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Всеки ден с 
по-добрия 
вестник!

Облачността и над южните 
райони ще се увеличи, ще е 
предимно купеста и купесто-
дъждовна. На много места ще 
има краткотрайни валежи от 
дъжд, в следобедните часове 
в отделни райони временно 
интензивни и придружени с 
гръмотевици. Значителни ко-
личества ще има на изолирани 
места в планинските райони. 
Ще е хладно с максимални тем-
ператури, в по-голямата част от 
страната, между 15° и 20°, до 
около 22° в отделни райони в 
Южна България.

Специализирани бои, епоксидни подове, боя против пожар, боя против шум, 
течна хидроизолация, огнезащитна боя, боя против радиация, термо боя 

Варна, ул. "Перла" 16, тел. 0884 77 80 54

ИСОНЕМ България
Боядисваме бъдещето

ОТПЕЧАТАЙ МЕЧТАТА СИ В
„НЮЗПРИНТ“ 

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

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

Бърза и експресна доставка с Еконт и 
Спиди 

имейл-newsprint@abv.bg 
тел 0893 662596 

ВРЕМЕТО

МИНИСТЪР-
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ 
СТЕФАН ЯНЕВ НАЗНАЧИ 
НОВИ ЗАМЕСТНИК-
ОБЛАСТНИ УПРАВИТЕЛИ

ПРОДАВАМ 
РЕСТОРАНТСКО 
ОБОРУДВАНЕ.

Тел.: 0888 635 368

На стр. 4

1 ЮНИ - МЕЖДУНАРОДЕН 
ДЕН НА ДЕТЕТО На стр. 2

З Д Р А В К О 
ЗДРАВКОВ и Га-
лин Господинов 
са назначени за 
заместник-об-
ластни управи-
тели на Област 
Добрич. 

З Д Р А В К О 
ЗДРАВКОВ има 
натрупан упра-
вленски опит в 
частния сектор 
в сферата на 
селското сто-
панство от 2010 
г. до настоящия 
момент, а преди 
това е бил ме-
ниджър в сек-
тора на недви-

жимите имоти. 
Има придоби-
та степен ма-
гистър по две 
специалности 
от Шуменския 
у н и в е р с и т е т 
„Епископ Кон-
стантин Пре-
славски“. 

ГАЛИН ГОС-
П О Д И Н О В 
преди назна-
чаването му за 
заместник-об-
ластен управи-
тел на Област 
Д о б р и ч ,  о т 
2018 г. досега 
е бил началник 
отдел и главен 
юрисконсулт в 
Регионалното 

управление по образование в Добрич. Притежава 
образователно-квалификационна степен „магис-
тър“ по право от Варненския свободен универси-
тет „Черноризец Храбър“, а в Стопанската ака-
демия „Димитър А. Ценов“ в Свищов придобива 
магистърска степен по „Счетоводство и одит в 
нефинансовите предприятия“.

 Със заповеди на министър-пред-
седателя Стефан Янев са назна-
чени нови заместник областни 
управители
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1 ЮНИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДЕТЕТО

"ДВОРЕЦА" В БАЛЧИК СЪС
СПЕКТАКЪЛ-ПОДАРЪК ПО ПОВОД
1-ВИ ЮНИ

"Двореца" в Балчик кани
най-младата публика за
"Децата чудо в музиката",
съобщиха от държавния
културен институт за спек-
такъла-подарък, по повод
Деня на детето - 1 юни.

На сцената ще излязат
инструменталистите от
трио "Дивертименто" Граци-
ела Панайотова - цигулка,
Младен Тасков - пиано, Со-
фия Радилова - виолонче-
ло, които ще пресъздадат
страници от световната му-
зикална история, съхрани-
ли първите стъпки на кла-
сици, съобщи Радио Варна.

Триото ще изпълни твор-
би на Волфганг Амадеус Мо-
царт, Феликс Менделсон,
Сергей Прокофиев, Карл
Мария фон Вебер. В спекта-
къла като солисти ще участ-
ват и изявени деца музикан-

УЧРЕДЯВАТ
ОБЛАСТЕН КЛУБ НА
ЖЕНИТЕ КЪМ ДСБ

На 3 юни (четвъртък) от
18.00 часа в клуба на ДСБ
- Добрич, ул."Генерал Ки-
селов" 3 а, партер (бивш
БТС) ще бъде учреден Об-
ластен клуб на жените
към ДСБ.

Инициативата по учре-
дяването на клуба обеди-
нява жените - членове на
ДСБ и симпатизанти да
работят активно по конк-
ретни политики и иници-
ативи и да привличат ек-
сперти, неправителстве-
ни организации и актив-

ти - Ясна Германова, Викто-
рия Каменова и Берк Сопен,
посочват от културния цен-
тър. Режисьор на спектакъ-
ла е Елза Лалева, а актри-
сата Даниела Йорданова
ще поведе публиката в све-
та на музикалната класика
с имената на най-прочути-
те млади таланти и техните

ЖИТЕЛИТЕ НА БАЛЧИШКОТО СЕЛО
ГУРКОВО ЗАПРЕТНАХА РЪКАВИ В
АКЦИИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ

Как една задружна общ-
ност може да случва доб-
рите неща - това показа се-
ло в община Балчик с пър-
вата си акция "Стига и сър-
це, Гурково е в нашите ръ-
це". Местни жители подеха
поредица от съботни акции
за почистване и облагоро-
дяване на населеното мяс-
то, съобщи кореспондентът
на Радио Варна Албена
Иванова.

"Стига и сърце, Гурково
е в нашите ръце". Под този
надслов жители на селото
от община Балчик се обе-
диниха и дадоха старт на
добронамерената инициа-
тива да почистват и обла-
городяват селото си. Ини-
циатори са група мотиви-
рани членове на Народно
Читалище "Свобода-1897" и
жители на с.Гурково.

"Когато след дълга пан-
демия и последвала иконо-
мическа рецесия бюджетни-
те средства не достигат,
стига и сърце, на което се-
лото му е свидно, и ръце,

които милеят за него. Това
е движещата идея на ини-
циаторите, които с труда и
грижата си изразяват съп-
ричастност към недоста-
тъчния бюджет на кметст-
вото на село Гурково", спо-
делят Натали Николов и
Поликсения Петрова.

Първата от поредицата
замислени акции се про-
веде на 29 май със сбо-
рен пункт читалището в
селото Гурково. Нейните
задачи - окосяване и по-
чистване двора на читали-
щето, боядисване на огра-
дата му в цветовете на на-
ционалния трибагреник,

ЕЛЕНА БАЛТАДЖИЕВА:
СИТУАЦИЯТА С
ТУРИСТИЧЕСКИЯ
СЕЗОН В КАВАРНА Е
НЕПРЕДСКАЗУЕМА

Към момента приходната
част от бюджета на общи-
на Каварна е изпълнена на
40 процента, като се отчи-
та завишаване на собстве-
ните приходи с 500 хиляди
лева. Това съобщи в пре-
даването "Позиция" на Ра-
дио Варна кметът на Ка-
варна Елена Балтаджиева.

Предстои изграждане на
канализация и подмяна на
водопровод на две от ос-
новните улици в Каварна -
"Цар Калоян" и "Освобож-
дение". Ремонтните дей-

ности са на стойност 800
хиляди лева.

По повод предстоящия
туристически сезон и отме-
нените ограничения за вли-
зане в страната ни на ру-
мънски туристи, Елена Бал-
таджиева заяви: "Ситуаци-
ята е непредсказуема, осо-
бено в бранша на хотелие-
ри и ресторантьори. В ця-
лата община зависим от
чуждите туристи, особено
румънци и руснаци, и се на-
дявам ситуацията посте-
пенно да се нормализира".

Денят на детето се праз-
нува в България всяка го-
дина на 1 юни. Малцина
обаче знаят, че в минало-
то той се е отбелязвал и
на друга дата. В интервю
за БТА Мариана Димитро-
ва - уредник в отдел "Най-
нова история" към Русенс-
кия исторически музей,
обяснява, че празнуването
на Деня на детето води на-
чалото си от Световната
конференция по въпросите
на детското здраве, състоя-
ла се в Женева през 1925 г.

Идеята за отбелязване
на този ден идва през 1925
г., когато китайският гене-
рален консул в Сан Фран-
циско събира няколко ки-
тайски деца сираци и ги
води на празника на лод-
ките-дракони (китайски
празник, водещ началото
си от древността и свързан
с пролетното равноденст-
вие). По-късно неговата
инициатива е продължена,
като независимо от благот-
ворителната акция в САЩ
и в Европа се провежда
международна конферен-
ция по въпросите на детс-

кото здраве.
В България през 1927 г. е

издаден указ на цар Борис
Трети за отбелязване на
Деня на детето през втора-
та неделя след Великден
всяка година. Така

за първи път у нас Денят
на детето е честван офици-
ално на 8 май 1927 г.

В Царство България праз-
никът има всенароден ха-
рактер и по своята мащаб-
ност се сравнява само с
празника на Светите равно-
апостоли Кирил и Методий.

От 8 май 1928 г. инициа-
тивата за официалното му

ежегодно празнуване се по-
ема от Съюза за закрила на
децата в България (СЗДБ).
Той е учреден на 14 юни
1925 г. и отначало е към
структурите на Българското
дружество "Червен кръст".
Основна цел на СЗДБ, за-
ложена в неговия устав, е
"да се грижи за всестран-
ното физическо и духовно
развитие на детето". Още от
създаването си Съюзът е
член на Международния съ-
юз за закрила на децата
със седалище в Женева.

За отпразнуване на Деня
на детето в България още

ни граждани, с цел провеж-
дане на успешни политики
за региона. Жените от об-
ласт Добрич ще работят ак-
тивно по проблемите на об-
щността.

От името на учредителите
общинският председател на
ДСБ-Добрич и изпълняващ
областен председател Миле-
на Керанова кани всички
дясномислещи дами от Доб-
рич и региона - да се присъ-
единят, като акумулират
енергията си с идеи за прос-
перитета на Добруджа!

през 1927 г. е създаден
специален комитет

под председателството
на княгиня Евдокия - дъще-
ря на бившия български
цар Фердинанд I и сестра
на цар Борис III. След же-
нитбата на цар Борис Тре-
ти патрон на честването на
Деня на детето и на самия
СЗДБ става съпругата на
царя - царица Йоана. За
Деня на детето са издаде-
ни и марки с лика на кня-
гиня Мария-Луиза Сакско-
бургготска като дете.

През 1949 г. денят 1 юни
официално е обявен за
Международен ден за за-
щита на децата. А през
1950 г. 1 юни за първи път
е честван едновременно в
51 страни по света.

