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Всеки ден с 
по-добрия 
вестник!

На много места в Западна 
и Централна, а след обяд 
и в Източна България ще 
има краткотрайни валежи с 
гръмотевични бури. Ще има 
и градушки. По-късно през 
деня от запад валежите ще 
започнат да спират, а облач-
ността да намалява. Вятърът 
ще се ориентира от северо-
запад, ще се усили и с него 
ще нахлува по-хладен въздух. 
Максималните температури 
ще бъдат предимно между 
19 и 24, в София около 18°. 

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

"ЕДИН ГЛАС МОЖЕ 
ДА БЪДЕ ЗАГЛУШЕН. 
МИЛИОНИ - НИКОГА"

23-ГОДИШНА СЕ НАДРУСА 
С ТРИ НАРКОТИКА И 
СЕДНА ЗАД ВОЛАНА

С МИНИ-ВЪЗСТАНОВКА 
ПОЧИТАТ ГЕРОИ ОТ 
АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ

В ДОБРИЧ - РАЗОЧАРОВАНИ И 
ГНЕВНИ НА КОРНЕЛИЯ НИНОВА 
И НС НА БСП ЗА "СПУСКАНЕ" НА 
ВОДАЧ НА ЛИСТАТА НА БСП ЗА 
ИЗБОРИТЕ НА 11 ЮЛИ 

На стр. 4

На стр.  2

На стр.  6

На стр.  2

ПРОДАВАМ 
РЕСТОРАНТСКО 
ОБОРУДВАНЕ.

Тел.: 0888 635 368

На стр. 3

ВАСИЛ КАРАПАНЧЕВ 
Е НОВИЯТ ОБЛАСТЕН 
УПРАВИТЕЛ НА ДОБРИЧ 

На стр. 3

ПП "ГРАЖДАН-
СКА ПЛАТФОР-
М А  Б Ъ Л Г А Р -
СКО ЛЯТО" - С 
АМБИЦИИ ЗА 
ПРЕДСТОЯЩИ-
ТЕ ИЗБОРИ  
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В ДОБРИЧ -
РАЗОЧАРОВАНИ И
ГНЕВНИ НА
КОРНЕЛИЯ НИНОВА И
НС на БСП ЗА
"СПУСКАНЕ" НА
ВОДАЧ НА ЛИСТАТА
НА БСП ЗА ИЗБОРИТЕ
НА 11 ЮЛИ
О Т В О Р Е Н ОО Т В О Р Е Н ОО Т В О Р Е Н ОО Т В О Р Е Н ОО Т В О Р Е Н О

П И С М ОП И С М ОП И С М ОП И С М ОП И С М О
От арх. Емилия

Добрева Ганева -
общински съвет-
ник от "БСП за Бъл-
гария" в Община
град Добрич  /като
гражданска квота/

Уважаеми другари, приятели,
Пиша това писмо, предизвикана от поредното  безоб-

разно отношение на  ръководството на Българската со-
циалистическа партия към социалистите, симпатизантите
и всички хора с леви убеждения в Добричка област. Оби-
да, разочарование и гняв са най-меките определения за
чувствата ми при научаване от средствата за масова ин-
формация на новината за определения за нов водач на
листата на БСП в 8 МИР - област Добрич!

На парламентарните избори от 4 април 2021 г. за пръв
път след началото на прехода от 1989 година начело в
добруджанската листа застана местен човек, свързан със
семейството и живота си с Добруджа и нейните хора. На
основата на постигнатите резултати в парламента съв-
сем заслужено влезе Мая Димитрова, председател на
Общинския съвет в Добрич, председател на  Общинския
съвет на БСП.  Съвсем малко не достигна за реализира-
не и на втори мандат в листата.

Четиридесет и петото народно събрание имаше кратък
живот, определен от невъзможността за съставяне на пра-
вителство от влезлите в него политически сили. И когато
всички сме в очакване на предсрочните избори на 11
юли 2021 г. с амбицията да подобрим постигнатия резул-
тат, след решение на Националния съвет на БСП в Со-
фия се "спуска" за водач на листата непознат за региона
човек, който сам признава, че за пръв път ще посети
Добрич. И това се случва след успешно представяне на
последните парламентарни избори - с шести резултат в
държавата, постигнат в обстановка на всеобщо обезве-
ряване, страх и  принуда!

В областта има две общини - Добричка и Генерал Тоше-
во, едни от най-големите в страната, в които БСП от 10
ноември 1989 година е спечелила всички избори - местни,
парламентарни, за европейски парламент. Винаги през из-
миналите повече от три десетилетия традиционно силни са
били проявленията на лявата идея в общините Шабла, Ка-
варна, Балчик, Добрич, а дори и там, където по обясними
причини е било винаги най-трудно - в Тервел и Крушари.

В контекста на постигнатите резултати звучат цинично
изявленията в медиите на представители на Национал-
ния съвет на БСП, че промените на водачите на листи-
те са мотивирани от слабите резултати, както и че пар-
тийните организации и засегнатите личности са запоз-
нати с тях. Трябва ясно да заявя, че както аз така и
партийната организация, научихме от медиите  за нап-
равените промени. От това по-безпардонно и лицемер-
но погазване на демократичните принципи за избор в
партията и обезличаване на местните партийни орга-
низации е трудно да си представя!

Участвала съм в много избори, винаги с убеденост-
та, че лявата идея е кауза, която може да бъде реали-
зирана само чрез БСП. Сега съм разколебана и немо-
тивирана. Оказва се, че членството в БСП е удобна
форма за реализиране на лични амбиции за постове и
власт. Недоумявам как националното ръководство на
БСП си представя, че с налагане на модела да "спуска"
свои хора, ще мотивира съмишлениците си за спечел-
ване на предстоящите избори.

Искам ясно да кажа: В Добричка област винаги е има-
ло интелигентни и достойни хора, реализирани в живота
и професията си, членове и съмишленици на БСП, отда-
ващи безкористно моженето и знаенето си в името на
справедливостта, на желанието да видят Родината ни уп-
равлявана от компетентни и почтени хора, които няма да
приемат безкритично и безразлично всяко решение "от-
горе"! Все още има време за преосмисляне - очаквам
разума да надделее!                                   С уважение

Арх. Емилия Добрева
ЗАБ.: Писмото е адресирано до председателя на

БСП Корнелия Нинова и до НС на БСП в София.

СТАРТИРА РЕГИОНАЛНА
ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ

Регионалните програми
за заетост и обучение са
ефективен инструмент на
политиката по заетостта, за
решаване проблемите на
местните пазари на труда,
чрез повишаване предлага-
нето на работни места и ин-
теграция на безработни ли-
ца от уязвимите групи.

Законът за насърчаване
на заетостта предвижда ре-
ализиране на една Регио-
нална програма за всяка
административна област,
изготвена на база предло-
жения от областна и общин-
ските администрации.

Ще се финансират дей-
ности насочени към следни-
те целеви групи:

- безработни младежи до
29 г., с подгрупа до 25 г.
младежи, които нито се обу-
чават, нито са заети;

- безработни над 50-го-
дишна възраст;

- безработни лица с ниска
или с нетърсена на пазара
на труда професионална ква-
лификация и недостиг на
ключови компетентности, в

1103 БЕЗРАБОТНИ В
ОБЛАСТ ДОБРИЧ СА
ПОСТЪПИЛИ НА
РАБОТА ПРЕЗ АПРИЛ

През април 2021 г. на
работа в област Добрич
са постъпили 1103 безра-
ботни лица. Делът на реа-
лизираните на първичния
пазар на труда лижа е
88% (971 лица) от общия
брой започнали работа
през месеца. През април
2021 г. продължиха дейст-
вията за устройване на ра-
бота на лицата от уязвими-
те групи на пазара на тру-
да. В заетост са включени
120 младежи до 29 г. въз-
раст Преходите в заетост
на млади хора са близо
11,0% от всички преходи в
заетост, реализирани през
месеца. През април 2021 г.
на работа са устроени и
218 безработни лица на
възраст над 55 години.

През април 2021 г. в бю-
рата по труда от областта
са заявени 1309 работни
места. На първичния па-
зар на труда са обявени
1095 работни места. Най-
много от заявените през
месеца свободни работни
места са от сферата на
хотелиерство и ресторан-
тьорство (473). Следват
селско стопанство (229),
преработваща промишле-
ност (149), държавно уп-
равление (64), търговия
(55). По схеми на Опера-
тивна програма "Развитие
на човешките ресурси" са
обявени 155 свободни ра-
ботни места, а по програ-
ми и мерки за заетост са

заявени  49 работни места.
Броят на регистрираните

безработни в бюрата по тру-
да от област Добрич през
месец април 2021 г. е 4718.
Равнището на безработица в
Добричка област се добли-
жава до равнището на без-
работицата отпреди Covid -
19 пандемията и в края на
месеца се установява на
5,9% , с 0,9 процентни пунк-
та по-малко от предходния
месец. В сравнение с април
2020 г. броят на регистрира-
ните безработни намалява с
2885 лица, равнището на без-
работица е с 3,6 процентни
пункта по-ниско. През април
2020 г. за едно свободно ра-
ботно място, обявено на те-
риторията област Добрич са
се конкурирали средно по 3
безработни лица.

В град Добрич броят на
регистрираните безработни
през април 2021 г. е 1819.
Равнището на безработица в
града е 4,1% при 4,9% пред-
ходния месец, с 0,8 процен-
тни пункта по-ниско. В срав-
нение с април 2020 г. също
се отчита спад с 2,7 процен-
тни пункта на равнището на
безработица и намаление с
1231 лица на регистрирани-
те безработни.

ще може да се подават до
31.05.2021 г. От нейното на-
чало са платени близо 48
млн. лв., като 7 162 родите-
ли и семейства са ползвали
или ползват в момента де-
тегледач.

НАП С НОВА УСЛУГА
ЗА ДЕКЛАРИРАНЕ НА
ДАННИ ЗА ПРЕВОЗИ
НА СТОКИ С ВИСОК
ФИСКАЛЕН РИСК

От 1 юни ще бъде актив-
на нова е-услуга за декла-
риране на данни за прево-
зи на стоки с висок фиска-
лен риск, съобщават от
НАП. Новата услуга ще бъ-
де достъпна с квалифици-
ран електронен подпис
(КЕП) в Портала за е-услу-
ги на приходната агенция,
в група "Фискален контрол".
Освен подаване на данни
за превоз на стоки с висок
фискален риск, клиентите
ще могат да извършват и
справка за осъществения
контрол върху превоза на
рисковите стоки от органи-
те по приходите.

