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Всеки ден с 
по-добрия 
вестник!

Предимно слънчево. Пре-
димно облачно ще остане 
над източните райони, къде-
то през нощта на отделни, 
а утре след обяд на повече 
места ще има краткотрайни 
валежи от дъжд, в северо-
източните райони придру-
жени с гръмотевици. Ще 
духа до умерен, в Източна 
България временно силен 
север-северозападен вятър. 
Максималните температури 
ще са между 29 и 34.

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

ВРЕМЕТО

ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИ ОТ 
УЧИЛИЩЕ "П.Р.СЛАВЕЙКОВ" 
E БЕЗАПЕЛАЦИОНЕН 
ПОБЕДИТЕЛ В СЪСТЕЗАНИЕ

ДИМИТРИНА ГЕРМАНОВА 
ОТ СТУДИО "САРАНДЕВ" - В 
ПРЕМИЕРНИЯ СПЕКТАКЪЛ 
НА МЮЗИКЪЛА "КОСА" НА 
ДЪРЖАВНА ОПЕРА ВАРНА 

На стр. 4

На стр. 4

На стр. 4

ДЕВЕТ ГОДИШНАТА ВАНИНА 
ГРИГОРОВА ОТ СТУДИО 
"САРАНДЕВ" СЕ КЛАСИРА 
НА ТРЕТО МЯСТО В "ДЕТСКА 
МЕЛОДИЯ НА ГОДИНАТА"2020

На стр.  4

"АЛЕКСИЯ" - БЕЗАПЕЛАЦИОНЕН 
ПОБЕДИТЕЛ В ГИМНАСТРАДАТА 
И ЕСТЕТИЧЕСКАТА ГИМНАСТИКА

На стр. 4
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- Г-н Данчев, 
разкажете на 
д о б р у д ж а н -
ци за себе си. 
Кой е  Димитър 
Данчев?

- На 42 годи-
ни съм, женен, 
с  едно  дете . 
Завършил съм 
Икономическия 
университет във 
Виена, Австрия. 
Б я х  н а р о д е н 
представител в 
44-ото НС от 24 
МИР София и 
членувах в две 
комисии – тази 
по икономиче-
ска политика и 
туризъм и тази 
по транспорт, 
информационни 
технологии и съ-
общения. Като 
член на транс-
портната коми-
сия се занимавах активно с 
темата електронно управле-
ние и инициирах множество 
въпроси, включително дебат 
по темата, в който разобли-
чихме нищоправенето и без-
образното харчене на ГЕРБ 
в опитите им за въвеждане 
на електронно управление. 
В икономическата комисия 
атакувах дейността на ми-
нистерството на икономика-
та при управлението на дър-
жавните предприятия, в  т.ч. 
ДКК, Автомагистрали, ББР, 
като бях един от авторите 
на решенията за иницииране 
на одит в тези предприятия 
от Сметната палата. Ина-
че, преди да стана народен 
представител, се занима-
вах със собствен бизнес в 
областта на земеделието 
и семепроизводството. В 
този смисъл животът и про-
блемите на голяма част от 
добруджанци са ми познати. 
Имал съм ги и съм намирал 
решения.

- Вие сте специалист в 
икономическата сфера. 
Какво, според Вас, куца 
в българската икономика, 
та сме все на опашката, 
при условия, че имаме 
страхотна родина с много 
дадености и много въз-
можности. Затова пък от 
години като че ли нямаме 
страхотна държава?! И в 
този ред на мисли, какво 
трябва да се промени, 
та нещата в българската 
икономика да потръгнат?

- Абсолютно вярно е, че 
България има всички даде-
ности да бъде една много 
добре икономически разви-
та страна, както и региона-
лен икономически фактор 
на Балканите. Проблем е, 
че в последните години в 
управлението на ГЕРБ, дър-
жавата - вместо да бъде 
фактор за развитието на 
икономиката, се превърна в 
мащеха за предприемачите 
и направи всичко възможно, 
за да смачка свободната 
инициатива. 

Приоритетно бяха толе-
рирани само онези сектори, 
в които лесно могат да се 
усвояват средства, голяма 
част от които да се връ-
щат към властимащите под 
формата на корупционни 
плащания. 

Последното стана още по-
очевидно с налагането, на 
определени лица, на санкции 
по закона Магнитски. 

Санкциите са много тежки 
и засягат доларови трансак-
ции и сделки с американски 
фирми, но освен това санк-
циите имат и репутационен 
ефект по отношение на дър-
жавата.

Това, със сигурност, озна-
чава още по-голямо свиване 
на преките чуждестранни 
инвестиции, които и без 
друго са на безпрецедентно 
ниско ниво.

През годините България 
получаваше много сигнали 
за безобразното ниво на 
корупция в страната, но 
правителството на Бойко 
Борисов се правеше, че не 
разбира тези сигнали и смя-
таше, че ще му се размине. 
Последствията от подобно 
управление на икономиката 
ще носим още дълго всички 
ние.

Отделно от това пандемия-
та на Ковид 19  се отрази на 
всички аспекти на живота, в 
т.ч. на икономиката. Отра-
зява се с всички  негативни 
ефекти от типа на несигур-
ност, на потиснати икономи-
чески сектори.

Най-голям удар понесе 
крехката средна класа в 
България, а разликата в 
доходите на хората стана 
още по-голяма в сравнение 
с предходните години. По-
добни огромни неравенства 
виждаме и тук в Добруджа.

Разбира се, това е обра-
тимо.

Необходимо е целенасо-
чено участие на държавата в 
процеса на възстановяване 
на икономиката, разумни 
държавни разходи, които да 
създават българско произ-
водство и нови работни мес-
та. Средствата, които идват 
по линия на европейските 
фондове и европейския план 
за възстановяване и устой-
чивост наистина трябва да 
бъдат използвани за гаран-
тиране на безпроблемния 
преход към зелена и диги-
тална икономика.

Важното е да се освободи 
бизнесът от политическия 
натиск. Тогава ще е по-лес-
но не само на българските 
частни предприемачи, но и 
ще дойдат външни инвести-
тори. Такива в последните 
години няма. Това е официа-
лен факт. Няма, защото ин-
веститорите искат сигурност 
за вложенията и бизнеса си.

В програмата на БСП об-
ръщаме специално внима-
ние на грижата за малкия и 

средния предприемач. Пред-
видили сме повече средства 
за държавни гаранции за 
български предприятия за 
достъп до нови пазари, чрез 
поемане на риска от Българ-
ската агенция за експортно 
застраховане. Предлагаме 
създаване на „стартъп виза“ 
за България и улесняване 
участието на стартъп фир-
ми в обществени поръчки. 
Включихме и държавно под-
помагане за обединяването 
в кооперативни вериги на 
доставка и преработка на 
храни при запазване соб-
ствеността върху земята и 
стопанската независимост 
на малки и средни произво-
дители.

- А какво мислите за 
Добруджа, за която обик-
новено от столицата не се 
замислят много – от една 
страна сме далеко, от 
друга сме доста търпеливи 
като народопсихология 
и не вдигаме много шум. 
Какви са нашите – добру-
джански шансове за едно 
по-достойно място на ев-
ропейската карта?

- Да, убедих се, че доб-
руджанци с право недовол-
стват от липсата на внима-
ние на централната власт. 
Аз можах да науча кон-
кретните проблеми, да ми 
бъдат поставени очи в очи 
от хората, да почувствам 
грижата им и да поема от-
говорността за помощ при 
различни важни казуси. Не 
знам защо проблемите на 
Добруджа не са поставяни с 
ясен и силен глас в столица-
та, за да се търси решение. 
В този смисъл съм доволен, 
че съм в Добрич и бих искал 
да бъда посланика на Жит-
ницата на България пред 
властите в София. Политика-
та е отборен спорт и затова 
в началото на тази предиз-
борна кампания аз и моите 
колеги в листата на „БСП 
за България“ си поставихме 
12 приоритета, колкото  е и 
броят на нашите кандида-
ти. Разпределили сме тези 
приоритети помежду си, 
така че всеки да има своите 
ангажименти в кампанията, 
а и след нея. Правим това, 
за да развиваме местните 
проблеми, като посочваме 
възможността за тяхното ре-
шаване чрез адекватни по-
литики на национално ниво. 
Убеден съм, че това е в ин-
терес на добруджанци и ще 
покаже близостта на, иначе 
далечната, София с Добрич 
по отношение на политиката 
в интерес на хората.

- А какви са Вашите 
лични приоритети за До-
бричка област? И какви 
са приоритетите на БСП 
за развитието на региона?

- За мен Добруджа не е 
само съкровищницата ни 
за зърно и хляб. В години-
те Добрич се оформи като 
икономически и културен 
център на Южна Добруджа. 
Не случайно при социализма 
тук работеха предприятия 
за ремонт на трактори и 
селскостопанска техника, 
за акумулатори, за калибри-
ране на царевица и фуражни 
смески, за вълнен и памучен 
текстил, модерен месоком-
бинат и голям млекокомби-
нат, заводи за високовол-
това апаратура и корабни 
детайли, за радиатори, за 
медицински прибори, за 

стартерни акумулатори, за 
електронни елементи, за 
контейнери, за готово облек-
ло. Заводът за детски обувки 
беше световно известен с 
качественото си производ-
ство. За жалост, през т.нар. 
години на преход голяма 
част от предприятията са 
унищожени. Никой обаче 
не е отнел потенциала на 
Добруджа и в частност на 
Добрич и при положени уси-
лия, той би върнал блясъка 
си. Най-лесно, с най-малко 
инвестиции е възраждането 
на туризма в региона. Доб-
руджа има уникална древна 
и стара история. Невероятно 
красиви природни даденос-
ти. Моя лична кауза в 46-ото 
НС ще бъде създаването на 
междуведомствена комисия 
или на инициатива, която да 
картотекира историческите 
паметници и намери всичко 
за тяхното славно минало. 
Историята е богата и прос-
то трябва да се разкаже по 
атрактивен начин, за да при-
влича туристи от страната 
и от цял свят. Категоричен 
оптимист съм, че това може 
да се постигне и ще даде 
сравнително лесно препи-
тание на хората. Заедно с 
всичко знанията по исто-
рия ще възпитават истински 
българи, които ще милеят 
да опазват създаденото и 
ще надграждат над него. 
Същото се отнася и за при-
родните забележителности. 
Туристите в крайморските 
градчета и курорти ще бъдат 
още по-мотивирани да идват 
тук, ако им се предлагат и 
други забавления. Добрич 
има специализирани учи-
лища и колеж, които могат 
да обучават необходимите 
брой и специалности за ра-
бота в атрактивен туризъм 
почти през цялата година.

- Какво в законодател-
ството, според Вас, тряб-
ва да се промени, за да 
живее българинът по-спо-
койно и да има хоризонт, 
към който да се стреми?

