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Всеки ден с 
по-добрия 
вестник!

Преди обяд ще бъде слън-
чево. След обяд над източна-
та половина от страната ще 
се развива купеста и купес-
то-дъждовна облачност и на 
отделни места ще превали 
и прегърми. Ще духа слаб 
вятър от северната четвърт. 
Максималните температу-
ри ще бъдат от 30 - 32° в 
североизточните райони от 
страната до 36 - 39° в Юго-
западна България.

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

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

ИСОНЕМ България
Боядисваме бъдещето

ОТПЕЧАТАЙ МЕЧТАТА СИ В
„НЮЗПРИНТ“ 

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

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

Бърза и експресна доставка с Еконт и 
Спиди 

имейл-newsprint@abv.bg 
тел 0893 662596 

ВРЕМЕТО

НАРОДЕН КАЛЕНДАР: 
24 ЮНИ - ЕНЬОВДЕН

ПОВЕЧЕ ОТ 60 МЛАДИ 
ТАЛАНТИ ИЗЛИЗАТ НА 
СЦЕНАТА "САРАНДЕВ-2021"

На стр. 4

На стр. 4

ПРОДАВАМ РЕСТОРАНТСКО 
ОБОРУДВАНЕ.

Тел.: 0888 635 368

На стр. 2

Скъпи жители на община Добричка,
в края на месец 

юни по традиция по-
срещаме най-светли-
те дни в нашата об-
щина, дните, в които 
празнуваме!

 Приветстваме 
щедростта, с която 
сме благословени: 
да живеем на тази 
древна земя - земя 
на плодородието! 
Приветстваме тра-
дициите, съхранили 
ни през вековете!

И на 26 юни отново ще се съберем в местността Славна-
та кара край село Дебрене! И ще се завърнем към непре-
ходното богатство на фолклора ни, към изначалното, към 
корените на българската духовност! 

Желая здраве, сила и увереност! Благополучие и добру-
ване във всеки дом!

Честит празник!
Соня Георгиева

Кмет на Община Добричка

ИМА ПРОБЛЕМ С ЧАСТ 
ОТ ПИТЕЙНАТА ВОДА
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РАБОТНА СРЕЩА ПО
ПРОБЛЕМИТЕ НА
ВОДОПОДАВАНЕТО
В СЕЛО СТОЖЕР

Областният управител
Васил Карапанчев проведе
работна среща по пробле-
мите на водоподаването в
село Стожер, на която при-
състваха кметът и предсе-
дателят на ОбС на Общи-
на Добричка Соня Георги-
ева и д-р Ердинч Хаджиев,
изпълнителният директор
на "ВиК - Добрич" АД инж.
Тодор Гикински, както и
инж. Росен Павлов - ВиК
експерт в Асоциация по
ВиК, и двамата зам.-облас-
тни управители.

На срещата бяха обсъ-
дени ситуацията и въз-
можни варианти за нами-

Поне 20 нови нископо-
дови дизелови автобуса
ще бъдат включени в бъ-
дещата система на масо-
вия обществен транспорт
в Добрич. Предложението
на кмета Йордан Йорда-
нов общинското предпри-
ятие "Градски транспорт"
да осигури финансиране
за придобивката от 5 100
000 лева чрез договор за
финансов лизинг с "Реги-
онален фонд за градско
развитие" АД, както и с
банков кредит, ще бъде
обсъдено на предстоящо-
то заседание на Общинс-
кия съвет. Предприятието
ще обезпечи банковия за-
ем с имот с площ около
26 000 квадратни метра
заедно със седем сгради

В ДОБРИЧ ЩЕ ТРЪГНАТ
20 НОВИ АВТОБУСА, АКО
ОБС РАЗРЕШИ ЛИЗИНГ

На 21 юни, около 11:55 часа, в град Добрич е спрян
за проверка лек автомобил "Фолксваген", управля-
ван от 35-годишен мъж. При последвалата проверка
за употреба на наркотични и упойващи вещества,
тестът отчита положителен резултат за употребата
на канабис. При извършената проверка за употре-
ба на алкохол с техническо средство, цифровата
индикация отчита наличието на 1,69 промила. За-
държан е за срок от 24 часа.

На 21 юни, около 15:10 часа, в с. Честименско е
спрян за проверка мотопед, управляван от неправос-
пособен 20-годишен мъж. В хода на проверката е ус-
тановено, че МПС не е регистрирано по надлежния
ред.          НДТ

112 НОВИНИ

Областният управител на
Добрич Васил Карапанчев
връща за ново обсъждане
решението, с което на 3
юни Общински съвет - Бал-
чик прие Наредбата за ре-
да и условията за платено
паркиране на пътни пре-
возни средства в община-
та.

В заповедта, с указания
за отмяна на решението,
областният посочва, че не
са приложени мотиви в
изискуемия обем и съдър-
жание, липсва финансова
обосновка и обосноваване
за съответствие с евро-
пейското законодателство.
При изготвяне на проекто-
наредбата няма изразено
становище на Агенцията за
хората с увреждания, се
уточнява в документа.

С втора заповед по съ-
щата тема Карапанчев връ-
ща като незаконосъобраз-
на и точката, с която са
одобрени цените за плате-

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ
НА ДОБРИЧ ВЪРНА ЗА
НОВО ОБСЪЖДАНЕ
"СИНЯТА ЗОНА" НА БАЛЧИК

но паркиране. Припомняме
част от параметрите - 2 ле-
ва на час; за 24 часа - 10
лв.; месечен служебен або-
намент - 300 лева; платено
локално паркиране за годи-
на - 30 лв.

Цените не са били обя-
вени  като проект, за да се
даде възможност на заин-
тересованите за влияние
върху съдържанието чрез
предложения и становища,
се подчертава в заповедта.
Към нарушенията на адми-
нистративнопроизводстве-
ните правила се добавя и
липсата на икономическа
обосновка за приетите раз-
мери на цените.

Следващото заседание
на Общински съвет - Бал-
чик се планира в началото
на юли, на което указания-
та на областния управител
ще бъдат внесени за об-
съждане, съобщава корес-
пондентът на Радио Варна
Албена Иванова.

За новата учебна година
шест детски градини в Доб-
рич ще бъдат преобразува-
ни в три заради намалява-
не на децата в предучилищ-
на възраст. Предложението
на кмета Йордан Йорданов
за преструктурирането ще
бъде обсъдено на предсто-
ящото заседание на Общин-
ския съвет на 29 юни.

Първото класиране през
май за прием на децата в
детските градини показва,
че най-вероятно ще се стиг-
не до редуциране на групи-
те, посочва Йорданов в док-
лад до Общинския съвет ка-
то коментира, че това би
довело до недостиг на сред-
ства за издръжка на деца-
та, за поддържане на мате-
риално-техническата база и
за разходи за персонала.
Кметът уверява, че слива-
нето на детските заведения
е само административна

ЗА НОВАТА УЧЕБНА
ГОДИНА ШЕСТ ДЕТСКИ
ГРАДИНИ ЩЕ БЪДАТ
ПРЕОБРАЗУВАНИ В
ТРИ ЗАРАДИ
НЕДОСТИГ НА ДЕЦА

промяна и няма да засег-
не желанието на родите-
лите къде да бъдат отг-
леждани техните деца. С
предприетата мярка ще
бъде оптимизирана числе-
ността на персонала чрез
закриване на свободните
щатове за длъжността "ди-
ректор" и пренасочване
на учители и помощник
възпитатели в други пре-
дучилищни институции в
общината.

Заради намаляване на
раждаемостта и продължа-
ващата миграция община
Добрич за втори път през
последните няколко години
пристъпва към преструкту-
риране на детските гради-
ни. След сливането през
2017-а на шест детски за-
ведения в три сега в Доб-
рич има 14 детски гради-
ни, съобщи кореспондентът
на БТА Юлия Христова.

МОРЕТО КРАЙ БАЛЧИК
ЗАВРЯ ОТ ЧЕРНОКОП

На 27 юни се чества Све-
товният ден на риболова.
Празникът се отбелязва от
1985 г., по решение на Меж-
дународната конференция
по регулиране и развитие
на риболова, проведена
през 1984 г.

Как посрещат празника
рибарите по Добруджанско-
то Черноморие? Корабите
за промишлен риболов се
радват на добър улов на
барбуня, започва да се по-
явява сафрид, а морето
завря от чернокоп. Във во-
дата има много малки ри-
би, което е предпоставка за
добър улов на лефер нае-
сен. Наименованието на то-
зи вид морски деликатес се
определя на базата на го-
лемината. Рибите около 200
г се наричат чернокоп, от
200 г до килограм и полови-
на - лефер, а най-големите
са гофан. Чернокопът е ед-

на от най-ценените риби
както за спортен, така и за
промишлен риболов. Той
има невероятни вкусови
качества, което го прави
една от най-скъпите риби.

Цената на чернокопа е
от 15 до 18 лв. за килог-
рам, в зависимост от го-
лемината му, а на лефера
- 30 лева. Сафридът се
продава в рибните магази-
ни по 8 - 10 лева.

Единствената риба по
нашето Черноморие, която
основно заминава за из-
нос, е барбунята. Вкусови-
те качества на тази риба
не са признати от бълга-
рина, който не я харесва
и не я консумира. За смет-
ка на това пък гърците пла-
щат четири пъти повече за
килограм барбуня, затова
корабите ни основно пла-
сират улова си в Гърция.

       НДТ

ране на решение. Тодор
Гикински  предложи вари-
ант, за който може да се
търси възможност за реа-
лизиране.