Новата услуга позволява
попълване и подаване на
данни за превоз на риско-
ви стоки; генериране и из-
пращане на уникален номер
на превоз (УНП); корекция
на подадени данни; подава-
не на уведомление за не-
получена стока; подаване
на уведомление за анулира-
не на УНП, преглед и тър-
сене на подадени данни за
превоз на рискови стоки и
издадени УНП. В електрон-
ната форма на услугата пот-
ребителят има две активни
опции за избор. Единият е,
когато превозът започва от
територията на друга дър-
жава-членка на ЕС и завър-
шва на територията на
страната, а другият - пре-
возът започва от територи-
ята на страната и завърш-
ва на територията на друга
държава-членка на ЕС.

За удобство на клиенти-
те е разработена и секция
"Адреси", която позволява
редактиране на данни, ко-
ито след запис се вписват
автоматично в полетата за
адресите за получаване/
разтоварване или изпра-
щане/натоварване на сто-
ките. Новата услуга е с пъ-
лен и частичен достъп за
всички физически и юриди-
чески лица, които са пода-
ли заявление за ползване
на електронните услуги на
НАП от задължено или
упълномощено лице и са
избрали опцията за полз-
ване на групата услуги
"Фискален контрол", допъл-
ват от НАП.

От приходната агенция
напомнят, че редът за доб-
роволното деклариране на
данни за превози на рис-
кови стоки, тяхното кори-
гиране или анулиране е
регламентиран в Наредба
№ Н-2 от 30 януари 2014 г.

Повече за стоките с ви-
сок фискален риск или
действията на органите по
приходите може да наме-
рите в рубриката "Фиска-
лен контрол" на сайта на
НАП. Допълнителна ин-
формация клиентите на
администрацията могат да
получат от Информацион-
ния център на НАП на 0700
18 700 0700 18 700, както и
от звеното по фискален
контрол на (+359 2) 9859
6809 или на
fisc.control@nra.bg.

Oт 01 юни 2021 г.  стартира Реги-
онална програма за заетост за Об-
ласт Добрич,  разработена в изпъл-
нение на чл. 31 от Закона за насър-
чаване на заетостта

Продавам работеща животновъдна
ферма,  0885 727245

т.ч. безработни с ниско об-
разование (включително от
ромски произход);

- хора с увреждания;
- продължително безра-

ботни лица;
- лица извън работната

сила, желаещи да работят,
в т.ч. обезкуражени лица.

Основна цел на Регио-
налната програма за зае-
тост и обучение на област
Добрич през 2020г. ще бъде
повишаване на заетостта,
намаляване на безработи-
цата чрез разкриване на ра-
ботни места за безработни
лица от  неравностойните
групи на пазара на труда.

В регионалната програма
на област Добрич през
2021г. се предвижда да бъ-
дат разкрити общо 61 ра-
ботни места, от тях 35 ра-
ботни места на пълен ра-
ботен ден и 26 работни
места на непълно работно
време. За реализацията на
регионалната програма са
одобрени 253 446 лв., кои-
то са осигурени от Държав-
ния бюджет.

ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ
ПОЛУЧИХА НАД 45 МЛН.
ЛЕВА ПО НАТУРА 2000 ЗА
КАМПАНИЯ 2020

Държавен фонд "Земе-
делие" изплати 45 369 995
лева по мярка 12 ,,Плаща-
ния по Натура 2000 и Рам-
ковата директива за води-
те" от ПРСР 2014-2020 г. за
Кампания 2020. Субсидии
получиха 11 204 земедел-
ски стопани. Мярката под-
помага фермери със земи
в обхвата на защитените
зони по Натура 2000, кои-
то спазват забраните и ог-
раниченията за съответ-
ната защитена зона.

Финансовата подкрепа
се предоставя под форма-
та на годишни плащания
на хектар земеделска
площ за компенсиране на

наложени режими (ограни-
чения) за земеделски дей-
ности, включени в заповед-
та на министъра на околна-
та среда и водите, за обявя-
ване на съответна зона от
Натура 2000.

Изчисленията на финансо-
вата помощ са извършени
съгласно Наредба № 5 от
24.02.2015 г. за прилагане на
мярка 12 от Програмата за
развитие на селските райо-
ни за периода 2014 - 2020 г.,
като размера и комбинира-
нето на компенсаторните
плащания за забраните са
разписани в приложение №
1 от наредбата.

ДФ ,,Земеделие" - РА

23-ГОДИШНА СЕ НАДРУСА
С ТРИ НАРКОТИКА И
СЕДНА ЗАД ВОЛАНА

На 27 май, около 00:10
часа, в град Генерал То-
шево е спрян за провер-
ка лек автомобил "БМВ",
управляван от 23-годишна
жена. При последвалата
проверка на водача на
МПС за употреба на нар-

котични и упойващи вещес-
тва, тестът отчита положите-
лен резултат за употребата
на канабис, амфетамин и ме-
таамфетамин. Жената е за-
държана за срок от 24 часа.
По случая е образувано бър-
зо полицейско производство.
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ВАСИЛ КАРАПАНЧЕВ Е НОВИЯТ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ДОБРИЧ
На основание чл. 143, ал.

2 от Конституцията на Ре-
публика България и чл. 29,
ал. 3 във връзка с чл. 19а,
ал.2 от Закона за админис-
трацията, с Решение № 427
от 27 май 2021 г. Министер-
ски съвет освободи Живко
Желязков като временно
изпълняващ длъжността об-
ластен управител на област
Добрич. Със същото реше-
ние Министерски съвет
назначи за областен упра-
вител на Добрич Васил
Петров Карапанчев.

Вчера новият областен
управител на Добричка об-
ласт Васил Карапанчев
встъпи в длъжност.

Васил Карапанчев изрази
благодарност за гласувано-
то му от министър-председа-
теля Стефан Янев доверие
и заяви, че ще работи проз-

1 163 ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИ
СЕ ЯВИХА НА НВО ПО БЕЛ

1 163 четвъртокласници от
област Добрич се явиха на
Националното външно оценя-
ване по български език и ли-
тература вчера, съобщи Свет-
лана Василева, началник на
РУО. 56 са отсъствали.

Изпитът започна в 10 ч. и
продължи един астрономи-
чески час, като за учениците
със специални образовател-
ни потребности бе предвиде-
но допълнително време.

Външното оценяване по
български език и литерату-
ра включва диктовка, която
се пуска на аудиозапис, 10
текстови задачи с възмож-
ност за избор между три от-
говора, текст за четене с
разбиране с текстови зада-
чи със затворени въпроси и
със свободен отговор, как-
то и задача с творчески ха-
рактер, свързана със създа-
ване на текст. Според деца-

рачно и ще положи макси-
мални усилия за осигурява-
не на честни и прозрачни
избори.

Васил Карапанчев дълги
години е работил в система-
та на МВР и ДАНС, като

"ЕДИН ГЛАС МОЖЕ ДА БЪДЕ
ЗАГЛУШЕН. МИЛИОНИ - НИКОГА"

ПП "Гражданска платфор-
ма Българско лято" вече има
областен координатор в
Добрич. Това е бизнесменът
Желчо Петров, който макар
и поел "поста" едва от сед-
мица, вече е разгърнал ши-
рока дейност за структури-
ране на партията в Добрич-
ка област. "Както знаете,
"Българско лято е партия,
създадена в разгара на ан-
типравителствените протес-
ти през 2020 г. - сподели г-н
Петров за читателите на

НА 31 МАЙ ИЗТИЧА СРОКЪТ
ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО
УЧИЛИЩНИТЕ СХЕМИ

ДФ "Земеделие" напомня
на кандидатите по двете ев-
ропейски схеми "Училищен
плод" и "Училищно мляко", че
могат да подават заявлени-
ята си за одобрение за учеб-
ната 2021/2022 година до 31
май 2021 г. Документи се
приемат в областните ди-
рекции на ДФ "Земеделие"
по седалище и адрес на уп-
равление на заявителя. За-
явлението за одобрение по
образец, утвърден от изпъл-
нителния директор на ДФ
"Земеделие", е публикувано
на интернет страницата на
ДФ "Земеделие".

През настоящата учебна

включително е заемал длъж-
ността директор на ТД "На-
ционална сигурност" - Доб-
рич, при ДАНС от 2010 г. до
2014 г. Висшето си образо-
вание е получил в Шуменс-
кия университет "Епископ

Константин Преславски".
В длъжност като областен

управител встъпи още един
добруджанец, дългогодишни-
ят приятел на "Нова добру-
джанска трибуна" Митко Ми-
хайлов, когото премиерът
Стефан Янев назначи на Со-
фийска област. В представя-
нето му от Министерския съ-
вет пише: "Притежава дъл-
гогодишен администрати-
вен и управленски опит, за-
емал е ръководни длъжнос-
ти в администрациите на
Министерството на финан-
сите и Министерството на
младежта и спорта. През
2015 г. е заемал поста зам.-
председател на Държавна-
та агенция за метрологичен
и технически надзор. При-
тежава висше икономичес-
ко и юридическо образова-
ние.                             НДТ

ПП "Гражданска платформа българско лято" - с
амбиции за предстоящите избори

НДТ. - Опитваме се да обе-
диним хора, които от една
страна са възмутени от ста-
туквото, а от друга - търсят
съвременен, висотехноло-
гичен модел за развитие.
Хора, които искат да взе-
мат съдбата си в собстве-
ните си ръце, да генерират
политики и решения и да
държат отговорни предста-
вителите си за тяхното из-
пълнение. Хора, които не
искат да бъдат безгласни
колелца в една депресира-

ща машина, движена от ня-
кого с користни цели. То-
ест - хора - активни, загри-
жени за настоящето и бъ-
дещето, които смятат, че
всички имаме какво да нап-
равим, за да живеем утре
по-добре от днес  В този
ред на мисли каня всеки,
който вярва, че нещата
трябва да вървят в правил-
ната посока да стане наш
съмишленик. И всеки е доб-
ре дошъл в офиса на "Граж-
данска платформа Българ-
ско лято" в Добрич, на ули-
ца "България" №15. Телефо-
нът за връзка е 0888 635368.
Мисля, че с активна рабо-
та, с общи действия, дос-
тъпни за хората, с обща во-
ля и най-вече - с пълна
прозрачност на онова, ко-
ето правим, можем да пос-

тигнем успех."
Напомняме, че на парла-

ментарните избори преди
месец и половина малко не
достигна на политическата
формация, за да премине 4-
процентната бариера. А
амбициите на ръководство-
то са - на 11 юли "Граждан-
ска платформа Българско
лято" да стане парламентар-
но представена партия и да
може да участва активно в
законотворческия процес.

