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Всеки ден с 
по-добрия 
вестник!

Над Западна и Централна 
България ще преобладава слън-
чево време, след обяд ще се 
развива купеста облачност и 
на отделни места ще превали и 
прегърми. Над Източна Бълга-
рия облачността ще е по-често 
значителна, там на много мес-
та ще има валежи, след обяд 
придружени с гръмотевици. 
Ще духа до умерен вятър от 
запад-северозапад. Максимал-
ните температури ще бъдат от 
17-18° в източните райони до 
28° в крайните северозападни, 
за София - около 21°.

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 НОВ ДИРЕКТОР 

НА ОД НА МВР 
В ДОБРИЧ

ДНЕС Е КОНЦЕРТЪТ НА 
АНСАМБЪЛ "ПИРИН" В 
ГРАД ДОБРИЧ

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

На стр. 3

МИНИСТЪРЪТ НА ТУРИЗМА И 
ГЛАВНИЯТ ЗДРАВЕН ИНСПЕКТОР 
ПОХВАЛИХА АЛБЕНА

На стр. 3

Министърът на вътрешните работи Бойко Рашков 
смени и директора на ОД на МВР в Добрич. С 
негова заповед, от 9 юни досегашният зам.-

директор на дирекцията старши комисар Явор 
Колев стана директор на Областната дирекция на 
МВР, на мястото на старши комисар Никола Пан-
чев.  

Явор Колев е служител на полицията от 1997 
година. Започва като служител в Пето РУ. Една 
година по–късно е прехвърлен от икономическа 
полиция в дирекцията в морската столица. В края 
на 2003 г. преминава в сектор БОП. След 7 години 
отново след конкурс заема поста началник на 
Криминална полиция в Златни пясъци. След пет 
години става началник на Криминална полиция в 
Трето РУ на МВР във Варна. През 2016 година, за-
едно с Никола Панчев, са назначени в ОД на МВР 
Добрич – Панчев като директор, Явор Колев – като 
негов заместник.                                              НДТ

Днес (15 юни) от 20.00 ч. в Летен театър 
ще се състои концерт-спектакълът „Старо 

имане“ на ансамбъл „ПИРИН“!
Спектакълът е изграден по музика на: 

Марин Големинов, Кирил Стефанов, Петьо Кръстев, 
Матьо Добрев, Данчо Радулов, Росен Генков.
Хореография: Тодор Бекирски, Николай 

Цветков, Георги Гаров.

Билети  на каса Органова зала!
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В ДОБРИЧ БЕ ОТКРИТА ПАМЕТНА ПЛОЧА
НА ЗАГИНАЛИТЕ ЛЕТЦИ ОТ 26 РАП

Зам. - началникът на отб-
раната генерал лейтенант
Цанко Стойков и кметът на
Добрич Йордан Йорданов
откриха в петък паметна
плоча на загиналите воен-
нослужещи при изпълнение
на служебния си дълг от 26
РАП. Паметната плоча се
намира в квартал "Доброти-
ца". На нея са изписани
имената на загинали воен-
ни пилоти при изпълнение
на служебния си дълг от 26
- ти Разузнавателен авиаци-
онен полк. С падане на ко-
лене и едноминутно мълча-
ние бе почетена паметта на
всички загинали военнослу-
жещи при изпълнение на
служебния си дълг. Бе по-
четена паметта и на майор
Валентин Терзиев. Венци
бяха поднесени от името на
Президента на Република
България Румен Радев, Ми-
нистъра на отбраната Геор-
ги Панайотов, Началника на
отбраната адмирал Евтим
Евтимов, Командира на ВВС
- Генерал-майор Димитър
Христов Петров, областния
управител Васил Карапан-
чев, Общински съвет и Об-
щина град Добрич, Дружес-
твото на военноинвалидите,
Съюза на офицерите и сер-
жантите от град Варна, Ве-
тераните от 26 РАП, семейс-
тва и близки на загиналите
пилоти.

На 13 юни, около 13:00
часа, в град Добрич е
спрян за проверка лек ав-
томобил "Фолксваген", уп-
равляван от 28-годишна
жена. При последвалата
проверка на водача на
автомобила за употреба
на наркотични и упойва-
щи вещества, тестът отчи-
та положителен резултат.
Жената е задържан за
срок от 24 часа.

На 12 юни, около 14:55
часа, в град Добрич е
спрян за проверка мото-
пед, без регистрационна
табела, управляван от
неправоспособен 43-годи-
шен мъж. При последвала-
та проверка за употреба
на алкохол с техническо
средство, цифровата инди-
кация отчита наличието на
2,16 промила. Задържан е
за срок от 24 часа.

На 11 юни, около 17:35
часа, в град Добрич е из-
вършена проверка на 26-
годишен мъж. В хода на
проверката е установено
бяло вещество с тегло
0,25 грама, реагиращо на
амфетамин. Задържан е
за срок от 24 часа.

На 11 юни, около 12:00
часа, в град Балчик е из-
вършена проверка на 25-
годишен мъж. Установена
е таблетка с тегло 0,20 гра-
ма, реагираща на метаам-
фетамин. Мъжът е задър-
жан за срок от 24 часа.

На 11 юни, около 11:00
часа, в град Добрич е из-
вършена проверка на 32-
годишен мъж. В хода на
проверката е установена
суха тревна маса с тегло
1,96 грама, реагираща на
канабис. Задържан е за
срок от 24 часа. НДТ

112 НОВИНИ

На 11 юни Община Гене-
рал Тошево проведе заклю-
чителна пресконференция и
официална церемония по от-
криване на рекултивираното
депо по проект "Закриване
и рекултивация на общинс-
ко депо за неопасни отпадъ-
ци - гр. Генерал Тошево".
Безвъзмездното финансира-
не е на обща стойност 3 077
142,81 лв., осигурени от Опе-
ративна програма "Околна
среда" 2014-2020 г.

 Кметът на Община Гене-
рал Тошево Валентин Димит-
ров представи накратко ета-
пите и резултатите от изпъл-
нените проектни дейности, и
подчерта важността им от
гледна точка на опазване на
околната среда. На прескон-
ференцията присъстваха
екипът по проекта, предста-
вители на фирмата изпълни-
тел, институции, експерт от
Областен информационен
център-Добрич и жители на
града.

Проектът включва дейнос-
ти по рекултивация на съ-
ществуващо общинско депо
за неопасни отпадъци на об-
щина Генерал Тошево, кое-
то е разположено в земли-
щето на града, в кв. Пастир,

ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ
ТОШЕВО РЕКУЛТИВИРА
ДЕПО ЗА ОТПАДЪЦИ
ПО ЕВРОПРОЕКТ

на площ от 54 дка. Целта е
максимално да се ограничи
неблагоприятното въздейст-
вие върху околната среда
на натрупаните стари отпа-
дъци и да се намали вред-
ното им влияние върху поч-
вата, водите и въздуха.

 Чрез проекта старото об-
щинско депо за битови от-
падъци е рекултивирано и
закрито; намалено е нега-
тивното въздействие върху
почвата, въздуха, повърх-
ностните и подземни води;
прекратено е разпрашава-
нето на леките фракции от-
падъци; създадени са усло-
вия за контрол на процеси-
те, протичащи в тялото на
депото и въздействието му
върху околната среда.

 Официалната церемония
по откриване на обекта се
състоя на място в землище-
то на квартал Пастир, град
Генерал Тошево, където
кметът на община Генерал
Тошево Валентин Димитров,
неговият заместник Деян Ди-
митров и Николай Николов -
представител на строителния
надзор прерязаха лентата и
посадиха фиданки.

Областен информацио-
нен център - Добрич

Пиян шофьор самокатас-
трофира и паркира в край-
пътен имот в Добрич, съоб-
щават от полицията. На 12
юни, около 21:00 часа е по-
лучено съобщение за възник-
нало ПТП с лек автомобил
"Ваз", управляван от 39-годи-
шен мъж. На място е устано-
вено, че по ул. "Любен Стан-
чев", в посока ул. "Батовска"
в град Добрич, водачът губи

ПИЯН ПАРКИРА В КЪЩА

ЗАГИНАЛИ ВОЕННИ
ПИЛОТИ

Майор Петър Христов
Христакиев (пилот), майор
Андрей Данов Господинов
(щурман) и бордният стре-
лец сержант Кольо Димит-
ров Нинов- самолет Ил-28 -
21 януари 1966 г.

Подполковник Стойчо Ди-
мов Шопов (пилот), подпол-
ковник Илия Тодоров Стой-
чевски (щурман), борден
стрелец - сержант Лозан
Вълчев Николов - самолет
Ил-28У, 24 юни 1972 г.

Лейтенант Митко Стоянов
- самолет МиГ-15 - 5 септем-
ври 1977 г.

Александър Боянов (обу-
чаем) и Петко Петков (инст-
руктор) - самолет МиГ-21УС
- 5 септември 1979 г.

Росен Русев - самолет
МиГ-15 - 28 октомври 1980 г.

Трифон Фитев - самолет
МиГ-15, при полет от лети-
ще Каменец до авиобаза
Толбухин, машината пада до
село Жегларци, Добричко -
18 април 1983 г.

Евгени Младенов - само-
лет МиГ-21Ф-13, при полет от
летище Граф Игнатиево, па-
да над село Злокучене - 11
април 1985 г.

Преди откриването на па-
метната плоча, в концертна
зала "Добрич" тържествено
бе отбелязана 70-годишнина-
та от създаването на Авио-

база Добрич 26 РАП. "Този
ден е ден за спомен, ден на
паметта, ден на служителите
в 26-и разузнавателен полк.
Това са над 16 хил. военнос-
лужещи". Това заяви генерал-
лейтенант Иван Парапунов,
който е председател на ини-
циативния комитет, организи-
рал тържественото отбелязва-
не на годишнината. Честване-
то започна с едноминутно
мълчание в памет на военния
летец майор Валентин Терзи-
ев, който изчезна след нощ-
ни стрелби по време на уче-
нието край Шабла.

