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Всеки ден с 
по-добрия 
вестник!

Ïðåç íîùòà ùå å ïðå-
äèìíî ÿñíî, à âÿòúðúò â 
ïîâå÷åòî ðàéîíè âðåìåííî 
ùå ñòèõíå. Óòðå ùå áúäå 
ïðåäèìíî ñëúí÷åâî. Ùå äóõà 
äî óìåðåí âÿòúð îò èçòîê, 
ïî äîëèíàòà íà Ñòðóìà – îò 
þã. Ñëåä îáÿä è âå÷åðòà íàä 
êðàéíèòå çàïàäíè ðàéîíè ùå 
ñå ðàçâèå êóïåñòà è êóïåñòî-
äúæäîâíà îáëà÷íîñò è íà îò-
äåëíè ìåñòà òàì ùå ïðåâàëè 
è ïðåãúðìè, íå ñà èçêëþ÷åíè 
è ãðàäóøêè. Îñòàâà ãîðåùî 
ñ ìàêñèìàëíè òåìïåðàòóðè 
ìåæäó 33° è 38°.

Специализирани бои, епоксидни подове, боя против пожар, боя против шум, 
течна хидроизолация, огнезащитна боя, боя против радиация, термо боя 
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ЦИК ОБЯВИ КРАЙНИТЕ
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДСРОЧНИТЕ
ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ НА
11 ЮЛИ 2021Г.

"Има такъв народ" печели предсрочните парламентарни избори с 24.08% и общо 657
824 събрани гласа. Това показват данните на ЦИК при обработени 100.00% СИК прото-
коли в РИК.

ГЕРБ/СДС остават на второ място с 642 165 гласа или 23.51%.
Трети са "БСП за България" с 13.39% и 365 695 гласа.
На четвърто място е "Демократична България" - 12.64% или 345 329 гласа.
ДПС са пети - 10.71% и 292 439 гласа.
В новото Народно събрание ще влезе и "Изправи се! Мутри вън!", подкрепени от 136

879 избиратели или 5.01% от всички гласували.
Извън парламента остават:
"Българските патриоти: - ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ - 85 796 гласа (3.14%)
"Възраждане" - 82 147 гласа (3.01%)
"Българско лято" - 49 833 гласа (1.82%)
"Атака" - 12 661 гласа (0.46%)
"Ляв съюз за чиста и свята република" - 10 308 гласа (0.38)%
"Републиканци за България" - 8 553 гласа (0.31%)
"Национално обединение на десницата" (КОД, БЗНС, БДФ, СЕК) - 7 875 гласа (0.29%)
"Български национален съюз - НД" - 4 690 гласа (0.17%)
"Глас народен" - 4 741 гласа (0.17%)
ПП "Свобода" - 4 304 гласа (0.16%)
БТР - "България на труда и разума" - 3 948 гласа (0.14%)
Движение "ЗАЕДНО за промяна" - 3 445 гласа (0.13%)
ПП МИР - 3 427 гласа (0.13%)
"Пряка демокрация" - 3 143 гласа (0.12%)
ПП "Партия на ЗЕЛЕНИТЕ" - 3 257 гласа (0.12%)
"Бригада" - 2 187 гласа (0.08%)
ПП "Подем" - 862 гласа (0.03%)

ЗАЛЕПИХА НЕПРИЛИЧНИ
ПЛАКАТИ В ГРОБИЩЕТО
НА НОВА КАМЕНА

Кметът на село Нова Ка-
мена сигнализирала в поне-
делник в РУ Тервел, че в
гробищния парк на селото,
върху паметниците на ня-
колко  гроба има залепени
листи с неприлично съдър-
жание. От служители на РУ
Тервел е установено, че за

неизвестен период до
10.07.2021 г., на  задната
част на надгробните памет-
ници на 5 гроба са залепе-
ни листи с формат "А4", съ-
държащи текстове с непри-
лично съдържание. Образу-
вано е досъдебно производ-
ство.                           НДТ

ПАРАЛЕЛКАТА ЗА ВЕТЕРИНАРЕН
ТЕХНИК - С НАЙ-ВИСОК БАЛ

Най-висок бал за прием
след завършен седми клас
в област Добрич - 471.000, е
паралелката ветеринарен
техник в ПГВМ, показват
данните на Регионалното
управление по образова-
ние. Следва паралелката на
Езикова гимназия - немски
език с руски - 469.000, на
трета позиция е икономи-
ческа информатика във ФСГ
"Васил Левски" - 463.500. Съ-
ответно, най-ниските бало-
ве в тези три паралелки, на
първо класиране, са
132.000, 264.000 и 310.500.

По-нататък се нареждат:
ЕГ "Гео Милев", Чужди ези-
ци - Немски с английски
език - минимален бал
380.000, максимален -
461.500; СУ "Св.св. Кирил и
Методий", Хуманитарни на-
уки минимален 283.750, мак-
симален 461.250; СУ "Йор-
дан Йовков" Софтуерни и
хардуерни науки - минима-
лен  84.000, максимален
456.500; СУ "Св. Климент Ох-
ридски" Графичен дизайнер
- минимален 406.750, макси-
мален 456.000; ПМГ "Иван
Вазов" Приложно програми-
ране - минимален 258.500,

максимален 452.500;  СУ
"Петко Р. Славейков" Чуж-
ди езици - Английски език
- минимален 287.750, мак-
симален 452.500; СУ "Дими-
тър Талев" Софтуерни и
хардуерни науки - минима-
лен 228.500, максимален
447.500; ЕГ "Гео Милев"
Чужди езици - АЕ с НЕ -
минимален 386.500, макси-
мален 447.500; ФСГ "Васил
Левски" Оперативно счето-
водство - минимален
275.500, максимален
445.000; ЕГ "Гео Милев"
Чужди езици - АЕ с ФЕ -
минимален 356.500, макси-
мален  445.000 и т.н.

Най-ниските балове в
средни училища извън
Добрич са СУ "Асен Злата-
ров" Шабла - паралелка
готвач и СУ "Никола Вап-
царов" Генерал Тошево -
паралелка оператор в ХВП
- по 30.000. Толкова е най-
ниският бал и в паралел-

ката производство на облек-
ло от текстил в ПГТО "Дочо
Михайлов" - Добрич.

До петък, 16 юли, кандидат-
гимназистите, класирани на
първи етап, могат да се за-
пишат в училището, в което
са приети или да подадат за-
явление за участие във вто-
рия етап на класиране, ако
не са удовлетворени от пър-
во класиране. Резултатите от
втория етап ще бъдат обяве-
ни до 20 юли, а записването
- до 22 юли.

На 23 юли ще бъдат обяве-
ни броя на незаетите места
по паралелки след второ кла-
сиране. На 26 и 27 юли неза-
писалите се подават доку-
менти за участие в трети
етап, списъците от трето кла-
сиране се обявяват на 29
юли. Записването е на 30
юли, а до 2 август ще бъдат
оповестени броя на незаети-
те места след трето класира-
не. НДТ

ПОГРЕБАХА ЗАГИНАЛАТА
СЪДИЯ ЕЛИЦА
СТОЯНОВА В ДОБРИЧ

Съдия Елица
Йорданова Стоя-
нова, която заги-
на при тежка ка-
тастрофа в неде-
ля, бе погребана
във вторник в
родния си Добрич.
Трагедията се слу-
чи на главен път
Е-79 в Кресненс-
кото дефиле.

Катастрофата е
станала на прав
участък. Според
очевидци, авто-
мобил с румънска ре-
гистрация е криволичел
по пътя много преди ка-
тастрофата, а в дефиле-
то, без видима причина,
се е отклонил в насрещ-
ното движение, след ко-
ето е последвал тежък
челен удар с колата, в ко-
ято са пътували съдия
Стоянова и дъщеря й, ко-
ито са отивали към Гър-
ция. В румънския авто-
мобил са пътували мъж,
жена и три момичета.

Елица Стоянова е ра-
ботила в Районния и в
Окръжния съд в Добрич.
През 2019 г. бе премес-
тена на работа в Граж-
данското отделение на

градския съд в София.
Колегите й от Софийс-

кия градски съд написаха
в нейна памет:

"На 48-годишна възраст
ни напусна съдия Елица
Йорданова. Тя има над 21
години стаж като съдия.
Била е заместник предсе-
дател на Районен съд -
Добрич, след това е пра-
вораздавала в Окръжен
съд - Добрич. От 11.02.2019
г. е съдия в Първо граждан-
ско отделение на Софийс-
ки градски съд."

Екипът на НДТ изказва
искрени съболезнования
към семейството и близки-
те на съдия Елица Йорда-
нова Стоянова. НДТРАЗПЛАЩАТЕЛНАТА

АГЕНЦИЯ ИЗПЛАТИ 320
ХИЛ. ЛEВА ЗА ИНВЕСТИЦИИ
В РИБАРСКИЯ СЕКТОР

ДФ "Земеделие" преведе
320 хил. лева (319 340 лв.)
безвъзмездна финансова
помощ на девет местни
инициативни рибарски групи
в изпълнение на стратегиите
им за развитие. Безвъзмезд-
ната финансова помощ се от-
пуска под формата на меж-
динни плащания за финанси-
ране на текущите разходи на
групите за първото тримесе-
чие на 2021 г. по мярка 4.2.
"Изпълнение на стратегиите
за водено от общностите
местно развитие" от  Прог-
рамата за морско дело и ри-
барство 2014-2020.

Чрез Стратегиите си за

развитие Местните инициа-
тивни рибарски групи под-
помагат изпълнението на
основните приоритети на
ПМДР 2014-2020 г. Целта е
да се повиши конкурентос-
пособността на рибарските
области посредством опти-
мално използване на мест-
ните ресурси за постигане
на дългосрочни и устойчи-
ви резултати и създаване на
добавена стойност към про-
дуктите от риболов и аква-
култура. Териториалното
развитие се осъществява на
принципа на публично-час-
тното партньорството.

