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Всеки ден с 
по-добрия 
вестник!

Ще бъде слънчево. След обяд 
над Югозападна България ще 
има временни увеличения на об-
лачността, но само на изолирани 
места ще превали краткотрайно. 
Ще духа слаб източен вятър. 
Дневните температури още малко 
ще се повишат и максималните 
ще са между 31° и 36. Над Чер-
номорието ще бъде слънчево. 
Ще духа слаб до умерен вятър 
от изток-югоизток. Максимални 
температури на въздуха: 28°-30°. 
Температурата на морската вода 
е около 26°. Вълнението на море-
то ще бъде 2-3 бала.

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

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

ИСОНЕМ България
Боядисваме бъдещето

ОТПЕЧАТАЙ МЕЧТАТА СИ В
„НЮЗПРИНТ“ 

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

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

Бърза и експресна доставка с Еконт и 
Спиди 

имейл-newsprint@abv.bg 
тел 0893 662596 

ВРЕМЕТО

ПРОФЕСОРЪТ С 
МАСТИЛНИЦАТА

На стр. 3

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ЩЕ 
ПОДКРЕПИ ФИНАНСОВО 
УЧИЛИЩНИ ПАРАЛЕЛКИ 
С ПО-МАЛКО ДЕЦА

На стр. 6

На стр. 7

ПРОДАВАМ 
РЕСТОРАНТСКО 
ОБОРУДВАНЕ.

Тел.: 0888 635 368

ОТ "ДОБРИТЕ 
ПРИМЕРИ" 
ИЗДИРВАТ 
ИВАН ОТ 
ДОБРИЧ, 
КОЙТО СТОРИ 
ДОБРО, НО 
МУ ВИКНАХА 
ПОЛИЦИЯНа стр. 3

ДНЕС БИЖУТО НА БЪЛГАРИЯ -
ВАКАНЦИОННОТО 
СЕЛИЩЕ АЛБЕНА, 
СТАВА НА 52 ГОДИНИ

На стр. 5

/пл. „Свобода 1“/

Ликвидация – до 30 септември!

Елегантни дамски 
облекла – на 

символични цени

МАГАЗИН „ЛАРГО“

На 18 януари 1968 /четвъртък/ първият секретар на 
ЦК на БКП и председател на Министеския свет Тодор 
Живков и  председателят на народното събрание Георги 
Трайков символично правят първата копка на курортния 
комплекс Албена. Кръстник на ваканционното селище е 
Тодор Живков.

На 24 август 1969 (неделя) се състои тържественото 
откриване на курортния комплекс Албена пред х-л  
“Доростор”. Първият турист, влязъл във водитена 
Черно море в района на Албена е Кумох Станислав, 
електротехник от Чехословакия.

Легендарният кубински ръководител Фидел Кастро 
е на посещение в Албена в 1972 г.  В Албена са 
гостували много държавни лидери, сред които Джао 
Дзъян – генерален секретар на ККП и председател на 
Държавния съвет на Китайската народна република 
/в хотел “Добруджа”/, шахин-шахът на Иран Пахлави и 
съпругата му /комплекс “Хоризонт”/, поредица държавни 
глави на европейски, арабски, азиатски и африкански 
страни, както и съпругата и дъщерите на президента на 
Мексико Лопес Портильо–Хвалебствени думи от прели-
тащия правителствен хеликоптер над Албена произнася 
и американският президент Ричард Никсън. 

Втора година в обстановка на световна пандемия от 
COVID-19 Албена продължава да бъде оазис и гарант 
за здравето на хиляди летовници, а от тази година 
да предлага и възстановяване на проболедувалите 
коварното заболяване.                                 На стр. 4
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ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" -
ДОБРИЧ, ЗА ХОДА НА ЖЪТВЕНАТА
КАМПАНИЯ

По оперативни данни към
05.08.2021г. са приключени
жътвените кампании и при
ечемика, и при пшеницата
на територията на област
Добрич.

Реколтирани са 57 983 дка
площи с ечемик при среден
добив около 576 кг/дка. /или
общо 33 429 тона ечемик/.
Най-високи са средните до-
биви в общините Ген. Тоше-
во - около 610 кг/дка, Бал-
чик - около 600 кг/дка, а най-
ниски добиви са отчетени в
Тервел - около 505 кг/дка.

Реколтирани са 1 199 403
дка площи с пшеница при
среден добив около 625 кг/
дка. /или общо 749 060 тона
пшеница/. Най-високи са
средните добиви в общините
Ген. Тошево - около 650 кг/
дка, и Добричка - около 640
кг/дка, а най-ниски добиви са
отчетени в Тервел и Круша-
ри - около 590 кг/дка.

