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Всеки ден с 
по-добрия 
вестник!

Ùå áúäå ïðåäèìíî ñëúí-
÷åâî è ïî÷òè òèõî. Ñëåä 
îáÿä ùå ñå ðàçâèâà êóïåñòà 
è êóïåñòî-äúæäîâíà îáëà÷-
íîñò, íà îòäåëíè ìåñòà ùå 
èìà êðàòêîòðàéíè âàëåæè 
îò äúæä ñ ãðúìîòåâèöè. Ùå 
èìà óñëîâèÿ çà ãðàäóøêè. 
Ùå ñå çàòîïëè îùå è ìàêñè-
ìàëíèòå òåìïåðàòóðè ùå ñà 
ìåæäó 31° è 36°, ïî-íèñêè 
ùå îñòàíàò ïî ìîðñêèÿ áðÿã.

Специализирани бои, епоксидни подове, боя против пожар, боя против шум, 
течна хидроизолация, огнезащитна боя, боя против радиация, термо боя 
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КАЛ КАЛ 
ПОТЕЧЕПОТЕЧЕ
ОТ ОТ 
ЧЕШМИТЕ ЧЕШМИТЕ 
В ДОБРИЧВ ДОБРИЧ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
град ДОБРИЧ

9300 Добрич, ул. България, 12; тел. 058/600 406; ц. 058/600 
001-004; факс 058/600 703, e-mail: dobs@dobrich.bg

„На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 и чл. 25, т. 1 от 
Закона за местното самоуправление и местната админи-
страция, на 29 юни (вторник) 2021 година, от 9.00 часа 
се свикват на редовно заседание общинските съветници от 
Община град Добрич, в заседателната зала на Общината.”
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КАЛ ПОТЕЧЕ ОТ
ЧЕШМИТЕ В ДОБРИЧ

Мътна и кална вода по-
тече от чешмите в почти
цял Добрич и близките се-
ла, алармираха потърпев-
шите в социалната мрежа.
Жители на всички райони
на града, без тези от "Доб-
ротица" и "Режия", описва-
ха качеството на течност-
та, потекла от крановете на
чешмите им като мътна,
кална, с цвят на боза. Кош-
марът започна в събота ве-
черта и продължи през це-
лия неделен ден. След мно-
жество сигнали в социал-
ната мрежа, РЗИ-Добрич
веднага започна пробона-
биране. Директорът на РЗИ
д-р Светла Ангелова пре-
поръча до излизане на ла-
бораторните резултати и
анализите от физико-хи-
мичните и микробиологич-
ни показатели, в домакин-
ствата, където водата от
водопроводната мрежа е
видимо мътна, за питейно-
битови цели да се използ-
ва бутилирана вода от тър-
говската мрежа. При полз-
ване на вода от резервни
съдове, същата преди кон-
сумация следва да се пре-
варява.

От взетите общо 13 про-
би вода от пунктове при
крана на потребителя в гр.
Добрич, КК Албена-горна
зона и с. Стожер, резулта-
тите от изследванията по
физико-химични показате-
ли показват при 12 от про-
бите съществени отклоне-
ния от здравните изисква-
ния по показателите цвят
и мътност. Само една про-
ба вода, пробонабрана от
пункт в зона за водоснаб-
дяване Добрич-Запад, об-
хващаща района след жп-
гара юг и кв. Рилци в гр.
Добрич, отговаря по физи-
ко-химични показатели на
изискванията на Наредба
№9/2001 г. за качеството на
водата, предназначена за
питейно-битови цели. Ре-
зултатите от микробиоло-
гичното изследване на взе-

На 19 юни, около 12:10 часа, е получено съобщение
за умишлено увреден лек автомобил "Хюндай", пар-
киран по ул. "Иван Вазов" в град Добрич. На място е
установено, че неизвестен извършител е увредил
предно панорамно стъкло, калник, капак и таван на
автомобила. По случая е образувано досъдебно про-
изводство.                                                          НДТ

НЕИЗВЕСТЕН ПОТРОШИ ХЮНДАЙ

На 19 юни, около 18:45 часа, в град Добрич е из-
вършена проверка на 32-годишен мъж. В хода на
проверката е установена ръчно свита цигара със
суха тревна маса, реагираща на канабис. Задържан
е за срок от 24 часа.

На 20 юни, около 21:00 часа, в с. Василево, обл.
Добрич, е спрян за проверка лек автомобил Пежо",
управляван от 36-годишен мъж. При последвалата про-
верка за употреба на алкохол с техническо средство,
цифровата индикация отчита наличието на 1,40 про-
мила. Мъжът е задържан за срок от 24 часа.

На 20 юни, около 09:50 часа, в град Добрич е спрян
за проверка лек автомобил "Мазда", управляван от
38-годишен мъж. При последвалата проверка за упот-
реба на наркотични и упойващи вещества, тестът от-
чита положителен резултат за употребата на опиати.
Задържан за срок от 24 часа. НДТ

112 НОВИНИ

Решението бе взето на
заседание на Общинския
съвет в Каварна. Д-р Митев
ще заема временно длъж-
ността до провеждането на
конкурс за управител на
дружеството и вписването
му в търговския регистър.
Месечното му възнагражде-
ние е в размер на 3 000 лв.
Предстои Общинският съвет,
общинската администрация
и управата на болницата да
изготвят дългогодишен план
за развитието и  дейността
на МБАЛ-Каварна.

Д-р Филип Митев е завър-
шил медицина и има някол-
ко специалности - Спешна
медицина, Анестезиология,
Реанимация, Акушеро-гине-
кология. Работил е близо 16
години в болница "Св. Ан-
на" във Варна и е специа-

ФИЛИП МИТЕВ Е
НОВИЯТ И.Д. УПРАВИТЕЛ
НА МБАЛ - КАВАРНА

лизирал кардиология при
проф.д-р Генчо Начев.

Пред съветниците д-р
Митев изтъкна необходи-
мостта от привличане на
млади лекари, които да
специализират няколко го-
дини в каварненската бол-
ница, да се възстанови ра-
ботата на хирургичното от-
деление, в което да има по
двама лекари и три меди-
цински сестри. По думите
му, някои отделения биха
могли да функционират и с
по-малко персонал, но то-
ва може да стане само с
разрешение от здравната
каса. Необходим е и ре-
монт на по-ниска цена на
скенера в болницата, съоб-
щи кореспондентът на Ра-
дио Варна Керанка Далак-
манска.

С наказание лишаване от
свобода за срок от 10 годи-
ни, което да бъде изтърпя-
но при първоначален строг
режим, и глоба в размер на
3 500 лева  приключи на
първа инстанция дело сре-
щу подсъдим, обвинен за
блудство с малолетни мо-
мичета, създаване и държа-
не на порнографски мате-
риали. Състав на Окръж-
ния съд в Добрич призна
подсъдимия Е.Ж. за виновен
в това, че в периода от 2 до
6 януари 2020г., в дома си в
село в община Балчик, е из-
вършил блудствени действия
по отношение на три мало-
летни момичета и чрез зас-
немане с дигитален фотоапа-
рат създал порнографски ма-
териали, за които използвал
същите 3 деца и още 2 мало-
летни момичета.  Децата би-
ли на възраст от 9 до 12 го-
дини.

Подсъдимият е признат за
виновен и по обвиненията,
че е държал за себе си под
формата на файлове в дис-
ково пространство на прено-
сим компютър, в карта па-
мет и външна преносима
USB флаш памет създадени-
те порнографски материали
и още четири снимкови ка-

ОКРЪЖНИЯТ СЪД В
ДОБРИЧ ПОСТАНОВИ 10
ГОДИНИ ЗАТВОР ЗА
ФРАНЦУЗИНА,
БЛУДСТВАЛ С ТРИ ДЕЦА
В БАЛЧИШКО СЕЛО

Колонката на
ДИМИТЪР ДУКОВ

РИБЕНА ЧОРБА
СЪС  СВИНСКИ
КРАЧЕТА,
ТЕЛЕШКО РАГУ
И МАС ОТ СОМ
                                                  Димитър ДУКОВ

На откриването на птичия ловен сезон през ав-
густ 1990 г. в една ловна хижа из дебрите на Добру-
джа, домакините се похвалиха с пъдпъдичи яйца на
очи. Беше оригинално. Но нашите мъжки очи изте-
коха по "очите" на сервитьорката, забулени в проз-
рачната й блузка. Там някъде се криеше демокра-
цията, която празнувахме с пъдпъдъче меню

Беше време, когато от току-що избраното Вели-
ко народно събрание очаквахме да възроди Вели-
ка България

Наивници на средна възраст!
Такъв е животът!
По-късно се оказа, че наистина сме ослепели от

онези "очи", за които българите си имат по-конкрет-
на дума - цици.

