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Всеки ден с 
по-добрия 
вестник!

Облачността ще е 
променлива, почти без 
валежи. Ще продължи да 
духа умерен, по поречие-
то на Дунав и в западна-
та част на Горнотракий-
ската низина и временно 
силен запад-североза-
паден вятър, с който ще 
нахлува студен въздух. 
Хладно за средата на 
април с преобладаващи 
максимални температу-
ри между 10 и 15.

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

На стр. 3

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 

ИЗПИСАХА ДВЕТЕ 
РОДИЛКИ С КОВИД-19 

ВРЕМЕТО

В ДОБРИЧ ЩЕ ИМА НОВ 
ИЗБОР ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

На стр. 2

ПРОДАВАМ 
РЕСТОРАНТСКО 
ОБОРУДВАНЕ.
Тел.: 0888 635 368

Днес започва работа-
та си 45-ото Обикнове-
но Народно събрание 
на Република България. 
Както знаете, 6 пар-
тии влизат в него – три 
от старото статукво /
ГЕРБ, БСП и ДПС/ и три 
т. нар. протестърски 
/“Има такъв народ“, „Де-
мократична България“ 
и „Изправи се! Мутри 
вън!“. Шестима народни 
представители ще пред-
ставляват добруджанци 
от Добричка област: 
Албена Симеонова, Де-
ница Сачева,  Дилян 
Господинов, Красимир 
Николов, Мая Димитро-
ва и д-р Хасан Адемов.

Тържественото от-
криване ще стане днес 
от 9.00 часа в истори-
ческата сграда на На-
родното събрание по 
искане на партия „Има 
такъв народ“, което бе 
подкрепено от всички 
партии без ГЕРБ.

Очаква се още на пър-
вото събиране на депу-
татите да има драматич-
ни изказвания и гласу-
вания, ще можем да ги 
наблюдаваме чрез пря-
кото излъчване на на-

ционалната телевизия. 
Очаква се интригуващо 
слово на президента 
Румен Радев,  да бъде 
избран председател на 
Народното събрание, 
да бъде гласувана и ос-
тавка на правителството 
на ГЕРБ-СДС. Дали  ще 
се сбъднат множеството 
изявления за връщане 
на авторитета на На-
родното събрание чрез 
действително парла-
ментарно управление 
на държавата, може би 
ще проличи още днес. 
Както и ще има ли, или 
не ново правителство 
с мандата на „Има та-
къв народ“, тъй като 
мнозинството партии 
заявиха, че няма да под-
крепят нов кабинет на 
ГЕРБ-СДС.

Символично казано, 
ако си спомним за Яво-
ровата драма „Когато 
гръм удари, как ехото 
заглъхва“, вече станах-
ме свидетели на гръмо-
тевицата – резултатите 
от парламентарните из-
бори, следва ехото на 
обещанията…

Такъв е животът!
Димитър ДУКОВ
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ЛИДЕР НА РОМСКАТА ОБЩНОСТ В ДОБРИЧ -
ЗАПЛАШВАН ОТ СЛУЖИТЕЛИ НА БАНКА

Един от лидерите на
ромската общност в Доб-
рич - Джеват Халил, се оп-
лака от заплахи и тормоз
от служители на банка Си-
ти кеш. В редакцията на
НДТ г-н Халил разказа
следното. "Някаква жена
от село Карапелит изтег-
лила бърз кредит 400 лева
от Сити кеш. После зами-
нала за чужбина, но не
върнала заема. Преди ня-
колко дни инкасатори от
банката пристигнали в се-
лото. Там хората ги заве-
ли на адреса на жената.
След като установили, че
в къщата няма никого, два-
мата мъже, служители на
банката, избрали къщата
на дъщеря ми в Карапелит.
Без да уведомят нито кме-
та на селото, нито квар-
талния инспектор, разбили
портата и залепили стикер
на вратата. На него имало
посочен телефонен номер,
на който да се обадим,

след което щели да разле-
пят стикера. Звъня им аз,
а те започнаха да ме
обиждат и да ме заплаш-
ват, че ще ми строшат че-
репа, дето ги безпокоя в
неделя. Обадих се в офи-
са на банката и се угово-
рихме да се срещнем на
моето работно място. Дой-

СЪДИЯ ТЕМЕНУГА
СТОЕВА Е НАЗНАЧЕНА
ЗА ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОКРЪЖЕН СЪД -
ДОБРИЧ

Съдийската колегия на
ВСС назначи съдия Теме-
нуга Стоева на длъжност-
та "заместник на адми-
нистративния ръководи-
тел - заместник-председа-
тел" на Окръжен съд -
Добрич, считано от дата-
та на встъпване. Тя ще
ръководи търговското от-
деление в съда.

Теменуга Стоева е ма-
гистрат с 30-годишен стаж
в съдебната система. От
април 1994г. праворазда-
ва в Окръжен съд - Доб-
рич. Има най-високия
ранг в съдебната система
- "съдия във ВКС и ВАС".

Кандидатурата й е
предложена от председа-

ДВАМАТА БРАТЯ, ОГРАБИЛИ СТАРЕЦ
ОТ ПАСКАЛЕВО, ОТИВАТ НА СЪД

Двама братя от добрич-
кото село Паскалево ще
бъдат съдени за крупна
кражба от възрастен мъж,
съобщава Апелативна про-
куратура. 44-годишният
Б.Б. е привлечен към на-
казателна отговорност за
кражба на около 19 000 лв.
от възрастен мъж, а него-

вият брат - Д.Б., на 33 го-
дини, за вещно укривател-
ство. Д.Б. е извършил прес-
тъплението в изпитателен
срок на предходна присъ-
да, влязла в сила.

В края на януари тази го-
дина Б.Б., който бил съсед
на възрастния мъж и невед-
нъж посещавал дома му,
отишъл да гледат заедно
футбол. 88-годишният дома-
кин излязъл от къщата за
няколко минути. По делото
е установено, че Б.Б. зна-
ел къде съседът му държи
пари. Той взел сума - око-
ло 19 000 лв., която скрил
в дрехите си. След като из-
вършил престъплението,
Б.Б. споделил за сторено-
то с брат си Д.Б. и му дал
част от парите. 33-годишни-
ят мъж се възползвал от
парите и изхарчил част от
тях за свои нужди, като си
купил и лек автомобил.

ОДОБРЕНИ СА 31 ПРОЕКТА ПО ПОДМЯРКА 4.2
ДФ "Земеделие" - Разп-

лащателна агенция одобри
31 проекта от втория при-
ем  по подмярка 4.2 "Ин-
вестиции в преработка/
маркетинг на селскосто-
пански продукти" от ПРСР
2014-2020 г.  Те са подаде-
ни от кандидати по проце-
дура чрез подбор №
BG06RDNP001-4.001 чрез
ИСУН. Проектните предло-
жения са разпределени за
обработка във връзка с
увеличен бюджет по про-
цедурата съгласно Запо-
вед № РД 09-893 от

16.09.2019 г. и са получили
от 70 до 74 точки, включи-
телно на предварителна
оценка. Те са преминали
етапа на техническа и фи-
нансова оценка.

На интернет страницата
на ДФ "Земеделие" е пуб-
ликуван списък с проектни-
те предложения.

Кандидатите, чиито про-
ектни предложения са
одобрени за финансиране
с не по-малко от 70 точки,
ще получат уведомителни
писма, с които ще бъдат по-
канени да представят в 30-

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ДОБРИЧ

тел. 058/600-348, факс:058/600-348
гр. Добрич - 9300, ул.  "Д-р К. Стоилов" № 7

ЗА ДЛЪЖНОСТ "СЪДЕБЕН АДМИНИСТРАТОР"
I. Изисквания:
1.Българско гражданство;
2.Завършено висше юридическо, икономическо образование или да е

придобило специалност "Публична администрация" с образователна степен
"магистър";

3.Общ трудов стаж не по-малко от 8 години, от които поне 5 в органите на
съдебната система;

4. Чисто съдебно минало;
5. Професионални и нравствени качества;

ЗА ДЛЪЖНОСТ "СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ" -
2,5 щатни бройки

I. Изисквания:
1.Българско гражданство;
2.Завършено средно образование;
3.Компютърна грамотност;
4.Чисто съдебно минало;
5.Професионални и нравствени качества;
6.Познания по обща деловодна техника, съвременни офис процедури, работа

със стандартно офис оборудване /Word, Excel, Internet/, отлични познания по
стилистика, правопис, граматика и пунктуация;

7. Препоръчително изискване - трудов стаж.
II. Необходими документи:
1. Заявление за участие в конкурса;
2. Автобиография;
3. Заверено копие от диплом за завършено образование и квалификация;
4. Заверени копия от трудова и осигурителна книжка;
5. Медицинско свидетелство;
6. Документ за самоличност.
Забележка: Кандидатите могат да подават и други документи - свидетелства,

сертификати и други подобни, които доказват тяхната квалификация и умения за
обявената длъжност.

III. Провеждането на конкурса ще се извърши на два етапа:
Първи етап - разглеждане на постъпилите заявления и допускане до конкурса;
Втори етап - събеседване с кандидатите и практическа проверка за умения

при работа с компютър
Списъците с допуснатите и недопуснати кандидати ще бъдат публикувани на

интернет страницата на РП-Добрич - http://www.prb.bg/bg/rp_dobrich/  и изложени
на информационното табло в сградата на Съдебната палата в град Добрич.