Кампанията за прибиране
на реколтата от рапица

Държавен фонд "Земеде-
лие" - Разплащателна аген-
ция разплати близо 2,5 млн.
лв. (2 463 353 лв.) по под-
мярка 21.1 "Извънредно вре-
менно подпомагане за зе-
меделските стопани - COVID
1" от Програмата за разви-
тие на селските райони
(ПРСР 2014-2020 г.). Подпо-
магане получиха 1 008 земе-
делски производители, из-
вършващи дейности в сек-
торите "Растениевъдство" и
"Животновъдство", съобраз-
но§ 5. от Преходните и зак-
лючителни разпоредби на
НАРЕДБА № 2 от 5.08.2020
г. за прилагане на мярка 21
"Извънредно временно под-

ДФЗ ИЗПЛАТИ 2,5 МЛН. ЛЕВА ПО
ВТОРИЯ ПРИЕМ НА ПОДМЯРКА COVID 1

ДФ "Земеделие" - Разпла-
щателна агенция (ДФЗ - РА)
приключи оценката за адми-
нистративно съответствие и
допустимост на 5-те проек-
та, които бяха подадени по
подмярка 4.2.2 "Инвестиции в
преработка/маркетинг на
селскостопански продукти по
Тематичната подпрограма" от
мярка 4 "Инвестиции в мате-

ПРИКЛЮЧИ АДМИНИСТРАТИВНАТА
ОЦЕНКА НА ПОДАДЕНИТЕ
ПРОЕКТИ ПО ПОДМЯРКА 4.2.2

помагане за земеделските
стопани и малки и средни
предприятия, които са осо-
бено засегнати от кризата,
предизвикана от COVID-19"
от ПРСР 2014-2020 г.

Финансовата подкрепа е
преведена на земеделски
стопани, подали заявления
при втория прием по под-
мярка COVID 1, който се
състоя от 17 май до 4 юни
2021 г., съгласно Заповед
№ 03-РД/1407 от 07.05.2021
на изпълнителния директор
на ДФЗ-РА.

Припомняме, че право
на подпомагане по подмяр-
ка COVID 1 имат бенефици-
ери, които са кандидатства-

НОВИ 18 БЕНЕФИЦИЕНТИ ПОЛУЧАВАТ
БЛИЗО 8 МЛН. ЛВ. ПО ПРСР 2014-2020 Г.

Държавен фонд "Земеде-
лие" нареди плащания от
близо 8 000 000 лв. (7 930
690,73 лв.) по Програма за
развитие на селските ра-
йони (ПРСР 2014-2020г.)
Подпомагане получават 18
бенефициента, като разп-
ределението по мерки е
следното:

- по подмярка 4.1 "Инвес-
тиции в земеделски стопан-
ства" са наредени 1 334
907,59 лв. по 2 проекта;

- по подмярка 4.2 "Инвес-
тиции в преработка/марке-

тинг на селскостопански
продукти" са наредени 186
303,96 лв. по един проект;

- по подмярка 7.2 "Инвес-
тиции в създаването, подоб-
ряването или разширяване-
то на всички видове малка
по мащаби инфраструктура"
са наредени 5 376 759,32 лв.
по 4 проекта;

- по подмярка  19.2 "При-
лагане на операции в рам-
ките на стратегии за Воде-
но от общностите местно
развитие" са наредени 541
857,60 лв. по 8 проекта;

приключи още през пред-
ходната седмица - към
29.07.2021г. От реколтира-
ни 65 615 дка  е отчетен
среден добив от около 319
кг/дка  /или общо 20919 то-
на рапица/.

Приключи кампанията и
при лавандуловите насаж-
дения, като са подадени

данни за реколтирани 89 289
дка. Оперативните данни
включват информация за до-
битото количество цветна
маса, която от тези площи е
около 609 кг/дка.

*По оперативна информа-
ция от реколтирани площи се
изключват площите с пропад-
нали на 100% насаждения.

риални активи" на Програ-
ма за развитие на селските
райони (ПРСР 2014-2020 г.).

На интернет страницата
на ДФ "Земеделие" е пуб-
ликуван Списък с проекти-
те, които не преминават на
последващ етап - техничес-
ка и финансова оценка.
Списъкът обхваща инвес-
тиционните предложения,

подадени по процедура с №
BG06RDNP001-4.007.

ДФЗ - РА ще изпрати пред-
ложенията за отказ на кан-
дидатите и чрез ИСУН. В ед-
носедмичен срок след полу-
чаването им, кандидатите мо-
гат да подадат възраженията
си пред изпълнителния дирек-
тор на ДФЗ - РА.