Цели 31 години се цицондрихме, за да открием
сега - в сезона на рибената чорба, пържения саф-
рид и непастьоризираното пиво, че сме сърбали ри-
бена чорба от свински крачета, телешко рагу и мас
от сом.

Такъв е животът!
Що се отнася до рибената чорба, старите рибари

от Шабла я правеха най-вече с риба. На излизане
от морето хвърляха във вечно димящия голям казан
подбрана риба, тогава калканът не беше кът, и до-
като прехвърлят рибата в лондрите идва най-готи-
ното време. Привечер, когато се разсипваше по те-
некиените канчета чорбата, която всеки си овкуся-
ваше със знаменитата шабленска саламурика /лю-
щян, наречен още дивисил, люти чушки, счукан че-
сън и оцет, лимоните бяха кът и им се радваха по
къщята като на цвете в голяма саксия/. Незменно
следваше рибарски танц с пълна чаша с ракия на
челото. Децата се учихме да танцуваме също с ча-
ши, но в тях имаше лимонада, ракията не биваше
да се разсипва, защото морските русалки не поз-
волявали божествена течност да се пилее, тя дава-
ла мъжка сила на рибарите, когато  Не е за разпра-
вяне пред непълнолетни, шабленските рибари не си
позволяваха такива приказки пред деца.

Такъв е животът!
После времената се смениха. В рибената чорба

някои започнаха да слагат хайвер, други пък - ми-
ди, трети пускат на кубчета пролетни картофи и дев-
ствени морковчета, подправят и с мащерка, правят
саламурика с лютеница  А някои, по Южното Чер-
номорие, дори не знаят що е то саламурика и се
гордеят, че столичани им сърбали чорбата и ги хва-
лели, че тя е божествена.

Божествен буламач!
Такъв е животът!
Времето от началото на март до 11 юли, а може

би и след това, ще влезе в съвременната българска
история като най-голямото обществено откритие на
остатъците от български народ, че всъщност 31 годи-
ни сме духали рибена чорба, сварена от свински кра-
чета, телешко рагу, овчи опашки и мас от сом /за
докарване на вкус на риба/, овкусена от политически
обещания и интриги, често поднасяна в медийни под-
логи по ефира, вестниците и великото откритие на
самородните журналистически гении - фейсбук.

Такъв е животът!
Разбра се, а дали е така или иначе, докато милиони

българи са духали цели 31 години супата и някои дори
са се гърчили и умирали в недоимък и безверие, дру-
ги са крали /или не/ с милиони и милиарди и са рад-
вали очите на народа с готини цици и дупета, докато
мозъкът му се изръси в гащите - отпред и отзад

После защо мнозина българи страдали днес от
разстройство, наречено още депресия, неверие, без-
различие, двуличие, триличие и т.н.

Такъв е животът!
Рибена чорба със свински крачета от управля-

ващи, телешко рагу и овчи опашки от управлява-
ни и мас от сом, за който само можем да подози-
раме в кой чуждестранен гьол е уловен  Важно е
саламуриката да е вкусна, за да е приятно на ду-
шата, докато вдигаме наздравица за новодошлия
главен готвач.

Такъв е животът!

тите проби ще бъдат гото-
ви в рамките на следващи-
те 3 дни.

"Препоръчваме на жите-
лите на гр. Добрич, с. Сто-
жер и обитателите на КК
Албена - горна зона за пи-
тейно-битови цели да се из-
ползва бутилирана вода от
търговската мрежа. При
ползване на вода от резер-
вни съдове, същата преди
консумация следва да се
преварява", съобщават от
РЗИ.

Проблемът с мътната во-
да в Добрич е заради обил-
ните валежи от дъжд, каза
шефът на ВиК инж. Тодор
Гикински. Според него, ог-
ромната водна маса се е
просмукала в дълбоките
земни пластове и един от
сондажните кладенци е
засмукал мътна вода.

През уикенда добричлии
изляха яростта си в соци-
алната мрежа с нелицепри-
ятни коментари. Има въз-
растни хора, които нямат
добро зрение и едва ли ще
различат бистра от мътна
вода. Има трудноподвижни
хора, за които ще е почти
невъзможно да отидат да
си купят минерална вода.
Майка се жалва, че била на
ръба да изкъпе малкото си
дете с кална вода. "Добре,
че ползвах ваничка и налях
в нея водата, та я видях",
пише майката. "Сега, ако се
изкъпя с такава вода, по-
чист или по-мръсен ще ста-
на", бе друг коментар. Част
от хората настояваха да бъ-
дат осигурени водоноски с
чиста вода за пиене. Трети
пък се питаха защо засму-
каната кална вода не е пре-
чистена и след като пробле-
мът не е в потребителите, а
в доставчика, трябва ли та-
зи некачествена вода да бъ-
де плащана. Имаше и таки-
ва, които си пожелаваха
следващия път, когато сон-
дажните кладенци засмукват
нещо друго, освен вода, то
поне да е бира. НДТ

дъра под формата на фай-
лове, за създаването на ко-
ито са използвани лица от
женски пол, които изглеж-
дат като ненавършили 18 го-
дини.

Подсъдимият Е.Ж. е френ-
ски гражданин, който, спо-
ред данните в обвинителния
акт, пристигнал в България
през юни 2018г. и след ме-
сец заживял в къща под на-
ем в село в община Балчик.
Запознал се със семейство,
което започнало да му по-
мага в домакинството сре-
щу заплащане. Впоследст-
вие се запознал и с племен-
ниците на мъжа, спрямо ко-
ито били извършени прес-
тъпните посегателства.

Постановената от Окръж-
ния съд присъда не е окон-
чателна и подлежи на об-
жалване и протест в 15-дне-
вен срок пред Апелативен
съд - Варна. Съдебният със-
тав обяви, че ще изготви
мотивите към съдебния
акт в законоустановения
срок.

Определено беше под-
съдимият да остане с мяр-
ка за неотклонение задър-
жане под стража до влиза-
не на присъдата в законна
сила.

33-ГОДИШЕН ОБРА МОНЕТИТЕ
ОТ МАГАЗИН В ТЕРВЕЛ

На 20 юни, около 09:30
часа, е получено съобще-
ние за извършена кражба
от търговски имот, нами-
ращ се в град Тервел. На
място е установено, че не-
известен извършител е
проникнал през една от
щорите в помещението.
По данни на собственика
е извършена кражба на
монетник със сума пари.
При последвалия оглед в

близост е установен опит
за проникване през вход-
на врата в съседен имот.
По данни на тъжителя ня-
ма липси. От проведените
незабавни ОИМ и ПСД е
установен извършителят
на деянието. С полицейс-
ка мярка за срок от 24 ча-
са е задържан 33-годишен
мъж. По случая е образува-
но бързо полицейско произ-
водство.           НДТ

МЪЖ ОТ БАЛЧИК ОПИТА ДА
ОГРАБИ КРЕДИТНА КОМПАНИЯ

Районната прокуратура
във Варна води досъдебно
производство за опита за
грабежа от късния следо-
бед в четвъртък в банков
офис на булевард "Владис-
лав Варненчик". Жител на
Балчик е задържан по слу-
чая.

47-годишният мъж нахлул
в офиса на банката във ви-
димо нетрезво състояние.
Той се приближил до една
от служителките и поискал
от нея да му даде парите.
Не е бил въоръжен и не е
отправял заплахи. Касиер-

ката успяла да сигнализи-
ра охранителната фирма и
полицията и изгонила мъ-
жа. След като излязъл от
помещението, мъжът бил
задържан от полицейски
екип. Установено било, че
е употребил значително ко-
личество алкохол.