"ЗЕЛЕН КОРИДОР" В
МЦ "ВИВА ФЕНИКС"

И днес /28 май/ ще бъде
отворен "зелен коридор" в
МЦ "Вива Феникс" в гр. Доб-
рич за желаещи да се вакси-
нират срещу COVID-19, ин-
формира директорът на Ре-
гионална здравна инспекция
Добрич д-р Светла Ангелова.
"В петък коридорът ще е от-
ворен от 13:30 ч. до 16:00 ч." -

та, аудиктовката е била с
по-бърз темп, отколкото тре-
нировъчните диктовки; тек-
стът за четене с разбиране
пък бил "тъп", казаха още
малчуганите. Иначе, всичко
беше много лесно, обобщи-
ха те.

Учениците писаха с черен
химикал върху отделна
бланка, която след това се
сканира и ще бъде оценена
електронно. Отговорите на
децата се изпращат в МОН,
там техническа комисия ги
засекретява, качва ги в
електронна система и обу-
чен екип от оценители за-
почва проверката. Тази го-
дина екипът по проверката
на НВО е базиран в СУ "П.
Р. Славейков".

Днес ще се проведе На-
ционалното външно оценя-
ване след 4 клас по мате-
матика. НДТ

28 май, 16.00 ч., АЕМО "Стария Добрич". Регионал-
но изложение "Земята - наш дом". Откриване на из-
ложението. Награждаване. Закриване - 17.30 ч. Орга-
низатор: Народно читалище "Романо дром - 2002 г."

29 май, 11.00 ч., Център за защита на природата и
животните - Добрич. Куклен спектакъл "Забързана при-
казка" на Държавен куклен театър "Дора Габе". Автор и
режисура Ева Кьосовска. Сценография Виржиния Пет-
кова. Музика Пламен Мирчев - Мирона. Участват: Ру-
мен Куртев, Мила Боянова и Иван Иванов. Организа-
тор: Държавен куклен спектакъл "Дора Габе".

30 май, 11.00 ч., Държавен куклен театър "Дора Га-
бе" - Добрич. Куклен спектакъл "Наказана Лисана" на
Държавен куклен театър "Дора Габе". Драматизация
и режисура Румен Куртев. Сценография и кукли Ели
Качулева. Музика Пламен Мирчев - Мирона. Участ-
ват: Теодора Желева и Иван Иванов. Организатор:
Държавен куклен спектакъл "Дора Габе". НДТ

КУЛТУРНИ  АКЦЕНТИ

ПП "Гражданска платформа българско ля-
то" - с амбиции за предстоящите избори

уточни д-р Ангелова и допъл-
ни, че в имунизационния ка-
бинет са налични всички ви-
дове ваксини, като основно
ще се извършва имунизация
с препарата на Пфайзер/Ба-
йонтех. Желаещите да се
ваксинират срещу COVID-19
не е нужно да се записват
предварително.

С МИНИ-ВЪЗСТАНОВКА
ПОЧИТАТ ГЕРОИ ОТ
АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ

Регионалният исторически
музей - Добрич, с подкрепа-
та на РК "46-и пехотен Доб-
рички полк" и с участието на
Народно читалище "Българ-
ски искрици" и РК "Седми
Преславски полк" организи-
ра на 29 май мини-възста-
новка на епизоди от Април-
ското въстание в Северна
България. Спектакълът е
озаглавен "Към безсмърти-
ето по-прекия път" и ще
представи в живи картини
залавянето и съденето на
ръководителите на револю-
ционните комитети в Севли-
ево, Габрово и Ново село -
Стефан Пешев, Еким Цанков
и Никола Дабев. Възстанов-
ката е тематично свързана
с временната изложба
"Пред олтара на свободата"
на РИМ - Добрич, която е
подредена в зала "Възраж-
дане" в Художествената га-
лерия и може да бъде разг-
ледана до 5 юни. С нея ще
бъде почетена паметта на

героите от Априлската епо-
пея в навечерието на 2 юни
- Денят на Ботев и загина-
лите за свободата и незави-
симостта на България. Пуб-
ликата ще може да види "в
действие" автентични оръ-
жия от епохата, облекла и
униформи ушити по ориги-
нални образци и да се за-
познае с личната Голгота
на трима млади мъже, об-
рекли се да служат на на-
рода си и поели по пътя на
безсмъртието. Около 20
възстановчици заедно с де-
ца, ръководители и родите-
ли от Народното читалище
за занаяти и практическа
история ще върнат зрите-
лите към бунтовната пролет
на 1876 г. Възстановката
ще се проведе в две части.
Първата ще започне в 14:00
ч. в АЕМО "Старият Доб-
рич". Втората част е с на-
чало в 16 ч. в зала "Въз-
раждане" на Художествена-
та галерия.

СТУДЕНТИ ПРИСЪСТВАХА
НА СЪДЕБЕН ПРОЦЕС В
ДЕНЯ НА ОТВОРЕНИТЕ
ВРАТИ В ОКРЪЖЕН СЪД

Студенти от Колеж - Доб-
рич при Шуменски универ-
ситет "Епископ Константин
Преславски" посетиха Ок-
ръжния съд в Добрич в Де-
ня на отворените врати,
който се проведе днес под
наслов "Открито за съдеб-
ната власт". Групата сту-
денти беше водена от зам.-
директора по образовател-
ни политики на колежа гл.
ас. д-р Камелия Койчева.

Посетителите имаха въз-
можност да присъстват на
разпоредително заседание
по наказателно дело сре-
щу подсъдим, обвинен за
неправомерно ползване на
дебитната карта на пенси-
онерка от Добрич. На за-
седанието се разбра, че
страните са постигнали
съгласие делото да прик-
лючи със споразумение,
тъй като подсъдимият вече
е възстановил нанесената
на пострадалата щета.

 След края на разпореди-
телното заседанието сту-
дентите разговаряха със
зам.-председателя на съда
и ръководител на наказа-
телното отделение съдия
Петър Монев. Той обясни

на гостите кога е възмож-
но делата да завършат със
споразумение или да пре-
минат по реда на съкрате-
ното съдебно следствие.

По инициатива на студен-
тите на обсъждане бе пос-
тавена и темата за наказа-
нията, които се налагат на
шофьори, причинили по
непредпазливост смърт
при пътнотранспортно про-
изшествие.

По време на срещата бе
коментирана и ролята на
съдебните заседатели в на-
казателното производство.
Разяснено бе, че като част
от съдебния състав те имат
равен глас, права и задъл-
жения със съдиите. В хода
на разговора стана ясно,
че гостуващите в съда сту-
денти се обучават по спе-
циалности "Начална учи-
лищна педагогика", "Преду-
чилищна педагогика", "Ин-
форматика и информацион-
ни технологии". Това даде
повод на съдия Монев да
подчертае, че при разглеж-
дане на дела срещу непъл-
нолетни, законът изисква
заседателите да са педаго-
зи или психолози

МОДЕРНА ЛАПАРОСКОПСКА
АПАРАТУРА В БОЛНИЦАТА

Ръководството на "МБАЛ-
Добрич" АД обяви официал-
но и със заслужена радост,
че от 26 май в здравното за-
ведение работи нова, мо-
дерна лапароскопска апа-
ратура.

Средствата за закупуването
й са осигурени от Министерст-
вото на здравеопазването и
възлизат на 275 000 лева.

Лапароскопският апарат
ще даде възможност в об-
ластната болница да се из-
вършват т.нар. безкръвни и

щадящи пациента операции.
Тя ще бъде предоставена за
ползване на Отделението по
акушерство и гинекология и
на Отделението по хирургия.
По този начин "МБАЛ-Доб-
рич" ще осигури още по-доб-
ро лечение за пациентите
си, не само от град Добрич,
но и от цялата област. Апа-
ратът разполага с 4К каме-
ри и оптика от последно по-
коление, което дава гаран-
ция за качество и ефектив-
ност на здравните грижи.

2020/2021 г. по двете схеми
бяха обхванати над 432 000
деца, които посещават 3 329
училища и детски градини в
цялата страна.

През новата учебна годи-
на, децата в училищата и дет-
ските градини ще получават
50 доставки по схемата "Учи-
лищен плод" и 50 по схемата
"Училищно мляко". За втора
поредна година, на децата ще
се доставят освен конвенци-
онално произведени пресни
плодове, зеленчуци, мляко и
млечни продукти, така и био-
логично произведени, както и
пчелен мед.

       ДФ ,,Земеделие" - РА
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СЪБИТИЕ "NFS VS.РЕАЛНОСТТА"
След успешното си учас-

тие в полуфинала на те-
левизионното предаване 
„България търси талант”, 
Трио „Ы“ ще зарадва по-

читателите на руската му-
зика с концертно турне в 
страната, осъществявано 
с финансовата подкрепа 
на Министерство на кул-
турата.

В Добрич те ще се пред-
ставят на 9 юни, сряда от 
18.00 часа пред Музея в 
Градски парк „Свети Геор-
ги“ с музикален спектакъл 
„Обединени в музиката“.

Трите момичета Елеоно-
ра Лонтова, Златина Тодо-
рова и Марина Драгоми-

рецкая опитват да вдъхнат 
живот на красива, но по-
забравена музика - руска-
та. Идеята за създаването 
на триото е спонтанна, но 

б ъ р з о  и з -
граждат по-
стоянно на-
растващ ре-
пертоар от 
класическа-
та руска ес-
трада, руски 
ц и г а н с к и 
романси, во-
енни песни, 
кабаретна, 
филмова и 
детска му-
зика. Вока-
лен педагог 
и музикален 
п р о д у ц е н т 
на  Триото 
е Даниела 
Станкова, а 
дизайнът и 
изработката 
на костюми-
те са дело на 
Бойка Дра-
гомирецкая. 

В концерта участват и 
Самуел Ефтимов – пиано; 
Щерион Пилидов – китара; 
Юрий Божинов – бас ба-
лалайка. Както и струнен 
квартет „Street Quartet” в 
състав: Веселин Димитров 
– цигулка; Милен Максимов 
– цигулка; Христо Аролски 
– виола; Петър Кушлев – 
виолончело.