      ДФ "Земеделие" - РА

ли за подпомагане по схемите
за директни плащания през
Кампания 2020 и отговарят на
поне едно от следните усло-
вия: нямат подадено заявле-
ние за подпомагане в рамки-
те на предходния прием по
мярката през 2020 г. или имат
подадено заявление, но не са
получили подпомагане в рам-
ките на предходния прием по
мярката през 2020 г.

Финансовата помощ се из-
плаща под формата на еднок-
ратна сума. Таванът на под-
помагането за един земеделс-
ки стопанин по подмярка
COVID 1 е не повече от лево-
вата равностойност на 7000
евро      ДФ "Земеделие" - РА

- по подмярка 19.4 "Текущи
разходи и популяризиране на
стратегия за Водено от общ-
ностите местно развитие" са
изплатени 16 190,60 лв. по
един проект;

- по подмярка 2.1.2 "Консул-
тантски услуги за малки зе-
меделски стопанства" са из-
платени 453 547,30 лв. по един
проект;

- по подмярка 9 "Учредява-
не на групи и организации на
производители" са изплатени
21 124,36 лв. по един проект.

ДФ "Земеделие" - РА

Седемчленна делегация,
водена от кмета на Община
Добричка Соня Георгиева,
отпътува на 21 август за Ук-
райна, за да се включи в
честванията в село Камен-
ка. Визитата е в отговор на
поканата на кмета на село
Каменка Иван Лефтеров по
повод празничните дни от
21 до 24 август.

Честванията по случай
210-годишнината от основа-
ването на село Каменка в
Измаилски район са беля-
зани с многообразни кул-
турни и спортни събития.

Приятелските контакти
между Община Добричка и
село Каменка датират от де-
сетилетия. Кметът на село
Каменка Иван Лефтеров и
кметът на село Бановка
Виктор Генчев бяха специ-

ОБЩИНА ДОБРИЧКА С ПОКАНА ЗА
ЧЕСТВАНИЯТА НА 210-ГОДИШНИНАТА
НА СЕЛО КАМЕНКА В УКРАЙНА

ални гости на празника на
Община Добричка в края на

месец юни тази година.
   Красимира НИКОЛОВА

Във връзка с провеждане-
то на бойни стрелби с фор-
мирования от Въоръжените
сили на Република България
на Зенитен полигон на ВВС
"Шабла" и прилежащата ак-
ватория на Черно море, в
периода от 08 септември до
11 септември 2021 г. /резер-
вен ден 12.09.2021 г./, и с ог-
лед недопускане на инци-
денти, гражданите трябва да
ограничат пребиваването си
в района на стрелбите.
Участъците от въздушното и
морското пространство, на-
миращи се между нос Кар-
талборун, нос Калиакра и
линията, отстояща на 100 км
от бреговата ивица, както и
пространството над тях на
височина до 40 км, се обя-
вяват за "временно опасни"
от 08.00 ч. на 08.09.2021 г.

УЧЕБНИ СТРЕЛБИ В РАЙОНА НА ШАБЛА
Призовават се гражданите да ограничат движението си

в района през периода на провеждане

до 20.00 ч. на 11.09.2021 г.
През посочения период

над населените места източ-
но от град Добрич ще се из-
вършват полети с военни са-
молети и вертолети, някои

от които на малки височини.
С цел недопускане на ин-

циденти, трябва всички граж-
дани да ограничат движени-
ето си в района за времето
на стрелбите.

В област Добрич - освен
ечемика и пшеницата, приб-
рана е и реколтата от рапи-
ца и лавандула, съобщават
от Областна дирекция "Зе-
меделие".

По оперативни данни, ре-
колтирани са 57 983 дка пло-
щи с ечемик, като средният
добив е около 576 кг/дка.
Прибраното количество об-
що е 33 429 тона ечемик/.
Най-високи са средните до-
биви в общ. Ген. Тошево -
около 610 кг/дка и в общ.
Балчик - около 600 кг/дка.
Най-ниски добиви са отче-
тени в община Тервел - око-
ло 505 кг/дка.

Реколтирани са 1 199 403
дка площи с пшеница, при
среден добив около 625 кг/
дка, а общото количество
пшеница е 749 060 тона.
Най-високи са средните до-
биви в общ. Ген. Тошево -
около 650 кг/дка и общ. Доб-
ричка - около 640 кг/дка, а
най-ниски добиви са отче-
тени в общ. Тервел и общ.
Крушари - около 590 кг/дка.

Общото количество на
реколтираните площи с ра-
пица е 65 615 дка, а сред-

ПРИКЛЮЧИ ЖЪТВАТА И НА ЛАВАНДУЛАТА

ният добив е около 319 кг/
дка /или общо 20 919 тона
рапица/.