IV. Срок и място за подаване на документи.
Кандидатите подават документи за участие в конкурса в сградата на Съдебната

палата в гр. Добрич, ул. "Константин Стоилов" № 7, ет.7, ст.711.
Подаването на документите да се извършва лично от всеки кандидат. На

разположение на кандидата ще се предоставя длъжностна характеристика.
Краен срок за подаване на документи - 30 календарни дни след публикуване

на обява във вестник "Нова добруджанска трибуна". /15.04.2021 г./
Допълнителна информация ще се получава на телефон 058/600-348.

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

СЪДИЯ ТЕМЕНУГА
СТОЕВА Е НАЗНАЧЕНА
ЗА ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОКРЪЖЕН СЪД -
ДОБРИЧ

теля на Окръжния съд Гала-
тея Ханджиева и подкрепе-
на единодушно от Общото
събрание на съдиите.

Предложението е аргу-
ментирано с високото ка-
чество и професионализъм
в работата на съдия Стое-
ва, с притежаваните от нея
високи нравствени и етич-
ни качества, и изграден ав-
торитет сред съдиите и съ-
дебните служители.

Предложението за нов
зам.-председател на Ок-
ръжния съд е направено
след пенсионирането на
предходния заместник на
административния ръково-
дител съдия Адриана Пана-
йотова.

доха двамата инкасатори и
една жена, началник на от-
дела им. Мъжете отново се
държаха арогантно, а жена-
та ми се извини от тяхно
име. От къде накъде тя ще
се извинява от тяхно име?
Кой ще ги накаже за при-
чинения ми стрес и морал-
ни щети?"

Джеват Халил е катего-
ричен, че с действията си
двамата служители на бан-
ката за бърз кредит са на-
рушили конституционните
им права и ще потърси
справедливост в съда. Ад-
вокатът му вече е подал от
негово име жалба в Окръ-
жен съд Добрич. НДТ

При проведените дейст-
вия по разследването,
след претърсвания на ад-
ресите на двамата братя,
е намерена част от открад-
натата сума - близо 11 000
лева. Парите са иззети и
след приключване на съ-
дебното производство ще
бъдат върнати на постра-
далия. Съдът е наложил за-
пор върху лекия автомо-
бил, закупен с част от отк-
раднатото.

Предстои делото срещу
братята да бъде насроче-
но за разглеждане в Райо-
нен съд - Добрич. Ако бъ-
дат признати за виновни,
законът предвижда нака-
зание "лишаване от свобо-
да" за срок до 8 години за
извършеното от Б.Б. и на-
казание "лишаване от сво-
бода" за срок от 1 до 6 го-
дини за деянието на Д.Б.
НДТ

дневен срок доказателства,
че отговарят на изисквания-
та за бенефициент, като
представят необходимите
документи. След представя-
не на документите кандида-
тите ще бъдат поканени за
подписване на администра-
тивни договори по процеду-
ра № BG06RDNP001-4.001, по
подмярка 4.2 "Инвестиции в
преработка/маркетинг на
селскостопански продукти"
от мярка 4 "Инвестиции в
материални активи" от
ПРСР 2014-2020 г.

 ДФ "Земеделие" - РА

ЗАПОЧНА ПРИЕМ ПО ДЪРЖАВНАТА ПОМОЩ ЗА
РОДОСЛОВНА КНИГА И СЕЛЕКЦИЯ НА ЖИВОТНИТЕ

От 8 април до 5 май Дър-
жавен фонд "Земеделие"
приема документи по схе-
мата "Държавна помощ за
създаване и поддържане
на родословна книга и за
определяне продуктив-
ността и генетичните ка-
чества на животните".

Помощта е насочена към
регистрирани земеделски
стопани, занимаващи се с
животновъдство. Предос-
тавя се за подпомагане на
селекционните дейности в
животновъдния сектор под
формата на субсидирани
услуги от одобрени органи-
зации и от Изпълнителна
агенция по селекция и реп-
родукция в животновъдст-
вото (ИАСРЖ) в случаите,
в които няма одобрена
развъдна организация за
определена порода.

Общият бюджет по схе-
мата е 7.5 милиона лева, ка-
то средствата се предоста-

вят на два транша. За пър-
вия транш се предвижда из-
плащане на 40% от общата
сума, а остатъкът от утвър-
дения бюджет ще бъде изп-
латен на втори транш.

Срокът за сключване на
договорите и изплащане
на първия транш от сред-
ствата е до 31 май 2021 г.
Кандидатстването за фи-
нансиране на втори транш
ще бъде от 24 август до
10 септември 2021 г., а из-

плащането му - до 30 сеп-
тември 2021 г. Средствата
покриват до 100% от адми-
нистративните разходи за
създаване и поддържане на
родословна книга и до 70%
от разходите по изпитвания
за определяне на генетич-
ните качества или продук-
тивността на животните.

Указанията по помощта са
качени на сайта на ДФ "Зе-
меделие".

ДФ "Земеделие" - РА

РУСИЯ ЗАПОЧНА ВОЕННО
УЧЕНИЕ В ЧЕРНО МОРЕ

Военноморските сили на
Русия започнаха вчера ма-
неври в Черно море преди
очакваното пристигане на
американски бойни кораби
в района, предаде Ройтерс.
В учението участват кора-
би от Черноморския флот

на Русия, базиран в Крим,
а също хеликоптери и само-
лети. Москва предупрежда-
ва очакваните американски
кораби да стоят далеч от
Крим и определя тяхното из-
пращане в Черно море като
провокация.
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ИЗПИСАХА ДВЕТЕ
РОДИЛКИ С КОВИД-19

Двете родилки с Ковид-19,
спасени от лекарите в бол-
ницата в Добрич, вече се
прибраха в домовете си за-
едно с бебенцата си. Това
съобщи началникът на АГ
отделението д-р Ивайло Пе-
тев. Майките са в добро
състояние, и двете новоро-
дени са с отрицателни PCR
тестове.

Едната жена е престояла
в болницата 15 дни, другата
- 18 дни. И двете са постъ-
пили в болницата с Ковид
пневмонии, уточни д-р Пе-

В ДОБРИЧ ЩЕ ИМА НОВ
ИЗБОР ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

В Добрич ще има нов из-
бор за председател на Об-
щинския съвет, след като до-
сегашният - Мая Димитрова,
става народен представител
в 45-ото Народно събрание.

Общинската избирателна
комисия в Добрич обяви с
решение, че прекратява
предсрочно пълномощията
на Мая Димитрова като об-
щински съветник от листата
на "БСП за България" по по-

вод заявеното от нея жела-
ние след избора й за депу-
тат. Димитрова бе водач на
листата на левицата в реги-
она за новия парламент.

В Общинския съвет в Доб-
рич са представени шест
партии и коалиции, които ще
решават за избора на новия
председател като най-много
мандати има ГЕРБ /СДС/, съ-
общи кореспондентът на БТА
Юлия Христова.

тев. И двете са родили
преждевременно. Няколко
часа след раждането състо-
янието на първата родилка
се влошило и тя била нас-
танена в Ковид реанимаци-
ята, където продължава ин-
тензивното й лечение. Нало-
жило се тя да бъде интуби-
рана. Часове след раждане-
то състоянието и на втората
родилка се влошило и тя би-
ла настанена в реанимация-
та на ковид отделението на
МБАЛ, но не се наложило да
бъде интубирана.          НДТ

МЛАДЕЖИ В ТЕРВЕЛ
МОГАТ ДА ОТКРИЯТ
СВОЯТА ПЪРВА РАБОТА С
ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА

Младежи в Тервел, които
търсят своята първа рабо-
та, могат научат как да отк-
рият подходяща позиция за
себе си и как да обърнат
евентуален отказ от работо-
дател в одобрение. За въз-
можността младите хора да
подобрят уменията си като се
включат в програмата "Кари-
ерни вторници" на "Джуниър
Ачийвмънт България", съоб-
щават от бюрото по труда в
общинския център.

Безработните младежи
могат да се включат в чети-

ри обучителни сесии, които
ще информират за подходи
и канали за търсене на ра-
бота, за техники за лично
представяне пред потенци-
ален работодател, за полу-
чаване на обратна връзка,
за спазване на бизнес ети-
кета и други.

Преминалите обучението
ще получат сертификат и въз-
можност за лична консулта-
ция при търсенето на рабо-
та, посочват от бюрото по
труда, съобщи кореспонден-
тът на БТА Юлия Христова.

ЗАПОЧВАТ РЕГУЛЯРНИТЕ
ОБРАБОТКИ СРЕЩУ КЪРЛЕЖИ

Ежегодно дезакаризация-
та на територията на Общи-
на град Добрич стартира
през месец април или на-
чалото на месец май. Таки-
ва обработки ще бъдат из-
вършвани и през настояща-
та година.

В тази връзка Община
град Добрич информира
гражданите, че от 15.04.2021
г. започват регулярните об-
работки срещу кърлежи в
Централната градска част,
около детски площадки и
Градски Парк "Свети Геор-
ги". Обработките ще се про-
веждат в утринните часове
след 530 - 7 00 часа. За да
бъдат те успешни, са необ-
ходими благоприятни клима-
тични условия, т.е. да не ва-
ли дъжд, да няма вятър и
силно овлажнена растител-
ност. При наличие на тези

обстоятелства обработките
ще бъдат отложени за дни
с подходящи условия.

На обработените места
ще бъдат поставени указа-
телни табели, съдържащи
информация за часа на об-
работката, използвания
препарат, карантинния срок
и телефон за връзка с из-
пълнителя.