както и засаждането на цве-
тя в кашпите пред паметни-
ка на Генерал Гурко - Пат-
рон на селото. Участниците
работиха безвъзмездно, въ-
оръжени с градински инст-
рументи и друг инвентар,
който осигуряват сами. В ак-
цията се включиха и чужден-
ци, които живеят постоянно
в селото.

Имат набелязани още за-
дачи, които ще бъдат изпъл-
нени в следващи акции, пла-
нирани веднъж месечно. Доб-
роволците ще помагат и на
хора, които не могат сами да
поддържат двора и простран-
ството пред дома си.РАЙОННИЯТ СЪД В БАЛЧИК

ОБЯВИ ПОБЕДИТЕЛИТЕ В
КОНКУРС ЗА ДЕТСКА
РИСУНКА

Шестима ученици са отли-
чени в конкурс за рисунка
на тема "Съдът в очите на
децата", съобщават органи-
заторите от Районен съд -
Балчик. В надпреварата са
участвали общо 25 ученици
от две училища в Балчик.
Всички представени от тях
рисунки са включени в из-
ложба, подредена в Съдеб-
ната палата в града.

Излъчени са победители
в две възрастови групи.
При учениците от 1 до 4
клас първото място пече-
ли Преслава Иванова, уче-
ничка в III а клас на ОУ
"Св. Св. Кирил и Методий".
Второто място заема Ста-
нислава Стоянова от II б
клас в ОУ "Антим I", а тре-
тото място е отредено за
Калияна Дучева от III а
клас в ОУ "Св. Св. Кирил и
Методий".

Победител във втора въз-
растова група е Кърстен

Смит, ученик в V б клас от
ОУ "Антим I". На второ и
трето място са класирани
възпитаници на същото
училище - Ивалена Ивано-
ва от VII б клас и Ясмин
Исмаил от V б клас. Отли-
чените автори получават
грамоти и награди от Ра-
йонен съд - Балчик. Поощ-
рителни награди са осигу-
рени и за останалите малки
художници, проявили инте-
рес към обявената тема.

Конкурсът е организиран
в рамките на Образовател-
ната програма "Съдебна
власт - информиран избор
и гражданско доверие. От-
ворени съдилища и проку-
ратури", в която Районен
съд - Балчик участва за по-
редна година. Инициатива-
та има за цел да привлече
вниманието на учениците
към съдебната власт, да
повиши тяхната правна
грамотност и култура.

НАД 11 000 ЛЕВА ВЪРНАХА
ДВАМАТА БРАТЯ, ОБРАЛИ
ВЪЗРАСТЕН МЪЖ

По обвинителен акт на Районна прокуратура - Доб-
рич, признаха за виновен 44-годишния Б.Б., привлечен
към наказателна отговорност за кражба на 18 750 лв. от
възрастен мъж - престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК, и
неговият брат - Д.Б. (33 г.), обвинен във вещно укривател-
ство на сумата 18 000 лева (чл. 215, ал. 1 от НК). Това
съобщиха от Апелативната прокуратура във Варна.

На по-възрастния мъж е наложено наказание "лишава-
не от свобода" за срок от една година, изтърпяването на
което се отлага с три години изпитателен срок. Д.Б. е
осъден на една година "лишаване от свобода" при общ
режим, като е приведено в сила и предходно наказание
на мъжа "лишаване от свобода" за срок от 5 месеца.

В края на януари тази година, при посещение в дома
на възрастен съсед, Б.Б. се възползвал от факта, че
познавал отдавна потърпевшия и знаел къде той крие
парите си, и откраднал голяма сума пари - 18 750 лева.
След като извършил престъплението, Б.Б. споделил за
стореното със своя брат Д.Б. и му дал част от открад-
натото. 33-годишният мъж не сигнализирал органите на
реда и изхарчил за свои нужди част от парите. В хода
на разследването част от сума -  11 290 лева, била
намерена и иззета от органите на досъдебното произ-
водство. Парите са върнати на пострадалия след прик-
лючване на съдебното производство.

Братята са задържани в края на февруари тази годи-
на и разследването срещу тях е приключено за по-мал-
ко от два месеца с внасяне на обвинителен акт в съда.

Присъдата подлежи на протест и обжалване. НДТ

учители.
Концертът ще се състои

в Каменната зала на 31 май
от 12 часа. Входът за съби-
тието е свободен.

Продавам работеща животновъдна
ферма,  0885 727245
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МОНУМЕНТ НА СВЕТИТЕ БРАТЯ КИРИЛ И
МЕТОДИЙ ОТКРИВАТ В СЕЛО ВЕДРИНА
Монумент от дърво и ка-

мък, изобразяващ създате-
лите на българската азбука
- братята Кирил и Методий,
ще бъде тържествено открит
днес /1 юни/ в центъра на
село Ведрина в община Доб-
ричка. Паметният знак е в
непосредствена близост до
читалището, което през та-
зи година чества 80-годишен
юбилей и носи името на
Светите братя.

Дървената пластика е де-
ло изцяло на твореца Геор-
ги Капралов, който е роден
и живее във Ведрина. Той
реализира идеята си да да-
де отново живот на дърво -
ясен, засадено от ученици в
центъра на селото преди 70
години - през 1950 г., което
е прекършено. Инициатива-
та на Капралов е подкрепе-

ДЕНЯТ НА ДЕТЕТО В
ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ

Днес /1 юни/ от 10:30 ч. с
празнично занимание отва-
ря врати "Лятна работилни-
ца за въображение" в Худо-
жествена галерия - Добрич.
Екипът кани "Да прекрачим
прага на галерията" - съби-
тието, с което започват лет-
ните срещи с изобразител-
ното изкуство . На празни-
ка  децата ще могат да раз-
гледат изложбата на добрич-
ките художници и да почер-
пят от тях вдъхновение за
своите рисунки. Входът е
безплатен.

С празника на 1 юни се
слага началото на ежегод-
ните летни занимания за де-
ца, които ще се провеждат
всеки делничен ден до края
на месец август от 10:30 до
11:30ч. За поредна година
екипът на галерията кани де-
ца и ученици, навършили 6

на от Кольо Драгиев - пред-
седател на Земеделска ко-
операция "Ведрина", Нико-
лай Станчев, Мариян Димит-
ров и Миглена Петрова, ко-
ито участват с финансови
средства и труд за изграж-
дането на постамента. Дър-
ворезбата на Георги Капра-
лов е дарение за село Вед-
рина и жителите му, споде-
ли кметът Красимира Атана-
сова.

Впечатляващият с изящес-
твото си монумент ще бъде
открит официално от кмета
на Община Добричка Соня
Георгиева. Началният час на
тържественото събитие, на
което ще присъстват авто-
рът на монумента Георги
Капралов, жители на Ведри-
на и гости, е 13.00 часа.

Красимира НИКОЛОВА

ДЕЦА ЩЕ ТВОРЯТ
ВЪРХУ ФАСАДАТА НА
МУЗЕЯ В ПАРКА

Днес - 1 юни, Регионален
исторически музей отново
ще предостави стъклената
фасада на сградата си в
градския парк за изрисува-
не от малките художници на
град Добрич. Това е част
от инициативите, организи-
рани от Община град Доб-
рич във връзка с Междуна-

НОВО ПРИЗНАНИЕ ЗА
ТАЛАНТИТЕ ОТ "ДЕЯ"

родния ден на детето. При-
канваме децата да дойдат
и да покажат своите рису-
вални умения. Припомняме
на желаещите да рисуват,
да си носят водни или тем-
перни бои и четки. Творби-
те на художниците ще ос-
танат върху фасадата на
музея до 10 юни.

години, на интересни и за-
бавни срещи с изобразител-
ното изкуство. Програмата
включва както разглеждане
на експозицията на галерия-
та и рисуване в залите, сред
картините на големите майс-
тори, така и експерименти с
различни техники и материа-
ли в детската работилница.
Малките творци ще получа-
ват нови знания  за худож-
ници и техните произведения,
за паметници на българско-
то и световно културно нас-
ледство, ще развиват въоб-
ражението си като рисуват,
колажират, моделират и  иг-
раят образователни игри.

Материалите за всички
занимания се осигуряват
от галерията срещу вход от
2 лева.

Екип на Художествена
галерия - Добрич

ПЕВЦИТЕ НА СТУДИО
"САРАНДЕВ" ОТНОВО
НА СЦЕНАТА

След продължилия повече
от година застой по отноше-
ние на сценични изяви, дой-
де моментът младите талан-
ти на Студио за поп-рок пев-
ци "Сарандев" при Младеж-
ки център - Добрич да за-
радват своята публика.
Предстоят два последова-
телни концерта на добрич-
ката певческа школа с во-
кален педагог Елена Кара-
бельова. На 11 юни от 18:30
часа ще се състои първият
концерт с участието на из-
пълнителите от студиото на
възраст до 15 години. На 15
юни от 19 ч. ще е концертът
на големите - на възраст над

15 години, в който ще вземе
участие и клубът за  k-pop
танци "Illusion" при Младеж-
ки център - Добрич.

Ще имате възможност да
се потопите в света на поп
музиката с многобройните
български и чужди хитове,
които младите таланти ще
представят на сцената.

И двата концерта ще се
състоят в концертната зала
на Младежки център, която
ще работи с капацитет 50%,
поради продължаващите
противоепидемични мерки.

Входът е 1 лв. Предвари-
телна продажба - на касата
на Младежки център.

ГЕРБ КАНИ ДЕЦАТА НА
КУКЛЕН ТЕАТЪР

Днес /1 юни/ ГЕРБ кани
децата на Добрич на кукле-
ния спектакъл "Вълкът и се-
демте козлета". Постановка-
та ще бъде безплатна. По
традиция за Деня на детето
ГЕРБ - Добрич дарява на
малките съграждани куклен
спектакъл. Представлението
ще се състои от 11.30 часа
в сградата на Куклен театър
"Дора Габе" в Добрич.

