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Всеки ден с 
по-добрия 
вестник!

Ще бъде предимно 
слънчево. След обяд от 
запад-югозапад облач-
ността, първоначално 
висока, ще започне да 
се увеличава. Ще духа 
слаб юг-югозападен 
вятър. Дневните тем-
ператури още ще се 
повишат и максималните 
ще бъдат между 19° и 
24°, малко по-ниски по 
морския бряг, в София 
около 20°

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 

ВРЕМЕТО

ПРАВОСЛАВЕН 
КАЛЕНДАР: 25 
АПРИЛ - ЦВЕТНИЦА

"БЕЛИТЕ 
ЛЯСТОВИЦИ 
НА ДОБРУДЖА"

Д-Р ДОБРИН ДОБРЕВ И 
БОЖИДАР ДИМИТРОВ СА 
НОВИТЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ 
В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДОБРИЧ

ГЕРБ-СДС ОСТАВАТ 
В ИЗОЛАЦИЯ

На стр. 6

На стр. 4

На стр. 6

ПРОДАВАМ 
РЕСТОРАНТСКО 
ОБОРУДВАНЕ.
Тел.: 0888 635 368

От „Демократична България“ отказаха сре-
ща с ГЕРб-СДС за подкрепа на правителство-
то на Даниел Митов, предложено от премиера 
в оставка и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов. 
От партията на Слави Трифонов „Има такъв 
народ“ също заявиха, че няма да участват в 
преговори за подкрепа на правителство на 
ГЕРБ-СДС.

При тази ситуаци твърдо се върви ГЕРБ-СДС 
да върнат мандата, даден им по Конституция 
от президента Румен Радев. Бойко Борисов 
каза, че това най-вероятно ще се случи днес 
или утре. 

По Конституция президентът тогава ще 
връчи мандат за съставяне на правителство 
на партия „Има такъв народ“.                                      

НДТ

На стр. 2
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ДЕЛОТО СРЕЩУ ДОБИВА НА
ГАЗ В ДОБРУДЖА ПРИКЛЮЧИ,
ОЧАКВА СЕ РЕШЕНИЕТО НА
СЪДА

Съдия Дари-
на Рачева има
възможност да
остане в исто-
рията на роди-
ната си като
жената, спаси-
ла Добруджа.
Или като преда-
тел да потъне в
ненавистта на
хората. Това е
коментарът на
хората, просле-
дили дългата сага Добру-
джа срещу Русгеоком. От
тези хора е Синтия Недял-
кова, която написа в про-
фила си в социалните мре-
жи, веднага след послед-
ното заседание на съда,
следното: "Бях от шестте
човека, допуснати в съсед-
на зала, за да следим на
екран заседанието на съ-
да в реално време. В на-
чалото нямахме ясен звук,
но след известни усилия от
страна на техниците, успях-
ме все пак да чуваме как-
во се случва. И случваше
се следното: експертизата

Съдийската колегия на
Висшия съдебен съвет из-
бра единодушно с 13 гла-
са "за" съдия Росен Стоя-
нов за втори мандат пред-
седател на Районен съд -
Генерал Тошево.

Росен Стоянов има над
22 години юридически
стаж в органите на съдеб-
ната власт. Започва рабо-
та в системата като сле-
довател в Окръжна след-
ствена служба - Добрич.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС
ЕДИНОДУШНО ИЗБРА РОСЕН
СТОЯНОВ ЗА ВТОРИ МАНДАТ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН
СЪД - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

РАЗКРИХА
ОРАНЖЕРИЯ С
МАРИХУАНА

На 20 април, след прове-
дени оперативно-издирва-
телни мероприятия и про-
цесуално-следствени дейс-
твия, е извършена провер-
ка на частен имот, нами-
ращ се на територията на
област Добрич. От ОД на
МВР не съобщават името
на населеното място, а ин-
формират, че имотът е оби-
таван от 38-годишен мъж.
В хода на проверката са
установени засадени 86
броя растения от рода на
марихуаната, които са из-
зети по надлежния ред.
При последвалите ПСД в
жилището са установени 42
пакетчета със смолисто ве-
щество от вида на нарко-
тичното вещество хашиш с
тегло 80 грама. Открити са
и полиетиленови пликове
със суха тревна маса с об-
що тегло 2 100 грама, реа-
гиращи на наркотичното
вещество канабис. Обита-
телят на имота е задържан
за срок от 24 часа. Мате-
риалите по случая са док-
ладвани на дежурен проку-
рор. Работа по случая про-
дължава.                    НДТ

От 2006г. е назначен за
съдия в Районен съд - Ге-
нерал Тошево, а от
2015г. е избран за пред-
седател на съда. През
февруари 2020г., след из-
тичане на първия му
мандат, е определен за
изпълняващ функциите
"административен ръко-
водител - председател".

Съдия Стоянов има
най-високия ранг в съ-
дебната система "съдия

във ВКС и ВАС". Разглеж-
да граждански и наказа-
телни дела. Непрекъснато
усъвършенства знанията
си чрез участие в широк
кръг от семинари и задъл-
бочено изучаване на дина-
мично променящото се за-
конодателство.

Кандидатурата му за
втори управленски мандат
е подкрепена единодушно
от общото събрание на съ-
диите.

на доктора беше открове-
но признание на опаснос-
тите за здравето, въпреки
опитите на адвокатите на
Русгеоком да го объркат!
Другата положителна нови-
на е, че съдийката този път
се държеше доста безприс-
трастно за разлика от пред-
шестващи заседания. Пред
съда имаше доста хора, а
в залата , където се разви-
ваше действието, бяха за-
интересованите страни, ад-
вокатите, съдия, прокурор
и 4 медии. Около 50 човека
пред съда казаха, че е не-
възможно да се реализира

такава несправедливост,
като лишаването на четвърт
България от вода и поми-
нък! В крайна сметка, след
5 часа дебати, съдията оп-
редели срок от месец за
писмени бележки на стра-
ните и още месец след то-
ва за произнасяне на ре-
шението на съда! Остава
да се надяваме на здравия
разум на съдията, така що-
то да ни отърве от тази на-
паст, наречена Русгеоком!
Кураж, приятели! Господ е
с нас, защото ние сме в
правото си на пълноценен
живот!"

На 21 април, около 01:25 часа, по ул. "Отец Паисий"
в град Добрич е спрян за проверка лек автомобил
"Рено", управляван от 43-годишен мъж. При последва-
лата проверка за употреба на алкохол с техническо
средство, цифровата индикация отчита наличието на
2,76 промила. Мъжът е задържан за срок от 24 часа.

На 20 април, около 22:30 часа, по бул. "Трети Март"
в град Добрич е спрян за проверка лек автомобил
"Опел", нерегистриран по надлежния ред, управляван
от 54-годишен мъж. При последвалата проверка за
употреба на алкохол с техническо средство, цифро-
вата индикация отчита наличието на 2,40 промила.
Задържан е за срок от 24 часа.

На 20 април, около 20:30 часа, е получено съобще-
ние за умишлено увредени стъкла на лек автомобил
"Ауди" и  прозорци на частен имот на територията на
с. Рогозина. НДТ

112 НОВИНИ 27-ГОДИШЕН
ОГРАБИ
СТАРИЦА

На 20 април, около 09:00
часа, е получено съобще-
ние за извършена кражба
в района на бул. "Добру-
джа" в град Добрич, съоб-
щава ОД на МВР. На мяс-
то е установено, че неиз-
вестен извършител - чрез
издърпване, е отнел от
владението на 69-годишна
жена дамска чанта с лич-
ни вещи, документи и су-
мата от 400 лева. Извърши-
телят на деянието е уста-
новен. С полицейска мяр-
ка за срок от 24 часа е за-
държан 27-годишен мъж от
с. Честименско. По случая
е образувано бързо поли-
цейско производство. НДТ

Варненският апелативен
съд отказа да измени най-
тежката мярка за неоткло-
нение, постановена от Доб-
ричкия окръжен съд спря-
мо мъж, обвиняем в дър-
жане на наркотици с цел
разпространение. Сунай
И. първоначално е бил
привлечен като обвиняем
за това, че на 11 март в
Добрич държал 14 пликче-
та с марихуана с тегло

6.89 грама, хапче амфета-
мин и две пликчета с об-
що 8,52 гр метаамфетамин.
По-малко от месец по-къс-
но е бил заловен отново
да разпространява нарко-
тични вещества. При пре-
търсване на дома му е из-
зет амфетамин.

Защитата на Сунай мо-
тивира искането за по-ле-
ка мярка за процесуална
принуда с това, че първо-
начално му е била опре-
делена парична гаранция
в размер на 2 хиляди ле-
ва. Заради невъзможност-
та на семейството да съ-
бере сумата в срок, съдът
го е задържал под стража.

Представителят на Апе-
лативната прокуратура смя-
та, че престъплението е от
такъв вид, който предпола-
га опасност от извършване
на подобно деяние, особе-
но предвид предходното
противоправно поведение
на обвиняемия.

Условно наказание ли-
шаване от свобода за срок
от 1 година с 3-годишен из-
питателен срок ще търпи
31-годишният С.Н., след ка-
то Окръжният съд в Доб-
рич одобри споразумение-
то, постигнатото между об-
виняемия, неговия защит-
ник и прокуратурата.

Съгласно споразумение-
то С.Н. се признава за ви-

УСЛОВНО НАКАЗАНИЕ ЗА ОБВИНЕН В
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НАРКОТИЦИ

новен в това, че през пе-
риода 30 юни - 6 декемв-
ри 2019г., в Балчик, в ус-
ловията на продължавано
престъпление, без над-
лежно разрешително, дър-
жал с цел разпростране-
ние и разпространил на 6
лица високорискови нар-
котични вещества - мари-
хуана и метамфетамин, на
обща стойност 91.21 лева.

Обвиняемият, който е с
чисто съдебно минало, заяви
пред съда, че е подписал доб-
роволно споразумението и
разбира последиците от не-
го. Той приема да плати и
направените по делото раз-
носки в размер на 1079.28 ле-
ва.  Одобреното от съда спо-
разумение е окончателно и
има последиците на влязла в
сила присъда.

 От 21 април до 30 юни
2021 г. се приемат доку-
менти за предоставяне на
краткосрочни кредити на
производителите на пло-
дове и зеленчуци полско
и оранжерийно производ-
ство за реколта 2021 г.
Управителният съвет на
ДФ "Земеделие" отпусна 12
млн. лв. за краткосрочни
кредити. От тях 3 млн. лв.
се разпределят в помощ на
оранжерийното производ-
ство.

Заемите ще се предоста-
вят при лихва в размер на
1.5 % и следва да бъдат по-
гасени до 30 юни 2022 г.

На подпомагане подле-
жат земеделски стопани,
които имат подадено и
приключено заявление по

АПЕЛАТИВНИЯТ СЪД ВЪВ ВАРНА ОТКАЗА
ПО-ЛЕКА МЯРКА ЗА НАРКОДИЛЪР

схеми за обвързано подпо-
магане за плодове и за зе-
ленчуци (полски и/или
оранжерийни),  реколта
2021 г. Градинарите и ово-
щарите трябва да са пода-
вали поне 3 г. назад заявя-
ване за обвързано подпо-
магане за плодове и/или за
зеленчуци (за Кампания
2018, за Кампания 2019 и за
Кампания 2020 г.).