В заключение Васил Ка-
рапанчев призова инж. Ги-
кински да изготви стано-
вище с предложения вари-
ант, което да бъде предос-
тавено на Община Доб-
ричка и Асоциация по ВиК
в областната администра-
ция, а от своя страна Со-
ня Георгиева и д-р Ердинч
Хаджиев изразиха готов-
ност да внесат и подложат
на гласуване предложени-
ето на водното дружество.

ВиК "Добрич" АД и Община Доб-
ричка с общи усилия ще търсят
трайно решение на проблема

27 ЮНИ - СВЕТОВЕН ДЕН НА РИБОЛОВА

с пазарна оценка от 740 000
евро.

Общината изгражда в пар-
тньорство с превозвача ин-
тегрирана система на град-
ския транспорт като част от
плана за градско възстано-
вяване и развитие. Вече се
подготвя анализ за гъстота-
та на пътната мрежа, пове-
дението на гражданите за
придвижване и развитието
на транспорта в Добрич. До
началото на октомври тряб-
ва да бъдат ясни и финан-
сово-икономическите пара-
метри на актуализираната
общинска транспортна схе-
ма, посочва в доклад до Об-
щинския съвет кметът Йор-
дан Йорданов, съобщи ко-
респондентът на БТА Юлия
Христова.

Община Шабла получи
ценно дарение от немска-
та организация "Интер-
хелп" с председател Улрих
Беман. Специализираният
автомобил ще бъде изпол-
зван от потребителите на
Центъра за социална ре-
хабилитация и интеграция
(ЦСРИ) в Шабла.

На церемонията при по-
лучаването на дарението
директорът на ЦСРИ Да-
рина Йорданова благода-
ри на Улрих Беман за но-
вата придобивка, на д-р
Йорданка Стоева - пред-
седател на Общинския съ-
вет, на кмета на община-
та Мариян Жечев, на хо-
рата, транспортирали спе-
циализирания автомобил.

В приветствието си д-р
Стоева каза, че след две-
годишно прекъсване об-
щината отново възстано-
вява връзките си с "Ин-
терхелп". За хората с ув-
реждания това е поредно-
то дарение. Припомняме,
че по линия на немската
благотворителна органи-
зация ЦСРИ получи обза-
веждане,  Домашният со-
циален патронаж в града
- автомобил за разнос на
храна, общината - проти-
вопожарен автомобил.

"Петнадесетгодишното
приятелство между общи-
ната и немската организа-
ция е хубаво да се изпол-
зва за нуждите на хора-
та" - каза д-р Стоева. Тя
благодари на Томас Брет-
коф и Михаел Йомпенер -
хората, които изминаха
хиляди километри до Шаб-
ла. На потребителите по-
жела да използват авто-
мобила със здраве, защо

ДАРЕНИЕ ОТ ИНТЕРХЕЛП
ЗА ОБЩИНА ШАБЛА

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

не и извън пределите на Бъл-
гария.

"Чрез Вас искам да благо-
даря на г-н Беман и "Интер-
хелп" за ценното дарение. То
пристигна точно навреме.
Хубаво е, че автомобилът е
специализиран." - каза кме-
тът на общината, Мариян
Жечев, и пожела на хората
да ползват транспорта с по-
ложителни емоции и да им
служи дълго време.

Новата придобивка бе ос-
ветена от отец Павел Мак-
симов.

Томас Бреткоф имаше
честта да връчи ключовете
на автомобила и придружа-
ващите го документи на кме-
та на общината. Гостът от
Германия получи благодарс-
твен адрес от кмета на об-
щината и председателя на
Общинския съвет до г-н Бе-
ман и "Интерхелп".

В духа на приятелския тон,
Бреткоф каза, че доколкото
познава г-н Беман с радост
пак ще дойдат в Шабла за
поредното дарение.

По стар български обичай,
Томас и Михаел бяха пос-
рещнати с хляб и сол.

Седемгодишната Пламена
Димитрова поздрави при-
състващите със стихотворе-
нието "Обич" на добруджан-
ската поетеса Дора Габе.

С изпълненията на ФГ
"Добруджанка", с ръководи-
тел Жана Рачева при НЧ "Зо-
ра 1894" Шабла завърши
официалната част. След то-
ва Бреткоф и Йомпенер раз-
гледаха ЦСРИ - кабинета по
трудотерапия, помещението
за рехабилитация; запозна-
ха се с работещите специа-
листи, които обгрижват пот-
ребителите.
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"ДА ПРЕОДОЛЕЕМ СТРАХА И С
ОБЩИ УСИЛИЯ ДА ВЪРНЕМ
ДОСТОЙНСТВОТО НА БЪЛГАРИНА!"

Лидерът на ПП "Републи-
канци за България" Цветан
Цветанов беше гост на Доб-
рич на 22 юни. В негово при-
съствие привържениците на
политическата формация от-
криха официално предиз-
борната кампания на парти-
ята в Добричка област. Об-
ластният лидер на ПП "Ре-
публиканци за България"
Светослав Петков предста-
ви кандидатите за народни
представители в листата на
партията - все млади хора,
успели в своята сфера на
дейност, милеещи за Доб-
рич и Добруджа и готови да
работят активно за проспе-
ритета на родния край.

"С ясна политика и с по-
литически решения може да
се излезе от кризата и да
се преодолеят последствия-
та от нея - беше категори-
чен Цветан Цветанов, който
пред журналисти обяви от-
ново приоритетите на пар-
тията, с които тя влиза в
предизборната надпревара -
промяна на законодателст-
вото, помощ на малкия и
среден бизнес, грижа за
възрастните хора, качестве-
но здравеопазване и обра-
зование, електронно управ-
ление  - Ние сме единстве-
ната партия, в чиято прог-
рама има разработени в де-
тайли секторни политики за
излизане от кризата и бъде-
що развитие. Но за да се
случи това, трябва да прео-
долеем страха и да работим
съвместно, да работим ра-
зумно, без скандали, в диа-
лог. Само така можем да
върнем авторитета на бъл-
гарския парламент и на бъл-
гарските институции въобще

ДЕНИЦА САЧЕВА: ПРЕДЛАГАМЕ
ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА
МЛАДЕЖКАТА БЕЗРАБОТИЦА

"Ще предложим нов вари-
ант на програмата 60/40, с
която завършващите учили-
ще или университет да мо-
гат да започват работа вед-
нага. Тя ще обхване 60 000
млади хора, като се надява-
ме да помогне и за намаля-
ване на безработицата сред
тях", каза в Шабла водачът
на листата на ГЕРБ-СДС за
област Добрич Деница Са-
чева. Идеята е държавата да
поема 60% от осигурителния
доход в рамките на 1г., а ра-
ботодателите да имат задъл-
жение да задържат младежи-
те още 12 месеца. "Така те
ще придобият 2г. трудов стаж,
колкото се изискват при кан-
дидатстване в повечето фир-
ми", поясни Сачева.

В предизборната програ-
ма на партията е залегна-
ла и възможност за връща-
не на 3000 българи от чуж-
бина. За наемането им на
работа бизнесът ще полу-
чава помощ за покриване
на ? от средната работна
заплата за страната. Ще
бъдат предвидени средства

за наем и детегледачка за
новонаетите.

Пред представители на
бизнеса Сачева обясни, че
ще бъде въведено мълчали-
во съгласие за администра-
тивни услуги, за които не е
получен отговор в срок.
Предвижда се още старти-
рането на бизнес да става
електронно, като бъдат сък-
ратени проверките на необ-
ходимите документи и бъдат
премахнати 50% от регула-
торните режими.

"Необходимо е за инвес-
титорите да бъдат създаде-
ни бързи пътища. Това е

и да постигнем просперитет
вбъдеще " - каза Цветан
Цветанов.

Гост на събитието беше и
водачът на листата на ПП
"Републиканци за България"
в Русе Петър Дяков, млад
човек, който успешно разви-
ва бизнес в САЩ от 2015 го-
дина. "Искаме да работим
така, че да дадем пример на
българите извън граница, че
тук нещата могат да се случ-
ват по правилния начин, да
имат стимул да се завърнат
в родината и да инвестират
тук, без страх - апелира Пе-
тър Дяков и сподели, че най-
хубавото в редиците на Ре-
публиканци за България са
новите лица, новите лица на
можещи и знаещи млади хо-
ра, които обединени биха
могли да изковат едно по-
добро утре за България.

След официалната среща
Цветан Цветанов и Петър
Дяков проведоха импрови-
зирани срещи с добричлии,
седнаха на по кафе, отгово-
риха на спонтанно възник-
нали въпроси. И подпомог-
наха местния бизнес, защо-

ИМА ПРОБЛЕМ С ЧАСТ
ОТ ПИТЕЙНАТА ВОДА

Във връзка с постъпили
сигнали за мътна вода, по-
давана във водопроводната
мрежа на гр. Добрич, КК Ал-
бена-горна зона и с. Стожер
вследствие на неблагоприят-
ни метеорологични условия
- обилни валежи от дъжд, от
РЗИ-Добрич е предприето
пробонабиране на 20.06.2021
г. на общо 13 проби вода от
пунктове при крана на пот-
ребителя. Пробите са анали-
зирани по физико-химични и
микробиологични показате-
ли. Резултатите показват, че
12 от пробите не отговарят
по физико-химични показа-
тели: цвят и мътност, а 11
проби не отговарят по мик-
робиологични показатели на
здравните изисквания (9
проби не отговарят по пока-
зателите: Колиформи, Еше-
рихия коли, Ентерококи и
Брой колонии (микробно
число) при 22?С; 1 проба не
отговаря по показателите:
Колиформи, Ешерихия коли,
Ентерококи; 1 проба не от-
говаря по показателите: Ко-
лиформи, Ешерихия коли и
Брой колонии (микробно
число) при 22?С). Само ед-
на проба вода, пробонабра-
на от пункт в зона на водос-
набдяване Добрич-Запад,
обхващаща района след жп-
гара юг и кв. Рилци в гр.
Добрич, отговаря на изиск-
ванията на Наредба №9/2001

г. за качеството на водата,
предназначена за питейно-
битови цели.