ТВОРЧЕСКОТО
ПЪТУВАНЕ НА МИНКО
ПОПДИМИТРОВ -
ПРЕДСТАВЕНО В
ХУДОЖЕСТВЕНА
ГАЛЕРИЯ ДОБРИЧ

С вернисаж
на 3 юни от
16:00 до 18:00
ч. Художест-
вена галерия -
Добрич откри-
ва изложба на
Минко Попди-
митров. Сто-
личният ху-
дожник предс-
тавя свои но-
ви живописни
творби. Завър-
шва средното
си образова-
ние в Технику-
ма по керами-
ка и стъкло в
София, а по-
късно Нацио-
налната худо-
жествена ака-
демия в спе-
циалност "Мо-
н у м е н т а л н а
керамика и
с к у л п т у р а "
при проф. Венко Колев и
проф. Георги Коларов. През
дългия си творчески път Мин-
ко Попдимитров не се огра-
ничава в тези области, а " пъ-
тешества през материалите,
през различни области, през
различни сфери на изобрази-
телните видове. От функцио-
налната форма на керамика-
та и тектоничните обеми на
скулптурата, през лазерния
лъч, акрила и винила " (Ири-
на Мутафчиева) и се изявява
в скулптурата в метал, живо-
писта, графиката, експери-

ментира с аквапластика и хо-
лопластика. За него доц. Бо-
рис Дананилов казва: "Мин-
ко Попдимитров притежава
това рядко и удивително ка-
чество да не спира - не в три-
виалния смисъл на думата, а
в контекста на едно цялост-
но житейско и творческо пъ-
туване, което не спира, за-
щото е окрилено от неговата
преобразяваща мощ на ху-
дожник. Именно това пъту-
ване е неговата мисия "

Екип на Художествена
галерия - Добрич

Танцов Театър "ДЕЯ" с ръ-
ководител Лана Анцаридзе
отново завоюва престижна
награда от XIII Междунаро-
ден детски фестивал "Мла-
ди таланти",  организиран от
Национален дворец на деца-
та, София, в раздел -Теат-
рално изкуство.

Наградата е грамота и

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

Пиесата "Вълкът и седем-
те козлета" е написана от
Теодора Попова - Лазарова

Режисьор е Даниела
Христова, сценограф - Ната-
лия Гочева, музиката е дело
на  Владимир Джамбазов

Участват: Теодора Желе-
ва, Росен Радев и Валентин
Иванов

Входът е свободен!
                ГЕРБ - Добрич

приз за отлично представя-
не в раздел "Театър на дви-
жението".

Младите  таланти получи-
ха специална  награда-пока-
на за участие в Програмата
за творчески ваканции на На-
ционалния дворец на децата

"ХАЙДЕ ДА ТВОРИМ ЗА-
ЕДНО"2021 г.
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"ЦЕНТЪР ЗА ЗАЩИТА НА ПРИРОДАТА И ЖИВОТНИТЕ" В 
ДОБРИЧ - ПРИМЕР ЗА РЕЗУЛТАТИ, ПОСТИГНАТИ ЧРЕЗ 
ОТГОВОРНО УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ

Магнитните бури през юни 
2021 г. няма да бъдат толкова 
чести и продължителни, кол-
кото през май. Но поне един 
силен удар ни очаква.

На първо място, през юни 
магнитните бури ще уда-
рят психиката и работоспо-
собността: геомагнитните 
смущения с преобладаващо 
средна сила ще провокират 
или безпричинна раздразни-
телност, или тежка апатия и 
загуба на сила.

Можете да изгладите не-

приятните и понякога опасни 
симптоми на магнитни бури, 
ако се подготвите за такива 
дни предварително:

Преработете работния си 
график, за да освободите 
максимално дните си на шок 
от стресиращи и физически 
активни задачи;

правилно оформете дие-
тата си за това време: пре-
махнете от менюто мазни и 
нездравословни храни – доба-
вете леки храни като извара, 
постна риба, сочни плодове 
и зеленчуци, като цяло пийте 
повече вода;

следете графика на съня 
си: спете поне шест до осем 
часа през нощта;

дишайте по-често свеж въз-

МАГНИТНИТЕ БУРИ 
ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ

МЕСЕЧНА ПРОГНОЗА ЗА 
ВРЕМЕТО ПРЕЗ ЮНИ

БЛАГОДАРСТВЕН КОНЦЕРТ ПОДАРИ 
НА МИРЯНИТЕ ЦЪРКОВНИЯТ ХОР ПРИ 
ХРАМ "СВЕТА ТРОИЦА" В ДОБРИЧ

Прогнозата за магнитни бури за 
юни 2021 г. обещава труден месец. 
Кога да очакваме магнитни бури през 
юни и как да се подготвим за тях?

дух, да речем, докато се раз-
хождате – но не под прякото 
слънце, а сутрин и вечер, или 
на сянка. 

⇒ Първата слаба магнитна 
буря на 2 и 3 юни 2021 г. 
ще засегне хора със заболя-
вания на сърдечно-съдовата 
система, възрастни хора и 
метеочувствителни лица.

⇒ Магнитната буря на 8 
юни 2021 г. също ще бъде 
слаба. Главоболие и лудории 
за натиск главно при чувст-
вителни към атмосферните 

у с л о в и я 
хора.

⇒ Маг-
нитната 
буря на 9 
юни 2021 
г .  щ е 
бъде по-
силна от 
п р е д н и я 
д е н ,  н о 
и  д о с -
т а  с л а -
ба. Най-
вероятно 
проблеми 
със съня 
и  о б щ а 

слабост.
⇒ Магнитната буря на 

16 и 17 юни 2021 г. вече ще 
бъде сериозна атака срещу 
плавателните съдове. Него-
вото въздействие ще започне 
да се усеща предния ден, на 
15 юни, и най-накрая ще из-
чезне на 18 юни. Може да сте 
замаян, гаден и изпотен. В 
допълнение към проблемите с 
главата и вестибуларния апа-
рат са възможни обостряния 
на хронични заболявания.

⇒ Последният мощен удар 
за месеца трябва да бъде 
силна магнитна буря на 28 
юни 2021 година . По-точно, 
за силата на неговото въз-
действие и продължителност 
може да се съди в средата 
на юни.

През първата половина на 
юни остава опасността от 
градушки. Лято у нас обаче 
ще има, успокои Стойчева, 
като обясни, че втората по-
ловина на месеца ще е по-
топлата.

„Ниски температури су-
трин, със стойности на места 
до 6-7 градуса. През деня ще 
надхвърлят 30 и над 35 гра-
дуса през втората половина 

на юни”, допълни синоптикът.
Днес над страната ще има 

променлива облачност, по-
често до слънчево. Сутринта 
в отделни източни райони все 
още ще има превалявания, а 
след обяд краткотраен дъжд 
ще превали и на отделни мес-
та в планините. Ще духа до 
умерен северозападен вятър, 
прогнозират синоптиците на 
НИМХ.

Дневните температури сла-
бо ще се повишат и макси-
малните ще бъдат между 22 
и 27 градуса. Атмосферното 
налягане е близко до сред-
ното за месеца и през деня 
ще остане без съществена 
промяна.

Над Черноморието облач-
ността ще е променлива. 
Преди обяд все още с ва-
лежи. Ще духа до умерен 
северозападен вятър. Мак-
сималните температури на 
въздуха ще са 20-23 градуса. 
Температурата на морската 
вода е 16-19.

Над планините облачността 
ще е променлива, намаля-
ваща по-често до слънчево. 

Преди обяд над източните 
райони на Стара планина, а 
след обяд над Родопите и пла-
нините в югоизточните райони 
на страната облачността ще 
е по-значителна и на отделни 
места там краткотрайно ще 
превали. Ще духа предимно 
умерен вятър от запад-се-
верозапад. Максималната 
температура на 1 200 метра 
ще бъде около 14 градуса, на 
2 000 метра – около 7.

Още утре от югозапад ще 
започнат нови валежи. През 
нощта срещу понеделник те 
ще обхванат почти цялата 
страна. В отделни райони ще 
са по-значителни и придруже-
ни от гръмотевици.

Това сочи доклад на авто-
ритетната организация „Че-
тири лапи“, която е направила 

изследване на зоопарковете 
в България. В доклада се по-
сочва, че Центърът за защита 
на природата и животните“ 
– Добрич се отличава от по-
вечето български зоопаркове 
с природния си пейзаж и 
условията за отглеждане на 
животните, които наподобя-
ват максимално естествената 
природа. На територията на 
зоопарка има разнообразна 
широколистна и иглолистна 
растителност от 35 дървесни 
вида.

Вместо в тесни бетонни 
клетки, животните се отглеж-
дат в широки естествени 

ограждения, а някои видове 
птици, овце, кози и костенур-
ки се отглеждат свободно. За 
улеснение на посетителите е 
изградено високо съоръжение, 
което позволява наблюдаване-
то на всички местообитания в 
зоологическата градина.

Експертите от „Четири 
лапи“ отбелязват като до-
бра практика на зоологиче-
ската градина внимателното 
планиране на колекцията 
от животни и съобразяване-
то ѝ с наличните условия и 

капацитет. Зоопаркът не от-
глежда екзотични животни и 
голям брой големи хищници, 
за които няма финансовия и 
кадрови ресурс да се грижи.

В случай на размяна на 
животни с други зоологиче-
ски градини, ръководството 
на зоопарка е не по-малко 
взискателно към условията, 
в които ще живеят животни-
те, които изпраща, като се 
извършват предварителни 
проверки. Не остават не-
забелязани и двете кафяви 
мечки, които се отглеждат 
в Зоопарка. Берна и Коста-

дин обитават най-големия 
зоопарковмечкарник на Бал-
канския полуостров, с обща 
площ от над 0,5 хектара, в 
който има три езера, две от 
които са свързани с изкуст-
вен водопад. Мечкарникът е 
изграден преди осем години 
по проект за трансгранично 
сътрудничество с Румъния. 
Проектът включва и изграж-

дането на езеро за фламинго, 
склад, кухня, амбулатория и 
помещения за изолация.

Реализацията на подобни 
проекти е инструмент, чрез 
който зоологическите гради-
ни могат да подобряват своя-
та материална база. Двете 
мечки се чувстват комфортно 
в местообитанието си, което 
отговаря на специфичните 
нужди за вида. Центърът за 
защита на природата и жи-
вотните реализира целена-
сочена дейност за опазване и 
размножаване на застраше-
ни видове като кон на Прже-

валски и европейски бизон. 
Центърът участва в между-
народни проекти и развъдни 
програми с цел увеличаване 
на популацията на редките 
видове в природата.

В доклада на „Четири лапи“ 
се посочва и функциониране-
то на Зоопарка като спасите-
лен център за диви животни 
и птици като локализира, 

транспортира и рехабили-
тира диви животни в беда и 
при възможност, ги връща 
в естествена среда. Част от 

спасените животни са сови, 
кукумявки, сърни, щъркели, 
костенурки, пеликани и малък 
креслив орел.