- Бих казал, че има нужда 
от стабилно и предвидимо 
законодателство. В 44-тия 
парламент имаше закони, 
които бяха променяни бук-
вално по-няколко пъти на 
година и тук не говоря само 
за Изборния кодекс. Имам 
предвид например Кодекса 
за социално осигуряване 
- закон, който засяга бук-
вално всеки данъкоплатец; 
Закона за ДДС; Закона за 
устройство на територията; 
Закон за устройството на 
Черноморското крайбрежие; 
Закона за движението по пъ-
тищата и много други. За ог-
ромната част от промените 
липсва каквато и да е било 
оценка за въздействие. Биз-
несът и гражданите са в по-
стоянна засада от гласувани 
промени. Едно е сигурно 
– предвидимостта е нулева, 
а това води до несигурност, 
възпиране от нови инвес-
тиции и големи пропуснати 
ползи за всички. Важното 
за мен е при изработването 
на законопроектите да се 
вземат под внимание пре-
поръките на възможно най-
голям брой заинтересовани 
лица, които гарантират ясно 
формулиране на конкретни 
проблеми и тяхното реша-
ване с помощта на закона. 
Другото изключително съ-
ществено е да се приемат 

закони, така че да може да 
се носи отговорност при 
неизпълнението им.

- Какво очаквате от бъ-
дещия парламент? Какви 
са прогнозите за неговия 
живот и смятате ли, че ще 
бъде сформирано работе-
що правителство?

- От днешната гледна точ-
ка това е много труден, 
бих казал невъзможен за 
отговаряне въпрос. Когато 
видим колко и кои партии ще 
получат места в събрание-
то, ще мога да ви отговоря 
по-конкретно. Надявам се, 
че политическите партии в 
46-тото НС ще подходят по-
отговорно пред българските 
граждани. Съставянето на 
правителство от толкова 
различни и много политиче-
ски субекти може да стане 
факт, само, ако те подчинят 
действията си на реалния 
граждански интерес. Аз съм 
категоричен, че управленски 
коалиции не могат да се пра-
вят на безпринципна основа.  
В това отношение БСП и 
Корнелия Нинова сме дока-
зали, че за нас хората са по-
важни от тясно партийните 
интереси. Важното е започ-
натата промяна в 45-ото НС 

БИХ ИСКАЛ ДА БЪДА ПОСЛАНИКА НА 
ДОБРУДЖА В БЪДЕЩИЯ ПАРЛАМЕНТ
Водачът на листата на "БСП за България“ Димитър Данчев е убеден, че с общи усилия, мисъл 

и конкретна работа можем да съживим потенциала на Житницата на България
да продължи за да може да 
бъде премахнат моделът на 
управление на ГЕРБ – модел 
на олигархично-корупционни 
зависимости.

-  Какво е посланието Ви 
към добруджанци в наве-
черието на предстоящите 
избори? 

- БСП сме доказали, че за 
нас хората са по-важни от 
тясно партийните интереси. 
БСП има цялостна готовност 
за управление на страната 
с подготвени кадри, с ясна 
и конкретна програма по 
сектори с незабавно ре-
шаване на проблемите на 
хората. БСП показа през 
последните години, че може 
да изпълнява предизборните 
си обещания. Не участва в 
задкулисни договорки. Нищо 
от това няма да се случи, 
ако ние не получим довери-
ето и вота на гласоподава-
телите. Затова призовавам 
добруджанци да заложат на 
сигурното и предвидимото, 
да не се доверяват на шоуто 
и празните обещания и на 11 
юли да гласуват с номер 4 за 
БСП за България!

Купуването и 
продаването на гласове 

е престъпление

Кметът на Добрич Йордан 
Йорданов и кметът на румън-
ския град  Меджидия Валентин 
Врабие  проведоха работна 
среща със своите екипи. На 
срещата бяха представени 
възможности и идеи за разра-
ботка на нови проекти за но-
вия програмен период, чиито 
насоки се очаква да излязат 
през есента. Община Добрич 
и Община Меджидия ще ра-
ботят по съвместни проекти в 
областта на инфраструктура-
та, екология, туризъм, култу-

ра. И двете страни изразиха 
своята готовност да си пар-
тнират и да работят заедно.  

Съвместните проекти меж-
ду двете общини са факт. 
През 2020 година бе реали-
зиран проект „Подобряване 
на връзката с мрежата TEN-
T в трансграничния регион 
Меджидия - Добрич”. Над 8 
милиона лева бяха инвес-
тирани в ремонт на улица 
„Никола Петков“ и част от 
булевард „Добруджа“.   

Паша ГРАДЕШЛИЕВА 

НА СРЕЩА МЕЖДУ КМЕТОВЕТЕ НА 
ДОБРИЧ И МЕДЖИДИЯ СА ОБСЪДЕНИ 
ИДЕИ ЗА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 

НОВ СЪДИЯ ВСТЪПИ В ДЛЪЖНОСТ 
В РАЙОНЕН СЪД - ДОБРИЧ

Районният съд в Добрич 
има ново попълнение. В със-
тава на съда влиза съдия 
Георги Пашалиев, който в 
края на миналата седмица 

подписа акт за встъпване 
в длъжност пред председа-
теля на институцията Анна 
Великова. Тя приветства но-
воназначения съдия с добре 
дошъл и пожела работата 
му в Районен съд – Добрич 
да е начало на една успеш-
на кариера на магистрат. 
„Упражнявайте професията 

с достойнство и чест, по 
съвест и вътрешно убежде-
ние!“, каза още Великова.

 Георги Пашалиев 
е назначен на длъжността 

„съдия“ с реше-
ние на Съдий-
ската колегия на 
Висшия съдебен 
съвет по прото-
кол №24 от 22 юни 
2021 година. Той 
е на 31 години. 
Завършил е спе-
циалност “Право” 
в Нов български 
у н и в е р с и т е т . 
Придобива юри-
дическа правос-
пособност през 
2016 г., след стаж 
в Софийски град-
ски съд. През юли 

2019 г. започва работа като 
младши съдия в Окръжен 
съд – Добрич. От април т.г. е 
командирован в Районен съд 
– Добрич, а вече е част от 
съдийския състав на съда. 
Съдия Пашалиев ще пра-
вораздава в Гражданското 
отделение на Районен съд 
- Добрич.
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„Нашите опоненти не полз-
ват политиката да градят бъ-
дещето на народа, а за 
отмъщение и всяване 
на омраза и страх. В по-
следните два месеца сме 
свидетели на генерална 
репетиция за евентуал-
но  тяхно коалиционно 
правителство“. Това каза 
водачът на листата на 
ГЕРБ-СДС за Добрич 
Деница Сачева на среща 
на симпатизанти на Съ-
юза на демократичните 
сили. 

По думите й служебно-
то правителство действа 
като предизборен щаб и е 
активен участник в кампа-
нията. Сачева даде пример 

с участието на зам.-минис-
тър на земеделието и двама 
зам.-директори на Държавен 
фонд „Земеделие“ на партий-
но събитие на БСП в Добрич. 
„Настоящият кабинет налага 
темите, залегнали в програ-
мите на партиите, с които 
министрите се асоциират“, 
подчерта водачът на листата 

ДЕНИЦА САЧЕВА: ОПОНЕНТИТЕ НИ 
ПРАВЯТ ПОЛИТИКА ЗА ОТМЪЩЕНИЕ 
И ВСЯВАНЕ НА СТРАХ И ОМРАЗА

в Добрич. 
Тя сподели притесненията 

на демократичната общност 
за трудности и провокации на 
предстоящия вот, гарантирани 

с изборния кодекс на Ста-
нислав Трифонов и партията 
му. „Мантрите, че машините 
ще осигурят честни избори и 
ще запазят тайната на вота, 
са илюзия. Неслучайно Кон-
ституционният съд в Германия 
премахна машинния вот през 
2018г. с аргумента, че не оси-
гуряват прозрачност на избор-

ния процес“, допълни Сачева. 
Бившият вицепремиер и ми-

нистър на здравеопазването и 
настоящ кандидат за народен 
представител от Пловдив д-р 

Илко Семерджиев посочи, 
че в момента България 
се намира на кръстопът 
между евроатлантизма и 
евроазиатщината. Спо-
ред него комунизмът не 
е изкоренен и в момента 
търси реванш през т.нар. 
„нови лица и партии“. „Те 
искат страната ни ви-
наги да е на кръстопът. 
Предлагат нещо друго, но 
какво - явно ще ни кажат 

след изборите. Вместо хората 
да направят информиран из-
бор, ще изберат черна котка в 
тъмна стая в черна нощ. Който 
го направи, го чака черно бъде-
ще“, каза още д-р Семерджиев.

ГЕРБ – Добрич
Купуването и 

продаването на гласове е 
престъпление

Кандидатите за народни 
представители от ГЕРБ-СДС 
в Добрич започнаха кампа-
ния за даряване на книги 
на читалищата в региона. 
Причината е, че книжният 
фонд по малките населени 
места е намалял драстично. 
В началото на инициативата 
бяха предоставени над 300 
тома българска и световна 
класика на читалище “Въз-
раждане“ в село Одринци. 

Дарението е от лична-
та библиотека на втория 
в листата на коалицията 
Красимир Николов. Подоб-
но дарение ще направят в 
следващите дни водачът и 
областен координатор Де-
ница Сачева и останалите 
кандидати-депутати. „От-
правяме апел към жителите 

на Добруджа да се включат 
и да дарят колкото и какви-
то книги имат възможност“, 
каза Сачева. 

Стартиращата кампания е 
продължение на даренията 
за библиотеката в Добрич 
на детски книжки за Меж-
дунаридния ден на детската 
книга и на документи за 
бащата на добруджанската 
поетеса Дора Габе – Петър 
Габе, с които да бъде съжи-
вен спомена за него.

ГЕРБ – Добрич
Купуването и продава-

нето на гласове е престъ-
пление

„Управлението на ГЕРБ 
успя да договори огромни 
средства за възстановяване 
от пандемията, с които по-
малки градове като Добрич 
и Каварна не само да се 
върнат на нивата отпреди 
кризата, а да ги надскочат. 
Вместо готовият ни План за 
възстановяване и устойчи-
вост да бъде представен в 
Брюксел, служебното пра-
вителство реши да обвие 
проектите в мъгла и по не-
ясни причини да ги променя. 
България е една от трите 
последни държави, които 
не са представили плано-
вете си“. Това заяви евро-
депутатът Ева Майдел на 
дискусия за перспективите 
за европейско развитие на 
малките градове и бъдещето 
на младите хора в тях. Тя се 
включи онлайн в събитието, 
което се проведе в Каварна. 

По думите й докато поли-
тическата криза е в центъра 
на общественото внимание, 
темите за реформите, кои-
то трябва да се направят с 
европейското финансиране, 
няма да се придвижат на-
пред. „В последните месеци 
сме свидетели на различни 
политически заклинания 
без да чуваме за планове 
и програми за развитие на 
страната ни“, каза Майдел 
и предупреди, че принципи-
те на демокрацията могат 
лесно да бъдат разрушени. 