При повторно пробонаби-
ране на 21.06.2021 г. на об-
що 15 проби от пунктове при
крана на потребителя в гр.
Добрич, КК Албена-горна
зона и с. Стожер, са отче-
тени отклонения в качество-
то на водата при 5 проби по
показателите цвят и мътност
- 3 проби от КК "Албена"-гор-
на зона, 1 проба от гр. Доб-
рич и 1 проба от с. Стожер.
Констатирано е, че в насе-
леното място поради авария
е спряно водоподаването.

Лицата, обитаващи зона
на водоснабдяване Доб-
рич-Запад (след жп-гара юг
и кв. Рилци в гр. Добрич)
могат да използват водата
от водопроводната мрежа
без притеснения.

Към днешна дата за насе-
лението от останалите зони
остава в сила препоръката
да се използва бутилирана
вода от търговската мрежа,
водата от резервните съдо-
ве да се преварява.

След излизане на микро-
биологичните  резултати на
взетите на 21.06.2021 проби
води ще уведомим населе-
нието отново.

Д-Р СВЕТЛА АНГЕЛОВА
Директор на Регионал-
на здравна инспекция-

Добрич

XVII национален турнир по
карате за "Купа Кнежа" се
проведе под надслов "Прия-
телство, не омраза". В него
взеха участие над 160 състе-
затели от 16 клуба от страна-
та - от София, Варна, Кавар-
на, Плевен, Троян, Бяла Сла-
тина, Червен бряг, Стара За-
гора, Монтана и Кнежа.

Каратеките от Клуб по бой-
ни спортове "Калиакра" заво-
юваха 15 медала - 6 златни, 6
сребърни и 3 бронзови.

Шестимата шампиони са
Яна Якимова в стил "ката" и
в стил "кумите", Теодора Не-
дева, Габриела Дончева, Ди-
митър Стоянов и Дамиан

Янев в стил "кумите".
Дона Димитрова и Ивани-

на Димитрова станаха вице-
шампиони в стил "кумите".
Дебютантът в отбора Миха-
ела Траянова донесе на клу-
ба сребърен медал в стил
"макивара". Отборът по КА-
ТА Симона Атанасова, Габ-
риела Дончева и Иванина
Димитрова също са вице-
шампиони.

Бронзови медалисти са
Игор Раскевич в стил "куми-
те", Симона Атанасова - ин-
дивидуално "ката" и Габрие-
ла Дончева - индивидуално
"ката", съобщи Община Ка-
варна.

то с голям ентусиазъм посе-
тиха магазина за мъжка мо-
да на братя Златеви и по-
пълниха елегантния си гар-
дероб с дрехи, произведени
в Добрич

ПП "РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА
БЪЛГАРИЯ"

Купуването и продава-
нето на гласове е прес-

тъпление

един от ангажиментите ни -
да работим за създаване на
повече работни места,  мла-
дите да остават и да създа-
ват семейства в областта",
каза още водачът на листа-
та. Тя подкрепи кмета на
Шабла Мариян Жечев за
проектите за брегоукрепване
и добави, че се надява скоро
жителите на града да полу-
чат добра новина и да започ-
не обновяване на уличното
осветление на града.

ГЕРБ - Добрич
Купуването и продава-

нето на гласове е прес-
тъпление

"КАЛИАКРА"

15 МЕДАЛА ЗА КЛУБ ПО
БОЙНИ СПОРТОВЕ
"КАЛИАКРА"

ЗА ДЪРЖАВА С ПРАВИЛА

ХОБИСКЛУБ НА
ПРИЯТЕЛСКА СРЕЩА С
КАНДИДАТ-ДЕПУТАТИТЕ
ОТ "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ"

Членовете на ХобиСклуб посрещнахме астрономичес-
кото лято заедно с кандидатите за народни представите-
ли от "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ". При пълни епидемични изиск-
вания в базата се събрахме една голяма част от ХобиСк-
луб и кандидат-депутати, с водач на листата на партията-
г-н Димитър Данчев, следвани от Мая Димитрова, Дарина
Господинова, Даниел Петков и Боян Саркизов. Срещата
премина с топли чувства от двете страни и  нестихващи
аплодисменти - като между стари приятели. Иван Тодо-
ров откри срещата с кратко експозе за дейността на непра-
вителствената организация, като акцентира на най-важните
потребности на хората с увреждания. Г-н Данчев запозна
присъстващите с част от програмата на БСП: защита на
конституционния ред и прилагане на принципите за демок-
ратична, правова и социална държава; премахване на па-
зарния принцип в здравеопазването и образованието. Без-
платно и общодостъпно образование и здравеопазване; нов
модел за икономическо развитие. Разширяване и защита
правата на работниците, подкрепа за малкия и среден биз-
нес, родното производство, индустрия, земеделие; с грижа
за хората на труда; с грижа за младите; с грижа за възраст-
ните; с грижа за малкия и среден предприемач; с грижа за
природата; с грижа за регионите.

Добра Колева от ХобиСклуб - след като поздрави всич-
ки присъстващи, засегна важни социални въпроси като:
необходимостта от поне козметично обновление на клуба
за по-приятно и удобно общуване на клубяните, изграж-
дане на беседка във двора на организацията

Тодорка Стоянова засегна проблеми, свързани със  зд-
равеопазването и образованието. Магда Минчева споме-
на за факти от престъпното бездействие на властимащи-
те и кражбите в малките населени места.

Интересно изказване направи инж. Петър Михайлов - за
написаната от него книга със заглавие "Какво да се прави?"
, която подари на водача на листата г-н Данчев.

Михаил Панчев подари на всички гости календарче с
очилато котенце с телефони, електронна поща и фейсбук
- за бъдещи връзки. Срещата завърши с красиви мело-
дии, изпълнени от Павлин Манев на клавир.

В заключение председателят на ХобиСклуб обяви начало-
то на организираната екскурзия до старопрестолният град
Плиска, която ще се състои на 27 юни,  по повод 21 години
от регистрацията на Сдружението с нестопанска цел.

Иван ТОДОРОВ - ХобиСклуб Добрич
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В залата на Младежки
център се състоя концерт-
спектакъл на абитуриента
Александър Петров - млад
поет и поп изпълнител от
Студио "Сарандев" при Мла-
дежки център - Добрич. Ин-
тересът към събитието бе
особено голям. Много близ-
ки и приятели на Алексан-
дър, както и почитатели на
поп музиката, уважиха с
присъствието си младия
творец. Те имаха възмож-
ност да се насладят на раз-
нообразна програма, която
включваше солови изпълне-
ния на Александър и на не-
говите приятели от Студио

КОНЦЕРТЪТ НА МЛАДИЯ ПОП ИЗПЪЛНИТЕЛ
И ПОЕТ АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ ПРЕМИНА С
ГОЛЯМ УСПЕХ

"Сарандев" Димитрина Гер-
манова, Росен Петров и
Мартин Стоянов, две дует-
ни изпълнения и няколко
танца на Танцов театър
"Дея". Александър бе подб-
рал от своя богат реперто-
ар най-обичаните песни -
общо 14 на брой. Той пока-
за на сцената своята голя-
ма любов към музиката, ви-
соко вокално майсторство
и красиво пеене, с което
завладя сърцата на публи-
ката! Също така представи
и няколко от своите стихо-
ве, които умело обвърза с
тематиката на песните.

В края на концерта, Алек-

сандър Петров благодари
на всички свои препода-
ватели, които с труда и

През месец септември
2019 г. ДГ "Първи юни"№17
работи по проект "Активно
приобщаване в системата
на предучилищното образо-
вание", финансиран по Опе-
ративна програма "Наука и
образование за интелиген-
тен растеж", съфининсира-
на от Европейския съюз
чрез Европейските структу-
ри и инвестиционни фондо-
ве.    Основната цел на про-
екта е навременното ранно
обхващане и образовател-
ното приобщаване на деца
от уязвимите групи в пре-
дучилищното образование,
подкрепа на достъпа им до
качествено образование,
подкрепа на социалното им
приемане и сближаване за
изграждането им като пъл-
ноценни граждани и за ус-
пешна професионална, со-
циална и личностна реали-
зация. По проекта в учеб-
ното заведение са назначе-
ни на работа психолог, ло-
гопед, помощник възпита-
тел и помощник учител.

През учебната 2020/2021 г.
в ДГ "Първи юни" N:17 бяха
сформирани общо 6 целеви
групи с общо 44 деца, за ко-
ито бе осигурена  обща под-
крепа за личностно разви-
тие, чрез допълнително обу-
чение по български език за
деца, които го владеят сла-
бо или не го владеят. Усвоя-
ването на езика ставаше ле-
ко чрез включването на де-
цата в игри и упражнения,
организирани специално за
тях в точно определен мо-
мент от деня и на определе-
но за целта място.

В дните за допълнителна
дейност децата от целеви-
те групи драматизираха лю-
бими приказки, учеха се да
съставят прости разширени
изречения, съставяха опи-
сателен текст по нагледна
основа, научиха нови думи
и обогатиха активния си
речник. Учиха се  правилно
да произнасят фонемите в
думите, слушаха с интерес
различни приказки. 90% от
тях напреднаха съществено
в усвояването на българс-
кия език.