При опита за грабеж ня-
ма пострадали или нанесе-
ни щети. Работата по слу-
чая продължава. С поста-
новление на наблюдаващ
прокурор мъжът е задър-
жан за срок до 72 часа, съ-
общи Радио Варна.
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ОТ САМИТЕ НАС ЗАВИСИ КАК ЖИВЕЕМ
ДНЕС И КАК ИСКАМЕ ДА ЖИВЕЕМ УТРЕ

Да бъдат подпомогнати
хората на Добрич и Добрич-
ка област при плащането на
понякога непосилните смет-
ки за вода и електричество
- за това апелират от ПП
"Българско лято". Нещо по-
вече, водачът на листата на
партията за региона д-р
Ростислава Димитрова съз-
даде Инициативен комитет
"Гражданска платформа
Българско лято", която за-
почна събирането на ПОД-
ПИСКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ
НА МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ.
Идеята е добричлии да зас-
танат сами зад собствения
си интерес и заедно да си

ЛИДЕРЪТ НА ПП
"РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА
БЪЛГАРИЯ" ДНЕС
ГОСТУВА В ДОБРИЧ

Цветан Цветанов - лиде-
рът на ПП "Републиканци за
България" днес гостува в
Добрич. От 14 часа в офиса
на партията /в сградата на
ДТ "Йордан Йовков"/ г-н Цве-
танов  ще отговори на въп-
росите на журналисти и ще
се срещне с добричлии, по-
желали да обсъдят с него
проблемите на региона. Сре-
ща с екипа на Областния уп-
равител, разговор с майки на

деца с увреждания, както и
непринудени срещи с добру-
джанци в центъра на града
са предвидили от местната
структура на ПП "Републикан-
ци за България" по време на
посещението на лидера на
партията в нашия град.

ПП "РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА
БЪЛГАРИЯ""

Купуването и продава-
нето на гласове е прес-

тъпление

извоюват правото най-уяз-
вимите от жителите на гра-
да да бъдат подпомогнати с
общински средства при пла-
щане на задълженията за
вода и електричество. Орга-
низаторите на инициативата
имат и конкретни предложе-
ния как да се случи това,
сред които са визирали съз-
даването на общински фото-
волтаичен парк, половината
от чиито приходи да бъдат
използвани за плащане на
сметките за ток на хората
от Добрич и региона, както
и освобождаване от местни
данъци и такси на хората,
които изразходват голяма
част от приходите си за по-
гасяване на задължения
към ВиК и електроразпре-
делителните дружества. Д-
р Ростислава Димитрова е
категорична, че именно

21 - 25  юни, Художествена галерия - Добрич. "Лят-
ната работилница за въображение". Организатор: Ху-
дожествена галерия.

 21 - 25  юни, Художествена галерия - Добрич. Фото-
изложбата на Стефан Стефанов  /продължава/. Орга-
низатор: Художествена галерия.

21 - 25  юни, Художествена галерия - Добрич. Из-
ложбата на Михаил Петков /1933-2015/ /продължава/.
Организатор: Художествена галерия.

21 - 25  юни, 10.00 ч. - 12.00 ч., Регионална библиоте-
ка "Дора Габе". Изложба по повод 95 години от рож-
дението на добричкия актьор Калчо Георгиев /1926-
1992/ и 90 години от рождението на актрисата Галина
Ненова /1931-1984/. Организатор: Регионална библио-
тека "Дора Габе".

21 - 25  юни, Регионална библиотека "Дора Габе".
Витрина по повод 40 години от рождението на Никола
Райков, български автор на произведения в жанрове-
те научна фантастика, фентъзи и детска литература и
създател на настолни игри. Организатор: Регионална
библиотека "Дора Габе".

21 - 25  юни, Регионална библиотека "Дора Габе".
Витрина "Нощ на книгите за Хари Потър". Организа-
тор: Регионална библиотека "Дора Габе".

21 - 25  юни, Регионална библиотека "Дора Габе",
Фоайе регистрация. Фотоизложба "За хората и коми-
ните". Организатор: Сдружения "Дишай Добруджа" и
"Дишай Девня".

21 - 25  юни, Регионален исторически музей, по за-
явка. Образователна програма "Лято в музея". Орга-
низатор: РИМ - Добрич.

22 - 24  юни, 10.00 ч. - 12.00 ч., Регионална библиоте-
ка "Дора Габе". Летен детски клуб "Играй и учи" за
деца от 6 до 14 години. Организатор: Регионална биб-
лиотека "Дора Габе".

22 юни, 18.00 ч., Скейт парк, Покрита сцена. Съв-
местен концерт на НЧ "Добрич - 2017 година" и НЧ "Й.
Йовков - 1870 година". Организатори: НЧ "Добрич -
2017 година" и  НЧ "Й. Йовков - 1870 година".

22 юни, 19.00 ч., Младежки център - Добрич, Кон-
цертна зала. Концерт "Ще продължа"  на Александър
Петров от Студиото за поп-рок певци "Сарандев" и
приятели. Организатор: Младежки център - Добрич.

22 юни, 19.00 ч., ДТ "Й. Йовков", Камерна зала.
Спектакъл "Женско Царство". Организатор: ДТ "Й.
Йовков".

23 юни, 18.30 ч., Огледална зала "Нели Божкова".
Концерт на Български камерен оркестър - Добрич. Гост
диригент Светлана Галианова. Програма: В. А. Мо-
царт - "Малка нощна музика"; Бела Барток - "Румънс-
ки танци"; П. И. Чайковски - "Серенада" за струнни.
Солист: Ирина Олшанска - цигулка. Организатор: Об-
щина град Добрич.

23 юни, 19.00 ч., Младежки център - Добрич, Кон-
цертна зала. Спектакъл "Вляво от асансьора" на клуб
"Театър" при Младежки център -  Добрич с ръководи-
тел Лана Анцаридзе. Организатор: Младежки център
- Добрич. НДТ

КУЛТУРНИ  АКЦЕНТИ

ЕДИН ГЛАС МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАГЛУШЕН, МИЛИОНИ - НИКОГА!

ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА "БЪЛГАРСКО ЛЯТО" ИНИЦИИРА МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ

СЪВМЕСТЕН КОНЦЕРТ
НА Н.Ч. "ЙОРДАН
ЙОВКОВ - 1870" И НЧ
"ДОБРИЧ - 2017"

НЧ "Йордан Йовков-1870" и
НЧ "Добрич-2017" организи-
рат съвместно годишния си
концерт.

Събитието ще се състои
днес /22 юни/ от 18:00ч. на
лятната сцена до Скейт-
парка.

В концерта ще вземат
участие самодейци от шко-
лите и съставите при  чита-
лищата.

Настоятелствата на двете
читалища канят  всички
граждани на красивото съ-
битие. Концертът е безпла-
тен. А в него ще вземат
участие: възпитаниците на
Клас "Китара" - НЧ "Добрич
- 2017" - с преподавател
Добромир Банев;Школа
"Акордеон" - НЧ "Йордан
Йовков - 1870 година" -  ръ-
ководител Деян Дженков;

Школа "Китара" при НЧ
"Йордан Йовков - 1870 годи-
на, ръководител Красимир
Димитров; Вокално-инстру-
ментална група "Армеец"
при НЧ "Йордан Йовков -
1870 година с инструмента-
лен съпровод на трио "Вал-
ДеМас" - ръководител Ва-
лентин Георгиев;Трио "Вал-
ДеМас" при НЧ "Йордан
Йовков - 1870 година; Сме-
сен Хор "Добрич" при НЧ
"Йордан Йовков - 1870" - ди-
ригент Николай Нейчев;
Мъжки Хор "Добрич" при НЧ
"Добрич-2017" - диригент Ни-
колай Нейчев; Школа "Гай-
да" при НЧ "Йордан Йовков
- 1870 година" с ръководи-
тел Мариян Тодоров.Смесе-
ният концерт ще завърши с
изпълнение на народни тан-
ци.

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

прякото участие на хората
в решаването на техните
съдби е истинския път за
по-добър живот и напредък
на обществото. Според
нея, няма невъзможни не-
ща, стига да има обща во-
ля проблемите да бъдат
поставени и да се търси
най-верния път за тяхното
решаване. А един от сери-
озните проблеми, оказва-
щи сериозна тежест върху
добруджанци, са цените на
водата и електричеството.
Именно затова в центъра
на Добрич вече има шатри,
където всеки желаещ ще
може да се запознае с иде-
ите на ПП "Българско лято"
и да положи подписа си за
това - общината да участ-
ва по-пряко в подпомагане
на своите жители при ре-
шаване на техните делнич-
ни проблеми.

"Ако съберем нужното ко-
личество подписи, ще мо-
жем да осъществим Рефе-
рендума и да усетим истин-
ски, че нашият живот зави-
си от самите нас. Затова
отварям широко поле за
дискусия - какво и как да
направим, за да живеем ут-
ре по-добре от днес. И как
общината може да бъде ис-
тински гръб на своите жи-
тели - казва д-р Димитро-
ва и искрено вярва, че
Местен референдум ще
има, а на него хората ще
кажат своето да за това -
те и децата им да имат по-
добър живот!

ЗАПОЧВАТ ПРОВЕРКИ ПО
ХОТЕЛИ И ПУБЛИЧНИ
МЕСТА ЗА АВТОРСКИ
ПРАВА НА МУЗИКА

Започват проверки по хо-
тели и публични места за
спазването на  авторски
права за музикални и ауди-
овизуални произведения.