Сред официалните гости бя-
ха кметът на община Добрич
Йордан Йорданов, областни-
ят управител Васил Карапан-
чев, зам.-началникът на отб-
раната ген. лейтенант Цанко
Стойков и зам.-командирът на
ВВС бригаден генерал Петьо
Мирчев. "Авиобазата нямаше
да съществува без команди-
рите, офицерите, войниците и
военнослужещите. Всички,
дали своята младост и про-

контрол над МПС и преми-
нава през ограда на крайпъ-
тен имот. При инцидента ня-
ма пострадали. При послед-
валата проверка за употре-
ба на алкохол с техническо
средство, цифровата индика-
ция отчита наличието на 2,41
промила. Шофьорът е задър-
жан за срок от 24 часа. По
случая е образувано бързо
полицейско производство.

фесионализъм за за-
щита на най-важно-
то - Отечеството.
Опитите ни в пос-
ледните 4 години са
били насочени към
това да приберем
отново летището в
Добрич към нашата
администрация. Яс-
ната ни визия е от-
ново да възродим
дейността на авио-
базата. Вярвам, че
го заслужаваме,"
каза в тържествено-
то си слово кметът
на Добрич Йордан
Йорданов.

Офицерът от за-
паса покловник
проф. Димитър Не-
дялков  проследи ис-
торията на 26-и ра-
зузнавателен полк и разка-
за част от спомените си за
авиобазата в Добрич.

По време на тържеството
бяха наградени офицери от
резерва и ветерани.    НДТ

Следвайки световната тенденция за създаване на сгради
опазващи околната среда, фирма от Генерал Тошево ще раз-
работи собствен иновативен прототип, наречен Sollar Cot-
tage, изграден на принципа на сглобяема постройка от типа
"пасивна къща". Проектът е на стойност 167 122 лв., от които
150 410 лв. са осигурени от Оперативна програма "Иновации
и конкурентоспособност" 2014-2020 г, чрез Стратегията на Мес-
тната инициативна група "Балчик-Генерал Тошево".

Разработването на прототип на сглобяема, енергийно не-
зависима ваканционна къща "Sollar Cottage" значително ще
намали, както консумацията на ресурси, така и остатъчни-
те суровини или отпадъци. Прототипът ще редуцира нега-
тивното влияние на сградата не само върху природата, но и
върху обитателите. Сглобяемите бунгала, със своите енер-
гийни характеристики, ще покриват най-високите европейс-
ки стандарти за енергоефективност, ще съответстват на
стандарта "пасивна къща" и всички използвани материали
ще са 100% натурални, екологични и рециклируеми.

Иновативният елемент на Sollar Cottage се състои в уни-
калната система за производство, съхранение, мониторинг
и управление на електрическата енергия, необходима за
използването на сградата, която го прави енергийно авто-
номно и независимо от електрическата мрежа и напълно
екологична сграда с нулев въглероден отпечатък.

Smart бунгалото ще се състои от сглобяема, премествае-
ма дървена конструкция (къща/бунгало или др.), хибридна
фотоволтаична система и софтуер на мобилно приложение
за управление и мониторинг на потока от електрическа енер-
гия генериран от слънчевите колектори. За съхранение на
произведената електрическа енергия и с цел постигане на
енергийна автономност, в Smart бунгалото ще бъде интег-
рирана акумулаторна литиево-йонна батерия. Чрез мобил-
ното приложение потребителят ще има реална представа
какво е потреблението му и какво количество от нея се
акумулира в батерията, както и ще получава подробна ста-
тистка на генерираната и консумираната енергия.

Инвеститорът ще популяризира продуктовата и произ-
водствена иновация, като представи по атрактивен на-
чин функциите и основните характеристики на прототипа
"Smart бунгало". Планирано е участие на инженерни, тех-
нически и еко изложения, където да бъде предложен от
една страна, иновативният продукт, и от друга страна да
се популяризира територията на МИГ "Балчик-Генерал То-
шево" като изключително място за рекреация, отдих и
развитие на иновативни новосъздадени фирми.

Областен информационен център - Добрич

ДОБРУДЖАНСКА ФИРМА
РАЗРАБОТВА ЕНЕРГИЙНО
НЕЗАВИСИМА
ВАКАНЦИОННА КЪЩА

Апелативният съд във Вар-
на потвърди присъдата на
Добричкия окръжен съд, с
която двама подсъдими за
грабеж, придружен с убийс-
тво, ще бъдат лишени от сво-
бода за 20 години.

46-годишният Енчо А. и 26-
годишният Джанел А. са
признати за виновни за то-
ва, че на 27 декември 2018г.
вечерта в с. Сенокос, общи-
на Балчик, в съучастие от-
нели мобилен телефон на
стойност 42,84  от владение-
то на Георги М., като упот-
ребили сила и отнели живо-
та на пострадалия. Двамата
трябва да заплатят обезще-
тение от 310 хиляди лв. за
причинени неимуществени
вреди на наследниците му.

В деня на престъплението
братовчедите Енчо и Джанел
решили да търсят из селото
желязо. След като не наме-
рили подходящи предмети, се
насочили към дома на 79-го-
дишния Георги, за да открад-
нат ловната му пушка. Пен-
сионираният полицай обаче
усетил присъствието им и из-
лязъл пред къщата. Двамата
му нанесли множество удари.
Не намерили оръжието, но
Енчо откраднал мобилния те-
лефон. Внесли пострадалия в
къщата и избягали. Починали-
ят бил намерен на следващия
ден от роднина. Телефонът
бил използван със СИМ-кар-
та на името на Енчо. Апара-
тът бил у Джанел, който го ку-
пил от братовчед си за 20 ле-
ва и две бири. Веднага след
задържането си подсъдимите
направили самопризнания.

ПО 20 ГОДИНИ ЗА УБИЙЦИ
НА ПЕНСИОНИРАН ПОЛИЦАЙ

Производството пред
Апелативния съд беше обра-
зувано след жалби на  два-
мата, с искане за намаля-
ване на наказанията.

Безспорно установено е,
че смъртта на Георги М. е
настъпила вследствие нане-
сения побой. Доказано е и
присвоителното намерение,
с което подсъдимите са
влезли в имота му.

Варненският апелативен
съд прецени искането за на-
маляване на наказанията за
немотивирано. Изводът за
високата обществена опас-
ност на деянието се допълва
от жестокостта на побоя.
Въззивната инстанция акцен-
тира на това, че той е бил
нанесен на самотен възрас-
тен човек без възможност за
адекватна съпротива, в тъм-
ната част на денонощието, в
двора на къщата му, която
напуснал само за да разбе-
ре кой е отвън.

Двете съдебни инстанции
отчитат, че подсъдимите са
осъждани за предишни
престъпления. Въззивният
съд е съгласен с тезата на
Добричкия окръжен съд, че
всяко по-ниско наказание
би било несъответно на из-
вършеното, и поради това -
несправедливо занижено.

Апелативен съд - Варна
не намери основания за от-
мяна или изменение на пър-
воинстанционната присъда
спрямо подсъдимите за гра-
беж, придружен с убийство,
и я потвърди. Решението мо-
же да се обжалва пред Вър-
ховния касационен съд. НДТ
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МИНИСТЪРЪТ НА ТУРИЗМА И
ГЛАВНИЯТ ЗДРАВЕН ИНСПЕКТОР
ПОХВАЛИХА АЛБЕНА
Туристическите обекти в

България, в които персона-
лът е на 100 процента вак-
синиран, ще получават спе-
циални стикери, съобщи на
пресконференция в Албена
министърът на туризма доц.
Стела Балтова. Първият сти-
кер получи 5-звездният хо-
тел в Албена Маритим Па-
радайз Блу.

Албена е и първият курорт
в страната, който получава
специален стикер, подчерта
министър Балтова. Тя и
главният държавен здравен
инспектор доц. Ангел Кунчев
бяха на посещение в Албе-
на, за да проверят на място
мерките по опазване здра-

вето на персонала и турис-
тите. "Ние виждаме един от-
личен туристически продукт,
който отговаря на разбира-
нията ни, че трябва хармо-
нична среда за възстановя-
ване на сектор туризъм,
среда, сигурна за здравето
на всички, работещи в сек-
тора и която да осигури си-
гурен и спокоен летен сезон
на туризма в България", ка-
за министър Балтов.

Целта на тези специални
стикери е гостите да са ин-
формирани, че персоналът е
ваксиниран. Те ще позволя-
ват на туристическите обек-
ти да се рекламират по-ус-
пешно, че са безопасни при
привличането на гости.

В рамките на месец юни
ще бъдат ваксинирани око-

ло 70% от служителите на
курорта. В Албена е серти-
фициран собствен Център
за ваксинация, който функ-
ционира от месец април, ка-
то в него може да се вакси-
нира всеки при заявено же-
лание и след записване. Са-
мо за днешния ден са вак-
синирани 137 души. Сред тях
са и първите пристигнали
работници от Киргистан.

Към момента в Албена
има отворени 6 хотела с 1
856 гости, като близо 50% от
тях са чужденци, а именно
румънци, французи, чехи, ук-
раинци и други, съобщи тър-
говският директор на "Албе-
на" Маргита Тодорова, коя-
то посочи още, че до края
на седмицата туристите ще
бъдат близо 4 хиляди души.

НАД 500 КГ ОТ ДЕКАР ПШЕНИЦА
ОЧАКВАТ В ДОБРУДЖА

Добивите от пшеница в
област Добрич ще надхвър-
лят 500 кг от декар и ще бъ-
дат два пъти повече от ми-
налата година. Това прогно-
зира в Генерал Тошево
проф. д-р Иван Киряков, за-
веждащ отдел "Селекция на
зърнено-житни и бобови кул-
тури" в Добруджанския зе-
меделски институт, по вре-
ме на честването на 70 го-
дини от създаването на ин-
ститута. "На фона на ниски-
те температури през март,
знаете, имаше много голе-
ми опасения. Говорехме, че
листата са опърлени и пше-
ниците жълтеят. Та, на фона
от месец март, в момента
посевите са в отлично със-

тояние. Говоря за област
Добрич област, но и от раз-
говори с колегите, и в дру-
гите райони на страната по-
севите са много добри. Има-
ше известен проблем с жъл-
тата ръжда, и то тук, около
института край Генерал То-
шево. Земеделските произ-
водители успяха да се спра-
вят тази година. Наложи им
се направят трето третира-
не, заради болестите. То
рядко се налага, но тази го-
дина така стоят нещата.