Поради създалата се пан-
демична обстановка през го-
дината присъствените зани-
мания временно бяха пре-
късвани, но педагозите реа-
гираха бързо и занятията се
осъществяваха чрез ОРЕС /
Обучение от разстояние в
електронна среда/.  Родите-
ли и деца се включиха ак-
тивно в обучението он лайн.
Педагозите изпращаха необ-
ходимата информация, ви-
део материали, задачи, пес-
ни, танци, картини в затво-

ПОЗИТИВНИ  РЕЗУЛТАТИ В ДГ "ПЪРВИ
ЮНИ" №17 ОТ РАБОТАТА ПО ПРОЕКТ
"АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА
НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ"

рена виртуална група, как-
то и на хартиен носител.
Провеждаха се и консулта-

ции с родители по телефо-
на. А обратната връзка ста-
ваше чрез кратки видеа и
снимков материал, изпра-
тен от родителите.

Проектът осигури средс-
тва за заплащане на такси
на децата от уязвими гру-
пи, чиито семейства имат
доход на член от домакин-
ството под прага на бед-
ността. По тази дейност са
включени 43 деца от ДГ
"Първи юни" като 43 се-
мейства на практика не
заплащат такса за детска
градина т.е децата посеща-
ват детското заведение
безплатно.

В изпълнение на Дей-
ност 2 от проекта в ДГ
"Първи юни" стартираха и
дейности за осигуряване и
провеждане на педагоги-
ческа, психологическа и
социална подкрепа на де-
цата. В градината са наз-
начени помощник-възпи-
тател,  помощник на учи-
теля, логопед и психолог.

През учебната 2020/
2021г.  по препоръка на
учител и заявено желание
от страна на родител бяха
обследвани и включени в
логопедична група 25 де-
ца от детското заведение
Те бяха разделени на ня-
колко групи според логопе-
дичната им диагноза. С вся-
ко дете работи логопед  по
утвърден от директора гра-
фик според индивидуални-
те му потребности. Благо-
дарение на логопедичната
рехабилитация се постиг-
на подобряване на кому-
никативните умения на де-

На 24 юни честваме
един необикновен праз-
ник - Еньовден. Няколко
години преди новата ера
е роден Св. Йоан Пред-
теча - човекът, предска-
зал идването на месията.
Именно на него е посве-
тен и празникът, който по
българските земи е поз-
нат като Еньовден.

Според някои изследо-
ватели, честванията на
Еньовден датират още от
времето на мистичните
траки. Самият ден съвпа-
да с лятното слънцестое-
не, затова в много от по-
верията заляга култът
към слънцето. На изток
славянските народи чес-
то кладат огън, който
после прескачат. Друга
легенда разказва, че в
навечерието и на самия
Еньовден билките доби-
ват по-голяма, едва ли
не чародейна сила.

Старите българи пом-
нят приказките на свои-
те предци. Те им разказ-
вали, че който види как
слънцето играе в утрото
на празника, ще бъде зд-
рав цялата година. Сила-
та на небесното светило
правила водата лекови-
та, а в сутрешната роса
се криела магия. Който
измие очите си, или пък
се претърколи през ро-
сата, също го чакало зд-
раве. Хората вярват и в
друго - че на Еньовден
не трябва да се жъне.
Св. Еньо ще се ядоса и
гръм ще удари онзи, кой-
то вместо да го уважи,
отиде да работи. По то-
зи начин в България
християнската традиция
се смесва с окултното, с
предания и легенди от
отдавна отминали вре-
мена, които са пренесе-

НАРОДЕН КАЛЕНДАР:
24 ЮНИ - ЕНЬОВДЕН

ни от езически времена и
са променени в чест на но-
вата християнска религия.

Магичната сила на билки-
те продължава да не се
пренебрегва и днес.  Из-
вестен е ритуалът Еньова
буля, когато жените в се-
лото преобличат с хубави
одежди някое малко моми-
че и му слагат червено бу-
ло. Понасят го сред нивите
и по улиците, като съпро-
вождат минаването си с
песни. Говори се, че така
молят Св. Еньо за здраве.
После момичето се връща
вкъщи при майка си.

На празника старите зна-
хари отиват през нощта и
наливат вода от някой пла-
нински извор. Това трябва
да стане при пълна тиши-
на, а водата наричат "мъл-
чана". Тя придобива свър-
хестествена сила, която
обаче ще изчезне, ако ня-
къде се чуе човешки глас.
Традициите са запазили и
друго поверие. Там, където
някой е заровил и скрил
своето имане, на Еньовден
ще пламне син пламък и
всеки може да го намери.
Всичко това, разбира се, е
част от народния фолклор.
Денят 24 юни продължава
да се чества с подобни
мистични и интересни оби-
чаи, които често озадача-
ват незапознатите или чуж-
денците. Красотата на
Еньовден се крие в българ-
ския дух, който се е запа-
зил през дългите векове на
развитие и повратности в
историята. Необезпокоява-
ни нито от времето, нито от
действителността, традици-
ите запазват своята мистич-
на красота и навярно зави-
наги ще живеят по прекрас-
ните земи на майка Бълга-
рия. Още веднъж, честит
празник, българи!

цата, стимулиране разви-
тието им и подобряване
качеството на експресив-
ната и импресивната им
реч. Увеличи се обема на
речниковия им запас.

Психологът, назначен по
проекта,  предоставяше
консултантска и експерт-
на помощ като осъществя-
ваше  индивидуална,  гру-
пова или екипна  работа с
децата, родителите и учи-
телите. Дейността му бе
насочена към преодолява-
не на затруднения в обу-
чението на децата, корек-
ция на поведението при
взаимоотношения с връс-
тниците, както и цялостно
личностно развитие на де-
цата. При работа с тях
психологът използваше
рисувателни тестове, при-
лагаше иновативни мето-
ди, организираше тренин-
ги за формиране на умения
за общуване в ранна въз-
раст. За по-буйните осъ-
ществяваше превантивна
дейност за снижаване ни-
вото на агресия, насочва-
ше децата към допълнител-
ни дейности по интереси,
съобразени с възрастта и
потребностите им. При пси-

всеотдайността си са допри-
несли за неговото израства-
не като творец!

холога винаги можеше да се
намери информация, профе-
сионален съвет, разбиране
и съдействие за решаване
на определени ситуации и
произтичащите от тях зат-
руднения.

Децата от четвърта под-
готвителна група със спе-
циални образователни пот-
ребности бяха грижа на по-
мощник - учителя. От него
те получаваха специално
внимание и индивидуален
подход. Съобразно потреб-
ностите на всяко дете по-
мощник - учителя  подхож-
даше  диференцирано и
поднасяше образовател-
ния материал внимателно
и дозирано. Тези деца бя-
ха успешно приобщени в
групата и получаваха вни-
мание и обич от всички де-
ца, учители, родители.

През учебната 2021- 2022г.
ДГ "Първи юни" №17 продъл-
жава работата си по проек-
та и се надява чрез него да
бъде полезна на още много
деца да овладеят добре бъл-
гарския език, да подпомог-
не финансово още добрич-
ки семейства, да подготви
успешно за първи клас и
още много деца!
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След като бе изтеглен
жребият за новото първен-
ство във Втора професио-
нална лига, стана ясно, че
отборът на Добруджа ще
стартира новата кампания
с гостуване на коравия тим
на Созопол. Шампионатът
започва на 24/25 юли, като
есенният полусезон ще
приключи на 13 декември.
През пролетта мачовете
ще се подновят на 17 фев-
руари и ще завършат на 23/
24 май. В шампионата на
втория ешелон ще участват
20 отбора, след като в гру-
пата бяха включени дубли-
ращите състави на Ботев
(Пловдив) и ЦСКА 1948.

Макар че ще се изпра-
вят един срещу друг в пър-
вия кръг, отборите на Доб-
руджа и Созопол ще преме-
рят сили още тази събота,
26 юни, в контрола, в коя-
то добричлии ще гостуват
край морето. Седмица по-
късно, на 3 юли, момчета-
та на Радослав Боянов ще
срещнат новака в Първа
лига Пирин (Благоевград).
За 10 юли е уговорена кон-

"ЖЪЛТО-ЗЕЛЕНИТЕ" ЗАПОЧВАТ
С ГОСТУВАНЕ В СОЗОПОЛ

НОВАК ДЖОКОВИЧ ПРОДЪЛЖАВА
НАПРЕД НА ДВОЙКИ В МАЙОРКА

И САЩ БИ БЪЛГАРИЯ В ЛИГАТА НА
НАЦИИТЕ

Волейболистите от наци-
оналния отбор на България
допуснаха 5-а поредна и об-
що 12-а загуба в Лигата на
нациите в Римини (Италия).
Възпитаниците на Силвано
Пранди бяха тотално надиг-
рани от САЩ и логично за-
губиха с 0:3 (19:25, 24:26,
9:25) в предпоследния си
мач на турнира.

Момчетата на Силвано
Пранди бяха равностойни
единствено във втория
гейм, докато в третата част
бяха напълно разгромени.

"Лъвовете" се намират на
предпоследното 15-о мяс-
то във временното класи-

Първата ракета в света
Новак Джокович започна
с победа участието си на
двойки на турнира на тре-
ва в Майорка. Шампионът
от "Ролан Гарос" и негови-
ят партньор Карлос Го-
мес-Ерера от Испания,

Във вторник бе изтеглен
жребият за новия сезон на
efbet Лига. Още в първия
кръг един срещу друг ще се
изправят тимовете на
ЦСКА 1948 и ЦСКА-София.
Историята се повтаря от
миналия сезон, когато два-
та тима отново стартираха
шампионата. Още в първия
ден на първенството един
срещу друг се изправят и

ВТОРА ПРОФЕСИОНАЛНА ЛИГА

ПРОГРАМА ЗА I КРЪГ
Септември (Симитли) - Марек
Янтра - Хебър
Миньор (Перник) - Лудогорец 2
Етър - Левски (Лом)
Созопол - Добруджа
Ботев (Пловдив) 2 - Литекс
Спортист (Своге) - Марица
Монтана - ЦСКА 1948 2
Нефтохимик - Спартак (Варна)
Струмска слава - Септември (София)

трола с юношеската фор-
мацията до 19 години на
Черно море (Варна), а на
14 юли добричлии ще гос-
туват във Варна за конт-

рола с мъжкия състав на
"моряците". Петата и пос-
ледна лятна проверка на
Добруджа ще е на 17 юли
с Лудогорец 2.