„Център за защита на при-
родата и животните“ раз-
полага с добре обособен 
образователен център. Зо-
опаркът си сътрудничи със 
студенти чрез програма за 
стажове, провежда беседи на 

английски и български език 
с ученически групи, както 
и лятно зелено училище за 
деца. Зоопарк Добрич ра-
боти активно за привличане 
на съмишленици и развива 
успешно дарителска и добро-
волческа програма. Местни 
производители подкрепят 
зоопарка като даряват част 
от продукцията си за храна 
на животните. Къщата на но-

сатите мечета е реновирана 
с безвъзмездната помощ на 
местна фирма. Зоопаркът 
реализира постоянни подо-

брения в материалната база 
и работи целенасочено за 
популяризирането на дей-
ността си и за привличане на 
доброволци и дарители, чрез 
организация на различни 
събития и информиране на 
обществеността.

В заключение докладът от-
белязва, че Център за защита 
на природата и животните“ 

– Добрич е един от малкото 
примери за зоопарк на тери-
торията на България, който 
отговаря на минималните 
задължителни условия за ли-
ценз и използва природните 
дадености за отглеждането 
на видове животни, за които 
има необходимите ресурси 
и капацитет, съобщава на 
фейсбук страницата си Об-
щина Добрич.

Вдъхновяващ концерт из-
несе в неделя /30 май/ Цър-
ковният хор при храм „Све-

та Троица“ в Добрич. Под 
погледа на изографисаните 
светци, озарени от десетките 
запалени свещички, седемте 
хористи, водени от своята 
диригентка Марияна Колева, 
сътвориха истински празник 
на духа. С богат репертоар 
от църковни песнопения 
и виртуозни съзвучия хо-
ристите просто омагьосаха 
миряните и сякаш призо-
ваха ангелите под купола 
на храма. И макар апло-
дисментите да са някак не 
на място в един църковен 

дом, в края на концерта те 
просто избухнаха – в знак 
на благодарност и възторг. 

Имаше мили думи и цветя – 
за таланта и труда на тези 
хора, посветени на църков-
ната музика. А отец Ема-
нуил, който също поднесе 
по цвете на хористите и на 
тяхната диригентка, сподели 
огромното си възхищение от 
труда и постоянството им, 
както и надеждата си хорът 
да продължи да радва всеки, 
посетил божия храм, пък и да 
получи заслужено признание 
на предстоящия фестивал 
на църковните песнопения в 
град Попово на 12 юни.    
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Отборът на Добруджа
триумфира с шампионска-
та титла в държавното пър-
венство по хандбал за
юноши старша възраст.
Финалният турнир, в който
участваха осемте най-доб-
ри състава в страната, се
проведе в Хасково.

Възпитаниците на
треньорите Георги Андреев
и Николай Костадинов без
проблеми стигнаха до по-
луфиналите, където се на-
ложиха над Локомотив
(Горна Оряховица) с 24:17.
В мача за трофея съперник
на нашите момчета бе от-
борът на Полюс (Плевен).
Двата тима предложиха

ЮНОШИТЕ НА ДОБРУДЖА
ТРИУМФИРАХА СЪС ЗЛАТНИТЕ
МЕДАЛИ Отборът на НСА-София

разби момичетата на Локо-
мотив (Пловдив) в сочения
за дерби мач между двата
тима от 22-ия кръг на жен-
ското първенство, с което
направи важна крачка към
спечелването на титлата.
Столичанки победиха с 6:0
на "Лаута" своя опонент,
като дори можеха да нап-
равят успеха си още по-из-
разителен. В герой на ма-
ча се превърна 17-годиш-
ната добричлийка Димитра
Иванова, която реализира
хеттрик, информира
Sportal.bg.

В 8-ата минута Леонора
Желева изведе НСА нап-
ред в резултата с прекра-
сен гол, който сама изра-
боти. Тя навърза три фут-
болистки от противниковия
тим и с удар в обратния
ъгъл матира Панайота
Хацхаристу. В 14-ата ми-
нута НСА удвои преднина-
та си. Защитата на дома-
кините беше сварена не-
подготвена с пас към дес-
ния фланг. Оттам послед-

ДИМИТРА ИВАНОВА С ХЕТТРИК
НА "ЛАУТА"

Челси спечели Шампион-
ската лига за втори път в
историята си. "Сините" от
Лондон победиха с 1:0
Манчестър Сити в Порто и
вдигнаха отново трофея
след 2012 година. Челси
има и един загубен ма фи-
нал - през 2008-а. "Гражда-
ните" пък ще трябва да по-
чакат още за първия си
триумф в "турнира на бога-
тите". Кай Хаверц донесе
успеха за тима на Томас
Тухел с едва първия си гол
в турнира този сезон.

В осмата минута Стър-
линг получи подаване в на-
казателното поле на Чел-
си дирекно от Едерсон, но
беше спрян първо от бра-
нител, а след това и от Еду-
ар Менди, който блокира
опита му за удар с пета и
изкара топката в ъглов
удар. Шест минути след то-
ва се стигна и до най-опас-
ната атака в срещата до
момента, когато Хаверц от-
клони към Вернер, но той
не успя да преодолее Едер-
сон. Последва леко зати-
шие, за да се стигне до 27-
ата минута, когато Де
Бройне подаде отлично
към Фил Фоудън. Ударът

ЧЕЛСИ Е НОВИЯТ КРАЛ НА ЕВРОПА
СЛЕД ПОБЕДА НАД МАН СИТИ

Единственият българин в
тенис елита Григор Димит-
ров бе измъчван от болки
в гърба още във втория сет
на двубоя си от първия
кръг на "Ролан Гарос" сре-
щу Маркос Хирон, като все
пак взе правилното реше-
ние да се откаже в нача-
лото на четвъртата част на
битката - 6:2, 6:4, 5:7, 0:3
за 2 часа и 31 минути.

За съжаление, огромна-
та разлика в класите меж-
ду двамата тенисисти бе-
ше напълно заличена от
контузията на българина,
за която се заговори още
преди самото начало на
турнира. Най-неприятното
е, че това се случва за
втори път в надпревара от
"Големия шлем" тази годи-
на, след като в Австралия
той бе спрян от контузия
на четвъртфиналите сре-

ГРИГОР ДИМИТРОВ СЕ ОТКАЗА ОТ
"РОЛАН ГАРОС" ЗАРАДИ КОНТУЗИЯ

щу Аслан Карацев.
Димитров водеше с 5:1

в третия сет, когато вече
не можеше да се прест-
раши дори да седне на
стола си между геймове-
те, но дори да беше спе-
челил, едва ли щеше да
може да продължи учас-

ва успоредно подаване
към Димитра Иванова, ко-
ято изпревари всички в на-
казателното поле и откло-
ни топката във вратата за
2:0. Само две минути по-
късно Ивана Найденова
отбеляза прекрасен трети
гол във вратата на Локо-
мотив. Тя нанесе безпоща-
ден удар от коло 25 метра,
който опъна мрежата зад
Панайота Хацхаристу.

Димитра Иванова отбе-
ляза втория си гол в мача
в 52-ата минута. Тя показа
добро движение в наказа-
телното поле и засече с
глава центриране, дошло
от левия фланг. Топката бе-

ше насочена много добре
в горния десен ъгъл. В 67-
ата минута добруджанка-
та оформи своя хеттрик
с мощен удар от далечна
дистанция, който не оста-
ви никакви шансове за
намеса на Панайота Хац-
харисту.

Футболистките на НСА
не спряха дотук и реали-
зира шести гол след нова
груба грешка в защитата
на Локомотив. Този път
Александра Янева беше
оставена да стреля с гла-
ва след центриране отдяс-
но и от няколко метра да
преодолее вратарката на
домакините.

ХРИСТО ХРИСТОВ Е СВЕТОВЕН ШАМПИОН
НА ЩАНГИ ПРИ МЛАДЕЖИТЕ

България спечели злато
и втори медал на продъл-
жаващото в Ташкент (Узбе-
кистан) Световно първен-
ство по вдигане на тежес-
ти за младежи до 20-годиш-
на възраст. С 403 кг Хрис-
то Христов грабна титла в
двубоя, победи и в изтлас-
кването, като заслужи и
сребро в изхвърлянето на
категория до 109 кг.

Българинът преодоля без
проблем стартовата те-
жест от 180 кг, после не ус-
пя на 186, но в третия си
опит закова над главата си
187 кг. Това му бе доста-
тъчно за среброто в дви-
жението, на 2 кг след ук-
раинеца Богдан Хоза, кой-
то трябваше да подобри
световния рекорд за мла-
дежи, за да поведе във
временното класиране. В
изтласкването обаче с 211
кг българинът зашемети
конкуренцията още в пър-
вия си опит и показа кой
е господар в категорията.
Титлата в двубоя и във
второто движение бе под-
печатана с втори перфек-
тен опит на 216 кг и трети
за публиката, макар и без
успех на 223 кг. С 402 кг
Богдан Хоза се задоволи
със среброто, а бронзът

бе за руснака Данил Ва-
гайцев с 387 кг.

Христо Христов е пред-
ставител на варненската
школа с личен треньор
Живко Николов. Все още
тийнейджър, варненецът е
европейски вицешампион
за мъже от Москва през
април, където само един
килограм не му стигна за
златото. Той грабна титла-
та при 20-годищните в Бу-
курещ през 2019-а, съща-
та година спечели бронз
на световното в изхвърля-
нето във Фиджи. През
2018 г. стана олимпийски
вицешампион за младежи
в Буенос Айрес и се вър-

много оспорван двубой, ка-
то редовното време завър-
ши наравно - 16:16. При
последвалите дузпи за из-
лъчване на победителя в

срещата младите добру-
джанци демонстрираха по-
вече умения, наложиха се с
19:17 и заслужено се окичи-
ха със златните медали.

тието си в Париж. Това е
второ отпадане в "Голе-
мия шлем" за него заради
болки в гърба, което е
тъжно, защото жребият
можеше да го отведе до
подобряване на върхово-
то постижение от минала-
та година - осминафинал.

на със злато от европейс-
кото за юноши до 17 г. в Ми-
лано. Година по-рано стана
шампион на континента в
първенството до 17 г. в При-
щина, а миналата пролет из-
воюва златото на предолим-
пийския турнир за Светов-
ната купа в Малта.

Другият ни представител
на първенството - Васил
Маринов, спечели сребро
в двубоя и в двете движе-
ния на кат. 102 кг. Така
равносметката на Бълга-
рия от световното в Таш-
кент е злато и сребро в
двубоите плюс злато и три
пъти сребро в отделните
движения.

му обаче беше блокиран от
Рюдигер и Менди улови без
проблем. В 39-ата минута
"сините" от Лондон понесо-
ха неприятен удар. Тиаго
Силва трябваше принуди-
телно да напусне терена по-
ради травма. В 42-ата Чел-
си вече имаше аванс в ре-
зултата. Маунт изведе Ха-
верц, който преодоля Едер-
сон, а след това бутна топ-
ката в опразнената врата -
0:1.

