,
когато центриране отляво
беше засечено от Робин Госенс, но ударът беше слаб
и Тибо Куртоа спаси с лекота. Гостите се отправиха
опасно към вратаря на Реал и в 13-ата минута, но
тогава Рафаел Варан пресече извеждащия пас към
Марио Пашалич. Тимът на
Зидан търпеливо изчака
до 34-ата минута, когато
съперникът допусна грешка и се стигна до гол. Вратарят Спортиело сгреши
при изритването на топката, като я изпрати право у
Лука Модрич. Той веднага
овладя и подаде към Бензема, който я насочи в мрежата за 1:0.
На полувремето Джан
Пиеро Гасперини вкара в
игра Сапата с надеждата

тимът му да стане по-активен в атака. Последваха няколко акции на гостите, но
при поредната такава в 52ата минута Реал отговори с
контраатака, при която Винисиус Жуниор излезе сам
срещу вратаря, но шутира в
аут. И все пак активната игра на бразилеца даде резултат, след като той спечели
дузпа, от която Рамос направи 2:0 в 60-ата минута.
Младокът се оказа едно на
едно с Рафаел Толой и
след като го задмина, беше препънат в наказателното поле. Капитанът на
"лос бланкос" хладнокръвно насочи топката в десния ъгъл на Спортиело. В
67-ата Аталанта най-накрая
можеше да реализира, след
като Сапата получи пас зад
защитата и веднага шутира,
но Куртоа отрази. В ответ-

ната атака пък Бензема на
два пъти пропусна да направи 3:0. В първия случай
вратарят спаси, а при добавката нападателят на Реал стреля в гредата. Куртоа
се намеси блестящо и в 76ата, когато Сапата пак се
оказа пред очите му, но до
гол в мрежата на испанците не се стигна. И все пак
Аталанта намери начин да
реализира, и това се случи
в 83-ата. Тогава Муриел направи стража на Реал безпомощен с шут от пряк свободен удар. Последва двойна смяна от страна на Гасперини с идея да се играе
още по-нападателно. Плановете на бергамаските обаче бяха осуетени, защото
секунди след попадението
на Муриел резервата Марко Асенсио се разписа за
3:1 за Реал.

1
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ОЩЕ 2500 ДЕКАРА ГОРИ ЩЕ
АЛБЕНА СЕ ПРЕДСТАВЯ НА
ИЗЛОЖЕНИЕТО МИТТ 2021 В МОСКВА С СТОПАНИСВАТ ТЕРВЕЛСКИТЕ ЛЕСНИЧЕИ
АКЦЕНТ СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ПРОГРАМА
"ЗА ДЪРЖАВА С ПРАВИЛА", КОИТО НЕ
ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ СЛЕД COVID-19
ДЕЛЯТ БЪЛГАРИЯ НА МАЛКИ И ГОЛЕМИ
Албена участва на 27-та
международна туристическа
борса МИТТ 2021 в Москва.
Всяка година MITT обединява
стотици държави, отделни региони и възможни дестинации.
Въпреки настоящата трудна
ситуация с придвижването по

постоянен лекарски контрол
благоприятен морски климат с въздух богат на озон
и йод, оптимална влажност
63-65%, значително слънцегреене и ултравиолетова радиация със силна биологична
активност

света, изложението се провежда на живо.
В MITT 2021 ще вземат
участие: Турция, Гърция, България, Абхазия, Малдивите,
Каталуния, Малайзия, Никарагуа, Куба, Тайланд, Черна
гора, Израел, Саксония и Албания, град Алма-Ата. Сред
чуждестранните участници са
туроператори от Кения, Мадагаскар, Перу, Индия, Латвия,
Италия, Чили и други страни.
Акцент в предлагането от
страна на Албена тази година
е Специализираната програма за рехабилитация след
Covid-19 в Медицински център
„Медика- Албена“. „Медика
Албена“ е първият медицински
СПА комплекс на черноморския бряг, получил сертификат
за качество от Европейската
СПА асоциация (ЕСПА) още
през 2008г, разпознат и наложил Албена като качествена
СПА дестинация в Европа.
Под ръководството на водещи медицински специалисти
в областта на пулмологията
и кардиологията екипът ни
разработи специализирана
медицинска програма за рехабилитация след преболедуване на COVID-19.
Програмата е базирана на
климатолечение и процедури с широко приложение на
естествени природни продукти
прилагане методите на конвенционалната медицина и