Те са част летните плано-
ви проверки на Министерс-
твото на културата за спаз-
ване на разпоредбите на За-
кона за авторското право и
сродните му права, съобща-
ва Община Балчик.

Проверките на Дирекция
"Авторско право и сродните
му права", целящи огранича-
ването на евентуалното не-
разрешено използване на
аудио и видео продукти, ще
имат фокус, но няма да се
ограничават до търговски,
хранителни и развлекателни
обекти, в които се извърш-
ва озвучаване с музика.

Контрол ще се осъществя-
ва и по отношение на хоте-

ли, в които се препредават
телевизионни програми.

Министерство на култура-
та приканва ползвателите
на закриляни обекти на ав-
торското право и сродните
му права да уредят съответ-
ното използване с правоно-
сителите.

При констатиране на на-
рушения ще бъдат образува-
ни административнонаказа-
телни производства. Устано-
вената в закона улеснена
процедура по връчване на
актовете за установяване на
административни наруше-
ния и на наказателните
постановления по ЗАПСП
не позволява укриването
на нарушителите и осуетя-
ването на административ-
нонаказателната отговор-
ност, напомнят от култур-
ното ведомство.

ЧАСТ ОТ ВЕКОВНО
ДЪРВО ПАДНА НА МЕТРИ
ОТ ДЕТСКА ГРАДИНА

Част от вековно дърво
падна в градинката до цент-
ралната детска градина в
Балчик. Точно в този момент
граждани не са преминава-
ли и пострадали няма. Ра-
ботници на общинско пред-
приятие "Благоустрояване и
комунално стопанство" вед-
нага отстраниха дървото, съ-
общи кореспондентът на Ра-
дио Варна Албена Иванова.

По думите на главния озе-

ленител на общината Мари-
ян Цветков, силният вятър
отпреди няколко дни е пре-
дизвикал разцепването на
дървото там, където се съе-
диняват два водещи клона.

Общинска комисия извър-
шва оглед на мястото за още
опасни дървета. "Тук е била
парковата част на стария
град и тези дървета трябва
да бъдат премахнати и под-
менени", добави Цветков.
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26 творби на 13 автори от 
България, Турция, Русия и 
Молдова. Това е резултатът 
от 13-ото издание на плене-
ра „Европейски хоризонти“, 
който се проведе в Балчик 

от 7 до 15 юни, на 16 юни 
бе подредена живописна 
изложба. Тя може да бъде 
разгледана в градската 
галерия до 18 юли. Още 
за юнските изложби от 
уредника в Художествена 
галерия – Балчик Николина 
Похлупкова:

Творците са събрали в 
платната си своя талант и 
чувство за красота. Гостите 
от Турция са Зивер и Айнур 
Каплан, които имат зад 
гърба си над 100 участия 

в изложби и пленери. От 
Молдова гостуваха Юри 
и Татяна Нанган, както и 
Стефан Коман (Русия), кой-
то бе гост и в предходното 
издание на пленера. Бъл-
гарското участие: Симеон 
Панайотов, Стоил Мирчев, 
Красимир Арсов, Ивелина 

Иванова, Румен и Виолина 
Райнови и Камбер Камбер. 
С произведения в експо-
зицията се представя и 
организаторът, балчишкият 
художник Валентин Шалтев, 
съобщава кореспондентът 
на Радио Варна Албена 
Иванова.

Първата открита изложба 
за тази година в балчишка-
та галерия – „Европейски 
хоризонти“, се радва на 
голям интерес и това раз-
вълнува и нас, каза Похлуп-
кова.

От 18 юни в продължение 
на месец е събрана юби-
лейна експозиция, посвете-

на на 20 години национален 
пленер „Художници, Бал-
чик, Любов“, а на 22 юни се 
открива изложба живопис 
на румънката Анита Раду-
леску под надслов „Балчик 
в моята вселена“, гостува-
ща тук до 2 юли (23 юни, 
17,00 ч., вернисаж).

„Шевицата не е просто 
шарени конци и парче плат. 
Тя е енергия, преди всичко. 
Тя е код. И молитва. И носи 
Душата на този, който я е 
везал. И неговото благород-
ство, и неговата светлина, 
доброта и енергия. И обич.“ 

Това казва г-жа Елка Ра-
дева, начален учител в СУ 
„Петко Рачов Славейков“, 

която разкри магията на 
българската шевица пред 
първокласниците, участва-
щи в проектни дейности.

Запленени от багрите и 
формите и вдъхновени от 
г-жа Радева, малките учени-
ци сътвориха чудни шевици. 

Вложиха огромно желание, 
искрен интерес и старание. 

„Когато правиш нещо с 

душа и сърце, резултатът 
е налице. Връщайте се към 
българския фолклор, мили 
деца! Гребете с пълни шепи 
от завещанието на нашите 
деди! Само така може да си 
припомним какво сме били 
и какви можем да бъдем!“, 

бяха заключителните думи 
на г-жа Елка Радева към 
малките Славейковци. НДТ

Документът за постъпва-
нето на Петър Габе в реди-
ците на опълчението, удос-
товерението, с което той 
става български гражданин, 
телеграмите за избора му 
на народен представител от 
Балчик, за касирането му и 
закъснялата телеграма на 
добруджанци в защита на 
депутата. Копия на тези и 
още много други документи 
дари днес Деница Сачева на 
библиотеката в Добрич. 

“Впечатлих се от живота и 
делото на Петър Габе. При-
знавам, доскоро не знаех 
много за него, освен че е 
баща на Дора Габе. Нося 
любовта към историята от 
моите родители историци 
и с интерес се порових в 
информацията на Държавен 
архив. Надявам се тези ко-
пия на документи да  пред-
ставляват интерес за чита-
телите на библиотеката», 
каза Деница Сачева. «Те 
ще обогатят нашия фонд. 

Документите ще 
влязат в нашата 
колекция «В све-
та на Дора Габе», 
обяви директорът 
на библиотеката 
Невяна Христо-
ва.  . 

Д а р е н и е т о 
е втора част от 
инициативата на 
съветниците на 
МК ГЕРБ (СДС) 
в Добрич за въз-
раждане на па-
метта на видния 
публицист и об-
щественик Петър 
Габе. В началото 
на срещата председателят 
на групата съветници Иво 
Пенчев припомни, че през 
месец май беше поставен 
барелеф на Петър Габе на 
мястото, където се е нами-
рала къщата му в Добрич. 
Паметният знак беше създа-
ден с изцяло лични средства 
на съветниците и Деница 

Сачева. Днес Иво Пенчев 
дари документите за из-
граждането на барелефа на 
общината, музея и библи-
отеката. «Ще се грижим за 
барелефа и всеки път, кога-
то има обществен повод, на 
него ще има цветя», обяви 
зам.-кметът на Добрич д-р 
Емилия Баева и благодари 
за доброто дело. От името 
на музея експертът Живко 
Марков пое ангажимент до-
кументите да влязат във 
фонда на РИМ – Добрич. 

Марков разказа, че доцент 
д-р Кремена Митева е изпра-
тила снимки от откриването 
на барелефа на потомците 
на Петър Габе в Канада и 
е получила благодарствено 
писмо от тях.

ГЕРБ – Добрич
Купуването и продаването 

на гласове е престъпление

Един от най-хитовите дуети 
на България, Иван и Глория, 
или иначе казано, дует „Амо-
ре”, пристигнаха на 21 години 
Модна фиеста Албена с двете 
си близначки, които са на-
вършиха преди няколко дни, 
три месеца. На предишното 
издание на фестивала, дует 
„Аморе” пристигнаха точно 
след сватбата си. Тогава те 
зарадваха публиката с песен-
та „Тръгваме си някой ден”, а 
тази година с авторското пар-
че на Иван, „От сърце и душа”. 

Близначките, бяха много по-
слушни и докато мама и татко 
забавляваха многобройната 
публика, те сладко гукаха или 
спяха. Нито силните ритми, 
нито музикалния шум, можаха 
да попречат на техния дневен 
режим. Глория на майтап, 
предната година каза, че се 

вижда с две деца, след време, 
а сега, в интервюто пред про-
дуцентката Мариана Аршева, 
заяви, че вижда децата на 
следващата фиеста да тичат 
по подиума. След шоутата, 
голяма част от участниците, 
под вещото ръководство на 
известния художник Иван Ях-
наджиев, рисуваха красотата 
на Албена и чистото синьо 
море. Самият Иван, който 
много обича морето, най-сил-
но се вълнуваше от допира 
с него. 