ДФ "Земеделие" - РА

ЗАПОЧНАХА ТЕРЕННИТЕ
ПРОВЕРКИ ЗА КАМПАНИЯ 2021

Започнаха теренните про-
верки по подадените заяв-
ления  за директни плаща-
ния за Кампания 2021. Кон-
тролът стартира с посеще-
ния на място на декларира-
ните площи и животни по
схемите и мерките по дирек-
тни плащания.

Напомняме, че контролът
за допустимост на площите
се извършва съгласно раз-
поредбите на Наредба № 2
от 26.03.2018 г. за критерии-
те за допустимост на земе-
делските площи за подпо-
магане по схеми и мерки за
плащане на площ.

Част от проверките за
площи се извършват чрез
Дистанционно проучване.
За целите на този метод се
използват изображения с
много висока резолюция
(VHR). Заснемането на VHR
изображенията се извърш-
ва всяка година от сателит-
ни платформи под егидата
на Изследователския цен-
тър към Европейската коми-
сия. Използва се платфор-
мата СЕНТИНЕЛ, като сате-
литните снимки са заснети
през определен период от

време, създавайки времеви
серии, които служат за
проследяване на вегетатив-
ния процес.

При проверка за обвърза-
но подпомагане за плодове
и зеленчуци се измерва
площта на декларираните
парцели и се констатира
наличието на заявената
култура. Също така се ус-
тановява и дали са спазе-
ни минималните агротехни-
чески мероприятия, които
да гарантират получаване-
то на добиви, съгласно
изискванията на Наредба
№ 3 от 17.02.2015 г.

При проверка на живот-
ни се проверява идентифи-
кацията и регистрацията на
животните и съответствие-
то с приложимото законо-
дателство.

Проверките по кръстоса-
но съответствие обхващат
дейностите на стопанина на
територията на цялото сто-
панство, както и спазване-
то на приложимите за сто-
панството законоустанове-
ни изисквания и национал-
ни стандарти.

ДФ "Земеделие" - РА

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

ПАМЕТНИК НА
АПОСТОЛА НА
СВОБОДАТА ЩЕ БЪДЕ
ОТКРИТ В ДЕНЯ НА
НЕГОВОТО
РОЖДЕНИЕ В ТЕРВЕЛ

Паметник на Апостола на
свободата ще бъде открит
в деня на неговото рожде-
ние в Тервел, съобщават
от общината за тържест-
вената церемония на 18
юли.

Бюст-паметникът на ре-
волюционера ще бъде мяс-
то за поклон на обновения
площад "Стария дъб" в цен-
търа на Тервел. Автор на
мемориалния знак е скул-
пторът Борис Борисов. За
издигането на паметника
местните хора в Тервелс-
кия край няколко години

събираха дарения, като об-
щината също задели сред-
ства за патриотичната ка-
уза, припомнят от кметска-
та управа.

В деня на 184-ата годиш-
нина от рождението на Ва-
сил Левски в Тервел ще се
състои военен ритуал под
звуците на тържествените
сигнали на Представител-
ния духов оркестър на Во-
енноморските сили. Памет-
никът ще бъде осветен, а
граждани и институции ще
положат венци и цветя за
Апостола. БТА



ПЪРВИ ЧАСТЕН ОБЛАСТЕН ВСЕКИДНЕВНИК 3ndt@dobrich.net

Брой 54 (6488)��� http://www.ndt1.com/

15 юли 2021 г.

УЛИЦА "БАТОВСКА" E
ОТВОРЕНА ЗА ДВИЖЕНИЕ

 Община град Добрич ин-
формира гражданите, че
приключиха ремонтните дей-
ности по улица "Батовска".
Улицата беше отворена за
движение вчера /14 юли/ в
16.00 часа. Ремонтът включ-
ваше подмяна на нарушено

За периода от 5 до 11 юли
т.г. в област Добрич са ре-
гистрирани и проучени об-
що 6 случая на COVID-19,
двама са хоспитализирани,
1 пациент е преминал през
Отделението по анестезия и
интензивно лечение, съобщи
директорът на Регионална
здравна инспекция и срек-
тар на Областен координа-
ционен щаб към Областен
съвет по здравеопазване д-
р Светла Ангелова.

За посочения период изс-
ледваните с RT - PCR тесто-
ве и бързи антигенни тесто-
ве за коронавирус лица от
областта в лаборатории в
страната са 616. Поставени-
те под карантина лица са
173. Поставените дози вак-
сина срещу COVID-19 в об-
ласт Добрич за изминалата
седмица са 1673.

Медицинските специалис-
ти са категорични, че има
слаб интерес към поставя-
нето на ваксини срещу ко-

ронавирус и препоръчват
хората да направят своя из-
бор и се ваксинират преди
да е настъпил есенно-зим-
ния сезон, когато е възмож-
но отново да има увеличе-
ние на заболелите.

По данни на Единния ин-
формационен портал от въз-
никване на епидемията до
момента на територията на
област Добрич потвърдени-
те случаи на COVID-19 са
7995. Завършилите пълен
имунизационен цикъл са 18
050.

Апелът на областния упра-
вител Васил Карапанчев,
който е и председател на
ОКЩ, е за по-голяма отго-
ворност на всеки гражданин
към личното му здраве и зд-
равето на заобикалящите го
и семейството. Нека имаме
вяра в науката и се дове-
рим на лекарите, за да се
налагат строги рестриктив-
ни мерки и живеем нормал-
но, казва В. Карапанчев.

18050 ДОБРУДЖАНЦИ
СА СЪС ЗАВЪРШЕН
ИМУНИЗАЦИОНЕН
ЦИКЪЛ

Средният добив от първите ожъна-
ти масиви с пшеница в Добричка об-
ласт е 560 килограма ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА

БОЛНИЧНА И
ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ
И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ
КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА В
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

1. Лечебни заведения и леглови фонд
Към 31.12.2020 г. в област Добрич функционират 7 заве-

дения за болнична помощ със 755 легла, от които 6 болни-
ци с 665 легла.

Заведенията за извънболнична помощ са 38 с 29 легла, а
другите лечебни и здравни заведения - 4 с 30 легла.

 Заведенията за болнична помощ включват болници, цен-
трове за кожно-венерически заболявания, центрове за
психично здраве и комплексни онкологични центрове. Съг-
ласно Закона за лечебните заведения болниците са мно-
гопрофилни и специализирани. Към 31.12.2020 г. многоп-
рофилните болници са 3 с 483 легла, а специализираните
болници са 3 със 182 легла.

Осигуреността на населението с болнични легла общо
за страната в края на 2020 г. е 783.9 на 100 000 души от
населението, докато за област Добрич този показател е
443.3 на 100 000 души.

Най-високи са стойностите на показателя в областите
Смолян (1 040.4 на 100 000 души от населението), Плевен
(1 015.3) и Пловдив (1 011.0), а най-ниски са в областите
Перник (371.2), Ямбол (388.0) и Видин (412.5) (фиг. 1).

Към 31.12.2020 г. заведенията за извънболнична помощ
в област Добрич са 38 с 29 легла за краткосрочно наблю-
дение и престой.

Към други лечебни и здравни заведения се отнасят цен-
тровете за спешна медицинска помощ, регионалните зд-
равни инспекции, домовете за медико-социални грижи за
деца, хосписите, националните центрове без легла, диа-
лизните центрове, както и центровете за трансфузионна
хематология. В края на 2020 г. тези заведения в област
Добрич са 4 с 30 легла.

2. Медицински персонал
В края на 2020 г. на основен трудов договор в лечебни-

те и здравните заведения в област Добрич практикуват
455 лекари. Лекарите по дентална медицина са 117. Меди-
цинските специалисти по здравни грижи, които работят
на основен трудов договор в лечебните заведения, са 709,
от които 445 медицински сестри и 55 акушерки.

o В заведенията за болнична помощ (болници и центро-
ве със стационар) практикуват 182 лекари. Медицинските
специалисти по здравни грижи са 295, от които 203 меди-
цински сестри.

o В заведенията за извънболнична помощ на основен
трудов договор работят 238 лекари и 117 лекари по ден-
тална медицина. Тук се включват и всички лекари и лека-
ри по дентална медицина, които работят в индивидуални
и групови практики по договор с НЗОК.

o В други лечебни и здравни заведения (вкл. детски
ясли и кабинети в училища) към 31.12.2020 г. на основен
трудов договор работят 35 лекари.

Практикуващи лекари по пол и възраст
Към 31.12.2020 г. разпределението на практикуващите

лекари по пол и възраст е следното:
o Мъже са 196 (43.1%), жени - 259 (56.9%).
o Най-голям е делът на лекарите във възрастовата гру-

па 55 - 64 години - 194, или 42.6%.
o Младите практикуващи лекари на възраст до 35 годи-

ни са 40, или 8.8%, а най-възрастните (на 65 и повече
години) - 95, или 20.9%.

Лекари по специалности
В структурата на лекарите по специалности   най-голям

е делът на общопрактикуващите лекари - 114, или 25.1%
от всички лекари в областта, следвани от практикуващите
Спешна медицина - 33 (7.3%), Акушерство и гинекология -
31 (6.8%), Кардиология и Психиатрия - по 24 (5.3%),  Педи-
атрия - 22 (4.8%), Нервни болести - 19 (4.2%), Ендокрино-
логия и болести на обмяната и Хирургия - по 17 (3.7%),
Образна диагностика - 14 (3.1%) и Ушно-носно-гърлени бо-
лести - 12 (2.6%).

Осигуреност с лекари
Осигуреността  на населението с лекари по области

варира от 24.3 до 63.4 на 10 000 души, като най-висока е в
областите, в чиито центрове има медицински университе-
ти и университетски болници (фиг. 4) - Плевен (63.4 на 10
000 души от населението), София (столица) (55.5), Плов-
див (51.8) и Варна (50.9). Най-нисък е показателят за об-
ластите Кърджали (24.3 на 10 000 души от населението),
Добрич (26.7) и Ямбол (27.3).

