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Всеки ден с 
по-добрия 
вестник!

Преди обяд ще бъде пре-
димно слънчево. След пладне 
отново ще се развива купес-
та и купесто-дъждовна об-
лачност. На много места ще 
има краткотрайни, временно 
интензивни валежи и гръмо-
тевици. Ще има условия и за 
градушки. По-значителни ще 
са валежите в планинските 
райони. Ще духа слаб, в 
Източна България - умерен 
вятър от север-североизток. 
Максималните температури 
ще са между 23° и 28°.

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 АЛБЕНА - ПРИМЕР ЗА 

ДОБРИ ПРАКТИКИ 
ЗА СПРАВЯНЕ С 
COVID-19 В ТУРИЗМА

ПРАВОСЛАВЕН 
КАЛЕНДАР: ВЪЗНЕСЕНИЕ 
ГОСПОДНЕ - СПАСОВДЕН

3 ГОДИНИ ЗА ИЗНАСИЛВАНЕ 
В СМОЛНИЦА 

На стр.  4

На стр.  4

На стр.  2

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

Белла България търси
 работници-производство на 

месни изделия.
 - добро заплащане
   - работно облекло
   - транспорт

За контакти: 0892248314

ПРОДАВАМ 
РЕСТОРАНТСКО 
ОБОРУДВАНЕ.

Тел.: 0888 635 368

На стр. 3

МИГ-29 ПАДНА В 
МОРЕТО КРАЙ ШАБЛА

На стр. 3
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ПРЕЗ ЮНИ СМЕНЯМЕ
ЛИЧНИЯ СИ ЛЕКАР

Всяка календарна година в периода от 1 до 30 юни за-
дължително осигурените лица /ЗОЛ/ могат да променят
избора си на общопрактикуващ лекар.

Формулярът може да се изтегли от сайта на НЗОК -
www.nhif.bg

Задължително осигурено лице, което желае да направи
нов постоянен избор, представя на новоизбрания общоп-
рактикуващ лекар:

-здравноосигурителната си книжка;
-третия екземпляр от регистрационната форма за пър-

воначален избор на общопрактикуващ лекар (в случай,
че не притежава здравноосигурителна книжка);

 -попълнен регистрационен формуляр за постоянен избор;
При констатирана от РЗОК трайна невъзможност на из-

брания лекар да оказва първична извънболнична меди-
цинска помощ /прекратяване на договора с РЗОК/, ЗОЛ
има право на нов избор.

При промяна на настоящия адрес всяко лице има право
на нов избор на лекар (без това да е обвързано със срок).

Лицата, временно пребиваващи за срок от един до пет
месеца извън здравния район, в който са осъществили
постоянен избор на общопрактикуващ лекар, могат да нап-
равят временен избор. Това се осъществява с формуляр
за временен избор на общопрактикуващ лекар, който мо-
же да се изтегли от сайта на НЗОК www.nhif.bg.

При изтичане на срока на временния избор на задъл-
жително осигуреното лице извън здравния район, в кой-
то е осъществен постоянният избор, автоматично се въз-
становява последният постоянен избор на общопракти-
куващ лекар.

Когато здравноосигуреното лице пребивава в друго на-
селено място за срок до 1 месец и се налага да получи
медицинска помощ, може да се обърне към всеки общоп-
рактикуващ лекар за съдействие. В такива случаи НЗОК
заплаща на общопрактикуващите лекари за инцидентно
оказана медицинска помощ на лица, които не фигурират
в пациентските им листи. За да не заплащат гражданите
нищо друго, освен потребителска такса, е необходимо да
представят здравноосигурителната си книжка.

В случаите, когато се осъществи нов избор на общоп-
рактикуващ лекар, здравноосигуреното лице предоставя
на новоизбрания ОПЛ извлечение от медицинската доку-
ментация. Извлечение с копие от необходимата медицин-
ска документация се предоставя на здравноосигуреното
лице при поискване от него от предишния ОПЛ. Общоп-
рактикуващият лекар е длъжен да оказва медицинска по-
мощ на лицата от датата, на която е осъществен изборът,
като здравноосигуреното лице се включва в пациентска-
та му листа от тази дата.

При последната смяна на избор на ОПЛ, през м.декем-
ври 2020г 3 245 ЗОЛ са осъществили/променили избор на
общопрактикуващ лекар в област Добрич.

Относно удължения срок на извънредната епиде-
мична обстановка:

Съгласно Условия и ред за отпускане на лекарствени
продукти /ЛП/, медицински изделия /МИ/ и диетични хра-
ни за специални медицински цели /ДХСМЦ/, заплащани
напълно или частично от НЗОК, както и служебно удъл-
жаване на срока на валидност на протоколите за скъпос-
труващо лечение на хронично болни пациенти, във връз-
ка с извънредната епидемична обстановка на територия-
та на Република България, се удължава с един месец об-
лекчения режим за предписване и отпускане на гореизб-
роените. Удължаването е до 30.06.2021г. и е във връзка с
удължената епидемична обстановка, необходимостта от
издаване на актуални електронни предписания за ЛП, МИ,
ДХСМЦ и нови протоколи, както и предвид предстоящото
стартиране на "Електронна рецептурна книжка".

До 30.06.2021г. вкл., аптеките могат да отпускат ЛП,
МИ, ДХСМЦ само по рецептурна книжка, без предста-
вяне на рецепта. ЗОЛ трябва да посетят същата аптека,
съгласно последно вписаните данни в рецептурната
книжка /видно от печата/.

От 01.07.2021г. всяко задължително осигурено лице, на
което е предписвана служебна рецепта - "S/служебен от-
рязък S" следва да се обърне към ОПЛ или специалист за
издаване на актуално електронно предписание на необ-
ходимите лекарствени продукти, медицински изделия и
диетични храни за специални медицински цели.

В срока на служебното удължаване на валидността на
"Протокол за предписване на лекарства, заплащани от
НЗОК/РЗОК", аптеките отпускат ЛП, МИ, ДХСМЦ по един
от следните начини:

- Със служебна рецепта "S/служебен отрязък S", без
наличие на рецептурна бланка на хартиен носител, изда-
дена преди 01.06.2021г. - срещу представяне на рецептур-
на книжка и протокол

- По представена рецептурна бланка на хартиен носи-
тел, издадена от лекар, осъществил преглед  на ЗОЛ и
протокол. Рецептурните бланки на хартиен носител, изда-
дени преди 01.06.2021г. се изпълняват по досегашния ред
до изтичане на срока на тяхната валидност

- По електронно предписание, издадено от лекар, осъ-
ществил прегледа на ЗОЛ и протокол.

Служебно удълженият срок на протоколите, изтичащи
по време на извънредната епидемична обстановка не се
удължава след 30.06.2021г. От 01.07.2021г. здравноосигу-
рените следва да се обърнат към лечебните заведения за
издаване на нов протокол.

По електронно предписание, на което срокът на валид-
ност е изтекъл, не може да се изпълнява служебна рецеп-
та "S/служебен отрязък S". В този случай ЗОЛ се насочва
към лекар от лечебно заведение за издаване на ново елек-
тронно предписание.

Припомняме, че предписването и отпускането на ле-
карствени продукти само с електронни предписания вли-
за в сила не по-късно от 1 юни 2021г. Рецептурните блан-
ки на хартиен носител, издадени преди 01.06.2021г. се из-
пълняват по досегашния ред до изтичане на срока на тях-
ната валидност.                                       РЗОК - Добрич

На 08.06.21 г., Община Ка-
варна проведе заключител-
на церемония и пресконфе-
ренция, с което обяви прик-
лючването на строително-
монтажните работи на обект
"Депо за отпадъци" по проект
"Техническа рекултивация на
депо за отпадъци в землище-
то на град Каварна". Общата
стойност на проекта е 1 126
338 лв. и са осигурени от Опе-
ративна програма "Околна
среда 2014-2020г.", по приори-
тетна ос 2 "Отпадъци". На съ-
битието, открито от Георги
Балтаджиев - зам. кмет на Об-
щина Каварна и Ръководител
на проекта, присъстваха еки-
па за управление на проекта,
представители на фирмите-
изпълнители на дейностите,
експерт от Областен инфор-
мационен център-Добрич, об-
щински служители, медии и
граждани.

Строителните и монтажни
работи за рекултивацията на
депото за отпадъци, разпо-
ложено в землището на гр.
Каварна са започнали през
октомври 2020 г., като се де-
понирани 78 300 куб. м. от-
падъци, предимно битови,
строителни и в по-малка сте-
пен производствени отпадъ-
ци. По време на техническа-

та рекултивация е извърше-
но почистване и отстраня-
ване на отпадъците по отк-
рития скат, граничещ с ак-
ваторията на Черно море,
профилиране (разстилане и
подравняване на отпадъци-
те), уплътняване на отпадъ-
ците и е положен компози-
тен бариерен пласт. Изгра-
дена е укрепителна дига
(земно-насипен тип) със
сондажно-изливни пилоти и
ростверкова обединителна
греда. Положен е вегетацио-
нен почвен слой, налична е
система за улавяне и отвеж-
дане на повърхностни и дре-
нажни води, както и система
за контрол и мониторинг на
подземни води и топографи-
ята на депото.

ОБЩИНА КАВАРНА ПОДОБРЯВА
УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИ С
ЕВРОСРЕДСТВА

ОБЩИНА КАВАРНА ПОДОБРЯВА
УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИ С
ЕВРОСРЕДСТВА

В момента се извършва
биологична рекултивация,
която ще продължи три го-
дини. Теренът ще бъде зат-
ревен, което ще позволи
създаване на устойчиво зе-
лено пространство. За дей-
ността е  осигурено финан-
сиране от Община Каварна
и в размер на 14 344,31 лв.

С изпълнението на про-
екта "Техническа рекулти-
вация на депо за отпадъци
в землището на град Ка-
варна", Община Каварна
намали и ограничи небла-
гоприятното въздействие
върху околната среда от
човешката дейност, вклю-
чително ограничи замърся-
ването на околните терени
и на морския бряг.

Община град Добрич  осигурява безплатен превоз до гробищен парк на
10.06.2021 г. - Спасовден (Възнесение Господне).

Двата курса ще са с начални часове 8:30 и 9:30 с маршрут сп. "Обръщало ЖК
"Балик" - ул. "Агликина поляна" - ул. "Орфей" - ул. "Димитър Ковачев" - бул.
"Добруджа" - бул. "Добричка епопея" - Окръжна Болница  - бул. "3-ти март" - бул.
"25-ти септември" - "Гробищен парк" и обратно тръгване от "Гробищен парк"
съответно от 9:30 и 10:30 часа.