Въпреки всички мерки,
предприемани от Община
град Добрич, е необходимо
гражданите също да предп-
риемат превантивни мерки
за своята безопасност при
разходка сред тревисти и
гористи местности. При слу-
чай на ухапване, избягвай-
те отстраняването на кърле-
жи в домашни условия, не-
забавно потърсете лекарс-
ка помощ от домашен лекар
или "Бърза помощ".

В ШАБЛА ОТЧИТАТ УСПЕШЕН ТРАНСГРАНИЧЕН ПРОЕКТ
На 12 април в Общинска

администрация Шабла се
проведе съвместна прес-
конференция по проект №
ROBG-393 "Integrated risk
management and efficient re-
actions of authorities for civil
safety/Интегрирано управле-
ние на риска и ефективни
реакции на органите за
гражданска безопасност",
финансиран по Договор №
79746/12.07.2018, Приоритет-
на ос 3: "Безопасен регион",
Специфична цел 3.1: "Подоб-
ряване на съвместното уп-
равление на риска в транс-
граничния регион" по Прог-
рама ИНТЕРРЕГ V-A Румъ-
ния-България 2014-2020 г.

Пресконференцията, коя-
то се проведе онлайн, бе от-
крита от кмета на община
Шабла Мариян Жечев. На
събитието присъстваха чле-
новете на доброволното
формирование и представи-
тели на Общинска админис-
трация, както и партньори-
те по проекта - Фондация
"Идеи за развитие", гр. Русе
и Община Овидиу, Румъния.
На присъстващите бе разяс-
нена същността на трансгра-
ничния проект и основната
му цел, а именно да се уве-
личи трансграничното сът-
рудничество при предотвра-
тяването на извънредни си-
туации и намесата на орга-
ните, както и да се развият
инфраструктурни и съвмест-
ни услуги за предотвратява-
не на природни и технологич-
ни бедствия, като същевре-
менно се развие капацитетът
за бързо реагиране при зап-
лахи за здравето и живота
на гражданите и стоките, за
да се осигури безопасна зо-
на, устойчиво развитие и по-
вишаване на жизнения стан-
дарт на населението.

Отчетен бе приносът и фи-
нансирането, което се оси-
гурява от ЕС. Максималната
безвъзмездна финансова по-
мощ, одобрена по проекта, е
988 827.18 евро, а бюджетът
на община Шабла по проек-
та бе в размер на 409 407.64
евро.

Припомняме, че по проек-
та са организирани две встъ-
пителни пресконференции - в
община Овидиу и община
Шабла през 2018 и 2019 г.

В рамките на  Дейност
"Подобряване на капаците-
та за превенция и интервен-
ция на местните власти в
рискове и извънредни ситу-
ации възникнали в рамките
на трансграничния регион"
са разработени две цифро-
ви карти, достъпни на ин-
тернет адрес: https://

В ОБЩИНА ДОБРИЧКА
ИЗПЛАЩАТ
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК

Изплащането на възнаг-
ражденията на всички чле-
нове на СИК на територия-
та на община Добричка,
участвали в изборите за на-
родни представители на
04.04.2021 г., започна вчера
в 14.00 ч. Средствата ще се
изплащат в касата в сгра-
дата на общинската адми-

www.hazmaps.eu/, илюстри-
ращи потенциални природ-
ни опасности и възможни
аварийни рискове на тери-
ториите на двете общини.
Закупени и инсталирани са
системи за ранно предуп-
реждение и оповестяване
на населението и за двете
общини. Първи съвместни
обучения между добровол-
ните формирования от Об-
щина Шабла и Община Ови-
диу се проведоха в перио-
да 09.03.2020-13.03.2020 г. в
Констанца, Румъния. Добро-
волците получиха знания в
областта на ефективната
превенция и управление на
риска в трансграничния ре-
гион, полезни съвети за то-
ва как да реагират в ситуа-
ция на пожар, наводнения,
земетресения и др. природ-
ни бедствия и извънредни
ситуации. Поради въведени-
те противоепидемични мер-
ки във връзка с COVID-19,
се наложи вторите планира-
ни съвместни обучения меж-
ду доброволните формиро-
вания от Община Шабла и
Община Овидиу да се про-
ведат чрез онлайн платфор-
ма в периода 15.02.2021-
18.02.2021 г. В периода
07.04.2021-08.04.2021 г. се
проведе дейността "Органи-
зиране на учебно посеще-
ние в Шабла". На събитие-
то, което също се проведе
онлайн, бяха представени
оборудването и специализи-
раните превозни средства,
закупени по проекта, бе
осъществен обмен на доб-
ри практики между екипите
на доброволните формиро-
вания от община Овидиу и
община Шабла.

В рамките на Дейност
"Оборудване и обучение на
трансгранични добровол-
чески екипи за намеса в
рискови ситуации" е закупе-
на спасителна лодка с дви-
гател и колесар, която ще

нистрация на ул."Независи-
мост" 20 в Добрич всеки ра-
ботен ден от 8.30 ч. до 12.00
ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч.

На заявилите желание да
получат възнагражденията
си по банков път регламен-
тираните суми ще бъдат
преведени в периода от
16.04.2021 г. до 20.04.2021 г.

бъде от полза при кризис-
ни ситуации по вода.

Благодарение на проекта
Община Шабла разполага с
високопроходимо специали-
зирано превозно средство
за интервенции при снежни
бури и наводнения. Закупе-
но е и допълнително оборуд-
ване. За зимния сезон пре-
возното средство ще бъде
оборудвано с роторен сне-
горин, V-образно гребло и
пясъкоразпръскващо уст-
ройство, а в случай на на-
воднения ще му бъде мон-

тирана помпа, която ще мо-
же да изпомпва големи ко-
личества вода. За добро-
волците на община Шабла
е предвидена и закупена
екипировка за действие в
извънредни ситуации в т.ч.
необходимото защитно об-
лекло, дихателни апарати,
медицински комплекти за
оказване на първа помощ,
санитарна носилка, прожек-
тори, електрогенератор,
противогази, радиостанции,
пожарогасители и др. В
рамките на проекта община
Овидиу се снабдиха с про-
тивопожарен автомобил, ли-
нейка тип Б и спасителна
лодка, както и микробус за
превоз на лица.

В края на пресконферен-
цията, г-н Жечев благодари
на партньорите по проекта
и всички, които допринесо-
ха за успешното му изпъл-
нение. Той също така спо-
дели, че се надява да про-
дължи изграденото досега
съвместно сътрудничество и
да се фокусираме към бъ-
дещи съвместни проекти и
инициативи.

Към настоящият момент
предстои отчитане на про-
екта.

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

ГАЗ/БЕНЗИН, цена: 2100 лв.

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

РАКОВСКИ: НАШАТА
СВОБОДА ОТ НАС ЗАВИСИ

Село Раковски, община
Каварна, отбеляза вчера
200-годишнината от рожде-
нието на Георги Сава Раков-
ски.

Пред паметника на идео-
лога на революционното
движение в България, сло-
во изнесе кметът на общи-
ната Елена Балтаджиева,
която отбеляза този ден ка-
то изключителен за селото,
която говори за завета " На-
шата свобода от нас  зави-
си.", днес и в бъдеще тряб-
ва да я доказваме и защи-
таваме достойно с думи и
дела." Не само аз  зная и
вярвам, че с. Раковски има
минало, настояще и бъдеще.
Знаят го и вярват хората,
които, го пазят и живеят в

него и оставят своя следа в
новата му история", заклю-
чи в края на словото си
Балтаджиева.

Жаклин Събева, ученичка
от ХQ кл.на СУ " Ст. Кара-
джа"-Каварна, прочете есе-
то "Какво е за мен Раковс-
ки" с което участва в наци-
онален конкурс по повод
200-годишнината на Раков-
ски.  Венци и цветя пред па-
метника на героя  положи-
ха кметския наместник на
с.Раковски  Евелина Кенар-
лиева, деца  от детската
градина, местни жители,
дошли  да отдадат заслуже-
на почит  към живота,  дей-
ността и делото  на идеоло-
га, стратега на българското
национално движение.

Продавам работеща
животновъдна ферма.

0885 727245
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Професор Нева Кръстева 
и Плевенската филхармо-
ния ще изпълнят «Реквием» 
на Моцарт в Органовата 
зала в Добрич. Концертът, 
който е част от програмата 
за Великден, е дългоочак-
ван, след като в епидемич-
ната обстановка през ми-
налия април бе отменен. 
В заупокойната меса заедно 
с органа ще звучат гласове-
те на солистите Цветелина 
Василева - сопран, Георги 
Султанов - тенор, Ивайло 
Джуров - бас. Маестро Най-
ден Тодоров ще дирижира 
филхармонията. На музи-
калния подиум ще излезе и 
общинският хор „Гена Ди-
митрова“ от Плевен със своя 
диригент Анелия Дечева. 
Моцартовият шедьовър ще 
събере публиката в Добрич 
на 29 април, съобщи ко-
респондентът на БТА Юлия 
Христова.

Кариерата на Кръстева 
започва в средата на 70-те 
години на ХХ век, когато 
е монтиран органът, пре-
върнал се в символ на зала 
„България“ и на класиче-
ската музика. Именно тя 
е първият музикант, имал 
честта да свири на него. 
Следват множество концер-
ти и записи, превърнали я 

в най-известния български 
органист.

Шедьоври на органовата 
музика от Лист, Букстехуде, 
Бах, Шостакович и Месиен 
са малка част от нейния 
репертоар.