ЗАПОЧНА ЖЪТВАТА
НА ПШЕНИЦАТА В
ЖИТНИЦАТА НА
БЪЛГАРИЯ

Прибирането на зърнена-
та реколта в Добричка об-
ласт започна с "дебнене" на
часове без валежи и при по-
ниски изкупни цени на про-
дукцията, съобщи на БТА
председателят на Национал-
ната асоциация на зърноп-
роизводителите /НАЗ/ Кос-
тадин Костадинов.

Добричкият регион е ли-
дер в страната в отглежда-
нето на пшеницата като пло-
щите със зърнената култура
през тази стопанска година
достигат 1 201 630 декара.

Жътвата е трудна, защо-
то почти всеки ден преваля-
ва, комбайните не могат да
влязат в полетата, има и по-
легнала пшеница от дъждо-
вете, каза председателят на
браншовата организация,
който е сред зърнопроизво-
дителите в Добричкия реги-
он. По думите му добивите
са много по-добри от мина-
лата стопанска година, ко-
гато заради сушата земе-
делците в областта прибра-
ха средно по 178 килограма
зърно от декар.

Цените на новата реколта
паднаха до 335 лева за тон
- и то, ако зърното бъде за-
карано до близко пристани-
ще, добави Костадинов.
Председателят на НАЗ ко-
ментира, че "на зелено" пше-
ницата е договаряна по 390
лева за тон, но тези сделки
не надхвърлят пет на сто от
търговията в региона.

Средният добив от първи-
те ожънати масиви с пше-
ница в Добричка област е
560 килограма, съобщиха от
областната дирекция "Земе-
делие" за началото на кам-
панията.

Напълно са пропаднали
поради измръзване на посе-
вите през зимата 355 дека-
ра, посочват от областната
дирекция. Досега в жътвена-
та кампания са реколтира-
ни над 4000 декара.

Зърнопроизводители в ре-
гиона прибират и реколтата
от ечемик при среден добив
също от 560 килограма. Ожъ-
нати са около 24 000 декара
от общо засетите около 58
000 декара. Масив от около
27 декара с ечемик е уни-
щожен от градушка, допъл-
ват от земеделската служ-
ба, съобщи кореспондентът
на БТА Юлия Христова.

В началото на юни т.г.
проф. д-р Иван Киряков, за-
веждащ отдел "Селекция на
зърнено-житни и бобови

Продавам работеща животновъдна ферма.
0885 727245

култури"  в Добруджанския
земеделски институт заяви,
че "условията са много доб-
ри и се очаква добивите да
са двойно повече от мина-
лата година за област Доб-
рич. Разбира се, ако няма
поройни дъждове, силни бу-
ри, полягания на житото, ка-
то жънем, да не вали", и под-
черта, че говори за среден
добив от над 500 кг от де-
кар за област Добрич. "Го-
воря за средни добиви, за-
щото край морето - в райо-
на на Шабла и Каварна,
пшеницата стана малко ряд-
ка. Това опърляне оказа
влияние върху гъстотата на
посевите. Тази година ДЗИ
ще представи сортовете
житни култури в 2 групи. В
първата група са сортовете,
които ще бъдат продавани -
това са 1 сорт твърда пше-
ница, който е разпростра-
нен в Турция, 4 сорта три-
тикале, 2 сорта ечемик -
единият пивоварен, другият
- фуражен.

Във втората група са сор-
тове, които са признати или

през тази година, или през
миналата година и в мо-
мента са в начално семеп-
роизводство - тоест, ще из-
лязат на пазара след 2-3
години, но е хубаво земе-
делците да ги видят отсега
и да знаят за какво става
въпрос, както и няколко но-
ви селекционни линии. В
тази група влизат 4 нови
сорта твърда пшеница и 2
сорта тритикале. Успоред-
но с това влизат 4 селек-
ционни линии пшеница, ко-
ито се очаква да бъдат
признати през 21-22-а годи-
на и една селекционна ли-
ния тритикале.

През миналата година в
страната бяха произведени
4 626 318 тона от реколти-
раните 1 176 048 хектара.
Средният добив бе 393 кг/
дка. Качеството на зърното
бе с високи хлебопекарни
качества. Най-високи доби-
ви от над 500 кг/дка отчето-
ха в областите Монтана, Ви-
дин, Велико Търново, Пле-
вен и Ловеч. При ечемика
прибраното количество бе
560 037 тона, при реколти-
рани 138 0590 декара. Сред-
ният добив за страната бе
406 кг/дка. При рапицата се
регистрира производство от
257 614 тона. Реколтирани-
те площи бяха 1 147 320 де-
кара, а средният добив от
декар бе 225 кг.

7995 са потвърдените случаи на ко-
ронавирус в област Добрич от начало-
то на пандемията

трасе от дъждовната кана-
лизация по ул. "Батовска", в
участъка от кръстовището с
ул. "Никола Петков" на се-
вер в посока бул. "25-ти Сеп-
тември". Подмененият учас-
тък е около 19 м от бетоно-
ви тръби ф1000.

В Добричка област започ-
на кампанията по прибира-
нето на лавандуловия цвят
при среден добив 635 ки-
лограма от декар, съобща-
ват от областната дирекция
"Земеделие". Земеделските
стопани в региона, които
са сред най-големите про-
изводители на етерично-
маслената култура, през
това лято очакват реколта
от 89 289 декара. Досега са
ожънати 1210 декара в об-
щините Добричка и Круша-
ри, посочват от земеделс-
ката служба.

В ДОБРИЧКА ОБЛАСТ
ЗАПОЧНА
ПРИБИРАНЕТО НА
ЛАВАНДУЛАТА

През миналата стопанска
година в Добричка област
бяха произведени 33 540 то-
на лавандула при среден до-
бив 534 килограма от декар.

От лавандуловите полета,
които по това време обаг-
рят Добруджа в лилаво и са
красива гледка, се добива
масло с широко приложение
в козметичната и фармацев-
тичната индустрия. Лаванду-
ловите цветове привличат и
пчелите, а добитият мед е
сред най-ароматните, съоб-
щава кореспондентът на
БТА Юлия Христова.
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Според народните пове-
рия, Горещниците са най-
топлите дни в годината. 15
юли - Чурлига (Чурута, Чюру-
ка), 16 - Пърлига (Люта) и 17
юли Марига (Марина Огнена,
Опална Марина). На същите
дати християнството почита
светите мъченици Кирик и
Юлита, Атиноген и Марина.

В различните краища на
България тези дни носят
различни имена: На места
в Южна България пък дни-
те не са три, а са цяла сед-
мица до 20 юли. Хората я
наричат "Запалена неделя".
Но във всички краища това
са дни, в които не се зах-
ваща никаква работа. Не се
ходи на полето, да не се
подпалят нивите, не се ра-
боти къщна работа и не се
пипа огнището, да не изго-
ри къщата и добитъка. Дни-
те се честват като празник
на огъня и се изпълняват
обреди за предпазване от
унищожителната му сила.

В миналото: На първия ден
се загасял огъня в огнище-
то. Вярвало се, че огънят е

В началото на седмицата
в община Каварна стартира
първото събитие от култур-
ния календар на града. Об-
щинският  детски комплекс
е бъде домакин на лятната
фотографска академия, во-
дена от изявения български
фотограф Юри Чарийски.

В продължение на шест
дни участниците в приклю-
ченската лятна фотоакаде-
мия ще се учат да работят
с професионална техника и
да документират красивата
природа на Северното Чер-
номорие.

Организатори на проява-
та са община Каварна, сд-
ружение "Еко Норд" и из-
вестният фотограф и препо-
давател в Университета по
приложни изкуства във Ви-
ена Юри Чарийски.

Младежите ще се запозна-

СТАРТИРА ЛЯТНА ФОТОГРАФСКА
АКАДЕМИЯ В ОБЩИНА КАВАРНА

100 години навърши на 12
юли 2021 Вълкана Калчева
Донева от Балчик. Сутринта
тя бе поздравена от своите
близки - деца, внуци и прав-
нуци. В хосписа край село
Кичево, където временно е
настанена, тя прие цветя,
поздравителен адрес и голя-
ма торта от кмета на общи-
ната Николай Ангелов. Види-
мо развълнувана, тя отбеля-
за, че е поласкана от тази
чест и пожела на балчиклии
да са здрави.

Вълкана е родена е в с.
Дивинджии, днешна Румъ-
ния. Семейството се засел-
ва в село Храброво (община
Балчик) през 1940 година
след Крайовската спогодба.

Дълги години се е занима-
вала със земеделие и живот-
новъдство.

Има двама сина. Симеон

СТОЛЕТНИЦА ОТ БАЛЧИК
С ПРИЯТНА ИЗНЕНАДА
ЗА ПРАЗНИКА СИ

На 20 юли Община Кавар-
на кани своите жители и гос-
ти на града по случай 184 го-
дини от рождението на Ва-
сил Левски на интерактивен
спектакъл "Апостола и сво-
бодата". Спектакълът ще се
проведе от 19:00 ч. в Худо-
жествена галерия "Христо
Градечлиев". В рамките на
един час Васил Левски "ожи-
вява" на малкия екран, пред-
ставен от "живия Ботев" - Ис-
крен Красимиров. Патрио-
тичното филмово-театрално
представление включва от-
къси от филма за Апостола
с известният актьор Симеон
Владов в главната роля.

Вход свободен.

СПЕКТАКЪЛ "АПОСТОЛА И СВОБОДАТА"

НАРОДЕН КАЛЕНДАР

15-17 ЮЛИ - ГОРЕЩНИЦИ

свещен и с времето нама-
ля магическите си свойст-
ва. Затова трябва да се
подновява веднъж годиш-
но, а именно на 17 юли.

Подновяването се извър-
швало от двама братя
близнаци или носещи ед-
накви имена само двамата
в селото. Събличали се го-
ли и започвали да претри-
ват клонки, за да пламне
огън. После цялото село го
прескачало за здраве. Все-
ки си взимал огън и под-
новявал своя в огнището
на къщата.