хипотермална минерална
вода от собствен сондажен
извор
силноминерализирана лиманна кал
теренно лечение при съчетаване на разходки на 3.5
километров плаж и природен
резерват Балтата с уникална
екосистема
специално разработена
програма за спортна анимация за настанените в
Албена(стречинг, аеробика,
акватерапия, плажен волейбол, кросфит, пилатес, уроци
по танци, силови тренировки,
тенис на корт, тенис на маса,
шах, бридж, конна езда и др.)
Предвид различните възможности на гостите и различната тежест на протичане на
заболяването са възможни и
три варианта на продължителност на програмата-6/10 или
15 лечебни дни и съответно
7/11 или 21 дни настаняване в
хотелите на Албена.
Програмата може да се
съчетае с престой в хотел по
избор.
*Специализирана програма за рехабилитация след
COVID-19 Програмата е разработена екип от професионалисти начело с проф. д-р
Кисьова Проф. д-р Красимира
Кисьова, д.м.н и съвместно с
д-р Румяна Малчева, д-р Огнян Софтов и проф. д-р Енчо

КУЛТУРНИ АКЦЕНТИ
19 март, 10.30 ч., 11.00 ч., Детска градина N 26 „Звънче“.
Моето първо посещение. Организатори: Регионална библиотека „Дора Габе“, ДГ N 26 „Звънче“.
19 март, 14.00 ч., Художествена галерия – Добрич.
Пролетна „Работилница за въображение“. Организатор:
Художествена галерия – Добрич.
19 март, 19.00 ч., Драматичен театър „Йордан Йовков“.
Спектакъл „Арсеник и стари дантели“ от Джоузеф
Кесълринг на Драматичен театър „Йордан Йовков“.
Режисьор Стефан Спасов. Сценография Димитър Митев.
Участват: Татяна Христова, Любов Николова, Валентин
Андреев – Рафе, Димитър Петров, Велизара Петкова,
Стефан Сърчаджиев, Красимир Демиров, Владимир Трендафилов, Филип Янев. Организатор: Драматичен театър
„Йордан Йовков“.
21 март, 11.00 ч., Държавен куклен театър „Дора Габе“,
Куклен спектакъл „Вълкът и седемте козлета“ от Теодора
Попова – Лазарова на Държавен куклен театър „Дора
Габе“. Режисьор Даниела Христова. Сценограф Наталия
Гочева. Музика Владимир Джамбазов. Участват Теодора
Желева, Росен Радев и Валентин Иванов. Организатор:
Държавен куклен театър „Дора Габе“.
Продължава, Художествена галерия – Добрич. Изложба
„Александър Петров (1916-1983)“ с куратор Сузана
Каранфилова. Организатор: Художествена галерия –
Добрич.
Продължава, Музей в Градски парк „Свети Георги“.
Изложба „Граници и съдби. Добруджа 1940“
до 11 април Продължава приемане на творби за участие
в Средношколски конкурс за поезия „Възкресения 2021“
За информация: FB Дом-паметник „Йордан Йовков“.
Организатор: Регионален исторически музей – Добрич.
НДТ

Калчев, д.м.н.
Новост в предлагането на
Албена е и „sport around“ програмата за приобщаване на
гостите към множество безплатни спортни активности на
територията на целия курорт,
а не само в определен хотел. В
унисон с титлата Европейски
курорт на Спорта, която носим за трета поредна година,
разработихме специализирани спортни детски школи
по футбол, плуване и плажен
волейбол.
Албена е курорт с 52 години опит и над 11,5 милиона
доволни гости и сме готови да
посрещнем гостите си и този
сезон при пълно съблюдаване
на противоепидемичните мерки, за да предоставим спокоен
и безопасен отдих.

Нови 2500 декара гори от този
месец влизат в обхвата на ДЛСТервел. Горите са в земеделски
територии, като със заповед на
министъра на МЗХГ Десислава
Танева е променено предназначението им в горски територии. Тъй
като до момента горите са били
със статут на земеделски земи
не е имало възможност в тях да
се извършават мероприятия по
стопанисването им, което е довело
до влошаване на санитарното им
състоянието.
През септември 2019 година
от ДЛС-Тервел и СИДП инициират процедура по промяна на
предназначението им, тъй като
съгласно нормативната уредба
само в горски територии могат
да бъдат провеждани лесовъдски
мероприятия, които позволяват
устойчивото стопанисване.
За запазването на тези площи,
представляващи гори по смисъла
на Закона за горите, се предвижда
извършването на активни мероприятия за грижа, съхранение и
възстановяването им, като стопанството разполага с необходимия
капацитет за осъществяването
на тези дейности. В тях ще бъдат
предприети редица лесовъдски
мероприятия, активна залесителна
дейност на всяка голина и гора
с влошена санитарно състояние,
почистване и възстановяване на
наличната горска растителност.