Кредитите се обезпечават
чрез учредяване на особен
залог на бъдещо вземане по
схеми за обвързано подпо-
магане за плодове и зелен-
чуци за 2021 г.

На интернет страницата
на ДФ "Земеделие" са пуб-
ликувани указанията по схе-
мата за кредитиране.

ДФ "Земеделие" - РА

ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА
ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ
КАНДИДАТСТВАТ ЗА
КРАТКОСРОЧНИ КРЕДИТИ

Апелативният съд изтък-
на, че спрямо Сунай И. са
повдигнати две обвинения -
в кратък период от време
след първото привличане, е
извършено и второто дея-
ние, отново свързано с раз-
пространение на наркоти-
ци. Съдебният състав отбе-
ляза, че по време на 5-го-
дишния си престой в Гер-
мания, 8 пъти българинът е
бил наказван с глоби. Че-
тири от осемте нарушения
са за незаконно притежа-
ние на наркотични вещест-
ва. Това означава, че опас-
ността да извърши престъп-
ление е реална.

Тези факти дадоха осно-
вание на настоящата инс-
танция да потвърди задър-
жането под стража на Су-
най И. като единствената
законосъобразна мярка за
неотклонение.

Определението на Апела-
тивния съд във Варна е
окончателно.               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

389 нови метални контей-
нера с вместимост 1100
литра се разполагат в жи-
лищните райони на общи-
на Балчик. Те са купени по
договор в края на минала-
та година, съобщи корес-
пондентът на Радио Варна
Албена Иванова.

315 поцинковани кофи от
по 110 литра също се поста-
вят край жилищните сгради.
Нови 220 пластмасови кон-
тейнера влизат в употреба,
за да заменят старите и
амортизирани средства за
сметосъбиране. Има осигу-
рени и 5 места за безплат-
но изхвърляне на строител-
ни отпадъци.В средата на
миналата година бяха заку-
пени още близо 1000 кофи и
контейнери, обобщават от
местната управа.

Електромобил ще почис-

БЛИЗО 400 НОВИ КОНТЕЙНЕРА В БАЛЧИК
тва крайбрежната алея в
Балчик

Електромобил Sevic 500
с надстройка Pick up бе
закупен от Община Бал-
чик. Товарното превозно
средство се експлоатира
от общинското предприя-
тие "Благоустрояване и
комунално стопанство"и е
закупено с финансова по-
мощ от 20 000 лева на На-
ционалния доверителен
екофонд, съобщават от
местната администрация.

Автомобилът е изцяло
електрически, категория
L7e. Захранва се от стан-

дартен шуко контакт, като
времето за пълното зарежда-
не е около 6 часа, максимал-
ната товароносимост е 500 кг.
Пробегът му с едно зарежда-
не достига 120-130 км в зави-
симост от режима на експло-
атация и максимална скорост
от 80 км/час. Електромобилът
ще се използва за поддръж-
ка и извозване на листа, бок-
лук и др. от обновената
крайбрежна алея в Балчик.
Дължината на участъка, кой-
то ще се обслужва, е 1700 м.
Там има 35 кошчета за бок-
лук, които ще се почистват
два пъти дневно.
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УЧЕНИЦИ НАМЕРИХА ВОЛЯ И ТАЛАНТ,
ЗА ДА НИ ИЗНЕСАТ УРОК ПОМЪДРОСТ

Въпреки пандемията
COVID-19, Седмата нацио-
нална конференция по
гражданско образование
"Семейство, училище, об-
щество" се състоя, дори
по-успешно, отколкото се
очакваше. И голямата зас-
луга е на ръководството на
добричкото училище по из-
куствата СУ "Св. Кл. Ох-
ридски", на стотиците уче-
ници и техните преподава-
тели от цялата страна, ко-
ито намериха време и во-
ля да участват в този фо-
рум, който не само се
превърна в очаквано тра-
диционно събитие, но е и
със заявка да се превър-
не в международна проя-
ва. Децата имат нужда да
се опознават, да обменят
идеи, някои са достатъч-
но дръзки, но реалистич-

ни и изпреварват мисле-
нето на правителствата.

Организаторите отчи-
тат, че в конференцията
са участвали над 250
творби от 50 населени
места от всички краища
на България. Допуснатите
за участие в заключител-
ния етап бяха 90 работи
от 43 училища, като всич-
ки творби бяха внимател-
но разгледани и оценява-
ни.

Аз бях част от журито,
което оценяваше творби-
те на учениците от трета
възрастова група - осми-
дванадесети клас. Пред-
седател беше уважавани-
ят проф. Димитрина Каме-
нова, членове бяха още
проф. Николай Колишев и
Светлана Василева - на-
чалник на РУО в Добрич.
Впрочем, интересно би
било в журито да участва
и бивш победител в кон-
ференцията. Мнението на
всички ни бе, че по вре-
ме на пандемията децата
са порасли, преживели са
много, помъдрели са,
жестоко са се сблъскали
с  проблемите на общест-
вото, имат напълно реа-
листичен поглед за живо-
та, имат прагматична ми-
съл за последствията и
дръзки, но осъществими
проекти за излизане от

капана на COVID-19, а и
не само от него. Всички
се радвахме, че имаме
умни, талантливи и отго-
ворни деца в България. И
чест прави на ръководст-
вото и колектива на СУ
"Св. Кл. Охридски" да ги
издирва и показва, да ги
стимулира с такъв форум
като Националната кон-
ференция "Семейство,
училище, общество".

Очаквано беше център
на творбите - есе, проект,
презентация, да бъде
връхлетялата ни панде-
мия. Децата бяха не само
потърпевши от епидемио-
логичните мерки, много от
тях се бяха пряко сблъс-
кали със заболяването, с
нещастието, със семейни-
те, училищни и обществе-
ни проблеми. Да не заб-

равяме в каква възраст
са. Възраст на полет на
мисълта, на първа любов,
на всекидневна необходи-
мост от общуване, на ам-
биции за просперитет в об-
ществото  Всичко това бе
дълбоко проникнало в
творбите им с добавката -
мисъл какво да се напра-
ви в близко и по-далечно
бъдеще.

Много интересно бе есе-
то на носителката на спе-
циалната награда Генове-
ва Гочева от СУ "Св. Кли-
мент Охридски", ръководи-
тел на работата е Димитър
Димитров. То събуди най-
оживена дискусия. Есето
бе изключение от целия
поток, тъй като акцент в
него бе патриотичното въз-
питание. "Моят Трети март"
даваше по един уникален
художествен начин трак-
товка на личните чувства,
не само на автора, спря-
мо националния ни праз-
ник, а и други най-значи-
ми национални събития от
българската история. Как
и в какъв случай един тий-
нейджър днес, а утре млад
българин със солиден по-
тенциал на развитие, мо-
же да изпита спрямо дата-
та на създаването на Тре-
тата българска държава
преклонение, ужас или
срам. Впрочем става въп-

22 април,  13.00 ч., за регистрация в уебинара: https:/
/forms.gle/Y7q2QhZE2AVg5SNE6

#Инициативи. Уебинар "Цветелина Христова - за пъ-
тя, който изминава едно ромско момиче от сливенския
квартал "Надежда" до Шостакович и Вивалди";

14.00 ч., FB: Младежки център - Добрич.
#YogaTribeYouthCenterDobrich

Асана на седмицата. Организатор: Младежки цен-
тър - Добрич.

22 април, 14.30 ч., 15.30 ч., Художествена галерия -
Добрич. Великденска работилница за въображение.
Организатори: Художествена галерия - Добрич, СУ
"Св. св. Кирил и Методий".

22 април - 30 април, Народно читалище "Йордан
Йовков - 1870 г.", сектор "Обслужване на деца до 14
години" на Библиотеката. 22 април - Световен ден на
Земята - изложба на библиотечни документи. Орга-
низатор: Народно читалище "Йордан Йовков - 1870 г."

23 април, 10.00 ч., FB: Младежки център - Добрич.
#ЗаедноСъсСилви. Работилница "У дома";

14.00 ч., FB: Младежки център - Добрич. #Заед ноС-
БениИЮри. "Танцувайте хорце от сърце". Организа-
тор: Младежки център - Добрич.

23 април, 10.30 ч. - 16.00 ч., web-site:
www.libdobrich.bg; facebook: https://www.facebook.com/
libdobrich. Маратон на четенето по повод 23 април -
Световен ден на книгата и авторското право. Орга-
низатор: Регионална библиотека "Дора Габе".

24 април, 10.00 ч., ЖК "Рилци". "С китка здравец,
Лазаре" - възстановка на пролетни обичаи. Органи-
затор: Народно читалище "Пробуда - 1939 г."

24 април, 11.00 ч., Център за защита на природата
и животните. Детски спектакъл "Малкият Мук" по при-
казката на Вилхелм Хауф. Режисура Леонард Капон.
Художествено ателие и кукли Елисавета Качулева.
Участват: Теодора Желева, Мила Боянова, Росен Ра-
дев и Валентин Иванов. Организатор: Държавен кук-
лен театър "Дора Габе".

24 април, 11.00 ч., Народно читалище "Мевляна - 2012
г." Уъркшоп, посветен на Международния ден на Земя-
та. Организатор: Народно читалище "Мевляна - 2012 г."

25 април, 11.00 ч., Пл. "Свобода". Фолклорен кон-
церт "Цветно хорце"  на Представителна фолклорна
танцова студия "Добруджа". Гл. художествен ръково-
дител Стоян Господинов. Ръководител на оркестър Ни-
колай Иванов. Организатор: Община град Добрич.

25 април, 11.00 ч., Държавен куклен театър "Дора
Габе". Куклен спектакъл "Корабът на мечтите" на Дър-
жавен куклен театър "Дора Габе". Автор Георги Джи-
лянов. Режисьор Веселин Анев. Сценография и кукли
Адриана Анева. Музика Стоимен Стоилов. Участват:
Мира Демирева, Росен Радев, Иван Иванов. Органи-
затор: Държавен куклен театър "Дора Габе".

продължава
Художествена галерия - Добрич. Ретроспективна из-

ложба на Митко Събев. Организатор: Художествена
галерия - Добрич. НДТ

КУЛТУРНИ  АКЦЕНТИ

СЕДМАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ГРАЖДАНСКО
ОБРАЗОВАНИЕ "СЕМЕЙСТВО, УЧИЛИЩЕ, ОБЩЕСТВО"

рос за неуважението, не-
заинтересоваността, кон-
суматорското поведение
на определени хора, за
безпросветността и отго-
ворността не само на уче-
ниците, но и на семейство-
то, училището, обществото
Тема, която си заслужава
национална дискусия в мо-
мент, когато пред очите ни
се извършва разпад на
държавността, на нацио-
налната ни ценностна
система, когато сме сви-
детели на демографска
катастрофа и засилващо
се чуждопоклоничество.

Две първи места за есе
бяха дадени на "Агресия-
та за човека -  вчера,
днес, а утре" на Християн
Илчев с ръководител Дон-
ка Радева, ПГХТТ - гр.
Пловдив, а и на Айлин Ах-
медова - "Ковид-19, азът
и обществото" - ръководи-
тел Мария Георгиева, ПМГ
"Яне Сандански", гр. Гоце
Делчев. И двете есета
пряко или косвено имаха
отношение към заливащия
ни поток от информация,
проверена и непровере-
на, добронамерена и зло-
намерена, но в крайна
сметка насаждаща агре-
сия, несигурност, страх.
Жалко, че нямаме нацио-
нална телевизия, която да
дава ефир на учениците,
на тяхната непредубеде-

ност, на нестандартното
им мислене, на страстта
им за дискутиране, на
смелите им виждания за
изход от проблемите.