По това какви са дните се

Най-често българите праз-
нуват деня на светицата за
предпазване от огън и мъл-
нии, това е и третият ден от
Горещниците. В Странджа
(на места и Родопите) света
Марина се почита като по-
велителка на змиите. В този
край култът към светицата е
силен и неслучайно тези
места са осеяни с множест-
во малки параклисчета и ле-
ковити извори, носещи ней-
ното име. Тук света Марина
е смятана за сестра на гръ-
мовержеца свети Илия и на
иконите от странджанския
край светицата е изобразе-
на с кошница, от която се по-
дават змийски глави. Ако на
този ден някой види змия, я
кълне с думите: "Нека света
Марина да те умарини!"

Българската православна
църква почита днес празни-
ка на света великомъченица
Марина. Според житието й,
тя била дъщеря на езически
жрец в Антиохия през трети
век, възпитана от баща си в
идолопоклонничество, но
Бог й дал да узнае истината
и я призовал при себе си.
Марина много желаела да
получи свето кръщение, но
нямало свещеник нито в гра-
да, нито в околностите, кой-
то да извърши тайнството.

По това време римското
управление жестоко прес-
ледвало християните, много
от които се криели в пусти-
ните и планините. Мнозина
пък оставали в градовете и
като вземали вид на прося-
ци, стараели се да проповяд-
ват и разпространяват сло-

17 ЮЛИ - СВЕТА
ВЕЛИКОМЪЧЕНИЦА МАРИНА

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

гадаело каква ще е зимата.
Колкото по-топло е на Горещ-
ниците, толкова по-люта ще е
тя. Молитвите по време на Го-
рещниците са за дъжд, но по-
някога се случва и да са за
суша. Дните се смятат за праз-
ник на всички, които боравят
с огън - ковачи, железари,
грънчари, хлебари.

След Горещниците започват
седянките и сгледите.

Учените отбелязват, че Го-
рещниците са в края на юли
- 28,29 и 30, но в народната
традиция са запазени 15, 16
и 17 юли заради празника на
св. Марина - 17 юли.

вото Божие. От един такъв
християнин 12-годишна Ма-
рина за пръв път чула за
Господ Иисус Христос.

Пръв неин гонител ста-
нал самият й баща. Въп-
реки това, тя продължила
да изповядва Божието
име. Баща й бил ревнос-
тен поклонник на идолите
и когато узнал, че дъщеря
му вярва в Христа, намра-
зил я и започнал да се от-
нася с нея много жестоко.
16-годишната девойка
срещнала управителя на
източните провинции
Олимврий и смело му из-
повядвала вярата си, за-
ради което била подложе-
на на ужасни изтезания.
Молитвите й към Бог да я
удостои да мине през во-
дата на кръщението, наве-
ли Олимврий на мисълта
да я удави. Донесли гра-
мадна каца с вода и хвър-

лили в нея вързаната девой-
ка. Тя започнала да се моли
на Господа да й развърже ве-
ригите, а водата да бъде же-
ланото от нея свето кръще-
ние и възраждане за вечен
живот. Едва свършила молит-
вата, оковите се разкъсали и
неизказана светлина огряла
Марина. Мъченицата стояла
във водата и пеела хвалебст-
вена песен. След това била
осъдена на смърт.

Във всички епархии на Бъл-
гарската православна църква
се отслужва празнична Све-
та литургия.

На деня на света велико-
мъченица Марина своя праз-
ник празнува град Созопол.
Светицата се счита за пок-
ровителка на водите и зак-
рилница на този регион.

Имен ден имат всички но-
сещи името на светицата -
Марина, Марин, Маринка,
Маринчо.

Донев - доктор на иконо-
мическите науки и предсе-
дател на земеделска коо-
перация в Храброво "Аван-
гард 94"; Калю Донев -
проф. д-р на икономически-
те науки, преподавател в
ИУ - Варна; четирима вну-

ци - адвокат, банкер, ле-
кар, икономист; седем
правнуци (двама са сту-
денти - право в СУ и агро-
номия в ПУ, а петима - уче-
ници), съобщи кореспон-
дентът на Радио Варна Ал-
бена Иванова.

ят с основите на фотогра-
фията като изкуство - тех-
никата, фотографските ком-
позиции и техники, със сни-

мането на фоторепортажи
по тема, заснемането и
описанието на фото пъте-
пис по тема.

"БЖСС Св. Никола" ЕООД - Варна, е единствената фир-
ма, подала оферта в обявената от областния управител
обществена поръчка с предмет: "Организиране и извърш-
ване на водноспасителна дейност през 2021 г. на територи-
ята на неохраняеми морски плажове в област Добрич: "Кос-
мос", "Крапец-север" (част 2), "Шабла", "Добруджа-Север 1",
"Добруджа-Север 2" - на територията на община Шабла;
"Болата" - община Каварна, и "Моби Дик" - община Балчик".
Припомняме, че обществената поръчка бе обявена в Цент-
рализираната автоматизирана информационна система
"Електронни обществени поръчки" на 31.05.2021 г.

На 12.07.2021 г. бе подписан договор за изпълнение за

НА НЕОХРАНЯЕМИ ПЛАЖОВЕ ПО ДОБРУДЖАНСКОТО ЧЕРНОМОРИЕ СА
ОСИГУРЕНИ ВОДНИ СПАСИТЕЛИ ЗА ЛЯТОТО

срок на действие 60 календарни дни, но не по късно от
15.09.2021 г.  Изпълнителят има ангажимент да спазва изис-
кванията за осигуряване на водно спасяване, утвърдени в
програмата за организация на този водноспасителна дей-
ност за летен сезон 2021 г. на Министерство на туризма.
Ангажимент на изпълнителя, спечелил обществената по-
ръчка е осигуряване на 9 броя стационарни спасителни
поста на посочените морски плажове в област Добрич, с
най-малко по двама спасители на всеки пост. Работното
времена спасителните постове е от 8:00 часа до 18:00 часа
ежедневно за срока на действие на договора, съобщиха от
областната управа.
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Макар и под различна
форма България имаше
своето изключително сил-
но участие в тазгодишното
издание на "Уимбълдън".
Двама от най-добрите ни
съдии - добричлийката
Макси Вичева (бяла знач-
ка) и Иван Йовчев (брон-
зова значка), за поредна
година бяха част от прес-
тижната селекция съдии на
линия в основната схема
на турнира.

За първи път български
съдия беше избран в екипа
за финалния мач на турнир
от "Големия шлем". Това бе-
ше Макси Вичева с позиция
на далечната дълга линия на
кулминацията - мъжкия фи-
нал между Новак Джокович
и Матео Беретини.

МАКСИ ВИЧЕВА ОТНОВО БЕ ЧАСТ
ОТ СЪДИИТЕ НА "УИМБЪЛДЪН"

ГРОЗДЕВА И МИЛАДИНОВ ЩЕ НОСЯТ
БЪЛГАРСКОТО ЗНАМЕ В ТОКИО

УЕФА ОБЯВИ ИДЕАЛНИЯ ТИМ НА
ЕВРО 2020

Европейската футболна
федерация излъчи идеал-
ния отбор на Евро 2020,
който бе избран от техни-
ческа комисия, в която
влизат имена като Фабио
Капело, Роби Кийн, Дейвид
Мойс, Щефан Фройнд и
други. За вратар на тима
логично бе избран италиа-
нецът Джанлуиджи Донару-
ма, който бе посочен и за
играч на турнира. Защита-
та е съставена от по два-
ма италианци и англичани
- Леонардо Бонучи и Лео-
нардо Спинацола, както и
Кайл Уокър и Хари Магуа-
йър. В халфовата линия са
избрани италианецът Жор-

Състезателката по
стрелба Мария Гроздева и
плувецът Йосиф Милади-
нов ще бъдат двамата ни
знаменосци на откриване-
то на Олимпийските игри в
Токио на 23 юли, разкри
председателят на Българс-
ката федерация по плувни
спортове Георги Аврамчев.
На свое заседание в нача-
лото на месеца Изпълни-
телният комитет на Българ-
ския олимпийски комитет
определи опитната Мария
Гроздева, за която това ще
бъде седмо участие на
Олимпиада, за знаменосец
на България. Организато-
рите на Игрите в Токио
обаче са пожелали всяка
страна да бъде представе-
на от двама знаменосци -
мъж и жена. Поради това
честта да носи българско-
то знаме, ще има и Мила-
динов, който наскоро спе-
чели два златни медала на
Европейското първенство
по плуване за младежи.

Челси проявява интерес
към нападателя на Барсе-
лона Антоан Гризман. На
"Стамфорд Бридж" търсят
вариант за усилване на
конкуренцията в предни
позиции и френският на-
ционал е попаднал в по-
лезрението на шефовете
на клуба, съобщава
"Sport". Той е гласен като
алтернатива на Ерлинг Хо-
ланд, чието привличане на
този етап изглежда доста
сложна задача.

В същото време в Бар-
селона се чудят как да на-
малят разходите си. Ката-
лунците са поставени под
напрежение и все още не
могат да регистрират но-
вите си попълнения, пре-
ди да балансират бюдже-
та си. За целта ще се на-
ложи някои футболисти да
си тръгнат. Клубът вече се
раздели с Жуниор Фирпо,
Карлес Аленя и Жан-Клер

ЧЕЛСИ МОЖЕ ДА ВЗЕМЕ ГРИЗМАН
ПОД НАЕМ

жиньо, испанецът Педри и
датчанинът Пиер-Емил Хой-
берг. Нападението се води
от белгиеца Ромелу Лукаку,
като му помагат Рахийм
Стърлинг от Англия и Феде-

рико Киеза от Италия.
Прави впечатление, че

Кристиано Раналдо, който
е голмайстор на финалния
турнир, не намери място
сред 11-те на Евро 2020.

Тодибо, но се очаква на
тезгяха да бъдат извадени
и по-скъпоплатени играчи
като Гризман, Филипе Коу-
тиньо и Усман Дембеле.