Второто полувреме за-
почна с по-активни дейст-
вия от страна на "гражда-
ните". В 56-ата минута Ан-
тонио Рюдигер и Кевин Де
Бройне се сблъскаха в цен-
търа на терена. Двамата
удариха главите си. В този
момент финалът приключи
за белгиеца, който не успя
да продължи. Де Бройне на-
пусна със сериозна синина
под лявото око, а на него-
во място се появи Габриел
Жезус. Точно след час иг-
ра играчите на Сити имаха
сериозни претенции за дуз-
па, които обаче не бяха ува-
жени от рефера. След удар
на Фил Фодън топката се
отби в гърдите на Рийс
Джеймс, след което брани-

телят игра с ръка. Това
обаче не бе достатъчно за
арбитъра да посочи бяла-
та точка. Ситуацията бе
прегледана с VAR, което
само потвърди решението
на Антонио Лаос. Малко
след това в игра се появи
Кристиан Пулишич, който
замени Тимо Вернер. Та-
ка Пулишич се превърна в
първия американец, който
взема участие във финал
на Шампионската лига.

В 68-ата минута Сити ор-
ганизира много добра ата-
ка, която обаче не завър-
ши с гол само благодаре-
ние отличната намеса на
Сесар Аспиликуета. Близо
четвърт час преди края на
редовното време Челси
можеше да нанесе своя
решителен удар, отбеляз-
вайки втори гол. Канте се
пребори с Гюндоган и на-
мери Пулишич, който от
много добра позиция
стреля, но не успя да уце-
ли вратата. В последна-
та минута на мача Фил
Фодън имаше шанс да
стреля от границата на
вратарското поле, но Ан-
дрес Кристенсен блокира
шута му.

Сериозни проблеми на-
легнаха селекционера на
България Ясен Петров пре-
ди трите контроли с участ-
ници на Европейското пър-
венство - Словакия (1 юни,
Рийд, Австрия), Русия (5
юни, Москва) и Франция (8
юни, Париж).

Ден преди пътуването за
Австрия, където трикольо-
рите ще изиграят първата
си проверка със словаци-
те, стана ясно, че няколко
човека отпадат от минитур-
нето на "лъвовете". Както
е известно, първоначално
Петров обяви списък от 31
футболисти, но петима от

него със сигурност са аут и
за трите мача. Това са Ан-
тон Недялков, Георги Йо-
мов и Кристиян Димитров,
които се присъединяват към
контузения капитан Георги
Костадинов. Поради травма
в рамото и талантливият
Димитър Костадинов ще
пропусне възможността да
дебютира с националната
фланелка.

Ясен Петров няма да мо-
же да разчита за мача със
Словакия и на футболисти-
те на Черно море и Арда -
Илиан Илиев, Лъчезар Ко-
тев, Спас Делев, Георги Ге-
оргиев и Иван Караджов,

които играха в баража за
класиране в евротурнири-
те. Играчите на "моряци-
те" и "кърджалии" ще имат
възстановителна трени-
ровка при пристигането в
Рийд, като Петров ще мо-
же да ги ползва чак за ви-
зитата в Москва. "Дай Бо-
же всички да са здрави и
да нямат контузии на ба-
ража. Ще играем с тези
футболисти, които са зд-
рави и могат", сподели
Петров пред Sportal.bg.

Няма да бъдат викани
други футболисти, тъй ка-
то няма време да им бъде
извадена виза за Русия.

ПРОБЛЕМИ ПРЕД ЯСЕН ПЕТРОВ
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СЪВЕТНИЦИТЕ ОТ МК 
ГЕРБ/СДС ДАРИХА ДЕТСКА 
ЛЮЛКА ЗА ПАРК, СЪЗДАДЕН 
ОТ ГРАЖДАНИ НА ДОБРИЧ

Уникална мярка срещу ко-
ронакризата въвежда слу-
жебният кабинет – учители 
и ученици, които изстрадаха 
цяла година в рутелката „при-
съствено – онлайн обучение“, 
ще отидат на почивка – на 
море или планина, за сметка 
на държавата!

„Още преди ние да влезем 
като правителство бюджетът 
не се актуализира, а започва 
да се дърпа от пера, които 
не са предвидени за тази 
цел“. Това обяви служебният 
министър на финансите Асен 
Василев.

Намерихме буфери по ми-
нистерствата, чрез намаля-
ване на разходите основно за 
персонал, продължаваме да 

търсим средства, за да 
може да продължи помо-
щта към пенсионерите.

Всички бизнеси вече 
са отворени, но тези, 
които разчитат на ту-
ристи от чужбина про-
дължават да бъдат най-
силно засегнат. Мина-
ваме в режим, в който 
подпомагаме бизнесите 
да се възстановят, да 
преминат през икономи-
ческата криза, да зара-
ботят нормално. В тази 
насока са всички мерки, 
които търсим, обясни 

Василев.
От централен бюджет ус-

пяхме да намерим средства, 
с които да вдигнем заетостта.

„Моя основна грижа е да 
минимизирам ефектите на 
пандемията върху учителите 
и учениците. Това означава, 
че ще дадем на 30 хиляди 
ученици – основно, но и на 
учители, да посетят по опре-
делен ред туристически места 
и хотели. Това ще стане чрез 
туроператорите. Така в про-
дължение на една седмица те 
ще летуват безплатно и в съ-
щото време ще се помогне на 
туристическия бизнес”, заяви 
министърът на образованието 
Николай Денков. 

КУЛТУРНИ АКЦЕНТИ
1 юни – Международен ден на детето. Организатори: Община 

град Добрич, културни институти, НПО.
31 май – 4 юни, Детски ясли – Добрич. 70 години детски ус-

мивки – тържества в детски ясли, посветени на 70-годишнината 
от създаването им.

1 юни, 10.00 ч., Начало на Градски парк „Св. Георги“. Куклен 
спектакъл „Бременските музиканти“ на Държавен куклен теа-
тър „Дора Габе“.

1 юни, 10.00 ч. – 18.00 ч., Начало на Градски парк „Св. Геор-
ги“. Детски празник с Power Jump:

• Работилница по стрелба с лък
• Работилница по скачащи и статични кокили  с включени  

демонстрации
• Работилница по слаклайн – ленти за баланс и и трикове
• Работилница по унисайкъл или колела с една гума
• Забавни игри – федербал, футбол или игра „Алчен за гол“, 

народна топка, мрежа за волейбол, баскетбол и др.
1 юни, 10.00 ч. – 18.00 ч., Начало на Градски парк „Св. Геор-

ги“. Настолни игри с модератори от Младежки център – Добрич.
1 юни, 10.00 ч. – 18.00 ч., Музей в Градски парк „Св. Георги“. 

Цветни истории и един музей – рисуване върху фасадата на 
Музей в Градски парк „Свети Георги“.

1 юни, 10.00 ч., Начало на Градски парк „Св. Георги“. Праз-
ник на професиите 2021 – рисунки и игри за малки и големи за 
запознаване с различните професии.

1 юни, 10.30 ч., Художествена галерия – Добрич. Да прекра-
чим прага на галерията – откриване на Лятна работилница за 
въображение. Празнично занимание.

1 юни, 11.00 ч., Огледална зала „Нели Божкова“. Представяне 
на книгата „Бабините приказки за Марти и Тони“ от Атанаска 
Георгиева. Илюстрации: Олга Иванова – арт  педагог, и децата 
от Арт клуб „Цветно“ при Младежки център – Добрич. С учас-
тието на Детски хор „Маестро Захари Медникаров“ – малък 
състав. Диригент Росица Дурмушлийска. Музикален педагог 
Мария Славова.

1 юни, 10.00 ч. – 18.00 ч., Начало на Градски парк „Св. Геор-
ги“. Да се снимаме като приказни герои. 

1 юни, 11.30 ч., Държавен куклен театър „Дора Габе“. Куклен 
спектакъл „Вълкът и седемте козлета“ на Държавен куклен 
театър „Дора Габе“.

1 юни, 14.30 ч., Народно читалище „Пробуда – 1939 г.“ Кар-
навал „Познай кой приказен герой съм аз“.

1 юни – 30 юни, Регионална библиотека „Дора Габе“, сектор 
Работа с деца. Витрина Нощ на книгите за Хари Потър.

1 юни, 14.00 ч., Младежки център – Добрич, Зала 3. Нефор-
мално обучение „Приятелството днес“.

10.00 ч., FB:Младежки център – Добрич. #Cover. Кавър вер-
сии на поп хитове – изпълнени от участници на Студио за поп-
рок певци „Сарандев“ при Младежки център – Добрич. Органи-
затори: Младежки център – Добрич, ЧОУ „Мария Монтесори“.

2 юни  – Ден на Ботев и на загиналите за свободата и неза-
висимостта на България

10.00 ч., Основно училище „Христо Ботев“. Поклонение и под-
насяне на цветя на паметника на Христо Ботев. Организатори: 
Община град Добрич, ОУ „Христо Ботев“.

2 юни, 13.00 ч., ОУ „Панайот Волов“. Неформално обучение 
на тема „Толерантност”.

18.00 ч., Младежки център – Добрич, Зала 6. Неформално 
обучение на тема „Ефективно управление на моето време“. 
Организатор: Младежки център – Добрич.

2 юни – 6 юни, Балчик
Участие на Детски хор „Маестро Захари Медникаров“ с 

диригент Росица Дурмушлийска, Дамска хорова формация 
„Мистика“ с диригент Росица Дурмушлийска и Джаз формация 
„Добрич“ с ръководител Атанас Атанасов в Международен 
хоров фестивал „Черноморски звуци“ – Балчик 2021.           НДТ

На 26-27 май 2021 г. в гр. 
Добрич, екипът на Сдружение 
с нестопанска цел „Европейски 
институт за културен тури-
зъм „Еврика“-Добрич проведе 
промоционално събитие по 
проект „Туризъм, културно 
наследство и креативност“. На 
събитието присъстваха над 30 
представители на културни ин-
ституции, публични регионални 
и местни власти, туристическия 

бизнес, занаятчии, художници, 
експерти от ОИЦ – Добрич, 
медии и други заинтересовани 
лица. Божанка Добрева-коор-
динатор по проекта представи 
подробно целите, дейностите 
и планираните резултати от 
изпълнението му. 