Заповядайте в лятната 
привечер да се насладим 
на завладяващата им енер-
гия !

Събитие “NFS vs. Реал-
ността“, включващо нефор-
мално обучение на тема 
„Високата скорост и не-
спазването на дистанция“ 

и акция на терен съвместно 
с представители на сектор 
„Пътна полиция“ към Об-
ластна дирекция на Минис-
терството на вътрешните 
работи гр. Добрич, орга-
низира Младежки център 
Добрич.

Неформалното обучение 

обхвана една от най-важни-
те и сериозни теми в наше-
то ежедневие – безопас-
ността на пътяШофирането 
с висока скорост е предпос-

тавка за сериозни инциден-
ти. За съжаление ставаме 
свидетели на все повече 
такива. На пътя водачът 
почти никога не е сам. За 
това трябва да познаваме 
пътните знаци, да спазваме 
безопасна дистанция, да се 
съобразяваме с атмосфер-

ните условия и участниците 
в движението. Това бяха 
само част от темите, засег-
нати в неформалното обуче-
ние. Участниците споделиха 

реални истории за пътно-
транспортни произшествия, 
на които са били свидетели 
и демонстрираха своето 
отношение към проблема.

Практическата част на 
събитието даде възможност 
на младежите да станат 
част от работата на слу-

жителите на сектор „Пътна 
полиция“ към ОД на МВР 
гр. Добрич. Младите хора 
участваха в тяхната акция 
и от първо лице усетиха 
отговорността на работата 
им. По време на контролния 
процес проведоха анкета 
с шофьорите и отправиха 
своето послание към тях.

 Резултатите от проведе-
ната анкета показват, че:

* Най-честите причини 
за ПТП са несъобразената 
скорост, невниманието и 
употребата на алкохол и 
наркотични вещества.

* Най-разсейващите фак-
тори по време на шофиране 
са мобилните телефони, 
пътната мрежа и рекламни-
те билбордове.

* Шофьорите определят 
себе си като добри, дис-
циплинирани и внимателни.

Дейността се изпълнява 
по проект BGLD-1.003-0001 
„Младежки център Добрич 
– Вашето днес” на Общи-
на град Добрич, програма 
„Местно развитие, нама-
ляване на бедността и по-
добрено включване на уяз-
вими групи“, финансиран 
от Финансовия механизъм 
на Европейското икономи-
ческо пространство 2014-
2021г.

 

На 25 май се прове-
де тренинг на учители 
от Гимназия „Райко Цон-
чев“ на тема: „Ефективна 
комуникация“.  Ини-
циативата е част от 
дейностите по проект 
на програма Еразъм 
+ Мрежа Семейство-
Училище (Family-School 
Network, 2020-1-IT02-
KA201-079822), който 
стартира през 2020 го-
дина. Целта на обуче-
нието бе да се подобрят 
уменията за комуника-
ция между различните 
заинтересовани страни 
в рамките на проек-
та (ученици, родители, 
учители и партньори.). 
За да предадат науче-
ното на своите колеги в 
ролята на фасилитато-
ри на тренинга встъпиха 
двама учители от Гимна-
зията, които в началото на 
месец май взеха участие 
в онлайн обучение по те-
мата, водено от координа-
тора на проекта.

В него си партнират 
шест институции от чети-
ри държави, сред които: 

Италия, Словакия, Северна 
Ирландия и България. 

Family-School Network е 
разработен от схващане-

то за необходимостта да 
се разшири аудиторията 
на потребителите на Ера-
зъм+, чрез разширяване 
на мрежата от семейства, 
приемащи ученици по вре-
ме на тяхната мобилност в 
Европа. Основната цел е 
да се подготвят инструмен-
ти и програми за по-голямо 

включване в европейските 
проекти за мобилност. Ще 
бъдат положени и специал-
ни усилия за подпомагане 

на участието на ученици 
от социално-икономическo 
неравностойно положе-
ние, по-конкретно на тези, 
които идват от мигрантски 
произход. 

Това е първи проект за 
Гимназия „Райко Цончев“, 
като партньор по Ключова 
дейност КА201. Характерно 

Начало на честванията за 
традиционния си празник 
и за Фолклорния събор 
«Песни и танци от слънчева 
Добруджа» Дебрене 2021 г. 
дава Община Добричка с 
регионалните прегледи на 
художествената самодей-

ност под надслов „Добру-
джа - обич моя“. Те ще се 
проведат в четири села на 
територията на общината 
– Царевец, Плачидол, Черна 
и Ловчанци, в съботните 
дни, предшестващи събора 
в Дебрене на 26 юни.  

Първият фолклорен ре-
гионален преглед на худо-
жествената самодейност 
„Добруджа - обич моя“ ще 
започне в 10.00 часа на 29 
май в село Царевец. 

Вторият форум ще събере 
изпълнители в село Плачи-
дол на 5 юни.  Третият фол-
клорен регионален преглед 
на художествената самодей-
ност ще бъде в село Черна 
на 12 юни, а четвъртият – в 
село Ловчанци на 19 юни, 

отново с начален час 10.00.
Регионалните прегледи 

на художествената само-
дейност са своеобразни 
фолклорни празници, кои-
то дават възможност на 
живеещите в селата да 
бъдат първите зрители на 
самородните таланти, кои-
то ще представят община 
Добричка на събора „Песни 
и танци от слънчева Добру-
джа“ край Дебрене. 

Красимира НИКОЛОВА

за проектите по тази 
дейност е създаване-
то на интелектуален 
продукт. Разработе-
ните материали по 
време на тренинга 
са част от първия 
интелектуален про-
дукт „Модули за  обу-
чение на учители“ , 
който се изразява в 
специфично методо-
логично обучение на 
учители за развива-
не на умения за диа-
лог със семействата 
на учениците за на-
сърчаване обмена по 
Еразъм+. 

Вторият интелек-
туален продукт се 

състои в създаване на ди-
гитална платформа за вза-
имодействие на семейства-

та, чиито деца участват в 
мобилности за обмен по 
програмата. 

„Инструменти за емо-
ционална комуникация“ е 
третият планиран продукт, 
който се изразява в създа-
ването на видео-разкази от 
участниците по време на 
мобилностите.

ТРИО "Ы" С КОНЦЕРТ 
В ДОБРИЧ

УЧИТЕЛИ ОТ ЧЕТИРИ ДЪРЖАВИ РАЗРАБОТВАТ 
ПЛАТФОРМА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ 
СЕМЕЙСТВА, УЧАСТВАЩИ В МОБИЛНОСТИ ЗА ОБМЕН

С ФОЛКЛОРНИ РЕГИОНАЛНИ 
ПРЕГЛЕДИ "ДОБРУДЖА - ОБИЧ 
МОЯ" ОБЩИНА ДОБРИЧКА СЕ 
ГОТВИ ЗА СЪБОРА КРАЙ ДЕБРЕНЕ
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Футболистите на Септем-
ври продължават победна-
та си серия. В среща от 29-
ия кръг на Североизточна-
та трета лига, проведена в
Тервел, те се наложиха с
3:1 над втория в класира-
нето Черноморец (Балчик).
За Септември това бе 17-и
успех в първенството, ин-
формира sportal.bg.

Домакините още в 12-ата
минута превзеха вратата
на Павлин Евтимов след
прецизно изпълнен свобо-

СЕПТЕМВРИ (ТЕРВЕЛ) ПОБЕДИ У
ДОМА ЧЕРНОМОРЕЦ (БАЛЧИК)

Състезателят на Черно
море 2005 (Балчик) Живко
Господинов се наложи в
хвърлянето на чук на атле-
тическия турнир "Нови
звезди", проведен в София.
С постижение 61.25 метра
той показа, че е най-доб-
рият в сектора и заслуже-
но се окичи със златния
медал. Сребърното отли-
чие спечели Стоян Димит-
ров (Черно море 2005) с
54.43 м, а трети завърши
Радан Илиев (Георги Дъ-
ков, Плевен) с 54.16 м.

Деян Гемижев (Ивайло
93, Велико Търново) пос-
тигна две победи в турни-
ра. Той се наложи в мята-
нето на диск с 54.04 метра
и в тласкането на гюле с

ЖИВКО ГОСПОДИНОВ СПЕЧЕЛИ НА
ЧУК В ТУРНИРА "НОВИ ЗВЕЗДИ"

Една от основните фигу-
ри в мъжкия волейболен
отбор на Левски (София) -
Боян Йорданов, остава в
тима и през следващия се-
зон. Капитанът на "сините"
подписа договор за още
една година подобно на
Владислав Иванов и Вла-
димир Станков.

Легендарният левичар бе
топреализатор на тима и
записа общо 230 точки от
атака през сезона, в кой-
то волейболистите на Анд-
рей Жеков спечелиха
бронзови медали.

Бившият национал се на-
дява следващата година да
бъде по-добра за тима и
най-вече да види отново
фенове в залата.

БОЯН ЙОРДАНОВ ОСТАВА В ЛЕВСКИ
И ПРЕЗ СЛЕДВАЩИЯ СЕЗОН

ден удар от Денис Кадир.
В 30-ата минута Симеон
Митев стреля силно, топ-
ката удари гредата, а при
добавката Стилиян Цеков
за втори път я прати в
мрежата на гостите от
Балчик. Главният съдия
Иван Руменов от Варна
отначало не призна гола
с мотив, че голмайсторът
е бил в положение на за-
сада, което беше бурно
оспорено от състезатели-
те на Септември. Минути

Виляреал спечели пър-
вия си значим трофей в
своята 98-годишна история,
след като победи Юнайтед
с 11:10 след изпълнение на
дузпи (1:1 в редовното вре-
ме и продълженията) във
финала на Лига Европа, иг-
ран пред над 9000 зрители
в Гданск. Треньорът на
"жълтата подводница" Унай
Емери за пореден път до-
каза, че е истински пове-
лител на този турнир, след
като за четвърти път спе-
чели отличието в петте фи-
нала, до които водените от
него отбори достигаха.
Емери вдигна купата още
три пъти със Севиля и из-
губи само един финал, ко-
гато бе начело на Арсенал.