На този етап в Барсело-
на са склонни и на вариант
да отдадат Гризман под на-
ем за един сезон, а това ве-
роятно ще е добре дошло и
за Челси, тъй като няма да
се наложи англичаните да
плащат твърде голяма сума
за правата му. Все пак на
"Стамфорд Бридж" ще тряб-
ва да се подготвят да пое-

мат цялата заплата на 30-
годишния французин.

Интерес към Гризман
има и от бившия му клуб
Атлетико (Мадрид), но
"дюшекчиите" трудно мо-
гат да се мерят с финан-
совите възможности на
лондончани.

Гризман изигра нелош
сезон на "Камп Ноу" през
миналата кампания. Той
записа 51 мача във всич-
ки турнири, в които отбе-
ляза 20 гола и направи 13
асистенции.

На Иван Йовчев, освен
работата като съдия на ли-
ния, бяха възложени и пет
мача като съдия на стол от

юношеската схема. Той ще
бъде и част от съдийския
екип на олимпиадата в То-
кио, съобщиха от БФТенис.

КИРИЛ ДЕСПОДОВ ИЗПРАТИ
ЛУДОГОРЕЦ В СЛЕДВАЩИЯ
КРЪГ НА ШАМПИОНСКАТА ЛИГА

Лудогорец се класира
за втория предварите-
лен кръг на Шампионс-
ката лига след нова по-
беда с 1:0 над беларус-
кия шампион Шахтьор
(Солигорск) на реванша
в Белград. В следващия
етап на надпреварата ти-
мът от Разград ще срещ-
не словенския Мура,
елиминирал Шкендия
(Тетово) с общ резултат
6:0. Единственото попа-
дение вкара Кирил Дес-
подов в 71-ата минута,
който се възползва от
отлично подаване с ед-
но докосване на Каули.

Лудогорец можеше да
открие резултата още в
третата минута, когато
Сотириу засече с глава
центриране от корнер,
но топката излезе в аут
покрай лявата греда. В
28-ата минута Шахтьор
пропиля първата си, но
много чиста голова си-
туация. След грешка в
комбинация между Дес-
подов и Каули топката
стигна до Дарбо отляво,
нападателят надбяга

Пластун и се озова очи в
очи с Кахлина, но стражът
на разградчани блокира
неговия шут. След това
положение двата отбора
продължиха да залагат на
предпазлива игра и труд-
но създаваха нещо по-ин-
тересно в половината на
противника. В 45-ата ми-
нута Десподов комбинира
добре със Сотириу пред
наказателното поле и шу-
тира от 20 метра, но Гу-
тор без проблем улови.

Втората част започна с
добра атака на Шахтьор,
която доведе до опасно
разбъркване в наказател-
ното поле на българския
тим, но Недялков успя да
изчисти. Лудогорец отго-
вори с опасно центрира-
не на Каули към Икоко,
което бранител на белару-
сите изби в корнер, но ре-
ферите не видяха негова-
та намеса и отсъдиха аут.
Така се стигна до 71-ата
минута, в която българс-
кият шампион откри ре-
зултата, въпреки че в та-
зи част от мача домаки-
ните имаха надмощие. То-

ва се случи след конт-
раатака, при която Ка-
ули получи великоле-
пен пас от Кахлина и
изведе отлично с едно
докосване Десподов.
Българският национал
се озова очи в очи с Гу-
тор и хладнокръвно ре-
ализира след фалцов
шут с десния крак пок-
рай вратаря.

До края на сблъсъка
"орлите" заложиха на
дълги разигравания и
осъществиха няколко
набега чрез появилите
се като резерви Чибота
и Текпетей, но те не до-
ведоха до втори гол.
Шахтьор на няколко
пъти имаше възмож-
ност да организира
контраатаки, тъй като
играчите на Дамбраус-
кас изненадващо се
оголиха на два-три пъ-
ти в заключителната
част на мача, но бъл-
гарската отбрана се
справи и не позволи да
се стигне до по-сериоз-
на опасност пред Ках-
лина.

Миладинов и Гроздева
заедно ще носят родния
флаг на церемонията, ко-
ято ще се проведе на
Олимпийския стадион в
Токио на 23 юли. Церемо-
нията ще започне в 14:00
часа българско време и
ще бъде с продължител-
ност три часа и половина.

Същевременно от БОК

обявиха, че българките, ко-
ито ще се състезават в
женската борба на олимпи-
адата в Токио, ще отпъту-
ват от София днес с полет
през Париж. Миглена Се-
лишка, Мими Христова,
Евелина Николова и Тайбе
Юсеин са едни от най-го-
лемите ни надежди за ме-
дал от Токио 2020.

РУМЯНА НЕЙКОВА: КОГАТО
ДЪРЖАВАТА ПОИСКА ДА ИМА СПОРТ,
ТОГАВА ЩЕ ИМАМЕ ОЩЕ ШАМПИОНИ

Последната олимпийска
шампионка на България Ру-
мяна Нейкова говори в
предаването "Гостът на
Sportal.bg", където бе заед-
но със сина си Емил Ней-
ков, който в неделя стана
световен шампион на скиф
за младежи в Рачице (Че-
хия), и Лазар Пенев, който
спечели бронзов медал на
скиф - лека категория.
"България ще има отново
шампиони, когато държа-
вата поиска да има спорт.
Когато поиска младите да
растат здрави и силни, а
спортът винаги помага да
няма болни хора", заяви тя.
"България ще има отново
шампиони, когато държа-
вата поиска да има спорт.
Ако иска държавата да има

здраво поколение, което да
расте. Да нямаме толкова
много болни хора около
нас. Да имаме здрава на-
ция - мислеща  Спортът е

мястото, където всеки един
човек може да изразходва
своята негативна енергия,
да се презареди. И да бъде
успешен и още по-мотиви-
ран за работа. Защото спор-
тът изгражда характер.
Спортът дава дисциплина на
всеки. Спортът е невероят-
ният феномен, който изг-
ражда личността", добави
Румяна Нейкова.www.centersport.org

В центъра на спортния
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УЧИТЕЛИ ОТ ГИМНАЗИЯ
"РАЙКО ЦОНЧЕВ" УЧАСТВАХА
В ТРАНСНАЦИОНАЛНА
СРЕЩА ПО ПРОЕКТ В ПРАГА

Двама учители от Част-
на профилирана гимназия
"Райко Цончев" - град Доб-
рич,  взеха участие в първа
транснационална среща в
рамките на проект по прог-
рама "Еразъм+". Проектът е
част от КД2 проекти за "Сът-
рудничество за иновации и
обмен на добри практики"
и проекти за "Стратегичес-
ки партньорства" в отговор
на ситуацията с COVID-19",
сектор "Училищно образо-
вание" (КД227).

Срещата се състоя в пе-
риода от 7 до 9 юли в град
Прага, а нейн домакин бе
партньорското училище
"Англо-немска бизнес ака-
демия" от Чехия. Фокусът
бе върху представяне на
училищата, обсъждане на
работни стратегии и про-
цедури, планиране на про-
ектните дейности, разпре-
деляне на работни задачи
и отговорности между пар-
тньорите, обмен на добри
практики за правилно из-
пълнение на проекта и из-
вършване на сравнителен
анализ на образователните
системи на партньорите.

 "Творческо и активно
образование - тяло, ум,
дух" (2020-1-RO01-KA227-
SCH-095525) е стратегичес-
ко партньорство между
шест училища от Румъния,
Италия, Турция, Чехия и
България, което стартира
на 01.03.2021 г. и ще про-
дължи 24 месеца. Коорди-
натор на проекта е Liceul
cu Program Sportiv Cetate
от Румъния.

Целта на проекта е да
стимулира художествения
и познавателния потенци-
ал на учениците да нами-
рат креативни и иноватив-

КУЛТУРНИ  АКЦЕНТИ
12 юли - 16 юли, 09.00 ч. - 17.30 ч., Народно читали-

ще "Йордан Йовков - 1870 г." Летен детски център за
игри и забавления "Млад възрожденец". Организатор:
Народно читалище "Йордан Йовков - 1870 г." https://
yovkov1870.eu/

12 юли - 16 юли, 10.30 ч. - 11.30 ч., Художествена
галерия - Добрич. Лятната работилница за въображе-
ние. Организатор: Художествена галерия - Добрич.
http://www.dobrichgallery.org/

12 юли - 16 юли, по заявка. Регионален исторически
музей - Добрич. Образователна програма "Лято в му-
зея". Организатор: Регионален исторически музей -
Добрич. http://www.dobrichmuseum.bg/

12 юли - 17 юли, Художествена галерия - Добрич.
Изложба на Михаил Петков /1933-2015/ /продължава/.
Организатор: Художествена галерия - Добрич. http://
www.dobrichgallery.org/

15 юли, 10.00 ч. - 12.00 ч., Регионална библиотека
"Дора Габе". Летен детски клуб "Играй и учи" за деца
от 6 до 14 години. Организатор: Регионална библиоте-
ка "Дора Габе". https://libdobrich.bg/

15 юли, 17.00 ч., Регионална библиотека "Дора Га-
бе". Литературна среща с Дияна Василева - писател и
издател. Организатор: Регионална библиотека "Дора
Габе".https://libdobrich.bg

15 юли, 17.30 ч., Младежки център - Добрич, Кон-
цертна зала. XXX Европейски младежки поп-рок кон-
курс "Сарандев". Втора конкурсна вечер. Организа-
тор: Община град Добрич, Младежки център - Доб-
рич. https://www.dobrich.bg/ https://ycd.bg/

15 юли, 19.00 ч., двора на Народно читалище "Доб-
рич - 2017". Хоротека. Организатор: Народно читали-
ще "Добрич - 2017". https://www.facebook.com/
dobrich2017/

15 юли, Художествена галерия - Добрич. Изложба
"Натюрморт" от фонда на Художествена галерия - Доб-
рич. Организатор: Художествена галерия - Добрич.
http://www.dobrichgallery.org/