При проектите също бя-
ха дадени две първи мес-
та. "Ние гражданите" на
Ивета Маринова от СУ
"Св.Св. Кирил и Методий"
- гр. Смядово, ръководи-
тел Дарина Димитрова,
предизвика дискусия с ав-
тора и вижданията му. Мо-
га да кажа само Браво! на
Ивета.  Другата първа наг-
рада - "Красотата в разли-
чията" на Лейла Ал-Саллах,
ръководител Величка Ка-
лайджийска, НТГ - гр.
Пловдив, може да бъде от-
правка за настолно чети-
во за български политици
на общинско, областно  и
държавно ниво. А и на ро-
дителите.

Специалната награда за
презентация бе дадена на
Каролина Данева за "Иван
Вазов - Патриархът на бъл-
гарската литература",
ГПЧЕ "Ромен Ролан", гр.
Стара Загора, ръководител
Владимир Илиев. Проектът
бе на много високо ниво,
плод бе на задълбочени
проучвания и старателно
издирване на архивен ма-
териал. Патриотизмът бе,
грубо казано, черешката
на тортата. Струва си този
проект да бъде използван
в училищата в страната.

Първо място заеха два
проекта - "Домашното на-
силие - ужасът зад врата-
та на дома", ГПЧЕ "Ромен
Ролан", Мария, Димитър и
Георги Еневи, ръководите-
ли Живка Недялкова и Ра-
достина Кръстева. Разтър-
стващо е през каква приз-
ма чувстват децата домаш-
ното насилие и колко ум-
ни и мъдри са разсъжде-
нията им. Проектът "Чове-
кът - голямата загадка" на
Владимир Благоев, ръково-
дител д-р Донка Радева,
ПГХТТ - гр. Пловдив", съ-
що взе първо място и бе
аплодиран от специалисти-
те към журито.

Дигитализирането в об-
разованието, наложено от
пандемията, направи въз-

можна Седмата национал-
на конференция по граж-
данско образование "Се-
мейство, училище, общес-
тво". Но мога да кажа, че
журито чистосърдечно
сподели, че е липсвал ча-
рът на общуването на жи-

во, на спонтанните оценки
на децата в залата, на тях-
ното пряко участие очи в
очи, на приятелството, ко-
ето те създаваха помежду
си. Но  такъв е животът по
време на пандемия. Деца-
та прекрасно го разбира-
ха и направиха всичко въз-
можно да изявят себе си,
своите преподаватели и
училища, да покажат, че
COVID-19 е нанесъл и на-
нася огромни щети, но не
ги е преборил, не е уни-
щожил жаждата им за
знания, нито творческото
им аз, нито израстването
им като достойни хора на
България.

Такъв е животът!
Димитър ДУКОВ
И още есета, проекти и

презентации заслужават
награди, но

Пълният списък с награ-
дите можете да намерите
в сайта ndt1.eu

Конференцията беше
придружена с художест-
вена изложба. За нея и
представянето на първа и
втора възрастови групи
ще ви информираме до-
пълнително.



ПЪРВИ ЧАСТЕН ОБЛАСТЕН ВСЕКИДНЕВНИК
ndt@dobrich.net

Брой 32 (6466) http://www.ndt1.com/
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Деветокласници от СУ „Св. Климент Ох-

ридски” в Добрич, провокирани от своя учи-
тел по физика и химия Катя Вутова, споделят 
тревогата си от намеренията да се добива 
шистов газ в Добруджа.

ШИСТОВ ГАЗ
(против добива му в Добруджа)
През последното десетилетие човечеството навлиза все по-

дълбоко в търговията с горива. То търси нови и алтернативни 
начини да използва възобновяеми източници на енергия, така 
че да задоволява нуждите на производството, но все пак не се 
отказва от невъзобновяемите 
ресурси като въглища, нефт 
и природен газ, разновидност 
на който е шистовият газ. 
Подобно на останалите горива 
той също трябва да бъде пестен 
и съхраняван. 

Добивът на шистов газ в 
Добруджа е особено опасен 
както заради релефа и почвите, 
така и заради водите ни. Той 
крие опасност от земетресения, 
загиване на местната флора 
и фауна, което пряко засяга 
отглеждането на зърнени култури 
за цялата страна и за износ, и 
изтичане на опасни газове като 
метан.  Отрицателните отзиви 
се пораждат и от гледна точка 
на метода, също несигурен, 
затова спирането на недостойни за нашите земи фирми и 
организации, желаещи да добиват шистов газ на територията на 
България и даващи фалшиви обещания, които се защитават от 
предполагаеми, но не и точни статистики, е отговорност на всеки 
български гражданин.

На първо място начините за достигане до находищата на този 
вид гориво са сравнително нови и не добре проучени. Според 
изследвания към настоящия момент се използва технологията 
фракинг. Първите направени опити са в Полша – страна, която 
не е изложена на сериозни сеизмични рискове. Причина това 
да не се отнася и за нас, е фактът, че Добруджа се намира в 
непосредствена близост до земетръсния район Вранча, чието 
разбиване на почви и скали или разрушаване на целостта им би 
довело до тежки последствия от земетресения с магнитуд от над 
5,1 по Рихтер. Освен от трусове сме застрашени и от натравяне 
посредством водата си, в случай че в нея попаднат отровни 
вещества при дълбаенето на дълбочина от 3 до 4 км, където се 
намират находищата, за разлика от тези в САЩ с дълбочина 
от около 2 км. Замърсяването би засегнало водите на цяла 
Североизточна България, макар че според някои източници няма 
да се стигне до това, но все още няма сигурни доказателства. 
То би довело и до унищожаването на култури като пшеницата, 
царевицата, слънчогледа (също така просото, ечемика и ръжта) 
и други, напоявани от тези водоизточници. Нека не забравяме и 
метана, газ, който при всеки случай се отделя и чиято реакция с 
кислород или въздух образува взривоопасни смеси, независимо 
от „напредналата“ технология. В допълнение учените са доказали, 
че ще има и не малко радиоактивно замърсяване, което в най-
голяма степен тревожи хората. 

Още през 2012 г. хиляди българи са излезли на шествия в 12 
града и европейски столици, изтъквайки публично несъгласието 
си и искането за забрана на проучванията за добив на шис-
тов газ. През 2017 г. жителите на град Генерал Тошево и село 
Кардам в област Добрич в продължение на един час обикалят 
околността с автомобили и мотори, за да изразят недоволството 
си. Същата година по подобен начин са заявили мнението си 
и над 200 шофьори от град Добрич, поради което към момента 
на територията на „златната“ ни житница по официални данни 
няма разположени сонди, но все още се водят дела по проблема. 
Надеждите на мнозинството обаче са за окончателна отмяна на 
първоначално предприетите действия.

Габриела Господинова – 9. а клас

РЕАЛНА ЗАПЛАХА ЗА 
ОКОЛНАТА СРЕДА

Има различни сайтове и групи 
в интернет, в които хората изказ-
ват мнението си по този въпрос, 
също така се правят протести и 
повечето хора са твърдо „про-
тив”. Има хора обаче, които са 
„за“.

Аз също съм против добива на 
шистов газ, защото има много 
негативни последици от извлича-
нето му. Също така представлява 
реална заплаха за околната сре-
да, общественото здраве и земе-
делието в Добруджа. Подземните 
води на Добруджа са единстве-
ният източник на питейна вода и 
вода за битови нужди, при това с 
най-висока цена за страната, и 
не трябва да се допуска дори и 
минимален риск от замърсяване 

и евентуално изгубване на водата. Известно е, че в Добруджа е 
най-плодородната обработваема земя в страната и доста хора се 
занимават със земеделие. Многото съоръжения, шум, вибрации, 
газопроводи и тежка транспортна техника ще застрашат земе-
делието и пчеларството в региона.

Факт е обаче, че има хора, които са  „за“. Те смятат, че има на-
чини да се добие шистов газ, без това да вреди на околното среда 
и хората. Като например строги глоби при нарушение, проучване 
на западното законодателство в тази област и други.

Има различни тези, които подкрепят добива на шистов газ, но 
са значително по-малко от тези, които са против.

Галена Миланова – 9. а клас

ДА НЕ ПРЕВЪРНЕМ ЗЕМЯТА, 
КОЯТО НИ ХРАНИ, В 
ОТРОВНО БУНИЩЕ

Шистовият газ е природен газ, добиван от шисти. Той не е кон-
центриран в общ резервоар, а е разпръснат в скалите. За да бъде 
извлечен, скалите трябва да бъдат размекнати с взривове, а газът 
– изтласкан нагоре чрез вода, пясък и определени  химикали, 
инжектирани под  високо налягане.

В световен мащаб шистовият газ е поредното търсене на ал-
тернатива на сегашните енергийни източници. Според експерти 

добивът му след време ще стане 
основен енергиен източник. 
Като всяко нововъведение доби-
вът на шистов газ предизвиква 
положителни и отрицателни 
реакции както на световно ниво, 
така и у нас.

Особено разгорещени дебати 
във връзка с проучването и до-
биването на шистов газ се водят 
в Добруджа: около  Генерал 
Тошево, Тюленово, Камен бряг, 
Шабла. Протести организираха  
както зърнопроизводителите 
от района, така и еколозите, 
и обикновените хора. Според 
тях добивът на шистов газ е 
реална заплаха за околната 
среда, общественото здраве и 
земеделието в Добруджанския 
регион. Проектът ще повлияе 
негативно както на земеделието, така и на животновъдството 
и пчеларството. Населението се опасява от замърсяване на 
питейната вода, от зачестяване на земетресенията в района, от 
мащабна екологична катастрофа.

В община Генерал Тошево, на чиято територия  са планирани 
сондажите,  се проведе местен референдум. 97% от упражнилите 
правото си на глас се обявяват против използването на земята им 
за добив на подземни природни богатства. За жителите на област 
Добрич този риск е неприемлив и няма как да бъде „сведен до 
минимум“, тъй като самата технология на добив не е надеждна 
и безопасна. Подземните води на Добруджа са единственият 
източник на питейна вода, при това с най-висока цена за страната, 
и не трябва да се допуска дори и минимален риск от замърсяване, 
намаляване на дебита или евентуално изгубване на водата.

Привържениците пък  на идеята смятат, че проучванията трябва 
да се разрешат. Според тях не трябва да се затваря вратата 
на една технология, която в момента се утвърждава в световен 
мащаб. Изтъкват и плюсовете за  района:  ще се осигури въз-
можност за отваряне на нови работни места, финансови приходи; 
разработване на залежите на шистов газ би увеличило енергий-
ната независимост и би имало значителен благоприятен ефект 
върху цените на световния  газов пазар. Те са на мнение, че много 
по-голяма вреда на българската природа се нанася и в момента 
от изгарящите въглища на ТЕЦ-овете. Ето защо привържениците 
гледат на добива на  шистов газ като на новата зелена енергия,  
по-щадяща природата.

Заслужават ли си риска проучванията за шистов газ в моето 
родно място?!

Аз не мога да кажа. Също се лутам между новата алтернатива 
и живота, здравето и екологичната безопасност на хората от този 
район. Не съм експерт, но мисля, че 100% безопасни технологии 
няма.