СЛЕД 22 ДУЗПИ УНАЙ ЕМЕРИ ОСТАВИ
МАНЧЕСТЪР ЮНАЙТЕД ОТНОВО С ПРАЗНИ РЪЦЕ

Мениджърът на "червени-
те дяволи" Оле Гунар Сол-
скяер пък отново не успя
да спечели трофей, а са-
мият клуб остава без та-
къв от 2017 година, когато
триумфира именно в Лига
Европа под ръководство-
то на Жозе Моуриньо.
Двата отбора не изиграха
кой знае колко качествен
двубой, но драмата бе
пълна. Жерард Морено от-
кри резултата в 29-ата ми-
нута, а Единсон Кавани из-
равни в 55-ата. Други поло-
жения почти нямаше, а Ви-
ляреал и Юнайтед отправи-
ха едва три точни удара за
120 минути.  При дузпите
обаче играчите бяха безуп-
речни до 22-ата такава, ко-

ВРЕМЕННО КЛАСИРАНЕ
1. Спартак (Вн) 27 21 5 1 78:10 68
 2. Черноморец 27 18 3 6 70:28 57
 3. Светкавица 27 18 1 8 67:23 55
 4. Септември 27 17 4 6 56:23 55
 5. Дунав (Рс) 26 15 4 7 54:30 49
 6. Шумен 2007 27 15 2 10 58:35 47
 7. Черноломец 27 14 5 8 57:33 47
 8. Лудогорец III 26 14 5 7 70:26 47
 9. Устрем (Дон) 27 14 2 11 61:45 44
10. Доростол 27 12 2 13 33:48 38
11. Спортист 27 8 2 17 34:76 26
12. Ботев (НП) 27 6 3 18 24:64 21
13. Тополи 2010 28 5 1 22 25:75 16
14. Интер (Дч) 27 2 1 24 22:123 7

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

РЕЗУЛТАТИ - XXIX КРЪГ
Септември 98 (Тервел) - Черноморец (Балчик) 3:1
Ботев (Нови пазар) - Тополи 2010 (Тополи)  . . 1:2
Светкавица (Търговище) - Кубрат 2016             3:0 сл.
Спартак 1918 (Варна) - Доростол (Силистра) 3:0
Спортист 2011 (Г. Тошево) - Устрем (Дончево) 2:0
Интер (Добрич) - Шумен 2007 (Шумен)  . . . . . . 0:7
Лудогорец 1945 III (Разград) - Дунав - късно вчера
Черноломец 1919 (Попово) - почива

след това реферът посочи
центъра, с което промени
първоначалното си реше-
ние и призна гола - 2:0.

В началото на втората
част гостите от Балчик вър-
наха един гол във вратата
на Дениз Александров. То-
ва стана в 53-ата минута,
когато двойно подаване
между Румен Николов и
Кристиян Пешков изведе
голмайстора на гостите
очи в очи със стража на до-
макините и той не сбърка.
Няколко минути по-късно
обаче Септември получи
право да изпълни дузпа. С
изпълнението се нагърби
Танер Юсню, който върна
преднината от два гола на
своя тим в 60-ата минута. В
края на мача за втори жълт
картон от игра беше отст-
ранен капитанът на домаки-
ните Младен Димитров.

Победата изравни по точ-
ки Светкавица (Търговище)
и Септември (Тервел) в бит-
ка за третото място в кла-
сирането. В последния 30-и
кръг на 31 май (неделя) Сеп-
тември ще гостува на До-
ростол (Силистра), а Свет-
кавица - на Черноморец
(Балчик). Резултатите от те-
зи двубои ще определят тре-
тия в класирането в Севе-
роизточната трета лига.

На почивката между две-
те полувремена бяха награ-
дени двама заслужили фут-
болисти и треньори на ФК
Септември (Тервел) - Ни-
кола Манов и Милчо Ми-
тов. Ръководството на клу-
ба изказа благодарност на
доайените на тервелския
футбол, които получиха ку-
па и предметни награди от
Добрин Добрев - Предсе-
дател на ФК Септември
(Тервел). sportal.bg

ято трябваше да изпълни
Давид Де Хеа. Той не успя
да преодолее своя колега
Руи, който преди това бе то-
чен от бялата точка.

Така Виляреал спечели
трофея, без да допусне ни-
то една загуба в турнира,
докато Юнайтед отново ос-
тана с празни ръце.

15.15 м. На диск след него
се наредиха Боян Костов
(АК Враца) с 44.37 м и Тони
Велков (АК Враца) с 42.92
м. Тройката на гюле допъл-
ниха Михаил Михалев (КЛА-
СА) с 14.98 м и Алекс Топа-

лов (Цветанка Христова,
Казанлък) с 14.26 м.

В хвърлянето на копие
при жените първото мяс-
то спечели Ема Милчева
(Хаммер ХВ, Трявна) с
41.12 м.

С участието на 119 бок-
сьори от 39 клуба в Доб-
рич започна държавният
личен шампионат за юно-
ши. Първенството в зала
"Добротица" ще завърши в

БОКСЬОРИ ОТ 39 КЛУБА НА
ДЪРЖАВНОТО ЗА ЮНОШИ В ДОБРИЧ

събота, 29 май.
Младите ни таланти мерят

сили в 13 категории. Най-
оспорвано изглежда ще е
при 60-килограмовите, къде-
то са събрани общо 15 бок-

сьори. Доста интересно се
очертава да е и при 66-ки-
лограмовите. Там са запи-
сани 13 юноши. По 10 ще
има в категориите до 52,
54 и 57 кг.

ИНТЕР ОФИЦИАЛНО ОБЯВИ
РАЗДЯЛАТА С КОНТЕ

Антонио Конте вече не е
треньор на Интер, въпреки
че само преди няколко сед-
мици изведе "нерадзурите"
до шампионската титла в
Серия "А". В краткото офи-
циално съобщение на сай-
та на "нерадзурите" се под-
чертава, че договорът на
специалиста е прекратен
по взаимно съгласие. Мал-
ко преди това италиански-
ят журналист Фабрицио
Романо разкри, че двете
страни са постигнали до-
говорка, според която
Конте ще получи около 7
милиона евро.

Иначе слухът за неочак-
ваната раздяла тръгна още
в сряда сутринта, когато

"Гадзета дело спорт" из-
лезе с новината, че спе-
циалистът ще напусне
клуба заради несъгласие
с планираната продажба
на играчи за 80 милиона
евро и предложението за
намаляване на заплатите
с 20%.

Треньорът на Лацио Си-
моне Индзаги е спряган за
фаворит за поста, овакан-
тен от Конте.

51-годишният Конте бе
начело на Интер в послед-
ните два сезона, като има-
ше договор с "нерадзури-
те" за още една година.
Името му веднага бе свър-
зано с Реал( Мадрид) и
Тотнъм.
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По повод Деня на свети-
те братя Кирил и Методий,
на българската азбука,
просвета и култура и на
славянската книжовност и
Празник на град Балчик -
24 май, бяха наградени от-
лични ученици и изявени
учители от общината съоб-
щи Радио Варна.

Званието "Учител на го-
дината" от 24 май носят 23
преподаватели от учебни-
те заведения в общината.
По утвърдена дългогодиш-
на традиция на тържестве-
но заседание на 24 май
Общинският съвет награди
изявените  учители, опре-
делени от педагогическите
съвети на училищата за
труда и приноса им в об-
разователното дело.

По предложение на Съ-
юза на работодателите в
системата на народната
просвета и Постоянната ко-
мисия по образование бе
гласувано да бъдат удосто-
ени с парична награда дру-
ги трима дългогодишни де-
ятели в сферата на образо-
ванието и културата.

Званието "Ученик на го-
дината" и парична награ-
да заслужиха и седем уче-
ници с най-високи успехи
през годината в учебния
процес и извънкласните
дейности, в изкуствата и
спорта, както и седем аби-
туриенти, завършващи с
отличен успех.

Финансова помощ от по
150 лева бе гласувана за
девет зрелостници от со-
циално слаби семейства.

С 1200 лева се подпома-
га издаването на книгата
"Българските интервюта"
на журналиста Галин Люц-
канов, родом от Балчик и
живеещ във Великобрита-
ния. Първата книга с пое-
зия на местния автор Яна
Михайлова също се финан-
сира със средства от мес-

ОТЛИЧИХА УЧЕНИЦИ И
ИЗЯВЕНИ УЧИТЕЛИ В БАЛЧИК

Агенция по заетостта
уведомява, че продължава
срокът на действие на об-
що четири мерки за запаз-
ване на заетостта, осигу-
ряване на нова заетост и
за подкрепа на семейства-
та заради пандемията, реа-
лизирани по Оперативна
програма "Развитие на чо-
вешките ресурси". Допълни-
телно финансиране, осигу-
рено с ПМС 182/07.05.2021
г.,  дава възможност мер-
ките да се изпълняват до
посочените срокове:

Mярката "Краткосрочна
подкрепа за заетост в от-
говор на пандемията от
COVID-19" за предоставя-
не подкрепа на предприя-
тия и самоосигуряващи се
лица, чиято икономическа
дейност е директно засег-
ната от неблагоприятното
въздействие на наложило-
то се в страната извънред-
но положение, предизви-
кано от пандемията с ко-
ронавирус COVID-19.  По
мярката се подкрепят ра-
ботодатели чрез предоста-
вяне на компенсации на
част от работната заплата
и дължимите данъчни и
осигурителни вноски за
сметка на осигурителя и
осигуреното лице в размер
на 290 лв.

Отпуснатите допълнител-
ни средства са в размер
на 22 млн. лв. за запазва-
не на 33 000 pаботни мес-
та в най-пострадалите cек-
тори "Хотелиерство и pес-
торантьорство", "Туризъм"
и "Транспорт". За тази
мяpка приемът на доку-
менти ще се подават до
31.05.2021 г. До момента на
2 937 фирми и cамоосигу-
ряващи се от тези сектори
са преведени над 52 млн.

ПРОДЪЛЖАВА ПРИЕМЪТ НА
ДОКУМЕНТИ ПО АНТИКРИЗИСНИТЕ
МЕРКИ ЗА ЗАЕТОСТ

лв.
Програмата "Родители в

заетост", която осигурява
детегледачи на:

-  Родители  на деца от 0-
до 5-годишна възраст, не-
записани в детска ясла/
градина, като родителите
имат осигурено работно мяс-
то по трудово/служебно пра-
воотношение или са самона-
ети/самоосигуряващи се ли-
ца, но към момента полагат
грижа за децата си и не са
се върнали на работа;

- Многодетни родители -
с три или повече деца на
възраст до 12 г. , които са
се върнали на работните си
места, като децата посеща-
ват детски ясли/градини,
както и училище.