Условията са много доб-
ри и се очаква добивите да
са двойно повече от мина-
лата година за област Доб-
рич. Разбира се, ако няма
поройни дъждове, силни бу-
ри, полягания на житото, ка-
то жънем, да не вали", каза
проф. Киряков и подчерта,
че говори за среден добив
от над 500 кг от декар за об-
ласт Добрич. "Говоря за
средни добиви, защото край
морето - в района на Шаб-
ла и Каварна, пшеницата
стана малко рядка. Това
опърляне оказа влияние
върху гъстотата на посеви-
те. Жътвата може би ще за-
почне след около месец -
около 10 юли, зависи от кли-
матичните условия. За раз-
лика от миналата година, ко-
гато започна на 25 юни и
свърши много бързо -  на 2
юли", допълни специалистът.

Тази година ДЗИ ще пред-
стави сортовете житни кул-
тури в 2 групи. В първата
група са сортовете, които
ще бъдат продавани - това
са 1 сорт твърда пшеница,
който е разпространен в
Турция, 4 сорта тритикале,
2 сорта ечемик - единият пи-
воварен, другият - фуражен.

Във втората група са сор-
тове, които са признати или
през тази година, или през
миналата година и в момен-
та са в начално семепроиз-
водство - тоест, ще излязат
на пазара след 2-3 години,
но е хубаво земеделците да
ги видят отсега и да знаят
за какво става въпрос, как-
то и няколко нови селекци-
онни линии. В тази група
влизат 4 нови сорта твърда
пшеница и 2 сорта тритика-
ле. Успоредно с това влизат
4 селекционни линии пшени-
ца, които се очаква да бъ-

дат признати през 21-22-а
година и една селекционна
линия тритикале.

"По отношение на бобови-
те култури, ще представим
4 основна сорта. Единият е
за двуфазно прибиране,
другите за директно приби-
ране. Между другото, аз съм
впечатлен от добруджанци.
Върнахме се сигурно 30 го-
дини назад. Много боб има
засят. Наистина. И се ока-
за, че хората не са забра-
вили как се отглежда боб",
заяви проф. Киряков.

"Нашият институт е един-
ственият производител на
слънчогледови семена, само
тук в страната се създават
линии, сортове и хибриди
слънчоглед", заяви доц. Га-
лин Георгиев, селекционер.

"През последната година
имаме нови признати хибри-
да - Клиър фийлд плюс хиб-
рида "Далена" и два конвен-
ционални - "Боги" и "Красе-
ла", като последният е ус-
тойчив на всички раси на
синята китка. Той е бъдеще-
то в производството на
слънчоглед, тъй като този
паразит е световен проблем
и все по-голям става в све-
товен мащаб. До преди ня-
колко години се търсеха
хербицидоустойчиви хибри-
ди, сега все по-често се тър-
сят устойчиви на синя кит-
ка. На нашите производите-
ли през следващата кампа-
ния ще предложим четири
хибрида - два клиър фийл
плюс - "Енигма" и "Далена"
и един експрес толерантен
- "Дара" и конвенционалния
"Красела". Те са много под-
ходящи за нашата страна с

вегетационен период 115 -
120 дни и са устойчиви на
засушаване. Като продук-
тивност по нищо не отстъп-
ват на вносните хибриди.
Ние много се доближаваме
до топ хибридите в световен
мащаб. Нашият потенциал
при една нормална година
и добра агротехника е 350 -
400 кг. Маслеността им е от
48 до 51%. Нашият институт
е единственият, който пред-
лага и родителски линии за
производство на хибридни

семена. Ще предложим и
едросеменния сорт "Фаво-
рит", който е подходящ за
директна консумация. Ос-
вен високата продуктив-
ност, нашите хибриди са
почти два пъти по-евтини
от вносните, а ако земе-
делският производител си
произведен семената, те
стават още по-евтини", ка-
за още доц. Георгиев.

На пресконференцията
присъстваха директорът на
ДЗИ доц. д-р инж. Илия
Илиев, специален гост бе
проф. д-р инж. Мартин Ба-
нов - председател на Сел-
скостопанската академия,
началниците на трите ос-
новни отдела в ДЗИ: селек-
ция на зърнено житните и
бобови култури, с ръково-
дител проф. Иван Киряков;
селекция на слънчоглед, с
ръководител доц. Георгиев
и отдел агротехника, с ръ-
ководител асистент Мария-
на Стоева.

"На наш съвет взехме вът-
решно решение да не уве-
личаваме цената на семена-
та, независимо, че нашите
семена са обвързани със
стоковата продукция, а тя се
очертава през тази година
да започне търговията от по-
рядъка на 15-20 процента по-
вече от м.г.", каза доц. д-р
инж. Илия Илиев, а именно:
850 лв./тон за базови семе-
на; 650 лв./тон за сертифи-
цирани семена; 550 лв./тон
за стокова продукция от се-
мепроизводни посеви; 50 то-
на семена бобови култури от
4 сорта фасул; 1,5-2 тона би-
ологичен фасул от сорт Ве-
жен; 10 тона леща. НДТ

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ
ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА С
ГЛАВНИЯ ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН
ИНСПЕКТОР ДОЦ. Д-Р А. КУНЧЕВ

Областният управител Ва-
сил Карапанчев проведе на
10 юни работна среща с
главния държавен здравен
инспектор доц.  д-р, д.м. Ан-
гел Кунчев, който бе на по-
сещение в курорта Албена.
Двамата обсъдиха актуална-
та обстановка по отношение
на спазване на противое-

пидемичните мерки и оси-
гуряване на нормално про-
тичане на активния летен
сезон. Коментира се и вак-
синационния процес, като
и двамата споделиха мне-
ние, че е необходима по-
всеобхватна кампания. В
хода на разговора се ко-
ментира и организацията

Добър туристически сезон
в България може да се реа-
лизира, ако всички курорти
последват примера на Албе-
на, каза доц. Ангел Кунчев -
главен държавен здравен
инспектор. Той посочи, че
на всички близо 20 хиляди
чуждестранни работници в
туристическия бранш в Бъл-
гария за летния сезон ще бъ-
де предложена безплатна
ваксинация.

Според Ангел Кунчев, все-
ки човек се интересува от
две неща в дадена държа-
ва: нивото на заболяемост
и имунизация. В Албена има
звена, които са на 100 или
близо до 100 процента вак-
синирани. Главният инспек-
тор посъветва работодате-
лите да вземат пример от
Албена.

Министерството на здра-
веопазването е потвърдило
желанието на страната ни
да бъде включена във Фонд
от 100 милиона евро за без-
платни тестове, каза още
доц. Кунчев. Той разясни, че
това се отнася както за PCR,
така и за бързите антигенни
тестове. Това ще позволи да
се осигури безплатно тест-
ване за всички влизащи или
излизащи от страната ни и
няма да доведе до допълни-
телни разходи сред туристи-
те. Основните пунктове ще
бъдат разположени на меж-
дународните летища в Со-
фия, Бургас и Варна. НДТ

Обсъдена бе актуалната обстановка във връзка със
старта на активния летен сезон, както и организация-
та и спазването на противоепидемични мерки по време
на предстоящите избори за народни представители

на предстоящите избори за
народни представители на
11.07.2021 г. и спазването
на противоепидемични мер-
ки в изборния ден.

Доц. Кунчев бе придру-
жен и от директора на Ре-
гионална здравна инспек-
ция Добрич д-р Светла Ан-
гелова, която заяви, че в
добро сътрудничество с об-
ластния управител и подк-
репата на другите институ-
ции ще бъдат взети всички
мерки за нормално проти-
чане както на изборния
процес, така и на активния
летен сезон в местата за
почивка по Добруджанско-
то Черноморие.

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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С разрешение на МОН, за 
първи път тази година се про-
веде Състезание по изоб-
разително изкуство „Лабо-
ратория за изкуство“. То е 
насочено към ученици от IV, 
V, VI, VII и X клас, разпреде-
лени в 5 възрастови групи. 
Заради Ковид-19, Областният 
и Националният кръг се про-
ведоха по места, а работите 

на участниците се изпращаха 
по пощата. За Националния 
кръг бяха класирани 11 деца 
от Добрич – 10 от СУ „Свети 
Климент Охридски“ и 1 – от СУ 
„П. Р. Славейков“.  

Голямата изненада се ока-
за Екатерина Вълчанова от 
СУ «П. Р. Славейков» -7 клас, 
която завоюва първото място 
във възрастовата си група. По-
ставената задача – Плакат за 
спортно събитие, се оказа го-
ляма изненада за участниците 
и не всички бяха подготвени 
за нея. При изготвянето на 
плаката трябва да се спазват 
точни критерии. Освен това, 
в Националния кръг има и 
теоретична част, свързана с 
учебния материал, която пред-
ставлява 30% от максималния 
брой точки.

Екатерина Вълчанова се 
занимава с рисуване от ранна 
детска възраст. За съжале-
ние, през последната година 
се отдаде повече на учебния 
материал по БЕЛ и матема-
тика, поради предстоящите 
НВО. Неин преподавател в СУ 
„П. Р. Славейков“ е г-н Велин 
Николов, а огромна помощ за 

последния кръг й оказа г-жа 
Мария Попова от СУ «Св. Кли-
мент Охридски».

Ето и класираните участни-
ци в състезанието „Лаборато-
рия за изкуство“:

Кристияна Станимирова 
Костадинова СУ «Свети Кли-
мент Охридски»- 4 клас, 2-ро 
място

Еда Айнур Адем СУ «Св. 