ПЪРВА ПРОФЕСИОНАЛНА ЛИГА

първият и вторият от ми-
налия сезон - Локомотив
(Пловдив) е домакин на
Лудогорец. Първия кръг
предоставя и най-старото
столично дерби между
Левски и Славия.

Шампионатът стартира
уикенда на 24/25 юли, ка-
то трябва да завърши на
23/24 май, а баражите са
предвидени до 29 май.

ПРОГРАМА ЗА I КРЪГ
Ботев (Враца) - Арда (Кърджали)
Левски - Славия
Царско село - Черно море (Варна)
Ботев (Пловдив) - Пирин (Благоевград)
Берое (Ст. Загора) - Локомотив (София)
Локомотив (Пловдив) - Лудогорец
ЦСКА 1948 - ЦСКА-София

КРЪГ

ЦСКА 1948 СРЕЩУ ЦСКА-
СОФИЯ ОЩЕ В ПЪРВИЯ
КРЪГ

Хърватия надигра с 3:1
Шотландия в решаващ за
двата тима мач от послед-
ния трети кръг на групова-
та фаза на Евро 2020. Дву-
боят от Група "D" бе на
"Хемпдън Парк" в Глазгоу,
което даваше известно
предимство на шотландци-
те, но развоят на срещата

ХЪРВАТИЯ ПРЕВЗЕ ГЛАЗГОУ И СЕ КЛАСИРА НА ОСМИНАФИНАЛИТЕ
бе в полза на гостите.
Братът на легендарната
хърватска лекоатлетка
Бланка Влашич - Никола
Влашич, даде аванс на сре-
бърните медалисти от Мон-
диал 2018 в резултата с гол
в 17-ата минута. В 42-ата
минута Калъм МакГрегър
изравни, но в 62-ата капи-

танът на "ватрените" Лука
Модрич върна преднината
на тима си от един гол в ре-
зултата. 35-годишният халф
на Реал (Мадрид) реализи-
ра много красиво попаде-
ние. В 78-ата минута Иван
Перишич бе точен с глава
за 3:1 и на практика сложи
точка на спора.

Равенството щеше да е
пагубно и за двата отбора,
които влязоха в мача с по
една точка след първите си
две срещи. В крайна смет-
ка обаче воденият от Злат-
ко Далич тим събра 4 точ-
ки и зае второ място в
крайното класиране в гру-
пата. С 4 точки на трета по-

зиция остана Чехия заради
по-лошите си показатели от
хърватите. Двата тима за-
вършиха 1:1 в двубоя по-
между си. Групата бе спе-
челена от Англия, като "три-
те лъва" завършиха със 7
точки, а Шотландия остана
на последната четвърта по-
зиция с 1 точка.

ране със само 2 успеха, 12
загуби и 7 точки. САЩ пък
имат 7 победи, 7 загуби и
21 точки.

В последния кръг съпер-
ник на нашите волейболис-
ти ще е силно представя-
щият се тим на Словения.

участващи с "уайлд кард",
победиха на старта Томис-
лав Бъркич (Босна и Хер-
цеговина) и Никола Сакич
(Сърбия) с 5:7, 6:4 (13:11) за
1:38 часа игра.

В следващия кръг Джоко-
вич и Гомес-Ерера ще

срещнат водачите в схе-
мата Марсел Гранойерс
(Испания) и Орасио Себа-
йос (Аржентина). Надпре-
варата в Майорка е под-
готовка за третия турнир
от Големия шлем "Уимбъл-
дън".

Шесткратната олимпийс-
ка шампионка Алисън Фи-
ликс ще участва на пета
поредна олимпиада, след
като завърши втора на 400
метра по време на амери-
канския шампионат по ле-
ка атлетика в Юджийн
(Орегон), който е и олим-
пийска квалификация за
Токио. 35-годишната Фи-
ликс финишира за 50.02 се-
кунди. Победителка стана
Куанера Хейс с 49.78 се-
кунди, а Уейдлин Джонатас
беше трета на 50.03.

Филикс има шест златни
и три сребърни медала от
олимпийски игри в карие-
рата си, както и 12 титли
от световни първенства по
лека атлетика. "Беше бор-
ба да стигна дотук, но то-
ва е нещото, което знам
как да направя - да се бо-

35-ГОДИШНАТА АЛИСЪН
ФИЛИКС ЩЕ УЧАСТВА НА
ПЕТА ПОРЕДНА ОЛИМПИАДА

ря. Просто исках да из-
ползвам опита си. Да
участваш на пета олимпи-
ада, е толкова специално",
заяви американката.

Трейвон Бромел спечели
спринта на 100 метра при
мъжете с 9.80 секунди и съ-
що се класира за Токио
2020. Рони Бейкър финиши-
ра втори с 9.85 секунди, а
Фред Кърли зае третото
място с 9.86. Кърли реши
да пропусне 400 метра, за
да се концентрира на 100 и
200. Световният шампион
на 200 метра Ноа Лайлс за-
върши на седмо място, а
39-годишният Джъстин Гат-
лин остана осми.

Олимпийската шампион-
ка на 100 метра с препятс-
твия от Рио 2016 Бриана
МакНийл (САЩ) се нареди
втора, но дали тя ще полу-
чи място в тима за Токио,
ще стана ясно след обжал-
ването на наказанието й
заради допинг. В началото
на месеца тя получи петго-
дишно наказание "за фал-
шифициране на резултати-
те" от допинг контрол. Аме-
риканката обжалва реше-
нието пред Спортния ар-
битражен съд (CAS) в
Швейцария, който ще разг-
леда делото преди начало-
то на Олимпийските игри в
Токио на 23 юли. sportal.bg

Втората ракета на Бъл-
гария Димитър Кузманов
загуби в първия кръг на
квалификациите на Откри-
тото първенство на Вели-
кобритания по тенис. Куз-
манов, който дебютира в
надпреварата, отстъпи
пред Мариус Копил (Румъ-
ния) с 4:6, 3:6 за 68 мину-
ти.

Румънецът направи про-
бив в седмия гейм по пътя
си към успеха в първия сет.
Във втората част Кузманов
загуби подаването си още

КУЗМАНОВ ОТПАДНА
НА СТАРТА НА
КВАЛИФИКАЦИИТЕ
ПРИ ДЕБЮТА СИ НА
"УИМБЪЛДЪН"

два пъти, а Копил затвори
срещата в деветия гейм с
третия си мачбол.

30-годишният Копил, 221-
ви в класацията на АТП,
участва в основната схема
на "Уимбълдън" в предиш-
ните четири издания на
турнира, но никога не е
преминавал първия кръг.
193-сантиметровият румъ-
нец, който е достигал до
56-о място в света, има ве-
че два успеха в два мача
срещу пловдивчанина.
sportal.bg
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Наградени творби от
Международния студентс-
ки филмов фестивал "Ран-
но пиле" ще бъдат показа-
ни на специални прожек-
ции в "Двореца" в Балчик
в дните между 25-27 юни,
съобщават от държавния
културен институт, който
заедно с фондация "Аме-
рика за България" органи-
зират събитието. Селекци-
ята е от последните изда-
ния на форума. В афиша
са късометражни филми
на студенти от НАТФИЗ
"Кръстьо Сарафов", Нов
български университет и
от Академията по театрал-
ни изкуства и кинематог-
рафия в Букурещ, допъл-
ват от културния център.

Публиката ще открие
гледната точка към различ-
ни теми на младите ре-
жисьори в "По стечение на
обстоятелствата" на Петър

НАГРАДЕНИ ТВОРБИ ОТ
ФИЛМОВИЯ ФЕСТИВАЛ "РАННО
ПИЛЕ" ЩЕ БЪДАТ ПОКАЗАНИ В
"ДВОРЕЦА" В БАЛЧИК

Богата културна програ-
ма, готвена в последната
тежка година на пандемия,
очаква жителите и гостите
на Балчик. Поредица от из-
ложби, концерти, опери,
мюзикъли, фестивали е
подготвил екипът на ДКИ
КЦ "Двореца", съобщи ди-
ректорът на културния цен-
тър Жени Михайлова.

На 25 юни започва със
специални прожекции на
филми от селекцията на
Международния студентс-
ки филмов фестивал "Ран-
но пиле". Също в петък от-
крита сцена "Двореца" ще
е място за изявите от му-
зикален и танцов фестивал
"Таланти на ХХI век" от Ук-
райна, съобщи кореспон-
дентът на Радио Варна Ал-
бена Иванова.

Прояви, включени в дни
на чилийската и дни на
италианската култура, ще
могат да посетят ценители-
те. Любовни лирика, изоб-
разително изкуство, кон-
церт на китара, както и

БОГАТА КУЛТУРНА ПРОГРАМА
ОЧАКВА ГОСТИТЕ НА ДВОРЕЦА
В БАЛЧИК ТАЗИ ГОДИНА

концерт "Музиката на Ита-
лия", включващ фрагменти
от опери, оперети, филмо-
ва музика.

В културния афиш това
лято са включени четири
съвместни постановки с
Музикално-продуцентски
център Варна. През август
до 10 септември в "Дворе-
ца" ще гостува Панагюрс-
кото златно съкровище.