Вътрешно парковият транспорт ще се изпълнява от 9:00 до 13:00 часа на интервал
от 15 мин. По направление: Спирка 1 - парцел 1, алея 5 - начална спирка намираща
се непосредствено до чешмата в гробищен парк., Спирка 2 - парцел 6, алея 7, Спирка
3 - парцел 9 алея 1, Спирка 4 - парцел 17,алея 3 и Спирка 5 - парцел 13, алея 7.

На 7 юни, около 13:30
часа, в град Добрич е
спрян за проверка лек ав-
томобил "Дачия", управля-
ван от 47-годишна жена.
При последвалата провер-
ка за употреба на алкохол
с техническо средство,
цифровата индикация отчи-
та наличието на 1,87 про-
мила. Жената е задържа-
на за срок от 24 часа.

На 7 юни, около 22:00 ча-
са, в с. Спасово, обл. Доб-
рич, е спрян за проверка
лек автомобил "Дайхатсу",
управляван от 51-годишен
мъж. Установено е, че мъ-
жът шофира с 1,83 проми-
ла алкохол. Задържан е за
срок от 24 часа.

На 7 юни, около 10:20
часа в град Генерал То-
шево е спрян за провер-
ка специален автомобил
"Урал", управляван от 21-
годишен мъж. В хода на
проверката е установено,
че МПС не е регистрира-
но по надлежния ред и
поставените регистраци-
онните табели са издаде-
ни за друг автомобил
"ЗИЛ". По случаите са об-
разувано бързо полицейс-
ки производства.

На 7 юни, около 18:47 ча-
са, е получено съобщение
за възникнал пожар в жи-
лищна сграда по ул. "Л. Ка-
равелов" в град Добрич.
Вследствие на инцидента е
изгоряла дървена покрив-
на конструкция. При инци-
дента няма пострадали.

На 8 юни, около 22:25 ча-
са, по ул. "Надежда" в
град Добрич е извършена
проверка на 29-годишен
мъж. В хода на проверка-
та е установено вещест-
во на кристали с тегло
0.27 грама, реагиращо на
амфетамин. Задържан е
за срок от 24 часа.

На 8 юни, около 15:00
часа, по ул. "Отец Паисий"
в град Добрич е спрян за
проверка лек автомобил
"Фолксваген", управляван
от 29-годишен мъж. При
последвалата проверка
на водача на МПС за
употреба на наркотични и
упойващи вещества, тес-
тът отчита положителен
резултат за употребата на
амфетамин и метаамфета-
мин. Задържан е за срок
от 24 часа.               НДТ

112 НОВИНИ

Съдия Даниела Игнатова
започва 5-годишния си ман-
дат като административен ръ-
ководител - председател на
Районен съд - Балчик. Тя под-
писа официално акт за встъп-
ване в длъжност пред пред-
седателя на Окръжния съд в
Добрич Галатея Ханджиева.

Съдия Ханджиева пожела
на новия председател с уп-
равленската си дейност да
способства за поддържане и
надграждане на постигнатите

СЪДИЯ ДАНИЕЛА ИГНАТОВА ВСТЪПИ
В ДЛЪЖНОСТ КАТО ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РАЙОНЕН СЪД - БАЛЧИК

досега резултати в Районния
съд. Вярвам, че ще работим
качествено и в разбирателс-
тво, отвърна съдия Игнатова.

На 18 май т.г. Съдийската
колегия на Висшия съдебен
съвет подкрепи с пълно еди-
нодушие кандидатурата на
Даниела Игнатова за пред-
седател на Районен съд -
Балчик. Преди това тя по-
лучи единодушна подкрепа
и от Общото събрание на
съдиите.

Даниела Игнатова има
над 22 години юридически
стаж в органите на съдеб-
ната власт. Започва рабо-
та в системата като следо-
вател в Окръжна следстве-
на служба - Добрич, а от
2006г. е назначена за съ-
дия в Районен съд - Бал-
чик. От юни 2020г. тя е оп-
ределена за изпълняващ
функциите "администрати-
вен ръководител - предсе-
дател" на съда.

29-годишният М.Ю., преда-
ден на съд от Районна про-
куратура - Добрич за извър-
шени изнасилване, грабеж и
закана за убийство, бе осъ-
ден на 3 години "лишаване
от свобода" при общ режим.

През август миналата годи-
на 29-годишният М.Ю. и негов
познат били наети от жена от
село Смолница, за да помог-
нат срещу заплащане на нея
и сина й с различни дейности
в дома и в двора й. След като
приключили успешно с поста-
вените им задачи и услугите
им били заплатени, двамата
помагачи си тръгнали. Реши-
ли да се почерпят за добре
свършената работа, закупили
си бира и се настанили в до-
ма на подсъдимия.

След като се разделили,
обвиняемият взел решение да
отиде до къщата на жената, за
която предходните дни рабо-
тил, да я изнасили и ограби. В
изпълнение на плана си, око-
ло 03:00 часа на 21 август 2020
година М.Ю. се озовал пред
дома на набелязаната за жер-
тва жена. Той знаел добре
разположението на стаите в
нея и се насочил към спалня-
та й. Хвърлил се върху легло-
то й, запушил с ръка устата й
и против волята й осъществил
полов акт с нея. Съпротивата
на пострадалата не дала ре-

3 ГОДИНИ ЗА ИЗНАСИЛВАНЕ В СЕЛО СМОЛНИЦА
зултат и подсъдимият успял
да реализира плана си, из-
ползвайки принуда и запла-
хи. След това мъжът продъл-
жил да заплашва своята жер-
тва, като поискал от нея да
му даде всичките си пари.

Чувайки мъжки глас в ста-
ята на майка си, синът на
пострадалата се събудил и
отишъл да провери какво
става. Това накарало М.Ю.
да пусне потърпевшата же-
на и да опита да спре сина
й да влезе в стаята. Меж-
дувременно тя извадила
портмоне, което криела при
себе си, и опитала да го по-

даде на своя син, но М.Ю.
го грабнал. Докато се опит-
вал да избута сина на по-
търпевшата, обвиняемият
го заплашил, че ще го убие.
Мъжът успял да се измък-
не от схватката и сигнали-
зирал органите на реда за

случилото се. В това време
М.Ю. избягал, взимайки със
себе си портмонето, в което
имало 60 лева.

Присъдата на Добричкия
районен съд подлежи на про-
тест и обжалване пред Ок-
ръжния съд в града. НДТ

Фирма АлексОК ЕООД -
гр.Велико Търново

набира шофьори с категория Е,  за курсове
от България до Европа и обратно.

Високо възнаграждение. Тел.0893068537
www.alexok.com
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МИГ-29 ПАДНА В МОРЕТО КРАЙ
ШАБЛА
При изпълнение на трени-

ровъчна задача над морска-
та акватория на Република
България, самолет МиГ-29 от
състава на българските Во-
енновъздушни сили изгуби
радиовръзка и изчезна от
радарите в 00:45 ч. вчера
край Шабла, по време на
тактическото учение с бой-
ни стрелби "Шабла - 21". Пи-
лотът на изтребителя е ма-
йор Валентин Терзиев от 3-
а авиационна база Граф Иг-
натиево, на длъжност начал-
ник щаб на ескадрила. 47-
годишният майор Валентин
Терзиев е сред най-опитни-
те асове в авиобазата в
Граф Игнатиево по летател-
ни часове.

Управляваният от него са-
молет падна в открито море
край Шабла по време на
учение. Терзиев е изпълня-
вал задача по отстрел на
светеща парашутна мишена
нощем, което се смята за
едно от най-трудните упраж-
нения, защото има риск от
загуба на ориентация.  Въп-
реки това майорът бил дос-
татъчно опитен, за да се
справи без големи пробле-
ми, твърдят колегите му. Ма-
йорът, който е родом от
Варна, е участвал в съвмес-
тно учение със сръбските
ВВС край Шабла, което за-
почна на 7 юни и трябваше
да продължи до 11 юни.
След трагедията с майор
Терзиев, ученията бяха
прекратени.

Веднага започна опера-
ция по търсене и спасяване
на пилота. В нея участваха
сили и средства от състава
на Военноморските сили,
Съвместното командване на
специалните операции, Гра-
нична полиция и Военновъз-
душните сили.

В спасителната акция
участваха два вертолета
"Пантер" от авиобаза "Чай-
ка", две корвети - "Решител-
ни" и "Бодри", минен ловец
"Цибър", водолазен катер
"Никола Фурнаджиев" и ка-
тер на Главна дирекция
"Гранична полиция". Воен-
нослужещите от състава на
Флотилия бойни и спомага-
телни кораби извършваха
издирвателната операция в

НОМЕРАТА НА ПАРТИИТЕ
ЗА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ
ИЗБОРИ НА 11 ЮЛИ 2021

Вчера в Централната избирателна комисия (ЦИК) бяха
изтеглени чрез жребий номерата за явяване на партиите
и коалициите в предсрочните парламентарни избори на
11 юли. С тези номера формациите ще са подредени в
бюлетината, генерирана на машините за гласуване, както
и в резервните интегрални бюлетини.

А ето и коя партия с кой номер в бюлетината
ще се яви на вота:

1- Движение "Заедно за промяна"
2 - ПП "Свобода"
3 - Български национален съюз "Нова демокрация"
4 - БСП за България
5 - Коалиция ГЕРБ - СДС
6 - "Атака"
7 - Движение за права и свободи
8 - "Изправи се! Мутри вън!"
9 - ПП МИР
10 - БТР - България на труда и разума
11 - "Възраждане"
12 - "Подем"
13 - БРИГАДА
14 - "Пряка демокрация"
15 - Гражданска платформа "Българско лято"
16 - "Българските патриоти" (ВМРО, Воля, НФСБ)
17 - "Ляв съюз за чиста и свята република"
18 - "Партия на Зелените"
19 - "Национално обединение на десницата" (КОД, БЗНС,

БДФ, СЕК)
20 - "Глас народен"
21 - ПП "Републиканци за България"
22 - "Има такъв народ"
23 - "Демократична България"

морски води на 11 км изток-
югоизток от Шабла.

Малко преди обяд БЛА
Aerosonde Mk 4.7 на СКСО
откри маслени петна в мо-
рето на мястото на катаст-
рофата. На мястото, откри-
то от дрона, е насочен вер-
толет AS565MB Panther, кой-
то открива във водата пар-
чета от самолета и спаси-
телна жилетка.

След това към мястото са
насочени корабите на ВМС
корвета 14 "Бодри", корвета
13 "Решетелни", минен ловец
32 "Цибър", спасителен ко-
раб 224 "Протео" и водола-
зен катер.