Нева Кръстева е от се-
мейството на музикалния 

историк и публицист Вене-
лин Кръстев и пианистката 
и музикален педагог проф. 
Люба Обретенова-Кръстева. 
Майка ѝ е сестра на Алек-
сандър Обретенов и Свето-
слав Обретенов. Тя завърш-
ва Московската държавна 
консерватория с музикоз-
нание и орган, владеенето 
на който усъвършенства при 
известния органист Иржи 
Рейнбергер в Прага и след 

това в Цюрих. Тя е органи-
заторът на първия клас по 
орган у нас. Член е на Ба-
ховото общество в Лайпциг.

Репертоарът ѝ обхваща 
както музиката от епохата 
на Барока и Романтизма, 
така също и върху музика 
от ХХ век.

Любопитен факт е, че по 
време на месеците на из-
олация Нева Кръстева не 
прекъсна своите всекиднев-
ни репетиции в зала «Бъл-
гария», съобразявайки се с 
всички предписани мерки. 
Тези репетиции не позво-
лиха залата да заглъхне на-
пълно и създаваха усещане 
за живот и оптимизъм, че 
хубавото предстои, разказ-
ват от филхармонията.

„Двореца“ в Балчик съ-
бира живописци за 20-ото 
издание на пленера „Худож-
ници, Балчик, Любов - Сре-
ща на европейски морета“, 
съобщават от държавния 
културен институт, с чието 
съдействие се организи-
ра проявата. Творческа-
та среща ще се състои в 
дните между 19-28 април, 
съобщи кореспондентът 
на БТА Юлия Христова. 
В досегашните издания на 
пленера творците са отпра-
вяли различни послания: 
„Трансформации в пей-
зажа“, „Пресечни точки“, 
„Между небето и земята“ 
и много други. Тази про-
лет артистите ще търсят 
„Видими следи“ в пейза-
жа на архитектурно-пар-
ковия комплекс, морския 
хоризонт, градската среда. 
Сред забележителностите 
на „Двореца“ ще рисуват 
Аглика Гайтаникова, Бисера 
Вълева, Дарина Янева, Сил-
ви Басева, Тереза Зиков-

ска, Андрей Янев, Михаил 
Лалов, Стефан Чурчурлиев, 
посочват организаторите. 
Най-новите творби, както и 
платна от миналите плене-
ри, ще бъдат подредени в 
изложба в градската гале-
рия в Балчик през лятото. 
През изминалите десетиле-
тия в пленера са участвали 
55 художници от България 
и Хърватия - както изявени 

автори, така и млади тво-
рци. Творческите срещи 
са обогатили фонда на ху-
дожествената галерия в 
Балчик с над 100 картини, а 
на „Двореца“ - с повече от 
50 платна, допълват органи-
заторите. За двадесетата 
годишнина на пленера ще 
бъде издаден каталог, ще 
бъдат уредени изложби и 
във Варна и София.

Ресторантьори на бал-
чишката алея смело се 
подготвят за новия турис-
тически сезон. Не се при-
тесняват от намаляване на 
човекопотока заради про-
тивоепидемичните ограни-
чения, а от грижата на дър-

жавата за малкия бизнес.
От началото на месеца 

браншът се завърна на от-
критите си площи, а от 12 
април – и на закрито. През 
уикенда слънчевите тера-
си в Балчик се оживиха и 
напомниха за летните дни.

Според Дария Петкова – 
представител на три обек-
та, ресторантьорите ще 
оцелеят, но проблемът е 
в цялата организация на 
работа. С това подобие на 
мерки – отваряне и затваря-
не, е трудно да се задържи 
персонал, който и без това 
е в недостиг, паралелно със 
средствата, категорична е 
тя. Петкова сподели съдба-
та на нейни колеги, получи-
ли европейска финансова 
помощ: „Немалка част от 
тях бяха със запорирани 
сметки и парите им отидо-

ха по запорите“. Нейната 
фирма кандидатства по 
мярката „Запази ме“ през 
декември, а помощта за 
работниците идва чак през 
февруари. „Заради теж-
ката бюрокрация нямаме 
желание да кандидатства-

ме, въпреки че всеки има 
нужда от подкрепа. Поне 
четири пъти съм подавала 
документите по програма 
„Запази ме“ – нещо, което 
също струва пари – за ку-
риери и флашки…“, обясни 
ресторантьорът.

Както миналото, така и 
това лято ще се разчита на 
българския турист.

„Има хора, не се притес-
нявам за сезона. Но по-до-
брата клиентела идва отвъд 
границата“, признава тя.

Не възнамеряват да вди-
гат цените на артикулите 
си, които приготвят на мяс-
то от италиански високока-
чествени суровини и про-
дукти. Пици между 10 и 16 
лева, торти около 5-6 лева. 
Кафето е 2,50 лв., толкова 
е и 100 грама сладолед, 
съобщи Радио Варна.

Управителят на заведе-
ния в Балчик подчерта, че 
каквито и мерки да се при-
лагат, те трябва да важат 
за всички и спазването им 
да се контролира. Не е съ-
гласна, че заведенията са 
едва ли не епицентърът на 

заразата. Притесне-
нията за новия сезон 
не са обвързани с 
липсата на хора, а по 
отношение грижата 
за бизнеса: „Така са 
устроени нещата, че 
грижата за малкия и 
среден бизнес е точ-
но никаква, а те са 
движещите. Въпреки 
че според настоящия 
премиер основопо-
лагащи за брутния 
вътрешен продукт 
са леката и тежката 
промишленост, за-
това можело да си 

позволим да не работят 
ресторантите,защото там 
най се разпространявала 
заразата. Но искам да по-
питам, нима във фабриката 
с 300 шивачки вирусът не 
се разпространява, в голе-
мите търговски обекти…?! 
Като ще се налагат мерки, 
трябва пропорционално 
да има и контрол. Аз мога 
да посоча поне четири за-
ведения във Варна, които 
не спряха да работят със 
седящи места от момента, 
в който сме затворени … 
Не е много коректно ти 
да си затваряш бизнеса, 
защото нямаш средствата 
да плащаш глоби или ... 
Същото е в София. Като ще 
затваряме заради страх от 
коронавируса, затваряме 
навсякъде, както правят в 
Европа!“

В срок до 7 май Общи-
на Балчик трябва да изгот-
ви план за финансово оз-
дравяване, а до 21 май да 
проведе дистанционно пуб-
лично обсъждане на плана с 
местната общност.

Припомням, че процеду-
ра се открива с решение на 
Общинския съвет от 8 април, 
тъй като според данните от 
годишния отчет за касово 
изпълнение на бюджета, обо-
ротната ведомост, общински 
дълг и постъпленията от на-
лози към края на 2020 г. за 
Община Балчик са налице 
три от условията по Закона 
за публичните финанси за 
определяне на общини с фи-
нансови затруднения.

Кметът на Белия град Ни-
колай Ангелов разясни, че 
събираемостта на данъци-
те е около 70 на сто, един-
ствено м.г. данък МПС е под 
това ниво с два-три процента. 
Справката към общинския 
бюджет за просрочените за-
дължения показва, че в края 
на 2020 година те са около 3 
милиона лева и са основно за 
текуща издръжка и 870 хиля-
ди капиталови разходи. Тях-
ното погасяване е заложено 
през тази годинапо утвърден 
план-график, съобщи корес-
пондентът на Радио Варна 
Албена Иванова.

„Ние от години винаги сме 
с неразплатени задължения. 
За първи път излязохме и 
под средната събираемост на 
данъците в България, с около 
процент. Това е причината да 
влезем в графата общини със 
затруднения. Заради лошите 
финансови резултати през 
2020 не можем да покрием 
задълженията, но те не са 

толкова належащи“, обясни 
още кметът Ангелов.

Предвижда на втора се-
сия през април да влезе про-
ектопредложение за въвеж-
дане на т.нар. „синя зона“ за 
паркиране в Балчик и Кране-
во. Заложено е още да запо-
чне изграждането на приют 
за безстопанствени кучета. 
В бюджета са записани и 200 
хиляди лева за рехабилитация 
на античния храм на Кибела, 
за който обаче все още не е 
взето решение къде да бъде 
изместен.

Комедията „Женско цар-
ство“ от Ст. Л. Костов ше бъде 
представена на 

21 април, от 19.00 часа, в 
камерната зала на ДТ „Йордан 
Йовков“. Режисьор е Стефан 
Спасов, участват: Красимир 
Демиров, Татяна Христова, 

Владимир Трендафилов, Мария 
Генова, Филип Янев, Любов 
Николова, Валентин Андреев - 
Рафе и Валентин Георгиев. 

Преди началото на дейст-
вието в тази пиеса един сво-
енравен Бог е взел странно 
решение – мъжете да загубят 
своята сила и да я предадат на 
жените, т.е. мъжете изцяло да 
поемат домакинската работа, 
отглеждането на децата, а же-
ните да станат глави на семей-
ства и да поемат управление-
то на общината... Ролите са 

обърнати – мъжете са слабия 
пол – те се оплакват, хленчат и 
са обект на сексуален тормоз, 
а жените пият, бият, ухажват 
агресивно и злоупотребяват 
с властта... Опак свят, който 
може и да помогне на двата 
пола да се поучат от грешките 

си, а може и да не помогне... 
„Не намирам друг скрит 

смисъл или по-дълбоки посла-
ния, а може би не съм доста-
тъчно проникновен да ги видя. 
За мен тук става въпрос за 
забавление. Другият важен 
въпрос е мярката, качеството 
и изобретателността в това 
забавление...“ – казва режи-
сьорът Стефан Спасов. 