Когато се подготвях по темата, прочетох, че двете най-големи 
аварии, които са се случили досега у нас (Чирен и Бутан), са в 
резултат на неспазване на технологичните изисквания и проце-
дури и немарлива дейност в процеса на сондиране – употреба на 
некачествени сондажни разтвори.

Това ме накара много да се замисля и в същото време да си 
кажа (за съжаление) нищо ново…

Но тук става въпрос за нещо много сериозно, много мащабно, 
много отговорно, което изисква компетентни решения,  спазване 
на правила, минимизиране на всякакви рискове!

Не съм срещу добива на шистов газ, тъй като държави като 
Америка, Канада, Китай са се насочили към добива на новата 
енергия, но в същото време имам претенциите да заявя, че е 
недопустимо земята, която храни България, да се превърне в 
отровно бунище. Ще преживеем някак си по-дълго време без 
газ, отколкото без храна, ще плащаме по-висока цена на газ, 
електричество, вода! Не бива заради икономически интереси или 
заради влияние на великите сили  да залагаме  живота и здравето 
на хората!

Мисля, че решението на този важен проблем е в ръцете на 
българското правителство. То трябва да организира и  проведе 
сериозна дискусия от експерти в областта на енергетиката, 
геолози,  геофизици, еколози, както и да проследи изясняването 
на световно равнище на точните ефекти от противоречивата 
технология върху околната среда.

ЗА или ПРОТИВ?
Нека оставим решението на напредъка на науката, на здравия 

човешки разум, на хората, които са поели отговорността да взе-
мат важни решения и да стоят зад тях, на … Бъдещето! 

Дамян Георгиев – 9. а клас

„НЕ“ НА ДОБИВА НА 
ШИСТОВ ГАЗ

Откакто свят светува, човечеството винаги е преследвало 
една-единствена цел – еволюция във всичките своите аспекти на 
съществуване: труд, икономика, образование, поминък, техноло-
гии, здравеопазване, опознаване на себе си, опознаване на света, 
в който живее и се размножава, както и света, намиращ се извън 
пределите на реалния му живот. Воден от технологизацията, мо-
дернизацията и глобализацията на днешното време, съвременният 
свят търси все по-нови, по-рационални и по-качествени методи за 
използване на природните ресурси. Една от водещите теми е ка-
зусът „ЗА“ или „ПРОТИВ“ добиването на шистов газ. Казус, който 
започна от САЩ, не подмина съвременна Европа, респективно 
България и родната ни Добруджа. За съжаление обаче, водени 
от по-лесното и по-бързо забогатяване, някои крупни монополи 
и водещи фигури в света на икономическия бизнес неглижират 
основни проблеми, които биха могли да доведат повече до вреди, 

отколкото до ползи, причинени от добива на шистов газ.
За да бъдем по-обективни, ще си позволя да представя един 

кратък анализ относно технологията, ползите и вредите, касаещи 
добива му. Какво е шистов газ? Природен газ, който се добива от 
шистите на дълбочина между 3,5 – 6 км (за България). Шистите са 
група метаморфни скали, отличаващи се с тънка слоеста струк-
тура, с ориентирано разположение (шистозност) на минералите 
и наличието на редица минерали като слюди, кварц, фелдшпат 
и други силикати, а също така талк, графит, рудни минерали и 
други. Шистовият газ не се различава от традиционно добивания, 
но извличането му е значително по-сложно. Газът не е концен-
триран в един резервоар, а е разпръснат  в скалната природа. 
Така, за да бъде добит, скалите трябва да бъдат размекнати с 
взривове, а след това газът да бъде изтласкан на повърхността 
чрез инжектирането на вода под високо налягане, примесена с 
пясък и химикали – т.нар. хидравличен удар. Ползи от добива на 
шистов газ в България:

- Създаване на нов икономически сектор – инвестиции.
- Увеличаване на брутния вътрешен продукт, нови работни 

места.
- Сериозно намаляване на цената на природния газ за вътрешно 

потребление поради намаляване 
на разходите за пренос.

- Подобряване на конкурентос-
пособността на страната.

- Привличане на външни и 
вътрешни инвестиции в енергий-
ните сектори – химическа индус-
трия, преработваща индустрия, 
енергетика.

- Газопроводи и нефтопроводи 
и развитие на вътрешната газоп-
реносна мрежа.

- Намаляването на емисиите 
от парникови газове и освобож-
даване на

квоти за търговия с емисии.
- Повишаване цените на имо-

тите в перспективни находища.
- Намаляване на енергийната 

зависимост, подобряване на 
енергийна

сигурност и ценовата стабилност.
Вреди от добива на шистов газ в България, конкретно за Доб-

руджа:
- Около половината от водния разтвор на химикали и пясък 

остава в
шахтата, където поради различни геоложки причини (големи 

пукнатини в
скалите, разрушаване на циментовата стена на кладенеца) 

могат да достигнат почвата и подземните водни запаси от питейна 
вода, което води до трайно увреждане на почвите и водите. Водо-
носният хоризонт, познат като „Малм-Валанж“, разпростиращ се 
почти по цялата територия на Североизточна България, ще бъде 
изложен на риск, което е опасност от редуциране и изчерпване 
на водните ни ресурси.

За доказателство ще цитирам инж. Димитър К. Щерев – изу-
чавал хидрогеология и инженерна геология в Москва, Русия: 
„Скалната матрица на Лудогорско-Добруджанската водоносна 
система е дебел (до 800 – 1 000 м) регионален пласт от окарстени 
(кавернозни) варовици и доломити, които нямат способност да 
абсорбират и извличат попаднали във водата замърсители. Освен 
това системата няма отток към развита речна мрежа, която да 
улеснява нейното самопречистване. Има опасност прилаганите 
операции и технологии да я превърнат в реципиент или депо на 
проникващи отгоре и отдолу токсични вещества и замърсители. 
Освен метан, сулфидна сяра, амонячни съединения и технологич-
ни химикали, реално може да се прояви и развие и радиоактивно 
замърсяване“.

- Извлечената част от водната смес (която вече може да съ-
държа радиоактивни елементи и още химикали, попаднали там 
от самите шистови скали) престоява в кладенец, където очаква 
извозване към пречиствателна станция, но междувременно се 
изпарява и замърсява въздуха с незнайни химикали.

- Предвид факта, че тези дейности се предвиждат да бъдат из-
вършвани в зона със силна сеизмична опасност (8 – 9 сеизмична 
степен по скалата на Рихтер), попадаща в разлома на планината 
Вранча, опасността да бъдат предизвикани земетресения с пагу-
бен ефект върху живота на хората в цяла Североизточна България 
е съвсем реална.

- Използваните химикали се пазят в корпоративна тайна, но 
според разследвания са открити около 600 различни химикала, 
сред които и токсични такива.

- Според последни проучвания шистовият газ допринася много 
повече за парниковия ефект, отколкото конвенционалния земен 
газ, петрола или въглищата.

- Въпреки първоначалното убеждение, че шистовият газ ще 
бъде по-евтин от конвенционалния, се оказва, че добивът на 
шистов газ е по-скъп.

- Имайки предвид, че в Добруджа се намират най-плодородните 
обработваеми почви в страната и основният поминък на местно-
то население е земеделието, то трябва да отбележим факта, че 
многобройните сонди и съпътстващите ги множество съоръжения, 
шум, вибрации, газопроводи и тежка транспортна техника, ще 
застрашат земеделието и пчеларството в региона, ще причинят 
прогресивен спад в добивите.

В заключение ще добавя, че тази земя носи аромата на хляб, 
в бистрите щ ручеи се къпят най-различни живинки и се оглежда 
нашето копринено небе! Природата щ е неповторима и грижовна! 
От нас – идното поколение, зависи в какво ще я превърнем – в 
наш дом или в гробница!

Нека кажем „НЕ“ НА ДОБИВА НА ШИСТОВ ГАЗ!
Мелиса Янакиева – 9. б клас
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Отборът на Добруджа за-
писа 11-ата си загуба в
първенството на Втора
професионална лига. В
мач от 28-ия кръг момче-
тата на Светослав Петров
загубиха от Пирин в Бла-
гоевград с 4:0.

Двубоят започна чудесно
за домакините и след са-
мо 36 секунди Пирин пове-
де в резултата. Антон Ка-
рачанаков се възползва от
избита топка от стража
Ивайло Василев, информи-
ра sportal.bg. В 17-ата ми-
нута гостите бяха близо до
създаването на положе-
ние, но ударът на Ерик По-
чански беше блокиран. В
30-ата минута Станислав
Манолев не успя да засе-
че по най-добрия начин
центриране на Карачана-
ков от десния фланг.

Второто полувреме за-
почна силно за Пирин, как-
то беше и през първата
част. "Орлетата" удвоиха
преднината си с бърз гол
на Станислав Манолев в
48-ата минута. Той напра-

ви двойно подаване с Вен-
цислав Бенгюзов като по
учебник, с което преодо-
ляха цялата защита на
Добруджа. За Манолев ос-
тана само да насочи топ-
ката във вратата. В 60-ата
минута Красимир Станоев
опита центриране, топка-
та се отби в крака на Ми-
рослав Пушкаров и се на-
сочи към вратата на Доб-
руджа. Стражът Ивайло
Василев обаче внимаваше
и парира. В 77-ата минута
Пирин получи дузпа за на-
рушение на Адемов срещу
Венцислав Бенгюзов. Зад
топката застана Преслав
Йорданов, чийто удар бе-
ше спасен от Ивайло Ва-
силев. От последвалия
корнер обаче Стилиян Ни-
колов атакува добре топ-
ката и с глава се разписа
за 3:0. Само минута по-къс-
но Венцислав Бенгюзов на-
мери Станислав Манолев в
близост до наказателното
поле. Манолев пое топка-
та, обърна се и с мощен
шут отбеляза красив гол.

ПИРИН ВКАРА ЧЕТИРИ
ГОЛА НА ДОБРУДЖА Отборът на Добруджа до-

пусна поредна загуба в
мъжката "А" хандбална
група. В среща от 18-ия
кръг добричлии отстъпиха
като домакини на Осъм
(Ловеч) и така записаха
13-и неуспех в първенст-
вото. Гостите започнаха
силно мача и на почивка-
та имаха вече 10 гола
преднина - 17:7. През вто-

ХАНДБАЛИСТИТЕ НИ
ЗАГУБИХА И ОТ ОСЪМ

Близнаците Георги и Ва-
лентин Братоеви няма да
са сред повиканите състе-
затели, на които ще раз-
чита селекционерът Сил-
вано Пранди за участие в
турнира на Лигата на на-
циите по волейбол, инфор-
мира Sportal.bg.

33-годишните волейболис-
ти, които през този сезон
спечелиха Купата и Супер-
купата на България и сре-
бърни медали с тима на
Нефтохимик 2010 (Бургас),

Радослав Росенов спече-
ли бронзов медал от Све-
товното първенство по
бокс за юноши и девойки
до 19 години в полския
град Келце. В полуфинален
мач в категория до 60 кг
той загуби от японеца Рей-
то Цуцуми и приключи с
бронзово отличие.

Двубоят премина рав-
ностойно, като и двамата
показаха качествен и чист
бокс. В началото на вто-
рия рунд Росенов допус-
на неприятна комбинация,
която доведе до отброява-

БРОНЗ ЗА РАДОСЛАВ
РОСЕНОВ НА
СВЕТОВНОТО ПО БОКС

не за нокдаун от страна
на рефера. Въпреки че
българинът не показа по
нищо, че е наранен от
случилото се, той изоста-
на в картите на съдиите
край ринга и това доведе
до поражението му с 0:5.