Приключи кампанията и
при лавандуловите насаж-
дения, като са подадени
данни за реколтирани 89
289 дка в обл. Добрич. Опе-
ративните данни включват
информация за добитото
количество цветна маса,
която от тези площи е око-
ло 609 кг/дка.

Не са заложени целеви
обследвания за състоянието
на пролетниците, както при
есенните култури. При теку-

щите специализирани терен-
ни проверки като цяло в об-
ластта се наблюдава нор-
мално състояние за фазата
на развитие при маслодай-
ния слънчоглед и известно
изсушаване на посевите с
царевица за зърно на отдел-
ни полета. Специализирани-
те теренни проверки са още
в началото си и не са пока-
зателни като информация.
По данни от земеделски про-
изводители се очаква жътве-
ната кампания за слънчогле-
да да стартира в началото
на септември. НДТ

На 20 август, около 01:20
часа, е получено съобщение
за самокатастрофирал лек
автомобил "Ауди", управля-
ван от 24-годишен мъж в ра-
йона на с. Карапелит. На
място е установено, че по-

24-ГОДИШЕН САМОКАТАСТРОФИРА
ради движение с несъобразе-
на скорост, водачът губи кон-
трол над МПС и се удря в
крайпътно дърво. Вследствие
на инцидента, шофьорът е с
фрактура на дясно бедро, а
возещият се на предна дяс-

на седалка мъж на 19-години
е с фрактура на дясна под-
бедрица и сътресение. Двама-
та са настанени в МБАЛ -
Добрич, без опасност за жи-
вота. По случая е образувано
досъдебно производство. НДТ
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ОТ "ДОБРИТЕ ПРИМЕРИ" ИЗДИРВАТ
ИВАН ОТ ДОБРИЧ, КОЙТО СТОРИ
ДОБРО, НО МУ ВИКНАХА ПОЛИЦИЯ

Група "Добрите примери"
издирва чрез Фейсбук 31-го-
дишния Иван Георгиев от
Добрич, който се превърна
в една от най-коментираните
личности във Фейсбук - с аб-
сурда, който преживя. Мла-
дият мъж изчисти междубло-
ковото пространство в 13-
етажен жилищен блок и свър-
ши работата на 64 семейст-
ва, но комшия викна полиция,
че нарушава обществения
ред - 10 минути след 14.00 ч.

От 2015 година Иван рабо-
ти в чужбина. Завършил е
Професионална гимназия в
Добрич, специалността му е
ел. обзавеждане. През тези
шест години работи за авст-
рийска и словенска фирми.
Работата му налага да живее
по малко в Испания, Герма-
ния, Франция, Англия, Шве-
ция, Австрия.

След приключване на по-
редния договор в чужбина,
Иван се прибира в Добрич.
Забелязва много висока тре-
ва и боклуци около блока. За-
що реши да косиш тревата,
питам. "Защото, като поглед-
неш от прозореца си, все ед-
но виждаш джунгла. Не мо-
жеш да стигнеш до колата си,
а и тук има много деца, кои-
то играят. И в крайна сметка,
аз не го правя за себе си, а
за всички", отговаря Иван.
Виждал ли е нещо подобно в
държавите, които е обиколил
заради работата си? "Това,
което беше около блока, мо-
га да го сравня единствено с
едно градче в Германия, в ко-
ето основното население са
българи от малцинствата",
казва той.

На следващия ден, неде-
ля, младият мъж се обажда
на свой приятел, който има
косачка. "Той дойде с ма-
шинка да окосим тревата, а
аз изчистих всички боклуци
около блока. В крайна смет-
ка събрах 4 чувала с всякак-
ви хартиени и пластмасови
отпадъци. Започнахме в
13.10 ч. Приключихме точно
в 14.10 ч. След това седнах-
ме да изпушим по една цига-
ра", разказва Иван Георгиев.
Точно в 14.20 ч. пред тях спи-
ра патрулка. Изсипват се че-
тирима униформени и питат
кой е Иван. Искат му лична
карта и обясняват, че идват
по сигнал, заради силен шум,
което е нарушаване на об-
ществения ред. "Стана ми хем
тъжно, хем смешно. Става
въпрос за 10 минути, не по-
вече. Чета в социалните мре-
жи, че Добрич се тресе по це-
ли нощи от силни децибели
от ресторантите заради сват-

би, а това, което ние с прия-
теля ми направихме, беше
както за нас самите от бло-
ка, от другия блок, така и за
самите преминаващи", споде-
ля Иван.