За информация и билети: 
Билетен център на ДТ“Йордан 
Йовков“ /от 9.00 до 18.00 часа/ 
и на тел: 058/ 605 573. 
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Футболистите на Светка-
вица (Търговище) допусна-
ха да бъдат победени у до-
ма с минималното 0:1 от
Септември 98 (Тервел). На
стадион "Димитър Бурков"
гостите поднесоха изнена-
дата на 22-ия кръг на Се-
вероизточната трета лига,
надигравайки категорично
домакините и в двете час-
ти на мача, информира
sportal.bg. Играчите на
Септември 98 (Тервел) все
още не са изпитали горчи-
вината от загубата в дву-
боите от пролетния дял на
първенството.

В Търговище още в на-
чалото гостите създадоха
много положения пред вра-
тата на Костадин Иванов,
но пропуските на Емре
Акиф, Мартин Кирилов и
Денис Кадир запазиха ну-
левото равенство до 30-ата

минута. Веднъж дори гре-
дата помогна на стража на
Светкавица след центри-
рането в 23-ата минута на
Емре Акиф. В 31-ата ми-
нута при бърза атака от-
ляво Симеон Митев нах-
лу мощно в наказателно-
то поле на домакините и
с плътен удар превзе
вратата им за 0:1. До
края на полувремето гос-
тите имаха още две чис-
ти положения, пропусна-
ти от нападателите им.

През втората част два-
та отбора отново заигра-
ха на доста високи оборо-
ти. И пред двете врати се
заредиха критични ситуа-
ции, но все безрезултат-
ни. Така след по-добра иг-
ра Септември 98 (Тервел)
съвсем заслужено спече-
ли поредните 3 точки на
чужд терен.

СЕПТЕМВРИ (ТЕРВЕЛ)
СПЕЧЕЛИ ТРИТЕ
ТОЧКИ В ТЪРГОВИЩЕ

Арда (Кърджали) успя да
се класира за първи път в
своята история на финал за
Купата на България. Това
стана възможно, след като
тимът от Кърджали се на-
ложи с 1:0 като гост на Сла-
вия във втория полуфина-
лен сблъсък от турнира, ка-
то в предишната среща два-
та тима не успяха да си от-
бележат гол. В герой за "си-
ните" се превърна Алекс
Петков, който вкара единс-
твеното попадение в мача.

Повторният дебют на Зла-
томир Загорчич пък се ока-
за доста горчив, след като
"белите" пропуснаха въз-
можността да се класират
за трети финал в последни-
те 10 години и общо 12-и в
историята си. Славия про-
пусна възможността и да
спечели нещо през този се-
зон, тъй като в елита отбо-
рът от столицата се бори за
оцеляване. За Николай Ки-
ров пък това ще е трети фи-
нал за Купата на България,
след като опитният специа-
лист успя да изведе Ботев
(Пловдив) на два пъти
(2016/2017 и 2018/2019) до
същата фаза на турнира.
Той има и един триумф през
2017-а.

Още в 4-ата минута дой-
де и първият удар към една
от двете врати. Той бе дело
на Румен Руменов, който
опита късмета си от далеч-
на дистанция, но топката
мина над напречната греда.
Само минута след това гос-
тите пропуснаха златен
шанс да излязат напред в
резултата. Светослав Вуцов
подаде към Емил Виячки,
който обаче малко преди да
поеме кълбото, се подхлъз-
на и това позволи на Де-
лев да му го отмъкне от кра-
ката. В 7-ата минута Славия
бе много близо до това да
отбележи. След изпълнение
на корнер топката не бе из-
чистена добре и това поз-
воли на Виячки да опита
шут със задна ножица от
точката за изпълнение на
дузпа. За негово съжаление
обаче тя се отклони в стра-
ничния стълб. В 17-ата ми-
нута Спас Делев свали по
прекрасен начин с глава
към Милен Жилев, който от
своя страна опита удар ди-
ректно от воле. Светослав
Вуцов обаче се намеси чу-

АРДА НАДВИ СЛАВИЯ И
СЕ КЛАСИРА ЗА
ИСТОРИЧЕСКИ ПЪРВИ
ФИНАЛ ЗА КУПАТА

десно и не позволи топка-
та да влезе във вратата на
"белите". 10 минути по-къс-
но гостите успяха все пак
да излязат напред в резул-
тата. След центриране от
ъглов удар на Иван Тилев
топката достигна до Алекс
Петков. На младия брани-
тел му бе нужно съвсем
леко докосване, за да от-
клони кълбото към врата-
та на Вуцов и да открие
за 1:0. В 43-ата минута
столичани получиха пра-
вото да изпълнят дузпа.
След изпълнение на ъг-
лов удар топката бе из-
чистена и така тя отново
попадна в краката на Ра-
ди Кирилов. Офанзивни-
ят футболист навлезе в
наказателното поле и
финтира Милен Желев.
Защитникът на Арда оба-
че спъна Кирилов, който
се строполи в пеналтери-
ята и спечели наказате-
лен удар за своя отбор.
С изпълнението се нагър-
би опитният Димитър Ран-
гелов, който стреля пре-
калено слабо в долния
ляв ъгъл и не затрудни
особено Иван Краджов.

В 52-ата минута Спас
Делев получи добро диа-
гонално подаване надяс-
но, след което успя рязко
да смени посоката и да
навлезе в наказателното
поле на домакините. Шу-
тът му обаче по земя не
сложи под изпитание Ву-
цов, който безпроблемно
улови кълбото. В 73-ата
минута Владислав Узунов
отправи много силен и ко-
варен удар от пряк свобо-
ден удар, който летеше
право към ъгъла на врата-
та на Иван Караджов.
Стражът обаче успя да се
намеси по прекрасен на-
чин и с върха на пръстите
си отклони кълбото. До
края на мача отборът на
Славия бе този, който тър-
сеше повече попадението,
но до по-сериозна ситуа-
ция не се стигна.

Така отборът на Злато-
мир Загорчич ще продъл-
жи единствено борбата си
за оцеляване в елита. Ар-
да пък ще чака един из-
между ЦСКА-София и Лу-
догорец, които снощи иг-
раха втория полуфинал на
турнира.

Треньорът на мегазвезда-
та в тениса Серина Уилямс
и бивш наставник на Гри-
гор Димитров - Патрик Му-
ратоглу, иска да работи с
10-годишната сензация Те-
одор Давидов. Талантът
впечатли всички с неверо-
ятната способност да играе
еднакво добре с лявата и с
дясната ръка и с победите,
които жъне в детските тур-
нири. Специалисти от ран-
га на Брад Гилбърт и Пол
Макнами предричат бляска-
во бъдеще на Теодор.

Френският треньор има
академия в Париж и е нап-
равил опит да се свърже с
родителите на Тео. "Преди
няколко дни се обади мой
приятел - сподели за "Бъл-
гария Днес" бащата на Тео
Давидов - Калин. - Чрез
друг негов познат, който е
мениджър на братята Боб и
Майк Брайън, се разбра как
Муратоглу иска да приказ-
ва с нас. Все още не сме
се чули."

Интерес към младия тени-
сист проявява и академия-
та на IMG във Флорида, ко-
ято продължава да се ръ-
ководи от Ник Болетиери.
Легендата е работил през
годините с Андре Агаси, Ма-
рия Шарапова, сестрите Уи-
лямс, Мартина Хигинс, Мо-
ника Селеш и още куп звез-
ди. "Първоначално имахме
планове да се готвим в IMG.
Те се свързаха с нас. Пред-

ТРЕНЬОРЪТ НА СЕРИНА ИСКА
ДА РАБОТИ С БЪЛГАРЧЕ

ложиха ни да тренирам
Тео в тяхната академия.
Бяха готови да му осигу-
ряват кортове и спаринг
партньори - добавя Калин
Давидов. - Покрай панде-
мията нещата се размиха.
Те са доста консерватив-
ни. Затворени са за вън-
шни хора. Тази година ня-
ма да се случи. Имаме
контакти с по-малка ака-
демия във Флорида. Те-
нис директорът е добър
треньор. Казва се Ашли
Хобсън. Работил е с
Аманда Кьотцер, която е
стигала до Топ 5. Негови
състезатели са с победи
над Пийт Сампрас и Дже-
нифър Каприати."

Именно таткото е идео-
логът на рядко срещания
стил на игра, при който се
използват лявата и дясна-
та ръка за изпълнение на
сервис и форхенд. 42-го-
дишният Калин е бивш
елитен състезател по во-
лейбол. Неговият баща То-
дор е първият треньор на
дългогодишния национал
Теодор Салпаров.

Тео Давидов е роден в
България, но много малък
заминава за Колорадо.
Неговите родители се ус-
тановяват зад океана и с
много усилия изграждат
малък семеен бизнес, чи-
ято цел е да помогне за
израстването на техния
син в спорта.