Климент Охридски» – 4 клас 
-  5-то място

Надежда Светлинова Тодо-
рова СУ «Св. Климент Охрид-
ски - 5 клас

Вая Василеу Нуси СУ «Св. 
Климент Охридски» - 5 клас

Кармен Веселинова Митева 
СУ «Св. Климент Охридски» 
- 6 клас

Наталия Йорданова Георги-
ева СУ «Св. Климент Охрид-
ски» - 6 клас

Екатерина Красимирова 
Вълчанова СУ «П. Р. Славей-
ков» -7 клас -1-во място

Радомира Емилова Момчева 
СУ «Св. Климент Охридски» – 
7 клас – 4-то място

Десислава Даниелова Йон-
кова СУ ,,Св. Климент Охрид-
ски» – 10 клас

Ана-Бел Гранда Каракашева 
СУ ,,Св. Климент Охридски» – 
10 клас

Анастасия Атанасова Гоче-
ва СУ ,,Св. Климент Охридски» 
– 10 клас

Награждаването на победи-
телите ще се проведе в края 
на месеца в училището-дома-
кин за област Добрич, СУ „Св. 
Климент Охридски“.      НДТ

Ансамбълът на СКХГ „Мик-
Гергана 90“ с треньор Йов-
ка Няголова се завърна от 
VII Международен турнир по 
художествена гимнастика и 
Приз Мария Петрова /4-6 юни/ 
с купа и сребърни медали.

Добричките грации Полина 
Велкова, Полина Митева, Мо-
ника Георгиева, Назар Денис, 
Деница Донева и Ивайла Мин-

чева представиха достойно 
Добрич със съчетанието с 
бухалки.

28 клуба от България, Ру-
сия, Израел, Австрия и Турция 
взеха участие в този толкова 
престижен турнир. Призът 
на името на Мария Петрова /
трикратна световна шампи-
онка, президент на техниче-
ския комитет на Европейската 
федерация по художествена 
гимнастика/ завоюва израел-
ката Соня Лейсман при же-
ните, а при девойките старша 
възраст – шампионката на 
България Никол Тодорова. 
Г-жа Няголова която бе и 
съдия на турнира, сподели, 
че е доволна от представя-
нето на гимнастичките, като 
се имат предвид условията, 
при които добричките моми-
чета тренират. „Участието 
ни се явява контролно преди 
Държавното първенство за 
ансамбли в края на месеца 
– каза тя. – Участвахме и на 
Международния турнир „Купа 
Левски“, където спечелихме 
купа и златни медали през 
месец май. Благодарим на 
всички, които ни подкрепят 
морално, защото знаят усло-
вията, при които тренираме в 
Добрич. Ние имаме подарени 

6 чифта бухалки от треньора 
на националния отбор на Бъл-
гария Весела Димитрова, с 
които българските момичета 
са били световни шампионки и 
са играли на световните поди-
уми. Това много ни задължава 
да се представяме добре и в 
бъдеще. За държавното пър-
венство сме заявили участие 
с 2 ансамбъла жени и един 

– девойки старша възраст. В 
Добрич единствено дамски 
клуб „Майчина грижа“ ни под-
крепя. Искрено с надявам Об-
щина Добрич да осигури зала 
на всички деца, които обичат 
художествената гимнастика“ 
– сподели развълнувана от 
успехите Йовка Няголова.

Нейните момичета участва-
ха и в държавния турнир „Цве-
тята на България“ /София – 4-6 
юни/. В престижното състеза-
ние участваха 29 клуба с над 
900 гимнастички - индивиду-
ално и ансамблово. „Истински 
празник на красотата, отлична 
организация на домакините – 
СК „Академик“, с президент 
г-жа Мариета Дукова“ – това е 
оценката на Йовка Няголова и 
на момичетата за състезание-
то. А ето и изброени купищата 
награди, които извоюваха 20-
те участнички в надпреварата 
от СКХГ „Мик- Гергана 90“:

Златни медали – ансамбъл 
жени – бухалки в състав: По-
лина Велкова Полина Митева, 
Моника Георгиева, Назар Де-
нис, Деница Денева.

Бронзови медали за ансам-
бъл девойки старша възраст 
в състав: Поля Радева, Йвай-
ла Минчева, Деница Донева, 
Женя Жекова, Ивелина Стоя-

нова - обръчи.
Бронзови медали за ан-

самбъл /2-3/ топки за Ивайла 
Минчева и Поля Радева.

Сребърни медали – съчета-
ние с обръчи – Тана Николае-
ва и Валентина Светлозарова 
/2-3/

Сребърни медали за компо-
зициите с ленти:

6-8 години: Надежда Ангело-
ва и Виктория Христова

7-10 години – сребърни ме-
дали с лента – Ивета Пантеле-
ева, Анна Христова, Теодора 
Валериева, Симона Дими-
трова, Иванина Жулиенова, 
Моника Андреева.

ИНДИВИДУАЛНО
Жени: 
* Полина Велкова – златен 

медал на топка, сребърен – 
бухалки 

* Полина Митева – сребърен 

на обръч
* Моника Георгиева – брон-

зов медал, лента
Девойки старша възраст
* Деница Донева - златен 

медал на лента
* Бронзови медали на обръч 

за Женя Жекова и Ивелина 
Стоянова

Девойки младша възраст
* 2 златни медала за Ивета 

Пантелеева – на лента и без 
уред

* Златен медал на бухалки 
за Ана Христова

* Сребърен медал на обръч 
за Теодора Валериева

Девойки младша възраст до 
10 години

* 2 златни медала на обръч 
и бухалки за Виктория Тоне-
ва, която живее в Кипър и се 
състезава на добричкия клуб

* Златен медал на без уред 
за Моника Андреева

Успешен дебют направиха 
и гимнастичките, които се 
състезаваха в категория „не-
картотекирани“:

* Златен медал за Иванина 
Жулиенова, сребърен – за Си-
мона Димитрова и бронзов за 
Виктория Христова – без уред.

Отлично се представи и 
най-малката ни участничка 
– 6-годишната Надежда Анге-
лова, която спечели 2 златни 
медала – на лента и без уред

Отлични деца, отлични роди-

тели. Благодарим от сърце на 
дамски клуб „Майчина грижа“! 
– каза още Йовка Няголова.

А ние от НДТ от сърце же-
лаем на талантливите гимнас-
тички успешно представяне на 
държавното първенство и още 
купища медали. И най-вече – 
да са здрави и да продължат 
да тренират с ентусиазъм и да 
прославят добричката школа 
по художествена гимнастика 
не само у нас, а и на турнири 
извън пределите на страната 
ни! 

Б о р и с л а в 
Р а д о с л а -
вов Борисов 
( А н г л и й с к и 
език); 

Фердание 
Д ж о ш к у н 
Сали (Биоло-
гия и здравно 
образование)

П Г Т О 
„ДОЧО МИ-
ХАЙЛОВ“

В  П Г Т О 
„Дочо Михай-
лов“ крачат 
уверено по 
пътя на про-
фесионално-
то развитие, 
с л е д в а й к и 
мечтите си. 
Тук  се обуча-
ват ученици 

по четири професии: „Техник 
по автоматизация“, „Оператор 
в производството на облекло“, 
„Електромонтьор“, „Монтьор 
на селскостопанска техника“. 
Залагаме на иновативни мето-
ди в обучението и високо ква-
лифицираната професионална 
подготовка.

Средният успех от матурата 
по Български език и литерату-
ра за 26-те ученици, успешно 
издържали изпита е 4,29. От-
личните оценки са четири - на 
Деница Руменова, Любослав 
Димитров, Николай Петров и 
Есен Шукри.

Деница Руменова по же-
лание се яви на матура по 
английски език и има успех 
отличен 5,80. Така тя доказа 
на преподаватели и съучени-

ци, че сериозната мотивация 
определя нивото на успехите.

Втора матура за учениците 
от професионалната гимназия 
е държавният квалификацио-
нен изпит по професията.  
Средният успех от изпита 
по професия „Техник по ав-
томатизация“ е много добър 
4,86, с шест отлични оценки 
– на Деница Руменова, Езги 
Неждет, Есен Шукри, Есра 
Исмаилова, Йоана Димитрова 
и Камер Кемал. По професия 
„Оператор в производството 
на облекло“ е мн. добър 4,50, с 
две отлични оценки на Бурчин 
Христова и Есин Юсеин. По 
професия „Електромонтьор“  е  
мн. Добър 4,70, с една отлична 
оценка на Николай Найденов. 
По професия „Монтьор на 
селскостопанска техника“  е 
Добър 4,29.

Тридесет и четири ученици 
получават свидетелство за 
професионална квалификация,  
двадесет и шест получават ди-
пломи за средно образование. 

Изпращането на Випуск 
2021 ще е на 21 .06.2021 год. в 
двора на училището

Абитуриентския си бал две-
те училища ще отпразнуват на 
26.06.2021 г.

Пожелаваме на всички мо-
мичета и момчета да бъдат 
приети в университетите, кои-
то желая, да получат най- до-
брото образование и да се ре-
ализират успешно! България 
разчита на младите! – казват 
от ръководството на Община 
Тервел, където заслужено се 
гордеят с успехите на своите 
деца.

е отличен 5,51, по Цикъл „Фи-
лософия“ е мн. добър 4,67, 
по История и цивилизация е 
мн. добър 4,92. Като предпо-
читания за втора матура:  4 
ученика са избрали История 
и цивилизация, 4- Английски 
език, 5- Биология и здравно 
образование, 8- цикъл Фило-
софия. 

Отличниците от матурите 
са: 

Анна-Мария Бориславова 
Колева (БЕЛ); 

Виктория Руменова Велико-
ва (БЕЛ); 

Иванина Стоянова Денева 
(История и цивилизация); 

Ерай Селяйдин Шабан (Ци-
къл „Философия“); 

Виктория Руменова Велико-
ва (Английски език); 

СУ „ЙОРДАН ЙОВКОВ“
На 22 юни СУ „Йордан Йов-

ков“ в Тервел ще изпрати 
последния випуск ученици, 
завършващи така наречено-
то общо образование. След 
въведените промени със За-
кона за предучилищното и 
училищното образование, от 
2016/2017 г. в училището е 
въведен профил „Софтуерни и 
хардуерни науки“ със срок на 
обучение 4 години. 

Тази учебна година се раз-
делят с 23 ученици, които 
достойно се представиха на 
матурите по БЕЛ и втората 
матура по желание. Средният 
успех от матурата по БЕЛ 
е добър 4,35, по Биология и 
здравно образование е мн. 
добър 4,57, по Английски език 

Студио за поп-рок певци 
„Сарандев“ при Младежки 
център – Добрич с вокален 
педагог Елена Карабельова 
представя своите изпълни-

тели в два последователни 
концерта. 