Пред членовете и сим-
патизантите на ГЕРБ-СДС 
водачът на листата за об-
ласт Добрич Деница Са-
чева посочи, че акцент на 
партията са младите хора и 
инвестициите в образование 
и инфраструктура. „От ка-

чеството на образованието 
зависи качеството на де-
мокрацията ни. Само като 
произвеждаме добри про-
фесионални кадри ще може 
да привличаме инвеститори. 
Колкото повече млади хора 
насочим към конкретни про-
фесии, толкова по-бързо ще 
имаме благосъстоянието, от 
което имаме нужда“, допъл-
ни тя. При евентуален след-
ващ мандат ще бъдат иден-
тифицирани 160 000 млади 
хора, които нито учат, нито 
работят. Техните умения ще 
бъдат валидирани. Ще им 
се издадат и сертификати, 
които ще служат като „пас-
порт“ пред работодателите. 
В предизборната програма 
на партията е залегнал и 
ангажимент за развитие на 
индустриалните зони в стра-
ната, включително тази в 
Добрич. Според Сачева това 
е от изключително значение 
за разкриването на повече 
работни места в региона. 

Вторият в листата в До-
брич Красимир Николов 
коментира, че важна роля 
в процеса имат инфра-
структурните проекти като 
АМ „Хемус“, спирането на 
която обричат Добруджа 
на застой. „Недоумяваме 
защо международният път 
от Дуранкулак към село 
Рогачево, по който идват 
румънските туристи, не се 
поддържа и защо трябва 
постоянно да настояваме, 
за да бъдат възобновени 
дейностите по ремонт на 
пътя Каварна-Българево“, 
каза още Николов.

ГЕРБ – Добрич
Купуването и продаването 
на гласове е престъпление

Със старта на летния се-
зон заболяемостта в област 
Добрич - към дата 27.06.21 
г., бе 22,1 на 100 хил. жители, 
докато в другите две морски 
области - Варна и Бургас, 
съответно 13,4 % на 100 хил. и 
11,2 % на 100 хил. жители към 
горепосочената дата. Това 
сочи статистиката на здрав-
ните специалисти. В същото 
време средната заболяемост 
в страната към 27 юни е 17,6 
% на 100 хил. жители, което 
показва, че нивото в област 
Добрич е над средното за 
България.

В тази връзка областният 
управител и председател на 
Областен координационен 
щаб Васил Карапанчев от-
правя апел към добруджанци 
да бъдат отговорни и спазват 
противоепидемичните мерки. 
„Сега има затишие и епиде-
мичната обстановка е по-спо-
койна и за да остане така и 
да бъдем заедно в делниците 
и празниците и през есенно-
зимния сезон, да се радваме 
на близостта със семействата 
и приятели, нека се вакси-
нираме. Нека се вслушаме в 
гласа на хората, чието призва-
ние е да пазят и спасяват най-

ценното - човешкия живот. 
Лекарите са категорични, че 
ваксините против коронавиру-
са не са опасни и няма никому 
да навредят“ - призовава В. 
Карапанчев. 

Секретарят на ОКЩ и ди-
ректор на Регионална здравна 
инспекция Добрич д-р Светла 
Ангелова се обръща към всич-
ки с призив да се възползват 
от възможността през летните 
месеци да се ваксинират сре-
щу COVID-19. „Прави впечат-
ление, че заболяемостта от 
Ковид в областта е по-висока 
от тази във всички съседни 
на нас области. Надявам се 
това да се промени, но засега 
апелирам хората да спазват 
противоепидемичните мерки, 
при най-малките симптоми да 
търсят медицинска помощ и 
да спазват инструкциите на 
медицинските специалисти. 
Считам, че моментът е много 
подходящ хората да се вакси-
нират. Ваксините са единстве-
ното ни сигурно средство да 
имаме спокоен есенно-зимен 
сезон. Колегите във ваксина-
ционните пунктове очакват 
гражданите и ще работят 
непрекъснато през летния се-
зон“ – казва д-р Св. Ангелова.

Условно наказание лиша-
ване от свобода за срок от 1 
година и 4 месеца с 3-годи-
шен изпитателен срок нало-
жи Окръжният съд в Добрич 
на подсъдимия И.Ж., след 
като го призна за виновен 
в това, че на 14 септември 
2019г. по непредпазливост е 
причинил смъртта на майка 
си поради немарливо изпъл-
нение на правно регламен-
тирана дейност, представля-
ваща източник на повишена 
опасност. 

Според описаното в обви-
нителния акт подсъдимият 
И.Ж. бил собственик на лек 
автомобил, предназначен 
за таксиметров превоз на 
пътници. През месец август 
2019 г., в багажното отде-
ление на колата, той извър-
шил монтаж на технически 
неизправен и потенциално 
опасен съд, работещ под 
налягане - резервоар за 
втечнен нефтен газ пропан 
бутан или сгъстен приро-
ден газ метан в автомо-
билно газово устройство. 
Обвинението твърди, че 
резервоарът бил изработен 
от подсъдимия със заваре-
ни дефектни съединения, 
несъвместимо за работно 
налягане на метановия въ-
глеводород от 220 bar., с 
липсваща идентификация, 
изпитания и протоколна 
сертификация за монтаж. 

При монтажа зареждащото 
устройство за метан не 
било отстранено. Целта на 
смяната на резервоарите 
от метан на пропан – бутан 
била подобряване работа 
на двигателя на автомоби-
ла и икономичност, пише в 
обвинителния акт.

На 14 септември 2019г. 
пострадалата жена пъту-
вала в автомобила, който 
инцидентно бил управляван 
от друга родственица на 
подсъдимия. Последната ре-
шила да зареди гориво на 
бензиностанция в Добрич и 
спряла до колонка за зареж-
дане с метан. Пълненето с 
компресиран метан (220 bar) 
при налягане, несъвместимо 
със заварената конструкция 
на поставения резервоар 
довело до взривно разру-
шение на резервоара. След 
взрива бил повикан екип на 
спешна медицинска помощ. 
Пострадалата жена била 
транспортирана до МБАЛ 
Добрич,  където по-късно в 
същия ден починала.

Според обвинението с 
действията си подсъдимият 
е нарушил регламентирани 
в наредба изисквания за ус-
ловията и реда за изменение 
в конструкцията на реги-
стрираните пътни превозни 
средства. Съдът оправда 
подсъдимия за част от  из-
броените от прокуратурата 
като извършени от подсъди-
мия нарушения. 

Делото премина по реда 
на съкратеното съдебно 
следствие и първоначално 
определеното наказание на 
подсъдимия беше намалено 
с една трета до 1 година и 4 
месеца – условно. Съдът при-
ложи процедурата, след като 
подсъдимият призна вината 
си и всички факти, изложени 
в обвинителния акт. 

Постановената от Окръж-
ния съд присъда подлежи 
на обжалване и протест в 
15-дневен срок пред Апела-
тивен съд – Варна. 

КАНДИДАТИТЕ НА ГЕРБ-СДС 
СТАРТИРАХА КАМПАНИЯ ЗА ДАРЯВАНЕ 
НА КНИГИ В ЧИТАЛИЩАТА В РЕГИОНА

Заявления за издаване на 
разрешителни за бране на 
орехи за 2021 г. в обхвата на 
четвъртокласните общински 
пътища в община Балчик се 
приемат в местната админи-
страция. Най-много в общо 
деветте участъка са ореховите 
дървета по пътя Дропла – Бал-
канци (432 бр.) и по пътя Дро-
пла – Пряспа (263). Останалите 
орехови участъци са по пъти-

за опазване на селскостопан-
ското имущество, до изчерп-
ване на определените райони. 
В случай на сериозен интерес 
разрешителни се издават по 
допълнителни критерии по от-
ношение на социален статус, 
местожителство, съгласуване 
с кметствата по местонахож-
дение на участъците и други, 
съобщи кореспондентът на 
Радио Варна Албена Иванова.

ЕВА МАЙДЕЛ ПРЕД ГЕРБ-СДС В 
КАВАРНА: СЛУЖЕБНОТО ПРАВИТЕЛСТВО 
ОБВИ В МЪГЛА ПЛАНА ЗА 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

ПУНКТОВЕТЕ ЗА ИМУНИЗАЦИЯ 
СРЕЩУ COVID-19 ЩЕ РАБОТЯТ 
НЕПРЕКЪСНАТО ПРЕЗ ЛЕТНИЯ СЕЗОН

Ваксините са единственото ни 
сигурно средство да имаме спокоен 
есенно-зимен сезон

щата Пряспа – Сенокос, Гурко-
во – Македонка, на разклоните 
за ДЗС - Кремена, Стражица, 
Змеево, Рогачево. Общият 
брой орехови дръвчета е 1521. 
Дължимата такса за дръвче 
е 6 лева. Разрешителните се 
издават по реда на подаване 
на заявленията и платена так-
са за съответния участък при 
спазване на изискванията на 
Закона за пътищата и Закона 

ОКРЪЖНИЯТ СЪД В ДОБРИЧ ОСЪДИ 
УСЛОВНО ПОДСЪДИМ ЗА ПРИЧИНЕНА СМЪРТ 
ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА НЕПРЕДПАЗЛИВОСТ 

ИЗДАВАТ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА БРАНЕ НА НАД 
1500 ОРЕХОВИ ДЪРВЕТА В ОБЩИНА БАЛЧИК
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ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИ ОТ УЧИЛИЩЕ "П.Р.СЛАВЕЙКОВ" - 
БЕЗАПЕЛАЦИОНЕН ПОБЕДИТЕЛ В СЪСТЕЗАНИЕ

На 3 юли в АРЕНА ШУМЕН 
се приведе Държавният шам-
пионат по Гимнастрада. 85 
ансамбъла от 25 клуба взеха 

участие. Състезанието се 
проведе в прекрасни условия 
и настроение, под любезното 
домакинство на Община Шу-
мен и СКХГ” Ритмик”. 

С К  п о  г и м н а с т и к а 
“АЛЕКСИЯ” се готви цяла 
година с 4 групи в 4 възрас-
тови категории за събитието. 
51 състезателки представиха 
клуба и Добрич изключител-
но достойно, като завоюваха 
златото и с четирите групи. 

Най-голямото признание 
за нашите девойки /12-14 
год./ беше оценката на съ-
четанието с тема “ Медузи” , 
която бе най висока за цяло-
то първенство. 

Ансамбъл Жени, над 16 
год., си грабнаха златото със 
съчетанието по Естетическа 
гимнастика “Списъкът на 
Шиндлер”, децата /10-12год./ 
- с “ Жар птици”, а най-малки-
те /4-6год./ - със “ Звездички”  

Над 100 родители и близ-
ки на състезателките под-
крепиха изпълненията на 
“Алексия” в публиката, както 
и бяха съпричастни с щасти-
ето и успеха.  