16 юли, 17.30 ч., Младежки център - Добрич, Кон-
цертна зала. XXX Европейски младежки поп-рок кон-
курс "Сарандев". Награждаване. Галаконцерт с гост
изпълнител Маги Джанаварова. Организатор: Общи-
на град Добрич, Младежки център - Добрич. https://
www.dobrich.bg/ https://ycd.bg/

16 юли, 18.00 часа, Градски парк "Св. Георги", пред
музея. Концерт на Духов оркестър - Добрич от Прог-
рама "Летни концерти". Диригент Стоян Монов. Орга-
низатор: Духов оркестър - Добрич

17 юли, 11.00 ч., Център за защита на природата и
животните - Добрич. Куклен спектакъл "Корабът на
мечтите" на Държавен куклен театър "Дора Габе". Ав-
тор Георги Джилянов. Режисьор Веселин Анев. Сце-
нография и кукли Адриана Анева. Музика Стоимен Сто-
илов. Участват: Мира Демирева, Росен Радев, Иван
Иванов. Организатор: Държавен куклен театър "Дора
Габе". http://kuklenteatardobrich.com/

18 юли, 11.00 ч., Държавен куклен театър "Дора Га-
бе". Куклен спектакъл "Малкият Мук" по приказката
на Вилхелм Хауф на Държавен куклен театър "Дора
Габе". Режисура Леонард Капон. Художествено ате-
лие и кукли Елисавета Качулева. Участват: Теодора
Желева, Мила Боянова, Росен Радев и Валентин Ива-
нов. Организатор: Държавен куклен театър "Дора Га-
бе". http://kuklenteatardobrich.com/

18 юли, 10.30 ч., Паметник на Васил Левски. Поети-
чен поклон пред Апостола. 184 години от рождението
на Апостола на българската свобода - Васил Левски.
Организатори: Община град Добрич, Общобългарски
комитет "Васил Левски" - Добрич, Сдружение на писа-
телите - Добрич. НДТ

ни решения на настоящите
предизвикателства и рис-
кове на обществото.

Сред резултатите към, ко-
ито се стреми партньорст-
вото са: развиване на ху-
дожествени и творчески
умения и ИКТ компетент-
ности на учениците; насър-
чаване на балансиран на-
чин на живот чрез движе-
ние и здравословна храна;
подобряване на нивото на
комуникация на английски
език и изучаване на чужди
езици; осъзнаване и оценя-
ване от учениците на евро-
пейското културно наслед-
ство; участие в дейностите
по проекта на ученици в не-
равностойно положение за
повишаване на толерант-
ността и включването в
училище.

НАД 60 МЛАДИ ПЕВЦИ
ЗАПОЧВАТ НАДПРЕВАРАТА ЗА
ГРАН ПРИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПОП-РОК КОНКУРС В ДОБРИЧ

Над 60 млади певци за-
почват надпреварата за
Гран при на Европейския
поп-рок конкурс "Саран-
дев" в Добрич, който се от-
кри снощи. Патрон на 30-
ото издание на форума е
кметът на Добрич Йордан
Йорданов, съобщава ко-
респондентът на БТА Юлия
Христова.

Международно жури под
председателството на Хай-
гашод Агасян ще оценява
талантите от България, Ук-
райна, Узбекистан, Казахс-
тан и република Северна
Македония. Изпълнителите
на възраст между 11-30 го-
дини ще се представят в две
конкурсни вечери - с песен
на родния си език и с твор-
ба по избор,съобщават ор-
ганизаторите на конкурса.
Победителите ще си поде-
лят награден фонд от 5000
лева. Гала концертът на ла-
уреатите ще бъде на 16 юли.

В миналогодишно-
то онлайн издание
на конкурса Гран
при спечели 27-го-
дишният певец от
Сърбия Стефан Зд-
равкович, а сцената
на "Сарандев" през
годините дава нача-
лото на творческия
път на Миро, Румъ-
неца и Енчев, Прес-
лава, Людмил Дон-
чев-Лъки и други.

П р е д с т о я щ и т е
концерти в Младеж-
кия център в Доб-
рич ще се състоят
при спазване на
противоепидемич-
ните мерки при за-
пълване до 50 на
сто от капацитета
на залата, напомнят
организаторите.

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
"МАРИЯ МОНТЕСОРИ" ИМА
НОВ ДИРЕКТОР

С благодарност към г-н
Валентин Генов за работа-
та през изминалите три го-
дини, в Частно основно
училище "Мария Монтесо-
ри" в Добрич казаха "Доб-
ре дошъл" на новия дирек-
тор - г-н Калоян Костади-
нов.

Ето и кратко представя-
не от негова страна:

"Казвам се Калоян Кос-
тадинов, на 45 години от
гр. Добрич.

В професионалната си
кариера във висшето обра-
зование до момента съм
бил преподавател във Вис-
ше училище по менидж-
мънт /ВУМ/, като съм ра-
ботил със студенти от пос-
ледна година в бакалавър-
ски и магистърски програ-
ми по Бизнес Менидж-
мънт, Кулинарни изкуства,
Софтуерни технологии,
Маркетинг, Хотелиерство в
съвместна програма, пред-
лагаща двойна диплома
съвместно с Университета
в Кардиф, Великобрита-
ния. В рамките на програ-
мата съм преподавал Анг-
лийски език за академич-
но писане, Английски език
за бизнеса, както и Меж-
дукултурна осъзнатост в
бизнеса, Културно разно-
образие в бизнес среда.
Изпълнявал съм ръковод-
ни функции в катедра
"Чуждоезиково образова-
ние" във ВУМ.

Международният ми
опит като преподавател по
английски език и ръково-
дител на учебни институ-
ции включва страни като
Румъния, Литва, Финлан-
дия, Египет, Великобрита-
ния и други.

Имам опит в преподава-
нето на английски език в
сферата на прогимназиал-
ното и гимназиалното об-
разование, както и в мно-
жество частни езикови
школи в Добрич. Работил

съм по много проекти в
сферата на образованието
на различни длъжности.

Като силни страни на ха-
рактера си бих посочил от-
личните си комуникативни
способности и трудолю-
бие. Не се притеснявам да
посрещам предизвикател-
ства и да решавам проб-
леми в професионална
среда. Професионалното
ми развитие е приоритет
и се опитвам да подобря-
вам професионалната си
квалификация и умения
непрестанно.

Избрах предизвикателс-
твото да стана директор на
ЧОУ "Мария Монтесори",
защото за мен образова-
нието в начален и прогим-
назиален етап представля-
ва истинско предизвика-
телство по отношение на
администрирането на об-
разователната услуга, как-
то и спецификата при ра-
бота с деца на тази въз-
раст.

Вярвам, че новата ми
длъжност ще ми предоста-
ви възможности за подоб-
ряване на уменията ми за
работа в екип, както и за
комуникацията ми с роди-
тели и настойници."

Пожелаваме на г-н Кало-
ян Костадинов успех в но-
вото начинание!

ПАРКЪТ В ШАБЛА ЩЕ БЪДЕ
ТЕРИТОРИЯ НА "ФАРЪТ - 110
СКАУТСКИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ"

Паркът в Шабла ще бъ-
де територия на скаутски
приключения в дните меж-
ду 16-21 юли, съобщават от
общината, която ще бъде
домакин на националния
лагер на Организацията на
българските скаути.

Стотици деца и младежи
ще отбележат на празни-
ка 110-ата годишнина от
запалването на искрата на
скаутското движение в
България. Събитието ще
бъде специално и заради
прекараното време на изо-
лация в пандемията и не-
възможността скаутските
клубове да се събират. Из-
миналата година бе много

тежка за всички, но осо-
бено силно се отрази на
децата и тяхната психика,
посочват организаторите
на проявата,които искат да
върнат на младите приклю-
ченци жизнерадостта и
свободата.

Сред зеленината на пар-
ка скаутите ще придобият
в игри и забавления полез-
ни умения за живота. На-
ционалният лагер "Фарът -
110 скаутски приключения"
ще отправи предизвика-
телства към децата и на
брега на морето, и край
лагерния огън, съобщи ко-
респондентът на БТА Юлия
Христова.
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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. 

ÏÐÅÂÎÄ îò è íà êèòàéñêè åçèê, 0887/377887 Ïðåâîäè îò è 
íà àíãëèéñêè åçèê, 0899/116291

  УСЛУГИ

ЧАСТНИ ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТИ

ПРЕВОДИ

ÌÖ "ÂÈÂÀ ÔÅÍÈÊÑ". Òåë. 058 580 111; 058 
580 222. 
Ä-ð ÏËÀÌÅÍ ÊÈÐÈËÎÂ – ÓÐÎËÎÃ
ïðåãëåæäà ïàöèåíòè ñàìî â êàáèíåòà ñè íà 

óë. „Çàõàðè Ñòîÿíîâ“ 14
â ïîíåäåëíèê, âòîðíèê, ÷åòâúðòúê îò 15.30 

äî 18.30 ÷. - ñ íàïðàâëåíèå;- ñâîáîäåí ïðèåì. 
Òåë.: 0889 736101

Äî öåíò ä-ð Òà øåâ, ñïå öè à ëèñò âúò ðåø íè è áúá-
ðå÷ íè áî ëåñ òè, îò ðà âÿ íèÿ, àëåð ãèè - òåë. 62-53-41, 
0889/040 584, êîì ï ëåêñ "Ëå áåä" âõ. "Â" /çàä ïàð-
êèí ãà íà Áàí êà "Áè î õèì" 

ÑÒÎ ÌÀ ÒÎ ËÎÃ - ä-ð Ìåã ëå íà ÏÎ ÏÎ ÂÀ, - óë. "Õð. 
Ñìèð íåí ñ êè" № 4,  òåë. 84-17-03, âñå êè äåí îò 14 
äî 19 ÷à ñà. 