Първият, на малките „саран-
девци“, се проведе в края на 
миналата седмица – на 11 юни, 
и събра многобройна публика. 

След повече от година лип-
са на концертни изяви, мла-
дите таланти бяха особено 
развълнувани от появата си 
на сцената. Зрителите в за-
лата се насладиха на много 

въздействащи и емоционални 
изпълнения, и аплодираха 
горещо всички млади певци. 

Следващият концерт на Сту-
дио „Сарандев“, в който ще се 

изявят „големите“  - изпълните-
лите над 15 годишна възраст, 
ще се състои днес /15 юни/ от 19 
часа,  също в концертната зала 
на Младежки център. В него ще 
се представят 25 индивидуални 
изпълнители и 4 дуета. Участие 
ще вземе и клубът за K-pop 
танци “Illusion” при Младежки 
център.

Билетите за концерта вече 
са разпродадени.

КАТЯ ВЪЛЧАНОВА ОТ СУ "СЛАВЕЙКОВ" 
С ПЪРВО МЯСТО ОТ СЪСТЕЗАНИЕ ПО 
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

ТЕРВЕЛСКИТЕ ЗРЕЛОСТНИЦИ - С МНОГО ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ ОТ МАТУРИТЕ 

ПЕВЦИТЕ НА СТУДИО "САРАНДЕВ" -
ОТНОВО НА СЦЕНАТА

КУПИЩА МЕДАЛИ ЗА ТАЛАНТЛИВИТЕ 
СЪСТЕЗАТЕЛКИ ПО ХУДОЖЕСТВЕНА 
ГИМНАСТИКА ОТ СКХГ "МИК - ГЕРГАНА 90"
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Балчиклията Валентин
Андреев спечели сребърен
медал на Балканския шам-
пионат по лека атлетика за
юноши и девойки под 20 го-
дини, който се проведе в
Истанбул. Състезателят на
СКЛА Черно море-2005 ста-
на втори на чук със 76.99
метра,информира atletikabg.

Ясна Петрова спечели
титлата в бягането на 3000
метра. Тя взе златото с
9:46.10 минути и покри нор-
матива от 9:48.20 минути за
участие на Европейско
първенство в същата въз-
растова група в Талин (Ес-
тония) през юли. Георги
Христов финишира втори в
спринта на 100 метра за
10.52 секунди, което също
е покрит норматив за Ев-
ро 2021 в Талин (10.58 се-
кунди). Вицешампион ста-
на Димитър Ташев, който
спечели сребро на троен

СРЕБРО ЗА ВАЛЕНТИН АНДРЕЕВ
НА БАЛКАНИАДАТА В ИСТАНБУЛ

Ботев (Пловдив) има нов
треньор на вратарите. Ста-
ва дума за добричлията
Дилян Илиев, който през
изминалия сезон бе нас-
тавник в завърналия се в
елита Пирин (Благоевград),
информира Sportal.bg. В
продължение на 5 години
Дилян Илиев е работил в
германски отбори, преми-
нал е през Обернюланд,
Ерцгебирге Ауе, Кемниц,
Фрайбургер и Халешер, а
през 2018 година работи в
спортния център Кайзерау
в програмата за развитие
на млади и талантливи вра-
тари в националните гар-
нитури от U15 до U21 на
Германия.

Дилян Илиев е юноша на

ДИЛЯН ИЛИЕВ Е НОВИЯТ ТРЕНЬОР
НА ВРАТАРИТЕ В БОТЕВ (ПЛОВДИВ)

Ансамбълът на България
спечели златен медал на
пет топки и сребро на три
обръча и два чифта бухал-
ки на финалите на отдел-
ните уреди на 37-ото Евро-
пейското първенство по ху-
дожествена гимнастика
във Варна. Момичетата на
Весела Димитрова окичи-
ха златото на гърдите си,
след като получиха оценка
от 47.500 точки, като оста-
виха зад себе си гимнас-
тичките на Русия (45.250
точки). С бронзовите меда-
ли на 5 топки е съставът
на Израел с 46.150.

Ансамбълът ни в състав
Симона Дянкова, Лаура
Траатс, Мадлен Радукано-
ва, Стефани Кирякова и
Ерика Зафирова изигра
много силно композицията,
поставена по микс от му-
зика с народни мотиви на
Елица и Стунджи.

Националките ни успяха
бързо да се съвземат след

ЗЛАТО И СРЕБРО ЗА АНСАМБЪЛА НИ
ВЪВ ВАРНА

скок с 15.11 м. Съотбор-
никът му от Сливен Мар-
тин Точев е бронзов ме-
далист в тази дисциплина
с 15.06 м. Изабела Соко-
лова успя да вземе брон-
за на 100 м с препятствия
с 14.09 сек. а Пламена
Миткова е трета на скока

Добруджа, а през годините
е играл за Сейнт Труиден,
Обернюланд, Ерцгебирге
Ауе, Кемниц, Фрайбургер.

АНГЛИЯ НАПРАВИ ТОВА, КОЕТО
НИКОГА НЕ СЕ БЕШЕ СЛУЧВАЛО

Англия победи Хърватия
с 1:0 на "Уембли" в първия
двубой от битката в група
D на Евро 2020. Рахийм
Стърлинг вкара единстве-
ното попадение в 57-ата
минута, хвърляйки в екстаз
22 500 фенове на "трите лъ-
ва". Това бе историческа
първа победа на англича-
ните в откриващ мач на ев-
ропейско първенство.

Двата отбора играха на
полуфинала на Мондиал
2018, като хърватите успя-
ха да изтръгнат победата
след продължения. След
това "трите лъва" взеха
частичен реванш за това
поражение в полуфинала от
турнира Лига на нациите
през ноември същата годи-
на, когато спечелиха с 2:1.

Още в шестата минута
домакините организираха
много скоростна атака,
при която само късметът
им обърна гръб. Стърлинг
изнесе много бързо топка-
та през центъра, след кое-
то намери Фодън отдясно.
Талантът на Манчестър Си-
ти стреля добре към далеч-
ния ъгъл, но топката срещ-
на гредата. Малко след то-
ва и стражът на гостите
трябваше да се намесва,
след като Калвин Филипс
стреля от въздуха от гра-
ницата на наказателното
поле. Топката тупна в зе-
мята и стана трудна, но Ли-
вакович се справи. Хърва-
тите изпитваха сериозни
затруднения в тези минути
да изнесат играта в поло-
вината на ентусиазирани-
те англичани. "Ватрените"
поуспокоиха играта след
22-ата минута и дори в 27-
ата стигнаха до добър
шанс. Центриране на Вър-

салко отдясно бе пропусна-
то от Ребич и така топката
стигна до Перишич, който
обаче стреля много неточ-
но от около 18 метра. Две
минути преди почивката Ан-
глия получи възможност да
изпълни пряк свободен
удар точно пред границата
на наказателното поле,
след като Сърлинг отново
се откъсна на скорост и Ча-
лета-Цар си помогна с ръ-
ка. Трипиър обаче стреля
право в стената.

Хърватия започна малко
по-добре второто полувре-
ме и в първите десетина ми-
нути имаше игрово предим-
ство, но без да стига до го-
лови положения. Вместо то-
ва англичаните вдигнаха
рязко темпото в 57-ата ми-
нута. Голямата заслуга бе
на Филипс, който получи от
Уокър, напредна, огледа се
и изведе Стърлинг зад отб-
раната на хърватите. Вър-
салко се опита да блокира,
но не достигна до топката.
Стърлинг стреля и въпреки
че Ливакович докосната
кълбото, то влезе във вра-

предходния неуспешен
ден в многобоя, в който
останаха без медал. В
последния състезателен
ден се представиха изклю-
чително убедително, зас-
лужавайки напълно качва-
нето си на почетната стъл-
бичка, информира БНТ.

Преди излизането на ки-
лима за второто съчета-
ние (3 обръча и 2 чифта
бухалки) момичетата ни

Най-добрият български
състезател в скока на ви-
сочина Тихомир Иванов
спечели международен
турнир в Женева . Финалис-
тът на Олимпийските игри в
Рио де Жанейро през 2016
година триумфира в надпре-
варата с постижение от 2.28
метра, което е лично за се-
зона за него. Той се справи
с тази височина от първи
опит. Преди това възпитани-
кът на Георги Гетов преодо-
ля от първи опити 2.10 м,
2.15 м, 2.20 м и от втори 2.25
м. Иванов атакува и олим-
пийския норматив от 2.33
метра, но направи три греш-
ки. Личният рекорд на бъл-
гарина на открито е 2.31 м
от Световното първенство в
Лондон през 2017 г.

Втори също с 2.28 м, но
преодолени от трети опит,
се нареди световният шам-
пион от Осака 2007 Доналд
Томас (Бахама), който съ-
що прави опити на 2.33 м.
Третото място в сектора
зае италианецът Марко
Фасиноти с 2.25 м.

ТИХОМИР ИВАНОВ СПЕЧЕЛИ ТУРНИР
В ЖЕНЕВА

дължина с 6.00 м. С бронз
се окичиха още Божидар
Саръбоюков на скок дъл-
жина със 7.31 метра, както
и щафетата на 4 по 100
метра в състав Тодор Тодо-
ров, Ивайло Иванов, Алек-
сандър Евтимов и Георги
Христов с 42.45 секунди.

тата му. Само четири ми-
нути след това домакини-
те имаха шанс да удвоят
преднината си. Маунт цен-
трира много добре отляво,
а Кейн се засили да засе-
че на далечната греда, но
Чалета-Цар блокира в пос-
ледния момент. Голмайс-
торът на Тотнъм се удари
лошо в страничния стълб
и получи лекарска помощ,
но след това се завърна
на терена.

В 65-ата минута най-сет-
не и хърватите стигнаха до
възможност. Удар на Ко-
вачич от далечна дистан-
ция бе блокиран, след ко-
ето Ребич получи шанс да
стреля, но прати топката
встрани от целта. В след-
ващите минути Маунт и
Стърлинг пропуснаха по
още една добра възмож-
ност за Англия, след като
стреляха над вратата. Хър-
ватия не успя да наложи
някакъв натиск до края и
заслужено англичаните се
поздравиха с първи успех
на Евро 2020, за което
имат големи амбиции.