Пилоти обясниха, че кога-
то се пилотира изтребител
нощем, поради отражения-
та на звездите във водата,
е възможно пилотът да за-
губи пространствено ориен-
тиране. "Няма информация
за точното място, където из-
требителят се е разбил край
Шабла, но е ясен районът",
уточни по-рано служебният
министър на отбраната Ге-
орги Панайотов. "Няма и ин-
формация дали пилотът е
катапултирал", допълни той.

В 15 часа във Варна пре-
миерът Стефан Янев, воен-
ният министър Георги Пана-
йотов и Началникът на ВВС
генерал-майор Димитър
Петров дадоха брифинг за
журналисти.

"Издирвателните опера-
ции продължават, но надеж-
дите за намирането на пило-
та не са големи. Днес до края
на деня ще бъде взето реше-
ние как да продължи опера-
цията", заяви премиерът Сте-
фан Янев. По думите му чер-
ната кутия не е намерена, но
са намерени материали, ко-
ито са обект на разучаване.
След това подчерта, че опе-
рацията ще продължи и в
следващите дни. "Едно от

70 ГОДИНИ АВИОБАЗА - ДОБРИЧ
На 11 юни ще бъде чест-

вана 70-годишнината от съз-
даването на Авиобаза - Доб-
рич 26-ти РАП. Тържествата
започват в 11 часа, в Кон-
цертна зала "Добрич". Пред-
седателят на Организацион-
ния комитет - ген. Иван Па-
рапунов, ще открие праз-
ничното честване. Доклад
за историята на 26 РАП ще
изнесе проф. Д. Недялков.
Предвидени са още предс-
тавяне на алманах, излож-
ба "Рицари в небето. 70 го-
дини Авиобаза - Добрич" и

прожекция на филм. Обяве-
ното предварително въздуш-
но шоу от асове на ВВС се
отлага. По-късно в ж.к. "Доб-
ротица" ще бъде открита па-
метна плоча на загиналите
летци, на която ще бъдат
поднесени венци и цветя.

ИСТОРИЯ
На 1 април 1951 г. със сек-

ретно писмо N 1-А-3014/
30.03.1951 е сформиран 26-
ти отделен разузнавателен
авиационен полк (ОРАП) с
командир поручик Йордан
Йорданов Стефанов. Него-
вата история започва още
по време на втората фаза
на Втората световна война,
когато 5-и авиационен бом-
бардировъчен полк е бази-
ран на летище Враждебна и
активно участва в бойните
действия с 15 самолета До-
17 "Ураган", 10 - В-71 "Же-
рав", и по един Fi-156
"Дрозд" и Fw-58 "Гълъб". Из-
пълнени са 356 полета и са
хвърлени 190 тона бомби.

След войната 5-и авиаци-

онен бомбардировъчен полк
е разположен на летище
Граф Игнатиево и на него-
вата база се формира и ор-
ганизационно изгражда 26-
ти орап. През периода май
- септември 1951 г. полкът е
пребазиран на летище Кру-
мово, по-късно на летище
Горна Оряховица, а от 23
септември 1955 г. - на лети-
ще Толбухин (Добрич). С
указ № 298 / 26 август 1953
г. на Народното събрание
26-ти орап получава и бой-
ното си знаме.

След като на 13 април
1955 г. 3-та бомбардировъч-
на дивизия в Балчик е раз-
формирована, първите са-
молети Ту-2 и Ил-28, които
могат да бъдат разгледани
днес в Музея на авиацията,
пристигат в 26-ти орап. След
1959 г. 26-ти орап е превъо-
ръжен с МиГ-15, а първите
пилоти, летели на този са-
молет, са Янаки Янакиев и
Кирил Стоянов. През 1963 г.
майор Димитър Глушков

местата, където може да са
останките на самолета, са
на около 70 метра под вода-
та. Може да участват и съ-
юзни сили, за да бъдат из-
вадени", добави той.

Янев уточни, че самолетът
е изпълнявал задача по
"светеща цел". "По време на
полета майор Валентин Тер-
зиев е изпълнявал задача
"светеща цел". Летящата цел
се е отворила и е започна-
ла с голяма вертикална ско-
рост да пада. При извърш-
ване на маневрата Терзиев
е поразил целта и е доклад-
вал. Малко след това връз-
ката е нарушена", обясни
още Стефан Янев. Той бе ка-
тегоричен ,че състоянието
на самолета е било добро.
"Причината може да бъде
всякаква. Към майор Терзи-
ев няма забележки по рабо-
тата му", добави премиерът.

Шефът на ВВС генерал-
майор Димитър Петров
подчерта, че проверката на
техниката е постоянна и
минава през различни ета-
пи. Това е всеобхватен
процес, който се контроли-
ра на различни нива.

Министърът на отбраната
Георги Панайотов пък  зая-
ви, че Терзиев има опит с
нощните полети и добави, че
жизненият цикъл на самоле-
тите МиГ- 29 е до 2030 г.

Началникът на отбраната
Емил Ефтимов даде да се
разбере, че операцията про-
дължава, докато не се загу-
би последна надежда. Той
поддържал връзка с начални-
ците на отбраната на съсед-
ните държави. Според него
до дълбочина до 100 метра
може и сами да извадим ос-
танките на самолета, без по-
мощ на съюзниците.     НДТ

прелита с първия самолет
МиГ-17 на летище Добрич, а
5 години по-късно група лет-
ци преминават обучение за
приучаване към самолет
МиГ-21. На 3 ноември 1982
г. на летище Добрич кацат
самолетите МиГ-25, а полк.
Влаю Генов е първият бъл-
гарски пилот летял на тази
машина (2 декември 1982 г.).
Сформира се звено от 4
броя МиГ-25, които оперират
до 1992 г. Същевременно в
периода 29 февруари - 1 юни
1984 г. летците и техниците

от поделението преминават
обучение в Краснодар за
приучаване на самолет Су-
22М4. Първите, летели на та-
зи машина, са полк. Фотев
и майор Щетинин (18 сеп-
тември).

На 1 септември 1994 г. със
заповед от министъра на от-
браната на основата на 26-
ти орап е сформирана 26-та
разузнавателна авиационна
база (РАБ) с тилов и свър-
зочен батальон и радиоло-
кационен пост.

През 1995 г. на 26-та раб
започва експлоатацията на
Л-39, а от 1 септември 1998
г. и на самолети МиГ-21 бис
от закриващата се 6-а ави-
обаза Балчик.

През април 2001 г. само-
летите Су-22М4 са прехвър-
лени в авиобаза Безмер, а
26-та раб е преобразувана
в авиотехническа база.

На 16 юни 2002 г. със за-
повед на министъра на от-
браната базата е закрита.

       НДТ

ОБЛАСТНИЯТ
УПРАВИТЕЛ ПРОВЕ
РАБОТНА СРЕЩА С
КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ

Вчера областният управи-
тел Васил Карапанчев про-
веде работна среща с кме-
товете на общини в област-
та. На срещата присъстваха
двамата зам.-областни упра-
вители - Галин Господинов и
Здравко Здравков, и пред-
седателят на РИК в Добрич
- Цонка Велкова.

В работен порядък бяха
дискутирани теми по органи-
зацията и провеждането на
предстоящите парламентар-
ни. Кметовете на общини

ТУРНИР  "ИТ СВЯТ"
За поредна година Колеж-Добрич, структурно звено на

Шуменския университет "Епископ Константин Преславски
", и ОУ "Хан Аспарух" - гр. Добрич, организират турнир по
Информационни технологии и информатика "ИТ Свят".
Турнирът ще се проведе на 12 и 13 юни 2021 г. В него
могат да участват ученици от 1 до 12 клас в различни
категории. Идеята на организаторите е да се създаде
ежегоден форум, в който ученици от цялата страна да
имат възможност да демонстрират способности, умения и
компетентности, за да получат заслужена оценка на своите
постижения. Това състезание е част от програмата за
честването на патронния празник на Университета през
юбилейната за него 50- годишнина, която преминава под
надслов: 50 години заедно пишем историята, и
стартиралата кандидат-студентска кампания 2021г.

Тази година Колеж - Добрич ще има прием в две
професионални направления и четири специалности.

- Информатика и информационни технологии
- Начална училищна педагогика и информационни

технологии
- Начална училищна педагогика и чужд език (английски

език)
- Предучилищна педагогика и чужд език (английски език)
Очакваме Ви!
Пожелаваме успех на всички участници.

поставиха актуални питания
към председателя на РИК по
отношение на организация-
та на процеса.

Пред областния управител
кметовете и представители
на общини поставиха  и проб-
леми, свързани с инфраст-
руктурата и водоснабдяване-
то на населените места. Ва-
сил Карапанчев изрази го-
товност за съдействие и под-
крепа за решаване на раз-
личните проблеми в рамките
на правомощията на екипа.
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Днес на посещение в 
Албена ще бъдат главният 
държавен здравен инспек-
тор доц. Ангел Кунчев и 
представители на Минис-
терство на туризма.

Както вече знаете, още 
през миналата година лю-
бимият на всички резорт 
бе първият, който въведе 
ясно разписани правила 
за действие в разгара на 
пандемията COVID-19 и 
още тогава се превърна в 
пример за всички останали 
в туристическия бранш. 

След цяла година опит, 
Албена е по-подготвена от 
всякога за летния сезон 
на 2021 година и ще по-
среща гостите си със 100% 
ваксиниран персонал от 

подлежащите на ваксина-
ция и изключително добри 

мерки за безопасност и 
дезинфекция. 

Впечатлени от добрия 
пример, доц. Кунчев и 
представителите на Ми-
нистерство на туризма, ще  

проследят целият процес 
от пристигането и обслуж-

ването на гости във вакан-
ционното селище, както 
и поставянето на ваксини 
в сертифициран собствен 
Център за ваксинация, кой-
то действа от началото на 

април. 
Руслана ПЕТРОВА

Спасовден е подвижен 
празник. Отбелязва се ви-
наги в четвъртък, на 40-
тия ден след Великден. За 

християните това е денят 
на Възнесението на Исус 
Христос, а в старите сла-
вянски традиции Спасовден 
е най-вече празник, свър-
зан с култа към мъртвите.

Според вярването, ду-
шите на покойниците след 
Велики Четвъртък слизат 
на земята, границата меж-
ду горния и долния свят е 
размита и именно на Спа-
совден е времето, когато 
трябва да се върнат.