Пъстротата на туристите
обаче за съжаление не мо-
же да конкурира богатата
културна програма. Засега
се наблюдава раздвижване

Чивийски, "В аквариума" на
Тюдор Кристиан Юрго, "Ли-
ниите на дланта" на Джор-
дже Чипер,"Пипнах те!" на
Стефани Дойчинова, "Мал-
кият герой" на Елена Чола-
ку, съобщи кореспондента
на БТА Юлия Христова.
Заглавията са включени в
първия ден на филмовата
програма в Каменната зала
на културния център. На 26
юни ще бъдат показани "Миг
любов" на режисьора Юли-
ан Рачев, "Крайбрежие" от
Мируна Муну, "В къщата" от
Ана-Мария Команеску, "Ми-

В община Добричка, на
21 юни бе проведена меж-
динна  пресконференция
по проект ROBG 456 "Хър-
шова-Добричка, заедно по
красивия път на устойчи-
вото развитие чрез транс-
гранична култура".

Присъстващите бяха за-
познати с изпълнените и
предстоящи дейности по
транснационалния проект,
чиято основна цел е съжи-
вяване на трансграничния
регион, като се стимулира
туризма и същевременно се
допринесе за опазването
на културното наследство.

Проектът се изпълнява в
партньорство между общи-
на Добричка и град Хър-
шова, Румъния. Бюджетът
в размер на 1 410 770 ев-
ро, от които 1 255 747,64 от
ЕФРР е осигурен от Прог-
рамата за трансгранично
сътрудничество ИНТЕРРЕГ
V-A Румъния-България, в
рамките на приоритетна ос
2 "Зелен регион". Продъл-
жителността му е 36 месе-
ца, но поради пандемична-
та ситуация с COVID_19 се

ДОБРУДЖА СТИМУЛИРА ТУРИЗМА ЧРЕЗ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА НЕДВИЖИМОТО
СИ КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

очаква да бъде удължен.
Основните дейности по

проекта са:
- Разработване на обща

стратегия за валоризация
на културното наследство;

- Организиране на тран-
сграничен фестивал: "Доб-
руджа с елек и престилка"
в Хършова, Румъния;

- Организиране на обуче-
ние в областта на култур-
ния туризъм;

- Промотиране и насър-
чаване превръщането на
фолклорния фестивал "Пес-
ни и танци от Слънчевa
Добруджа" в с. Дебрене,
община Добричка в транс-
граничен;

- Модернизиране на Дом
на културата Хършова
чрез ремонт и оборудва-
не, специфично за култур-
ните дейности;

- Модернизация на две
читалища:  "Нов живот -
1941 г." в с. Черна и на чи-
талище "Светлина - 1940" в
с. Ловчанци чрез ремонт,
обзавеждане и оборудване.

За осигуряване на подхо-
дящи условия за провежда-

шо и Виктория завинаги" от
Елена Тончева и "Чудовище"
от Лаура Поп".

Афишът на отличените
филми завършва с "Връх"
на Стефан Войводов, "Бло-
кирани на Коледа" от Юлия
Ругина, "Внезапно и аз усе-
щам вятъра" от Диана Мин-
чева-Йорданова, "Леки се-
мейни неприятности" от
Димитрис Георгиев и
"Секс, лула, омлет" на Ана-
Мария Команеску.

Входът за прожекциите,
които започват от 16 часа,
е безплатен.

от страна на румънския па-
зар, основните посетители
са българските - общо 21
хиляди до края на май от
началото на годината. "На-
дяваме се юли и август на
повече гости, най-вече ру-
мънски. Статистиката до
май е за общо 25 хиляди ду-
ши, което е много малко в
сравнение с друга година.
Много трудно е положени-
ето с немския пазар, само
100 човека са преминали,
83 са англичаните", споде-
ли тъжната статистика Же-
ни Михайлова.

КУЛТУРНИ  АКЦЕНТИ
21 - 25  юни, Художествена галерия - Добрич. "Лятна-

та работилница за въображение". Организатор: Худо-
жествена галерия.

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

21 - 25  юни, Художествена галерия - Добрич. Излож-
бата на Михаил Петков /1933-2015/ /продължава/. Ор-
ганизатор: Художествена галерия.

21 - 25  юни, 10.00 ч. - 12.00 ч., Регионална библиоте-
ка "Дора Габе". Изложба по повод 95 години от рожде-
нието на добричкия актьор Калчо Георгиев /1926-1992/
и 90 години от рождението на актрисата Галина Нено-
ва /1931-1984/. Организатор: Регионална библиотека
"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". Органи-
затор: 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".

24 юни, 18.30 ч., Концертна зала "Добрич". Спекта-
къл "Палач на ангел" от Стефан Цанев с участието на
Стефан Мутафчиев. Организатор: ЧИА.

24 юни, 19.00 ч., ДТ "Й. Йовков". Спектакъл "Умопомра-
чение" от Сам Бобрик с участието на Койна Русева, Асен
Блатечки, Стефан Иванов, Никол Карабинова, Никола
Парашкевов. Организатор: ДТ "Й. Йовков".

24 юни, 19.00 ч., Младежки център - Добрич, Концерт-
на зала. Спектакъл "Вляво от асансьора" на клуб "Теа-
тър" при Младежки център -  Добрич с ръководител Лана
Анцаридзе. Организатор: Младежки център - Добрич.

24 юни, 20.00 ч., ДКТ "Дора Габе". Спектакъл "Кара-
конджул" по "Дервишово семе" на Николай Хайтов с
участието на Валери Йорданов. Организатор: ЧИА.

25 юни, 11.30 ч., Младежки център - Добрич, фоа-
йе. Награждаване на участници в конкурс за есе на
тема "Изборът да си свободен". Организатор: Пре-
вантивно-информационен център по наркотични ве-
щества-гр. Добрич.

26 юни, 11.00 ч., Център за защита на природата и
животните - Добрич. Куклен спектакъл "Косе Босе". Ор-
ганизатор: Държавен куклен театър "Дора Габе".

26 юни, 11.00 ч., Държавен куклен театър "Дора Га-
бе".Куклен спектакъл "Корабът на мечтите". Организа-
тор: Държавен куклен театър "Дора Габе".         НДТ

не на различни събития ве-
че е извършен основен ре-
монт и е закупено обзавеж-
дане и оборудване  на чи-
талищата в селата Черна и
Ловчанци, общ. Добричка.
Залите на читалищата ве-
че са с ново подово покри-
тие и столове, климатизи-
рани и оборудвани с озву-
чителна, мултимедийна и
осветителна техника. За
провеждане на събития на
открито ще бъдат закупени
и мобилни сцени.

Разработена е Обща
стратегия за културен тури-
зъм в трансграничния район
Констанца - Добрич и чети-
ри трансгранични маршрути.
Те ще допринесат за опаз-
ване и популяризиране на
културното наследство и за
насърчаване на културния
обмен между Румъния и Бъл-
гария. Предстои да бъде
разработен уебсайт с ин-
формация за проекта и мар-
шрутите, както и издаване и
разпространяване на брошу-
ри и карти на маршрутите.
Планирано е общият турис-
тически продукт на партньо-

рите да бъде представен
пред широк кръг от заинте-
ресовани лица, културни ин-
ституции, фирми в сферата
на туризма и други. Ще бъ-
дат обучени общо 20 екскур-
зовода от двата града, кои-
то ще предлагат на туристи
и гости нови обекти по мар-
шрутите, разработени по
проекта.  В рамките на про-
екта, около 150 румънски
певци и изпълнители ще
вземат участие в провежда-
ния за 52-ри път фолклорен
събор "Песни танци от слън-
чева Добруджа - Дебрене
2021 г.", който ще проведе
на 26 юни 2021 г. в с. Деб-
рене. Планирано е по про-
екта, участници от община
Добричка да вземат участие
на събора в гр. Хършова.

С изпълнението на про-
екта, общините Хършова и
Добричка ще станат част
от туристическата карта на
трансграничния район,
привличайки туриста към
културните традиции на
Добруджа.

Областен информаци-
онен център - Добрич

Две нови специализирани машини ще заработят на
територията на СИДП ДП. Техниката е закупена със
средства по проект  "Горите на Североизтока" - LIFE
IASHAB - изпълняван от предприятието. Едната машина
е оборудвана със шредер, който се използва за пре-
махване на остатъците от растителност след проведе-
ни сечи. Втората машина ще служи за почвоподготовка
на освободени за залесяване площи.

През следващите седмици с новите машини ще бъдат
почистени и подготвени за залесяване 500 декара в
горските територии в ДЛС-Шерба. През идващата есен,
върху подготвените площи ще бъде извършено залеся-
ване с фиданки от местни видове - дъб и ясен. До края
на годината  техниката ще заработи и в горски площи
на територията на ДГС-Генерал Тошево и ДЛС-Балчик,
където ще бъде извършена почвоподготовка на близо
170 декара. Подготвените площи ще бъдат залесени с
фиданки от местни видове като полски ясен, сребро-
листна липа, цер, явор, скоруша и дива череша.