Тези имоти се намират в територия с изключително ниска
лесистост, поради което промяната на предназначението им

и включването им в държавните
горски територии е от изключителна важност. Татяна ДИМИТРОВА

НАСЕЛЕНИ МЕСТА, ЩЕ РАБОТЯТ
РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ
Поредица от срещи организира в община Каварна
водачът на листата на ПП
„Републиканци за България“
за Добричка област д-р Севдалин Куцаров. Той разговаря
с хората от селата Белгун и
Нейково, както и с избиратели от общинския център. Основните проблеми, поставени
от хората, бяха свързани с
достъпа да здравеопазване
в малките населени места, с
инфраструктурата, както и
с подпомагането на малките
стопанства в селата и затруд-

ки сме българи и всички би
трябвало да имаме еднакви
шансове за живот, за работа,
за достъп до здравеопазване,
образование, бизнес… – каза
д-р Куцаров. - Именно това е
залегнало и в програмата на
„Републиканци за България“
– независимо от царящата
в много сектори разруха,
да се опитаме да стъпим на
здрава основа и да създадем
правила, гарантиращи на всекиго равни шансове и достоен
живот. Нито „Републиканци
за България“, нито която и

нения достъп до евросубсидии. „Усещането ми след тези
срещи е за тъга. Хората в
малките селища са почти напълно обезверени, те наистина не виждат светлина в края
на тунела, смятат себе си за
обречени на сивота и недоимък – сподели след срещите
си д-р Куцаров. - Драстична е
разликата в начина на живот
и в перспективите, които се
демонстрират от екрана на
телевизиите в столицата и
големите градове. Именно на
това невидимо, но съществуващо разделение трябва
да се сложи край. Всички
живеем в една държава, всич-

да е политическа формация
могат да направят това с
магическа пръчка. И не бих
могъл да обещая на хората,
че -ако гласуват с бюлетина
N 21, всичките им проблеми
ще се решат утре. Но съвсем
отговорно мога да заявя, че
целта на сформирането на
„Рупубликанци за България“,
приоритетите, залегнали в
програмата на партията, както и отговорното мислене на
хората, ангажирани с нейната
политика, ще доведат до побързо решаване на наболелите проблеми.“
РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА
БЪЛГАРИЯ

ФОНДАЦИЯ „ВИГОРИЯ“И РЕГИОНАЛНА
БИБЛИОТЕКА „ДОРА ГАБЕ“ ДОБРИЧ
С ПОДКРЕПАТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

организират
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ГЛАСЪТ НА РОДОВАТА ПАМЕТ“
по повод 105-годишнината от репресиите над мирното
население
от Добруджа (1916 - 1918) и 80 години от Крайовската спогодба (6.9.1940)
ДОПУСТИМИ УЧАСТНИЦИ
Ученици на възраст от 8. до 12. клас вкл.
Участието в конкурса е индивидуално.
ЦЕЛ НА КОНКУРСА
Разширяване познанията на учениците за историята на
Добруджа;
развиване у подрастващите опитност за събиране на спомени, свързани с родовата
памет; възможност да изявят своите способности в извънкласни дейности; изграждане на съзнание за родова принадлежност и национална идентичност.
ТЕМА ПО ИЗБОР
Отвличането на мирно добруджанско население в плен от
румънските власти
(1916-1918);
Румънската окупация в Южна Добруджа (1919–1940);
Ньойският договор (1919);
Крайовският договор (1940) и насилственото преселение на
десетки хиляди българи от Северна в Южна Добруджа.
ФОРМИ ЗА УЧАСТИЕ
Есе-разказ или историческо есе (вкл. снимков материал) от
една до пет страници,
формат А4; шрифт Times New Roman; междуредие 1.5; размер на шрифта 12; изпратени в Word и PDF;
Презентация с размер до 15 MB се изпраща на е-mail адрес;
а над 15 MB – през
платформа за споделяне на съдържание като http://tranzit.
dir.bg или https://wetransfer.com.
НАГРАДИ
Конкурсните работи ще бъдат прегледани от жури и класирани, отличените участници ще
получат предметни награди и грамоти.
ДРУГИ
За участие в конкурса се допускат само непубликувани
творби;
При възможност се посочват имената на хората и селищата,
за които се отнасят
споделените спомени (в есе-разказ);
С предоставянето на творбите, участниците разрешават
разпространението им в
рамките на настоящия конкурс (медии, статии, албуми и
др.);
Краен срок за изпращане на материалите: 15. 06. 2021 г.;
Материалите се изпращат на е-mail: pr@libdobrich.bg като
се посочат следните
координати на участника: трите имена, адрес, телефон,
имейл, училище, клас;
Участниците попълват декларация (Образец 1 или Образец
2), съгласно Закона за
защита за личните данни, предава се на хартиен носител на
място в библиотеката
/стая 101/, като сканирано копие на e-mail: pr@libdobrich.bg
или на адрес 9300 Добрич
ул. „Независимост“ 7 Регионална библиотека „Дора Габе“;
Обявяване на резултатите: 30. 06. 2021 г. на сайта на библиотеката
www.libdobrich.bg / и на сайта на фондация „Вигория“ https://
vigoria.webs.com/;
Връчване на наградите: Информация за събитието ще бъде
публикувана на сайта на
библиотеката и на фондация „Вигория“.
ЗА КОНТАКТ
Невяна Христова, РБ „Дора Габе“, e-mail: office@libdobrich.
bg; тел.: +359 58 602544
Мария Добрева, Фондация „Вигория“, e-mail: vigoria_bg@
yahoo.com; тел.: +359 888474392
Допълнителна насочваща информация по темите ще намерите в информационния
портал на фондация „Вигория“ https://vigoria.webs.com/.