Има пробен период и в
Левски. Изиграл е 21 сре-
щи за юношеския нацио-
нален отбор по футбол.

трябваше да изчакат, дока-
то бъде преразгледана
оценката на Азербайджан
заради подадена контеста-
ция. Златото на този уред
е за отбора на Израел с
46.150, а бронзът - за Ита-
лия с 43.375. Грациите на
Русия допуснаха изключи-
телно груба грешка, с го-
нене на обръч извън кили-
ма, което ги остави на 5-а
позиция с 40.550 точки.

За първи път в история-
та на "Откритата ера" един
тенисист регистрира поне
два триумфа на всеки
един от турнирите от "Го-
лемия шлем" - Новак Джо-
кович! Ноле направи де-
бютния в кариерата си об-
рат от 0-2 сета изостава-
не в битка за "мейджър"
трофей, за да подчини
борбения Стефанос Цици-
пас с 6:7(6), 2:6, 6:3, 6:2,
6:4 за 4 часа и 12 минути
висококачествен тенис.

ДЖОКОВИЧ СТАНА ПЪРВИЯТ С ПОНЕ ДВЕ ТИТЛИ ОТ ВСИЧКИ "ШЛЕМОВЕ"
Джокович превъртя тени-

са не защото стигна до 19-
ата си титла от "Големия
шлем", а именно защото
постигна мечтата на всич-
ките си колеги от 1968 годи-
на насам. През 2009-а Ро-
бин Сьодерлинг елиминира
Краля на клея - Рафа Надал,
но отстъпи на Роджър Фе-
дерер в битката за титлата,
а самият Джокович след ус-
пеха си над Матадора през
2015-а трябваше да прекло-
ни глава пред Стан Ваврин-

ка. Ето че сега Джокера за-
върши с триумф най-слож-
ната кампания в спорта и
има сериозен аргумент пред
двамата си велики съперни-
ци в нестихващия спор "кой
е най-велик".

За първи път от 2004 го-
дина имаше петсетов финал
в Париж, а за последно и
тогава станахме свидетели
на обрат от 0-2 сета - тога-
ва в изцяло аржентинска
битка Гастон Гаудио надде-
ля над Гийермо Кория.
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НА ДОБЪР ПЪТ, СЛАВЕЙКОВЦИ! ДЕНИСЛАВА, СИМОНА И МАРТИН ОТ СТУДИО "САРАНДЕВ" -
ИЗБРАНИ ДА ПРЕДСТАВЯТ НОВА АВТОРСКА ПЕСЕН В 
"ДЕТСКА МЕЛОДИЯ НА ГОДИНАТА" 2021

КУЛТУРНИ АКЦЕНТИ
15 юни, 09.00 ч. – 10.00 ч., 11.30 ч. – 12.30 ч.
16 юни, 11.30 ч. – 12.30 ч.
17 юни, 09.00 ч. – 10.00 ч. - Художествена галерия – Добрич.

Лятна работилница за въображение. Организатори: Художест-
вена галерия – Добрич, СУ „П. Р. Славейков“.

14 юни – 18 юни, 09.00 ч. – 17.00 ч., Народно читалище „Йор-
дан Йовков – 1870 г.“ Летен детски център за игри и забавления 
„Млад възрожденец“. Организатор: Народно читалище „Йордан 
Йовков – 1870 г.“

14 юни – 18 юни, по предварителна заявка, Регионален ис-
торически музей – Доабрич. Лято в музея 2021 - Занимания с 
деца с цел опознаване на културното наследство на родния 
край. Организатор: Регионален исторически музей – Добрич.

15, 16 и 17 юни, 10.00 ч. – 12.00 ч., Регионална биаблиотека 
„Дора Габе“, Интерактивна зала. Летен детски клуб „Играй и 
учи” за пълноценно и забавно прекарване на свободното време 
на децата. Организатори: Регионална библиотека „Дора Габе“.

15 юни, 18.00 ч., Концертна зала „Добрич“. Юбилеен концерт 
„120 години бъдеще за песента“ на Хор „Добруджански звуци“. 
Диригент Елвира Пастърмаджиева. Солисти: Галина Велико-
ва, Атанас Атанасов, Паско Ташев, Радослав Радев, Мартин 
Кръстев. На рояла Радостина Гроздева-Кръстева. Организатор: 
Община град Добрич.

15 юни, 19.00 ч., Младежки център – Добрич, Концертна 
зала. Концерт II на изпълнители от  Студио за поп-рок певци 
„Сарандев“ при Младежки център – Добрич. 

13.00 ч., СУ „Св. св. Кирил и Методий“. Неформално обуче-
ние „Финансова грамотност”. Организатор: Младежки център 
– Добрич.

15 юни, 20.00 ч., Летен театър – Добрич. Концерт „Старо 
имане“ на Ансамбъл „Пирин“. Организатор: ЧИА

16 юни, 18.00 ч., Младежки център – Добрич. „Майсторски 
клас – акордеон“ – гала програма с участието на Пламен Ди-
митров – преподавател в Национално училище за фолклорни 
изкуства „Филип Кутев“ – Котел. Организатор: Народно чита-
лище „Йордан Йовков – 1870 г.“                                          НДТ

Поредният славейковски 
випуск потегли по широкия 
житейски път. Млади, ентуси-
азирани, мечтаещи, момче-
тата и момичетата от випуск 
2021 получиха своите свиде-

телства за зрелост на въл-
нуваща и уютна церемония в 
двора на училището. Успеш-
ният старт беше белязан от 
добрите резултати, постигна-
ти на матурите.  Независимо 
от перипетиите на онлайн 
обучението, зрелостниците 
ни продължиха традицията 
на успешните славейковци от 
чуждоезиковия профил - шест 
отлични оценки на ДЗИ по 
английски език и много добри 

оценки на другите изпити. 
Трима са отличниците на ви-
пуска – Натали Колева, Кало-
ян Коев и Сълзина Ивайлова. 

Изпълнени с безброй при-
ятни емоции и трепетни очак-

вания, абитуриентите поеха в 
ръце мечтаните дипломи под 
аплодисментите на учители и 
приятели и споделиха своите 
вълнения от предизвикател-
ствата, които ги очакват. 
Пътят на всички ни е раз-
личен ... Някои пътища са 
равни, други стръмни. Някои 
с повече завои и трудности, 
други - по-лесни и приятни. 
Важното е да имаш посока, 
която всеки един от тях е 

открил през годините, прека-
рани в училище.  

С мили, напътствени думи 
към абитуриентите се обърна 
директорът на училището, г-н 
Георги Георгиев, пожелавай-

ки на младите хора смело да 
вървят напред и да покоряват 
своите върхове. 

Финалът на емоционалната 
церемония постави едно ново 
начало в живота на зрелост-
ниците – начало, което зависи 
от техния собствен избор. 
Крачете уверено по своя път. 
Поставяйте си високи цели 
и ги постигайте. Вярвайте. 
Следвайте мечтите си. На 
добър час!

С вернисаж на 17 юни (чет-
въртък) от 16:00 до 18:00 ч. Ху-
дожествена галерия – Добрич 
представя изложба фотогра-
фия на Стефан Илиев Стефа-

нов. Роден е на 28 април 1964 
г. в Добрич. Дългогодишен 
графичен дизайнер във в-к 
„Добруджанска трибуна“, ав-
торът оформя визуалния облик 
на вестника и подбира снимки 
от най-значимите обществени 

събития в града и региона. В 
периода 1985-1992 г. участва 
в изложбите на Дружеството 
на художниците в Добрич, 
Международното биенале на 

г р а ф и -
ката във 
Варна и в 
национал-
ни излож-
би. През 
последни-
те години 
а в т о р ъ т 
се е пос-
ветил на 
художест-
в е н а т а 
фотогра-
фия. В на-
стоящата 
е к с п о -
зиция са 

включени 34 черно-бели и 
цветни фотографии, в които 
присъстват любимите му теми 
– животът и смъртта, музика-
та, животните, морето. 

Екип на Художествена 
галерия - Добрич 

В края на миналата седмица 
на Фейсбук страницата на На-
ционалния фестивал „Детска 
мелодия на годината“ бяха 
обявени 14-те песни, допусна-

ти до участие в 4-тото издание 
на фестивала и техните из-
пълнители (солисти и вокални 
формации), избрани да ги 
представят. За втора поредна 

година сред избраните деца 
има представители на Студио 
„Сарандев“ при Младежки 
център – Добрич. През 2020-
та Ванина Григорова имаше 
шанса да реализира студиен 
запис и видеоклип на песента 
„Един за друг“ на композитора 
Минко Ламбов. 

Тази година щастливците 
са Симона Тодорова, Денис-
лава Димитрова и Мартин 
Стоянов. Те тримата, заедно 
с Мартин Сиромахов от Русе, 
ще сформират квартет и ще 
представят новата песен „На-
рисувай звезда“. Автор на те-
кста и музиката на песента е 
Биляна Ангелова – музикален 
продуцент в БНР, автор на 
песни за известни имена на 
българската поп музика като 
Маргарита Хранова, Мариана 
Попова, Миро и др.

За Мартин, Симона и Денис-
лава от Студио „Сарандев“ те-
първа предстои да разучават 
песента на Биляна Ангелова, 
за да я подготвят за студиен 
запис.

А на Ванина предстои учас-
тие в Гала концерта на „Дет-
ска мелодия на годината“ 
2020, който ще се състои на 4 
юли в хотелски комплекс „Ка-
лиакрия Ризорт“. Събитието 
има за цел да излъчи песента 
победител за 2020-та година. 
Един от членовете на детското 
жури ще бъде и Мартин Сто-
янов от Студио „Сарандев“, 
след като получи специална 
покана от Директора на фес-
тивала Надя Ботева.