В рамките на проекта ще бъдат реконструирани общо
1053 декара насаждения от неместни инвазивни видо-
ве, които са в лошо състояние и с ниска продуктив-

НОВИ МАШИНИ В ГОРСКИТЕ СТОПАНСТВА

ност. На тяхно място ще бъдат залесени типични за
Североизтока смесени широколистни гори, които пред-
ставляват природни местообитания с важно значение
както за местните общности, така и за опазване на
биологичното разнообразие. Проект "Горите на Севе-
роизтока" е на стойност 1,386,763 евро и се реализира
с финансовата подкрепа на Програма LIFE Nature 2019
на Европейската комисия.          Татяна ДИМИТРОВА
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ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ ГРАД ТЕРВЕЛ - МАРИЯ ГОЧЕВА

на основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, кани
жителите на общината, представителите на бизнеса, НПО, второс-
тепенните разпоредители с бюджет, директорите на училища, чи-

талищните настоятелства, синдикати, представителите на спорта
и цялата общественост на

Публично обсъждане на годишния отчет за изпъл-
нението и приключването на  бюджет 2020 г. на

Община Тервел
Уважаеми съграждани,
Предстои представяне, обсъждане и приемане на годишния отчет за из-

пълнението и приключването на бюджета на община Тервел за 2020 г. по
показатели, по които той е приет. На Вашето внимание, на електронната
страница на Община Тервел, в раздел "Новини" е представен доклад за
изпълнението на бюджета и информация за изпълнението на фискалните
цели и прогнози за периода 2021-2023 г.,отчет за изпълнението на сметките
за средства от Европейския съюз и отчет за изпълнението на годишната
програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в
Община Тервел за 2020 г.

В тази връзка Ви каним на публично обсъждане на 06 Юли 2021 г. /втор-
ник/ от 15.00 часа в залата на Община Тервел.

Мнението на всички Вас граждани, общински съветници, кметове на кмет-
ства, ръководители, граждански сдружения, юридически лица, които осъ-
ществяват дейност или ползват услуги на територията на общината, както и
Вашите становища са от изключителна важност и се надявам да уважите
поканата.         Мария Гочева

Председател на Общински съвет - град Тервел

Статистическите изслед-
вания на НСИ в областта
на културата осигуряват
информация за дейността
на музеите, театрите, биб-
лиотеките, кината, радио-
и телевизионната програм-
на дейност и производство-
то на филми. Основните по-
казатели и обхватът на из-
следванията са в съответс-
твие с методологическите
препоръки на ЮНЕСКО.

През 2020 г. дейността
на културните институции
беше ограничена поради
въведените противоепиде-
мични мерки на територия-
та на Република България.

Културни институции
Културни институции са

музеите, театрите и музи-
калните колективи (сце-
ничните изкуства) и биб-
лиотеките.

1. Музеи
Към 31.12.2020 г. в стра-

ната действат 182 музея, ре-
гистрирани съгласно Зако-
на за културното наследст-
во, а в област Добрич фун-
кционират 6 самостоятелни
музея и музейни филиали.

Движимите културни
ценности включени в екс-
позициите на музеите от
област Добрич са част от
националното ни  богатст-
во и формират музеен
фонд, който се състои от
249 хил. фондови единици.
През 2020 г. броят на кул-
турните ценности нараст-
ва с 1.9% в сравнение с
2019 година. С цел улесня-
ване на комуникацията с

ОСНОВНИ ДАННИ ЗА КУЛТУРАТА В
ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

публиката фондовите еди-
ници се цифровизират, ка-
то през

2020 г. техният брой е 8
633. Общата полезна площ
на която са разположени
експозициите на музеите от
област Добрич е 13 493
квадратни метра.

Посещенията в музеите
през 2020 г. са 137 хил. и в
сравнение с 2019 г. нама-
ляват с 28.8%. Приблизи-
телно 8.7% от тях (12 хил.)
са осъществени в дните със
свободен вход. Посещени-
ята на чужденци в музеите
намаляват с 13.9% в срав-
нение с предходната годи-
на, като достигат

71 хиляди.
Общият персонал на му-

зеите през 2020 г. е 76, ка-
то се увеличава с 1.3% в
сравнение с

2019 година.
През 2020 г. в действащи-

те 2 театъра в област Доб-
рич са организирани 213
представления, посетени от
12 687 зрители. В сравне-
ние с 2019 г. представлени-
ята намаляват с 35.6%, а
посещенията - с 65.1%.
Средният брой посетители
на едно представление е 60
души, при 110 души през
2019 година. Гледаните пос-
тановки са 26 19, от които
57.7% на български автори.
Новите постановки са
23.1% 5.2%.

През 2020 г. в област
Добрич развиват дейност 4
музикални колектива,  ка-
то представленията на те-
зи колективи са 34, а посе-
щенията са 5 670.

3. Библиотеки
Ежегодно НСИ провежда

изследване, което обхваща
библиотеките с библиоте-
чен фонд над 200 хил. биб-
лиотечни единици: книги,
продължаващи издания -
вестници, списания, бюле-
тини и други. Библиотечни-
ят фонд в нашата област
според това изследване
през 2020 г. се състои от

407 хил. библиотечни до-
кумента. Регистрираните
читатели са 2 842, което е
с 26.0% по-малко в сравне-
ние с предходната година.
Посещенията в библиотеки-
те се намаляват (с 36.1%) и
достигат

60 хил. през 2020 година.
Заетият библиотечен фонд
общо възлиза на 54 628 биб-
лиотечни единици, като за
дома са заети 50 443 библи-
отечни единици, а заетите
книги са 53 737.  Заетият
библиотечен фонд средно
на един читател е 19 броя,
като нараства с 18.8% спря-
мо 2019 година.

С най-висок дял от общия
библиотечния фонд в наблю-
даваните библиотеки са кни-
гите - 90.3% (367 хил.), след-
вани от другите библиотеч-
ни документи (аудио-визуал-
ни, електронни, графични и
картографски издания, па-
тенти и стандарти, и микро-
форми) - 24 хил. и продъл-
жаващите издания (16 хиля-
ди). В сравнение с 2019 г.
броят на книгите нараства
с 0.7%, като набавените но-
ви книги са 5 373 броя.

Аудио-визуална дейност
Аудио-визуалната дейност

включва филмовото произ-
водство, дейността на кина-
та, както и радио- и телеви-
зионната програмна дей-
ност.

4. Кина
През 2020 г. прожекциите

в област Добрич са 977 и са
посетени от 6 867 зрители. В
сравнение с 2019 г. броят на
прожекциите в кината се на-
малява с 66.3%, а посещени-
ята в тях с - 80.3%.

Прожектирани са 128 фил-
ма, които според национал-
ността им се разпределят,
както следва: 19 български,
33 европейски, 70 от САЩ и
6 от други страни.

Най-голям е броят на ки-
ната в Югозападния район
- 21 с 65 хил. прожекции, по-
сетени от

672 хил. зрители. В столи-
цата функционират 14 кина
със 71 екрана, в които са
прожектирани

1 331 филма.
5. Радио- и телевизионна

програмна дейност
     През 2020 г. радиоопе-

раторите от област Добрич
са излъчили 3 180 часа ра-
диопредавания, колкото
през 2019 година. Телевизи-
ите в областта с наземно
разпръскване и тези по ка-
бел и сателит са излъчили
програми с обща продължи-
телност 5 365 часа.

26 творби на испанеца
Едуардо Диез, обединени
под името "Мечти", очаро-
ват през втората полови-
на на юни посетителите на
културен център "Двореца"
и основната зала на гале-
рия "Тихото гнездо". Всеки
може да се наслади на
пейзажи, съществуващи
само във фантазията на
самоукия художник, но до-
косващи истински сетива-
та на зрителя. Природата,
гората, реките, планините и
околната среда са негови-
те обекти, на които се нас-
лаждава и рисува, но най-
често - морето, съобщи ко-
респондентът на Радио Вар-
на Албена Иванова.

Творецът от страната на
тореадорите е инженер по
образование. Самоук ху-
дожник е. Започва да ри-
сува много спонтанно го-
дини по-късно. Наслажда-
ва се на удоволствието да
плъзга четката върху плат-
ното и да си представя то-
ва, което рисува. Всичко е
в неговата глава и въобра-
жение. Не обича да прави
портрети, защото това зна-
чи, че копира.

Сегашният му дом е в
Мадрид, но е живял много
години близо до морето, в
Барселона. Това рефлек-
тира върху неговото твор-
чество. "Моите любими не-
ща за рисуване са море-
то, природата, водата. Да
представя красотата на
природата - това е основ-
ната ми цел", сподели Ди-
ез на вернисажа през уи-
кенда пред публиката. За
него морето е мултицвет-
на вселена, която рефлек-
тира върху човешкото нас-

САМОУК ХУДОЖНИК ОТ ИСПАНИЯ
ПРЕДСТАВЯ МЕЧТИТЕ СИ В ДВОРЕЦА
НА БАЛЧИК

троение, чувства, опити и
реалност.

От 2010 година прави са-
мостоятелни изложби в Ис-
пания, Италия, Португалия,
Франция, Еквадор, Герма-
ния, Румъния, Босна и Хер-
цеговина. В България е бил
няколко пъти, в Балчик е за
втори път, но за първи по-
казва произведенията си.

Признава, че от всички
посетени места Румъния го
вдъхновява много, както и
добрите приятелства, съз-
дадени там.

"За втори път съм в Дво-

реца. Това е много фантас-
тично място около морето,
тази плажна улица с рес-
торантите ... много ми ха-
ресва", разкри живописе-
цът  как е избрал да госту-
ва преди две години. "Мно-
го съм щастлив да бъда тук.
Надявам се още много пъ-
ти да се срещаме", благо-
дари за гостоприемството
испанецът. Ценителите мо-
гат да се сдобият с части-
ца от света на Едуардо Ди-
ез или просто да се докос-
нат до него в галерия "Ти-
хото гнездо" до 30 юни.