“Получих стотици поздрав-
ления и благодарности, което 
осмисли цялата ми година на 
творчество и неуморен труд! 
Всички тези деца и родители 
смело се потопиха в начина-
нието и предизвикателство 

-ГИМНАСТИКА! Безкрайно 
съм доволна и горда с тях! 

В началото на тази година 
регистрирахме клуб по Есте-
тическа гимнастика, което е 
моя мечта от много време. 
Само за 6 месеца вече има-

ме 5 ансамбъла .  
Не очаквах,  но имаме 

вече и медалисти!  - спо-
дели развълнувана съз-

дателката на „Алексия“ 
Севдалина Мавродиева. 
- Веднага след държавното 
в Шумен, въпреки умора-
та, с големия ни ансамбъл 
пътувахме за София. И те 
се представиха блестящо 
и на килима в Зала София! 
Имаме си първите 7 златни 
медалчета в Естетическата 
гимнастика от турнира на 
ЦСКА - “ МЕМОРИАЛ”. Не 

предвиждаме почивка за 
ансамблите и танцовите 
групи през лятото, дори 
вече стартираха новозапи-
саните 15 бебета.  

С тях ще работи Ваня Ко-
лева, която се завърна на 
работа след пандемията и се 

отдава на 100 процента на 
нашите деца“ – сподели за 
читателите на НДТ Севдали-
на Мавродиева. 

"АЛЕКСИЯ" - БЕЗАПЕЛАЦИОНЕН 
ПОБЕДИТЕЛ В ГИМНАСТРАДАТА 
И ЕСТЕТИЧЕСКАТА ГИМНАСТИКА

ПОРЕДНИ ЗЛАТНИ МЕДАЛИ, ПОРЕДНИ ПРИЗНАНИЯ И 
ЗАСЛУЖЕНА ГОРДОСТ ЗА ДОБРИЧ

Учениците от 4 г клас на СУ 
„П. Р. Славейков” спечелиха 
първо място на регионално-
то ученическо състезание 

за действия при наводнения 
и последващи кризи. То се 
проведе на 29.06.2021 г. в гр. 
Варна. Съревноваваха се три 
отбора от Варна, Шумен и 
Добрич. Въпреки, че бяха най-

младият отбор, Славейковци 
демонстрираха знания, прак-
тически умения и физическа 
издръжливост, които ги напра-

виха безапелационен победи-
тел в надпреварата. Отборът 
ще вземе участие в национал-
ното състезание в гр. Бургас, 
което ще събере регионалните 
победители от цялата страна. 

Състезанието се проведе в 
рамките на проект „Центрове 
за повишаване готовността на 
населението за реакция при 

наводнения”. Организатор е 
Консорциум „Дикон – БЧК”, 
с активното съдействие на 
служители на Главна Дирек-
ция „Пожарна безопасност и 
защита на населението”.

В неделя /4 юли/, в хотелски 
комплекс „Калиакрия Ри-
зорт“ до Каварна, се състоя 
Гала концертът на Третия 
национален фестивал „Детска 
мелодия на годината“ 2020. 
За призовите места се конку-
рираха 14 песни, достигнали 
до финала, сред които бе и 
песента „Един за друг“ на 
композитора Минко Ламбов,  
по текст на Ани Топалова, 
изпълнена от талантливото 
добричко момиче Ванина 
Григорова. Ванина донесе по-
редния успех за Студио „Са-
рандев“ при Младежки център 
– Добрич. Песента, която тя 
представя, бе класирана на 
призовото трето място. 

Гала концертът премина за 
малката Ванина и за другите 
участници като един незабра-
вим снимачен ден на брега на 
морето в красивия комплекс 
„Калиакрия Ризорт“, тъй като 
събитието се отразява от 
БНТ – медиен партньор на 
фестивала. Ванина бе щаст-
лива да се запознае лично 
с Виктория Георгиева – бъл-
гарският представител на 
Евровизия 2021. Виктория 
Георгиева присъства на Гала 
концерта като гост-изпъл-
нител и получи приз от ор-
ганизаторите - „Приятел на 
Детската мелодия“.

Освен първо, второ и тре-
то място, бяха връчени и 

„Наградата на публиката“ 
и „Наградата на детското 
жури“. В детското жури Сту-
дио „Сарандев“ имаше също 
представител – Мартин Стоя-
нов от Варна, поканен лично 
от Надя Ботева – Директор на 
фестивала.

Ванина Григорова взе учас-
тие и в концерта „Гласовете 
на ДЕТСКАТА МЕЛОДИЯ“, 
който бе част от съпътства-
щата програма и се състоя на 
3 юли – събота, в Читалище 
„Съгласие-1890“ –  Каварна. 
В него индивидуалните изпъл-
нители и вокални формации, 
представили 14-те песни-фи-
налисти на третото издание 
на фестивала,  зарадваха 
каварненската публика със 
свои изпълнения.

Припомняме,  че  през 
2020-та година Ванина бе 
избрана да изпълни една от 
новосъздадените авторски 
детски песни след участие 
в предварителна селекция, 
в която се конкурираха 60 
индивидуални изпълнители и 
много вокални формации от 
цялата страна. Тя участва в 
реализация на студиен запис 
на песента „Един за друг“ 
и в създаването на видео 
клип към нея, който през 
месец декември бе качен, 
заедно с останалите 13 песни 
на „Детска мелодия“2020 в 
YouTube: https://www.youtube.
com/watch?v=piql9Dt1ylg

Предстои песните-фина-
листи на „Детска мелодия на 
годината“2020 да бъдат изда-
дени в албум. Ще очакваме 
и телевизионното излъчване 
на Гала концерта през месец 
септември.

На 31 юли в местността Те-
кето край манастира „Свети  
пророк Илия“ ще се проведе 
двадесет и четвъртото изда-
ние на Регионалния фолклорен 
събор „Текето 2021“. Надпя-
ванията и надиграванията съ-
бират в дните около Илинден 
певчески групи, танцови със-
тави,  индивидуални изпълни-
тели  певци и свирачи от цяла 
Североизточна България. 

Община Крушари кани 
всички пазители и изпълните-
ли на традиционен български 
фолклор да се включат в праз-

ника на песента и танца. Реги-
оналният събор е с конкурсен 
характер, като изпълненията 
на групите и индивидуалните 
участници ще се оценяват от 
професионално жури. Най-
добре представилите се със-
тави и участници ще бъдат 

о т л и ч е н и 
с грамоти, 
статуетки и 
предметни 
и парични 
н а г р а д и . 
Предвидена 
е и специал-
на награда 
н а  к м е т а 
на община 
К р у ш а р и 
за колектив  
с принос в 
съхранение-
то и попу-

ляризи-
р а н е т о 
на бъл-
гарския 
ф о л к -
лор. 

Тазго-
д и ш н о -
то изда-
ние ще 
се реа-
л и з и р а 
с ъ в -

местно с Местната инициа-
тивна група „Тервел – Круша-
ри“ като част от Празник на 
местната инициатива Тервел 
– Крушари – „Палитра от тра-
диции и европейско бъдеще“.

След приключване на кон-
курсната програма, гостите на 

събора ще се насладят и заба-
вляват с фолклорна програма 
на гост-изпълнителя Нелина. 

Предварително обявеното 
начало на събора е 13 часа, 
но при получаване на по-голям 
брой заявки организаторите 
си запазват правото да про-
менят началния час. Всички 
участници ще бъдат уведоме-
ни лично в случай на промени.

Заявки за участие могат да 
се подават на електронните 
адрес на община Крушари 
и народното читалище в с. 
Крушари, по пощата или на 
телефона на общинска адми-
нистрация. Такса за участие 
не се събира, няма ограниче-
ния във възрастовия състав на 
участниците.

Димитрина ПЕТРОВА

ДЕВЕТ ГОДИШНАТА ВАНИНА ГРИГОРОВА ОТ 
СТУДИО "САРАНДЕВ" СЕ КЛАСИРА НА ТРЕТО 
МЯСТО В "ДЕТСКА МЕЛОДИЯ НА ГОДИНАТА"2020

СЛЕД ЕДНОГОДИШНО ПРЕКЪСВАНЕ 
ФОЛКЛОРНИЯ СЪБОР КРАЙ МАНАСТИРА "СВЕТИ 
ПРОРОК ИЛИЯ" ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ЗА 24-ТИ ПЪТ
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СТОЙКА КРЪСТЕВА ЗАГРЯ ЗА 
ОЛИМПИАДАТА С ТИТЛАТА ОТ 
ДЪРЖАВНОТО ПЪРВЕНСТВО

Добричлийката Стойка 
Кръстева, която се състе-
зава за столичния Локо-
мотив, спечели титлата в 

категория до 51 килограма 
на проведеното в Ботевг-
рад държавно лично пър-
венство по бокс за жени 
и девойки. Двукратната 
европейска шампионка 
ликува със златния медал, 

след като на финала побе-
ди Ерика Станоева от Ла-
димекс. Турнирът бе част 
от подготовката на Стойка 

за Олимпийските игри в 
Токио, които стартират на 
23 юли.

С най-много титли при 
жените се поздравиха от 
БК Русе. От тима излъчиха 
две шампионки - Габриела 

Димитрова (54 кг) и Анна 
Мария Дялова (64 кг). С 
един златен и един брон-
зов медал се поздравиха 
от Балкан - злато спечели 
Десислава Костадинова 
(60 кг), а бронз грабна 
Стефани Минчева (64 кг).

При девойките Локомотив 
(София) е с две шампионки. 
Титли за „железничарите” 
спечелиха Румяна Алек-
сандрова (54 кг) и Татяна 
Любенова (69 кг). Дилиана 
Петрова (46 кг) от Локо-
мотив (Горна Оряховица) 
пък показа завидни умения 
и бе наградена лично от 
президента на БФ Бокс 
Красимир Инински. В клу-
ба се поздравиха и с две 
бронзови отличия в лицето 
на Ванеса Асенова (54 кг) и 
Дария Донева (48 кг).

Участие в държавното 
първенство за жени и де-
войки взеха общо 61 мо-
мичета. 

След като голяма част 
от основните играчи на 
Добруджа 07 преминаха в 
други клубове, стана ясно, 
че е възможно Добрич да 
няма отбор за следващия 
сезон в Суперлигата. Ман-
датът на Веселин Велев 
като президент на клуба 
бил приключил, той не же-
лаел повече да управлява, 
а никой не искал да го 
наследи на поста. Другите 
отбори вече приключват 
селекцията, стягат се за 
новото първенство, а в 
Добруджа 07 няма кой 
да поеме отговорност за 
подготовката на състава 
за новия сезон.

Няма яснота дори за 
поста старши треньор, а 
волейболистите започнаха 
да гледат в посока към 
други клубове. „Говорим 
си приятелски, в прекрасни 
отношения сме с ръковод-
ството, но до този момент 
конкретна оферта към мен 
за треньорския пост за 
следващия сезон няма“, 
коментира за BGvolleyball.