Той сподели, че е рисувал 
различни морета по света, 
но като нашето, българското, 
няма никъде другаде. Профе-
сор Любомир Халачев, бивш 
ректор на НАТФИЗ, известен 
режисьор и оператор, също 
беше част от тази емоция.

е Стефан Спасов, сцено-
графията е на Димитър 
Митев. Участват: Владимир 
Трендафилов, Любов Ни-
колова, Георги Георгиев, 
Валентин Андреев – Рафе, 
Татяна Христова, Филип 
Янев, Валери Марков.

„Политическо парвеню. 
Бивш даскал. Сега депу-
тат. Роден за министър. 
Големанов харчи пари за 
партия, избори, дига шум 
около себе си и гони върха. 
Чака да умре министърът, 
който му е отнел минис-
терството. Като продаде 
дъщеря си на новия си 
противник, негов връстник, 

в замяна. Достоен канди-
дат. Пари има, опитен в 
партийните работи... Още 
преди три години си е на-
правил бюст с подобаваща 
надута поза. Откога говори 
за себе си в трето лице. На 
телефона постоянно и не-
волно се обажда – минис... 
Големанов... 

В никое друго литератур-
но произведение освен в 
Алековия „Бай Ганьо“ не се 
бичуват с такъв сполучлив 
сарказъм недостатъците в 
нашите нрави. И след Бай 
Ганьо Големанов ще оста-
не като второто популярно 
нарицателно име, за да 
се бичуват недостатъци-
те в нашия политически 
живот.“ 

Иван Хаджийски 
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 

 

ЖИВОПИС ОТ ПЛЕНЕРА «ЕВРОПЕЙСКИ 
ХОРИЗОНТИ» ВИ ОЧАКВА В ХГ - БАЛЧИК 
И ОЩЕ ДВЕ ИЗЛОЖБИ ТОЗИ МЕСЕЦ 

МАЛКИ СЛАВЕЙКОВЦИ 
ТВОРИХА БЪЛГАРСКИ ШЕВИЦИ

КОПИЯ НА ЦЕННИ ДОКУМЕНТИ ЗА 
ЖИВОТА НА ПЕТЪР ГАБЕ ДАРИ ДЕНИЦА 
САЧЕВА НА БИБЛИОТЕКАТА В ДОБРИЧ

ДУЕТ АМОРЕ - С ДВЕ 
ТРИМЕСЕЧНИ БЛИЗНАЧКИ 
НА ФИЕСТАТА

ДТ "ЙОРДАН ЙОВКОВ" ПРЕДСТАВЯ "ГОЛЕМАНОВ"
 На 30 юни, от 19.00 часа, 

в голямата зала на ДТ 
„Йордан Йовков“ ще се 

състои предпремиерата 
на комедията „Големанов“ 
от Ст.Л.Костов. Режисьор 
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Състезателят на СКЛА
"Добрич" Никола Михов
представи отлично Бълга-
рия на Европейското от-
борно първенство по лека
атлетика - втора лига, кое-
то се проведе в Стара За-
гора. Добруджанецът, кой-
то преди две седмици три-
умфира с шампионската
титла на държавното пър-
венство по лека атлетика
в дисциплината хвърляне
на чук, зае трето място с
65.80 м. Победител стана
Марцел Ломницки (Слова-
кия) със 76.18 метра.

В края на месеца възпи-
таникът на Галин Костади-
нов отново ще представя
България в международно

ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ
НА НИКОЛА МИХОВ НА
ЕВРОПЕЙСКОТО В СТАРА
ЗАГОРА

БЪЛГАРИЯ СПЕЧЕЛИ ЗЛАТНАТА
ЕВРОПЕЙСКА ЛИГА В РУСЕ

ГАБРИЕЛА ПЕТРОВА ПОКРИ
ОЛИМПИЙСКИЯ НОРМАТИВ

Габриела Петрова покри
олимпийския норматив за
Токио 2020 на троен скок
и донесе първа победа за
България в първия ден на
Европейското отборно пър-
венство в Първа лига в
Стара Загора. Европейска-
та вицешампионка в зала
от Прага 2015 спечели с
14.42 метра, като това бе-
ше най-доброто й постиже-
ние от 2015 година, когато
тя направи личния си ре-
корд на открито от 14.66
метра на 24 август в Пе-
кин. Олимпийският норма-
тив в дисциплината е 14.32
метра. В Стара Загора бъл-
гарката изпревари с 21
сантиметра Нея Филипич
от Словения, а трета с
13.95 метра остана Довиле
Килти (Литва).

България завърши на пе-
то място в отборното кла-
сирането със 197 точки в
Стара Загора и не успя да
спечели промоция. Шест
победи и общо 11 класира-
ния на подиума в 40 дис-
циплини не стигнаха на на-
ционалите ни да стигнат до
челната тройка, която зас-
лужи правото да се състе-

зава в по-горната Първа ли-
га в следващото издание на
надпреварата.

Габриела Петрова на тро-
ен скок донесе единствения
успех при жените. Инна Еф-
тимова на 200 метра с 23.67
секунди и Мирела Демире-
ва на скок височина с лич-
но постижение за сезона от
1.91 метра завършиха вто-
ри в дисциплините си.

При мъжете българите
постигнаха пет победи -
Станислав Станков на 110
метра с препятствия с ли-
чен рекорд от 13.86 секун-

Волейболистките от на-
ционалния отбор на Бъл-
гария спечелиха Златната
европейска лига за втори
път след 2018 година. Въз-
питаничките на Иван Пет-
ков спечелиха финалната
среща с Хърватия с 3:1 в
зала "ОЗК Арена" в Русе.
Така България се класира
за Чалъндж турнира дого-
дина, който ще бъде за
влизане в Лигата на наци-
ите през 2023 година.

Финалът в Златната ев-
ропейска лига в Русе за-
почна напълно равностой-
но. Гергана Димитрова иг-
ра с блокадата с атака от
зона 4 за 6:6. Мощна ата-
ка на Емилия Димитрова
изведе България напред с
8:6. Елица Василева ата-
кува през разкъсана бло-
када за 18:10. Единична
блокада на Нася Димитро-
ва - 20:14. При 16:20 Иван
Петков взе прекъсване за
България. Емилия Димит-
рова атакува по блокада-
та за 21:17. Хърватките из-
равниха при 21:21 и пове-
доха с 23:22. Христина
Вучкова пусна технично
топката, но докосна мре-
жата и 24:22 за Хърватия.
Матеа Икич донесе успе-
ха на хърватките в първия

гейм с 25:22.
Българските волейболис-

тки поведоха във втората
част с 4:1, а след това и с
11:5. Хърватките намалиха
до 13:14. Емилия Димитро-
ва атакува в аут и Хърва-
тия изравни - 14:14. Ас на
Матеа Икич и Хърватия по-
веде с 16:14. Иван Петков
взе прекъсване за Бълга-
рия. Националките намали-
ха до 16:17. Отлична атака
на Нася Димитрова през
центъра - 17:18. Три поред-
ни български точки и пред-
нина за момичетата на
Иван Петков 20:18. Бълга-
рия стигна до геймбол при
24:20. Контраатака на Хрис-
тина Вучкова донесе успе-
ха на България във втората
част с 25:22.

Петя Баракова, която иг-
ра в края на втората част,
започна в състава на Бъл-
гария и в началото на тре-
тия гейм. Хърватските во-
лейболистки поведоха с 3:1.
Единична блокада на Ели-
ца Василева и 3:3. България
поведе с 14:9 след единич-
на блокада на Нася Димит-
рова. Гергана Димитрова иг-
ра по блокадата за 16:12.
Двойна българска блокада -
20:13. Звездата на Хърватия
Саманта Фабрис атакува в

ди, Митко Ценов на 3000
метра стипълчейз с 8:33.80
минути, Борис Линков на
скок дължина със 7.72 мет-
ра, Георги Цонов на тро-
ен скок с най-добър личен
резултат за годината от
16.35 метра и Тихомир
Иванов на скок височина
с 2.26 метра.

Победител в отборната
надпревара стана отборът
на Унгария с 255 точки,
следван от Дания с 245.5
точки и Словения с 233
точки, които спечелиха
промоция за Първа лига.

аут - 21:13. Емилия Димит-
рова пусна технично от зо-
на 2 за геймбол при 24:22.
Нася Димитрова спря с
блокада атака на Саманта
Фабрис - 25:22.