СЕВЕРОИЗТОЧНА ТРЕТА ЛИГА

ВРЕМЕННО КЛАСИРАНЕ
 1. Спартак (Вн) 21 16 4 1 61:8 52
 2. Светкавица 21 15 0 6 53:18 45
 3. Черноморец 20 13 3 4 50:19 42
 4. Шумен 2007 21 13 2 6 47:29 41
 5. Лудогорец III 20 12 3 5 56:16 39
 6. Септември 21 12 3 6 41:21 39
 7. Дунав (Рс) 20 11 2 7 37:25 35
 8. Устрем (Дон) 21 11 2 8 41:31 35
 9. Черноломец 21 10 3 8 46:28 33
10. Доростол 21 9 2 10 24:38 29
11. Ботев (НП) 20 5 3 12 21:48 18
12. Спортист 21 5 1 15 23:66 16
13. Тополи 2010 21 4 1 16 19:48 13
14. Интер (Дч) 21 1 1 19 16:91 4

ПРОГРАМА ЗА XXIII КРЪГ
17 април 2021 г., събота, 16:00 ч.
Светкавица (Търговище) - Дунав (Русе)
Септември 98 (Тервел) - Черноломец 1919 (Попово)
Доростол (Силистра) - Черноморец (Балчик)
18 април 2021 г., неделя, 16:00 ч.
Спартак 1918 (Варна) - Тополи 2010 (Тополи)
Спортист 2011 (Г. Тошево) - Лудогорец  III (Разград)
Интер (Добрич) - Ботев (Нови пазар)
Устрем Д (Дончево) - Кубрат 2016 (Кубрат) - сл.
Шумен 2007 (Шумен) - почива

РЕЗУЛТАТИ - XXII КРЪГ
Дунав (Русе) - Черноморец (Балчик)  . . . . . . . . 1:0
Ботев (Нови пазар) - Шумен 2007 (Шумен)  . . . 1:2
Светкавица (Търговище) - Септември 98 (Тервел) 0:1
Кубрат 2016 (Кубрат) - Доростол (Силистра)0:3 сл.
Лудогорец III - Интер (Добрич)  . . . . . . . . . 10:0
Тополи 2010 (Тополи) - Спортист 2011 (Г. Тошево) 1:2
Черноломец 1919 (Попово) - Спартак 1918 (Вн) 2:2

Единственият българин
в тенис елита Григор Ди-
митров постигна втора
победа на турнира от се-
риите "Мастърс" в Мон-
те Карло, като срази със
7:6(3), 6:4 коравия фран-
цузин Жереми Шарди за
1 час и 43 минути игра.
Ако по-късно днес /вче-
ра/ Рафаел Надал се
справи с Федерико Дел-
бонис, то отново ще гле-
даме битка между Гри-
гор и Краля на клея в
Княжеството.

Гришо поведе с ранен
пробив в първия сет, но
към края му зачести с
неточностите в играта и
трябваше да разчита на
тайбрека, за да дръпне
в резултата. Шарди от

ГРИГОР ДИМИТРОВ СЕ
ПРЕБОРИ С КОРАВИЯ
ШАРДИ И ОЧАКВА
НАДАЛ В МОНТЕ КАРЛО

самото начало разчи-
таше на прекомерен
риск и постоянно тър-
сене на линиите, кое-
то му даде възмож-
ност да се задържи в
мача, но накрая по-го-
лямата класа на бъл-
гарина се оказа реши-
телна. Димитров вече
има 4 победи в 6 ма-
ча с 53-ия в светов-
ната ранглиста фран-
цузин. Евентуален
сблъсък с Надал би
бил трети пореден за
тях в Монте Карло, ка-
то през 2018-а се
срещнаха на полуфи-
налите, а през 2019-а
Матадора се наложи
над съперника си в
третия кръг.

www.centersport.org

В центъра на спортния
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ВСЕ ПОВЕЧЕ МЛАДИ ХОРА 
ОТ ДОБРИЧ ЖЕЛАЯТ ДА 
СТАНАТ ДОБРОВОЛЦИ

Това сочат данните в 
отчета на Община Добрич 
в изпълнение на Национал-
ната стратегия за младе-

жта. Целта на политиката 
за развитие на добровол-
чеството сред млади-
те хора, е да се осигури 
подходяща обстановка за 
доброволческа дейност в 
организацията и да се съз-
даде подходяща обществе-
на среда за развитието му. 
Над 200 млади хора през 

КУЛТУРНИ АКЦЕНТИ
15 април, 14.00 ч., FB: Младежки център – Добрич. 

#YogaTribeYouthCenterDobrich. Асана на седмицата. 
Организатор: Младежки център – Добрич.

16 април, 10.00 ч., FB: Младежки център – Добрич. #За-
едноСъсСилви. Работилница „У дома“

14.00 ч., FB: Младежки център – Добрич. #ЗаедноСБе-
ниИЮри. „Танцувайте хорце от сърце“.

Организатор: Младежки център – Добрич.
16 април, 19.00 ч., Драматичен театър „Йордан Йов-

ков“ – камерна зала. Спектакъл „Женско царство“ от 
Ст. Л. Костов на Драматичен театър „Йордан Йовков“. 
Режисьор Стефан Спасов. Участват : Красимир Демиров, 
Татяна Христова, Владимир Трендафилов, Мария Генова, 
Филип Янев, Любов Николова, Валентин Андреев – Рафе 
и Валентин Георгиев. Организатор: Драматичен театър 
„Йордан Йовков“.

16 април, 19.00 ч., Зала „Добрич“. Моноспектакъл „Мъж-
ка задушница“ на Николай Урумов по романа „Видрица“ 
на поп Минчо Кънчев. С участието на Светла Петкова. 
Режисьор Емил Бонев. Сценография и костюми Виолета 
Радкова. Музика Пламен Мирчев-Мирона. Организатор: 
ЧИА.

17 април, 11.00 ч., Център за защита на природата и 
животните – Добрич. Куклен спектакъл „Червената шап-
чица“ на Държавен куклен театър „Дора Габе“. Постано-
въчен екип: Петър Петков, Веселин Анев. Организатор: 
Държавен куклен театър „Дора Габе“ – Добрич.

18 април, 11.00 ч., Държавен куклен театър „Дора Габе“ 
– Добрич. Куклен спектакъл „Бременските музиканти“ по 
Братя Грим на Държавен куклен театър „Дора Габе“ – До-
брич. Режисьор Леонард Капон. Музика Веселин Койчев. 
Худ. ателие Елисавета Качулева. Участват: Мила Боянова, 
Росен Радев и Валентин Иванов. Организатор: Държавен 
куклен театър „Дора Габе“ – Добрич. НДТ

миналата година участваха 
в различни благотвори-
телни кампании, които се 
организираха от Община 

Добрич и партньори. Жела-
нието на младите хора е да 
помагат и да бъдат активни 
в доброволчеството и него-
вата мисия. Важна роля за 
благородната мисия имат 
доброволците от Младежки 
център Добрич, които се 
включват активно във всич-
ки кампании. Сред кампа-

ниите, които се проведоха 
през 2020 г. са: на Нестле 
„ЗАЖИВЕЙ Активно“ за из-
граждане на комбинирана 
площадка за лица с увреж-
дания, Акция за събиране 
на пластмасови кофички 
– в подкрепа на СП „Чуд-
ната градина”, „Коледно 
вълшебство сътвори“ и др. 
Те целят младежите да се 
чувстват пряко ангажирани 
и с личен пример да споде-
лят доброволчеството със 
своите връстници.

Заедно с доброволо -
чеството Община Добрич 
работи и за формиране на 
гражданска активност у 
младите хора. Целта е да се 
развиват мислещи,можещи 
и успели млади хора, кои-
то имат ресурси сами да 
се справят и да решават 
възникналите пред тях жи-
тейски проблеми, задачи и 
предизвикателства. Важно 
значение в това отношение 

имат училищата. Основна-
та им цел е да образоват, 
възпитават и социализират 
младите хора. Сред прио-
ритетите са формиране на 
активна гражданска пози-
ция и социална култура у 
учениците, която включва 
знания за демократичните 
ценности и институции в 
съвременното общество, 
механизмите и процедури-
те във всяка демократична 
общност, както и овладя-
ване на умения за тяхното 
прилагане.

Освен разработени теми 
и дискусии за участието 
на младите хора в общест-
вено значимите процеси в 
Добрич, са организирани 
инициативи с различна те-
матика, участия в Дни на 
ученическото самоупра-
вление, онлайн срещи, раз-
работени са проекти „Свят 
и личност“, Академия за 
гражданско участие и др.

На 22 и 23 април 2021 г. 
(четвъртък и петък) „Ел-
техресурс” АД, съвместно с 

Община Каварна, организи-
рат кампания за събиране 
на излязло от употреба 
електрическо и електрон-
но оборудване във всички 
населени места на терито-
рията на община Каварна.

Гражданите и фирмите 
могат да се освободят от 
неработещите си елек-
троуреди, като в срок до 
21.04.2021 г. подадат заяв-
ка за извозване на безпла-
тен национален телефон 

0800 14 100  и на моб.тел. 
0885 77 00 41, както и на 
електронен адрес order@

makmetal.eu.
Заявки за извозване мо-

гат да се подават и в Об-
щина Каварна на тел. 0570/ 
8 18 29 и на електронен 
адрес ekologia@kavarna.bg. 
или в кметствата на населе-
ните места.

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

Община Каварна съоб-
щава, че на 17 април /събо-
та/, от 9:00 ч. до 15:00 ч., на 
площада пред Катедрален 
храм „Св. Успение Бого-
родично“ в град Варна ще 
се проведе кампания по 
предаване на пластмасови 
капачки.

Всички желаещи могат да 
предат събраните от тях ка-
пачки на посочените дата, 
място и час, като капачките 
трябва да бъдат поставени 
в торби, чували или кашони

Капачките ще бъдат пре-
дадени за рециклиране, а 
със събраните средства ще 

бъде закупена медицинска 
апаратура  в помощ на от-
деленията по неонатология, 
родилните отделения  и 
детска хирургия, в които се 
лекуват деца от цяла Севе-
роизточна България.

Във връзка с усложне-
ната епидемиологична об-
становка по отношение 
разпространението на 
COVID 19, организатори-
те призовават по време 
на кампанията да не бъ-
дат водени деца, както и 
стриктно да бъдат спазва-
ни всички противоепиде-
мични мерки.