ПРОЕКТ ЗА ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ
РЕАЛИЗИРАТ В СУ "П. Р. СЛАВЕЙКОВ"
Въпреки бариерите, които постави кризата с COVID
19, от юли 2020 г. СУ „П. Р.
Славейков“ изпълнява проект
”Въвеждане и усъвършенстване системи за разумно и ефективно управление на енергийните ресурси в училище“.
Проектът се финансира по
Договор №011/13.07.2020 по
Процедура за безвъзмездно
предоставяне на средства за
финансиране на дейности по
Програма “Микропроекти за
климата“ (ПМПК) на Националния доверителен екофонд
(НДЕФ).
Разработката предвижда
постигане до 30 % енергийни
спестявания, да се намали
емисиите на парникови газове
и негативните ефекти от изменението на климата, като превърне устойчивите решения
и отговорното поведение към
околната среда в постижима
цел в училище чрез интегриране на „умни“ технологии
и възобновяеми енергийни
източници (ВЕИ) в сградния
мониторинг и мениджмънт.
В рамките на дейностите ще бъдат осъществени
инфраструктурни действия,
свързани с оптимизиране на
съществуващите електро и
осветителни инсталации, чрез
въвеждане на светодиодни
осветителни тела, чувствителни компоненти и монтиране

на мрежова фотоволтаична
система за производство на
електричество за собствени
нужди и подгряване на топла
вода.
Образователните ползи са
свързани с обогатяване на
знанията и компетентностите
на учители и ученици, развиване на екологично мислене
по темата за негативните въздействия на глобалното затопляне и климатичните промени,
подобряване на разбирането
за пестене на енергия и формиране на стабилна енергийна
грамотност и поведение, щадящо околната среда.
Ще се формира трайна промяна в нагласите и начина на
живот и поведение сред младежите в ежедневието.
Проектът ще осигури чиста,
зелена и устойчива енергия,
която е ключов ресурс за
енергийното бъдеще на България, води директно до намаляване на публични разходи,
емисии на парникови газове и
адаптация към климатичните
промени.
Общата стойност на проекта е 69 964,75 лева. Продължителността му е 18 месеца.
Проектът се реализира с
подкрепата на община град
Добрич, Изпълнителния директор на НСОРБ, видни общественици, съмишленици и
партньори на училището. НДТ
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СЪОБЩЕНИЕ
ПТК Житница с.Житница

ЧАСТНИ ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТИ
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
Доцент д-р Ташев, специалист вътрешни и бъб
речни болести, отравяния, алергии - тел. 62-53-41,
0889/040 584, комплекс "Лебед" вх. "В" /зад пар
кинга на Банка "Биохим"
СТОМАТОЛОГ - д-р Меглена ПОПОВА, - ул. "Хр.
Смирненски" № 4, тел. 84-17-03, всеки ден от 14
до 19 часа.
НЕВРОЛОГ: д-р Н. Бекяров, тел. 0886/236951,
прегледи и по домовете. Неврологично отделение
МБАЛ - Добрич и Медицински център "Вива
Феникс"
ПРОФ. ЕНЧО КАЛЧЕВ - ХИРУРГ - понеделник
14-17,30 ч.; Очен кабинет - д-р М. Калчева - GSM
0888502176; Д-р Ананиева - GSM 0888380756; по
неделник 9-17, четвъртък 14-17, петък 9-16 ч.; гр.
Добрич, ул. "Л. Каравелов" N 8, вх. Б, ет. 1, тел.
058/4-76-34

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

УСЛУГИ
ВиК УСЛУГИ - ГАРАНЦИЯ. Тел.: 0885/187 183.
СЧЕТОВОДНА КЪЩА "ПАМИР": фирмено регис
триране, пълно административно и счетоводно
обслужване. Анализ и експертизи, обосновки по
кредити. Годишни данъчни декларации, ДДС, НОИ.
Тел.: 0888/699 441, 058/824856.

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

СПЕШЕН
ТЕЛЕФОН
д-р Галина БОДИЧЕВА
КАБИНЕТ: ул. "България" 8, тел.: 0889/95 19 91,
сл. тел.: 590 320

*
*
*
*

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 – икономическите
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 осигурен автобус от
9.00 ч. пред Автогарата.