Мощна атака на Емилия
Димитрова от зона 2 и
България поведе с 2:1 в
началото на 4-ата част. Иг-
рата вървеше точка за
точка до 6:6. Нова мощна
атака на Емилия Димитро-
ва и 7:6. България поведе
с 12:9 след единична бло-
када на Елица Василева.
Нова перфектна двойна
блокада на Елица Василе-
ва и Нася Димитрова до-
веде до 15:10. Нова бъл-
гарска блокада и 16:10.
При 13:16 Иван Петков взе
прекъсване за България.
На либерото Жана Тодо-
рова и се наложи да вдиг-
не топката към Емилия Ди-
митрова и тя не сгреши -
17:13. Мирослава Паскова
атакува мощно за 22:17,
след като получи отличен
пас от Петя Баракова.
Мощна атака на Емилия
Димитрова изведе нацио-
налките до мачбол. Еми-
лия Димитрова донесе и
победната точка за 25:20
в четвъртата част и 3:1
гейма.

състезание - на Балканс-
кото първенство по лека
атлетика за мъже и жени
в Сърбия.

В тласкането на гюле на

второ място в Стара Заго-
ра с 18.10 м се нареди друг
възпитаник на треньора Га-
лин Костадинов - Георги
Иванов.

Шампионът на България
Лудогорец подписа за че-
тири години с Кирил Дес-
подов, информира
Sportal.bg. Клубът от Разг-
рад извади почти два ми-
лиона евро, за да купи на-
падателя от Каляри. "Орли-
те" вече се бяха договори-
ли с италианците, които до-
ри идваха на преговори в
София преди известно вре-
ме, а националът парафи-
ра своя четиригодишен
контракт със "зелените".
Той се присъедини към
своите съотборници в Авс-
трия, където шампионите
се подготвят за предвари-
телните кръгове от Шампи-
онската лига.

Кирил Домусчиев бе при-
готвил още преди месец
близо четири милиона ле-
ва за футболиста, но тряб-
ваше клубът да се догово-
ри и за личните условия с
бързака. Нещо, което вече
е факт, и официално Дес-
подов стана собственост
на роден клуб.

Както е известно, 24-го-
дишният национал през
последния сезон игра под

ЛУДОГОРЕЦ КУПИ КИРИЛ ДЕСПОДОВ

наем за "орлите", като
има сериозна заслуга за
рекордната 10-а поредна
титла на разградчани.
Най-добрият футболист
на България за 2018 годи-
на изигра общо 28 мача
във всички турнири, в ко-
ито отбеляза шест попа-
дения и записа 15 асис-
тенции. Доброто предста-
вяне накара ръководство-
то на шампионите да ин-
вестират в таланта от
Кресна, който преди две
седмици дори изведе Бъл-

гария с капитанската лен-
та срещу Русия в Москва.

През януари 2019 година
тимът от Сардиния купи
Десподов от ЦСКА - София
за над 4 милиона долара,
но така и не даде шанс на
българина да се наложи,
като след едва шест месе-
ца го прати под наем в
Щурм (Грац) за един сезон,
а миналата година го пре-
отстъпи в Разград. Така
авантюрата на Десподов в
Каляри завършва с едва
пет мача в Серия "А".

От Барселона официално
обявиха привличането на
Мемфис Депай, който
пристига от Лион със сво-
боден трансфер. Договорът
на нападателя е до края на
сезон 2022/23. Той отказа
да поднови своя контракт
с досегашния си клуб, кой-
то изтича в края на този
месец, и така играчът ще
стане част от каталунците
от 1 юли.

Барселона намекна за
трансфера в социалните
мрежи с емоджи на лъв за-
ради татуировката на гър-
ба на Депай. Минути по-
късно оттам публикуваха и
видео на татуса с привет-
ствие към футболиста, а
веднага след това дойде
и новината за неговото
привличане. На своя сайт
клубът подчертава уни-
версалността, техниката и
атакуващата мощ на напа-
дателя. Също така се спо-

БАРСЕЛОНА ОБЯВИ ТРАНСФЕРА
НА ДЕПАЙ

менават и неговите прес-
тои в досегашните му от-
бори - Спарта (Ротер-
дам), ПСВ Айндховен,
Манчестър Юнайтед и Ли-
он, където вкара 76 гола
и асистира за 55 попаде-
ния в 178 мача за четири
години и половина.

Депай е национал на
Нидерландия, като е в
състава на "лалетата" за
Евро 2020. Той е четвър-

тото попълнение за Бар-
са през това лято след
свободните трансфери на
Серхио Агуеро и Ерик Гар-
сия от Манчестър Сити,
както и привличането на
Емерсон от Бетис. 27-го-
дишният играч ще играе
под ръководството на съ-
народника си Роналд Ку-
ман, който вече му беше
наставник в националния
отбор.
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МЕДИЦИНСКА ПРОГРАМА ЗА 
РЕХАБИЛИТАЦИЯ СЛЕД COVID 

следствие на пандемията, която държи света в напре-
жение вече една година, Албена представя:

Медицинска програма за рехабилитация след пребо-
ледуване на COVID-19

Програмата е разработена от екип от професиона-
листи:

начело с проф. д-р Кисьова, д.м.н - отличена с почет-
ния знак на пулмологичната общност, дългогодишен 
ръководител на Катедрата по белодробни болести към 
МУ Варна, Специалист по вътрешни болести, белодроб-
ни болести и клинична алергология;

и съвместно с д-р Румяна Малчева,  водещ пулмолог в 
екипа на Отделението по вътрешни болести към МБАЛ 
«Балчик»;

д-р Огнян Софтов експерт с над 35 години стаж в на-
правленията физикална и рехабилитационна медицина;

проф. д-р Енчо Калчев, д.м.н. с над 90 научни публика-
ции, втори след София въвежда ендоскопските (безкръв-
ни) операции в България и пръв въвежда принципите на 
еднодневната хирургия  с характерното за нея бързо 
възстановяване и ранна работоспособност.

Програмата се предлага в три варианта:
> 6 лечебни дни на цена от 286.50 лв на човек
> 10 лечебни дни на цена от 449.00 лв на човек
> 14 лечебни дни на цена от 624.00 лв на човек
За оптимален резултат проф. д-р Кисьова препоръчва 

курс от 14 лечебни дни рехабилитация.
Програмата започва с преглед от лекар и комплексна 

оценка на здравословното състояние. След разговор с 
нашите лекари и ако е необходимо серия от изследва-
ния се изготвя индивидуален лечебен план с включени 
от 3 до 5 процедури на ден от следните:

Инхалации с морска вода
Апликации с лечебна кал или морска луга
Хидротерапия - перлена или вихрова вана с екстракти 

от лечебни билки
Медицински масаж на гръден кош
Дихателна гимнастика
Теренно лечение чрез разходки по морския бряг или 

в Национален резерват Балтата
Кислородна терапия с използване на кислороден 

концентратор (по предписание на лекар)*
Образна диагностика (скенер) и лабораторни изслед-

вания в мед. Кабинет на д-р Малчева (по предписание 
на лекар)*

Имунобустер – смути и шейкове за подсилване на 
имунната система

Фитотерапия с билков лечебен чай
Басейн с минерална вода
*Изисква се допълнително заплащане.
ПАКЕТ: ПРОГРАМА С ВКЛЮЧЕНО 

НАСТАНЯВАНЕ И ИЗХРАНВАНЕ
Програмата можете да се комбинира с настаняване 

и изхранване по специално здравословно високо ка-
лорийно меню, което предлага вкуснo разнообразие 
от питателна закуска; 4-степенен обяд с продукти на 
местни производители; имунобустер смутита и шейко-
ве, протеинови барчета и пайове за едно пълноценно 
междинно хранене; и 4-степенна вечеря от избрани 
специалитети, приготвени от ТОП готвачите на Албена.