Така България приключ-
ва Световното първенство
с две бронзови отличия.
Освен Росенов, на трето
място на шампионата се
класира и Уилиам Чолов
(75 кг), който не излезе в
своя полуфинал заради
контузия.

БЕЗ БРАТОЕВИ В
НАЦИОНАЛНИЯ ОТБОР

Байерн победи с 2:0 Ба-
йер (Леверузен) в среща от
междинния 30-и кръг в Бун-
деслигата. Баварците стиг-
наха с лекота до успеха
след попадения на Ерик
Максим Чупо-Мотинг и Йо-
шуа Кимих още в първия
четвърт час. Така хегемонът
в германския футбол е все
по-близо до поредната си
титла, след като по-рано
вторият РБ Лайпциг загуби
с 1:2 от намиращия се на
дъното Кьолн. Разликата на
върха вече е 10 точки и още
в следващия кръг мюнхен-
ци могат да триумфират при
победа срещу Майнц 05.

Мачът се игра в деня, в
който от Байерн категорич-
но потвърдиха, че нямат на-
мерение да се присъединя-
ват към новосформираната
Суперлига.

Това бе и първи мач на Ба-
йерн след официално изяве-
ното желание от страна на
старши треньора Ханзи Флик
да напусне клуба през лято-
то. От ръководството призна-
ха, че са водени разговори
по темата, но не одобриха
решението на Флик да я ко-
ментира публично.

За гостите от Леверкузен
този двубой беше последен
шанс да останат в битката
за местата в топ 4. "Аспи-
рините" заемат шесто мяс-
то в класирането, на 7 точ-
ки зад четвъртия Волфс-
бург, но и с мач повече.

Надмощието на Байерн от
началните минути принуди
гостите да се приберат дъл-
боко в половината си. При
една от редките атаки на
Байер Патрик Шик поиска
дузпа, но повторенията яс-
но показаха, че е бил изп-
реварен от Мануел Нойер,
който игра с топката. В 7-
ата минута резултатът беше
открит от Чупо-Мотинг. Ата-
ката започна с хубав пас на
Дейвид Алаба към Томас

ПОРЕДНАТА ТИТЛА НА
БАЙЕРН (МЮНХЕН) ВЕЧЕ
Е САМО ФОРМАЛНОСТ

Мюлер, но Лукас Храдец-
ки спаси. Топката стигна
до Чупо-Мотинг и след ри-
кошет в Свен Бендер се
спря в мрежата. Коман
направи сериозен пропуск
след индивидуален пробив
в 11-ата минута, а в 13-ата
домакините стигнаха до
втори гол. Грешка на Син-
кгравен позволи на Кимих
да стреля необезпокояван
и германският национал
не сбърка. До почивката
Джамал Мусиала, Алаба и
Мюлер можеха съвсем да
отчаят гостите. Защитата
на Байер изнемогваше, но
Храдецки се прояви с ня-
колко отлични намеси. В
атака Байер действаше
твърде плахо и не създа-
де нищо интересно пред
вратата на Нойер.

Влизането на Карим Бе-
лараби и Флориан Виртц
до известна степен оживи
играта на тима от Левер-
кузен, а и Байерн намали
оборотите. Баварците съ-
що не получиха дузпа въп-
реки претенциите на Ки-
мих. Храдецки продължи
със спасяванията, а поя-
вилият се като резерва
Сане пропусна от чиста
позиция. В 70-ата минута
Белараби уцели гредата, а
в 74-ата Мусиала навърза
няколко футболисти на
гостите, но прати топката
в аут. Нойер показа класа
след изстрел на Амири,
преди Храдецки за поре-
ден път да спаси удар на
Чупо-Мотинг. Малко преди
края Едмонд Тапсоба се
провали в опита си да вка-
ра почетен гол за Байер.

Това беше седми поре-
ден мач без загуба за Ба-
йерн в Бундеслигата. Ба-
варците се нуждаят само
от две точки, за да си оси-
гурят титлата и най-веро-
ятно ще го направят още
в събота срещу Майнц 05.

ВТОРА ПРОФЕСИОНАЛНА ЛИГА

ВРЕМЕННО КЛАСИРАНЕ
 1. Пирин (Бл) 26 17 5 4 58:23 56
 2. Локо (Сф) 25 16 4 5 51:23 52
 3. Спортист (Св) 24 13 5 6 37:27 44
 4. Лудогорец II 24 12 7 5 48:27 43
 5. Хебър (Паз) 24 12 6 6 41:27 42
 6. Септември (Сф) 25 12 5 8 40:27 41
 7. Миньор (Пк) 25 9 6 10 23:30 33
 8. Литекс (Лч) 26 7 11 8 29:27 32
 9. Созопол 24 8 7 9 27:30 31
10. Септември (Сим)24 8 5 11 27:31 29
11. Добруджа 26 7 8 11 27:37 29
12. Струмска слава25 6 8 11 22:33 26
13. Локо (ГО) 24 4 8 12 22:36 20
14. Янтра (Гб) 24 5 4 15 18:41 19
15. Нефтохимик 24 4 5 15 17:50 17

ПРОГРАМА ЗА XXIX КРЪГ
23 април 2021 г., петък, 17:30 ч.
Литекс (Ловеч) - Пирин (Благоевград) -  Диема спорт
24 април 2021 г., събота, 15:15 ч.
Спортист (Своге) - Септември  - Диема спорт
24 април 2021 г., събота, 17:00 ч.
Кариана (Ерден) - Септември (София) - сл.
Нефтохимик (Бургас) - Хебър (Пазарджик)
Локомотив (Г. Оряховица) - Янтра 2019 (Габрово)
Лудогорец II (Разград) - Созопол (Созопол)
25 април 2021 г., неделя, 14:00 ч.
Миньор (Перник) - Струмска слава  - Диема спорт
Добруджа 1919 (Добрич) - почива
Локомотив (София) - почива

РЕЗУЛТАТИ - XXVIII КРЪГ
Хебър (Пазарджик) - Локомотив (Г. Оряховица) 2:1
Септември (София) - Созопол (Созопол)  . . . . 4:0
Септември (Симитли) - Лудогорец II (Разград) 1:1
Янтра 2019 (Габрово) - Спортист 2009 (Своге) 0:1
Кариана (Ерден) - Литекс (Ловеч)  . . . . . . . . . . 0:3
Струмска слава (Радомир) - Локомотив (София) 0:2
Пирин (Благоевград) - Добруджа 1919 (Добрич) 4:0
Нефтохимик 1962 (Бургас) - почива
Миньор (Перник) - почива

рата част те поддържаха
аванса си и в крайна
сметка спечелиха двубоя
с 30:25.

В следващия кръг Добру-
джа ще играе със състава
на варненския Спартак,
който е на пето място в
класирането с 16 точки.
Добричкият тим е на пред-
последната девета позиция
с 6 точки.

ВРЕМЕННО КЛАСИРАНЕ
1. Шумен-61 16 15 0 1 30
2. Пирин-64 16 13 0 3 26
3. Осъм 16 12 1 3 25
4. Локо (ГО) 16 12 0 4 24
5. Спартак 16 7 2 7 16
6. Чардафон 16 7 1 8 15
7. Левски 16 3 1 12 7
8. АСТИ-91 16 3 1 12 7
9. Добруджа 16 3 0 13 6
10. Локо (Мз) 16 2 0 14 4

ОСЕМНАДЕСЕТИ КРЪГ
АСТИ-91 (Хасково) - Пирин-64  . . . 22:35 (13:18)
Добруджа (Добрич) - Осъм (Ловеч) 25:30 (7:17)
Шумен-61 - Левски (Левски)  . . . . 33:30 (15:14)
Спартак (Варна) - Локо (Мездра)  . 37:17 (21:9)
Локо (Г. Оряховица) - Чардафон  . 23:19 (13:10)

не попадат в разширения
състав на държавния тим,
който трябва да бъде обя-
вен съвсем скоро.

Георги Братоев бе част
от тима, който се готвеше
за европейските квалифи-
кации през януари в Из-
раел, но после сам отка-
за да пътува и играе за на-
ционалния тим, ако не е
титуляр. Част от национа-
лите започват подготовка
за участие в Лигата на на-
циите днес в София.
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ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР: 
25 АПРИЛ - ЦВЕТНИЦА

ПРАВОСЛАВЕН 
КАЛЕНДАР: 24 АПРИЛ - 
ЛАЗАРОВДЕН

Божура, Елица, Цветан, 
Теменужка, Жасмина, Вър-
бан, Цветелина – море от 
имена на хора, които ще 
почерпят седмица преди 
Великден – на Цветни-

ца. Казват, че една пета от 
българите носят имена на 
растения. И имениците, и 
всички останали християни 
имаме чудесната възмож-
ност в последния от цикъла 
пролетни празници преди 
Великден да си вземем 
осветена клонка върба от 
църквата. Защо точно тога-

ва, защо върба и защо ще 
ни пази тази клонка?

Пищна и наситена с мно-
го символика е обредност-
та на този ден, познат и под 
името Връбница, Момина 

неделя, Вая, Куклинден, 
Памлова или Цветна не-
деля.

Официално Православ-
ната църква ни припомня 
посрещането и влизането 
на Исус Христос в Йеру-
салим. В неделята преди 
Пасха (на еврейски – из-
бавление) той дошъл във 

Витания и възкресил от 
мъртвите Лазар. Веднага 
на следващия ден Божият 
син потеглил за Йерусалим 
и навсякъде по пътя хората 
го срещали в знак на бла-

годарност с 
цветя, зелени 
клонки с бели 
цветове и па-
лмови листа 
с  възгласи 
„ О с а н н а ! 
Благословен 
и д в а щ и я  в 
името Госпо-
дне!”. И така 
вече повече 
от две хиля-
д и  г о д и н и 
християните 
продължават 
празнуването 
на този ден.

Б о г о с л у -
жението за-

почва още вечерта преди 
Цветница. Вместо палмови 
клонки, хората берат като 
символични заместници 
върбови, откъдето идва и 
едно от имената на праз-
ника. Тези клони се отна-
сят у дома и се слагат до 
иконата, пазят през цялата 
година и носят здраве и 

изцеление. Малки деца и 
млади булки се причестяват 
в храма. В някои краища на 
страната се прави курбан. 
На този ден Българската 
православна църква позво-
лява консумацията на риба, 
въпреки, че още сме във 
времето на Велики пости.

Освен църковна, Връб-
ница има и народна обред-
ност, свързана с тази на 
Лазаровден. Момите, които 
са лазарували предишния 
ден се събирали на реката 
и изпълнявали обичая „ку-
мичене”. Всички лазарки се 
събират край течаща вода 
и носят, опечен от тях хляб 
с формата на човек. Късат 
залък от него и го пускат 
по водата. Който залък из-
превари другите, момата, 
което го е месила става 
„кума“ и води хорото об-
ратно към селото. Хората 
в Североизточна България 
вярват, че на този ден Гос-
под разпускал умрелите и 
душите им бродят по земя-
та чак до Спасовден. Зато-
ва и до днес по-възрастните 
жени в тази част на страна-
та раздават жито и питки 
за помен на умрелите си 
близки.