СЪОБЩЕНИЕ

Община град Добрич уведомява гражданите, че:
1. До 31 март 2021 г. тече срокът, в който се заплаща такса за
притежаване на куче за 2021г.;
2. До 05.05.2021 г. тече срокът, в който се заплаща втора вноска
за патентен данък за 2021 г.;
3. До 30 юни 2021 г. тече срокът, в който се плаща първа вноска
за данък върху превозните средства /ДПС/ за 2021 г.;
4. До 30 юни 2021 г. тече срокът, в който се плаща първа вноска
за данък върху недвижимите имоти /ДНИ/ и такса за битови отпадъци /ТБО/ за 2021 г.;
5. На предплатилите до 05 май 2021 г. задълженията за ДНИ,
ТБО и / или ДПС за цялата 2021 година се прави отстъпка 5 на сто.
Задълженията се изпълняват доброволно в законно установените
срокове чрез плащане:
• касово - в касата на дирекция „Местни данъци и такси” към
Община град Добрич на адрес: ул. „Независимост” № 7, етаж 3, стая
313 с работно време 8.00 до 16.30 часа;
- в касите на Easy Pay в цялата страна;
- в касите на Fast Pay в цялата страна;
- в касите на “ Български пощи ” ЕАД в цялата страна;
• безкасово - с пощенски запис или с платежно нареждане /
вносна бележка/ чрез банка по:
IBAN сметка BG 06 SOMB 9130 84 10000644
“ Общинска банка ” АД – Добрич, банков код - SOMBBGSF
код за вид плащане – патентен данък - 44 14 00
код за вид плащане - такса за притежаване на куче - 44 80 13
код за вид плащане - данък върху недвижимите имоти - 44 21 00
код за вид плащане - такса за битови отпадъци
- 44 24 00
код за вид плащане – данък върху превозните средства - 44 23 00
код за вид плащане – данък при придобиване на имущество - 44 25 00
код за вид плащане – туристически данък - 44 28 00
• по електронен път – за регистрирани клиенти в ePay.bg
Справки за задълженията за 2021 година могат да се правят на
място в дирекция “Местни данъци и такси” към Община град Добрич, на телефони 058/ 603 196 и 058/602 314 и на интернет страницата на общината с адрес www.dobrich.bg.
Проверката на задълженията се извършва по единен граждански
номер /ЕГН/, личен номер на чужденец /ЛНЧ/ или единен идентификационен код /ЕИК/, персонален ПИН код и код за сигурност.
Задължените лица ще получават персоналните си ПИН кодове от
служителите в дирекция МДТ лично с представена лична карта за
физическите лица и лично с представена лична карта от представляващия за юридическите лица. Упълномощени лица също могат
да ги получат, но с нотариално заверено пълномощно и лична карта
на упълномощеното лице. Кодът за сигурност е случаен и съдържа
поредица от пет символа, които трябва да бъдат въведени от клавиатурата точно – букви на латиница и цифри.

СЕМЕЕН ЛЕКАР
СПЕЦИАЛИСТ ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
СЕМЕЙНА ОБЩА МЕДИЦИНА
ХОМЕОПАТИЯ

"ВалиДанс" - извършва всички видове бояджийски услуги /пръскана мазилка "Валентино", шпакловка, латекс, фасаген, блажна
боя/, мострена къща - ул. "Отец Паисий" 3,
0888/917986, тел. 058/603 876

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 -

Брой 22 (6456)

ПЪРВИ ЧАСТЕН ОБЛАСТЕН ВСЕКИДНЕВНИК

0898421941

АВТОСЕРВИЗ "ДОКТОР МОТОРС" ще
намерите на ул. "ПОП БОГОМИЛ" 14
/старата Бирена фабрика/

Тук се лекуват всички "болежки" на вашия автомобил!