В рамките на седмица Ок-
ръжният съд в Добрич по-
срещна  възпитаници на три 
училища в града. В Съдебната 
палата гостуваха десетокла-
сници от Професионалната 
гимназия по аграрно сто-
панство, ученици от седмите 
класове на Частно основно 
училище „Мария Монтесори“ 
и петокласници от Средно 
училище „Св. св. Кирил и Ме-

тодий“. В срещите с децата и 
младежите се включиха съди-
ите Милена Хараламбиева и 
Калиптен Алид, съдебният по-
мощник Венцислава Печанска 
и системният администратор 
Тодорка Маринова. 

На достъпен език, съобра-
зен с възрастта на учениците, 
лекторите говориха за разде-
лението на властите според 
Конституцията на Република 
България, структурата и функ-
циите на съдебната власт, видо-
вете съдилища и делата, които 
се разглеждат в тях. Разяснено 
беше кои са участниците в 
съдебния процес, какви са 
задълженията на съдията, про-

курора, адвоката,  какви нака-
зания могат да бъдат налагани 
според нашето законодател-
ство. Внимание бе отделено на 
начина, по който се формират 
съдебните състави и ролята на 
съдебните заседатели в наказа-

телния процес.
На обсъждане бяха поста-

вени въпроси, свързани с 
безопасното използване на 
интернет, вредата от употре-

ба на наркотични вещества и 
престъпленията, свързани с 
наркотици. Учениците искаха 
да научат каква е разликата 
между кражба и грабеж, и 
какво е условно осъждане. 
Децата питаха още как ма-
гистратите преценяват дали 
подсъдимите и свидетелите 
лъжат, какво е неизбежна 
отбрана, носят ли наказателна 
отговорност малолетните.

В първите си посещения в 
съдебна зала учениците имаха 
възможност да облекат съдий-
ски тоги и да разиграят импро-
визирани съдебни процеси. 

Срещите бяха организирани 
в рамките на Образователната 
програма „Съдебната власт 
- информиран избор и граж-
данско доверие. Отворени 
съдилища и прокуратури“, в 
която Окръжният съд участва 
за поредна година.

Всички ученици получиха 
издание на Конституцията на 
България и информационни 
брошури.

През изминалата седмица 
(07-11 юни) ученици и учители 
от Гимназия „Райко Цончев“ 
се включиха в последната 

мобилност, проведена във 
виртуална среда, по проект 
Save the future not only today 
(2018-1-CZ01-КА229-048026_4), 
съфинансиран по програма 
Еразъм +, Ключова дейност 
2, „Стратегически партньор-
ства“. В него си партнират пет 
училища от Чехия, Румъния, 
Латвия, Турция и България. 
Координатор на проекта е 

училището от Чехия.
Домакин на виртуалната мо-

билност бе партньорското учи-
лище от Фокшани, Румъния. В 

р а м -
к и т е 
н а 
п е т 
д н и 
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включиха в множество дейнос-
ти, свързани с темата на про-
екта, сред които: работилница 
за изработване на моливници 
от пластмаса, стъкло, хартия 
или метал; работилница за 
създаване на акростих по 
зададена дума (природа, ре-
циклиране и др.); работилница 
за изработване на постери за 

отбелязването на Световния 
ден на океаните (8 юни) и 
други. Бяха споделени и любо-
питни моменти от културата и 
обичайте на домакините. Уче-
ниците от всяка страна бяха 
подготвили и заснели видеа с 
характерна фолклорна песен,  
които бяха представени по 
време на мобилността.

Сред основните цели на 
проекта са: повишаване на 
осведомеността на учениците 
за проблемите, свързани с 
околната среда, природата, 
чрез запознаване с възмож-
ностите за рециклиране и 
ефективното използване на 
енергия; самоусъвършенст-
ване на участниците, чрез 
работа и комуникация с техни 
връстници, намирайки инова-
тивни, творчески начини за 
рециклиране; признаване на 
необходимостта от приемане, 
толерантност, хармония и 
уважение към други култури; 
подобряване на езиковата, 
дигиталната и междукултурна 
компетентност.

ЖИВОТЪТ ВЪВ ФОТОГРАФИИТЕ 
НА СТЕФАН СТЕФАНОВ

УЧЕНИЦИ ОТ ТРИ УЧИЛИЩА В ДОБРИЧ ПОСЕТИХА ОКРЪЖНИЯ СЪД 

УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ ОТ ПЕТ ДЪРЖАВИ ВЗЕХА УЧАСТИЕ В ПОСЛЕДНА 
МОБИЛНОСТ ПО ПРОЕКТ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
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Д-р Милена Драганова
Горанова

специалист "Вътрешни 
болести“ и "Кардиология“ 

медицински прегледи в медицински център "Вива Фе-
никс“ - Добрич и домашни прегледи. GSM 0899032082

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  МЯС-
ТО  В ГР.  КАВАРНА 
695 КВ. Намира се  на  
България 44 А, ТЕЛ. ЗА  
ВРЪЗКА  : 0884211707. 
 6-10

ПРОДАВАМ  КЪЩА  
С ДВОР  1480 КВ. В 
С.  ТЕЛЕРИГ  ОБЛ. ДО-
БРИЧ. ТЕЛ . ЗА  ВРЪЗ-
КА: 0895463948.  
 6-10

Продавам  място  в гр. 
Каварна - 700 кв. м, на-
мира се  на „България“ 
44 „а“, тел. за  връзка: 
0884211707л 3-5

Продавам  къща  в 
с.  Телериг  обл. До-
брич, тел. за  връзка: 
0895463948л 3-5

Продавам къща с 
дворно място от 1.5 дка 
в с. Малка Смолница. 
Тел. 0886 402379. 3-5

Продавам 3.5 дка нива 
в с. Малка Смолница. 
Тел. 0886 402 379. 3-5

ПРОДАВАМ 350 кв.м 
овощна градина в с. 
Плачи дол. За контак-
ти: 058/ 834317; 0877 
834317. 5-5

ПРОДАВАМ дворно 
място 1200 кв.м. в Гаази 
баба. Цена по договаря-
не. Тел.: 0886 762 469. 
19-20

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

**КУПУВА

КУПУВАМ ЗЕМЕ-
ДЕЛСКА земя в Ло-
вешка и Плевенска 
области. Купува части 
от неразделени, неу-
редени и спорни имо-
ти. Тел. 0886 733 429

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

КУПУВАМ ГАРСО-
НИЕРА "Дружба" 2, 
"Дунавите" или Град-
ски парк. 

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

ЗАМЕНЯМ

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

ПОД НАЕМ

ДАВАМ ПОД НАЕМ 
ДВУСТАЕН, обзаведен 
апартамент, етж 2. Тел. 
0899 732 010. 1-10

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

ДАВАМ под наем об-
заведен и функциони-
ращ магазин за храни-
телни стоки в центъра 
на с. Царевец. Тел. 0888 
283 588

ДАВАМ ОБЗАВЕДЕ-
НА квартира в центъ-
ра на Добрич за мо-
миче - ученичка. Тел. 
0886 848454.

ДВАМ ПОД НАЕМ 
магазин 86 кв.м. в гр. 
Балчик - пракинг "Дво-
реца". Тел. 0898 946 
976. вд

ТЪРСЯ ПОД НАЕМ 
гараж в център или ши-
рок център, подходящ 
за репетиции на рок 
група. Тел. 0899868151 

или 0899 115945.

УСЛУГИ

В и К  У С Л У Г И , 
Г А Р А Н Ц И Я .  Т е л . 
0885187183.

ПОСТАВЯНЕ на га-
зов инжекцион с мон-
таж - 800 лева. Тел. 
0898 421941.

РАБОТА

Т Ъ Р С Я  п о ч а с о -
ва работа. Тел. 0885 
886115.   в

РАЗНИ

Купувам руски моне-
ти от царско време до 
ден днешен, монети на 
ГДР и ГФР до 10 мар-
ки и такива юбилейни, 
български облигации от 
държавни земи.Цена по 
споразумение. Тел. 0897 
757 963. 6-8

П Р О Д А В А М  п ч е л -
ни отводки,  4 рам-
к и ,  м н о г о к о р п у с -
ни. Тел. 0888 867 206 
 3-10

„ДКЦ-І Добрич“ EООД гр. Добрич
О Б Я В Я В А

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ
на 02.07.2021 г. от 10:30 часа в

 залата на IV- ти етаж в  ДКЦ- 1 Добрич ЕООД, 
ул.“Димитър Петков“ № 3

Отдава под наем:
Помещение - Търговска площ за офис,  находяща се в 

приземен етаж в сградата на „ДКЦ – 1 Добрич” ЕООД с 
площ 36,30 кв.м. ведно с  дължимите  разходи за консу-

мативи.
	Начална тръжна цена без включен ДДС:  - 

355,00  лева.
	Депозитна сума: - 1 278,00 лева.
	Срок за отдаване под наем: 2 години.
	Срок за закупуване на тръжни книжа: до 12,00 

часа на 01.07.2021г. от касата на дружеството при цена 
10,00 лева.
	Време за оглед  - от 16.06.2021 год. до 01.07.2021 

год. от 09.00 часа до 12.00 часа вкл.
	Краен срок за внасяне на депозита за участие- 

01.07.2021 год. до 12.00 часа по банков  път.
Тел. за контакти:  
058/601 474 вътр. 222;
гр. Добрич, ул.“Д. Петков“ № 3
e-mail: a.petkova.dkc@gmail.com 

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

пл. ”Света Неделя № 5, София 100
atemelkova@mh.government.bg, тел.:  (+359 2) 9301 288

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл. 56, ал. 2 от Закона за лечебните заведе-

ния уведомяваме всички заинтересовани лица, че считано 
от 15.02.2021 г., съгласно чл. 1 от Постановление №30 на 
Министерския съвет от 01.02.2021 г., са закрити осем до-
мове, един от които е Домът за медико-социални грижи за 
деца – Добрич.

В изпълнение на чл. 2 от № 30 на Министерския съвет 
от 01.02.2021 г., със Заповед № РД-02-38/05.03.2021 г. 
Министърът на здравеопазването назначи ликвидационна 
комисия, която да извърши всички действия по ликвидаци-
ята на Дома за медико-социални грижи за деца – Добрич в 
съответствие с изискванията на Наредбата за условията и 
реда за ликвидация на лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 
от Закона за лечебните заведения.