Жалбата е подадена от съ-
сед. Младият мъж не знае
кой е и не иска да знае. "Не
искам да разбирам. Не ис-
кам да падам на неговото ни-
во. А и не искам да се изтък-
вам, не съм герой. Просто
направих нещо, което отдав-
на е трябвало да бъде нап-
равено, за да е чисто и при-
ятно за всички, които живе-
ят в този блок", казва Иван.

Самите полицаи се почув-
ствали неловко заради пово-
да, за който били извикани.
"Не го приеха като нормална
постъпка да има оплакване
за такова нещо, защото все
пак това бяха 4-ма служите-
ли, а в този момент можеше
да има друг случай, нещо
много по-належащо от забе-
лежката за 10 минути нару-
шаване на обществения ред.
Коментираха как може да
имам такива комшии", заяви
Иван Георгиев.

Самият той признава, че не
е очаквал подобна реакция.
"Всеки можеше да дойде и
да каже: виж, детето си е
легнало или че има болен
възрастен човек. Щяхме
веднага да спрем. А и в края
на краищата става въпрос
за 10 минути, не за един
час", казва Иван. Никой от
съседите не слиза да помог-
не на Иван и приятеля му.
Всички обаче /с изключение
на този, който е подал сигна-
ла/ са искрено благодарни за
това, което той е свършил.
Поздравяват го и негодуват
от постъпката на комшията,
извикал полицията.

Иван споделя и за съсед-
ските отношения в държави-
те в Европа. "Там също си
чистят пред къщите, но там
хората повече се подкрепят
и си помагат, има повече
уважение един към друг, от-

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА
РАБОТНА ЗАПЛАТА ОБЛАСТ
ДОБРИЧ ПРЕЗ ВТОРОТО
ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА

По предварителни данни
на Националния статисти-
чески институт (НСИ) наети-
те лица по трудово и слу-
жебно правоотношение в
област Добрич към края на
юни 2021 г. се увеличават с

3.0 хил. или с 8.5% спря-
мо края на март 2021 г., ка-
то достигат 38.3 хиляди.

Спрямо края на първото
тримесечие на 2021 г. броят
на наетите лица в общест-
вения сектор нараства с
2.2% (до 10.4 хил.), а в част-
ния сектор - с 11.0% (до 28.0
хиляди).

В края на юни 2021 г. нае-
тите лица по трудово и слу-
жебно правоотношение в
област Добрич са с 1.6%,
или с 0.6 хил. повече в срав-
нение със същия период на
предходната година, като
увеличението в обществе-
ния сектор е с 3.6%, а в час-
тния сектор е с 0.9%.

Средната брутна месечна
работна заплата за месец
април 2021 г. е 1 146 лв., за
май - 1 195 лв. и за юни - 1
137 лева.

През второто тримесечие
на 2021 г. средната месечна
заплата за областта e 1 159
лв. при 1 525 лв. за страната.
В обществения сектор сред-
ната месечна заплата е 1 399
лв., а в частния - 1 065 лева.

През второто тримесечие
на 2021 г. средната месечна

работна заплата за област
Добрич нараства с 12.5% в
сравнение със същия пери-
од на 2020 година.

Най-високо средномесеч-
но трудово възнаграждение
през второто тримесечие на
2021 г. са получили наетите
лица по трудово и служебно
правоотношение в секторите:

- "Производство и разпре-
деление на електрическа и
топлинна енергия и на газо-
образни горива" - 2 453 лв.;

- "Образование" - 1 553 лв.;
- "Държавно управление"

- 1 518 лв.;
- "Хуманно здравеопазва-

не и социална работа" - 1
440 лв.;

- "Селско, горско и рибно
стопанство" - 1 305 лева.

Най-нископлатени са би-

Пет са новите случаи на
Ковид 19 през последното
отчетено денонощие, съоб-
щава на сайта си Единния
информационен портал. В
цялата страна броят им е
384. Положителни са 5,9% от
направените 6502 теста.

НОВИ ПЕТ СЛУЧАЯ НА
КОВИД В ОБЛАСТ ДОБРИЧ

Най-много са новите случаи
в София - 95, следват облас-
тите Варна - с 49 и Пловдив
-  с 34 новозаразени.

В болница се лекуват 2452
души. 202 са в интензивно
отделение.

За изминалото денонощие

са починали 8 души, а изле-
куваните са 46.

На 22 август са ваксини-
рани 2390 души, а общият
брой на поставените вакси-
ни вече е 2 218 947. Лицата
със завършен ваксинацио-
нен цикъл са 1 113 213.  НДТ

колкото при нас. Мисля, че
през последните години бъл-
гарите се озлобиха - може
аз да съм зле, ама ти да си
два пъти по-зле. Не си по-
магаме толкова, колкото
преди. Нашите баби и дядов-
ци имаха житейски ценнос-
ти и не бяха такива. Имало
е повече уважение като хо-
ра, като комшии, повече по-
мощ, семейни ценности".