ndt@dobrich.net
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ПОКАНА

за публично обсъждане на намерение за поемане на
дългосрочен общински дълг от Община град Добрич
На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг, чл. 18 от Наредбата за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението
на общинския дълг на Община град Добрич, Кметът на Община град Добрич
Йордан Йорданов кани местната общност да участва в публично обсъждане на
намерение за поемане на дългосрочен общински дълг, финансиран по реда на
чл. 19 а от Закона за общинския дълг от „Регионален фонд за градско развитие“
АД /Фонд/, в качеството на мениджър на финансов инструмент за градско развитие за Северна България и „Банка ДСК“ /Банка/, в качеството на съфинансираща институция по инструмента за финансиране на проекти „Обновяване на
културна инфраструктура – зала „Добрич“ и „ Обновяване на културна инфраструктура - зала „Нели Божкова“ при следните основни параметри:
І. Кредит за финансиране на допустими разходи по проект „Обновяване
на културна инфраструктура – зала „Добрич“.
1. Предназначение на дълга: - финансиране на проект „Обновяване на
културна инфраструктура – зала „Добрич“, приоритетна ос 1 „Интегрирано и
устойчиво градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020.
2. Стойност на дълга – до 693 500 (Шестстотин деветдесет и три хиляди
и петстотин) лева, в т.ч:
- Кредитна линия А от Фонда: до 409 165 (четиристотин и девет хиляди сто
шестдесет и пет) лева;
- Кредитна линия Б от Банката: до 284 335 (двеста осемдесет и четири хиляди триста тридесет и пет) лева.
3. Начин на финансиране: – дългосрочен дълг, поет с договор за общински
заем.
4. Начин на обезпечение на кредита: - Учредяване на залог върху настоящи
и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на
Община град Добрич, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на Община град Добрич по
чл. 52, ал. 1 от Закона за публичните финанси, постъпващи по бюджетната банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също
са обект на особен залог.
ІІ. Кредит за финансиране на Данък върху добавената стойност, свързан с реализирането на проект „Обновяване на културна инфраструктура
– зала „Добрич“.
1. Предназначение на дълга: - финансиране на Данък върху добавената
стойност, свързан с реализирането на проект „Обновяване на културна инфраструктура – зала „Добрич“, приоритетна ос 1 „Интегрирано и устойчиво градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020.
2. Стойност на дълга – до 218 500 (двеста и осемнадесет хиляди и петстотин) лева, в т.ч:
- Кредитна линия А от Фонда: до 128 915 (сто двадесет и осем хиляди деветстотин и петнадесет) лева;
- Кредитна линия Б от Банката: до 89 585 (осемдесет и девет хиляди петстотин осемдесет и пет) лева.
3. Начин на финансиране: – дългосрочен дълг, поет с договор за общински
заем.
4. Начин на обезпечение на кредита: - Учредяване на залог върху настоящи
и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на
Община град Добрич, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на Община град Добрич по
чл. 52, ал. 1 от Закона за публичните финанси, постъпващи по бюджетната банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също
са обект на особен залог.
ІІІ. Кредит за финансиране на допустими разходи по проект „ Обновяване на културна инфраструктура - Зала Нели Божкова“.
1. Предназначение на дълга: - финансиране на проект „Обновяване на културна инфраструктура - Зала „Нели Божкова“, приоритетна ос 1 „Интегрирано
и устойчиво градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020.
2. Стойност на дълга – до 988 800 (деветстотин осемдесет и осем хиляди
и осемстотин) лева, в т.ч:
- Кредитна линия А от Фонда: до 583 392 (петстотин осемдесет и три хиляди триста деветдесет и два) лева;
- Кредитна линия Б от Банката: до 405 408 (четиристотин и пет хиляди четиристотин и осем) лева.
5. Начин на финансиране: – дългосрочен дълг, поет с договор за общински
заем.
6. Начин на обезпечение на кредита: - Учредяване на залог върху настоящи
и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на
Община град Добрич, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на Община град Добрич по
чл. 52, ал. 1 от Закона за публичните финанси, постъпващи по бюджетната банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също
са обект на особен залог.
7. Място и дата на провеждане на обсъждането: Обсъждането ще се проведе на 25 март 2021 г. /четвъртък/ от 16.00 часа. Във връзка с въведените противоепидемични мерки публичното обсъждане ще се проведе неприсъствено
чрез платформа WEBEX за видеоконферентна връзка, отговаряща на изискванията за мрежова информационна сигурност. Чрез посочения линк https://
dobrich.webex.com/meet/webex имате две възможности да се включите онлайн.
Можете да свалите приложението WEBEX и да се включите в платформата
чрез него или да влезете директно през браузърът, който ползвате. Необходимо
е да въведете име и email.
Община град Добрич очаква мнения, препоръки и предложения в деловодството на Община град Добрич, на електронен адрес priemna@dobrich.
bg, или на телефон 058/600 416 и 058/600 001, вътрешен 258, до 17:00 часа на
01.04.2021 г.
За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще
бъде съставен протокол, който ще бъде публикуван на интернет страницата на
Община град Добрич и ще се приложи към предложението за поемане на дългосрочен дълг при внасянето му за разглеждане от Общински съвет.

ОБЩИНА К Р У Ш А Р И ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136, E-mail krushari@krushari.bg; site: www.krushari.bg
На основание ЗОС, Наредба №8 и решение № 2/25 от 25.02.2021г. на ОбС с.Крушари
ОБЯВЯВА :
1.Публичен търг с тайно наддаване на 05.04.2021г. от 10,00 часа в административната сграда на община Крушари,
ет.3, стая 301 за продажба на движими вещи – частна общинска собственост, както следва:
№ по
ред
1
2

Движима вещ
Автобус “Isuzu classic 27” с рег. №ТХ1660MX, дата на първоначална
регистрация: 06.12.2005г., цвят:жълт,шаси: NNAMDH1LL02010236,
двигател: AL0S40250
Лек автомобил “Mercedes sprinter 208 CDI” с рег. №ТХ4668XP,
дата на първоначална регистрация:01.12.2000г.,цвят:бял/син,шаси:
WDB9026611R194312,двигател: 61198750234713

Начална
тръжна
цена
лв.

Депозит
лв.