- Безработни лица, регис-
трирани в бюрото по тру-
да, които са родители на
деца от 0- до 5-годишна въз-
раст, незаписани в детска
ясла/градина, или многодет-
ни родители на деца от 0-
до 12-годишна възраст, по-
сещаващи детски ясли/гра-
дини, както и училище.

 Отпуснатите допълнител-
ни средства са в размер на
23 млн. лв.  Документи по
програмата ще може да се
подават до 31.05.2021 г. От
нейното начало са платени
близо 48 млн. лв., като 7 162
родители и семейства са
ползвали или ползват в мо-
мента детегледач.

Мярката "Запази ме" за
компенсиране на работни-
ците от затворените бизне-
си със 75% от техния оси-
гурителен доход. Подаване-
то на заявления от работо-
дателите продължава до
края на месец юни. Отпус-
натите допълнителни сред-

тния бюджет в размер на
600 лева.

По-рано бяха поднесени
венци и цветя пред пред
паметника на светите бра-
тя Кирил и Методий в цен-
търа на града от предста-
вители на общинското ръ-
ководство, училища, граж-
дани. Присъстващите поз-
драви кметът на Белия град
Николай Ангелов.

По повод празника позд-
равителни Балчик получи
от президента Румен Ра-
дев, от кметовете на поб-
ратимените градове и дру-
ги организации.

Заради епидемичната
обстановка за втора година
24 май не преминава с при-
същата му празничност. Тра-
диционно ученическо шест-
вие и концерти на местни и
гостуващи изпълнители, ор-
ганизирани от Община Бал-
чик, тази година няма.

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА В
ОБЩИНА БАЛЧИК ЗА 2021:

СУ "Христо Ботев " - Бал-
чик: Михаела Левоник Сан-
джакян,  Анна Иванова
Иванова, Румяна Николова
Костадинова  /посмъртно/

ОУ "Антим I" - Балчик:
Виктория Стефанова Сто-
янова, Марина Илиева
Ветринска

ОУ "Св.Св. Кирил и Ме-
тодий": Тансер Неждиев
Ибрямов, Гинка Георгиева
Димитрова

СУ "Хр. Смирненски" -
Оброчище: Марияна Геор-
гиева Карова, Галин Анге-
лов Желязков, Галя Димит-
рова Иванова

ОУ"Г. С. Раковски" - Се-
нокос: Костадинка Христо-
ва Гавраилова, Емил Ян-
ков Енев

ОУ " Васил Левски " - Со-
колово: Васил Атанасов Ва-
силев, Иван Христов Сивов

Общински детски комп-
лекс Балчик: Камелия Ва-
лентинова Панайотова

ДЕТСКИ ГРАДИНИ
Яница Атанасова Христо-

ва - ДГ № 1 "Здравец" Бал-
чик, Даниела Райкова Йор-
данова и Магдалена Димит-
рова - ДГ № 2 "Знаме на
мира" - Балчик, Светлана
Мирославова Михайлова -
ДГ № 3 "Чайка" - Балчик,
Марияна Георгиева Браш-
нарова -ДГ "Първи юни" -
Оброчище

КЛУБ НА УЧИТЕЛИТЕ -
ПЕНСИОНЕРИ

Маруся Николова Косто-
ва и Димка Стоянова Кир-
чева - учители по българс-
ки език и литература, Тин-
ка Тодорова Сивриева - ди-
ректор ЦПРЛ - ОДК Балчик

УЧЕНИК НА ГОДИНАТА В
ОБЩИНА БАЛЧИК ЗА 2021:

Йоана Петьова Петрова -
отличничка на "Випуск -
2021" в СУ "Христо Ботев" в
Балчик, Станислав Илиев
Върбанов - ученик от VII
клас, ОУ "Антим I" в Бал-
чик, за отличен успех и
много изяви в извънучи-
лищните дейности

Преслав Даниелов Стан-
чев - ученик от VIII клас,
ОУ "Св.св. Кирил и Мето-
дий"  в Балчик, за отличен
успех и активно участие в
проекти, презентации и
състезания

Станислав Велинов Ве-
лев - ученик от XII клас,
СУ "Хр. Смирненски" в Об-
рочище, Хакан Шенер Нур-
ханов - ученик от VII клас,
ОУ "Васил Левски" в Со-
колово, за отличен успех
и активно участие в живо-
та на училището

Мирослава Анатольевна
Шалун - ученичка от IV
клас, ОУ " Георги Раковс-
ки" в Сенокос, за отличен
успех и високи постижения
в извънкласните дейности

Галена Емилова Коцева -
VIII клас, за цялостна ак-
тивна творческа дейност в
ЦПЛР - ОДК в Балчик.

ства са в размер на 25 млн.
лв. По тази мярка вече са
преведени над 66 млн. лв.
за компенсации и запазва-
не на заетостта на 52 319
служители.

Мярката "Заетост за теб",
с която се подпомагат ра-
ботодатели да разкриват но-
ви работни места и да наз-
начават безработни за пе-
риод до 6 месеца, като се
покрива минималната ра-
ботна заплата и осигуровки-
те към нея. Отпуснатите до-
пълнителни средства са в
размер на 50 млн. лв. До мо-
мента по програмата са раз-
крити близо 20 000 нови ра-
ботни места. С допълнител-
ните средства може да бъдат
разкрити още 11 000 работни
места. По проекта ще се при-
емат заявки до изчерпване
на финансовия ресурс.

Агенцията по заетостта
напомня на работодателите,
че до 15 юни 2021 г. могат
да кандидатстват и за полу-
чаване на средства по мяр-
ката "60/40", реализирана по
реда на ПМС 151/2020, изм.
с ПМС 93/2021 г. По тази
мярка се изплащат средст-
ва за запазване на заетост-
та през месеците април и
май 2021 г. на фирми от поч-
ти всички сектори от иконо-
миката, чиито приходи от
продажби са намалели с
над 20% спрямо усреднени-
те приходи за 2019 г.

Подробна информация за
всички мерки за подкрепа
и насърчаване на заетостта
е публикувана на официал-
ния сайт на Агенция по зае-
тостта.

Дирекция "Регионална
служба по заетосттa" -

Варна

На тържественото 28 за-
седание на Общински съ-
вет - Каварна, проведено
в НЧ " Съгласие -1890", бя-
ха връчени наградите "24
май" на заслужили учите-
ли, ученици, любители със-
тави и актьори, дейци на
просветата и културата.

За цялостен принос в
просветното дело, по
предложение на  "Съюз на
пенсионерите-2004", мо-
рална награда - почетен
учител получиха учители
юбиляри.

Посмъртно бяха награде-
ни актьорите от ЧТ " Проф.
Г. Гочев" Николай Костади-
нов и Христо Харизанов,
както й учителя Янка Та-
бакова.

С награда за цялостен
принос към делото на
просветата и културата
посмъртно бе удостоена
Дарина Колишева - дълго-
годишен секретар на Об-
щина Каварна. В продъл-
жение на много години
името й се свързва не са-
мо с длъжността й на сек-
ретар на общината, но и с
богатия културен кален-
дар. С активната подкре-
па и лично участие на г-

КАВАРНА ПРИСЪДИ НАГРАДИ "24 МАЙ" В
СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И НА КУЛТУРАТА

жа Колишева са се прове-
ли разнообразни и съдър-
жателни културни инициа-
тиви- концерти, театрални
постановки, фестивали, из-
ложби. За Дарина Колише-
ва съхраняването и разви-
тието на културата и обра-
зованието беше призвание
и мисия.

Кметът на община Ка-
варна Елена Балтаджиева
се обърна към всички при-
състващи с думите : " Пан-
демията промени начина
ни на общуване през пос-
ледните години. И въпре-
ки това - вие успяхте и до-
казахте, че всеотдайност-
та ви към учението, състе-
зателния хъс в спорта, и
любовта към сцената на
любителските състави
"виртуално" носят своята
стойност днес. Продължа-
вайте напред с разперени
криле - градете свят, с
който да се гордее наши-
ят град и оставете следа-
та си в него".

С друго свое решение
Общински съвет - Кавар-
на обяви Яни Калиакренс-
ки за почетен гражданин на
град Каварна (посмъртно).
Благодарствени слова от

името на инициативния ко-
митет, депозирал искането,
отправи Атанас Димитров:
" Благодаря, за признание-
то и достойно място в пан-
теона на досточтимите ка-
варналии" и поясни, че ще
бъде вечна връзката му с
родния му град.

Кметът Елена Балтаджи-
ева потвърди, че ще про-
дължи да подкрепя предс-

тоящите инициативи в па-
мет на достойния Яни Ка-
лиакренски.

Настроение на отличе-
ните с награди и гостите
на тържествената сесия
бе създадено от детска
група "Щурче" от Община
Тутракан.

На тържествената сесия
присъстваха бивши кмето-
ве в годините назад.

Общински съвет на свое-
то редовно заседание днес
избра за зам.-председатели
Камелия Койчева от Местна
коалиция ГЕРБ/СДС и арх.
Емилия Добрева от БСП за
България. Съветниците по-
пълниха състава на времен-
ните комисии. За председа-
тел на временната комисия
за организацията и дейност-
та на Общински съвет Доб-
рич, неговите комисии и вза-
имодействието му с общин-
ска администрация бе изб-
ран председателят на об-
щинския съвет инж. Нивелин
Радичков. За член на коми-
сията на мястото на Зорни-
ца Михайлова бе избран Иво
Пенчев от ГЕРБ/СДС. Инж.
Нивелин Радичков става
представител в Областния
съвет за развитие на Област
Добрич. Той ще председа-
телства и Комисията по
предложенията за удостоя-

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДОБРИЧ ИЗБРА ЗАМ. -
ПРЕДСЕДАТЕЛИ И
ПРОМЕНИ СЪСТАВА
НА ВРЕМЕННИТЕ
КОМИСИИ

ване със званието "Почетен
гражданин на Добрич" за
мандат 2019 -2023 г. Емил
Бърдаров от коалиция ГРЕБ/
СДС бе избран за член на
Общинската комисия за об-
ществен ред и сигурност, а
Божидар Димитров от БСП
за България става член на
временната комисия, която
да изработи и предложи Пра-
вилник за устройство и ра-
бота на Общински фонд "Под-
държане и ремонт на обекти
- недвижима общинска собс-
твеност -сграден фонд".

0896 998 514
ПРОДАВА

СИТРОЕН КСАРА
ПИКАСО 1.8, 2001
год. ГАЗ/БЕНЗИН,

цена: 2100 лв.