ДОБРУДЖА 07 МОЖЕ ДА НЕ 
ИГРАЕ В СУПЕРЛИГАТА

com досегашният настав-
ник Мирослав Живков.

Петима състезатели от 
състава за изминалия шам-
пионат вече напуснаха. 
Централният блокировач 
Венци Рагин и разпреде-

лителят Любо Телкикийски 
отидоха в Нефтохимик 2010 
(Бургас), централният бло-
икровач Денис Чевдаров се 
очаква да подсили другия 
бургаски клуб в елита - Дея 
спорт, диагоналът Жулиен 

Георгиев подписа в Мон-
тана, а опитният Методи 
Ананиев стана част от Сли-
внишки герой (Сливница).

На 16 юли изтича сро-
кът за потвърждаване на 
участието в Суперлигата. 

Любителите на волейбо-
ла в Добрич се надяват 
дотогава Управителният 
съвет  да намери решение 
на проблемите и Добруджа 
07 отново да бъде фактор в 
елитната група.

По-малко от три седмици 
има до началото на първен-
ството във Втора профе-
сионална футболна лига, а 

проблемите в Добруджа се 
задълбочават. Старши тре-
ньорът Радослав Боянов е 
уведомил ръководството 
на клуба, че напуска. „Не 
се чувствам подкрепен 
от ръководството. Имах 
по-големи очаквания и ам-
биции. С тяхното бездейст-
вие и незаинтересованост 
ми показаха, че не можем 
да работим заедно и да 
се случат нещата. Не ми 
остава нищо друго освен 
да се разделим, при по-
ложение че няма едино-
мислие“, обясни мотивите 
си Радо Боянов за радио 
„Добруджа“.

Припомняме, че заради 
организационните пробле-
ми, липсата на финансира-
не и комуникация с члено-
вете на Управителния съ-
вет след края на миналия 
сезон главният мениджър 
Светослав Петров подаде 
оставка. Той бе наследен 
на треньорския пост от 
Радослав Боянов.

При така създадената 
ситуация пропадна угово-
рената за събота контро-
ла. Добруджанци трябваше 
да пътуват за Несебър, за 
да премерят сили с елит-
ния Пирин (Благоевград). 

Сега на дневен ред е 
въпросът дали Добрич ще 
има отбор във втория еше-
лон, или Добруджа отново 

ще се върне при аматьор-
ите в Североизточната 
трета лига.

Легендата в спортно-
то ходене Хесус Анхел 
Гарсия е сред 56-имата 
испански атлети, които ще 
участват на Олимпийските 
игри в Токио по-късно това 
лято. 51-годишният Гарсия, 
който спечели световната 
титла на 50 км спортно 

ходене през 1993 г., ще се 
състезава на своята осма 
олимпиада. Това е рекорд 
за състезател в леката 
атлетика.

Той прави своя олим-
пийски дебют на Игрите 
в Барселона през 1992 г., 
когато завършва десети. 
Оттогава насам Гарсия 
няма пропусната олим-
пиада. Най-доброто му 

класиране на форум под 
петте преплетени кръга е в 
Пекин през 2008 г., когато 
завършва четвърти. На по-
следната Олимпиада в Рио 
де Жанейро той се нареди 
20-и. Гарсия участва на 
Световното първенство в 
Доха през 2019 г., когато 

се завърши осми.
В атлетическия отбор на 

Испания за Игрите в Токио 
са включени още сребър-
ният олимпийски медалист 
на 110 м с препятствия 
Орландо Ортега, светов-
ната бронзова медалистка 
в тройния скок в зала Ана 
Пелетейро и европейската 
шампионка на 20 км спорт-
но ходене Мария Перес.

Мегазвездата Лионел Меси 
изигра поредния си силен мач 
за Аржентина при успеха с 3:0 

над Еквадор в 1/4-финалите 
на турнира Копа Америка. 
Двубоят се изигра на стадион 
“Олимпико Педро Лудовико” 
в Гояния. Меси се отчете с 
гол и две асистенции за своя 
тим, който в полуфиналите ще 
се изправи срещу Колумбия. 
В другия полуфинал ще се 
сблъскат домакина Бразилия 

и Перу. 
Двубоят беше типично юж-

ноамерикански, като през 

първото полувреме преобла-
даваха физическите сблъсъци 
и играта беше прекъсвана 
често. Селекционерът на Ар-
жентина Лионел Скалони дори 
беше пред отстраняване на 
трибуните, след като влезе в 
пререкание с четвъртия съдия 
заради спорно отсъждане. 
Малко след средата на първото 
полувреме Николас Отаменди 
извърши грубо нарушение 
срещу Енер Валенсия. Много 
добра възможност се откри  
пред Меси, но ударът му към 
далечната греда срещна на-
пречния стълб. Малко преди 
почивката обаче Аржентина 
стигна до откриване на резул-
тата, като Родриго де Паул, 
след асистенция на Меси, успя 
да изненада стража на Еква-
дор Ернан Галиндес.

Втората част беше по-раз-
лична от първата. Играчите 
на Аржентина печелеха време, 
стигаше се до чести прекъсва-
ния, а футболистите и на двата 
отбора имаха претенции към 
рефера за нарушения. Така 
се стигна до 84-ата минута, 
когато Лаутаро Мартинес уд-
вои аванса на “албиселесте” 
след втората асистенция на 
Меси. Малко по-късно Еквадор 
остана с човек по-малко след 
изгонването на Пиеро Хинка-
пи, а Аржентина получи право 
на пряк свободен удар. Зад 
топката застана Меси, който 
оформи крайния резултат. 
Така Еквадор в шести поре-
ден мач не успя да запише 
успех над Аржентина, докато 
“гаучосите” гледат смело към 
полуфиналите и се надяват да 
прекъснат 28-годишната суша 
на Копа Америка.

Странен слух циркули-
ра в Тренто. Според него 
Матей Казийски може да 
не се завърне в тима на 
Тренто по икономически 
причини“, пише известни-
ят колумнист Джан Лука 
Пазини в блога си в La 
Gazzetta dello Sport. „Трен-
то не може да прекрати 
договорните си отношения 
с нидерландеца с итали-
ански паспорт Дик Коой 

и това ще попречи на за-
връщането на легендата 
на клуба. Това наистина 
би било странно в този луд 
трансферен пазар. Особе-
но след като сега българ-
ският шампион нямаше 
да има повече алтернати-
ви. Или това е последният 
опит да се измъкне Дик 
Коой“, пише Джан Лука 
Пазини. 

sportal.bg

Поставеният под номер 2 
на Уимбълдън Даниил Мед-
ведев (Русия) преодоля де-
фицит от два сета за първи 
път в кариeрата си и успя да 
отстрани бившия финалист 
Марин Чилич в третия кръг. 
25-годишният Медведев изгле-
ждаше буквално извън играта 
в първите два сета, докато по 
същото време Чилич пласира-
ше здрав начален удар и убий-
ствен форхенд. Но Медведев 
умно успя да укроти атаката 
на ветерана от Хърватия и в 
крайна сметка спечели с 6:7 
(3), 3:6, 6:3, 6:3, 6:2. 

В следващия етап Медве-
дев ще се изправи срещу 
поляка Хуберт Хуркач, а така 
руснакът има шанса да по-
стави нов личен рекорд на 
Уимбълдън. Така за номер 
2 в решетката се очертава 
доста успешен сезон, след 
като в Австралия достигна 
до финал, а на Ролан Гарос 
до четвъртфинал. 

Чилич взе първия сет с тай-

брек, а във втория Медведев 
опита да обърне развоя и 
взе преднина в началото на 
втората част. Чилич обаче 
спечели два поредни гейма 
на нула, след което увеличи 
преднината си на 3:1. Мед-
ведев даде всичко от себе 
си, намали резултата на 3:4, 
но в следващите два гейма 
Чилич принуди противника 
си да отстъпи и взе аванс от 
2-0 след 6:3. 

След това руснакът тръгна 
мощно, поведе с 5:2 след 
един пробив, което беше 
достатъчно за крайното 6:3. 
Сходен сценарий имаше и в 
четвъртия сет, когато номер 
2 в схемата поведе с 3:0 пак 
след един пробив и крайното 
6:3 за втори път. Петият сет 
премина под тоталната до-
минация на Медведев, чийто 
отговор на всяка атака на 
Чилич се превръщаше в точ-
ка и така дръпна с 5:0, като в 
крайна сметка срещата при-
ключи за 3 часа и 41 минути.

"ЖЪЛТО-ЗЕЛЕНИТЕ" 
ОСТАНАХА БЕЗ ТРЕНЬОР

АРЖЕНТИНА НА ПОЛУФИНАЛ, 
МЕСИ С ГОЛ И ДВЕ АСИСТЕНЦИИ

51-ГОДИШЕН ИСПАНСКИ АТЛЕТ 
ЩЕ УЧАСТВА НА ОСМАТА СИ 
ОЛИМПИАДА В ТОКИО

МАТЕЙ КАЗИЙСКИ МОЖЕ И 
ДА НЕ СЕ ЗАВЪРНЕ В ТРЕНТО

ДАНИИЛ МЕДВЕДЕВ ОБЪРНА МАРИН 
ЧИЛИЧ В ПЕТСЕТОВ ТРИЛЪР
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ХАЙДЕ НА ХОРОТО!
За всички зажаднели за 

откритите ни концерти с 
български народни танци и 
песни е предвиден фолкло-
рен концерт днес /6 юли/ от 
18.30 часа в Градски парк 
„Свети Георги“ - сцена скейт 
парк. Богата и разнообраз-
на програма ще поднесат: 
Представителен фолклорен 
ансамбъл „Добротица“, Дет-
ска танцова студия „Добрич“ 
при Общински младежки 

център с главен художествен 
ръководител Александър 
Александров и хореограф 
Юрий Митев, Клуб за на-
родни танци „Пъстър хоро-
вод“, Клуб за народни танци 
„Фолклорна магия“ при НЧ 
„Асен Златаров - 1940 г.“ с. 
Стефан Караджа с ръково-
дител Николай Сарандев, 
Ансамбъл за автентичен 
фолклор „Здравец“ при НЧ 
„Напредък - 1942 г.“ с. Дон-

чево с ръководител и хоре-
ограф Гергана Димитрова, 
деца от ДГ N 27 „Славейче“ 
град Добрич. За музиката 
ще се погрижи Оркестър за 
народна музика „Извор“ с 
ръководител Петър Гочев. 
Специален участник в кон-
церта се очаква да бъде 
и фолклорен ансамбъл от 
Молдова.

 Очакваме Ви!
 Паша ГРАДЕШЛИЕВА 

Димитрина Германова от 
Студио за поп-рок певци 
„Сарандев“ при Младежки 
център – Добрич направи 
своя дебют на голямата 

професионална сценаQ като 
участник в мюзикъла „Коса“ 
на Държавна опера Варна. 
Премиерата на спектакъла 
се състоя миналата седмица 
в летния театър на морската 
ни столица.