Лазаровден е първият от 
трите големи празника, свър-
зани с чудото на Възкресе-
нието, следван от Цветни-
ца и Великден. Отбелязва се 
на подвижна дата, винаги в 
съботата преди Страстната 
седмица

Според Библията, на този 
ден Исус отива в дома на 
своя приятел Лазар и раз-
бира, че от няколко дни е 
мъртъв. Божият син моли 
сестрите на покойния да му 
покажат пещерата, в която е 
погребано тялото. Заставай-
ки пред входа й, Исус извик-
ва „Лазаре, излез навън” и 
миг по късно се появява не-
говият приятел жив и здрав, 
възкръснал от мъртвите.

Това чудо кара и най-скеп-
тичните жители на Йеруса-
лим да повярват в божест-
вената сила на Христос, но 
едновременно с това му на-
влича ненавистта на еврей-
ските първосвещеници. На 
този ден те вземат решение 
при първа възможност да го 
уловят и предадат за екзе-
куция, което им се отдава 
съвсем скоро.

В народните вярвания 
християнското възкресение 
се преплита с възраждането 
на природата за нов живот. 
Затова Лазаровден е празник 
на събуждащите се гори, 
ниви и пасбищата. По тради-
ция се откъсват върбовите 

клонки, с които трябва да се 
окичат вратите на следващия 
ден – Цветница.

Най-характерният българ-
ски обичай на този ден е Ла-
заруването. В същността си 
той е посветителски обред, 
през които трябва да пре-

минат всички девойки, за да 
могат да минат под венчило. 
Момичетата, облечени в не-
вестини дрехи взети на заем, 
ходят от къща на къща и пеят 
за женитба, любов, здраве 
и плодородие. Интересно-
то е, че лазарските песни 
се изпълняват единствено 
в този ден от годината и по 
никакъв друг повод. Обичаят 
завършва на другата сутрин 
с ритуала „кумичене”, при 
който девойките пускат вен-
четата си по реката. Тази, 
чиято китка пристигне първа, 
се обявява за кумица и оста-
налите й отдават почит през 
цялата година.

На пръв поглед е трудно 
да намерим връзката между 
чудото на възкресението и 
Лазаруването. В народното 
мислене обаче този посве-
тителски обред е символич-
на смърт и прераждане на 
детето в жена. От този ден 
нататък девойката има нов 
социален статус и вече може 
да си избира годеник, както 
и от друга страна, да бъде 
искана за невеста.

Имен ден празнуват Лазар 
и Лазарица.

Областният съвет на БСП 
вече има изпълнително 
бюро, в което влизат пред-
седателите на общинските 
партийни организации на 
партията от осемте общини 
в Добричка област – съоб-
щи председателят му Румен 
Мунтянов, който е и предсе-
дател на Областния съвет 
на БСП. Това е било решено 
на заседание на Областния 
съвет на БСП в понеделник. 

При анализа на резултатите 
от парламентарните избори 
от 4 април, след които БСП 
е втора политическа сила в 
Добричка област, като про-
блеми са били посочени ма-
совото купуване на гласове, 
пандемията, заради която 
избиратели не отидоха до 
урните, както и това, че БСП 
не е успяла привлече тъй 
нар. блуждаещ вот – добави 
Мунтянов. 

ОБЛАСТНИЯТ СЪВЕТ 
НА БСП АНАЛИЗИРА 
ИЗБОРНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

За периода от 12-и до 18 ап-
рил в област Добрич са  поста-
вени 1059 дози ваксина срещу 
COVID-19 в специализираните 
имунизационни кабинети, от-
читат от Регионална здравна 
инспекция. За същия период 
в областта са  регистрирани и 
проучени общо 448 случая на 
COVID-19, като 11 от тях са при 
медицински специалисти - 5 
медицински сестри, 4 санитари 
1 фелдшер, 1 лекар. Регистри-
рани са положителни проби и 
при 9 учители, 13 ученици, 2 
деца в детски градини и 4 лица 
помощен персонал в детски 
заведения. 

През отчетния период общи-
ят брой изследвани с RT - PCR 
тестове и бързи антигенни 
тестове за  COVID-19 лица 
от областта в лаборатории в 
страната е 1165.

Общият брой карантинирани 
лица за областта е 529. Каран-
тинирани като контактни са:

- 8 деца и 2 лица от персона-
ла от втора б група на ДГ N 2, 
гр. Балчик;

- 10 деца и 2 лица от персо-
нала от първа б група на ДГ N 
2, гр. Балчик;

- 17 деца и 2 лица от персо-
нала от първа б група на ДГ N 
9, гр. Добрич;

- 14 деца и  3 лица от персо-
нала на ДГ с. Оброчище, общ 
Балчик;

- 7 ученици и 2 педагози от 
първи а клас в ОУ Хр. Ботев, 
гр. Балчик;

- 9 деца и 2 лица от персо-
нала от първа група и 6 деца 
и 2 лица от персонала от тре-
та група на ДГ Здравец, гр. 
Балчик;

- 11 ученици от седми а клас 
на ОУ Антим първи, гр. Балчик;

- 19 деца и 2 лица от персо-
нала от четвърта б група ДГ N 
20, гр. Добрич;

- 9 деца и 2 лица от пер-
сонала от трета група на ДЯ 
Пролет, гр. Добрич;

- 15 ученици и 2 педагози от 
втори а клас на ОУ Хр. Ботев, 
гр. Балчик.

Разпоредени са противо-
епидемични мерки в Център 
за настаняване от семеен тип 
за деца без увреждания в гр. 
Балчик и Защитено жилище 
за лица с увреждания в с. 
Крушари във връзка с положи-
телни резултати при персонал 

и потребители. 
От потвърдените 448 случая 

през периода, 81 са хоспитали-
зирани, от тях 11 в ОАИЛ. 

Екипът на Областен ин-
формационен център – До-
брич организира онлайн 
информационна среща за 
представяне на подмярка 
4.1 „Инвестиции в земедел-
ски стопанства“ от Програ-
мата за развитие на селски-
те райони 2014-2020 г.

Онлайн събитието ще се 
излъчва на 23 април (пе-
тък) 2021 г., от 10:00 часа, 
във фейсбук страницата на 
Областен информационен 
център – Добрич, на следния 
линк: https://www.facebook.
com/oic.dobrch/live/.

По време на срещата ще 
бъдат разяснени критериите 
за допустимост на кандида-
тите, допустими дейности и 
разходи, като и начина за 
подаване и оценка на про-
ектните предложения.

По подмярка 4.1 „Инвес-
тиции в земеделски сто-
панства“ ще се подкрепят 
проекти за модернизиране 
на стопанства с размер не 
по-малко от 8 000 евро стан-
дартен производствен обем, 
стопанисвани от земедел-
ски стопани, регистрирани 
от най-малко 3 години или 
от признати групи/органи-
зации на производители. 
Размерът на финансовата 
помощ за един кандидат или 
проект за колективни инвес-
тиции е до 2 933 700 лв., а за 
закупуване на земеделска 
техника е до 488 950 лв.

Участието в срещата е 
безплатно.

Допълнителна информа-
ция може да получите на 
тел. 058 602 758, e-mail: 
oic_dobrich@abv.bg или на 
https://www.facebook.com/
oic.dobrch

заклеха пред председателя 
на ОИК Цонка Велкова, зам.- 
председателя на Общинския 
съвет Нивелин Радичков и 
представители на партиите. 
Те подписаха своите клетвени 
листи. Това са д-р Добрин 
Добрев от ГЕРБ-СДС и Бо-
жидар Димитров от „БСП за 
България“. С получаване на 
удостоверенията, те вече са 
част от Общински съвет До-
брич с мандат 2019 – 2023 г. 
Новите общински съветници 
заеха местата на депутатите 
Зорница Михайлова и Мая Ди-
митрова. Общинските съвет-
ници ще имат възможността, 
заедно със своите колеги, да 
участват пряко в определяне 
на политики за развитието на 
Община Добрич.

 

 Община Добрич ще полу-
чи дарение от 100 фиданки от 
Професионалната гимназия по 
транспорт и лека промишленост. 
Дарението е по повод Световния 
ден на земята 22 април и пред-
стоящите Великденски празници. 
Засаждането ще се извърши на 29 
април, от 10.00 часа, на разклона 
на ул.“Свещеник Павел Атанасов“ 
и пътя към дестилерията и завод 
Старт. Теренът е общински. 

Продължава рубриката „Ин-
тересни истории от сватбите в 
Добрич“. В априлското издание 
служителите на ОП Обреден дом 
споделят още запомнящи се бра-
косъчетания,  сключени в град 
Добрич Сватбен ритуал между 
филипинка и добруджанец - Преди 
малко повече от 5 години младите 
хора, планирали да сключат своя 
граждански брак във Филипините, 
се оказват пред предизвикател-
ството на едно от изискванията на 
филипинското законодателство. 
За разлика от сключването на 
брак в България, във Филипините е 
задължително всички младоженци 
да посещават курс по съвместно 
живеене, където научават правата, 
задълженията и отговорностите по 
време на брака. След обучението, 
успешно представилите се полу-
чават сертификат, който е част 
от комплекта документи за брако-
съчетанието. Това обстоятелство 
възпрепятства организацията на 
събитието и същите предпочитат 
Добрич да бъде градът, в който 
изреченото заветно „Да“ да бъде 
част от тяхната сватбена история.

Бракосъчетания с клетви – В 
последните пет-шест години, въ-
преки сериозните ангажименти 
в организацията на сватбеното 
тържество, младоженците намират 

време да напишат свои сватбени 
клетви. В тържественият сватбен 
ритуал, провеждан от служителите 
на ОП Обреден дом е вплетен и 
този вълнуващ за младоженците и 
всички гости момент. С изричането 
на клетвата колкото и големи да са 
притесненията, колкото и трепе-
рещи да са гласовете, сватбеният 
ритуал се превръща в неповторим 
и запомнящ се завинаги. 

Най-нетрадициони места за из-
несени ритуали - През последните 
15 години креативността на мла-
дите хора отвежда радостните 
обредници на различни и необи-
чайни места, където да проведат 
официалната сватбена церемония. 

Най-запомнящи са били ритуали-
те проведени  

  - сред зелените чемшири и ар-
тефакти в Стария Добрич;

- на градския стадион в Добрич;
- на палубата на яхта на приста-

на на пристанище Балчик;
- на морския бряг Дуранкулак, 

когато младоженец довежда до 
обредната маса младоженката от 
морето с джета; 

- на скалите на Русалка;
- в двора на археологическия 

музей във Варна; 
- до параклиса на нос Калиакра; 
- в ареста на добричкото след-

ствие.

 

1059 ДОЗИ НА ВАКСИНИ СРЕЩУ COVID-19 
СА ПОСТАВЕНИ ЗА СЕДМИЦА В ОБЛАСТТА

 Регистрираните и потвърдени случаи на заболяването са 448, отчитат 
от РЗИ Добрич

ОИЦ-ДОБРИЧ ПРЕДСТАВЯ ОНЛАЙН 
ПОДМЯРКАТА 4.1 "ИНВЕСТИЦИИ В 
ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА" Д-Р ДОБРИН ДОБРЕВ И БОЖИДАР 

ДИМИТРОВ СА НОВИТЕ ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДОБРИЧ

Новите общински съветни-
ци, които влизат на мястото 
на новоизбрани депутати, се 

100 НОВИ ДРЪВЧЕТА 
ЩЕ ОЗНАМЕНУВАТ 
ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА 

ИНТЕРЕСНИ ИСТОРИИ 
ОТ СВАТБИТЕ В ДОБРИЧ



1
ПЪРВИ ЧАСТЕН ОБЛАСТЕН ВСЕКИДНЕВНИК 7ndt@dobrich.net

Брой 32 (6466) http://www.ndt1.com/

22 април 2021 г.