Същата вечер, срещу 
Спасовден, на земята сли-
зат русалките – сестри на 
самодивите - прекрасни и 
демонични, символ на въз-
раждащата се природа. Те 
ще останат цяла седмица и 
ще вършат много пакости, 
но и ще поръсят с жива 
вода за плодородие на ни-
вите. И така до Русалската 
неделя.

Вечерта срещу Спасов-
ден русалките се събират 
да си наберат едно от ма-
гическите им цветя, което 
закичват в дългите си коси 

- росен. Смятало се, че, 
ако боледуваш от незнай-
на болест или безплодие, 
вечерта трябва да преспиш 

на някоя росенова поляна. 
В тази потайна нощ, само-
дивите са весели, щастливи 
и иначе пакостливите жени 
могат да излекуват всеки.

Задължително е да идеш 
с човек от другия пол, които 
да не ти е роднина, а също 
да носиш дарове за само-
дивите: нова кърпа, зелена 
стомна, печена кокошка, 
бъклица вино и погача. Бо-
лният трябва да сложи па-
ница с водица, на сутринта 
ако плувало листенце или 

цвят от росен, скоро ще 
оздравее - значи самодива-
та се е смилила над него. А 
после от паничката трябва 

да пие 40 дни. 
С човека, който 
си отишъл „на 
росен”, оста-
ваш побратим 
за цял живот.

Интересно е, 
че на места на 
Спасовската, 
Черешовата за-
душница (някол-
ко дни по-късно) 
се боядисват 
червени яйца, 
подобно на Ве-
ликден. Разда-
ват се, заедно 
с варено жито и 

хляб, за помен на близките. 
По-късно, в събота срещу 
Петдесетница, е Черешова 
задушница.

Предшестван от молит-
вата за дъжд на Герман, 
подобно и на Гергьовден, 
на Спасовден е важно да 
завали. Затова на този ден 
ергените и момите обика-
лят нивите за да предпазят 
лятото от суша.

Имен ден имат Спас, Спа-
ска, Спасимира, Сотир, 
Спасен

75 са отличните оценки от 
първия зрелостен изпит по 
БЕЛ за област Добрич, показ-
ва справка в Регионалното 
управление по образование. 
224 са оценките „Мн. Добър“, 
82 са двойките, 247 - тройките. 
Общо явилите се зрелостници 

в областта са 915, а средният 
успех по БЕЛ е Добър 4.08. 
С най-висок успех – 5.15 е 
ЧПГТП „Райко Цончев“ -  с 8 
абитуриенти и Езикова гим-
назия „Гео Милев“ със среден 
успех 5.11, при явили се 128 
зрелостници.

Отличните оценки от втория 
държавен изпит, който бе по 
избор, са 12. От тях 9 са по 
Английски език, по една са 
по Биология, История и Гео-
графия.

217 от зрелостниците са 
избрали за втори ДЗИ Англий-
ския език

Данните сочат, че най-много 
зрелостници са се явили на 
втори ДЗИ по Английски език 
– 217. Знания по Философия 
са показали 11 абитуриенти, 
по География – 74. Отново с 
най-висок среден успех – 5.26, 
са ЧПГТП “Райко Цончев” и ЕГ 

“Гео Милев” в Добрич. След 
тях се нареждат СУ “Св. св. 
Кирил и Методий” – 4.98, ЧСУ 
“Леонардо да Винчи” – 4.94, 
СУ “Н. Й. Вапцаров” в Ген. 
Тошево – 4.90 и т. н.

Най-висок за областта е 
средният успех по Немски 
език – 5.27. 

Следват Английски език 
– 5.22, Руски език – 5.09, 
Физика – 4.94, Химия –  4.80, 
Френски език – 4.69, История 
– 4.60, Философия – 4.42, Гео-
графия – 4.18, Биология- 4.15. 
Най-нисък е по Математика 
– 3.91.                                 НДТ

Художествена галерия 
– Добрич организира из-
ложба, посветена на твор-
чеството на известния 

български график, роден 
в Добрич, Михаил Петков 
/1933–2015/. Експозицията 
ще бъде открита на 10 юни 
2021 г. (четвъртък) с верни-
саж от 16:00 до 18:00 ч. Тя 
се реализира с графики от 
фондовете на галериите в 
Шумен, Силистра, Каварна, 
Галерията за графично из-
куство – Варна, Историче-
ския музей – Балчик, както 
и на семейство Йотови, 
предоставили творби от 
личната си колекцията. 

Публиката може да види 
творби от по-ранните му пе-
риоди, когато художникът 
работи гравюра върху дър-

во, линогравюра, акватинта, 
офорт, както и по-късни 
негови графики, изпълнени 
в една от най-трудоемките 

т е х н и к и 
– мецо -
тинто, от-
печатани 
в ъ р х у 
китайска 
х а р т и я 
„ ш и н е 
к у л е “  и 
ръчно из-
работена 
от автора 
хартия.

П р е з 
1 9 5 9  г . 
М и х а и л 
П е т к о в 
з а в ъ р ш -
ва с от-
личие Ху-
д о ж е с т -
в е н а т а 
академия 
- София, 
с п е ц и -
а л н о с т 
„ И л ю с -
трация и 
графика“ 
при проф. 
И л и я 

Бешков.
Работи 32 г. като худож-

ник в Българската нацио-
нална телевизия, създа-
тел е на телевизионната 
графика у нас и автор на 
емблематични за телевизи-
ята графични изображения 
като „По света и у нас“, 
„Панорама“, „Спортен ек-
ран“. 

Участва в много българ-
ски представителни излож-
би – Австрия, Германия, 
Япония, Индия, САЩ, много 
страни на Латинска Амери-
ка, Италия, Скандинавските 
страни, Франция, Полша, 
Русия, Унгария и др.

 

На 18 юни от 19.00 часа 
ДТ „Йордан Йовков“ ни 
кани в камерната зала на 
театъра, за да се насладим 

на постановката „За снахи-
те и свекървите“. Драмати-
зация: Красимир Демиров 

Пиеса? Не ! Просто си-
туация от живота на сна-
ха и свекърва. Легенди се 
разказват за конфликтите 
и пропастите между тях! 
И в основата на всичко е 
Той-синчето на мама,но 
вече женен за жена си! 
Боже-Боже!!!! Няма ли кой 

да ги помили тия двете... 
„За снахите и свекървите“ е 
част от народните истории, 
събрани и режисирани от 

Красимир Демиров, с учас-
тието на актьорите Любов 
Николова,Татяна Христо-
ва, Филип Янев, Владимир 
Трендафилов, Георги Ге-
оргиев, Валентин Андреев-
Рафе, Васил Василев 

За информация и би-
лети: Билетен център на 
ДТ“Йордан Йовков“ - гр. 
Добрич /от 9.00 до 18.00 
часа/ и на тел: 058/ 605 573 

АЛБЕНА -  ПРИМЕР ЗА ДОБРИ 
ПРАКТИКИ ЗА СПРАВЯНЕ С 
COVID-19 В ТУРИЗМА

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР: 
ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ - СПАСОВДЕН

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ - ДОБРИЧ, 
ПРЕДСТАВЯ ТВОРЧЕСТВОТО НА 
МИХАИЛ ПЕТКОВ

75 ОТЛИЧНИ ОЦЕНКИ НА 
МАТУРАТА ПО БЕЛ, 12 - ОТ 
ВТОРИЯ ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ

"ЗА СНАХИТЕ И 
СВЕКЪРВИТЕ"
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Футболният отбор на
Добруджа, който се състе-
зава във Втора професио-
нална лига, ще започне
предсезонната си подго-
товка на 14 юни.  От щаба
на "жълто-зелените" инфор-
мираха, че до началото на
първенството избраниците
на новия старши треньор
Радослав Боянов ще изиг-
раят пет контроли. В пър-
вата си проверка - на 26
юни, те ще гостуват на Со-
зопол, а на 3 юли в Несе-
бър ще премерят сили с
новака в Първа лига Пирин
(Благоевград). За 10 юли е
уговорена проверка с юно-
шите на Черно море до 19
години, а за 14 юли - с мъж-
кия тим на Черно море,

ФУТБОЛИСТИТЕ НА ДОБРУДЖА
ЗАПОЧВАТ ПРЕДСЕЗОННАТА
ПОДГОТОВКА НА 14 ЮНИ Добричлийката Стойка

Кръстева и Станимира
Петрова останаха с бронз
след загуби на полуфина-
лите на олимпийския ква-
лификационен турнир в Па-
риж. Кръстева претърпя
поражение при 51-килогра-
мовите от европейската
шампионка и световна ви-
цешампионка Бусе Наз Ча-
къроглу (Турция) с 0:5
(27:30, 28:29, 278:29, 27:30,
28:29). Българката беше по-
активна през цялата сре-
ща, а поставената под но-
мер 1 в схемата Чакъроглу
разчиташе основно на кон-
три. Кръстева имаше пре-
димство в първия рунд, но
в оспорвания втори рунд
съдиите дадоха предимст-
во на туркинята, което тя
запази в последната част.

Световната шампионка от
2014 година и двукратна ев-
ропейска шампионка Стани-
мира Петрова падна в кате-
гория до 57 килограма от

СТОЙКА КРЪСТЕВА ЗАГУБИ НА
ПОЛУФИНАЛИТЕ В ПАРИЖ

Националният отбор на
България отстъпи с 0:3 на
световния шампион Фран-
ция в контрола на "Стад
дьо Франс". Добричлията
Атанас Илиев бе в основ-
ния състав и остана на те-
рена до 60-ата минута, ко-
гато бе заменен от Дими-
тър Илиев. Така България
завърши минитурнето си от
проверки с три от участни-
ците на Евро 2020 - Слова-
кия (1:1), Русия (0:1) и
Франция (0:3) без успех,
като единствения гол отбе-
ляза Атанас Илиев.

Това бе генерална репе-
тиция за "петлите", които
след няколко дни излизат
срещу Германия в първия
си мач от Евро 2020. Френ-
ският отбор е фаворит №1
за титлата на Европа, а се-
га, след шест години, в ти-
ма се завърна и лидерът на
Реал (Мадрид) Карим Бен-
зема. Дидие Дешан изле-
зе с най-доброто и освен
Бензема от първата мину-
та бяха десет световни
шампиони.

Френското правителство
направи жест и разреши
на 5000 зрители да изпра-
тят своите любимци преди
Евро 2020. Те пък създадо-
ха много приятна атмосфе-
ра за игра и не спряха да
подкрепят звездите на до-
макините. Килиан Мбапе
нахлу опасно още във вто-
рата минута, но не успя да
уцели вратата. Последва
пропуск на Бензема, дока-
то първото спасяване дой-
де в 12-ата минута. Мбапе
проби и стреля от 16 мет-
ра, но Даниел Наумов
плонжира и с една ръка из-
би. В 15-ата минута врата-

АТАНАС ИЛИЕВ ИГРА 60 МИНУТИ ЗА
БЪЛГАРИЯ НА "СТАД ДЬО ФРАНС"

който играе в Първа про-
фесионлана лига. В пос-
ледната си контрола на 17
юли Добруджа ще гостува
на Лудогорец 2 в Разград.