Талантливата 17-годишна 
добричлийка Диди Герма-
нова стана част от профе-
сионалния екип, реализи-
рал мюзикъла, след като се 
яви на кастинг, преминал 
в два етапа. Димитрина е 
най-младият член в трупа-
та. Тя е особено щастлива, 
че има възможност да си 

партнира с известната поп 
певица Нора Караиванова, 
със звездния актьор Мариан 
Бачев и с още много певци и 
танцьори от Държавна опера 

- Варна. 
Мюзикълът „Коса“ е на 

композитора Галт Макдер-
мот. Спектакълът на Дър-
жавна опера - Варна е с 
режисьор Борис Панкин и 
диригент Страцимир Павлов.

Добричката млада поп из-
пълнителка Диди Германова 
се превъплъти в ролята на 
Лейла.

Димитрина  успя да дос-
тигне до голямата сцена и 
да реализира мечтата си,  
като извървя дълъг път на 
подготовка и усилена работа 
за развитие на многостран-

ните си заложби. Освен с 
пеене, Диди се занимава 
още и с танци. Тя е бивш 
дългогодишен възпитаник 
на Спортен клуб „Алексия“ 
с ръководител Севдалина 
Мавродиева, настоящ член 
на Танцов театър „Дея“ и на 
Клуб „Театър“ при Младежки 
център – Добрич, с ръко-
водител Лана Анцаридзе. 
Димитрина продължава да 
ходи и на уроци по пиано 
при музикалния педагог Йор-
данка Ковачева. 

Успехите на Димитрина 
Германова са вдъхновяващ 
пример за нейните връст-
ници и доказателство, че с 
талант и много труд може да 
се постигне всичко.

ДИМИТРИНА ГЕРМАНОВА ОТ СТУДИО "САРАНДЕВ" - 
В ПРЕМИЕРНИЯ СПЕКТАКЪЛ НА МЮЗИКЪЛА
"КОСА" НА ДЪРЖАВНА ОПЕРА ВАРНА 

На втория ден от месец юли 
– най-летният месец на годи-
ната, Обреден дом в Добрич 
посрещна скъпи гости – мла-
дежите от „Чудната градина“. 

Те бяха гости по покана на Ди-
ректора на общинското пред-
приятие Румена Маринова на 
традиционен сватбен ритуал 
на двойка от Добрич, които 
си казаха заветното ‚Да“ в 
прохладната зала на Обредния 
дом. Младите хора и техните 
ръководители усетиха сватбе-
ната атмосфера и бяха част 
от най-щастливото събитие на 

младоженците. Те не пропус-
наха да поздравят новото се-
мейство, което от своя страна 
запечата красиви мигове с тях. 

Община Добрич благодари 

на новото семейство, което 
сподели своя празник с мла-
дежите от „Чудната градина“ с 
пожелания за крепко здраве, 
обич и щастие!

Благодарим и на „Чудната 
градина“ с ръководител Мария 
Методиева, които за пореден 
път доказаха колко много доб-
руване носят в сърцата си!      

Паша ГРАДЕШЛИЕВА 

Всички любители на 
поп музиката и поезията 
могат да се насладят на 
професионално засне-
тия концерт-спектакъл 
на абитуриента Алексан-
дър Петров – изпълнител 
от Студио „Сарандев“ 
при Младежки център 
– Добрич и поет. Съ-
битието се състоя на 
22 юни и предизвика 
голям интерес сред до-
бричката общественост. 
Зрителите в залата се 
насладиха на 14 солови 
изпълнения  - кавъри на 
любими на Александър 
песни, дуетни изпълне-

ния, танци, представени от 
Детски музикален театър 
„Дея“. В концерта взеха 
участие и други таланти на 
Студио „Сарандев“ – Ди-
митрина Германова, Росен 
Петров и Мартин Стоянов. 

„Ще продължа“ - концерт-
спектакъл на Александър 
Петров и приятели вече може 
да се гледа в в YouTube: 
https://www.youtube.com/
watch?v=pM6a5ne8YBA

За реализацията на про-
фесионалния видеозапис 
Александър Петров благо-
дари на видеооператора 
Стефан Калев и на тонрежи-
сьора Петър Петров!

за съответствие с изисква-
нията по реда на тяхното 
постъпване. На този етап 
няма отхвърлени заявки. Две 
са върнати за допълване на 

документите.
За първите одобрени 46 

училища ще бъдат отпус-
нати 619 000 лева. Турис-
тическият пакет за всеки 
участник е на стойност 500 
лв. Той трябва да включ-
ва транспорт, настаняване, 
храна, застраховка, кул-
турна, спортна или друг вид 
социална програма за шест 

дни. 
Одобрените училища са 

от различни населени мес-
та. Приети са заявките на 
осем училища от София – 
град, на пет от Ямбол и на 
четири от Пазарджик. По 
три училища има от област 
Монтана, Шумен и Разград. 
По две училища са одобрени 
от Силистра, Враца, Варна 
и София – област. От Бур-
гас, Стара Загора, Добрич, 
Плевен, Сливен, Силистра, 
Кърджали, Габрово, Хаско-
во, Пловдив, Велико Тър-
ново и Смолян има по едно 
училище.

Първият етап от канди-
датстването продължава 
до 31 юли 2021 г. Ако след 
тази дата предвиденият за 
програмата бюджет от 15 
млн. лв. не е изразходван, 
училищата могат да канди-
датстват отново с до общо 
165 ученици до 1 септември 
т.г. или до изчерпване на 
финансовия лимит.

1118 ученици от 46 учи-
лища са първите, които ще 
заминат на лятна почивка 
по Националната програма 
„Отново заедно“. Това са за-

явките, постъпили в Минис-
терството на образованието 
и науката (МОН) от 17 до 28 
юни, посочват от там.

Децата ще бъдат разпре-
делени в 103 групи. Ще ги 
придружават 120 учители 
или други педагогически 
специалисти.

Някои пътувания са пла-
нирани още за началото на 
юли. Първата ваканция ще 
бъде от 4 до 9 юли т.г. 56 
ученици и четирима ръково-
дители от София ще прека-
рат шест дни в Добринище.

Училищата са избрали 
както планински, така и 
морски курорти. Сред тях са 
дестинации като Боровец, 
Банско, Чепеларе, Плиска, 
Балчик, Трявна, Китен. Одо-
брени са оферти за Примор-
ско, Албена, Златни пясъ-
ци, Слънчев бряг, Несебър, 
Каварна, Черноморец и др. 
Учениците и придружава-
щите ги учители ще отсядат 
предимно в хотели с три и 
четири звезди.

Училищата изпращат в 
МОН попълнен формуляр и 
три оферти от туроператори, 
както и мотивирано решение 
на педагогическия съвет 
за избор на една от тях. 
Документите се проверяват 

6 юли, 18.30 ч., Градски парк 
„Св. Георги“, сцена Скейт парк

Фолклорен концерт с учас-
тието на: Представителен фол-
клорен ансамбъл „Добротица“, 
Детска танцова студия „До-
брич“ при Общински младежки 
център - Добрич с главен худо-
жествен ръководител Алексан-
дър Александров и хореограф 
Юрий Митев, Клуб за народни 
танци „Пъстър хоровод“, Клуб 
за народни танци „Фолклорна 
магия“ при НЧ „Асен Златаров 
- 1940 г.“ с. Стефан Караджа с 
ръководител Николай Саран-
дев, Ансамбъл за автентичен 
фолклор „Здравец“ при НЧ 
„Напредък - 1942 г.“ с. Дончево 
с ръководител и хореограф 
Гергана Димитрова, деца от ДГ 
№ 27 „Славейче“ град Добрич, 
оркестър за народна музика 
„Извор“ с ръководител Петър 
Гочев. Със специалното учас-
тие на фолклорен ансамбъл от 
Молдова.

Организатори: Община град 
Добрич, ПФА „Добротица“

ht tps: / /www.dobr ich.bg/ , 
https://ycd.bg/

6 юли, 19.00 ч., Младежки 
център – Добрич, Концертна 
зала. Спектакъл „Вляво от 
асансьора“ на клуб „Театър“ 
при Младежки център - Добрич 
с ръководител Лана Анцари-
дзе. Организатор: Младежки 
център – Добрич. https://ycd.
bg/

7 юли, 11.00 часа, пл. „Сво-
бода“. Концерт на Духов ор-
кестър – Добрич от Програма 
„Летни концерти“. Диригент 
Стоян Монов. Организатор: 
Духов оркестър – Добрич.

7 юли, 17.30 ч., Народно чи-
талище „Йордан Йовков – 1870 
г.“ Представяне на Ивелина 
Радионова – писател, поет. 
Организатор: Народно чита-
лище „Йордан Йовков – 1870 
г.“ https://yovkov1870.eu/

7 юли, 19.00 ч., Младежки 
център – Добрич, Концертна 
зала. Спектакъл „Вляво от 
асансьора“ на клуб „Театър“ 
при Младежки център - Добрич 
с ръководител Лана Анцари-
дзе. Организатор: Младежки 
център – Добрич. https://ycd.
bg/

7 юли, 20.30 ч., Летен театър 
– Добрич. Спектакъл „Отча-
яни съпрузи“. Автори: Алекси 
Макар, Жером Даран, Стефан 
Мюра. Режисьор Васил Дуев-
Тайг. Участват: Даниел Пеев, 
Явор Бахаров, Бойко Кръста-
нов. Организатор: ЧИА.   НДТ

5 юли – 9 юли, 09.00 ч. – 
13.00 ч., Младежки център 
– Добрич, Градски парк „Св. 
Георги“, културни обекти.

Еко лято 2021. Дейности в 
следните направления: Учене 
чрез преживяване“, „Любо-
питно …“, „Еко фен“, „Арт 
зона“, „Спорт“. Организатор: 
Младежки център – Добрич. 
https://ycd.bg/

5 юли – 9 юли, 09.00 ч. – 
17.30 ч., Народно читалище 
„Йордан Йовков – 1870 г.“ 
Летен детски център за игри и 
забавления „Млад възрожде-
нец“. Организатор: Народно 
читалище „Йордан Йовков – 
1870 г.“ https://yovkov1870.eu/

5 юли – 9 юли, 10.30 ч. – 11.30 
ч., Художествена галерия – До-
брич. Лятна работилница за 
въображение. Организатор: 
Художествена галерия – До-
брич. http://www.dobrichgallery.
org/

5 юли – 9 юли, по заявка. 