1
ПЪРВИ ЧАСТЕН ОБЛАСТЕН ВСЕКИДНЕВНИК 7ndt@dobrich.net

Брой 40 (6474) http://www.ndt1.com/

28 май 2021 г.

ВиК УСЛУГИ - ГАРАНЦИЯ. Тел.: 0885/187 183.  
СЧЕ ТО ВОД НА КЪ ЩА "ПА МИР": фир ме но ре гис-

т ри ра не, пъл но ад ми нис т ра тив но и сче то вод но 
об с луж ва не. Ана лиз и ек с пер ти зи, обос нов ки по 
кре ди ти. Го диш ни да нъч ни дек ла ра ции, ДДС, НОИ. 
Тел.: 0888/699 441, 058/824856. 

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

  УСЛУГИ

ЧАСТНИ ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТИ

ПРЕВОДИ

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

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

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

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

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

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

ПРОФ. ЕН ЧО КАЛ ЧЕВ - ХИ РУРГ - по не дел ник 
14-17,30 ч.; Очен ка би нет - д-р М. Кал че ва - GSM 
0888502176; Д-р Ана ни е ва - GSM 0888380756; по-
не дел ник 9-17, чет вър тък 14-17, пе тък 9-16 ч.; гр. 
Доб рич, ул. "Л. Ка ра ве лов" N 8, вх. Б, ет. 1, тел. 
058/4-76-34

АВТОСЕРВИЗ "ДОКТОР МОТОРС" ще 
намерите на ул. "ПОП БОГОМИЛ" 14 

 /старата Бирена фабрика/

Тук се лекуват всички "болежки" на вашия автомобил! 

Ако имате проблеми с 
колата, решението им е 

в АВТОСЕРВИЗ
"ДОКТОР МОТОРС"! 

 Тук се извършва ремонт на двигатели, ходова 
част, скоростни кутии; смяна на масла, филтри, 

ремъци.  

При нужда или спешен случай - 
0899/62 92 76 или 0899/75 93 63. 

 Тук се извършва също монтаж и ремонт на 
газови уредби и монтаж на метан-уредби на  

лизинг - 0898421941 

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

0888/917986, тел. 058/603 876

С П Е Ш Е Н 
ТЕЛЕФОН

ЛАЗЕРНА ДЕНТАЛНА КЛИНИКА
ул. "Райко Цончев" №7

раб. вр. 8.30-12.00 ч., 14.30-18.00 ч.
събота   9.00-15.00 ч.

тел. 058 60 56 60, 0897 62 94 93
www.laserdent.bg

д-р Галина БОДИЧЕВА  

* СЕМЕЕН ЛЕКАР 
* СПЕЦИАЛИСТ ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
* СЕМЕЙНА ОБЩА МЕДИЦИНА
*  ХОМЕОПАТИЯ

КАБИНЕТ: ул. "България" 8, тел.: 0889/95 19 91,
сл. тел.: 590 320

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 ПТК Житница с.Житница 
ще проведе годишно отчетно събрание на кооперацията 

на  05.06.2021 г. /събота/ от 10.00 ч в стопанския двор на 
кооперацията при следния

Дневен ред:
1.Приемане и освобождаване на членове на кооперацията
2.Отчети на У.С. за производствено – икономическите 

резултати през стопанската 2020 г. и на Контролния съвет
3.Приемане на Одитирания ГФО за 2020 г.
4.Приемане на Одиторски доклад за 2020 г.
5.Избор на Одитор.
6.Разпределение на печалбата за 2020 г.
7.Обсъждане на Наредбата за предоставяне на земя за 

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

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

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

дата и място.
За пътуващите от гр.Добрич ще има осигурен автобус 

от 9.00 ч. пред Автогарата. 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ЗК ”Сплотеност”, с. Владимирово, 

община Добричка, ще проведе годишно отчетно 
събрание на 12.06.2021 г. от 9.00 часа в клуба на 
кооперацията - стопански двор с. Владимирово, при 
следния:

Д Н Е В Е Н  Р ЕД:
1. Приемане и освобождаване на член-кооператори.
2.Отчет на УС за производствените и икономически 

резултати за стопанската  2019/2020година.
3.Отчетен доклад за дейността на КС за 2020 г.
4.Приемане на годишния финансов отчет и 

разпределение на печалбата за 2020 г. 
5.Попълване състава на УС/Управителен съвет/  и КС./

Контролен съвет/.
6. Вземане на решение за упълномощаване на УС и 

Председателя на кооперацията да сключват договори 
за кредит с търговски банки, ДФ”Земеделие” и други 
кредитни институции.

7.Други.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 

същата дата и място с един час по-късно.
От УС на кооперацията

Основните резултати от 
проведените на територия-
та на област Добрич от На-
ционалния статистически 
институт (НСИ) годишни 
изчерпателни изследвания, 
характеризиращи дейност-
та на образователните ин-
ституции, показват, че:

•  П р е з  у ч е б н а т а 
2020/2021 година в детски 
градини са записани  4.8 
хил. деца, или с 2.6% по-
малко в сравнение с пре-
дходната година. 

• В началното образо-
вание (I - IV клас) се обу-
чават 5.0 хил. ученици, а в 
прогимназиалното (V - VII 
клас) – 4.4 хиляди.

• Завършилите средно 
образование през 2020 г. 
в общообразователни и 
професионални училища 
са съответно 482 и  375 
ученици.

• Записаните в степен 
„професионален бакала-
вър“ на висшето образо-
вание за академичната 
2020/2021 година са 656.

Предучилищно образо-
вание 

През учебната 2020/2021 
година броят на самос-
тоятелните детски гради-
ни с директор в област 
Добрич е 82 при 1 823 за 
цялата страна. Броят на 
децата, настанени в дет-
ски градини през учебната 
2020/2021 година, е 4 832, 
което е със 127, или с 2.6% 
по-малко в сравнение с 
предходната учебна годи-
на. Обхватът на децата в 
детските градини, изчис-
лен чрез груповия нетен 
коефициент на записване1, 
намалява с 1.0 процентни 
пункта, като през учебната 
2020/2021 година достига 
75.6% (за страната 78.1%). 

Средният брой деца в 
една детска градина за 
област Добрич е 59, като 
за градовете е значително 
по-голям - 136, а за селата 
- 23. Една група се фор-
мира средно от 20 деца, 
съответно 22 в градовете и 
16 в селата. Средният брой 
деца, формиращи една 
група, през предходната 
година се запазва. Места-
та в детските градини на 
областта са 6 218. В област 
Добрич на 100 деца са оси-
гурени 129 места при 108 
за страната.

Педагогическият пер-
сонал, зает в детските 

градини, е 509, от които 
480 са детски учители. В 
сравнение с предходна-
та учебна година общият 
брой на педагогическия 
персонал намалява с 3.0%. 
През учебната 2020/2021 
година 68.2% от педагоги-
ческия персонал е над 40 
години, а само 2.4% са под 
25 години.

Общо образование 
Към 1.10.2020 година 

учебни занятия в област 
Добрич се водят в 57 об-
щообразователни училища 
(при 1 948 за цялата стра-
на), от които 1 начално, 34 
основни,  5 обединени, 3 
гимназии и  14 средни учи-
лища (СУ). В сравнение с 
предходната учебна година 
общият брой на общооб-
разователните училища се 
запазва. Учениците са 12 
123 разпределени в 600 па-
ралелки. В една паралелка 
в общообразователни учи-
лища се обучават средно 
по 20 ученици (при 21 за 
цялата страна). В сравне-
ние с предходната учебна 
година броят на учениците 
в общообразователните 
училища намалява се с  
309 ученика, или с 2.5%.

През учебната 2019/2020 
година  623 ученици са 
напуснали общообразова-
телните училища в област 
Добрич, от които 419 в 
основното образование. 
Най-голям е относителният 
дял на учениците, които са 
заминали в чужбина - 251, 
или 40.3%, следван от дела 
на напусналите по семейни 
причини - 207, или  33.2%, 
и на напусналите поради 
нежелание да учат -  20.5%.

През 2020 г. основно 
образование в общообра-
зователните училища са 
завършили 1 313 ученици, 
а средно образование - 482 
души. 

Относителният дял на де-
цата в общообразовател-
ните училища, изучаващи 
чужди езици в началните 
класове (I - IV), е  79.8%, 
като от тях най-много изу-
чават английски език -  
89.7%.

Учителите (вкл. директо-
рите и помощник-дирек-
торите с преподавателска 
заетост) в общообразо-
вателните училища през 
учебната 2020/2021 година 
са  1 277. Жените преобла-
дават в учителската про-

фесия, като съставляват   
84.3% от общия брой на 
учителите в областта.

Към 1.10.2020 г. в облас-
тта функционират 3 частни 
общообразователни учили-
ща, като в тях са записани 
общо 162 ученици, или 
1.3% от общия брой на 
учениците в общото обра-
зование.

Професионално образо-
вание и обучение 

Професионалното обра-
зование и обучение в об-
ласт Добрич през учебната 
2020/2021 г. се осъществя-
ва в 9 професионални гим-
назии и 1 спортно училище. 
Общият брой на учащите в 
професионалното образо-
вание и обучение през тази 
учебна година е 3 114 и в 
сравнение с предходната 
учебна година нараства 
със 157, или с  5.3%. 

В професионалното об-
разование преобладават 
момчетата, които са 58.3% 
от общия брой на учени-
ците в тази образователна 
степен. 

През настоящата учеб-
на година учителите (вкл. 
директорите и помощник-
директорите с преподава-
телска заетост) в профе-
сионалните училища са 
общо 265. Преобладава-
щата част от тях са жени 
( 70.2%). 

През 2020 г. средно об-
разование в училищата по 
изкуствата, спортните учи-
лища, професионалните 
гимназии и професионал-
ните училища с диплома са 
завършили  375 души, като 
завършилите в програми 
за придобиване на втора 
и трета степен професио-
нална квалификация през 
2020 г. са съответно  113 и   
262 души. 

При завършилите про-
грами за придобиване на 
трета степен професио-
нална квалификация най-
висок е относителният дял 
на учениците, изучавали 
специалности в областите� 
„Услуги за личността“ - 
33.5%, следван от този на 
учениците в „Стопански 
науки и администрация“ - 
27.7%.