Maritim Paradise Blue Hotel&SPA 5*
ПАКЕТ: Настаняване в двойна стая Делукс с морски 

изглед на база Пълен пансион по специално меню, на 
цена от 85.00 лв на човек на ден:

> 7 дневен престой на човек, при настанени двама 
възрастни в стая: 595.00 лв/човек

доплащане за единично настаняване: 178.50 лв/човек
доплащане за дете от 2 до 11,99 години: 140.00 лв/дете
*Комбинира се със 6 лечебни дни

> 11 дневен престой на човек, при настанени двама 
възрастни в стая: 935.00 лв/човек

доплащане за единично настаняване: 280.50 лв/човек
доплащане за дете от 2 до 11,99 години: 220.00 лв/дете
*Комбинира се със 10 лечебни дни
> 21 дневен престой на човек, при настанени двама 

възрастни в стая: 1785.00 лв/човек
доплащане за единично настаняване: 535.50 лв/човек
доплащане за дете от 2 до 11,99 години: 441.00 лв/дете
*Комбинира се със 14 лечебни дни

Flamingo Grand Hotel&SPA 5*
ПАКЕТ: Настаняване в Студио Делукс на база Пълен 

пансион по специално меню, на цена от 80.00 лв на 
човек на ден:

> 7 дневен престой на човек, при настанени двама 
възрастни в стая: 560.00 лв/човек

доплащане за единично настаняване: 175.00 лв/човек
доплащане за дете от 2 до 11,99 години: 140.00 лв/дете
*Комбинира се със 6 лечебни дни
> 11 дневен престой на човек, при настанени двама 

възрастни в стая: 880.00 лв/човек
доплащане за единично настаняване: 275.00 лв/човек
доплащане за дете от 2 до 11,99 години: 220.00 лв/дете
*Комбинира се със 10 лечебни дни
> 21 дневен престой на човек, при настанени двама 

възрастни в стая: 1680.00 лв/човек
доплащане за единично настаняване: 525.00 лв/човек
доплащане за дете от 2 до 11,99 години: 441.00 лв/дете
*Комбинира се със 14 лечебни дни

СПЕЦИАЛНА СПОРТНА ПРОГРАМА В 
ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ПРОГРАМАТА

В комбинация с престоя Ви в Албена и процедурите за 
рехабилитация Ви предлагаме и специално разработена 
програма за спортна анимация в Албена, включваща 
стречинг, аеробика, акватерапия, плажен волейбол, кро-
сфит, пилатес, уроци по танци, силови тренировки, тенис 

на корт, тенис на маса, шах, 
бридж, конна езда и много 
други активности.

За резервации 
можете да се 

свържете с Call 
center Албена на:

0700 12 110
online@albena.bg
Допълнителна информа-

ция:
1. При необходимост, 

след консултация с лекар 
и проверка на нивото на 
оксигенация се назначава 
допълнителна процедура 
„Кислородотерапия с из-
ползване на кислороден 
концентратор“ – по схема и 
с допълнително заплащане.

2. При необходимост и 
след лекарски преглед може 
да се назначи доуточняване 
на диагнозата с методите на 

образната диагностика и/или лабораторни изследвания 
– срещу допълнително заплащане по предварително 
определен ценоразпис в кабинета на д-р Малчева.

3. Задължително се назначат допълнителни функцио-
нални изследвания с пулсоксиметър (срещу доплащане) 

и спирометрия (включено в цената).
4. Моля, носете рентгенова снимка на бели дробове 

и кръвни изследвания за първичния лекарски преглед. 
При наличие на съпътстващи болести, моля представете 
на лекарския екип необходимата информация и из-
следвания и медикаменти. При необходимост ще бъдат 
назначени допълнителни изследвания. 

За оптимални резултати препоръчваме до 21 дни ре-
хабилитация.

*Моля, обърнете внимание, че програмата не е разра-
ботена за хора, които имат активно заболяване COVID 
- 19 и / или показват симптоми на същото. Изискват се 
90 дни от преминала инфекция с COVID - 19.

Има надежда да бъде 
открита «черната кутия» на 
падналия в морето край 

Шабла изтребител МиГ-29. 
Това каза министърът на 
отбраната в служебния 
кабинет Георги Панайотов.

„Има надежда, имаме 
нови находки, те са откри-
ти, локализирани. Обна-
деждени сме, смятаме, че 
имаме възможност, има 
надежда да открием „чер-
ната кутия“, каза Панайо-
тов, след като с начални-
ка на отбраната адмирал 
Емил Ефтимов присъстваха 
на тържественото осве-

щаване на реновирания 
Операционен център на 
Военномедицинската ака-

демия.
На въпрос за евентуален 

проблем с престоя на уре-
да под водата, министър 
Панайотов каза, че „чер-
ната кутия“ първо трябва 
да бъде открита и извадена 
от дълбочина от над 70 ме-
тра, да бъде разгледана и 
тогава ще стане ясно това.

Попитан за новите на-
ходки, министърът посочи, 
че става въпрос за части - 
по думите му всякакви, 
основно малки.

ПОСЛЕДНИ ДАННИ 
ЗА ПАДНАЛИЯ МИГ-
29 В ЧЕРНО МОРЕ

Има надежда да бъде открита 
"черната кутия“, намерихме още 
нови находки - всякакви, заяви 
служебният военен министър
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Продукти: агнешки дреболии 500 г -дроб и чревца,  
пресен лук 3 стръка,  морков 1 бр,  олио 3-4 с л,  сол на 
вкус,  ориз 3 пълни с л,  черен пипер,  червен пипер 1/2 ч 
ч,  застройка,  жълтък 1 бр,  кисело мляко 2 с л,  пресен 
джоджен,  риган

Начин на приготвяне:
Агнешките чревца се обръщат с обелена гладка пръчка 

и се измиват много добре на течаща вода. Поставят се в 
тенджера заедно с агнешкия дроб, заливаме със студена 
вода и варим до полуготовност.

Пяната при варенето се изхвърля,  бульона се запаз-
ва,  дреболиите се отцеждат и нарязват на кубчета и се 
връщат в бульона,  течността е около 1 литър и половина. 
Моркова се почиства и нарязва, добавя се в чорбата.
Измива се ориза,  сипваме в тенджерата и варим до го-
товност. В тиган се загрява олиото и запържваме ситно 
нарязан пресен лук да омекне,  снема се от котлона и 
разбъркваме с червения пипер.

Сипва се в чорбата,  разбърква се и овкусяваме със сол 
и черен пипер Приготвя се застроика от разбит жълтък 
с кисело мляко,  може и цяло яйце. Разбърква се с мал-
ко от топлия бульон и се връща във чорбата. Накрая се 
прибавят подправките щипка риган и задължително пре-
сен джоджен нарязан ситно. Поднасяме топла чорбата,  
вкусът е уникален!

Агнешка чорба 
"Вили"

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

МАЛКИ ОБЯВИ

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ПРОДАВАМ  МЯС-
ТО  В ГР.  КАВАРНА 
695 КВ. Намира се  на  
България 44 А, ТЕЛ. ЗА  
ВРЪЗКА  : 0884211707. 
 7-10

ПРОДАВАМ  КЪЩА  С 
ДВОР  1480 КВ. В С.  ТЕ-
ЛЕРИГ  ОБЛ. ДОБРИЧ. 
ТЕЛ .  ЗА  ВРЪЗКА: 
0895463948.  
 7-10

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

Продавам  къща  в с.  
Телериг  обл. Добрич, тел. 
за  връзка: 0895463948л 
4-5

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

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

ПРОДАВАМ 350 кв.м 
овощна градина в с. Пла-
чи дол. За контакти: 058/ 
834317; 0877 834317. 1-5

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

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. 
Купува части от нераз-
делени, неуредени и 
спорни имоти. Тел. 0886 
733 429

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

КУПУВАМ ГАРСОНИ-
ЕРА "Дружба" 2, "Дуна-
вите" или Градски 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. Кирил и 
Методий“ N 38, за търгов-
ска цел. Тел.: 0898731112.

ДАВАМ под наем обза-
веден и функциониращ 
магазин за хранителни 
стоки в центъра на с. Ца-
ревец. Тел. 0888 283 588

ДАВАМ ОБЗАВЕДЕ-
НА квартира в центъра 
на Добрич за момиче 
- ученичка. Тел. 0886 
848454.

ДВАМ ПОД НАЕМ ма-
газин 86 кв.м. в гр. Бал-
чик - пракинг "Двореца". 
Тел. 0898 946 976. вд

ТЪРСЯ ПОД НАЕМ га-
раж в център или широк 
център, подходящ за ре-
петиции 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 ра-
бота. Тел. 0885 886115.  
 в

РАЗНИ

Купувам руски монети 
от царско време до ден 
днешен, монети на ГДР и 
ГФР до 10 марки и таки-
ва юбилейни, български 
облигации от държавни 
земи.Цена по споразуме-
ние. Тел. 0897 757 963. 6-8

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

Д н е в е н  р е д :
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 

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

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

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

заповед №РД-08-290/21.06.2021г. на Кмета 
на община Крушари

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

наем маломерни имоти от ОПФ  за стопанската 2021/2022 
година за срок от 1 (една) година в столовата към адми-
нистративната сграда на Община Крушари, както следва:

1.1.Първи публичен търг с тайно наддаване на 
26.07.2021г. от 10,00 часа.

1.2.Втори публичен търг с тайно наддаване на 
16.08.2021г. от 10,00 часа.

1.3.Трети публичен търг с тайно наддаване на 
13.09.2021г. от 10,00 часа.