ÍÅÂ ÐÎ ËÎÃ: ä-ð Í. Áå êÿ ðîâ, òåë. 0886/236951, 
ïðåã ëå äè è ïî äî ìî âå òå. Íåâðîëîãè÷íî îòäåëåíèå 
ÌÁÀË - Äîáðè÷ è Ìåäèöèíñêè öåíòúð "Âèâà 
Ôåíèêñ"

ÏÐÎÔ. ÅÍ ×Î ÊÀË ×ÅÂ - ÕÈ ÐÓÐÃ - ïî íå äåë íèê 
14-17,30 ÷.; Î÷åí êà áè íåò - ä-ð Ì. Êàë ÷å âà - GSM 
0888502176; Ä-ð Àíà íè å âà - GSM 0888380756; ïî-
íå äåë íèê 9-17, ÷åò âúð òúê 14-17, ïå òúê 9-16 ÷.; ãð. 
Äîá ðè÷, óë. "Ë. Êà ðà âå ëîâ" N 8, âõ. Á, åò. 1, òåë. 
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! 

Àêî èìàòå ïðîáëåìè ñ 
êîëàòà, ðåøåíèåòî èì å 

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 

"ÂàëèÄàíñ" - èçâúðøâà âñè÷êè âèäîâå áî-
ÿäæèéñêè óñëóãè /ïðúñêàíà ìàçèëêà "Âàëåí-
òèíî", øïàêëîâêà, ëàòåêñ, ôàñàãåí, áëàæíà 
áîÿ/, ìîñòðåíà êúùà - óë. "Îòåö Ïàèñèé" 3, 

0888/917986, òåë. 058/603 876

СПЕШЕН 
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

ÍÅÄÂÈÆÈÌÈ ÈÌÎÒÈ

ÏÐÎÄÀÂÀÌ êúùà â ñåëî 
Ìàëêà Ñìîëíèöà ñ äâîð 
1500 êâ.ì. Öåíà 1500 ëåâà. 
Òåë. 0886 402379. 3-3

ÏÐÎÄÀÂÀÌ ÇÅÌ. ÇÅÌß 
â Ãåíåðàë Òîøåâî. Òåë. 
0885 022 843. 4-3

Â ÖÅÍÒÚÐÀ ÍÀ ÄÎÁÐÈ× 
- äàâàì êâàðòèðà íà ó÷å-
íè÷êà. Òåë. 0886 848 454.

ÏÐÎÄÀÂÀÌ êúùà ïî óë. 
"Ñòðóìà" /äî ãðàäñêè ïàðê/. 
Òåë. 0888 38 5559. 9-10

ÄÀÂÀÌ ÏÎÄ ÍÀÅÌ äâó-
ñòàåí,  ïîëóîáçàâåäåí 
àïàðòàìåíò. Èäåàëåí öåí-
òúð, äúëãîñðî÷íî. òåë.: 
0899991848 2-5

ÏÐÎÄÀÂÀÌ äâîðíî ìÿñ-
òî 1200 êâ.ì. â Ãààçè áàáà. 
Öåíà ïî äîãîâàðÿíå. Òåë.: 
0886 762 469. 18-20

ÏÐÎÄÀÂÀÌ 4 äêà äâîðíî 
ìÿñòî â ñåëî Îäðèíöè, ñ 
500 êâ.ì. ëîçå, êëàäåíåö, 
îâîùíè äúðâåòà, çàãðàäå-
íî. Òåë. 0899 887438. 16-20

Ï Ð Î Ä À Â À Ì  ä â î ð í î 
ìÿñòî â ñ. Äðîïëà, 1500 
êâ.ì. Òåë. 0885 103772.
 4-5

ÏÐÎÄÀÂÀÌ êúùà ñ äâîð 
2650 êâ.ì â ñ. Ëîìíèöà. 
Òåë. 0897 029040.

ÏÐÎÄÀÂÀÌ êúùà ñ äâîð 
5810 êâ.ì â ñ. Áîãäàí. Òåë. 
0897 029040.

ÏÐÎÄÀÂÀ/ÎÒÄÀÂÀ ÏÎÄ 
ÍÀÅÌ òðèñòàåí, òóõëà, 90 
êâ. ì, ñðåäåí åòàæ. Çà êîí-
òàêò:  0882449879 ñê

ÏÐÎÄÀÂÀ àïàðòàìåíò 
íà Äðóæáà 4, 120 êâ. 
ì,ãàçèôèöèðàí, ñ êàìèíà, 
ïîäîâî îòîïëåíèå, ñìå-
íåíà äîãðàìà, îáçàâåäåí. 
Òåë. 0886 979 709  ìá 

ÏÐÎÄÀÂÀÌ ìÿñòî - 1200 
êâ. ì â ñåëî Ðîãà÷åâî - 
ìåñòíîñòòà "Êðóøàêà"; 
òåë. 0899/192 666. ää

0889 569 326 ÏÐÎÄÀ-
ÂÀ îáçàâåäåíà êúùà, 120 
êâ.ì, 200 êâ.ì äâîðíî ìÿñ-
òî, øèðîê öåíòúð. Áåç ïî-
ñðåäíèê! äñ

ÏÐÎÄÀÂÀÌ ìàñèâíà 
êúùà 100 êâ.ì â ñ. Äúáðàâà 
ñ äâîðíî ìÿñòî 1300 êâ.ì, 
â öåíòúðà. Öåíà ïî äîãîâà-
ðÿíå. Òåë. 885 103 772. 

*** ÏÐÎÄÀÂÀ ÑÏÅØÍÎ 
ÃÀÐÑÎÍÈÅÐÀ â êâ. "Áàëèê"  
áëîê 13. Öåíà 13000. Òåë. 
0887 710 934.

ÏÐÎÄÀÂÀÌ òðèñòà-
åí àïàðòàìåíò íà ñðå-
äåí åòàæ â êâàðòàë 
"Þãîèçòîê",  áåç ïî-
ñðåäíèê, òåë. 823892 
/ñëåä 18 ÷./

ÊÓÏÓÂÀ

ÊÓÏÓÂÀÌ ÇÅÌÅÄÅË-
ÑÊÀ çåìÿ â Ëîâåøêà è 
Ïëåâåíñêà îáëàñòè. Êó-
ïóâà ÷àñòè îò íåðàçäåëå-
íè, íåóðåäåíè è ñïîðíè 
èìîòè. Òåë. 0886 733 429

ÊÓÏÓÂÀÌ çåìÿ áåç 
ïîñðåäíèê. Òåë. 0888 38 
55 59. âä

ÊÓÏÓÂÀÌ ÃÀÐÑÎÍÈ-
ÅÐÀ "Äðóæáà" 2, "Äóíà-
âèòå" èëè Ãðàäñêè ïàðê. 

ÊÓÏÓÂÀÌ çåì. çåìÿ 
áåç ïîñðåäíèê â ñ. Ëÿñ-
êîâî èëè ðàéîíà. Òåë. 
0888 385 559. â

ÇÀÌÅÍßÌ

ÇÀÌÅÍßÌ íîâà äâóå-
òàæíà âèëà çà çåìåäåë-
ñêà çåìÿ â ñ. Ïðèëåï. 
Òåë. 0888 479 584. äñ

ÏÎÄ ÍÀÅÌ

ÄÀÂÀÌ ÃÀÐÀÆ ÏÎÄ 
ÍÀÅÌ, óë. „Ñâ.Ñâ. Êèðèë è 
Ìåòîäèé“ N 38, çà òúðãîâ-
ñêà öåë. Òåë.: 0898731112.

ÄÀÂÀÌ ïîä íàåì îáçà-
âåäåí è ôóíêöèîíèðàù ìà-
ãàçèí çà õðàíèòåëíè ñòîêè 
â öåíòúðà íà ñ. Öàðåâåö. 
Òåë. 0888 283 588

ÄÀÂÀÌ ÎÁÇÀÂÅÄÅÍÀ 
êâàðòèðà â öåíòúðà íà 
Äîáðè÷ çà ìîìè÷å - ó÷å-
íè÷êà. Òåë. 0886 848454.

ÄÂÀÌ ÏÎÄ ÍÀÅÌ ìà-
ãàçèí 86 êâ.ì. â ãð. Áàë-
÷èê - ïðàêèíã "Äâîðåöà". 
Òåë. 0898 946 976. âä

ÒÚÐÑß ÏÎÄ ÍÀÅÌ ãà-
ðàæ â öåíòúð èëè øèðîê 
öåíòúð, ïîäõîäÿù çà 
ðåïåòèöèè íà ðîê ãðó-
ïà. Òåë. 0899868151 èëè 
0899 115945.

ÓÑËÓÃÈ

ÂèÊ ÓÑËÓÃÈ, ÃÀÐÀÍ-
ÖÈß. Òåë. 0885187183.

ÏÎÑÒÀÂßÍÅ íà ãàçîâ 
èíæåêöèîí ñ ìîíòàæ - 800 
ëåâà. Òåë. 0898 421941.

ÐÀÁÎÒÀ

ÒÚÐÑß ïî÷àñîâà ðàáî-
òà. Òåë. 0885 886115.   â

ÐÀÇÍÈ

ÏÐÎÄÀÂÀÌ Øêîäà 
Ôàáèÿ, 1.9, äèçåë. Òåë.: 
0895 455 627. 10-10

ÏÐÎÄÀÂÀÌ ï÷åëíè îòâîä-
êè, 4 ðàìêè, ìíîãîêîðïóñíè. 
Òåë. 0888 867 206. 1-10

ÏÐÎÄÀÂÀÌ ïåòêîíå-
÷åí îâåðëîã "Altin-Profi" ñ 
ðàáîòíà ìàñà - ïîëóïðî-
ôåñèîíàëåí. Èçïîëçâà, â 
äîáðî ðàáîòåùî ñúñòîÿ-
íèå. Öåíà 350 ëåâà. Òåë. 
0899 247 262.