 В програми за профе-
сионално обучение срещу 
заплащане за придобиване 
на степен на професионал-
на квалификация в цен-
трове за професионално 
обучение, професионални 
гимназии и професионални 

колежи в област Добрич са 
записани 297 лица на въз-
раст 16 и повече години. 
По степени на професио-
нална квалификация раз-
пределението им е: първа 
степен - 250, втора степен 
- 38, трета степен - 9.

Придобилите степен на 
професионална квалифи-
кация (ПК) в област До-
брич през 2020 г. са 266, 
като най - много са полу-
чили първа степен – 233 
души.

Висше образование 
През учебната 2020/2021 

година за придобиване на 
образователно-квалифи-
кационна степен (ОКС) 
„професионален бакала-
вър” в колежите в област 
Добрич се обучават общо 
656 души, от които българ-
ски граждани са 568, или 
86.6%. Жените са 61.6% 
от записаните студенти. 
През учебната 2020/2021 
година броят на студенти-
те в колежите намалява с 
10.4% в сравнение с пре-
дходната учебна година. 
Новоприетите студенти са 
210 души, от които 86.2% 
са български граждани.

През 2020 г. ОКС „про-
фесионален бакалавър” са 
придобили 159 студенти, от 
които 89.3% са български 
граждани. Най – много ди-
пломирали се са в специ-
алности от тесни области 
на образованието� „Обра-
зование“ – 32.7%, „Бизнес, 
администрация и право, 
интердисциплинарни про-
грами и квалификации“ – 
17.4% и „Технически науки 
и технически професии“ 
– 16.4.

Преподавателите в коле-
жите в Добрич са 30, като 
от тях на основен договор 
са 17, или 56.7%.

Образователна и научна 
степен „доктор” 

Към 31.12.2020 г. в об-
ласт Добрич се обуча-
ват общо 5 докторанти, 
като от тях 4 са жени.  
В областта новоприети-
те докторанти са трима. 
Няма придобили образо-
вателна и научна степен 
„Доктор“.

понятия и определения, 
класификационни систе-
ми и картографиране на 
образователни програми и 
свързаните с тях квалифи-
кации в страните по света.

Илга ИВАНОВА, гла-
вен експерт „Статисти-

чески изследвания“

ОБРАЗОВАНИЕТО В ОБЛАСТ ДОБРИЧ 
ПРЕЗ 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА
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ЧЕСТИТ РОЖДЕН 
ДЕН казваме днес на 
една страхотна млада 
дама – Нина Димитро-
ва – старши експерт 
в Бюрото по труда в 
Добрич. Здраве, ус-
пехи, много поводи 
за радост с прекрас-
ните й умни деца Тео 
и Боби, много обич и 
много щастие желаем 
на Нина всички ние от 
НДТ!

НАШАТА ПРИЯТЕЛ-
КА Цветана Вълчанова 
е рожденичка днес. 
И тъй като отскоро е 
софиянка, празникът 
с мъжа на сърцето й 
– компютърният гений 
и наш колега Методи, 
ще се вихри в столи-
цата. А ние оттук ще 
вдигнем наздравица 
за това - Цеци да се 
радва на здраве, обич, 
сбъднати мечти и мно-
го светлина в живота!

ЧЕСТИТ РОЖДЕН 
ДЕН казваме на ко-
лежката ни Надежда 
Карапанчева – с по-
желания да е здрава, 
да успява в добрите 
си начинания, да има 
много поводи за ус-
мивка и да се радва на 
обич и уважение!

РОЖДЕН ДЕН праз-
нува утре Димитър Ми-
тев от Крушари. Да е 
здрав, да се радва на 
успехите на деца и 
внуци и на безспорно-
то уважение на хората 
от общината желаем 
на г-н Митев ние от 
НДТ! 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК 
в аванс с уважение 
казваме на г-жа Кина 
Драгнева, общински 
съветник от МК ГЕРБ 
(СДС) в Добрич, която 
всички знаят и помнят 
като дългогодишната 
директорка на ясла 
„Пролет“, направила 
от детското заведение 
еталон за подража-
ние. Бъди здрава, бъде 
все така всеотдайна и 
упорита в поставените 
цели, бъди уважавана 
и обичана и нека в жи-
вота ти има само До-
бро, Кинче – казваме 
от сърце ние от НДТ!

РОЖДЕН ДЕН праз-
нува на 30 май дирек-
торът на Здравната 
каса в Добрич д-р Би-
серка Пачолова. Нека 
е здрава, нека помага 
на хората да бъдат 
здрави и нека успява с 
усмивка във всичките 
си добри начинания!

ЧЕСТИТ РОЖДЕН 
ДЕН в аванс казваме 
на Елеонора Василева 
-   общински съвет-
ник от ГЕРБ в Шабла, 
която празнува на 30 
май – с пожелания 
за здраве и активна 
работа в полза на хо-
рата от крайморската 
община!

ИМЕН ДЕН празну-
ват на 30 май хората с 
имена Емил, Емилиан 
и Емилианa. Нека са 
здрави и нека добрите 
им дела се радват на 
небесна подкрепа!

ОВЕН – Слушайте разума си и ще по-
стигнете напредък в делата си, емоциите 
няма да са ви добър съветник днес. Някои 
от вас ще започнат нова дейност, която ги 
привлича с възможностите си.

ТЕЛЕЦ – Наложените промени на ра-
ботното място ще доведат и до промяна в 
стратегията ви по отношение на конкретен 
проект или колеги. В личен план ще подо-
брите отношенията си с партньора.

БЛИЗНАЦИ – Ще се погрижите за всич-
ко, което планирате днес да приключи в 
рамките на деня. Градивните ви усилия ще 
ви държат в добра форма и ще съумеете 
да се организирате с времето си.

РАК – Засилете присъствието си там, 
където считате за важно и ще получите 
максимума в очакванията си. Получена 
навреме информация ще улесни работата 
ви и бързо ще я придвижите напред.

ЛЪВ – Търсете сътрудничеството на 
хора, имащи опит в делата ви. Оптими-
сти сте по отношение на своя идея и ще 
работите по нея, реализирайки я в кратки 
срокове.

ДЕВА – Свикнали сте да не прибързвате 
в решенията си, но днес ще ви се наложи 
да бъдете по-практични. Добра реализа-
ция очаква онези от вас, които целенасо-
чено ще се съсредоточат върху това.

ВЕЗНИ – Ще се вдъхновите от свое по-
стижение и ще се амбицирате да продъл-
жите напред. Запознанство с човек, чиито 
качества допълват вашите и е възможна 
дълготрайна връзка.

СКОРПИОН – Ще обсъждате финансови 
въпроси и свързаните с тях дела. Може да 
срещнете затруднения, но не унивайте. С 
желание и воля ще продължите, преодо-
лявайки всичко, което възникне.

СТРЕЛЕЦ – Създайте си повече душе-
вен уют, като се обградите с хора, които 
обичате много. Така ще дадете простор на 
творческите ви идеи и въображение, и ще 
подготвите бъдещите си изяви.

КОЗИРОГ – Служебните задачи търпят 
застой и вина за това имате вие. Не ви 
липсват желания, но за съжаление ин-
тереса ви не е траен. Открийте за себе 
си мотивацията, която би ви направила 
по-отговорни.

ВОДОЛЕЙ – Привличате към себе си 
вниманието на влиятелни хора и то благо-
дарение на умението си аргументирано да 
защитавате идеите си. Това ще ви постави 
в изгодна позиция.

РИБИ – Поставили сте си ясни цели, 
което е предпоставка за вас да работите, 
без да си губите времето за дреболии. 
Препятствията са преодолими, независи-
мо от високите ви амбиции.

ХОРОСКОП НА НДТ

- Хич да не ти пука как изглеждаш на плажа...! Всички си гледат само в телефона. 
-  Клара от Котленци, но не тази, за която си мислите

СВЕТСКА 
КЛЮКА

ЖЕНА СПЕЧЕЛИ ЕДИН МЛН. ДОЛАРА ОТ ЛОТАРИЯТА 
ЗА ВАКСИНИРАНИ СРЕЩУ COVID-19 В ОХАЙО

Абигейл Бугенски от щата 
Охайо спечели един милион 

долара в организираната по 
инициатива на губернатора 
Майк Диуайн лотария за вак-
синирани срещу новия коро-
навирус, съобщи Асошиейтед 
прес.

 Ученикът Джузеф Костело 
спечели пълно финансиране 
на висшето образование в 
щатски универистет. Повече 
от 104 000 деца на възраст от 
12 до 17 години са се включили 
в лотарията за стипендията.

Предстоят още четири ти-
ража на лотарията. Тя се 
финансира от средства, по-
лучени от щата в рамките на 
федералния пакет мерки за 
стимулиране на икономиката 
в условията на пандемията.

След обявяването на лота-
рията броят на получилите 
първа доза ваксина срещу 
COVID-19 в Охайо се е увели-
чил с 33 процента през първа-
та седмица.

FACEBOOK ЩЕ ВЗЕМЕ МЕРКИ 
СРЕЩУ ПОТРЕБИТЕЛИ, 
СПОДЕЛЯЩИ ДЕЗИНФОРМАЦИЯ

Facebook заяви, че ще взе-
ме по-строги мерки срещу 

потребители, споделяли не-
еднократно дезинформация 
в социалната мрежа, предаде 
Ройтерс.

Социалната медия ще огра-
ничава разпространението 
на всички постове на потре-
бител, който често споде-
ля съдържание, определено 
като фалшиво от някой от 
партньорите на компанията, 
занимаващи се с проверка 
на факти. Съобщението беше 
направено снощи в блога на 
компанията.

Освен това платформата 
ще добави начини да инфор-
мира хората, ако те четат, 

гледат или слушат съдър-
жание, определено като де-

зинформация 
от компания, 
проверяваща 
фактите.

По време на 
п а н д е м и я т а 
от COVID-19 
в социалните 
медии  като 
F a c e b o o k 
и Twitter се 
разпростра-
ниха фалшиви 

твърдения и дезинформация, 
отбелязва Ройтерс.

"Независимо дали става 
дума за фалшиво или под-
веждащо съдържание за 
COVID-19 и ваксините, кли-
матичните промени, изборите 
или други теми, ще се погри-
жим по-малко хора да виждат 
дезинформация на нашите 
приложения", се казва в изя-
вление на компанията.

П о - р а н о  т а з и  г о д и н а 
Facebook съобщи, че между 
октомври и декември са били 
премахнати 1,3 милиарда 
фалшиви акаунти, припомня 
Ройтерс. 