В понеделник ще стане
ясно кои ще са новите

Микела Уолш (Ирландия) с
2:3 (29:28, 29:28, 28:29, 28:29,
28:29). Българката имаше
аванс в резултата след пър-
вите два рунда, но в послед-
ния всичките петима съдии
дадоха предимство на Уолш,
което донесе победата на
ирландката и реванш за за-
губата от Петрова на фина-
ла на Европейските игри в

ЗВЕРЕВ СЕ КЛАСИРА ЗА ПЪРВИ ПЪТ
ЗА ПОЛУФИНАЛИТЕ НА "РОЛАН ГАРОС"

Германецът Александър
Зверев се класира за пър-
ви път за полуфиналите на
Откритото първенство на
Франция по тенис. Поста-
веният под номер 6 Зверев
спечели срещу испанеца
Алехандро Давидович Фо-
кина с 6:4, 6:1, 6:1 за 96 ми-
нути.

Първият сет беше нети-
пичен за мъжки мач със
седем пробива, като Фоки-
на дори на два пъти изли-
заше с брейк напред при
1:0 и 3:2, но не успя да за-
държи аванса си. Германе-
цът обърна до 5:3, след ко-
ето последваха още два
поредни пробива и той взе
първата част. Впоследст-
вие Зверев стабилизира
значително подаването си
и играта си от основната
линия и до края доминира-

ше. Фокина пък опитваше
да бъде агресивен, но до-
пусна цели 37 непредизви-
кани грешки срещу 16 на съ-
перника и това натежа.
"Много е хубаво да бъда на
полуфиналите, но това все
още не ме задоволява. На-
дявам се да играя още по-
добре след два дни. В на-
чалото имах някои пробле-

рят спаси слаб удар на
Бензема, който по-късно
стреля и над вратата. В
26-ата минута Наумов
спря Мбапе, който бе из-
веден сам срещу него и
стреля отблизо, но родни-
ят страж парира. Натискът
се засили и в 29-ата мину-
та домакините поведоха в
резултата. Гризман вкара
със задна ножица, но и с
помощта на рикошет, след
като коженото кълбо се
отби в Чочев и влезе в
мрежата. В 38-ата минута
Бензема бе заменен от
Оливие Жиру, тъй като по-
лучи травма в дясното
бедро. Страхотно спасява-
не на Наумов спря Гриз-
ман от втори гол в 40-ата
минута. Звездата на Бар-
селона бе изведен от Мба-
пе сам срещу вратаря, но
родният страж показа от-
личен рефрекс. Малко
преди края на първата
част Наумов спаси силен
удар и на Жиру.

След почивката "лъвове-
те" пък задържаха по-про-
дължително топката за ня-
колко минути, след което
Наумов с ново спасяване
спря Мбапе. Това стана в

Звездата на Пари Сен
Жермен и Франция Кили-
ан Мбапе призна, че съот-
борникът му в състава на
"петлите" Люка Ернандес
се опитва да го убеди да
премине в Байерн (Мюн-
хен), за който нападателят
се изказа изключително
ласкаво. Той също така ко-
ментира и предстоящия
сблъсък на световния шам-
пион с Германия на Евро

КИЛИАН МБАПЕ: ЛЮКА ЕРНАНДЕС МЕ НАВИВА ДА ПРЕМИНА В БАЙЕРН (МЮНХЕН)
2020. "Люка ми каза, че
трябва да отида в Мюнхен
и да играя за Байерн. Да-
ли си го представям? Във
футбола никога не знаеш
какво ще се случи. Аз оба-
че съм много доволен от
настоящата ситуация. Ба-
йерн е в топ 5 на най-доб-
рите клубове в света. Са-
мо можеш да ги поздра-
виш за начина, по който
успяват да задържат ка-

49-ата минута. Домакините
продължиха да търсят вто-
ри гол, като в игра влязо-
ха Дембеле и Лемар, дока-
то Андреа Христов и Бир-
сент Карагарен смениха
Турицов и Янков. Хубава
атака на България в 79-ата
минута не бе завършина с
точен удар на Карагарен,
който отблизо стреля
встрани от вратата на Ло-
рис. Видимо изморените
играчи на Петров се раз-
даваха, но в 83-ата минута
Жиру изпревари Антов и
матира Наумов. Отново
той в 90-ата минута офор-
ми крайното 3:0 с удар от
няколко метра.

Така Франция загря за
Германия, а играчите на
родния национален отбор
се сблъскаха с най-добри-
те в света и дано това им
бъде полезно във всяко ед-
но естество. Последно
България бе получавала
покана от действащ свето-
вен шампион за контрола
през май 1982 година, ко-
гато "лъвовете" гостуваха
на Аржентина, в чиито ре-
дици бяха легендарните
Марио Кемпес и Диего Ар-
мандо Марадона.

футболисти в състава на
Добруджа. Очаква се
привлечените от Радослав
Боянов играчи да бъдат на
стадион "Дружба" още за
първото занимание на от-
бора.

Минск 2019.
Кръстева и Петрова ве-

че си осигуриха квоти за
Олимпиадата в Токио, но
не успяха да спечелят до-
пълнителни точки на све-
товната ранглиста, което
да им даде възможност за
по-приемлив жребий на
Игрите в Япония след ме-
сец и половина.

ми, но след първия сет иг-
рата ми от основната ли-
ния стана много по-солид-
на и започнах да домини-
рам в разиграванията", ко-
ментира след успеха Зве-
рев. На полуфиналите той
ще срещне  Стефанос Ци-
ципас (Гърция), който отс-
трани Даниил Медведев
(Русия). sportal.bg

чеството на отбора всяка
година. Те просто знаят
какво правят. Сега Жером
Боатенг и Дейвид Алаба
напуснаха, но дойде Дайо
Упамекано, който е отли-
чен защитник. Там имат яс-
на концепция, което ги пра-
ви голям клуб. Те винаги са
фаворит за всеки трофей.
Така че винаги ще трябва
да побеждавам Байерн в
бъдеще, ако искам да спе-

челя трофей. Роберт Ле-
вандовски или Ерлинг Хо-
ланд? Избирам Левандов-
ски. Думите на Лотар Ма-
теус, че ще съм звездата
на Евро 2020? Лотар е аб-
солютна легенда, наисти-
на бих искал да се запоз-
ная с него. Само мога да
му благодаря за думите
му, но разбира се, първо
трябва да се представя
добре на терена. Далече

съм от това да кажа, че
съм най-добрият играч в
турнира. Срещу кого ще ни
бъде по-трудно - Германия
или Португалия? Германия,
защото това ще бъде пър-
вият ни мач. Техният отбор
е пълен с много млади иг-
рачи, които са доста ам-
бициозни. Има и завръща-
щи се футболисти като То-
мас Мюлер. Трябва да бъ-
дем на 100% и срещу два-

та опонента. Мануел Но-
йер е сред най-добрите
вратари в историята. Иг-
рал съм срещу него ня-
колко пъти, така че го
познавам доста добре.
Но разбира се, ще го ра-
зуча преди мача и ще
анализирам какво му ха-
ресва и какво - не. Да
вкарам гол срещу него,
това ще ми помогне", за-
яви Мбапе пред "Билд".

Реал е оттеглил послед-
ната си оферта за Серхио
Рамос, твърди  ABC
Deportes. "Кралете" дори
вече подготвяли церемо-
ния по изпращането на
своя капитан.

Договорът на защитника
изтича в края на месеца и
явно няма да бъде удъл-
жен. Рамос досега не при-
емаше предложението на
Реал, защото не беше до-
волен от финансовите ус-
ловия по не

РЕАЛ (МАДРИД) И СЕРХИО РАМОС
ОКОНЧАТЕЛНО СЕ РАЗДЕЛЯТ
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КУЛТУРНИ АКЦЕНТИ
10 юни, 16.00 ч. – 18.00 ч., Художествена галерия – 

Добрич. Изложба на Михаил Петков – графика. Организатор: 
Художествена галерия – Добрич.

10 юни, 18.00 ч., Кафене „Стария Добрич“. Среща с 
Валентина Добринчева и новата й книга „Дневникът на К“, 
посветена на периодите на карантина заради Ковид-19 през 
2020 година. Организатори: Авторът и Кафене „Стария До-
брич“.

до 10 юни, Младежки център – Добрич. Подаване на 
заявки за участие в  Младежки конкурс за поезия „Нюанси“. 
Организатор: Младежки център – Добрич.

11 юни – честване на 70 години Авиобаза – Добрич 26-ти РАП
11.00 ч., Концертна зала „Добрич“. Тържествено честване 
• Откриване от председателя на Организационния комитет 

– ген. И. Парапунов;
• Доклад за историята на 26 РАП – проф. Д. Недялков;
• Представяне на алманах; 
• Изложба „Рицари в небето. 70 години Авиобаза – Добрич“;
•Прожекция на филм.
12.45 ч., Въздушен поздрав от ВВС
13.30 ч., ЖК „Добротица“. Откриване на паметна плоча на 

загиналите летци, поднасяне на венци и цветя.
Организатор: Организационен комитет, със съдействието на 

Община град Добрич.
11 юни, 18.30 ч., Младежки център – Добрич, Концертна зала. 

Концерт на студио за поп-рок певци „Сарандев“ с вокален 
педагог Елена Карабельова. Организатор: Младежки център 
– Добрич.

до 11 юни, http://ycd.bg/…/evropejski-mladezhki-pop-rok…/
reglament/. Участие в XXX Европейски младежки поп-рок 
конкурс „Сарандев“, Добрич 2021. Организатори: Община град 
Добрич, Младежки център – Добрич.

12 юни, 10.00 ч., Младежки център – Добрич, фоайе. Научно 
изложение на III Областен научен конкурс „Науката на живо“.
Организатор: Младежки център – Добрич.

12 юни, 11.00 ч., Огледална зала „Нели Божкова“. Концерт на 
малките певци от Детски хор „Маестро Захари Медникаров“. 
Диригент Росица Дурмушлийска. Музикален ръководител 
Мария Славова. Клавирен съпровод Радостина Гроздева-
Кръстева. Организатори: Детски хор „Маестро Захари Мед-
никаров“, Община град Добрич.