В петък Спортното училище „Георги Стойков Раковски“ 
ще отбележи патронния си празник и ще награди топ 10 сред 
изявените ученици, извоювали медали и шампионски титли. 

Ето и техните имена: 
1. Стелиян Страхилов, Национален състезател БОКС

III място на Европейско първенство за юноши 
в категория до 75 кг
I място на Държавно лично-отборно първенство – I-ви кръг и 

Купа „България” за юноши в категория до 75 кг
I място на Държавен личен шампионат и Държавно лично-

отборно първенство – II-ри кръг за юноши в категория до 75 кг
Треньор: Борислав Георгиев
2. Алтен Атанасова, Национален състезател ЛЕКА АТЛЕТИКА
I място на Държавно първенство за девойки под 20 г. – 10 

км спортно ходене
VIII място на Балканско първенство за девойки под 20 г. – 10 

км спортно ходене
Треньор: Николай Янков
3. Матей Стоянов БОРБА
III място на Държавно лично първенство за юноши в 

категория до 97 кг
Треньор: Петър Петров
3. Ивелин Ивелинов, Национален състезател БОРБА
II място на Държавно лично първенство за кадети в категория 

до 51 кг
II място на Държавен лично-отборен шампионат за кадети в 

категория до 55 кг

Треньор: Петър Петров
3. Васил Василев БОРБА
I място на Държавно лично първенство за момчета в кате-

гория до 35 кг
I място на Държавен лично-отборен шампионат за момчета 

в категория до 38 кг
Треньор: Драгомир Стойчев
4. Александра Бекярова, Национален състезател ЛЕКА 

АТЛЕТИКА
I място на Държавно първенство за девойки под 18 г. – 5 км 

спортно ходене
Треньор: Милен Петров
5. Никола Проданов, Национален състезател ХАНДБАЛ
I място на Купа „България” за юноши младша възраст
Треньор: Николай Костадинов
5. Борислав Божков, Национален състезател ХАНДБАЛ
I място на Купа „България” за юноши младша възраст
Треньор: Николай Костадинов
5. Борислав Трошев, Национален състезател ХАНДБАЛ
I място на Купа „България” за юноши младша възраст
Треньор: Николай Костадинов
6. Петър Цонев БОРБА
I място на Държавно лично първенство за момчета в 

категория над 85 кг
Треньор: Драгомир Стойчев
6. Пресиян Димитров БОРБА
II място на Държавен лично-отборен шампионат за момчета 

в категория до 48 кг
III място на Държавно лично първенство за момчета в 

категория до 41 кг
Треньор: Драгомир Стойчев
7. Ангел Диков БОКС
III място на Държавно лично-отборно първенство – I-ви кръг 

за младежи в категория до 49 кг
III място на Купа „България” за младежи в кат. до 49 кг
Треньор: Стефан Петков
8. Тодорка Славова ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА
Завоювани медали от Държавно първенство кат. Б и 

републикански турнири за жени
Треньор: Йовка Няголова
9. Радослав Колев БОРБА
II място на Държавно лично първенство за момчета в 

категория над 85 кг
Треньор: Драгомир Стойчев
Дарин Дичков БОРБА
II място на Държавно лично първенство за момчета в 

категория до 44 кг
Треньор: Драгомир Стойчев
10. Мартин Лазаров ХАНДБАЛ
I място на зонално първенство за юноши старша възраст – 

зона „Черно море”
Обявен за най-добър вратар
Треньор: Николай Минчев

От 20 април до 31 май 
2021 г. се отваря прием по 
помощта de minimis за ком-
пенсиране на част от разхо-
дите за транспорт, логистика 
и реализация на месо от 
дребни преживни животни в 
търговската мрежа през 2021 
г. С нея се дава възможност 
по време на Великденските 
празници и Гергьовден жи-
вотновъдите да реализират 
голяма част от отгледаните от 
тях агнета и ярета на пазарни 
цени. Бюджетът по схемата е 
1 000 000 лв. Крайният срок 
за изплащане на помощта е 
30 юни 2021 г. 

На подпомагане подлежат 
кланици, фигуриращи в на-
ционалния електронен регис-
тър на БАБХ за предприятия 
с одобрение за търговия с 
храни от животински про-
изход със страните-членки, 
отговарящи на Приложение III 
на Регламент 853/2004/ЕЕС, с 
категория свързана дейност 
код „SH” (клане). Кланиците 
ще изкупуват живи агнета 
и ярета от фермерите и ще 
извършат клането на живот-
ните. 

Агнетата или яретата след-
ва да са закупени от животно-
въдни обекти на земеделски 
стопани, които имат устано-
вен брой животни след из-
вършени проверки, съгласно 
чл. 37 от ЗПЗП за Кампания 
2020 по поне една от схемите 

за обвързано подпомагане:
- Преходна национална по-

мощ за овце-майки и/или 
кози-майки , необвързана с 
производство; 

- Схема за обвързано под-
помагане за овце-майки и/
или кози-майки в планински 
райони;

- Схема за обвързано под-
помагане за овце-майки и/или 
кози-майки под селекционен 
контрол.

Максималният брой на аг-
нетата или яретата, за които 
бенефициерите могат да по-
лучат подпомагане е равен 
на броя на овцете-майки или 
козите-майки на съответни-
те земеделски стопани, към 
дата 02.02.2021 г. в системата 
на БАБХ ВетИС.

Единичната ставка е в раз-
мер на 7 лв. за закупено и 
заклано 1 агне/яре. За да 
получи подпомагането клани-
цата следва да е закупила от 
земеделските стопани агнета 
или ярета на цена не по-ниска 
от 5.50 лв./кг. живо тегло без 
ДДС. 

При покупко-продажбата 
на живи животни се призна-
ват документи, издадени с 
дата от 1 април 2021 година 
до 31 май 2021 г. (включи-
телно).

Указанията за държавната 
помощ са публикувани на 
сайта на ДФ „Земеделие“. 

 ДФ «Земеделие» - РА

Толерантни ли сме, или 
не по отношение на дру-
гите. Можем ли с ръка на 
сърцето да кажем: „Аз съм 
толерантен” или „ Не съм 
толерантен!”.   Задаваме ли 
си въпроса, колко е важно 
в моя живот, а като цяло и 
в нашия,  взаимоотноше-
нията с другите хора да са 
на принципа на взаимното 
разбирателство, компромиса 
и зачитането на различието 
във всяко отношение? Да-
ваме ли си отговор за това, 
че всеки е с правото си на 
мнение, независимо, че това 
понякога   не ни харесва? За-
щото, като хора, като че ли 
сме еднакви, а в същност и 
много различни. Не само по 
външен вид, но и вътрешно 
- като характер, като темпе-
рамент, с различно мислене, 
с различно възприемане на 
света и с какво ли още не. А 
като сме различни, можем 
ли да сме толерантни, без 
вътрешно да сме убедени, че 
това е единствената форма 
на правилното  взаимоотно-
шение. Толерантността акт 
на умишлено действие ли е, 
или е  вътрешно състояние, 
свързано с  естественото 
възприемане на  другите, 
като различни от мен? Дос-
татъчно ли е само  осъзнава-
нето, че  сме различни, или е 
необходимо и възпитание за 
това, че - въпреки различие-
то, се налага да живеем за-
едно? Да, това са сериозни 
въпроси, които за съжаление 
не винаги се поставят на не-
обходимото ниво на важност 
в обществото.

Понякога наистина гово-
рим как трябва да сме то-
лерантни и човечни, да се 
отнасяме към другите и към 
обществото с любов и хуман-
ност, да проявяваме своите 
добродетели и какво ли още 
не. Изобщо говорим, но в по-
вечето случаи само в поже-
лателна  форма. Дори децата 

си се опитваме да възпитава-
ме на толерантност и човеч-
ност. И това е прекрасно, но 
дали е  достатъчно? Защото 
толерантността на думи не 
означава нищо, а прилага-
нето на практика изисква 
усилие, личен и колективен 
пример. И това е проблемът! 
Как да даваме пример, като 
ние възрастните не сме нау-
чени на това.    

За съжаление,   имаме 
усещането, че  ставаме все 
по-нетолерантни един към 
друг, все по-агресивни и все 
„по-войствено” настроени. 
Не търпим чуждо мнение, 
не осъзнаваме, че не сме 
сами и около нас  има и 
други хора, различни от мен, 
имащи различно от моето 
мнение, различно от моето 
мислене. И защо тяхното 
мнение да е неправилно, а 
моето правилно, техните 
действия да се съобразени 
с моите, а не аз да се съо-
бразявам с тях? Те да бъдат 
длъжни във всичко,  а аз не 
до там. Всички ежедневно 
попадаме в такива ситуации 
и - ако бяхме животни, щя-
хме да решаваме проблема 
със силата на инстинкта 
- или бягаш, или се биеш. 
Само че ние сме хора!

„Толерантността е уваже-
ние, приемане и оценяване 
на богатото разнообразие от 
културите на нашия свят, на-
шите форми на изразяване 
и начини да бъдем хора. .То-
лерантността не е отстъпка 
или снизхождение.  Хората 
са различни по своята същ-
ност и само толерантността 
може да осигури оцеляване-
то на смесените общности 
във всеки регион на света“. 
Това е част от написаното 
в декларацията за Деня на 
толерантността. 

В крайна сметка, през 
месец ноември отбелязваме 
Деня на толерантността и 
тогава възхваляваме тази 

добродетел, за която голяма 
част от хората се оказва, че 
не са до там готови. Като 
хора не винаги сме в състоя-
ние да разберем принципа 
на толерантността  така, че 
това наистина да ни помага 
да живеем заедно, без кон-
фликти и взаимни обвинения. 
Красивите думи са си  думи, 
истината обаче е, че  все 
по-трудно се понасяме един 
друг. Оказва се, че Денят на 
толерантността се явява по-
скоро още един символ на 
нашия провал.

Защо? Защото поведение-
то на човека е невъзможно 
да се обясни с точни закони, 
за разлика от това на живот-
ните, които се подчиняват 
на строги инстинкти, където 
всичко е ясно.

Колкото и да напредваме 
в развитието си, не можем 
да направим ясно разде-
ление на доброто и злото, 
а винаги съществува нещо 
по средата, оставяйки из-
вестна неопределеност и 
неяснота. Затова никога не 
можем да бъдем сигурни в 
правилността на решенията 
си и през цялото време сме в 
съмнения и вътрешна борба. 
Може би,  съсредоточени 
в собствения си егоизъм и 
в личното Аз…Аз…Аз…, не 
виждаме истинските причини 
на нетолерантността и нечо-
вечността си. 