Въпреки неприятната случ-
ка, той иска още да помага,
защото има какво да се пра-
ви. "Дерето трябва да се по-
чисти, има прораснали храс-
ти и дървета. Имаме детска
площадка, която също има
нужда от ремонт, но няма ни-
каква реакция от общината.
Ние имаме лампи, които сме
слагали за допълнително ос-
ветление около блока, защо-
то са ни разбивали коли, има-
ло е опити да разбиват ма-
зите", казва Иван.

Младият добричлия е ре-
шил да остане в България.
"Ще опитам да остана да ра-
ботя в България. Работа има
за всички професии, пробле-
мът е в заплащането. Въпре-
ки това ще се опитам", не
скрива оптимизма си Иван и
пожелава - нека всички бъ-
дем една идея по-добри.

Много вероятно е младият
добричлия да получи призна-
ние и награда от групата
"Добрите примери". НДТ

ли наетите лица в икономи-
ческите дейности:

- "Транспорт, складиране
и пощи" - 795 лв.;

- "Професионални дейнос-
ти и научни изследвания " -
818 лв.;

- "Административни и спо-
магателни дейности" - 829 лв.;

- "Операции с недвижими
имоти" - 863 лв.;

- "Други дейности" - 884 лв.
В сравнение с останалите

области на страната през
второто тримесечие област
Добрич е на 20-то място по
показателя средна работна
заплата. Най-висока средна
месечна заплата получават
наетите в областите София
(столица) - 2 072 лв., София
- 1 412 лв., Враца - 1 411 лв.,
и Варна - 1 384 лева.

НОВА ОПАСНА ЗА ЖИВОТА МОДА СРЕД ДЕЦА В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ
Нова опасна мода сред

децата, повлияна от клипо-
ве в социалните мрежи. Ле-
кари от "Пирогов" сигнали-
зираха, че няколко деца са
били оперирани по спеш-
ност, след като са погълна-
ли магнитни топчета. От ко-
рема на едното са изваде-
ни 21 топчета.

Медиците предупрежда-
ват, че последиците са жи-
вотозастрашаващи.

Магнитни топчета против
стрес, развиващи мислене-
то и въображението на де-
цата. Стоката се предлага
в десетки сайтове в интер-
нет. По- малките правят фи-
гури и гердани от тях. По-
големите ги ползват като
временен пиърсинг. Идеи-
те черпели от видеа в най-
разпространената сред

тийнейджърите социална
мрежа. От "Пирогов" обаче
предупреждават, че децата
често поглъщат магнитите и
по този начин застрашават
живота си.

"Това са 21 броя магнит-
ни перли, които извадихме
от корема на дете. Те бяха
предизвикали 14 перфора-
ции на червата в корема и
оформяне на 7 фистули. Бя-
ха премахнати с много се-
риозна оперативна интер-
венция", заяви д-р Стефан
Стоилов, завеждащ отделе-
нието по детска коремна
хирургия.

За половин година д-р
Стоилов е оперирал пет де-
ца, погълнали магнитни
топчета.

Дъщерята на Гинка Димо-
ва от Бургас е последната

му пациентка. Топчетата
стояли в корема на шест-
годишното дете цял месец.
Родителите разбрали, кога-
то детето получило силни

болки в корема. Тогава мо-
мичето признало, че е по-
гълнало магнитите, след ка-
то гледало клипче в интер-
нет. Взела топчетата от по-

големия си брат.
Детето се възстановява и

скоро ще бъде изписано от
"Пирогов".  Най-тежката
операция, при която д-р
Стоилов и колегите му ва-
дят 21 магнита, е продъл-
жила 6 часа. Пациентът от-
ново е бил шестгодишен.

"Понеже броят на перли-
те беше много голям, това
застрашава живота на дете-
то. Беше невъзможно да се
извадят с фиброколоскопия
или по друг начин", обясни
д-р Стефан Стоилов.

Погълнато веднъж, маг-
нитното топче няма как да
излезе от тялото, без опе-
ративна интервенция, уточ-
нява д-р Стоилов.

При тийнейджърите имало
други модни тенденции. От-
ново заимствани от клипче-

та в социалните мрежи.
"Те ги слагат за временен

пиърсинг на езика. Едното
зърно го слагат под езика,
другото - отгоре. И то си
стои така, обаче така най-
лесно се аспирират", обяс-
ни д-р Стоилов.