2.Обект на търга са земи от ОПФ, които подробно са 
описани в заповед №РД-08-290/21.06.2020г. публикувана 
на сайта на общината и на информационното табло в 
общината. 

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

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

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

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

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

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

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

обявяване в несъстоятелност. 
7.3.Не се намират в ликвидация.
7.4.Нямат качеството на „свързани лица“ по смисъла на 

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

ИЗГУБЕНА Е ДИПЛОМА № 0021364, издадена 
13.03.1995 година от Полувисш медицински инсти-
тут - град Русе, на името  на Пенка Славова Иванова. 
Дипломата да се счита за невалидна.



ndt@dobrich.net
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ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН казваме днес 
на Иванка Иванова – кметски намест-
ник на с. Врачанци, с пожелание да 
е здрава и усмихната и да работи с 
ентусиазъм за хората от повереното й 
населено място!

РОЖДЕНИК днес е директорът на СУ 
„Йордан Йовков“ в Тервел Атанас Не-
дялков. А нашите пожелания към него 
са за здраве и успехи. И нека възпита-
ниците на училището са ежедневен по-
вод за гордост със своите постижения! 

С УТРЕШНА ДАТА честитим рождения 
ден на началника на Детско отделение в 
МБАЛ - Добрич, д-р Йовчо Йовев. Бъде-
те здрав, дарявайте здраве и детски ус-
мивки и нека всичко добро, с което се 
заемете, се увенчава с успех, докторе!

КМЕТЪТ на село Дончево Паун Стан-
чев е рожденик утре, а ние отсега му 
желаем здраве, успехи в добрите начи-
нания и истинска отдаденост в работа-
та за хората от китното добруджанско 
село!

В АВАНС казваме Честит рожден ден! 
и на кметицата на село Драганово Ка-
линка Василева, която също празнува 
утре. А пожеланията на екипа на НДТ 
са за здраве, щастие и сбъднати мечти.

ОВЕН – Започнати задачи ще придо-
бият ново значение за вас, а с цената на 
компромиси ще запазите мира около себе 
си. В деловите си срещи проявете повече 
гъвкавост и готовност за сътрудничество.

ТЕЛЕЦ – Привлича ви да работите за 
себе си и финансите ви да растат, като 
отчитате и натовареността си. С добра 
организация ще посрещнете адекватно 
промените, които следват.

БЛИЗНАЦИ – С добрата си организация 
ще повлияе добре на работното място и на 
взаимоотношенията ви с околните. Без да 
губите време, ще обедините интересите на 
хората от обкръжението си.

РАК – Ще се съобразите с промените, 
свързани с клиентите ви и запазвайки 
необходимата дистанция, ще работите за 
общата ви цел. Има въпроси, които пред-
стои да си изясните.

ЛЪВ – Делово предложение и желана 
развръзка са част от добрите развития за 
много от вас. Отнесете се с внимание към 
здравословните си проблеми, като не пре-
небрегвате профилактиката.

ДЕВА – Справяйки се с неотложна зада-
ча, ще си освободите енергия за целите, 
стоящи пред вас днес. Гледайки напред, 
ще потърсите подкрепата на онези, от кои-
то черпите опит и съвети.

ВЕЗНИ – С адекватни и навременни 
действия ще спечелите добри позиции в 
една надпревара, освен, че ще постигнете 
и финансов успех. Всичко това ще ви под-
тикне по-смело да изразите претенциите 
си.

СКОРПИОН – Нека в действията ви 
прозира преди всичко разум и не търсете 
причини за конфликти. Можете да се вла-
деете, за това мислете върху предстоящите 
си изяви и не търсете излишна показност.

СТРЕЛЕЦ – Загърбете неудовлетворе-
нието си, ако можете и се съсредоточете 
върху работата си. Това ще ви помогне по-
лесно да се справите с текущите си задачи 
и ще възвърне добрата ви форма.

КОЗИРОГ – Съсредоточете се върху 
задачите, чието приключване предстои. 
Взетите решения ще са от важност за дни 
напред, за това е добре да сте последова-
телни в действията си.

ВОДОЛЕЙ – За да намалите риска от 
грешки се консултирайте по делови и други 
въпроси, които ви затрудняват. Привет-
ствайте желанието на някой да ви помогне, 
не бъдете излишно горди.

РИБИ – Доброто ви настроение ще се 
отрази на околните и работата ще върви 
безпроблемно и по-леко. Уверени и знаещи 
какво правите, ще доминирате с оптимизъм 
и конструктивна мисъл.

ХОРОСКОП НА НДТ

- Хората отиват на море и се влюбват. Аз като отида... все съм гладна. -  Мар-
чето от Росеново, но не тази, за която си мислите

СВЕТСКА КЛЮКАПРИНЦ ЧАРЛЗ ПЛАНИРА ДА ЛИШИ 
ОТ ТИТЛИ ДЕЦАТА НА МЕГАН И ХАРИ

Децата на Хари и Меган 
Маркъл никога няма да полу-
чат титли на принц и принце-
са. Такива слухове се завър-
тяха из британската преса 
по повод плановете на принц 

Чарлз за бъдещето на монар-
хията.

Престолонаследникът ясно 
е заявил на двойката да не 
очакват титли за Арчи и Ли-
либет когато той се възкачи 
на трона, пише Daily Mail. 
Въпреки, че внуците на все-
ки британски владетел имат 
право да се титуловат като 
принцове и принцеси, посоч-
ва изданието.

Херцозите на Съсекс очак-
ваха двете им деца, които в 
момента нямат титли, да ста-
нат принц и принцеса, когато 

принц Чарлз стане владетел. 
Сега кралското семейство 
обаче имало намерение да 
промени законите, за да лиши 
Арчи и Лилибет от привиле-
гията.

През 1917 Крал Джордж V 
издава декрет, с който обя-
вява, че внуците на всеки вла-
детел автоматично получават 
титли. Малко повече от век 
по-късно, неговите наследни-
ци планират да отменят този 
регламент.

 Принц Хари и съпругата 
му Меган в момента живеят в 
САЩ заедно с двете си деца. 
Миналата година двойката 
официално се отказа от крал-
ските си задължения, за да 
заживее нормален живот.

Това обаче предизвика гняв 

у британците и обтегна до 
край семейните отношения в 
кралската фамилия.

Масло в огъня наля и скан-
далното интервю на херцозите 

пред Опра Уинфри, в което те 
обвиниха дворцовите среди 
в расизъм и се оплакаха, че 
са били лишени от охрана в 
опасни за тях времена.

ТУРЦИЯ ЩЕ ВКАРВА КИСЛОРОД 
В МРАМОРНО МОРЕ, ЗА ДА 
ПОЧИСТИ МОРСКАТА СЛУЗ

ове, отнасящи се до дейности-
те, предприети за прочистване 
на морската слуз в рамките на 
Плана за действие в Мрамор-
но море.

Като част от 
усилията във втор-
ник на дълбочина 
от 30 метра под 
морската повърх-
ност в морето ще 
бъде вкарван раз-
творен кислород 
на пет различни 
точки. Целта е да 
се увеличи ниво-
то на кислорода 

в морските дълбини чрез ви-
сокотехнологични апарати. 
Според резултатите от дей-
ностите, които ще продължат 
6-8 седмици, практиката може 
да обхване и по-широк район, 
посочи министърът.

Турски учени алармираха, 
че нивото на кислорода в Мра-
морно море е намаляло, което 
съдейства за проблема с поя-
вилата се на повърхността на 
водата морска слуз. Изслед-
ване е установило и наличие 
на сероводород при проба 
от водата на дълбочина 750 
метра в падината Чънарджък, 
писа наскоро в. "Миллиет".

Морската слуз предста-
влява прекомерен растеж на 
фитопланктон /микроводо-
расли/. Плътният слизест слой 
върху повърхността на морето 
съдържа разнообразие от ми-
кроорганизми, а сред главните 
фактори за образуването му 
са повишаването на темпе-
ратурата на морската вода в 
резултат на глобалното затоп-
ляне и замърсяването.

Проблемът с морската слуз 
поражда тежки последствия 
за риболова и туризма, а уче-
ните предупреждават, че той 
може да засегне и близките 
морета - Черно, Егейско и 
Средиземно море.

Турция ще вкарва кислород 
в Мраморно море като част от 
усилията за борба с пробле-
ма с морската слуз, съобщи 
турската частна телевизия 

СиЕнЕн-Тюрк, позовавайки 
се на министъра на околната 
среда Мурат Курум.

Министърът съобщи това в 
профила си в Туитър в пост-