Апел към жителите на Кавар-
на е публикуван от името на 
общинската администрация: 
Уважаеми съграждани, във 
връзка с настъпващия про-
летен сезон, предстоящите 
християнски празници – Лаза-
ровден, Цветница, Възкресение 
Христово и 6 май – празник на 

гр. Каварна, на територията на 
община Каварна ще се извър-
ши пролетно почистване.

Призоваваме всички граж-
дани, учреждения и фирми да 
вземат активно участие, като 
почистят прилежащите терени 
на жилищните и администра-
тивните си сгради и междубло-
кови пространства.

Събраните отпадъци да бъ-
дат поставяни в чували, които 
да бъдат оставени до контей-
нерите за  битови отпадъци. 
Община Каварна ще осигури 
своевременното прибиране 
на събраните около съдовете 
отпадъци.

Напомняме Ви, че съгласно 
чл. 44, ал. 1 от Наредба № 1 за 
осигуряване на обществения 
ред, опазване на околната сре-
да и собствеността на терито-
рията на община Каварна под-
държането на естетическия вид 
и чистотата по отношение на 
производствени, администра-
тивни, обществени и жилищни 
сгради и др. имоти, се осигуря-
ва от собствениците или наема-
телите на имотите в периметър 
минимум 3 метра около обекта. 
Като за неизпълнение на раз-
поредбата, виновните лица 
носят административно – на-
казателна отговорност – глоба/
имуществена санкция в размер 
от 50 до 100 лв.

Нека с общи усилия да запа-

Решение № 255 от Протокол № 24 от 
23.03.2021г. на Общински съвет Каварна
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 8 , 

ал. 1 от ЗОС, чл.85, ал.1, т.1, ал.4, ал.5 и ал.6 от Наредба № 2 на Общински 
съвет – Каварна за реда на придобиване, управление и разпореждане с об-

щинско имущество, Общински съвет – Каварна, реши:
I. Дава съгласие да се отдадат под наем поземлени имоти от общинския поземлен фонд 

с трайно предназначение на територията: земеделска, чрез публичен търг за срок от 3 /
три/ стопански години по землища както следва:

1. Землище с. Войниково, общ. Тервел с начална тръжна годишна наемна цена на декар 
– 80,00 лв. /осемдесет лева/.

№ АОС №/ дата Вид и описание на имота Кат.
Площ на 
имота  /
дка/

1. 2707/
10.10.2018г.

Поземлен имот с идентификатор 11911.149.2 
по КККР на с. Войниково, общ. Тервел и 
Начин на трайно ползване -нива

4 57,016 дка

2. 2708/ 
10.10.2018г.

Поземлен имот с идентификатор 11911.121.7 
по КККР на с. Войниково, общ. Тервел и 
Начин на трайно ползване -нива

3 35,020 дка

2. Землище с. Селце, общ. Каварна с начална тръжна годишна наемна цена на декар – 
80,00 лв. /осемдесет лева/.

№ А О С  № / 
дата Вид и описание на имота Кат.

П л о щ 
на имота  
/дка/

1. 2703/
27.09.2018г.

Поземлен имот с идентификатор 
66113.28.10 по КККР на с. Селце, общ. Ка-
варна и Начин на трайно ползване -нива

3 7 , 8 0 6 
дка

3. Землище гр. Каварна с начална тръжна годишна наемна цена на декар – 80,00 лв. /
осемдесет лева/.

№ АОС №/ дата Вид и описание на имота Кат.

П л о щ 
н а 
имота  /
дка/

1. 2285/
25.04.2013г.

Поземлен имот с идентификатор 
35064.119.11 по КККР на гр.  Каварна 
и Начин на трайно ползване  - лозе

3 6,001 дка

 
II. Предоставянето под наем да е в условие на публичен търг с явно наддаване, съгласно 

Наредбата за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за пре-
доставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Каварна, 
за срок от 3 (три) стопански години.

 III. Решението да се обяви на електронната страница на община Каварна, в един местен 
и един регионален вестник.

 IV. Възлага на кмета на община Каварна да извърши последващите съгласно закона 
действия.

КАМПАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ 
НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА 
ЕЛЕКТРИЧЕСКО И 
ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ

КАМПАНИЯ ЗА 
СЪБИРАНЕ НА КАПАЧКИ

ОБЩИНА КАВАРНА ОРГАНИЗИРА 
ПРОЛЕТНО ПОЧИСТВАНЕ

зим природата чиста и да на-
правим нашия град по-красив, 
зелен и приветлив!
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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

ПРОДАВАМ дворно 
място 1200 кв.м. в Гаази 
баба. Цена по договаря-
не. Тел.: 0886 762 469. 
16-20

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

**КУПУВА

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛ-
СКА земя в Ловешка 
и Плевенска области. 
Купува части от не-
разделени, неуредени 
и спорни имоти. Тел. 
0886 733 429

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

КУПУВАМ ГАРСОНИ-
ЕРА "Дружба" 2, "Дуна-
вите" или Градски парк. 

КУПУВАМ зем. земя 
без посредник в с. Ляс-
ково или района. Тел. 
0888 385 559.

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Продавам  място  в 
гр. Каварна - 700 кв. м, 
намира се  на „България“ 
44 „а“, тел. за  връзка: 
0884211707л 2-5

Продавам  къща  в 
с.  Телериг  обл. До-
брич, тел. за  връзка: 
0895463948л 2-5

Продавам къща с двор-
но място от 1.5 дка в с. 
Малка Смолница. Тел. 
0886 402379. 2-5

Продавам 3.5 дка нива 
в с. Малка Смолница. 
Тел. 0886 402 379. 2-5

ПРОДАВАМ 350 кв.м 
овощна градина в с. Пла-
чи дол. За контакти: 058/ 
834317; 0877 834317. 5-5

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

Продукти: агнешки дреболии 500 г -дроб и чревца,  пресен лук 3 
стръка,  морков 1 бр,  олио 3-4 с л,  сол на вкус,  ориз 3 пълни с л,  
черен пипер,  червен пипер 1/2 ч ч,  застройка,  жълтък 1 бр,  кисело 
мляко 2 с л,  пресен джоджен,  риган

Начин на приготвяне:
Агнешките чревца се обръщат с обелена гладка пръчка и се изми-

ват много добре на течаща вода. Поставят се в тенджера заедно с 
агнешкия дроб, заливаме със студена вода и варим до полуготовност.

Пяната при варенето се изхвърля,  бульона се запазва,  дреболиите 
се отцеждат и нарязват на кубчета и се връщат в бульона,  течността 
е около 1 литър и половина. Моркова се почиства и нарязва, добавя се 
в чорбата.Измива се ориза,  сипваме в тенджерата и варим до готов-
ност. В тиган се загрява олиото и запържваме ситно нарязан пресен 
лук да омекне,  снема се от котлона и разбъркваме с червения пипер.

Сипва се в чорбата,  разбърква се и овкусяваме със сол и черен 
пипер Приготвя се застроика от разбит жълтък с кисело мляко,  може 
и цяло яйце. Разбърква се с малко от топлия бульон и се връща във 
чорбата. Накрая се прибавят подправките щипка риган и задължи-
телно пресен джоджен нарязан ситно. Поднасяме топла чорбата,  
вкусът е уникален!

Агнешка чорба "Вили"

КАК МУЗИКАТА ВЛИЯЕ НА НАСТРОЕНИЕТО НИ?
Музиката винаги е имала 

силно въздействие върху 
хората. Тя може да подо-
бри настроението ни, така 
и да ни натъжи. Всичко за-

виси от конкретния човек, 
защото една песен може 
да има различно влияние 
върху всеки от нас.

Едва ли има някой, който 
музиката да не е докос-
нала по някакъв начин. 
Тази форма на изкуство в 
нейните различни стило-
ве е мощен инструмент, 
който влияе върху начина, 
по който се чувстваме. 

Ефектите на музиката са 
дълбоки и могат да окажат 
влияние върху психическо-
то ни състояние. По какъв 
начин се случва това?

Позитивно: Приятно е
Със сигурност се сещате 

поне за няколко момента, 
в които с подходящата 
музика сякаш реалността 
изглежда още по-хубава? 
Приятната музика може 
да подобри настроението 
ни, тъй като тя активира 
отделянето на допамин в 
мозъка ни и ни кара да се 
чувстваме по-щастливи.

Неутрално: Задействане 
на емоции

Когато гледате отново 
филм, обърнете специално 
внимание на музиката в 
него и по-специално в сце-
ните, когато тя неслучайно 
се появява. Ако динамич-
ното или пък драматично 
действие не е в комби-
нация с музика, няма да 
е толкова въздействащо, 
нали така? Това е така, 
тъй като музиката влияе на 
емоциите ни.

Негативно: Може да ни 
натъжи

Когато чуете определена 
песен, която свързвате с 
дадено събитие или човек, 
тя може или да ви разве-
сели, или да ви натъжи – в 
зависимост от емоциите, 
които са обвързани. Често 
срещано е, когато човек 
се чувства зле, да слуша 
тъжни песни, които резо-
нират с настоящето му 
състояние. И макар това 
да бъде начин за прера-
ботване на негативните 
чувства, той действа, само 
ако се прилага временно. 
Тъжната музика помага 
на човек да „облече“ емо-
циите, които изпитва и да 
потвърди болката, която 

изпитва. В дългосрочен 
план обаче подобно пове-
дение може да доведе до 
попадане в порочен цикъл 
на депресия.