Проектът се реализира съв-
местно с Грузинския Център 
за изкуства и култура (GACC), 
гр.Тбилиси, Сдружение с нес-
топанска цел „Европейския 
институт по културен туризъм 
“ЕВРИКА“  гр. Добрич, Фонда-
ция за развитие на град Нико-
лаев, Украйна и Националната 
агенция за съхраняване на кул-
турното наследство на Грузия. 
Неговата цел е да допринесе 
за развитието на иновативен 
творчески туризъм и културни 
продукти на база местното 
културно наследство. Основен 
акцент е поставен върху разра-
ботването на продукти за креа-
тивен туризъм и реализираното 
им съвместно с туристическия 
бизнес от региона.

За повишаване капаците-
та на местните туристически 
фирми, културни институции 
и местни публични власти за 
създаване и управление на 
продукти за креативен туризъм 
се предвижда провеждането 
на 10 обучения за 140 участ-

ника на територията на всеки 
партньор. Като първото от 
серията обучения по креати-
вен туризъм ще се проведе в 
гр. Каварна, в периода 11-13 
юни 2021 г. Желаещите могат 
да заявят интерес на имейла 
на сдружението eureka@mail.
bg или b_dobreva@mail.bg. По 
време на обученията особен 
акцент ще бъде поставен на 
променената динамика на ту-

ристическото търсене през 
последната година и въвеждане 
на нови подходи и продукти 
с акцент върху регионалната 
идентичност и творческите 
индустрии. Предвижда се из-
готвяне и отпечатване на три 
наръчника с добри практики.

В края на проекта част от 
фирмите с реализирани продукти 
за креативен туризъм ще имат 
възможност да участват във фес-
тивала на занаятите “EthnoFest”, 
който се провежда ежегодно в 
Тбилиси, Грузия. Участниците ще 
демонстрират своите продукти, 
ще обменят опит и ще установят 
ценни бизнес контакти с други 
фирми и производители.

Проектът „Туризъм, култур-
но наследство и креативност“ 
е с бюджет 900 173 евро и се 
осъществява с подкрепата на 
Съвместна оперативна програ-
ма за трансгранично сътрудни-
чество „Черноморски басейн 
2014-2020“, финансирана от 
Европейския инструмент за 
съседство. Периодът на изпъл-
нение е 26.09.2020 - 26.12.2022.

Актуална информация по 
проекта може да бъде откри-
та на уеб страницата www.
eurekainstitute.eu или на www.
facebook.com/EurekaNPO/

Областен информационен 
център – Добрич

Децата, които живеят в об-
лагороденото от граждани 
пространство в парк «Свети 
Димитър», вече имат и люлка. 
Уредът е дарение от 15-тимата 
общински съветници от ГЕРБ 

(СДС) – Добрич. 
До ноември миналата годи-

на паркът «Свети Димитър», 
намиращ се в подножието 
на паметника на владетеля 
Добротица, представлявал 
40-годишна пустош. Генгер-
лик, през който минават въз-
растните хора, за да отидат 
до «Социални грижи», разказа 
съветникът от ГЕРБ (СДС) 
Емил Бърдаров. След като 
безуспешно се опитал да ан-
гажира местната управа, през 
ноември 2020 г. Бърдаров, 
който живее наблизо, се зах-
ванал сам да прокарва алея в 
буренака. Купил 10 тона ча-
къл, наел трактор и започнал. 
«Три блока ме гледаха и ка-
заха, че това няма да стане.» 
Докато не разстлал чакъла. 
Като започнал да го утъпква, 
пристигнал непознат комшия, 
после се включили млади мом-
чета, възрастни хора започ-
нали да садят цветя. И терен 
от 5 дка, който дотогава бил 
обитаван основно от лисици, 

е превърнат в парк. Буйната 
растителност е окосена, офор-
мени са храсти, направени са 
градинки. Приятели на Бърда-
ров докарали палети, от които 
непознаващите се дотогава 

съкварталци сковали масички, 
пейки и кошчета за боклук. 
Цяла пролет децата учели 
там онлайн, вечер кучкарите 
разхождали кучета, а възраст-
ните се събирали да обменят 
приказка. Но малките деца 
си поискали и люлка. Уредът 
обаче не може да бъде напра-
вен самоделно, необходим е 
сертификат. 

Като научихме за детското 
желание, решихме да се вклю-
чим в инициативата, обясни 
Иво Пенчев, председател на 
МК  ГЕРБ (СДС) в ОбС на 
Добрич. В началото на месец 
май съветниците събрали по-
между си необходимите 700 
лева и закупили уреда. А през 
изминалата седмица специ-
ална бригада от Силистра из-
върши сертифициран монтаж. 

И в навечерието на 1 юни 
децата от три квартала – «До-
бротица», «Христо Ботев» и 
«Балик», бяха зарадвани с 
бленувана придобивка.

ГЕРБ - Добрич

От 31 май 2021 г. имуниза-
ционният кабинет за ваксини-
ране срещу COVID-19, разкрит 
в МБАЛ Добрич /в бившето 
Спешно отделение/ ще приема 
желаещи да се ваксинират 
всеки понеделник от 18.00 ч. 
до 23.00 ч. Това обяви дирек-
торът на Регионална здравна 
инспекция Добрич д-р Светла 
Ангелова и допълни, че „зеле-
ният коридор“ в този времеви 
интервал в имунизационния 
кабинет ще бъде отворен все-
ки понеделник. „Целта, с която 

разкриваме „зелен коридор“ 
с колегите в този времеви 
интервал е да се даде възмож-
ност на хората, които не могат 
в работно време да посетят 
имунизационен кабинет и да 
се ваксинират“ – поясни ди-
ректорът на РЗИ. 

Кабинетът разполага с дос-
татъчни количества от чети-
рите вида ваксини, налични 
в страната. Ще работи без 
предварително записване и 
всеки изявил желание да бъде 
имунизиран ще бъде приет.

Директорът на Регионална 
здравна инспекция Добрич д-р 
Светла Ангелова издаде запо-
вед РД-01-480/21.05.2021 г., с 
която се намалява броят на 
леглата в лечебните заведения 
на територията на област До-
брич за хоспитализиране на 
пациенти с коронавирус. Съ-
гласно заповедта, съобразена 
с епидемиологичната обста-
новка, МБАЛ Добрич трябва 
да разполага задължително с 
60 легла за лечение на паци-
енти с коронавирус в COVID-
сектора на Второ вътрешно 
отделение. Броят на леглата 
за пациенти с COVID-19 в 
Отделението по анестезия 
и интензивно лечение е 6. В 
МБАЛ Балчик е разпоредено 
задължителният брой легла 
в Отделението по вътрешни 
болести да е 9, в Центъра за 
психично здраве „П. Станчев“ 
- 10 броя легла, в Държавна 
психиатрична болница Карву-
на - 4 легла. В специализирана 
болница за рехабилитация 
„Тузлата“ ЕООД, Балчик за-
дължителният брой легла е 

2. Две легла задължително 
трябва да осигури и специа-
лизирана болница за рехаби-
литация „Медика Албена“ в 
едноименния курорт. 

Заповедта влиза в сила от 
1 юни 2021 г. за лечебните за-
ведения в областта, като само 
за ДПБ Карвуна заповедта е в 
сила от 25.05.2021 г.

УНИКАЛНО! НОВА COVID 
МЯРКА - УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ 
НА ПОЧИВКА БЕЗ ПАРИ

ДИРЕКТОРЪТ НА РЗИ ДОБРИЧ 
ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД ЗА НАМАЛЯВАНЕ 
НА БРОЯ ЛЕГЛА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА 
ПАЦИЕНТИ С КОРОНАВИРУС

ВСЕКИ ПОНЕДЕЛНИК ЩЕ РАБОТИ 
"ЗЕЛЕН КОРИДОР“ ЗА ВАКСИНИРАНЕ 
СРЕЩУ COVID-19 ОТ 18.00 Ч. ДО 23.00 Ч.

МБАЛ Добрич продължава да под-
държа готовност за осигуряване на 
над 50 % от леглата за хоспитали-
зация на пациенти

Имунизационният кабинет в МБАЛ 
Добрич ще приема желаещи без за-
писване предварително

 БАБХ ЗАПОЧВА ЗАСИЛЕНИ ПРОВЕРКИ 
От днес – 1 юни, Българска 

агенция по безопасност на 
храните (БАБХ) стартира за-
силени проверки във връзка с 
настъпващия летен туристиче-
ски сезон. Те ще се извършват 
на териториите на областите 
Варна, Бургас и Добрич - в 
обекти за търговия на дребно 
с храни, подвижни, временни 
и сезонни обекти, обекти с 
дейност кетъринг, заведения 
за обществено хранене, вкл. и 
такива намиращи се на терито-
рията на хотелски комплекси, 
туристически обекти предлага-
щи услугата „all inclusive“ и др. 

Проверките ще продължат до 
края на туристическия сезон.

Ще се следи за произход 
и правилно съхранение на 
суровини и храни, срокове 
на съхранение на храните, 
спазване на изискванията за 
предоставяне информацията 
за храните на потребителите, 
правилно етикетиране.

Във връзка с противоепиде-
мичната обстановка инспек-
торите ще следят с повишено 

внимание дали са осигурени 
подходящи условия за изми-
ване и дезинфекция на работ-
ния инвентар, оборудване и 
съоръженията за измиване и 
подсушаване на ръцете, подхо-
дящо работно облекло и лични 
предпазни средства. Стриктно 
ще се следи дали работещите 
в обектите за обществено 
хранене лица притежават ре-
довно заверени лични здравни 
книжки.