Регионален исторически му-
зей – Добрич. Образователна 
програма „Лято в музея“. Ор-
ганизатор: Регионален исто-
рически музей – Добрич. http://
www.dobrichmuseum.bg/

5 юли – 10 юли, Художест-
вена галерия – Добрич. Фо-
тоизложбата на Стефан И. 
Стефанов  /продължава/. Ор-
ганизатор: Художествена га-
лерия – Добрич. http://www.
dobrichgallery.org/

5 юли – 10 юли, Художест-
вена галерия – Добрич. Из-
ложбата на Михаил Петков 
/1933-2015/ /продължава/. 
Организатор: Художествена 
галерия – Добрич. http://www.
dobrichgallery.org/

6, 7 и 8 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 библиотека „Дора 
Габе“. https://libdobrich.bg/

Хайгашод Агасян ще ог-
лави международното жури 
на Европейския поп-рок 
конкурс „Сарандев» в До-
брич, който ще вдигне за-
веса на 14 юли, съобщиха 
организаторите на 30-ото 
издание на младежкия форум. 
Комисията под председател-
ството на композитора ще из-
бере най-талантливите певци 
измежду 60 изпълнители от 
България, Украйна, Узбекис-
тан, Казахстан и република 
Северна Македония, които 
след селекцията достигнаха 
до втория етап на конкур-

са. След миналогодишното 
онлайн издание заради пан-
демията от Covid-19 сега та-
ланти на възраст от 11 до 30 
години ще се надпреварват на 
живо на сцената за Гран при и 
награден фонд от 5000 лева на 
конкурса. Гала концертът на 
лауреатите ще бъде на 16 юли. 
Конкурсните вечери ще пре-
минат при спазване на проти-
воепидемичните мерки в кон-
цертната зала на Младежкия 
дом при запълване на 50 на 
сто от капацитета, информира 
директорът на институцията 
Мими Иванова. БТА

КОНЦЕРТЪТ-СПЕКТАКЪЛ НА ДОБРИЧКИЯ 
МЛАД ПЕВЕЦ И ПОЕТ АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ 
ВЕЧЕ МОЖЕ ДА СЕ ГЛЕДА В YOUTUBE

КУЛТУРНИ АКЦЕНТИ

АЛБЕНА, БАЛЧИК И КАВАРНА ОЧАКВАТ 
ПЪРВИТЕ УЧЕНИЦИ ЗА БЕЗПЛАТНА ПОЧИВКА

ХАЙГАШОД АГАСЯН ЩЕ ОГЛАВИ 
ЖУРИТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПОП-РОК КОНКУРС В ДОБРИЧ

ЕДИН РАЗЛИЧЕН СВАТБЕН ДЕН С 
МЛАДЕЖИТЕ ОТ "ЧУДНАТА ГРАДИНА"
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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. 

ПРЕВОД от и на китайски език, 0887/377887 Преводи от и 
на английски език, 0899/116291

  УСЛУГИ

ЧАСТНИ ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТИ

ПРЕВОДИ

МЦ "ВИВА ФЕНИКС". Тел. 058 580 111; 058 
580 222. 
Д-р ПЛАМЕН КИРИЛОВ – УРОЛОГ
преглежда пациенти само в кабинета си на 

ул. „Захари Стоянов“ 14
в понеделник, вторник, четвъртък от 15.30 

до 18.30 ч. - с направление;- свободен прием. 
Тел.: 0889 736101

До цент д-р Та шев, спе ци а лист вът реш ни и бъб-
реч ни бо лес ти, от ра вя ния, алер гии - тел. 62-53-41, 
0889/040 584, ком п лекс "Ле бед" вх. "В" /зад пар-
кин га на Бан ка "Би о хим" 

СТО МА ТО ЛОГ - д-р Мег ле на ПО ПО ВА, - ул. "Хр. 
Смир нен с ки" № 4,  тел. 84-17-03, все ки ден от 14 
до 19 ча са. 

НЕВ РО ЛОГ: д-р Н. Бе кя ров, тел. 0886/236951, 
прег ле ди и по до мо ве те. Неврологично отделение 
МБАЛ - Добрич и Медицински център "Вива 
Феникс"

ПРОФ. ЕН ЧО КАЛ ЧЕВ - ХИ РУРГ - по не дел ник 
14-17,30 ч.; Очен ка би нет - д-р М. Кал че ва - GSM 
0888502176; Д-р Ана ни е ва - GSM 0888380756; по-
не дел ник 9-17, чет вър тък 14-17, пе тък 9-16 ч.; гр. 
Доб рич, ул. "Л. Ка ра ве лов" N 8, вх. Б, ет. 1, тел. 
058/4-76-34

АВТОСЕРВИЗ "ДОКТОР МОТОРС" ще намерите на ул. 
"ПОП БОГОМИЛ" 14 

 /старата Бирена фабрика/

Тук се лекуват всички "болежки" на вашия автомобил! 

Ако имате проблеми с 
колата, решението им е 

в АВТОСЕРВИЗ
"ДОКТОР МОТОРС"! 

 Тук се извършва ремонт на двигатели, ходова част, 
скоростни кутии; смяна на масла, филтри, ремъци.  

При нужда или спешен случай  
0899/62 92 76 или 0899/75 93 63. 

 Тук се извършва също монтаж и ремонт на газови уредби и 

монтаж на метануредби на  лизинг  0898421941 

"ВалиДанс" - извършва всички видове бо-
яджийски услуги /пръскана мазилка "Вален-
тино", шпакловка, латекс, фасаген, блажна 
боя/, мострена къща - ул. "Отец Паисий" 3, 

0888/917986, тел. 058/603 876

С П Е Ш Е Н 
ТЕЛЕФОН

ЛАЗЕРНА ДЕНТАЛНА КЛИНИКА
ул. "Райко Цончев" №7

раб. вр. 8.30-12.00 ч., 14.30-18.00 ч.
събота   9.00-15.00 ч.

тел. 058 60 56 60, 0897 62 94 93
www.laserdent.bg

д-р Галина БОДИЧЕВА  

* СЕМЕЕН ЛЕКАР 
* СПЕЦИАЛИСТ ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
* СЕМЕЙНА ОБЩА МЕДИЦИНА
*  ХОМЕОПАТИЯ

КАБИНЕТ: ул. "България" 8, тел.: 0889/95 19 91,
сл. тел.: 590 320

На последното си засе-
дание Общинският съвет 
на Балчик нито потвърди, 
нито измени, нито отмени 
наредбата за платено пар-
киране, приета в началото 
на предния месец и върна-
та от областния управител 
с мотива, че не са изложе-
ни мотиви в изискуемия 
обем и съдържание.

По думите на общин-
ския кмет изискванията са 
спазени и решението на 
Общински съвет не стра-
да от цитираните пороци. 
Затова Николай Ангелов 
внесе наредбата за пов-
торно приемане – точка, 
която след  прегласуване  
не събра нужните гласове 
„за“. Патовата ситуация 
отключи въпроса ще има, 
или няма „синя зона“ в 
Балчик. По темата кметът 
Николай Ангелов отказа 
коментар днес.

Ние имаме прието реше-
ние. Топката е в полето на 
областния управител – да 
внесе наредбата в съда или 
да замълчи, коментира на 
сесията общинският съвет-
ник Илиян Станоев.

Юрисконсултът на мест-
ния парламент каза, че 
опциите са три от страна 
местния парламент – от-
мяна, потвърждаване или 
изменение. Предстои до 
дни да стане ясно какво ще 
е развитието.

По другата обжалвана 
от областния точка – за 
размера на цените на 
паркирането, балчишкият 
кмет също посочи, че из-
искванията са спазени и 
разясни, че ползването на 
зоните за платено и без-

"СИНЯТА ЗОНА" В 
БАЛЧИК - ЗАСЕГА 
С ВЪПРОСИТЕЛЕН

платно паркиране в насе-
лените места се изключва 
от регулаторния обхват на 
Закона за местните данъци 
и такси.  При повторното 
разискване надделя мне-
нието на съветника Симеон 
Господинов цената за час 
да падне от 2 лв. на 1 лев.

За задействането на на-
редбата днес бе утвърден 

нов съвет на директорите 
на общинското дружество 
„Кибела – 2014“, което 
е с основен предмет на 
дейност експлоатация на 
местата за паркиране – 
общинска собственост. 
Той е от трима членове: 
Йордан Йорданов – пред-
ставляващ, Петър Сивков 
и Емил Раданов, които ще 
ръководят до провеждане-
то на конкурс публичното 
предприятие, но не повече 
от 6 месеца.

Друга спорна точка, коя-
то кореспондира със „синя-
та зона“ – отдаването под 
наем на общинския паркинг 
Двореца и прилежащите 
паркоместа, днес бе утвър-
дена след изменения. След 
прегласуване бе одобрено 
публичният общински имот 
да се даде под наем чрез 
търг с тайно наддаване за 
срок от 1 една година, а не 
за пет, а стартовата цена 
да се завишава от близо 
10 хиляди на 30 хиляди без 
ДДС. Новият търг се налага, 
тъй като изтича договорът с 
настоящия наемател, а за 
зоната има предложения, 
но няма подкрепа да влезе 
в обхвата на синята зона, 
съобщи кореспондентът 
на Радио Варна Албена 
Иванова.

Министерството на здра-
веопазването  търси 167 

доброволци за обезпеча-
ване на граничния здра-
вен контрол по границите, 
съобщиха от ведомство-
то. Те са необходими да 
подпомогнат регионалните 
здравни инспекции в Бла-
гоевград, Бургас, Варна, 
Видин, Добрич, Кърджали, 
Кюстендил, Силистра, Сто-
лична РЗИ, София – област, 
Хасково и Ямбол. С тяхна 
помощ ще се обезпечи 
граничния здравен контрол 
и осигуряване на деноно-
щен режим на работа на 
граничните контролно-про-
пускателни пунктове през 
летния туристически сезон.

Привличането на допъл-
нителни лица се налага 
поради голямата ангажи-
раност на регионалните 
здравни инспекции и не-

възможността в рамките 
на своята щатна численост 

да осигурят достатъчно 
служители към екипите за 
граничен здравен контрол.

За целта Министерството 
на здравеопазването ще 
отпусне допълнителни сред-
ства на съответните регио-
нални здравни инспекции в 
размер на 560 500 лв. Te са 
осигурени от наличните по 
показател „Разходи за пер-
сонал за извънреден труд 
на служителите от ВРБ“ от 
утвърденото Разпределе-
ние на бюджет за 2021 г. на 
Министерството на здра-
веопазването, планирани 
в „Политика в областта на 
промоцията, превенцията 
и контрола на обществе-
ното здраве“ и бюджетна 
програма „Профилактика 
и надзор на заразните бо-
лести“.