Позитивно: Намаляване 
на безпокойството

Музиката е чудесен на-
чин за релаксация. Един-
ственото, което е необ-
ходимо, е да подберете 
правилните мелодии за 
вас, които ще ви помогнат 
да се отпуснете и да ре-
лаксирате. По този начин 
ще намалите нивата на 
безпокойство, което често 
е „продукт“ на стреса и 
завишеното производство 
на хормона кортизол.

Отрицателно: Изкривява-
не на реалността

Както вече стана ясно, 
музиката има огромно въз-
действие върху нас. Тя е 
способна да ни накара да 
видим света по по-положи-
телен начин, сякаш всичко 
придобива по-ярки цветове 
– въпреки обстоятелства-
та, които остават непроме-
нени. Негативната страна 
на това влияние е фактът, 
че музиката може да ни 
накара да възприемем и 
интерпретираме нещо по 
неправилен начин.

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. 9-10

ДАВАМ ГАРАЖ ПОД 
НАЕМ, ул. "Св.Св. Кирил и 
Методий“ N 38, за търгов-
ска цел. Тел.: 0898731112.

ДАВАМ под наем обза-
веден и функциониращ 
магазин за хранителни 
стоки в центъра на с. Ца-
ревец. 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 ши-
рок център, подходящ 
за репетиции на рок 
група. Тел. 0899868151 
или 0899 115945.

УСЛУГИ

ВиК УСЛУГИ, ГАРАН-
ЦИЯ. Тел. 0885187183.

ПОСТАВЯНЕ на газов 
инжекцион с монтаж 
- 800 лева. Тел. 0898 
421941.

РАБОТА

ТЪРСЯ почасова ра-
бота. Тел. 0885 886115.  
 в

РАЗНИ

Купувам руски монети 
от царско време до ден 
днешен, монети на ГДР и 
ГФР до 10 марки и таки-
ва юбилейни, български 
облигации от държавни 
земи.Цена по споразуме-
ние. Тел. 0897 757 963. 3-8

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 
 9-10
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дин празнува утре 
рожден ден – Алек-
сандър Ташев. Да 
е здрав, да радва 
мама Вили и татко 
Ташо със шестици, 
успехи и усмивки! 

ЧЕСТИТ РОЖДЕН 
ДЕН казваме с обич 
в аванс на Мария 
Дончева, една от 
сърцатите дами на 
клуб „Майчина гри-
жа“, която празнува 
на 17 април. Нека е 
здрава, нека в живо-
та й да има светли-
на и хармония, нека 
децата и внуците й 
продължат да бъдат 
нейна обич и гор-
дост. И нека сторе-
ното от нея добро й 
се връща стократно!

РОЖДЕНИК на 17 
април е приятелят 
на По-добрия вест-
ник Герасим Гераси-
мов. На утвърдения 
педагог желаем от 
сърце здраве, обич, 
уважение, щастие 
у дома и благодар-
ността на безброй 
успели млади хора, 
у които е запалил 
искрата на любозна-
телността!

ПОЗДРАВИ към 
столицата отправя-
ме в аванс на г-жа 
Керанка Манковска, 
която празнува рож-
ден ден на 18 април. 
Да е здрава, да й 
се случват хубави 
неща, да има много 
поводи за усмивка и 
да се радва на мно-
го добри приятели й 
желаем ние от НДТ, 
както и добротвор-
ките от клуб „Майчи-
на грижа“!

РОЖДЕН ДЕН на 
18 април – в Меж-
дународния ден за 
опазване паметни-
ците на културата, 
празнува завежда-
щият фонда в от-
дел „Нова и най-но-
ва история“ в РИМ 
Живко Марков. Да 
е здрав, да се радва 
на уважение и обич 
и да бъде все така 
ентусиазиран и все-
отдаен в работата 
си му желаем ние 
– неговите приятели 
от НДТ! 

ИМЕН ДЕН на 18 
април празнуват 
всички с имена Вик-
тор и Виктория. За 
здраве, за щастие 
и за сбъднати мечти 
са нашите пожела-
ния към именниците 
с победно име!

Ч Е С Т И Т  Р О Ж -
ДЕН ДЕН в аванс 
казваме на Христо 
Христов - общин-
ски съветник от МК 
ГЕРБ(СДС) в Кавар-
на, който празну-
ва на 19 април. За 
здраве и активна 
робота в полза на 
хората от община 
Каварна са пожела-
нията на НДТ!

ОВЕН – Ще поставите начало на ползот-
ворно сътрудничество или връзка с човек, 
от което ще останете особено доволни. 
Нуждите на близък човек ще ви накарат да 
потърсите решения, с което ще го изнена-
дате приятно.

ТЕЛЕЦ – С разум и прагматична насоче-
ност ще следвате намеренията си. За някои 
те са свързани с делови срещи и подготовка 
на нов проект, други ще работят по вече 
утвърдена програма.

БЛИЗНАЦИ – Ще се заемете с делата си, 
служебни или лични, те са важни със сроко-
вете и значимостта им за вас. Повечето от 
знака ще заложат на умението си да комби-
нират и да намират по-пряк път към успеха.

РАК – Започвате седмицата в добра кон-
диция и жизнен тонус. Полезни срещи и кон-
такти ще ви подготвят за предстояща изява, 
заложете на професионализма си. Бъдете 
сговорчиви и покажете уважението си.

ЛЪВ – Ще ви занимават лични въпроси, 
уреждане на предстоящо пътуване и на 
документи, свързани с бъдещ проект. Във 
връзка с предстояща изява ще се заемете с 
подобряване на квалификацията си.

ДЕВА – Изпълнени сте с добри мисли, 
както за себе си, така и за хората около 
вас. Това ви позволява да се изявите с най-
добрите си качества, с които неминуемо 
ще оставите добро впечатление от себе си.

ВЕЗНИ – Началото на работен проект 
ще ви натовари с много отговорности, но и 
даде възможност да покажете умения си. 
Високите ви изисквания могат да стреснат 
някои около вас, но е сигурно, че ще ви се 
доверят.

РИБИ – С предвидливите си и точни 
действия ще си спестите главоболия и ще 
придвижите напред развитието на важен 
за вас въпрос. Шумът и суетата ви отегча-
ват и ще търсите по-тихо място за отмора 
вечерта.

СКОРПИОН – Много от емоциите ви днес 
са свързани с хора, с които имате неизяс-
нени взаимоотношения. Бъдете открити и 
прями, за да ви бъде по-лесно. Бизнес-ин-
тересите ви също ще бъдат подложени на 
изпитание.

СТРЕЛЕЦ – Изяснете си нещата, които ви 
смущават и не им позволявайте да влияят 
на отношенията ви. В службата бъдете тър-
пеливи, дори и обстоятелствата да са срещу 
вас. Работата и вие ще спечелите повече.

КОЗИРОГ – Очакванията ви за развитието 
на личен въпрос ще се сбъднат и с тях ще 
подобрите настроението си. Решени сте да 
оставите в миналото много от нещата, които 
ви причиняваха тревоги и стрес.

ВОДОЛЕЙ – Ще се съобразите с изис-
кванията към себе си и показвайки профе-
сионализма си, ще работите по задачите. 
Каквото зависи от вас ще бъде направено, 
за да сте актуални и в крак с новостите.

ХОРОСКОП НА НДТ

- Сортирах летните дрехи в три групи - "Безнадеждно", "Има надежда" 
и "Бива". -  Ники от Крапец но не тази, за която си мислите

ШВЕЙЦАРСКА МОНЕТА ПОСТАВИ РЕКОРД НА ГИНЕС КАТО 
НАЙ-ДЪЛГО ИЗПОЛЗВАНАТА 
В ОБРАЩЕНИЕ 

Швейцарската монета от 
10 сантима е вписана в Кни-
гата на рекордите на Гинес, 
тъй като двете й страни не 
са променяни от 1879 годи-
на - по-дълго от всяка друга 
монета, която е в обраще-

ние в света в момента, 
предаде ТАСС.

Монетите от 1879 
година, които все 
още са в обращение, 
изцяло са запазили 
годността си и са за-

конно платежно средство, 
посочва в комюнике монет-
ният двор на Швейцария.

Използвана вече 140 го-
дини без промени, моне-
тата от 10 сантима е впи-
сана в книгата с рекорди 
като "най-старата монета 
в света, която все още е в 
обращение".

В Книгата на рекордите 
на Гинес е включена и 
златна възпоменателна мо-
нета, пусната от швейцар-
ския монетен двор, с лика 
на гениалния физик-теоре-
тик Алберт Айнщайн. Тя е 
призната за най-малката 
възпоменателна монета в 
света с диаметър само 2,96 
милиметра и тегло 0,063 
грама.

СВЕТСКА КЛЮКА
РОЖДЕНИЧКА утре 

е известната добри-
чка гинеколожка д-р 
Калина Дянкова. Да 
е здрава, да има мно-
го поводи за усмивка 
и да продължава да 
„пали“ стотиците ус-
мивки по лицата на 
своите пациентки, 
на които помага да 
дарят живот!

ЧЕСТИТ РОЖДЕН 
ДЕН казваме на юр-
иста Георги Кола-
ров, който празнува 
утре, с пожелания 
за здраве и много 
успехи в добрите му 
начинания!

РОЖДЕНИК утре е 
арх. Красимир Пам-
поров и положително 
ще получи безброй 
поздрави и пожела-
ния за здраве, успе-
хи, творческо вдъх-
новение и  искрени 
приятелства,  към 
които се присъеди-
няваме и ние от НДТ! 

ЕДИН МЛАД госпо-