При необходимост може да се обръщате към Анна Те-
мелкова – председател на ликвидационната комисия: тел. 
02/9301-288, ел. адрес: atemelkova@mh.government.bg Ми-
нистерство на здравеопазването.

ЛИКВИДАЦИОННА КОМИСИЯ

СЪОБЩЕНИЕ
Община град Добрич информира гражданите, че:
1. На 30 юни 2021г. изтича срокът, в който се пла-

ща първа вноска за данък върху превозните средства /
ДПС/ за 2021г.;

2. На 30 юни 2021г. изтича срокът, в който се пла-
ща първа вноска за данък върху недвижимите имоти /
ДНИ/ и такса за битовите отпадъци /ТБО/ за 2021г.;

3. На 02 август 2021г. изтича срокът, в който се 
заплаща трета вноска за патентен данък за 2021г.

Задълженията се изпълняват доброволно в законно уста-
новените срокове чрез плащане:
•	 касово - в касата на дирекция „Местни данъци и 

такси“ към Община град Добрич на адрес: ул. “ Независи-
мост ” № 7, етаж 3, стая 313 с работно време 8.00 до 16.30 
часа;

- в касите на Easy Pay в цялата страна;
- в касите на Fast Pay в цялата страна;
- в касите на „Български пощи ” ЕАД в цялата страна;
•	 безкасово - с пощенски запис или с платежно на-

реждане /вносна бележка/ чрез банка по: 
IBAN сметка - BG 06 SOMB 9130 84 10000644
“Общинска банка” АД – Добрич, банков код   -  

SOMBBGSF 
код за вид плащане – патентен данък -  44 14 00
код за вид плащане – данък върху недвижимите имоти          

-  44 21 00
код за вид плащане – такса за битови отпадъци         

    -  44 24 00
код за вид плащане – данък върху превозните средства          

-  44 23 00
•	 по електронен път – за регистрирани клиенти в 

ePay.bg.
Справки за задълженията за 2021 година могат да се 

правят на място в дирекция “Местни данъци и такси” към 
Община град Добрич, на телефони 058/ 603 196 и 058/602 
314 и на интернет страницата на общината с адрес www.
dobrich.bg. 

Проверката на задълженията се извършва по единен 
граждански номер /ЕГН/, личен номер на чужденец /ЛНЧ/ 
или единен идентификационен код /ЕИК/, персонален ПИН 
код и код за сигурност. Задължените лица ще получават 
персоналните си ПИН кодове от служителите в дирекция 
МДТ лично с представена лична карта за физическите лица 
и лично с представена лична карта от представляващия за 
юридическите лица.  Упълномощени лица също могат да 
ги получат, но с нотариално заверено пълномощно и лична 
карта на упълномощеното лице. Кодът за сигурност е слу-
чаен и съдържа поредица от пет символа, които трябва да 
бъдат въведени от клавиатурата точно – букви на латиница 
и цифри.  
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ЧЕСТИТ РОЖДЕН 
ДЕН казваме днес на 
Кера Колева, с поже-
лание да е здрава и 
всичко добро с което 
се заеме да се увенча-
ва с успех!

РОЖДЕНИК днес е 
Живко Желязков - об-
щински съветник от 
ГЕРБ в Тервел и об-
ластен координатор на 
МГЕРБ. Нека е здрав 
и нека работи с енту-
сиазъм за благото на 
хората от добруджан-
ската община!

ЧЕСТИТ ИМЕН ДЕН 
казваме днес на всич-
ки с името Августин, с 
пожелание за здраве и 
за небесна подкрепа 
на добрите им дела!

РОЖДЕН ДЕН праз-
нува утре колежката ни 
и талантлива поетеса 
Петранка Божкова. А 
ние от НДТ от сърце 
й желаем в аванс да е 
здрава, да се радва на 
обич и уважение, а му-
зата на поезията да не 
излиза от дома й, за да 
продължи да ни радва с 
вдъхновяващи стихове! 

ОВЕН – В професионален план ще ак-
центирате вниманието си върху проект или 
задача, работата по които е съпътствана от 
трудности, но имате финансови обвързва-
ния, които не ви позволяват да се откажете.

ТЕЛЕЦ – Успехите ви днес ще са свързани 
главно с изпълнение на краткосрочните ви 
задачи, чиято реализация е в ход. Ако ви 
измъчват притеснения и финансови нужди, 
не се оставяйте на тревогите си.

БЛИЗНАЦИ – Професионални, бизнес, и 
лични ангажименти ще направят деня ви по-
забързан и с напрежение, но има решение. 
Всичко ще зависи от вас, добрата органи-
зация и хубави взаимоотношения пораждат 
добри очаквания и обратното.

РАК – В семейството ще изчистите спорен 
въпрос, давайки път на добрите перспекти-
ви. Споделената любов е стимул за вас, но 
ако не е така, не го превръщайте в драма. 
Търсете подходящия човек.

ЛЪВ – Здравословен проблем ще отшуми 
и направи по-енергични. Денят е подходящ 
за финансови и други сделки, и постигане на 
споразумения.

ДЕВА – Нова информация ще ви подтикне 
към действия в печеливша посока. Денят е 
подходящ за изява на уменията ви, за биз-
нес и финансови операции.

ВЕЗНИ – На работното място ще обсъж-
дате въпроси, свързани с текущите задачи и 
нововъведения, за които следва да се под-
готвите. Съвсем заслужено ще се ползвате 
от предимствата, носещи ви изграденото 
доверие и авторитет ви на професионали-
сти, който дори и опонентите ви не подлагат 
на съмнение.

СКОРПИОН – Отнесете се с внимание към 
здравословните си неразположения, както и 
към човека, чиито грижи към вас не се вли-
яят от настроенията ви.

CТРЕЛЕЦ – Проявете упорство и работе-
те над задачите си, за да ги приключите в 
срок и според условията. Това ще затвърди 
позициите ви пред някого и ще ви осигури 
нови поръчки.

КОЗИРОГ – Бъдете деликатни към онези, 
които видимо проявяват интерес към вас 
и не придавайте значение на забележките 
им, най-често са основателни. Добри биз-
нес – реализации, финансови придобивки 
и подкрепа.

ВОДОЛЕЙ – Бъдете отговорни за поведе-
нието си и в същото време не изпадайте в 
дребнавости, за да не изгубите интереса към 
себе си. Добрите думи се помнят, наблегнете 
на това днес и ще останете приятно изнена-
дани от отношението към вас.

РИБИ – Свързвани сте с дълготрайна 
или роднинска връзка, което не може да се 
пренебрегне. По-важно е, че ще останете 
доволни от себе си и преживяното, за това 
вложете въображение, творчество и повече 
хубаво настроение.

ХОРОСКОП НА НДТ

- Този, който има красива жена и този, който има лозе край пътя, имат еднак-
ви проблеми. -  Ваня от Сенокос, но не тази, за която си мислите

СВЕТСКА 
КЛЮКА

ПЕКИНЕЗЪТ УАСАБИ СПЕЧЕЛИ ГОЛЯМАТА НАГРАДА 
НА УЕСТМИНСТЪРСКОТО КИНОЛОЖКО ИЗЛОЖЕНИЕ

Пекинезът Уасаби спе-
чели наградата "най-добър 
в шоуто" (best in show) на 
145-ото Уестминстърско 
киноложко изложение в Ню 
Йорк, съобщиха Асошией-
тед прес и Ройтерс.

Шоуто тази година за 
първи път от основаване-
то си през 1877 г. беше 
организирано в Таритаун, 

вместо на обичайното си 
място в Манхатън. Заради 
коронавирусната пандемия 
организаторите го измести-
ха от кейовете на река Хъд-
сън в Ню Йорк и "Медисън 
скуеър гардън" в имение на 
брега на реката в предгра-
дието Таритаун на около 
40 километра северно от 
Манхатън.

Друго "пандемично съ-
тресение" за изложение-
то, което по традиция се 
провежда през февруари, 
беше отлагането му за юни, 
припомнят агенциите.

Тригодишният пекинез 
Уасаби от Пенсилвания 
надделя за титлата над око-
ло 2500 кучета. Негов под-
гласник стана уипет на име 

Бурбон.
Д о 

финала 
в неде-
ля дос-
тигнаха 
с ъ щ о 
ф р е н -
с к и я т 
б у л д о г 
М а т ю , 
с т а р о -
англий-
с к а т а 
овчарка 
К о н ъ р , 
з а п а д -
н о х а й -
лендски-
ят бял 
териер 
Б о й , 
немски-
ят късо-
космет 
пойнтер 
Д ж е й д 
и  с а -
моедът 
С т р а й -
кър.

 Заради коронавирусната 
пандемия тази година на 

най-престижното кучешко 
съревнование в САЩ не 
бяха допуснати зрители.

БЪЛГАРИЯ Е 
НА 45-О МЯСТО 
ПО ЩЕДРОСТ В 
СВЕТА ЗА 2020 Г.

България е на 45-о място по 
щедрост в света през 2020, 
отчита Световният дарител-
ски индекс на КАФ 2020 (CAF 
World Giving Index 2020) – 

най-авторитетното проучване, 
което измерва щедростта в 
114 държави.

През 2020-та най-щедрата 
държава в света е Индоне-
зия, която оглавява списъка и 
през 2018 г. Следват я Кения 
и Нигерия.

Топ 10 за 2020:
1. Индонезия; 2. Кения
3. Нигерия; 4. Мианмар; 5. 

Австралия; 6. Гана; 7. Нова Зе-
ландия; 8. Уганда; 9. Косово; 
10. Тайланд 

Няколко държави се из-
качват нагоре в класацията 
и се появяват за първи път в 
топ 10, включително Нигерия, 
Гана, Уганда и Косово - но 
докато общите им резултати 
имат известно увеличение, 
покачването им е свързано и 
с относителния спад на други 
държави.

България бележи личен ре-
корд, като се изкачва от дъ-
ното на таблицата до 45 място 
от 114 държави. Дарителският 
ни индекс е 37%.

В България през 2020: 64% 
са помогнали на непознат, 
34% са дарили пари, 12% са 
били доброволци.