КРЕАТИВНИ ТУРИСТИЧЕСКИ 
ПРОДУКТИ  ЩЕ СЕ РАЗРАБОТВАТ 
ПО ТРАНСГРАНИЧЕН ПРОЕКТ 
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МАЛКИ ОБЯВИ

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ПРОДАВАМ  МЯСТО  В ГР.  
КАВАРНА 695 КВ. Намира се  
на  България 44 А, ТЕЛ. ЗА  
ВРЪЗКА  : 0884211707. 2-10

ПРОДАВАМ  КЪЩА  С 
ДВОР  1480 КВ. В С.  ТЕЛЕ-
РИГ  ОБЛ. ДОБРИЧ. ТЕЛ . ЗА  
ВРЪЗКА: 0895463948. 2-10

Продавам  място  в гр. Ка-
варна - 700 кв. м, намира се  
на „България“ 44 „а“, тел. за  
връзка: 0884211707л 4-5

Продавам  къща  в с.  Те-
лериг  обл. Добрич, тел. за  

връзка: 0895463948л 4-5

Продавам къща с двор-
но място от 1.5 дка в с. 
Малка Смолница. Тел. 0886 
402379. 4-5

Продавам 3.5 дка нива в с. 
Малка Смолница. Тел. 0886 
402 379. 4-5

ПРОДАВАМ 350 кв .м 
овощна градина в с. Пла-
чи дол. За контакти: 058/ 
834317; 0877 834317. 2-5

ПРОДАВАМ дворно място 
1200 кв.м. в Гаази баба. Цена 
по договаряне. Тел.: 0886 762 
469. 17-20

З А П О В Е Д
№ 711, град Добрич, 27.05.2021 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Решение № 97-НС от 
22.05.2021 г. на Централната избирателна комисия и чл. 183, ал. 3, 
във връзка с чл. 175 и чл. 182-186 от Изборния кодекс,

Н А Р Е Ж Д А М:
1. Определям местата на територията на Община град Добрич за 

поставяне на агитационни материали по време на предизборната 
кампания в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., 
както следва:

1.1. Рекламни тела (афишарки и табла):
- пред Дом-паметник „Й.Йовков” – 1 брой;
- до бившата Стоматология (ул. „Отец Паисий”) - 1 брой;
- пред бивше кино „Родина” (ул. „Независимост“) – 1 брой;
- пред бивше кино „Добрич” (ул. „Л. Каравелов”) - 3 броя;
- кръстовище на бул. „25 септември” и бул. „Добруджа” – 2 броя;
- пред жилищен блок при бивш магазин „Млад техник” (бул. „25 

септември” 37) - 
 1 брой;
- пред МБАЛ - Добрич АД (болницата) – 2 броя;
- пред ЖП гара „Юг” - 1 брой;
- пред жилищен блок „Албена” (бул. „Добричка епопея”) – 1 брой;
- ЖК „Дружба 1” (пред КАТ) - 1 брой;
- ЖК „Дружба 1” (пред супермаркет) - 1 брой;
- рекламни табла в ЖК „Дружба 3” (пред търговски комплекс меж-

ду жилищни блокове № 35 и № 36) - 2 броя;
- ЖК „Добротица” (старо автобусно обръщало) - 3 броя;
- автобусна спирка ЖК „Хр.Ботев” (до супермаркета) - 2 броя;
- ЖК „Балик” (старо автобусно обръщало, жилищен блок № 31) - 1 

брой;
- ЖК „Балик” (по ул. „Орфей” срещу жилищен блок № 21) - 1 

брой;
- до Драматичен театър „Й. Йовков” – 2 броя.
1.2. Оградни пространства
- табло на оградата на ресторант ”Резиденция”;
- табла на оградата на Районна служба ”Пожарна безопасност и 

защита на населението”.
2. Агитационните материали могат да се поставят на сгради, вит-

рини и огради само след разрешение на собственика или управителя 
на имота.

3. Предизборната кампания в изборите за народни представи-
тели на 11 юли 2021  г. се открива на 11 юни 2021 г. (30 дни преди 
изборния ден) и приключва в 24.00 ч. на 9 юли 2021 г. 

4. Извън времето за провеждане на предизборната кампания 
(от датата на насрочване на изборите за народни представители 
– 12 май 2021 г. до началото на предизборната кампания – 10 юни 
2021 г.) се забранява поставянето на предизборни агитационни 
материали. Сигнали за поставени предизборни агитационни ма-
териали извън предизборната кампания се подават до  Кмета на  
общината. 

5. В срок до 7 дни след изборния ден (18 юли 2021 г.), партиите, 
коалициите и инициативните комитети премахват поставените 
от тях агитационни материали по повод на вече приключилите 
избори.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Калина Георгие-
ва, секретар на Община град Добрич.

Копие от настоящата заповед да се връчи на секретаря на общи-
ната, директор дирекции ИОС, гл. юрисконсулт и да се изпрати 
на Районната избирателна комисия град Добрич. Заповедта да се 
оповести публично чрез интернет страницата на Община град 
Добрич, да се предостави на печатните и електронни медии и се 
постави на външното общинско информационно табло.---

З А П О В Е Д
№ 727

гр. Добрич, 31.05. 2021 г.
На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от Закона за мест-

ното самоуправление и местната администрация, чл. 73 
от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка 
с Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 
2021г. за удължаване срока на обявената с Решение № 
325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна 
епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на 
Министерския съвет от 12 юни 2020 г., 

Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 
г., 

Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 
г., 

Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 
г., 

Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 
2020 г., 

 Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 
2020 г. и 

Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 
2020 г. и Решение № 72 на Министерски съвет от 26 януа-
ри 2021г., Заповед № РД-01-375/27.05.2021г. на Министъра 
на здравеопазването на Република България 

Н А Р Е Ж Д А М:
1. До 31.07.2021г. в специализираните институции за 

предоставяне на социални услуги и такива за социални 
услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат 
посещения на външни лица по изключение и по преценка 
на директора на институцията при спазване на въведените 
противоепидемични мерки и представяне на декларация 
от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма 
признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва 
въведените противоепидемични мерки на територията на 
институцията. Ограничението не се отнася за контролните 
органи при осъществяване на контролната им дейност. 

2. До 31.07.2021г.  клубовете на пенсионера на тери-
торията на Община град Добрич продължават работата 
си, при спазване на мерките от съгласувания с РЗИ До-
брич план за работа на клуба на пенсионера в условията 
COVID-19.

3. До 31.07.2021г. настаняването в Дом за стари хора, 
град Добрич и в другите социални услуги от резидентен 
тип на територията на Община град Добрич да става съ-
гласно указания на АСП и МТСП. 

Отменям своя Заповед № 670/19.05.2021г.
Настоящата заповед влиза в сила от 01.06.2021 г. 
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж.

Пенчо Керванов – Заместник- кмет „УТ“ при Община 
град Добрич.

Копие от заповедта да се публикува на интернет стра-
ницата на Община град Добрич, да се разгласи чрез сред-
ствата за масова информация и да се изпрати по служебна 
електронна поща на съответните длъжностни лица за 
сведение и изпълнение.  

О Б Щ И Н А   К Р У Ш А Р И  
О Б Л А С Т   Д О Б Р И Ч

9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 
05771/ 2136, E-mail: krushari@krushari.bg; 

site: www.krushari.bg
На основание на ЗОС, Наредба №8 и 

решение №5/46 от 29.04.2021г. на ОбС 
с.Крушари

О Б Я В Я В А:
І.Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под 

наем на земи от Общински поземлен фонд  за стопанската 
2021 / 2022 година за срок от 5 (пет) години в столовата 
към административната сграда на Община Крушари, както 
следва:

1.Първи публичен търг с тайно наддаване на 21.06.2021г. 
от 10,00 часа.

2.Втори публичен търг с тайно наддаване на 28.06.2021г. 
от 10,00 часа.

3.Трети публичен търг с тайно наддаване на 05.07.2021г. 
от 10,00 часа.

4.Четвърти публичен търг с тайно наддаване на 
19.07.2021г. от 10,00 часа.

ІІ.Обект на търга са земи от ОПФ, които подробно са 
описани в заповед №РД-08-241/28.05.2021г. публикувана на 
сайта на общината и в списък поставен на информационното 
табло в общината. 

ІІІ.Депозитът в размер на 30% от началната тръжна 
годишна цена се внася до 16,00 ч. на предходната дата на 
търга в касата на общината или по банков път по сметка 
на община Крушари, както следва: 

Банкова  сметка :  BG36IORT80883387611303 ; 
BIC:IORTBGSF при ТБ «Инвестбанк» АД, клон Добрич.

Кандидатите, които участват в търга за повече от един 
имот представят платежен документ за внесен депозит за 
всеки имот поотделно.

ІV.Наемателят се задължава при подписване на договора 
да внесе годишната наемна вноска, като представи на 
наемодателя оригинал или заверено копие на платежен 
документ в размер на сумата по договора.

V.Документите за участие в търга се закупуват в касата 
на Община Крушари за сумата от 10,00 лв. в срок до 
16,00 часа на предходната дата на търга и се внасят 
в деловодството на общината в срок до 16,00 часа на 
предходната дата на търга, но не по-рано от 15 дни от 
датата на обявата за търга.

VІ.Оглед на обекта на търга - всеки делничен ден 
в часовете от 8,00-12,00 и 13,00-17,00. Допълнителна 
информация на телефон 0887/429933.

VІІ.Право на участие в търга имат кандидатите, които:
1.Нямат парични задължения към община Крушари. 
2.Не са обявени и не се намират в производство за 

обявяване в несъстоятелност. 
3.Не се намират в ликвидация.
4.Нямат качеството на „свързани лица“ по смисъла на ТЗ 

с лице, което не отговаря на изискването по т.1. 

О Б Щ И Н А   К Р У Ш А Р 
И  О Б Л А С Т   Д О Б Р И Ч

9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, 
факс 05771/ 2136, E-mail krushari@krush-

ari.bg; site: www.krushari.bg
На основание на ЗОС, Наредба №8 и 

решение №5/47 от 29.04.2021г. на ОбС 
с.Крушари

О Б Я В Я В А:
1.Открива процедура за отдаване под наем без търг на 

маломерни имоти от ОПФ за стопанската 2021/2022 година 
за срок от 1 /една/ година, съгласно Заповед №РД-08-242 
от 28.05.2021г. на кмета на община Крушари, обявена на 
сайта на община Крушари. 

2.Списък с имотите е достъпен на сайта на Община 
Крушари и на  информационното табло в общината.

3.Заявления /по образец/ се получават в община 
Крушари всеки работен ден от 07.06.2021г. и се подават до 
11.06.2021 г. в деловодството на община Крушари.

4.Условията за участие и списък на имотите са 
описани в Заповед №РД-08-242 от 28.05.2021г. поставена 
на информационното табло на Община Крушари и 
публикувана в сайта на общината: www.krushari.bg.

За справки: етаж 2, стая 204, тел. 0887429933

Обявление за подбор 
за длъжността санитар

Община град Добрич, в качеството си на бенефици-
ент по проект №  ВG05M9OP001-6.002-0096-С01 „Патро-
нажна грижа + в Община град Добрич“, по процедура 
ВG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“, Направ-
ление 2 – дейност Превенция на COVID-19 в социалните ус-
луги, делегирани от държавата дейности по Оперативна про-
грама „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 

обявява 11 свободни работни места
за длъжността „САНИТАР“,

при следните условия:
1. Минимални изисквания, предвидени за заемане на 

длъжността:
1.1 Степен на завършено образование  – основно;
1.2 Професионален опит – не се изисква. Наличието на 

професионален опит в социална или здравна сфера е предим-
ство;

1.3 Да са пълнолетни български граждани, да не са поста-
вяни под запрещение, да не са осъждани за умишлено пре-
стъпление от общ характер на лишаване от свобода и не са 
лишени по съответен ред от правото да заемат определената 
позиция.