12 юни, 11.00 ч., Център за защита на природата и 
животните – Добрич. Куклен спектакъл „Таласъмът Тропалан“ 
на Държавен куклен театър „Дора Габе“. Текст Иво Кънчев. 
Драматизация Янко Митев. Режисура  Даниела Христова. 
Сценография  Наталия Гочева. Музика Любомира Стоянова. 
Художествено ателие и кукли Елисавета Качулева. Участват 
: Мира Демирева, Теодора Желева, Росен Радев, Валентин 
Иванов. Организатор: Държавен куклен театър „Дора Габе“.

13 юни, 11.00 ч., Държавен куклен театър „Дора Габе“. 
Куклен спектакъл „Наказана Лисана“ на Държавен куклен 
театър „Дора Габе“. Драматизация и режисура Румен 
Куртев. Сценография и кукли Ели Качулева. Музика Пламен 
Мирчев – Мирона. Участват: Теодора Желева и Иван Иванов. 
Организатор: Държавен куклен театър „Дора Габе“.        НДТ

университет .
Да им пожелаем успеш-

на реализация, здраве,  да 
продължат по пътя на лично-
стното си развитие и усъвър-
шенстване, да бъдат достойни 
възпитаници на Шуменския 
университет.

На тържествената церемо-
ния абсолвентите ще бъдат 
приветствани от ректора на 
Шуменския университет проф. 
д.и.н. Георги Колев и проф. 
д.м.н. Николай Янков - дирек-
тор на колежа.

В колежа се обучават над 
350 студенти в специалности-
те - Информатика и инфор-
мационни технологии, Начал-
на училищна педагогика и 
информационни технологии, 
Начална училищна педагогика 
и чужд език, Предучилищна 
педагогика и чужд език, Рас-
тителна защита и студентите 
от съответните магистърски 
програми, обучаващи се на 
територията на колежа.

Ръководството на колежа 
кани всички близки, приятели 
и партньори да споделят тър-
жественото събитие!

Шуменският университет 
„Епископ Константин Пре-
славски“ отбелязва своя юби-
лей през 2021г. 50 години пре-
подаватели, студенти и слу-
жители творят своята история 
чрез съзидание, развитие и 
възход. На Патронния празник 
на университета - 21.05.2021г. 
- се състоя церемония за про-
моция на абсолвентите випуск 
2020. Празничното събитие 
ще се пренесе в Колеж–До-
брич при Шуменския универ-
ситет „Епископ Константин 
Преславски“ на 11 юни 2021 
г. /петък/ от 10 часа, в двора 
на колежа.

В промоцията ще участват 
абсолвентите информатици, 
педагози и специалисти в об-
ластта на растителна защита. 
Над 70 млади специалисти 
випуск 2020 с  висше образо-
вание, образователно-квали-
фикационна степен „профе-
сионален бакалавър“, както и 
завършили над 50 магистри в 
съответното професионално 
направление са преминали 
успешно своето обучение в 
Колеж-Добрич към Шуменския 

Активна дискусия с младеж-
ката общност от трансгра-
ничния регион на Румъния 
и България се проведе на 
7 юни 2021 г. Събитието бе 
организирано от Сдружение 
„Международен институт по 
мениджмънт“ в рамките на 
проект RoBulUs: „Инструменти 
за насърчаване на младежка-
та ангажираност в трансгра-
ничното сътрудничество Румъ-
ния – България“, финансиран 
по покана 2020CE16BAT012 
на ГД „Регионална и селищна 
политика“ на Европейската 
комисия.

В дискусията се включиха 
повече от 20 души с интереси 
в областта на политиката на 
сближаване и програмата за 
трансгранично сътрудничест-
во Румъния – България, и тех-
ните приоритети за предсто-
ящия програмен период 2021 
– 2027 г. Всички участници 
заявиха интереса си по въпро-
сите за активно гражданство 
и мотивиране включването на 
младите хора в процесите по 
планиране и изпълнение на 
оперативни и трансгранични 
програми. По време 4-часо-
вата интерактивна среща с 
организираната фокус група 
бяха обсъдени част от изгот-
вените в рамките на проекта 
продукти. Това са практиче-

ско помагало за механизми-
те за гражданско участие в 
процесите на програмиране 
и изпълнение на (оперативни 
и трансгранични) програми и 
видеа с успешни инициативи, 
реализирани по INTERREG V-A 
Румъния – България. Скоро 
тези разработки ще бъдат 
представени и на широката 
аудитория. 

По време на дискусионните 
и работни сесии възникнаха 
идеи за инициативи и сътруд-
ничество в принос на местно-
то и регионално развитие. 

В самото начало на след-
ващата седмица подобно 
събитие ще се проведе със 
заинтересованите страни от 
трансграничния регион на 
Румъния – младежки работ-
ници и лидери, млади хора, 
участвали в изпълнението на 
проекти и други. 

Проектът RoBulUs е насочен 
към повишаване участието на 
младите хора в планирането и 
изпълнението на Политиката 
на сближаване (Кохезионна 
политика) на Европейския 
съюз в периода 2021-2027 
година, с фокус върху Про-
грамата за Трансгранично 
Сътрудничество Румъния-Бъл-
гария 2021-2027. 

Областен информацио-
нен център – Добрич

Национално събитие за по-
вишаване на осведомеността 
по проект „Трансграничен 
алианс за климатоустойчи-
во и екологично земеделие 
в Черноморския басейн“ 
(AGREEN) организира Сдру-
жение „Добруджанско аг-
рарно и бизнес училище“ 
(ДАБУ).

Събитието ще се проведе 
на 11 юни 2021 г. (петък) от 
10:00 ч. в сградата на Висше 
училище по мениджмънт - 
Добрич, ет. 2, зала 203. Учас-
тието е безплатно, но поради 
ограничения брой места е 
необходимо потвърждение 
най-късно до 10.06.2021 г. 
на следния линк: https://bit.
ly/3x44euA

Основна цел на проект 
AGREEN e популяризиране 
на концепцията за климато-
устойчивото земеделие като 
подход в разработването 
на стратегии за развитието 
на селското стопанство, на-
сочени към осигуряване на 
устойчива продоволствена 
сигурност, в условията на 
променящия се климат.

По време на събитието ще 
бъдат представени целите и 
очакваните резултати от ре-
ализацията на инициативата 
AGREEN, както и предсто-
ящите дейности и събития 
по проекта. Специален фо-
кус ще бъде поставен върху 
концепцията за „климатоу-
стойчиво зeмеделие“, както 
и потенциала за развитие 
на този вид земеделие в 
България.

Ще бъдат  представе -
ни и успешни практики, 
прилагани на територията 
на България, с оглед от-
глеждане на земеделски 
култури, в съответствие 

със съвременните научни 
достижения и съобразно 
климатичните  промени. 
Участниците ще бъдат за-
познати и с концепцията 
за „Практикуваща общност 
AGREEN“, нейните ползи и 
предимствата от изгражда-
нето на неформална мрежа 
за установяване на парт-
ньорства и обмен на знания 
и практики между фермери, 
професионалисти в бран-
ша, изследователи и други 
заинтересовани лица. 

На събитието са поканени: 
земеделски производители, 
предприемачи в аграрната 
сфера, браншови организа-
ции в сферата на селското 
стопанство, представители 
на висши учебни заведения и 
академичните среди, непра-
вителствени организации, 
местната власт, регулатор-
ните органи и институции-
те, имащи отношение към 
формулиране и прилагане 
на политиките в областта 
на земеделието и околната 
среда, медии и други заин-
тересовани лица. 

Проектът „Трансграничен 
алианс за климатоустойчи-
во и екологично земеделие 
в Черноморския басейн“, 
се финансира от Съвмест-
ната оперативна програма 
за трансгранично сътруд-
ничество по Европейския 
инструмент за съседство 
„Черноморски басейн 2014-
2020“, по Приоритет 1.2 „По-
вишаване на трансгранични-
те възможности за търговия 
и модернизация на селското 
стопанство и свързаните с 
него сектори“, и ще продъл-
жи до ноември 2022 г.

Областен информацио-
нен център – Добрич

Нужно е да се привличат 
повече млади ловци в нашия 
състав, ако искаме да има кой 
да върши необходимите меро-
приятия по стопанисването и 
ползването на дивеча, отбе-
ляза в началото на Отчетния 
доклад на Сдружение «ЛРД 
Добрич» - гр. Добрич, пред-
седателят на Управителния 
съвет Илия Михайлов. Двеста 
и двадесет души от общата 
членска маса са на възраст 
над 65 години, което е 23 на 
сто. Те спадат към категория-
та ветерани и съгласно Устава 
на Сдружението са освободе-
ни от задължителните ловно-
стопански мероприятия. 

В динамиката на количест-

вения състав вече е преодо-
ляна тенденцията за намаля-
ване и се запазва сравнително 
постоянна численост от 956 
членове през 2020 г. при 955 
през 2019 г. Отбелязано бе, 
че през тази отчетно-изборна 
година в дружините събрани-
ята са преминали без предва-
рителен график, утвърден от 
Управителния съвет, поради 
епидемичната обстановка от 
Covid-19 в страната и забрана-
та за масови събирания.

 На тях са обсъждани широк 
кръг от въпроси и пробле-
ми като най-характерните 
са проблемът с хищниците 
и тяхното непрекъснато уве-

личение, бракониерството 
и закононарушенията при 
ловните излети. На критика 
е подложен криворазбраният 
либерализъм към наруши-
телите от страна на отделни 
ловно-рибарски дружини. Като 
проблем е отбелязана липса-
та на съгласуваност между 
различните ползватели на 
горските територии. В три от 
дружините са избрани нови 
председатели: в ЛРД Бранище 
– Камен Тошков Калчев, в ЛРД 
Карапелит – Живко Минев Ди-
митров, в ЛРД Стожер – Диян 
Димитров Недев.

Сдружение «ЛРД - Добрич» 
- гр. Добрич, стопанисва 36 
ловно-стопански района с 

обща площ 118 970 
хектара, разпре-
делени в 34 ловно-
рибарски дружини. 
Нарастват тревогите 
на ловците и от уве-
личаващото се без-
контролно използ-
ване на различни 
растително-защитни 
препарати от някои 
арендатори. То води 
до тежки последици 
за популацията на 
дивата свиня, а и 
за другите предста-
вители на местната 
фауна.

Бе отбелязано, 
че допълнителното 
стимулиране с ловни 
патрони за отстре-
ла на хищници дава 
резултати, но те са 

свързани все още единствено 
с намаляване броя на скита-
щите кучета. 