Известен е опитът с деца 
в африканско племе,  където 
антрополог ги накарал да иг-
раят на игра, в която поста-
вил до едно дърво кошница 
с плодове и обявил: „Който 
първи дотича до дървото, ще 
получи всичко“. Когато им 
дал знак, децата се хванали 
заедно за ръцете си едно за 
друго и… започнали да тичат 
всички, а след това всички 
заедно седнали и започнали 
да се наслаждават от вкуса 
на сладките плодове… Уди-
веният учен ги попитал, защо 

са постъпили така, та нали 
всеки един от тях би могъл 
да получи наградата едно-
лично. Децата се оказали по-
мъдри отколкото може да се 
очаква. На слисания учен те 
отговорили: „Обонато! Нима 
е възможно един от нас да 
бъде щастлив, ако всички ос-
танали са тъжни?“ „Обонато“ 
(или убунту) на техния език 

означава „Аз съществувам, 
защото ние съществуваме.“ 

Интересно, нали?! Вероят-
но много от нас ще реагират, 
че при нашите условия и 
нашето развитие е невъз-
можно това да се случи. 
Защо? Нима, ако потърсим 
в библиотеките, няма да на-
мерим десетки философски 
разсъждения и безброй при-
мери на тази тема? И защо 
е трудно практически да сме 
толерантни?

Да, човекът не е роден, за 
да търпи, но когато чуждото 
мнение ни вбесява,  по-добре 
да го  приемем  като шанс 
и възможност да бъдем ис-
тински толерантни един към 
друг!

Човек трябва от детството 
си да се научи не да търпи 
другите, а да ги приема, 
точно както приема себе 

си. Плурализмът не трябва 
да живее само в лозунги-
те, а в сърцата и в духа на 
обществото. Само тогава 
от бреме ще се превърне в 
истинско средство за обе-
динение.

Кабалистите казват, че 
не трябва да упрекваме. А 
защо и кого да упрекваш? 
Всичко е правилно. Дори 
ако оставим официалността, 
принципът за толерантност е 
изключително важен и при-
добива ключово значение 

в глобалния свят. Въпросът 
е как може да се постигне 
тази толерантност? Не да 
си спомняме за толерант-
ността веднъж годишно, а 
да живеем с нея всеки ден. 
Зад волана, в магазина, в ра-
ботата, в семейството, като 
обществена личност, дори 
и в политиката. Кресливите, 
обидните и агресивни форми 
на поведение са продукт на 
лошо  възпитание и неразби-
ране същността и мястото ни 
в обществото.

Светът е в криза и точно 
сега на практика е необхо-
димо да се научим на толе-
рантност. Не е възможно  
„унищожавайки“ другите, да 
се чувстваме удовлетворени 
и самонапълнени от действи-
ята си. Налагайки със сила 
своята истина нарушава-
ме   баланса в обществото. 
Всеки трябва да помни, че 

противоположният край на 
скалата е не по-малко важен, 
тъй като истината винаги е 
между нас и целият свят се 
балансира върху тази обща 
опорна точка.

Ние сме създадени раз-
лични и целта е да се  обе-
диняваме над всички про-
тиворечия. Това е ключът 
към истинската толерант-
ност. И най-доброто, което 
можем да направим, е да 
приемем различията си - не 
като граница между нас, а  
като възможност за подем и 
освобождаване от егоизма. 
Природата около нас е жив 
пример на различие и вза-
имосвързаност във всичките 
си разнообразни форми. 

Според науката Кабала, 
в общата система на Ми-
розданието не може да има 
победители. Победата за мен 
не е превъзходство над окол-
ните, а издигане над себе 
си, над моето „абсолютно 
правилно, безкомпромисно 
мнение”, над разделението 
и омразата към другите. 
Колкото и невероятно да 
звучи, това издигане ще 
ни донесе огромна радост 
и удовлетворение и ако го 
осъзнаем, ще разберем, че 
то носи личен и обществен 
просперитет. Това е един-
ственото, което ще ни спаси 
от конфликтите и напразното 
боричкане със собствения ни 
егоизъм. В противен случай 
ще продължим да се хапем, 
ще се разкъсваме на парче-
та, ще изгорим целия свят, 
за да покажем правотата 
си. А ако това, не дай Боже, 
се случи, ще започнем след 
няколко хиляди години от ну-
лата, като нов етап в нашето 
развитие. Тогава, може би, 
нашите потомци, седнали 
в бункер или пещера край 
огъня, ще разказват странни 
легенди, като в приказките 
за цивилизацията, която е 
имала всичко и сама се е 
унищожила…!

Георги ГРАДИНАРОВ 
- преподавател към Меж-

дународната академия по 
Кабала

НАУКАТА КАБАЛА: ТОЛЕРАНТНОСТТА

УЧИЛИЩЕТО ЗА ШАМПИОНИ НАГРАЖДАВА НАЙ-ДОБРИТЕ СИ СПОРТИСТИ КЛАНИЦИТЕ КАНДИДАТСТВАТ 
ПО DE MINIMIS ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКО 
АГНЕШКО МЕСО
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ЧЕСТИТ РОЖДЕН 
ДЕН казваме днес от 
сърце на нашия при-
ятел Тодор Тодоров. 
От здраве да не се 
отърве, работата да 
му спори, пчелички-
те, за които се грижи 
така всеотдайно да 
дават вкусен мед, на 
въдицата му да се ло-
вят големи риби, вну-
ците му да продължат 
да бъдат негова ра-
дост и гордост, а пре-
красната му съпруга 
и наша колежка Галя 
да го обича още поне 
100 години, наричаме 
на Тошко ние от НДТ!

РОЖДЕНИК утре е 
бившият летец Нико-
лай Николов. НДТ му 
честити празника с 
пожелания за здраве 
и успехи в добрите му 
начинания!

ИМЕН ДЕН праз-
нуват на 24 април 
хората с имена Ла-
зар, Лазарка и Лаза-
рин. Нека са здрави и 
нека в живота им има 
светлина и хармония!

ЧЕСТИТ ИМЕН ДЕН 
ОТ СЪРЦЕ казваме 
в аванс на всички 
добри хора с име-
на на цветя, които 
празнуват на Цвет-
ница: Аглика, Божу-
ра, Вероника, Виола, 
Виолета, Върба(н), 
Върбинка, Гергин(а), 
Гроздена,  Далия, 
Дафина, Делян, Де-
ляна, Дилян(а), Де-
телина, Елица, Жа-
с м и н а ,  З д р а в к о , 
Здравка, Зюмбюла, 
Ива, Иглена, Игли-
ка, Калина, Камелия, 
Карамфил, Карамфи-
ла, Китка, Латин(ка), 
Лилия, Лиляна, Лила, 
Лили, Лоза, Люлина, 
Магнолия, Малин(а), 
Маргарит(а), Мар-
грет, Невен(а), Не-
в я н ,  Н е н к а ,  О р -
хидея, Ралица, Ре-
нета, Роза, Росен, 
Росица, Ружа, Теме-
нужка, Трендафил, 
Цено, Цвета, Цве-
телина, Цветан(ка), 
Ц в е т е л и н ( а ) , 
Ц в е т о м и л ( а ) , 
Цветомир(а), Цвятко, 
Явор, Ясен, Ясмина. 
Нека те и техните об-
ични хора са здрави 
и нека животът им е 
пъстър и красив като 
пролетен букет!

ЧЕСТИТ РОЖДЕН 
ДЕН казваме в аванс 
на Галина Митева, 
която празнува на 26 
април. На стилната 
дама, за която няма 
тайни в европроек-
тирането и която е 
изтъкана от рабо-
тохолизъм и компе-
тентност, желаем от 
сърце здраве, много 
щастие в семейство-
то, много спечелени 
важни за Добруджа 
европроекти и нека 
всичките добро, кое-
то си науми, се увен-
чава с успех! 

ОВЕН – Доста неща за вършене са ви 
се натрупали през седмицата. Потърсете 
си помощници, не се нагърбвайте с всичко 
сами. Не се претоварвайте с излишни дей-
ности, дайте си и малко почивка.

ТЕЛЕЦ – Ограничете физическото нато-
варване, наблегнете на интелектуалното. 
Днес е идеален ден да наваксате пропус-
натото. Добре е да отделите този ден за 
децата си, позабавлявайте се с тях.

БЛИЗНАЦИ – Вдъхновени от любовта на 
човека, когото обичате, ще работите и ще 
надхвърлите собствените си очаквания. 
Събитията ще се случват, за да ви обогатят 
с впечатления, да ви направят можещи.

ЛЪВ – Не пренебрегвайте вътрешните си 
потребности, за да живеете пълноценно. 
Работата ще ви привлича с възможността 
да повишите благосъстоянието си и не 
преследвате други цели.

РАК – Запазете доброто си отношение 
към света и ще получите в замяна ускорено 
придвижване към целта си. Старанието ви 
да улесните живота на близък човек ще ви 
направи лоша услуга.

ДЕВА – Отношенията ви с партньора не 
ви създават главоболия, въпреки, че поня-
кога се чувствате отегчени. Постигнатото 
до тук не е основание да се държите над-
менно с неравностойните на вас.

ВЕЗНИ – Доброто ви настроение ще 
ви помогне без затруднения да решите 
елегантно притесняващ ви проблем. При-
ятелите ви също ще се включат в меропри-
ятията, които предвиждате за днес.

СКОРПИОН – Отнесете се с доверие 
към човека до себе си, заедно обмисляйте 
и планирайте бъдещите си ходове. Сред 
възможностите изберете най-перспектив-
ната и работете по нея.

СТРЕЛЕЦ – Ден по-скоро за практични 
занимания, макар че ще ви се иска да се 
позабавлявате. Дори да успеете да събере-
те компания, повечето хора ще се оплакват 
и ще ви развалят настроението.

КОЗИРОГ – Дори и да нямате огромно 
желание, все ще има за какво да се захва-
нете в къщи. Най-добре ще постъпите, ако 
отрано планирате една семейна екскурзия 
или друго забавление.

ВОДОЛЕЙ – Днес ще се чувствате осве-
жени и пълни с енергия. Главната ви зада-
ча е да не губите мярката в този случай, 
защото може да увредите на здравето си с 
“младежките” си изпълнения.

РИБИ – Днес търпението ви ще е подло-
жено на изпитание и причината за страда-
нията ви може да се окажат познати и близ-
ки. Най-доброто, което може да направите 
е да приемете ситуацията.

ХОРОСКОП НА НДТ

- Мили дами, не чакайте някой да ви направи щастливи... налейте си 
сами и наздраве! -  Сиса от Смолница но не тази, за която си мислите

АМИСИС СВЯТ КАРОЛАЙН ДЖУРИ СЕ ОТКАЗА ОТ ТИТЛАТА СИ СВЕТСКА 
КЛЮКАМисис Свят Каролайн Джу-

ри се отказа от титлата сед-
мици след скандала на кон-
курса в Шри Ланка, съобщи 
Ройтерс. Красавицата беше 
арестувана от полицията в 
Коломбо в началото на ме-
сеца, след като отне насила 
короната на новата Мисис 
Шри Ланка, твърдейки, че тя 
е разведена и няма право 
на титлата. "Решението й е 
доброволно", заявиха от ком-
панията "Мисис Свят".

Подгласничката на Джури 

- Кейт Шнайдър от Ирландия 
от конкурса през миналата 
година, ще е новата Мисис 
Свят 2020. След скандала от 
компанията "Мисис Свят" ка-
заха, че проблемът трябва да 
бъде решен на местно ниво 
и няма да се отрази върху 
конкурса за тази година, на 
който Шри Ланка е домакин.

Арестуваха Каролайн Джу-

ри, след като смъкна корона-
та от главата на новата Мисис 
Шри Ланка

Пушпика де Силва, Мисис 
Шри Ланка, ще участва в 
конкурса за световната тит-
ла. Де Силва живее отделно 
съпруга си, но все още не е 
разведена. Каролайн Джури 
спечели конкурса Мисис Свят 
и през 2019 г. 