Разходи по
чл.43 ал.4 от
Наредба №8

14840,00

1484,00

250,00

4745,00

474,50

250,00

Цената достигната на търга да се заплати от спечелилия участник еднократно в брой в касата на общината или по банков път.
Участникът спечелил търга да заплати разходите по чл.43 ал.4 от Наредба №8 в брой в касата на общината или по банков път.
2.Депозитът в размер на 10% от началната тръжна цена се внася до 16,00 ч. на предходната дата на търга в касата на общината или по
банков път по сметка на община Крушари, както следва: Банкова сметка: BG36IORT80883387611303 ; BIC: IORTBGSF при ТБ «Инвестбанк»
АД, клон Добрич.
Кандидатите, които участват в търга за повече от една движима вещ представят платежен документ за внесен депозит за всека
вещ поотделно.
3.Документите за участие в търга се закупуват в касата на Община Крушари за сумата от 10,00 лв. в срок до 16,00 часа на предходната
дата на търга и се внасят в деловодството на общината в срок до 16,00 часа на предходната дата на търга, но не по-рано от 15 дни от датата
на обявата за търга.
4.Оглед на обекта на търга - всеки делничен ден в часовете от 8,00-12,00 и 13,00-17,00. Допълнителна информация на телефон 0887/429933.
5.Право на участие в търга имат кандидатите, които:
5.1.Нямат парични задължения към община Крушари.
5.2.Не са обявени и не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност.
5.3.Не се намират в ликвидация.
5.4.Нямат качеството на „свързани лица“ по смисъла на ТЗ с лице, което не отговаря на изискването по т.5.1.
7.При неявяване на кандидати да се проведе повторен търг на 19.04.2021г. при същите условия.



18 март 2021 г.
www.ndt1.com
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ТОДОРОВДЕН - ЗА СВЕТЕЦЪТ С ДЕВЕТ КОЖУХА
ОТИШЪЛ ПРИ БОГА ДА ПРОСИ ЗА ЛЯТО
През 2021
година Тодоровден се
пада на 20
март. Това е
един от големите български празници,
познати по
българските земи още
като Тодоров-

ска, Тудоровска неделя,
Тримирна неделя, Булкина
неделя, Черна неделя или
Конски Великден.
Светецът, който основно
почита Българската Православна Църква на ТОДОРОВДЕН е Св. Теодор
Тирон (Теодор Амасейски)
– войн, великомъченик: “Аз
съм мъченикът Христов
Теодор Тирон и съм пратен

от Бога в помощ на християните”. След тия думи
мъченикът станал невидим.
В българския народен
календар първата седмица
от големите Великденски
пости е наречена Тодорова
неделя. Названието идва от
Тодоровден, който винаги
се пада в събота.
Легендата разказва, че
Свети Теодор Тирон се
явил на константинополския Архиепископ Евдоксий
и му известил наредбата на
Юлиан Отстъпник, заръчвайки му да предупреди
християните през тази седмица да не вземат никаква
храна от пазара. На запитването на Архиепископа
какво да ядат през тия дни,
Теодор отговорил: да си
приготвят коливо - жито, то
да им бъде храната. Архиепископ Евдоксий запитал:
Кой е този, с когото говори,
и Свети Теодор си казал
името. Предупредени за
наредбата, християните не
взели никаква храна от пазара. Затова всяка година
споменават с благодарност
светеца.

ndt@dobrich.net

СВЕТСКА КЛЮКА
ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН
казваме днес от сърце
на Желчо Петров, с пожелания да е здрав, да
се радва на обичта на
прекрасната си съпруга
Марияна и на усмивките
на двете си очарователни
внучки, да му се случват
само хубави неща и всичките му начинания да се
увенчават с успех!
РОЖДЕНИЧКА утре е
Лиляна Събева. Здраве,
сбъднати мечти, светлина и хармония в живота
наричаме на дамата ние
от НДТ!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК казваме с утрешна дата на
известния добрички фризьор Мартин Цонев. Найпрекрасния си подарък
той получи в началото на
месеца, когато съпругата му го дари с третия
му син, наречен Мартин.
Здраве – за рожденика и
цялото семейство, много
усмивки на личицата на
двамата батковци на мъничето – Валери и Марк и
безброй поводи за радост
желаем на рожденика ние
от НДТ!
В АВАНС казваме „Чес-