В отчетния доклад Илия Ми-
хайлов, председател на УС на 
Сдружението, с тревога отбе-
ляза, че в борбата с хищници-
те участват едва половината 
от ловно-рибарските дружини 
в Сдружението, между които 
са тези в Бранище, Дончево, 
Владимирово, Златия, Кара-
пелит, Ловчанци, Лясково, 
Одринци, Славеево, Стожер, 
Хитово, Царевец, Черна, Бо-
журово, Ведрина и Паскалево. 

Една немалка част от ло-
вците, ползващи се с правото 
да ловуват индивидуално на 

хищници за цял сезон, не са 
отчели нито един отстрелян 
хищник. Това налага ръковод-
ствата на дружините много 
внимателно да подхождат при 
избирането и даването на пра-
во за лов на хищници само на 
достатъчно опитни ловци, кои-
то разполагат със свободно 
време и освен това имат силно 
желание да се занимават с 
този вид лов.

Въпреки взетото решение 
от Управителния съвет за 
санкциониране на дружини-
те, непредставили протоко-
ли и материали от общите 
събрания, все още някои от 
тях продължават да не спаз-
ват сроковете или въобще 
не представят такива. Така е 
в ЛРД в Бенковски, Хитово, 
Паскалево и Добрич. През 
2021 година традиционната 
ловна вечеринка на Сдруже-
нието не е проведена за втори 
пореден път, поради настъ-
пилата пандемия от Covid-19, 
както и конкурсът „Ловец на 
годината“. 

Засегнат бе и въпросът с 
материалната база. Дружини-
те продължават започнатата 
преди десетина години ини-
циатива за възстановяване 
и изграждане на нови ловни 
домове и заслони. Това става 
с доброволен труд, средства 
на ловците и на Сдружение-
то. През изтеклия период са 
ремонтирани и възстановени 
ловните хижи в ЛРД Дончево, 
ЛРД Славеево, ЛРД Житница. 
В ЛРД в Долина е изградена 
нова база.

 В отчетния доклад Илия 
Михайлов информира общото 
събрание относно дейност-
ите, които се извършват на 
ловно-стрелковия комплекс 
в местността Дъбовете край 
Добрич. Преди 8 години за-
почва сагата за закупуване 
на три декара горски терен 
на територията на ловно-
стрелковия комплекс, която 
продължава  до 31 юли 2014 
година, когато Изпълнителна-
та агенция по горите изключ-
ва тези три декара от горския 
фонд, поради промяна на 
предназначението им в част-
на държавна собственост. 
Впоследствие те са закупени 
от Сдружението за общо 58 
800 лв. и считано от 2016 г. 
са вече негова собственост. 
Така се гарантира възмож-
ността за лицензирането на 

стрелкови комплекс и започ-
ва изграждането на ловен дом 
и на зона за нарезно оръжие. 
Ловният дом е със застроена 
площ в размер на 85 квадрат-
ни метра, с покрита тераса с 
площ 29 кв. м и зони за обу-
чение по стрелба. 

Заявено бе, че най-реалис-
тичният срок за официалното 
откриване на ловния дом е 
през пролетта на 2022 годи-
на, когато добричките ловци 
и риболовци ще отбележат 
125 години от учредяването 
на Сдружението. През отчет-
ния период не са допуснати 
злополуки при употребата на 
ловно оръжие по време на 
лов чрез стриктно спазване 
на инструктажите от ръково-
дителите на ловните излети и 
задължителното ползване от 
ловците на жилетки и шапки 
със сигнален цвят. 

В своите изказвания по 
отчетния доклад и доклада 
на Контролния съвет Живко 
Трифонов от ЛРД в Смолница, 
Красимир Бойчев от ЛРД в 
Дончево, Кольо Симеонов, от 
ЛРД в Славеево, Мирослав 
Георгиев от ЛРД в Милади-
новци, д-р Валери Веселинов 
от ЛРД във Владимирово и 
други със сериозна загриже-
ност поставиха на обсъждане 
продължаващите проблеми с 
бракониерството и липсата на 
възмездие за участниците в 
нелегалните набези, недоста-
тъчният лов на хищници и др.

Бяха избрани членове на 
новия Управителен съвет и на 
Контролния съвет. За предсе-
дател на УС за пети мандат 
бе избран Илия Михайлов, 
досегашен председател и 
член на УС на НЛРС-СЛРБ. За 
председател на Контролния 
съвет бе избран Атанас Ду-
чев. За делегати на Общото 
отчетно  изборно събрание на 
Националната ловно-рибарска 
организация доверие полу-
чиха Илия Михайлов и Петър 
Петров.

В точка «Разни» новоизбра-
ният председател на сдруже-
ние «ЛРД - Добрич» направи 
обосновано предложение за 
издигане кандидатурата на 
инж. Васил Василев, предсе-
дател на УС на НЛРС-СЛРБ, за 
нов мандат, което беше под-
крепено единодушно от всич-
ки участници в събранието.

Текст и снимки:  Николай 
МИРЧЕВ

НАЙ-ГОЛЯМОТО СДРУЖЕНИЕ В 
ДОБРУДЖА ОТЧЕТЕ СВОЯТА ДЕЙНОСТ

Илия Михайлов е избран за пети мандат начело на сдружение «ЛРД - 
Добрич» - гр. Добрич

ПО ТРАНСНАЦИОНАЛЕН ПРОЕКТ ОБСЪДИХА 
РОЛЯТА И УЧАСТИЕТО НА МЛАДИТЕ ХОРА В 
ПОЛИТИКАТА ПО СБЛИЖАВАНЕ 2021 - 2027 Г. НА ЕС 50 ГОДИНИ ЗАЕДНО ПИШЕМ ИСТОРИЯТА

ПРОМОЦИЯ НА АБСОЛВЕНТИТЕ 
ОТ ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

СЪБИТИЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ 
НА ОСВЕДОМЕНОСТТА ПО 
ПРОЕКТ AGREEN
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МАЛКИ ОБЯВИ

ИЗВЪРШВАМ РЕМОНТ НА СТЪЛБИЩНО ОСВЕТ-
ЛЕНИЕ, ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ, БОЙЛЕРИ И ДР. GSM: 
0896288226

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

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ПРОДАВАМ  МЯСТО  В ГР.  
КАВАРНА 695 КВ. Намира 
се  на  България 44 А, ТЕЛ. 
ЗА  ВРЪЗКА  : 0884211707. 
 5-10

ПРОДАВАМ  КЪЩА  С 
ДВОР  1480 КВ. В С.  ТЕЛЕ-
РИГ  ОБЛ. ДОБРИЧ. ТЕЛ . 
ЗА  ВРЪЗКА: 0895463948.  
 5-10

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

Продавам  къща  в с.  Те-
лериг  обл. Добрич, тел. за  
връзка: 0895463948л 2-5

Продавам къща с дворно 
място от 1.5 дка в с. Мал-
ка Смолница. Тел. 0886 
402379. 2-5

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

ПРОДАВАМ 350 кв.м 
овощна градина в с. Пла-
чи дол. За контакти: 058/ 
834317; 0877 834317. 4-5

ПРОДАВАМ дворно мяс-
то 1200 кв.м. в Гаази баба. 
Цена по договаряне. Тел.: 
0886 762 469. 19-20

ПРОДАВАМ място - 1200 
кв. м в село Рогачево - 
местността "Крушака"; тел. 
0899/192 666. дд

**КУПУВА

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛ-
СКА земя в Ловешка и 
Плевенска области. Купу-
ва части от неразделени, 
неуредени и спорни имо-
ти. Тел. 0886 733 429

КУПУВАМ земя без по-
средник. Тел. 0888 38 55 
59.

КУПУВАМ ГАРСОНИЕ-
РА "Дружба" 2, "Дунавите" 
или Градски парк. 

КУПУВАМ зем. земя без 

посредник в с. Лясково 
или района. Тел. 0888 385 
559.

ЗАМЕНЯМ

ЗАМЕНЯМ нова двуе-
тажна вила за земеделска 
земя в с. Прилеп. Тел. 0888 
479 584. дс

ПОД НАЕМ

ДАВАМ ПОД НАЕМ ДВУ-
СТАЕН, обзаведен апарта-
мент, етж 2. Тел. 0899 732 
010. 10-10

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

ДАВАМ под наем обзаве-
ден и функциониращ мага-
зин за хранителни стоки в 
центъра на с. Царевец. Тел. 
0888 283 588

ДАВАМ ОБЗАВЕДЕНА 
квартира в центъра на 
Добрич за момиче - уче-
ничка. Тел. 0886 848454.

ДВАМ ПОД НАЕМ мага-
зин 86 кв.м. в гр. Балчик 
- пракинг "Двореца". Тел. 

0898 946 976. вд

ТЪРСЯ ПОД НАЕМ гараж 
в център или широк център, 
подходящ за репетиции на 
рок група. Тел. 0899868151 
или 0899 115945.

УСЛУГИ

ВиК УСЛУГИ, ГАРАН-
ЦИЯ. Тел. 0885187183.

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

РАБОТА

ТЪРСЯ почасова рабо-
та. Тел. 0885 886115.   в

РАЗНИ

Купувам руски монети от 
царско време до ден дне-
шен, монети на ГДР и ГФР 
до 10 марки и такива юби-
лейни, български облигации 
от държавни земи.Цена по 
споразумение. Тел. 0897 
757 963. 5-8

ПРОДАВАМ пчелни от-
водки, 4 рамки, многокор-
пусни. Тел. 0888 867 206 
 2-10

О Б Я В А
УС и КС на ЗКПУ „Прогрес“

с. Жегларци обл. Добрич 
ще проведе редовното си Годишно Отчетно Събрание 

за стопанската 2019/2020 г. на 26.юни. 2021 г. от 8,00 ч в 
салона на Читалището при следният 

Дневен ред:
1.Отчет на УС. 
докл. Председателя на УС
2.Отчет на КС. 
докл. Председателя на КС
3.Приемане финансовия отчет на Кооперацията .
докл. Счетоводителя
4.Попълване състава на УС и КС и избор на подгласници.
5. Текущи .
При липса на кворум, Събранието ще се проведе с 1 /

един /час по-късно, в същият ден , на същото място и при 
същият дневен ред .

Задължително е спазването на всички изисквания за безо-
пасност , свързани с пандемичната обстановка . 