ÏÐÎÄÀÂÀÌ ïðîôåñèî-
íàëíè ïëåòà÷íè ìàøèíè. 
Òåë. 0888 38 55 59. â

Броколи с бекон на фурнаБроколи с бекон на фурна
Íåîáõîäèìè ïðîäóêòè çà 4 ïîðöèè:
700 ã ðàçäåëåíè íà ðîçè÷êè áðîêîëè; 200 ã áåêîí, íà-

ðÿçàí íà ñèòíî; 2 ãëàâè íàðÿçàí íà ïîëóìåñåöè ëóê; 100 
ìë ñìåòàíà; 100 ìë ïðÿñíî ìëÿêî; 2 ÿéöà; 100 ã íàñòúð-
ãàí êàøêàâàë; 1 ÷. ë. ìàñëî; ñîë íà âêóñ; ïèïåð íà âêóñ

Íà÷èí íà ïðèãîòâÿíå:
1.Ðîçè÷êèòå áðîêîëè ñå ïîäâàðÿâàò çà 5-7 ìèí. âúâ 

âðÿùà ïîäñîëåíà âîäà, îòöåæäàò ñå è âåäíàãà ñå çà-
ëèâàò ñ ëåäåíî ñòóäåíà âîäà, çà äà ñè çàïàçÿò öâåòà.

2.Áåêîíúò ñå çàïúðæâà äî ðîçîâî â òèãàí áåç ìàçíèíà, 
ïðèáàâÿ ñå è ëóêúò. Çàïúðæâà ñå 3-4 ìèí.

3.Îãíåóïîðåí ñúä ñå íàìàçâà ñ ìàñëîòî, â íåãî ñå 
ïîäðåæäàò ðîçè÷êèòå áðîêîëè, âúðõó íåãî ñå ðàçïðå-
äåëÿò áåêîíúò è ëóêúò. Âñè÷êî ñå çàëèâà ñ ðàçáèòèòå 
ÿéöà, ìëÿêî, ñìåòàíà, ñîë è ïèïåð. ßñòèåòî ñå ïîðúñâà 
ñ êàøêàâàë è ñå çàïè÷à çà 15 ìèí. íà 200°Ñ.
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ПЪРВИ ЧАСТЕН ОБЛАСТЕН ВСЕКИДНЕВНИКwww.ndt1.com

ОВЕН - Бъдете по-отворени към онези, ко-
ито търсят вниманието ви, споделете опи-
та и знанията си с тях и няма да съжалява-
те. В романтично настроение ще премине
вечерта ви.

ТЕЛЕЦ - Като не пренебрегвате важните
неща, ще се погрижите за всичко, което ви
вълнува сега. Без да изтъквате заслугите си
пред някого, ще го насочите в желаната по-
сока на мислене.

БЛИЗНАЦИ - Ще работите за решаване на
проблем, който може да се задълбочи, ако
не вземете навреме мерки. Ще се окажете
търсени от повече хора във връзка с един
или друг въпрос.

РАК - Вслушвайки се във вътрешните си усе-
щания, ще намерите отговори на въпроси, ко-
ито ви вълнуват. Те ще ви дадат смелост да
откажете напълно недоброжелателите си.

ЛЪВ - С подкрепата и доверието на повече
хора ще ви бъде по-лесно в изпълнението на
поетите ангажименти. Увереността ви помага
да се справите според очакванията към вас.

ДЕВА - С днешните развития ще поставите
началото на по-добър период, както в про-
фесионален, така и в личен план. С добро
настроение ще приобщите околните към за-
ниманията си.

ВЕЗНИ - В работата си по текущите задачи
ще откриете нови моменти, на които ще при-
дадете по-голямо внимание. Не отлагайте края
на връзка, която е изчерпана от съдържание.

СКОРПИОН - Многото ви ангажименти ог-
раничават времето ви за срещи и включва-
нето ви в развлекателни прояви, но изборът
си е ваш. По-важното е, че трудът ще ви но-
си пари и удовлетворение.

СТРЕЛЕЦ - С повече активност ще тър-
сите пътища за излизане от финансовите
си затруднения. Обърнете внимание на се-
мейството си, има въпроси, чието решение
стои на дневен ред.

КОЗИРОГ - Ще работите за разширяване
на контактите си в професионалната сфера,
надявайки се това да има положителен отз-
вук в работата ви.

ВОДОЛЕЙ - С повече внимание ще изра-
зите уважението си към някого, без да се
обвързвате с нови ангажименти. Ще остане-
те доволни и от огласяването на отдавна па-
зена в тайна истина.

РИБИ - Ще се включите в изпълнение на
обща задача и участието ви ще бъде оцене-
но. Наред с това ще се погрижите за близък
човек, като го подпомогнете финансово или
по друг начин.

- Kога ли моряците ще се
завърнат от бурното море? -
Валя от Шабла, но не тази, за
която си мислите.

РОЖДЕНИК ДНЕС е колегата ни Руслан Йорда-
нов, който създаде и успешно поддържа сайта БГ
туризъм. А пожеланията към него са за здраве,
щастие у дома и професионални успехи!

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН казваме днес на кметския
наместник на с. Владимирово Живко Стоянов, с по-
желания за здраве и активна работа в полза на хо-
рата от повереното му населено място!

ИМЕН ДЕН празнуват днес всички с имената Вла-
димир, Влади, Владимира, Влада. Да са здрави и
нека добрите им начинания се увенчават с успех.

А СПЕЦИАЛНИ ПОЗДРАВИ отправяме днес към
цели двама именни от екипа на НДТ - Владка Въл-
чанова и Владимир Димитров. Бъдете здрави,
имайте много поводи за усмивка и нека Доброто
ви спохожда всеки ден - им казваме с обич ние от
По-добрия вестник!

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН от сърце казваме на Анд-
риана Димитрова, която празнува утре. На младата
дама желаем да е здрава, да се радва на обичта на
двамата мъже на сърцето си - Енчо и мъничкото им
слънчице Оги, да твори красота и да успява с ус-
мивка във всичко добро, с което се заеме!

ИМЕН ДЕН утре празнуват всички с имената
Юлия, Юлиан, Юлиана. От здраве, обич, уважение

Бившата синоптичка и
настояща водеща на спор-
та на БНТ Нора Шопова
най-накрая повдигна заве-
сата и каза датата на
предстоящата сватба, ко-
ято подготвя вече година.

Красавицата отдавна го-
вори за мечтаната сватба,
но все отказваше да раз-
крие избраната дата. Се-
га ни шокира с числото,
тъй като ще я видим в бя-
ло още следващият месец.

Щастливото събитие ще
се състои на 14 август,
стана ясно от пост на бъ-
дещата булка в социални-
те мрежи. Бившата мане-

НОРА ШОПОВА ИЗДАДЕ
КОГА ЩЕ Е СВАТБАТА!

кенка и нейният годеник,
който е успял млад адвокат,
са били гости на първата си
сватба за тази година. Тя е
била в Слънчев бряг.

Това даде повод на Шо-
пова  да съобщи: "Открих-
ме сезона на сватбите,
оженихме Маги и Любо и
започваме обратното бро-
ене до 14.08". Припомняме,
че Нора получи годежния
си пръстен още на рожде-
ния си ден през юли мина-
лата година. Заради панде-
мията обаче тя и бъдещият
й съпруг все още чакат де-
ня, в който официално ще
си кажат "Да!".

и успехи да не се отърват им наричаме в аванс
ние от НДТ.

А най-специални поздрави отправяме към г-жа
Юлиян Герасимова - с пожелания да е здрава, все
така енергична, все така отдадена на успехите на
своето училище по изкуствата "Св. Кл. Охридски" и
все така обичана от всички, които я познават!

В АВАНС честитим рождения ден на Даниела
Илиева - технически сътрудник в офиса на ГЕРБ в
Шабла, която празнува на 17 юли, с пожелания
за здраве и успехи в добрите начинания!

ИМЕН ДЕН на 17 юли празнуват всички с име-
ната Марин и Марина. Нека света Марина донесе
в домовете им здраве, светлина и хармония.

А НИЕ ОТ НДТ честитим специално празника на
нашия приятел Марин Христов, с пожелания за
здраве, за много поводи за радост с прекрасното
му семейство, за много вкусни зеленчуци, отгле-
дани с неговия труд и за много големи риби, хва-
нати с неговата компания!

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН в аванс казваме на Теодо-
ра Драгнева, дамата която с много вкус и финес
поддържа чайна "Комплимент". За здраве, обич, ус-
пехи и усмивки са пожеланията към нея, към които
се присъединяват и добротворките  от клуб "Майчи-
на грижа", където рожденичката членува!

ЖАСИ ОТ "СДЕЛКА
ИЛИ НЕ" ПОКАЗА
МИЛИОНЕРА, КОЙТО
Й НАПРАВИ ТРИ ДЕЦА
Помните ли русата секс-

бомба Жасмина Тошкова -
Жаси от "Сделка или не".
Блондинката изчезна от
светския небосклон, след
като реши да създаде се-
мейство и да стане майка.

До този момент не беше
показвала богатия си при-
ятел, който успя да я отка-
же от славата и амбиции-
те й за телевизионна кари-
ера. Тези дни реши да поп-
рави тази грешка и да по-
каже на последователите
си в социалните мрежи кой
е тайнственият мъж до нея.

За мъжът на Жаси зна-
ехме само, че се казва
Ариф и е сириец. Тя умиш-
лено не споделяше негови
снимки, но сега изневери
на тази традиция.

Красавицата е на морс-
ка почивка, каквато подо-
бава на богаташка съпруга
- на яхта, със скъпо шам-
панско и гурме специали-
тети. Тя е и видимо е раз-
лична от времето на шоу-
то по Нова тв, но пък по-
читателите й главоломно
растат.

Ариф Маджид или Хари,
както го наричат близките
му, е сириец и е син на Зе-
ки Маджид. Последният е

собственикът на фирмата,
която държи правата за
KFC, веригата в предлагане-
то и приготвянето на риба
"Nordsee" и "Дънкин Донътс".
Жаси и Ариф се сдобиха с
първа рожба през 2014 г. а
за следващите две години,
тя роди още две деца.