ДФ "Земеделие" преведе
близо 1,7 млн. лв. (1 675
793.87 лв.) на 332 картофоп-
роизводители по схемата за
държавна помощ "Помощ за
компенсиране разходите на
земеделски стопани, свър-
зани с изпълнение на мер-
ки по "Национална програ-
ма от мерки за контрол на
почвени неприятели по кар-
тофите от сем. Телени чер-

КАРТОФОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ
ПОЛУЧИХА БЛИЗО 1,7 МЛН. ЛЕВА

веи (Elateridae)".
Помощта е предназначе-

на за малки и средни пред-
приятия - земеделски сто-
пани, които отглеждат кар-
тофи на площи с размер
над 1 дка.

 Размерът на помощта за
борба с вредители по кар-
тофите е до 100 % от раз-
ходите по закупуване на
продукти за растителна

защита, но не повече от
850 лв./ха, с включен
ДДС. По схемата се ком-
пенсират направените
разходи само за тези
препарати, които са раз-
решени в Република Бъл-
гария за химичен контрол
на почвени вредители по
картофите от сем. Телени
червеи (Elateridae).

ДФ "Земеделие" - РА
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ОВЕН - Предвид развитията от последните
дни, ще се възползвате от благоприятни за
вас обстоятелства и ще засилите активността
си. За някои от вас това включва срещи.

ТЕЛЕЦ - Толерантното ви поведение към
някого ще ви носи предимства днес. Ще
бъдете наградени за проявеното си търпение
и това ще ви стимулира за други, полезни
изяви.

БЛИЗНАЦИ - В добра форма и подходящо
настроение, ще пристъпите към поредната
си реализация днес. Хубавите
взаимоотношения са предпоставка за
напредък в делата ви.

РАК - Отнесете се търпеливо към спорните
въпроси. Голяма част от тях имат отношение
към бизнеса ви, неизяснени въпрос ще
създадат объркване, за това бъдете пределно
ясни.

ЛЪВ - Съвместните изяви ще са успешни и
за вас ще се говори добре. Добронамерени
в поведението, ще си осигурите предимства.
В интимния ви живот се наблюдава
раздвижване.

ДЕВА - Теми, от които малко сте се
интересували до днес, ще привлекат
вниманието ви. Личност, която не спира да
ви вълнува, ще ви изненада приятно и ще
затвърди впечатлението ви.

ВЕЗНИ - Размествания на работното място
ще ви създадат известни главоболия, но ще
ги преживеете. Всяко зло за добро. Ще
продължите и занапред да сте бдителни.

СКОРПИОН - Въпросите, които не търпят
отлагане, ще бъдат приоритетни за вас, като
няма да пропуснете и личните си
ангажименти. Не ви липсва прозорливост,
наред със старанието.

СТРЕЛЕЦ - Не бъдете гневни и избягвайте
онези, които ви създават отрицателни
емоции. Усмихнете се и светът ще ви отвърне
със същото, а вие ще постигнете целите си.

КОЗИРОГ - Старателно ще подберете
екипа си, с който да работите върху нов
проект и ще търсите най-добрите решения
за него. Не се поддавайте на изкушения,
които биха ви подвели.

ВОДОЛЕЙ - Изменения в плановете ви ще
направят възможно осъществяването на
начинание, за което не сте се подготвяли
предварително, но няма да съжалявате.

РИБИ - Подгответе стратегията си, ако
търсите подкрепата на влиятелни хора, ще
са ви нужни силни аргументи. Вниманието
ви към околните впечатлява необходимите
хора.

- Горещите жени обичат
плажа на Албена! - Антония
от Оброчище, но не тази, за
която си мислите.

Безспорният лидер е
Flowing Hair dollar (доларът
с разветите коси. Това е
първият долар на сребър-
на монета, пуснат на те-
риторията на САЩ, а ней-
ното сечене продължава
две години от 1794 до 1795
година от Монетния двор
във Филаделфия, като са
пуснати в обръщение мно-
го малко монети. Неин ав-
тор е гравьорът Робърт
Скот.

На лицевата страна е
профил на жена с разве-
ти коси, символ на Свобо-
дата, и от двете страни
има общо 15 звезди (7
вдясно и 8 вляво) които
символизират броя на ща-
тите по това време в със-
тава на САЩ. Долу е из-
писана 1794 година, пър-
вата, в която са сечени те-
зи монети. На обратната
страна е орелът - херал-
дическият символ на Съе-
динените щати, който се
намира в центъра на кра-
сив венец от маслинови
клонки. Номиналната
стойност на монетата е
само 1 долар. Тиражът е
много малък - през 1794 г.

НАЙ-ЦЕННАТА МОНЕТА В СВЕТА
са изсечени 1758 монети и
още около 2000 през след-
ващата година, от които 242
са били унищожени заради
лошо качество. Известно е,
че в момента техният брой
е около 200. През 2005 г. е

ЧЕСТИТ ИМЕН ДЕН казваме днес - на Еньов-
ден, на хората с имена: Биляна, Ивет, Ивета, Де-
нислав, Деница, Деян, Деяна, Диана, Диян, Дия-
на, Енчо, Еньо, Яна, Янаки, Яне, Янета, Яни, Яни-
зар, Янизара, Янимир, Янимира, Янин, Янина,
Янис, Яниса, Янислав, Янислава, Янита, Яница,
Янка, Янко, Янчо. Нека всички те са здрави, не-
ка в живота им царят светлина и хармония, нека
мислят Добро, нека правят Добро и нека Добро
да им се връща!

А СПЕЦИАЛНИ поздрави за празника отправя-
ме на един специален Енчо - художника Енчо
Андреев, с пожелания за обич у дома, радост с
малкото слънчево дете Оги, много успехи и мно-
го нарисувана красота!

РОЖДЕНИЧКА УТРЕ е Росица Йорданова - зам.-
кмет "Икономическо развитие и европейски фон-
дове" в Община Добрич. А ние от НДТ от днес й
желаем от здраве, успехи и сбъднати мечти да
не се отърве. И нека под нейно ръководство Доб-
рич има видим успех в икономическото си раз-
витие!

В АВАНС изпращаме поздрави с утрешна дата
към столицата - по повод рождения ден на Дия-
на Тилкова, една дама, за която няма тайни в
сферата на туризма. Бъди здрава и успявай с
усмивка във всичко добро, което си наумиш, Ди-
ди - казваме ние от НДТ!

ИМЕН ДЕН на 27 юни празнуват хората с име-
на Панайот, Пантелей и Панчо. Нека са здрави и
нека добрите им начинания получават небедна
подкрепа!

ПОЗДРАВИ В АВАНС изпращаме към морската
столица, където от години живее и работи ко-
лежката ни Кръстина Маринова. Тя празнува
рожден ден на 28 юни, а ние й желаем да е зд-
рава, да има безброй журналистически находки
и безброй поводи за усмивка!

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН с дата 28 юни казваме
на Иван Иванов - общински съветник от ГЕРБ в
Тервел, с пожелание да е здрав и да работи с
ентусиазъм за хората от добруджанската об-
щина!

Смята се, че колкото по-
стари са рибите от се-
мейство есетрови, толко-
ва по-вкусен и лек е хай-
верът им. Следователно
най-ценният и съответно
скъп хайвер не е черен, а
бял хайвер. Хвърля се от
специални риби -  албинос
белуга. Само това прави
хайвера рядкост. Сега
вземете предвид факта, че
такава риба трябва да е
на поне сто години! Белу-
гите албиноси се срещат
в южната (иранската) част

НАЙ-СКЪПИЯТ
ХАЙВЕР В СВЕТА

на Каспийско море. Въпре-
ки факта, че индивидите от
тези риби са обгрижвани и
ценени, останаха малко от
тях. Международният пазар
получава не повече от де-
сет килограма такъв хайвер
годишно.

В Иран продуктът се на-
рича "алмас", което означа-
ва "брилянтен". А в Запад-
на и Северна Америка се
нарича "златен хайвер". И
не толкова сияйният жълт
цвят определя името. Този
хайвер се оценява със сво-
ето тегло в злато. За сто
грама трябва да платите
поне 2500 долара. Но тряб-
ва да се отбележи, че опа-
ковката играе съществена
роля в ценообразуването
на стоките. Иранците вяр-
ват, че единствената дос-
тойна опаковка за такъв
диамант като хайвер Almas
може да бъде само златен
буркан марка 9995.

Най-скъпата пощенска
марка в света е шведска-
та Treskilling Yellow (жъл-
та, с номинална стойност
три скилинга). Марката е
била открита през 1885 г.
от 14-годишен шведски
ученик, който се занима-
вал с препродажба на
марки за джобни пари.
Марката с номинална
стойност 3 скилинга по
принцип е оцветена в зе-
лено, но тази била отпе-
чатана по погрешка в жъл-
то през 1857 г. заедно с
марки от 8 скилинга.

Принадлежала е на раз-
лични колекционери, вклю-
чително на германски арис-
тократ, жи-
вял във
Франция,
и белгийс-
ки магнат.

А у к ц и -
онните къ-
щи я опре-
делят като
"Мона Ли-
за на по-
щенските

НАЙ-СКЪПАТА
ПОЩЕНСКА МАРКА

марки" и припомнят, че
сред собствениците й е бил
и румънският крал Ка-
рол.Членовете на консор-
циума, закупил марката,
преценяват, че тя представ-
лява солидна инвестиция
във времена на криза, се
посочва в комюнике на аук-
ционната къща за продаж-
би на пощенски марки "Да-
вид Фелдман".

Пак тя е продавала фила-
телната рядкост през 1984,
1990 и 1996 г., а последния
път се очаквало цената да
е поне колкото предишния
- над 2 млн. долара. Собст-
веникът и цената на марка-
та се пазят в тайна.

продадена на търг една
монета Flowing Hair dollar
за 7,85 млн. долара, а на
24 януари 2013 г. за рекор-
дните 10 млн. долара, ко-
ето е историческо пости-
жение за монета.