Държавен фонд „Земеде-
лие“ е изплатил до момента 
19,8 млн. лв. (19 813 128 лв.) 
по двете схеми „Училищен 
плод“ и „Училищно мляко“ 
за учебната 2020/2021 г. 
От тях близо 16,5 млн. лв. 
(16 521 512 лв. лв.) са за 
реализирани доставки на 
плодове, зеленчуци, мляко 
и млечни продукти, на прес-
ни плодове и зеленчуци в 
училищата и детските гра-
дини. Останалите средства, 
в размер на 542 188.62 лв., 
са за възстановяване на 
разходи за доставка на 
пчелен мед. ДФЗ изплати и 
3 291 616  лв. за възстано-
вяване на Данък добавена 
стойност (ДДС) на одобре-
ни фирми – изпълнители.

През учебна 2020/2021 г. 
по двете схеми са обхва-
нати над 430 хиляди деца, 

които посещават 3 329 учи-
лища и детски градини в 
цялата страна. За учебна 
2020/2021 г.  да доставят 
продукти бяха одобрени 
121 бр. заявители - едно-
лични търговци, търговски 
дружества, производители 
и учебни заведения. 

Европейските схеми „Учи-
лищно мляко“ и „Училищен 
плод“ са разработени с цел 
да възпитат трайни навици 
в децата за консумация на 
пресни плодове, зеленчуци 
и качествени млечни проду-
кти, както и да повишават 
информираността на деца-
та, учениците и на техните 
родители за принципите за 
здравословно хранене, но 
изхранването на децата в 
учебните завадения е дей-
ност към която Държавен 
фонд „Земеделие“ няма пря-

ко отношение. От доставки-
те по схемите „Училищен 
плод“ и „Училищно мляко“, 
които се финансират от 
ЕС и се прилагат от почти 
всички страни-членки на 
Общността, се възползват 
децата от подготвителните 
групи и учениците от І до 
IV клас включително, които 
посещават държавните, об-
щинските и частните учили-
ща и детски градини.

3 366 учебни заведения 
с над 430 хиляди деца са 
заявили участие по двете 
схеми „Училищен плод“ и 
„Училищно мляко“ за пред-
стоящата учебна година 
2021/2022 г. Така европей-
ските схеми ще обхванат 
над 90 % от всички деца и 
ученици в страната попада-
щи в целевата група.

ДФ „Земеделие“ - РА

ДФ „Земеделие“ изготви 
„Ръководство на бенефициен-
та“ по Програмата за разви-
тие на селските райони 2014 
– 2020 (ПРСР 2014 – 2020). То 
е предназначено за бенефи-
циентите, които изпълняват 
договори за безвъзмездна 
финансова помощ по ПРСР 
2014-2020 г. и има за задача 
да ги улесни чрез предоставя-
не на конкретна, синтезирана 

и систематизирана информа-
ция относно техните основни 
права и задължения, за да се 
осигури ефективно техниче-
ско и финансово изпълнение 
на договора за безвъзмездна 
финансова помощ.

В ръководството се оп-
исват процедурите, които 
трябва да бъдат приложени 
от бенефициента, за да се 
осигури ефективно управле-
ние на договора:

- Основни стъпки за изпъл-
нение на договорите;

- Изменения в договорите;
- Спазване на условията на 

договора;
- Отчитане на напредъка 

при изпълнение на догово-
рите;

- Комуникация със съответ-
ните институции;

- Провеждане на процедури 
за определяне на изпълнител 
и изпълнение на договори с  
изпълнители;

- Документооборот и под-
държане на система за съх-
раняване на информацията 
по договорите за безвъзмезд-
на финансова помощ;

- Установяване на нередности.
Ръководството ще бъде 

изпратено по e-mail на бе-
нефициентите, с действащи 
договори в ИСУН 2020, по 
ПРСР 2014 – 2020 г.

То е част от предприетите 
мерки за подобряване на 
дейността на фонда чрез 
повишаване на публичността 
и прозрачността в работата 
по Програмата за развитие 
на селските райони. Ръко-
водството е публикувано на 
dfz.bg, както и на eufunds.bg

ДФ „Земеделие” - РА

МИНИСТЕРСТВОТО НА 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 
ТЪРСИ 167 ДОБРОВОЛЦИ 
ЗА ГРАНИЦИТЕ НИ

ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ИЗПЛАТИ 19,8 МЛН. 
ЛЕВА ПО УЧИЛИЩНИТЕ СХЕМИ

ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ИЗГОТВИ 
"РЪКОВОДСТВО НА БЕНЕФИЦИЕНТА 
ПО ПРСР 2014 - 2020"
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ОВЕН - Ще ви притеснява темпото, с 
което си отиват парите ви и това ще ви 
кара да търсите начини за изкарване на 
допълнителни доходи. Мислете и за при-
чината, която води до липсите.

ТЕЛЕЦ - Въпреки административните 
спънки, ще приключите проекта, по който 
работите в необходимия срок. И без да 
рискувате, ще постигнете изцяло първо-
началните си намерения. 

БЛИЗНАЦИ - Безпаричието понижава 
настроението, а от там и конфликтите с 
околните нарастват. Притесненията ви ще 
отстъпят място на по-добра възможност за 
повишаване на доходите. 

РАК - Ще се мобилизирате и ще напра-
вите всичко възможно да успеете днес. С 
търпение и желание ще разрешите голяма 
част от проблемите си, мотивирани от бли-
зостта на любимия ви човек.

ЛЪВ - Изчакайте да научите становище-
то на опонентите си и тогава действайте. 
Не си позволявайте да коментирате нечии 
недостатъци, дори и да имате пълно осно-
вание да го направите сега. 

ДЕВА - Ще се чувствате по-добре, ако 
сте на почивка и се грижите единствено 
за развлеченията си. Проявено разбиране 
към любимия човек ще укрепи връзката ви 
и ще затопли доста отношенията ви.

ВЕЗНИ - Началото на деня ви ще е 
усмихнато и с перспектива да се реализи-
рате в намеренията си. Бъдете съобрази-
телни и последователни в действията си и 
ще постигнете значителен напредък. 

СКОРПИОН - Нечие нежно присъст-
вие ще ви даде увереност и ще добиете 
способност да творите чудеса. Други ще 
пожелаят да пътуват за развлечение, без 
това да им се налага точно сега.

СТРЕЛЕЦ - Отворени сте за новостите и 
смело ще се посветите на експерименти и 
неочаквани предизвикателства. В крайна 
сметка няма да съжалявате, ще получите 
богат материал за размисъл. 

КОЗИРОГ - Привързаността ви към ня-
кого е налице и основателно няма да се 
забавят предложенията ви. С действията 
си ще спечелите популярност и ще заси-
лите доверието в себе си.

ВОДОЛЕЙ - Увереността ви ще ви напра-
ви фаворити в едно състезание. Успешно 
ще се справите със задачите, които стоят 
пред вас. В личните си взаимоотношения 
бъдете по-големи реалисти. 

РИБИ - Не всички от обкръжението ви 
са искрени към вас, някой може да ви раз-
очарова. Но и да загубите, ще спечелите 
мъдрост и добър опит за бъдещето. Прие-
мете нещата философски.

-  Лятото ме налазват всякакви гадинки. Пари защо не ме на-
лазват. - Соня от Стражица, но не тази, за която си мислите.

ЧЕСТИТ РОЖДЕН 
ДЕН с обич казва-
ме днес на нашата 
колежка Диана Сте-
фанова. Желаем й 
здраве – на нея и на 
цялото и прекрасно 
семейство, желаем 
й успехи във всич-
ките й добри начи-
нания, желаем й да 
продължи да ни рад-
ва с прекрасните си 
четива, изтъкани от 
мъдрост и добро… И, 
разбира се – й же-
лаем да е обичана, 
уважавана и просто 
да е щастлива!

Р О Ж Д Е Н  Д Е Н 
празнува днес по-
етесата Елка Няго-
лова. А ние от НДТ 
й изпращаме към 
морската столица 
нашите пожелания 
за здраве, щастие и 
много красота, съх-
ранена в стиховете й!

ИМЕН ДЕН праз-
нуват утре: Неделин, 
Неделина, Неделчо, 
Недялка, Недялко. 
Нека са здрави и 
нека всичко добро, 
с което се заемат, 
получава небесна 
подкрепа!

СВЕТСКА 
КЛЮКА

АЛБУМЪТ "ABBA GOLD" ПОСТАВИ 
РЕКОРД: 1000 СЕДМИЦИ В 
БРИТАНСКАТА КЛАСАЦИЯ

ФЕЙСБУК МАСОВО БЛОКИРА ПРОФИЛИТЕ 
НА ХИПЕРАКТИВНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ 
СИМПАТИЗАНТИ И "ТРОЛОВЕ"

Компилацията „ABBA 
Gold“ с най-големите хи-
тове на АББА постави ре-
корд, като пребивава 1000 
седмици в британската 
класация за албуми, съоб-
щи Би Би Си.

Албумът, излязъл през 
1992 г., е вторият бест-
селър за всички времена 
във Великобритания след 
„Greatest Hits“ на Куин. 
Шведската група е прода-

ла 5,61 милиона бройки от 
албума.

Албумът е бил осем сед-
мици начело на чарта през 
годините и в момента е 
на седемнадесето място. 
Това е най-продаваният 
албум на групата, с повече 
продажби от „Voulez-Vous“ 
и „Arrival“, които също ог-
лавяваха британската кла-
сация през 70-те години на 
миналия век.

Фейсбук масово блокира 
профилите на хиперактивни-
те политически симпатизан-
ти се разбра от оплаквания 
в някои от най-големите бъл-
гарски групи.

Ясно е за всички, че соци-
алната платформа е твърдо 
против фалшивите новини, 
които най-вече се публику-
ват от така наречените „тро-
лове“ или фалшиви профили 
с неизвестен притежател.

Изглежда обаче американ-
ската компания е засилила 
рязко преди изборите кон-
трола след като оплаквания 
заваляха буквално отвся-
къде.

Проблемно се оказва, че 
покрай рестрикциите на 
тролските профили могат 
да бъдат засегнати и много 
други хора, които публикуват 
политическо съдържание от 

напълно нормални акаунти.

В РАМКИТЕ НА 4 ГОДИНИ: 
АМЕРИКАНЕЦ СПЕЧЕЛИ 
ЗА ВТОРИ ПЪТ ЕДИН МЛН. 
ДОЛАРА ОТ ЛОТАРИЯ

Американецът Стивън 
Тото от Фрамингам, Маса-
чузетс, спечели за втори 
път през последните че-
тири години един милион 
долара от лотарийна игра, 
съобщи ЮПИ.

Мъжът казва, че решил 
да вземе талон от лота-
рийна игра в последния 
момент, докато плащал 
сметката си в магазин в 
града. Той купил талон 
за тридесет долара и се 

озовал с печалба от един 
милион щатски долара.

Тото знаел как да дейст-
ва, защото не печели от 
лотарията за първи път. 
През 2017 г. той също спе-
челил един милион долара 

от подобна игра с джакпот 
от четири милиона долара.

Щастливецът избрал да 
вземе накуп печалбата си 
и се прибрал у дома със 
650 000 долара преди да-
нъчното облагане.

ХОРОСКОП НА НДТ