2. Основна цел на длъжността и области на дейност:
Почистване и дезинфекция на сградния фонд на Социал-

ните  услуги държавно делегирана дейност в Община град 
Добрич, във връзка с превенция за COVID-19.

3. Необходими документи за участие:
1.1 Заявление до Кмета на Община град Добрич (по обра-

зец, Приложение № 1);
1.2 Автобиография;
1.3 Декларация (по образец, Приложение № 2);

1.4 Копие от документи за придобита образователно-ква-
лификационна степен, допълнителна квалификация или пра-
воспособност;

1.5 Копие от документи, удостоверяващи продължител-
ността и областта на трудовия стаж и професионалния опит;

1.6 Документ за самоличност (за справка).
4. Място и срок за подаване на документите:
Документи за участие се подават в сградата на Кор-

пус III (бивш партиен дом), на адрес: гр. Добрич, ул. 
„Независимост” № 7, етаж 7, стая 703 в срок до 15:00 ч. 
на 09.06.2021г. включително, всеки работен ден (понедел-
ник – петък) от 8.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.30 ч. Кан-
дидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристи-
ка за длъжността при подаване на документите. Подаването 
на заявлението и приложенията към него се извършва лично 
или чрез пълномощник.

5. Етапи на подбора:
5.1. Подбор по документи;
5.2. Събеседване с допуснатите кандидати
След подбора по документи протоколът с допуснати и не-

допуснати до събеседване кандидати ще бъде публикуван 
на сайта на Община град Добрич: https://www.dobrich.bg/. 
Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени 
допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

На одобрените лица ще бъде предложено сключване на 
срочен трудов договор за срок от една година и/или до за-
вършване на дейностите по проекта и със срок за изпитване в 
полза на работодателя. Работно време – 8 часа.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по 
смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъ-
дат използвани само и единствено за целите на настоящ-
ия подбор.

    За допълнителна информация:
Лице за контакт: Димитричка Ангелова, Координатор 

проект, тел. 058/ 602 017.



ndt@dobrich.net
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ЧЕСТИТ РОЖДЕН 
ДЕН казваме днес на 
Димитър Димов - об-
щински съветник от МК 
ГЕРБ (СДС) в Добрич, 
с пожелания за здраве, 
успехи и активна дей-
ност в полза на хората 
от нашия град!

РОЖДЕНИК днес е 
кметът на село Побе-
да и член на общин-
ското ръководство на 
ГЕРБ-Добричка Галин 
Иванов. Нека е здрав, 
нека всичките му добри 
начинания се увенчават 
с успех и нека хората 
от Победа го уважават 
заради грижата за тях и 
повереното му населено 
място!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК в 
аванс казваме на Ве-
лина Влайкова, която 
празнува утре – с по-
желания да е здрава, 
да се радва на обич у 
дома и на успехите на 
прекрасните си деца и 
нека се сбъдват всички-
те й мечти!

ОТ СЪРЦЕ честитим 
утрешния рожден ден на 
дългогодишния педагог 
и зам.-директор на учи-
лището по изкуствата 
в Добрич „Св. Кл. Ох-
ридски“ Юлияна Гера-
симова. И й желаем да 
е здрава, да е все така 
инициативна и енергич-
на, да е все такъв сто-
жер на превръщането 
на училището в еталон 
на средното образова-
ние. И разбира се – да 
се радва на обич и на 
заслужено уважение!

ОВЕН – С повече търпение ще стигнете 
до очаквана развръзка на въпрос, който 
силно ви интересува. С поведението си 
ще насърчите околните да си свършат и 
те своята работа.

ТЕЛЕЦ – С ясни цели и овладени емо-
ции ще продължите да работите, спазвай-
ки срокове, обещания и лични интереси. 
Добрите взаимоотношения ви дават кураж 
и сила.

БЛИЗНАЦИ – Делата ви ще се развиват 
в неочаквана последователност. Колкото 
и да не сте обнадеждени, няма и да сте 
разочаровани. Довежданата придобивка 
ще събуди интереса ви.

РАК – С конструктивна мисъл и отговор-
но поведение ще пристъпите към работата 
си, което е предпоставка за успех. Органи-
зирани и точни ще решавате възникналите 
въпроси.

ЛЪВ – С ведрината и доброто си настро-
ение ще влияете на развитията около себе 
си. Добрата ви организация и умение да 
работите с хора ще задълбочи партньор-
ските и други връзки.

ДЕВА – Покана за включване в обща за-
дача или друга, интересуваща ви оферта 
ще направи деня ви по-забързан. Перс-
пективите са за подобряване на доходите 
и самочувствието ви.

ВЕЗНИ – Ще положите повече усилия 
за подготовката на предстоящо събитие 
или професионален проект. Възможните 
затруднения ще ви образуват нерви, но 
няма да ви откажат.

СКОРПИОН – Ще се включите в разви-
тието на събитията, и така би следвало да 
бъде, защото е във ваш интерес. За про-
зорливите ще стане ясно, че поведението 
ви е добре премерен ход.

СТРЕЛЕЦ – Ще останете поласкани от 
нечие внимание и отвръщайки на жеста, 
ще го насърчите в намеренията му да 
постигне по-добри резултати. В бизнеса 
ще се наложи да балансирате.

КОЗИРОГ – Днес ще ви се наложи да се 
съобразявате с нечии интереси, наложени 
от създалите се обстоятелства покрай вас. 
Започнатите нови начинания ще ви носят 
настроение.

ВОДОЛЕЙ – Гаранция за безпроблемно-
то протичане на планирано мероприятие 
е включването на специалисти в екипа 
ви. Усещането ще ви отведе при онези, с 
които се чувствате добре.

РИБИ – С ярката си позиция и отноше-
ние към дискутиран въпрос ще привлечете 
едновременно гнева и одобрението на по-
вече хора. Нуждаете от някого, на когото 
да се доверите.

ХОРОСКОП НА НДТ

- Няма леки жени, всички са тежки. Една ти тежи на сърцето, друга на джоба, 
трета на съвестта. -  Славка от Славеево, но не тази, за която си мислите

СВЕТСКА 
КЛЮКА

ЗАЩО ФЪНКИ НЕ ХАРЕСВА ЛИЛИ ИВАНОВА?
Известно е, че Фънки оп-

ределено не харесва примата 
на родната поп музика - Лили 
Иванова. Лили не е коменти-
рала никога отношенията им, 
но съвсем скоро стана ясно 
какво Фънки никога не е ха-
ресвал в естрадната певица и 
сам е признавал, че това влияе 
на оценката му за нейните 
имитации.

През 2005 г., Лили и групата 
"Черно фередже" били на общ 
концерт, но Фънки закачливо 
казва, че "другарката Лили 
Иванова е била подгряващ 
изпълнител", пише каналът 

"Cool News" във vbox7. Преди 
групата да излезе на сцената, 
Лили изпяла 7-8 песни сама, 
а след това и 2-3 дуета с 
композитора Митко Щерев, 
с когото тогава били в пер-
фектни отношения, пишат от 
"Уикенд". След края на по-
следното изпълнение на Лили 
конферансието на концерта 
представило "Черно фередже" 
като изненадата на вечерта. 
Това доста разгневило певи-
цата, която останала разоча-
рована, а до ушите на Фънки 
достигнал коментар на Лили, 
че за нея е обидно да подгря-

ва подобни музиканти, които 
пеят мръсни песни със силно 
нецензурен текст.

"Групата, в която свиря - 
"Черно фередже", е единстве-
ната в България, на която дру-
гарката Лили Иванова е била 
подгряващ изпълнител. За 
съжаление, тази година няма 
да я поканим да ни подгрява, 
няма нужда. С Лили закачката 
ми е отдавна. Безкрайно съм 
искрен и това невинаги е било 
плюс за мен, но пък не ми 
пука", е казвал Фънки, пишат 
още от "Уикенд".

През годините в "Като две 

капки вода", където Фънки е 
жури, Лили е била доста пъти 
имитирана. Имитацията на 
Лили донесе победа в "Кап-
ките" за Софи Маринова, но 
само на полуфинала. След 
брилянтното й изпълнение на 
"Скитница" продуцентът Маги 
Халваджиян не се сдържа и 
излезе на сцената, за да поз-
драви ромския славей.

Фънки обаче отново иро-
низира Лили за възрастта й, 
сравнявайки я с безсмърт-
ния главен герой на хитовия 
сериал "Шотладски боец", но 
сподели, че за него Софи се е 
справила чудесно с въпросна-
та задача.

ПОЯВИ СЕ ПЪРВАТА СНИМКА 
ОТ ТАЙНАТА СВАТБА НА 
БОРИС ДЖОНСЪН

Британският министър-
председател Борис Джонсън 
и годеницата му Кари Сай-
мъндс са сключили брак в 
събота на тайна церемония, 
предаде Ройтерс, като цитира 
вестниците "Сън" и "Мейл он 
сънди".

Говорител на канцеларията 
на Джонсън първоначално 
отказа коментар, но след 
това обявиха, че "министър-
председателят и госпожица 
Саймъндс са се оженили сле-
добед на малка церемония в 
катедралата в Уестминстър" 
и разпространиха снимка. 
Фотографията показва двой-
ката в градината на „Даунинг 
Стрийт” след сватбата.

Според в. "Сън" гостите са 
били поканени в последния 
момент на церемонията в 
централната част на Лон-
дон. Дори високопоставени 
членове на канцеларията на 
премиера не са знаели за 
плановете.

В събота катедралата в 
Уестминстър внезапно беше 
затворена в 13:30 ч., а Сай-
мъндс пристигна половин 
час по-късно с лимузина, с 
дълга бяла рокля, без воал, 
съобщиха медии, цитирани 
от Ройтерс.

Предишният му брак беше 
с адвокатката Мария Уи-

лър. Те имат 4 деца, но през 
септември 2018 г. обявиха, 
че се разделят. Последният 
британски премиер, сключил 
брак, докато е на поста, е бил 
лорд Ливърпул през 1882 г., 
припомня Асошиейтед прес.

Сватбата се състоя след 
бурна политическа седмица 
за Борис Джонсън, който 
в сряда беше обвинен от 
бившия си висш съветник 
Доминик Къмингс за нескопо-
саната реакция на правител-
ството на коронавируса и, че 
"е негоден за поста". В петък 
етична комисия се произне-
се, че министър-председате-
лят е действал "неразумно" 
при ремонта на апартамента 
му на Даунинг стрийт, без да 
е ясно откъде идват парите за 
него, но не го обвини в непра-
вомерно поведение.