ХОРОСКОП НА НДТ

- ЗЖените са като мобилни оператори - или са заети, или са недостъпни, или нямаш достатъчно пари в картата. - Петранка от тесен център, но не тази, за която си мислите.
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ОВЕН – В добро настроение сте и с
желание ще се погрижите за близките си,
като ги зарадвате с нещо приятно. Прекалената ви заетост често ги лишава от
присъствието ви, за това времето с тях
ви е скъпо.
ТЕЛЕЦ – Близостта на хората, които
обичате се отразява добре на мислите и
настроението ви. Ще загърбите притесненията и с внимание ще се вглеждате в тях.
Доверете се на приятелските им съвети.
БЛИЗНАЦИ – Създайте си по – спокойна
обстановка, в която да помислите и вземете правилните решения. Част от тях имат
отношение към бъдещ проект, нов бизнес
или друга, важна задача.
РАК – Добрата нагласа, която имате към
работата и личните ви дела е стимул да
ги свършите в срок и добре. Ново делово
предложение ще ви насърчи с перспективите, които носи.
ЛЪВ – Професионални ангажименти,
спортни занимания или желани развлечения, това са част от нещата, на които
ще дадете предпочитанията си днес. Ще
покажете силно присъствие.
ДЕВА – Ще ви занимават нерешени
въпроси от бита или в професионалната
сфера. Не се дразнете, ако възникнат недоразумения, проявете тактичност, за да
продължите спокойно напред.
ВЕЗНИ – За някои от вас денят се свързва с финансови придобивки от пряката ви
заетост, хонорари или други доходи. Безработните имат шанс, стига да потърсят и
други възможности от вече известните им.
СКОРПИОН – Съзнателно ще се абстрахирате от всичко, което пречи на
активността ви. Упорито ще търсите отговорите, които ви вълнуват, развивайки се
в посоката, която сте избрали.
СТРЕЛЕЦ – Недоразумения на работното място или в общуването с партньори
ще ви поставят в неизгодна позиция. Ще
си спестите време и сили, ако насочите
енергията си за полезни неща.
КОЗИРОГ – Ще ви занимават нерешени
семейни и лични въпроси, които не могат
повече да бъдат отлагани. Сред тях са жилищните проблеми. Интимната ви връзка
не винаги ви носи желаните емоции.
ВОДОЛЕЙ – Носители на новото, прогресивното и полезното, ще се радвате
на внимание и уважение от всички, които
оценяват качествата ви. Без да се притеснявате излишно, ще работите и има защо.
РИБИ – Макар и не от първият път, с
упорство и вяра ще постигнете това, което
искате. От опита, който имате най-вече във
взаимоотношенията ви с партньора, сте
наясно, че нищо не е загубено.

тит рожден ден!“ на Емил
Бърдаров - общински съветник от МК ГЕРБ (СДС)
в Добрич, който празнува
утре, с пожелания за
здраве и много разум и
ентусиазъм в работата
за хората от нашия град!
ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН
с утрешна дата казваме
и на общинския съветник от МК ГЕРБ (ЗНС)
в община Добричка Димитър Димитров. Здраве
и успех в добрите му
начинания да съпътстват
дните му!
ИМЕН ДЕН утре празнуват: Дарина, Дария,
Дарин, Найден, Найдa.
От здраве и успехи да не
се отърват им наричаме
ние от НДТ!
В АВАНС честитим
рождения ден на известния добрички уролог д-р
Панайот Панайотов, който празнува на 20 март,
с пожелание самият той
да е здрав, да продължи да дарява здраве,
да се радва на безброй
благодарни пациенти и
на сбъднати добри намерения!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК казваме от страниците на
НДТ на д-р Маринела
Бешкова, която е рожденичка в събота. Да е
здрава, да е щастлива и
да се радва на сбъднати
мечти й желаем ние от
НДТ!
ЧЕСТИТ ИМЕН ДЕН
казваме на всички с имената: Тодор, Теодор, Тодора, Теодора, Тошо,
Божидар, Божидара, Божанка, Даринка, Божо,
Доре, Дарчо, Дора, Дорка, Дарка, които празнуват на 20 март. Да са
здрави и щастливи и да
успяват във всичко добро, с което се заемат!
А СПЕЦИАЛНИ ПОЗДРАВИ отправяме към
нашата колежка Галя Тодорава, която си има цели
двама именници – съпругът й Тодор, на когото желаем от обич, уважение и
радостни емоциии да се
се отрърве и прекрасния
й внук Теодор, на когото
наричаме да е все такова
умно, знаещо и добро
дете, с ярки постижения
в математиката!
ПРАЗНИК има на 21
март президентът на Ротари клуб – Добрич, арх.
Надежда Пампорова. В
аванс й казваме „Честит
рожден ден!“, с пожелания да е все така позитивна, търсеща, градивна, все така с усмивка
и добро да се справя с
проблемите, да измисля
и осъществява прекрасни за добруджанци инициативи и да се радва на
обич и уважение!
ИМЕННИЦИ на 21 март
са хората, наречени
Яков. Нека са здрави и
нека успяват с усмивка
в добрите си начинания!
В АВАНС честитим
рождения ден на инж.
Марин Хаджийски - общински ръководител на
ГЕРБ в община Добричка
и кмет на с. Стефаново,
който празнува на 22
март. За здраве, успехи във всичко добро, с
което се заеме и много
ентусиазъм в работата
за хората от повереното
му населено място са
пожеланията на екипа
на НДТ!