от УС 

“Ж И Л Ф О Н Д – И Н В Е С Т” 
ЕООД   ГРАД  ДОБРИЧ

О  Б  Я  В  Я  В  А
на основание гл.VІІІ чл.78 от Наредбата за реда за придо-

биване, управление и разпореждане с общинско имущество 
търг с тайно наддаване за отдаване под наем на масивни 
гаражи, офиси в сградата на „Жилфонд-инвест”ЕООД 
ул.”Ген.Киселов” №1 и продажба на товарен автомобил 
Volkswagen LT 55 с рег.№ТХ7728 СХ, собственост на 
дружеството
№ Обект Площ

/кв.м/

Начална 
тръжна 

цена лева 
/без ДДС/

Депозитна 
вноска 

25% лева/
без ДДС/

1 Офис 402 20 156.60 469.80
2 Офис 403 18 140.94 422.82
3 Офис 404 17 133.11 399.33
4 Офис 405 20 156.60 469.80
5 Офис 406 19 148.77 446.31
6 Офис 407 21 164.43 493.29
7 Офис 408 27 211.41 634.23
8 Офис 501 17 133.11 399.33
9 Офис 502 20 156.60 469.80
10 Офис 503 18 140.94 422.82
11 Офис 505 20 156.60 469.80
12 Офис 506 19 148.77 446.31
13 Офис 509 18 140.94 422.82
14 Офис 510 22 172.26 516.78
15 Масивен гараж ул. 

„Силистра“ №20
18 38.70 116.10

16 Масивен гараж ул.  
„З. Стоянов“ №33а

16 45.60 136.80

17 Масивен гараж 
ул.  „Ил.Макарио-
полски“ №19

15 42.75 128.25

18 Товарен автомобил 
Volkswagen LT 55

1480.00 370.25

 Търгът ще се проведе на 29.06.2021г. от 9.00 часа в зала 
601 на “Жилфонд-инвест” ЕООД ул.”Ген Киселов” №1 град 
Добрич. Цената на тръжната документация е 20.00 лв. /без 
ДДС/ и може да се закупи в стая 306 до 25.06.2021г. Краен 
срок за внасяне на депозита – до 16.00 часа на 28.06.2021г. 

За допълнителна информация тел. 058 602 565.

ПОКАНА
УС на кооперация „Производствено-кредитна 

кооперация „Красен“, с ЕИК 834025000, свиква 
ГОДИШНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ, което 

ще се проведе на 27.06.2021г. в 8.00 часа в с. Красен, 
общ. Ген Тошево, зала - I етаж на читалище „Йордан 

Йовков -1896“.
При следният дневен ред:
1. Утвърждаване решения на УС за приемане на нови 

член-кооператори и освобождаване на член-кооператори.
2. Отчетен доклад на УС за годишната дейност на 

кооперацията за 2020г.
3. Отчетен доклад на Контролния съвет за дейността 

му за 2020г.
4. Приемане на ГФО на кооперацията за 2020г. и 

вземане на решение относно финансовия резултат за 
2020г.

5. Вземане на решение за освобождаване от 
отговорност на Председателя на кооперацията и 
членовете на УС и КС.

6. Вземане на решение за даване на мандат на УС за 
сключване на договори през 2021г. с ДФ „Земеделие“ 
и  кредитни институции, за сключване на договори за 
доставка на материали, за реализация на продукция, за 
закупуване на ССТ, за бракуване и продажба на ДМА и 
други.

При липса на кворум на основание чл. 17, ал.2 от ЗК, 
събранието ще бъде проведено на същият ден в 9.00 часа 
на същото място при същият дневен ред.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ПОКАНА
УС на ЗК „Безмер“, село Безмер, област Добрич, 

свиква на 26.06.2021 година /събота/, от 09.00 часа, 
в столовата на ЗК „Безмер“, село Безмер, Годишно 

отчетно-изборно събрание, при следния 
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане и освобождаване на член-кооператори в ЗК 

„Безмер“, село Безмер
2. Отчетен доклад за дейността на УС на ЗК за стопанска-

та 2019/ 2020 година
3. Отчетен доклад за дейността на КС на ЗК през стопан-

ската 2019/ 2020година
4. Одобряване на Годишния счетоводен отчет за стопан-

ската 2019/2020 година
5. Приемане на Одиторски доклад за стопанската 2019/ 

2020 година
6. Избиране на одитори за 2021 година
7. Утвърждаване разходите за дейността на КС за стопан-

ската 2020/ 2021 година
8. Избор на нов УС, нов КС и Председател на ЗК „Безмер“, 

село Безмер
9. Приемане на решение за упълномощаване на Председа-

теля на ЗК „Безмер“ за ползване на финансови институции 
на инвестиционни и оборотни кредити за закупуване на земя, 
земеделска техника, сгради, инвентар и реализиране на про-
екти по ПРСР

Забележка: 
При липса на кворум, събранието ще се проведе един час 

след обявеното време, на същото място, при същия дневен 
ред, независимо от броя на присъстващите.

УС на ЗК „БЕЗМЕР“, с. Безмер
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ЧЕСТИТ РОЖДЕН 
ДЕН казваме днес 
на кметския намест-
ник на село Опанец 
Георги Атанасов, с 
пожелания за здраве 
и много ентусиазъм 
в работата за хора-
та от повереното му 
населено място!

ИМЕН ДЕН праз-
нуват днес – на Спа-
совден: Спас, Спа-
ска, Спасена, Спаси-
мира. Да са здрави 
и нека получават не-
бесна подкрепа на 
добрите си мисли и 
дела!

Р О Ж Д Е Н  Д Е Н 
празнува утре Сла-
вянка Стамова - ди-
ректор на Българо-
френския учебен 
център при Между-
народния колеж в 
Албена. За здраве, 
лични и професио-
нални постижения, 
сбъднати мечти и 
много поводи за ус-
мивка са нашите по-
желания към дамата! 

ЧЕСТИТ РОЖДЕН 
ДЕН в аванс казваме 
на Надежда  Петкова 
- общински съветник 
от МК ГЕРБ (СДС) в 
Добрич, която праз-
нува на 12 юни. Нека 
здравето и успехите 
са неин постоянен 
спътник, желаем ние 
от НДТ!

РОЖДЕН ДЕН на 
12 юни празнува 
Нели  Матеева - Ди-
митрова - техниче-
ски сътрудник в офи-
са на ГЕРБ в община 
Добричка. За здра-
ве, щастие и много 
поводи за радост са 
нашите пожелания в 
аванс! 

В АВАНС честитим 
рождения ден на Ася 
Христова – член на 
общинското ръко-
водство на ГЕРБ в 
Балчик, с пожела-
ния да е здрава и да 
се радва на успехи, 
уважение и усмивки!

ОВЕН – Добрите ви страни са неизбро-
ими и с поведението си привличате вни-
манието. Често в отговор на това срещате 
неразбиране. Отговорете си сами за себе 
си доколко вие се съобразявате с тях.

ТЕЛЕЦ – Работа ще ви носи удовлетворе-
ние, а постигнатите договорености ще са в 
подкрепа на усилията ви. При някои от вас 
са възможни непредвидени разходи, които 
ще ви създадат напрежение.

БЛИЗНАЦИ – Широко скроената ви приро-
да ще ви помогне да се справите по-лесно 
с възникващите проблеми. С некоректните 
партньори внимавайте повече. В личните си 
дела ще проявите повече вещина.

РАК – Успеете ли да трансформирате 
творческия си порив в реални дела, ще ос-
танете доволни от себе си. В делови план 
ще обедините усилията си с хора, чиито 
качества цените и вярвате в лоялността им.

ЛЪВ – Ще търсите нови възможности 
за професионалното си развитие. Поради 
една или друга причина не се чувствате 
удовлетворени от съществуващото положе-
ние и това ви прави активни.

ДЕВА – Търсещите ще намерят и ще ос-
танат удовлетворени. Дръзновението ви е 
впечатляващо и привлича към вас добрите 
сили, продължавайте да сте упорити и без 
излишен шум работете за постигане на 
целите си.

ВЕЗНИ – Служебните ви ангажименти ще 
продължат да ви занимават и днес. Нуж-
даете се от повече спокойствие и релакси-
ращи занимания. Среща с приятели ще ви 
откъсне от частично проблемите.

СКОРПИОН – Кратко пътуване или друго 
приятно занимание ще ви се отрази обно-
вяващо на здравето и психиката. Осигурете 
си ги, като приобщите към себе си и хора, с 
които ви е приятно да общувате.

СТРЕЛЕЦ – Не гледайте на случващото 
се откъм тревожната му страна, всичко е 
преодолимо, стига да имате желание за 
промяна. Можете да се справите безпро-
блемно и без да изпадате в паника.

КОЗИРОГ – Не причинявайте страдания 
на партньора си, като го ограничавате в 
свободата му, желаейки да бъде само ваш. 
Покажете му доверието си и ще го задър-
жите за дълго време при себе си.

ВОДОЛЕЙ – Във връзка с професионална 
задача ще постигнато взаимно съгласие и 
повече доверие с колегите, което ще се 
отрази положително и на работата ви. Ще 
впечатлявате околните с поведението си.

РИБИ – Ще ви е нужна повече подготовка 
при взимане на решения, няма да се водите 
от интуицията или чужди съвети. Вие знае-
те как да постъпите, но си давайте сметка 
за впечатлението, което оставяте.

ХОРОСКОП НА НДТ

- Тъкмо започнах да спестявам за Порше... и я чорап ще ми се скъса, я кифла ще 
ми се дояде. -  Станка от Загорци, но не тази, за която си мислите

СВЕТСКА 
КЛЮКА

ЛЮБОВ ОТ ПЪРВИЯ МИГ: РОМАНТИЧНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ЗА БРАК В ОПЕРАЦИОННАТА НА "ПИРОГОВ"

Р о м а н -
т и ч н о 
п р е д л о -
ж е н и е 
з а  б р а к 
в опера-
ционната 
на "Пиро-
гов" ни до-
казва, че 
понякога 

любовта е съдба.
Тя е старша медицинска 

сестра в операционната 
на Клиниката по невро-
хирургия. Той е посветил 
професионалния си живот 
на неврохирургията и ле-
чението на деца, съобщиха 
от лечебното заведение.

Таня Цветанова и док-
тор Стефан Овнарски се 

запознават в “Пирогов”, а 
пет години по-късно една 
операция ще остане по-
специална в спомените им.

Между хирургичните ин-
струменти, които е подгот-
вила, тя открива пръстен 
и обещание, че и в най-
трудните моменти пак ще 
бъдат заедно.

Те споделят, че за тях 
"Пирогов" е дом, в който 
прекарват стотици безсън-
ни нощи.

"Пирогов" е семейство, 
което остава в сърцата ни, 
накъдето и да поемем. За 
нас "Пирогов" е любов от 
първия миг, която бележи 
професионалния ни път, а 
често и целия ни живот", 
допълват младите влюбени.