"Нашите колеги уролози
оперираха деца, които си
слагат перли на препуциума.
При момичетата на малките
срамни устни, също за пи-
ърсинг. Тая мода е чудовищ-
на и хората трябва да зна-
ят, че това е страшно опас-
но", обясни д-р Стоилов.

Затова лекарите от "Пиро-
гов" са предупредили и го-
лемите вериги за детски иг-
рачки в страната.

Магнитните топчета вече
са забранени за продажба
във Великобритания.

ПОЩЕНСКА МАРКА ЩЕ ОЗНАМЕНУВА
СЪБОРА НА ПРЕСЕЛЕНИЕТО В БАЛЧИК

Сдружение "Българско
наследство" Балчик издаде
филателна марка, посветена
на 80-годишнината от пресел-
ването на северодобруджан-
ци в България през 1940 г.,
съобщи директорът на фести-

вала Маруся Костова. Тя ще
бъде валидирана при откри-
ването на Събора на пресе-
лението - съхранена българ-
щина. Той ще стартира на 25
август с водосвет в Балчик.

Съборъ е част от Седмия

международен форум "Бъл-
гарско наследство". Той ще
се проведе от 25 до 28 август
Културно-информационния
център "Мелницата", съобщи
кореспондентът на Радио
Варна Албена Иванова.
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ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН НА АЛБЕНА 
С НЕУСТОИМИ ОТСТЪПКИ!

Рожденият ден на любимото ви ваканционно 
селище е днес и с него, както винаги, сме под-
готвили изненада, а именно е време да обявим 
старта на ранните записвания за следващия ле-
тен сезон’2022 г.

На море в Албена с до 25% отстъпка за избра-
ни хотели ще получите още от днес в 9:00 су-
тринта на сайта ни albena.bg

Очакват ви категориите Deluxe & Lifestyle, 
Beach & Fun, Beach & Green, Aquaclub и Smart 
& Easy, които ще ви поднесат възможността за 
огромен избор от локации и ценови диапазон.

МЕКАТА ЗЕЛЕНИНА ИЛИ ГЛЕДКА КЪМ 
БЕЗКРАЙНОТО МОРЕ, ВИЕ РЕШАВАТЕ, 
А ОТСТЪПКИТЕ ОТ КОИТО МОЖЕ ДА СЕ 
ВЪЗПОЛЗВАТЕ СА:

За хотелите от категория Deluxe & Lifestyle ви 
гарантираме, че ще се потопите в разкошната 
атмосфера и несравнимия комфорт, които ви 
предлагат от брега на морето. Неповторимият 
лукс, абсолютен релакс и безгрижие ще ви връ-
щат тук отново и отново.

Направете резервация за минимум 5 нощувки 
и се възползвайте от отстъпките за ранни запис-
вания.

Maritim Hotel Paradise Blue 5*

10% отстъпка за резервация през Сезон-2022, 
направена до 31.01.2022

Flamingo Grand Hotel & SPA 5*

20% отстъпка за резервация през Сезон-2022, 
направена до 31.01.2022

За хотелите от категория Beach & Fun, разпо-
ложени в сърцето на ваканционното селище и 
предлагащи разнообразни варианти за изхран-
ване от Ultra All Inclusive или All Inclusive до но-
щувка със закуска или само нощувка -  за мини-
мум 5 нощувки.

Хотел Калиакра Бийч 4* - Ultra All Inclusive и 
Хотел Лагуна Бийч 4* - All Inclusive

20% отстъпка за резервация през Сезон-2022, напра-
вена до 31.01.2022

Хотел Калиакра Маре 4*, Арабела Бийч 4*, Малибу 
4*, Сенди Бийч 4*, Лагуна Маре 4*, Лагуна Гардън 4*

25% отстъпка за резервация през Сезон-2022, напра-
вена до 31.12.2021

Хотел Фламинго 4* и Хотел Калиопа 3* - само но-
щувка, нощувка със закуска, нощувка със закуска и 

вечеря

25% отстъпка за резервация през Сезон-2022, напра-
вена до 31.12.2021

За хотелите от категория Beach & Green, сгушени в зе-
ленината на дивите Лонгозни гори на национален резер-
ват Балтата при минимум 5 нощувки.

Хотел Гергана 4* - All Inclusive

20% отстъпка за резервация през Сезон- 2022, напра-
вена до 31.01.2022

Хотел Славуна 3*, Мура 3+, Боряна 3, Нона 3*, Елица 
3* - All Inclusive

25% отстъпка за резервация през Сезон-2022, напра-
вена до 31.12.2021

За хотелите от категория Aquaclub може да резервира-
те изпълнена със забавление активна морска почивка за 

вас и цялото семейство. Водни атракции, големи 
плувни басейни, високоскоростни пързалки – 
всичко това и още много ви очаква в Аквапарк 
Аквамания, до който ще получите екслузивен 
достъп с всяка All Inclusive резервация в хотели-
те Aquaclub за минимум 5 нощувки.

Хотел Ралица Акваклуб 4*, Ралица 
Супериор 4* и Вита Парк 3* - All Inclusive Plus

25% отстъпка за резервация през Сезон 2022 
направена до 31.12.2021

За хотелите от категория Smart & Easy ще се 
възползвате от една страхотна бюджетна почив-
ка. Хотелите сякаш са прегърнати от зеленина и 
предлагат безброй детски площадки и катеруш-
ки – забавления за най-малките, гарантиращи 
почивка за големите!

Направете резервация за минимум 5 нощувки 
и се възползвайте от отстъпките за ранни запис-
вания.

Хотел Добруджа 3* - All Inclusive, нощувка 
със закуска и нощувка със закуска и вечеря

25% отстъпка за резервация през Сезон 2022 
направена до 31.12.2021

Хотел Орхидея 3*, Магнолия 3*, Компас 3*, 
Оазис 2* - All Inclusive

25% отстъпка за резервация през Сезон 2022 
направена до 31.01.2021
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В един епичен мач, кой-
то никой не искаше да
свърши, България загуби
за първи път на Европейс-
кото първенство в Плов-
див. Германия срази наши-
те с 3:2 (25:23, 16:25, 25:21,
25:18, 15:10).

Зала "Колодрума" беше
на нокти през цялото вре-
ме, но не успя да помогне
въпреки фантастичната
подкрепа. България сега
има 2 победи и 1 пораже-
ние подобно на Бундести-
ма. Лидерът Полша е с три
успеха.

Какво се случи в "Колод-
рума"? Първият гейм беше
може би най-оспорваният
от началото на турнира в
зала "Колодрума". Частта
започна с лек превес за
германките. Те поведоха с
5:2 и 7:4. В тези моменти
нашите твърде често бър-
каха от сервиса. Но кога-
то този компонент се оп-
рави, се стигна и до равен-
ство при 8:8. Започна аб-

солютно равностойна раз-
мяна на точки.

Едва при 15:15 българки-
те за първи път в гейма по-
ведоха в резултата. Но па-
ритетът в резултата продъл-
жи до 19:19. Чак тогава от-
ново Германия поведе с 2
точки - 21:19, след като 13
пъти поред съперниците не
можеха да си вземат аванс.
Само че Бундестимът бър-
зо възстанови статуквото
след две успешни българс-
ки атаки и 21:21.

Нашите имаха златен
шанс да поведат, но отлич-
на немска блокада отново
изведе съперника напред. В
този момент и шансът не
беше с България. Съдиите
дадоха успешна атака за
22:22, но германките поис-
каха и спечелиха челъндж.
Веднага треньорът ни Иван
Петков реагира с контра че-
лъндж, но повторението по-
каза, че няма докосване до
блокадата на Германия и
резултатът остана 23:21.
Въпреки това битката в гей-
ма не свърши. България
спаси един геймбол, но при
втория не успя - 23:25.

Втората част тръгна по
подобие на първата с раз-
мяна на точки, но само до
2:2.Този път нашите първи
поведоха убедително - 6:2.
Разликата се задържа и до-
ри увеличи при 10:5, а мал-
ко по-късно стана 15:9,
17:11 и отчайващото за съ-
перника 20:13. Последвали-
те успешни атаки от двете
страни беше изцяло по вку-
са на България. Изравнява-
нето за 1:1 стана при 25:16.

Германия видимо се ядо-
са от голямата загуба и тре-
тият гейм стартира ударно
с 3:0. Заиграха много ста-
билно и не позволяваха на
нашите да се доближат в
резултата. Най-голямата
разлика в началото на чест-
та беше 8:4. Българките
обаче не бяха казали още
своята дума. Отборът ни се
стегна и изравни при 10:10.

Сценарият от първия гейм
започна досущ да се пов-
таря с последователни ра-
венства, които стигнаха до
16:16. Тогава Бундестимът
направи пробив в серията
и поведе с 19:16. Мачът се
завърна в руслото на раз-
менените точки, но за раз-
лика от втория гейм това не
беше в наша изгода. Герма-
ния не позволи обрат и спе-
чели частта с 25:21.

Изключителното равнове-
сие в силите продължи и в
четвъртия гейм. Пак Герма-
ния беше отборът, който
първи "проби" равенството
при 4:2. Но при 5:5 обичай-
ното за мача статукво се
завърна. В напрегнатите

БЪЛГАРИЯ С ДРАМАТИЧНА
ЗАГУБА ОТ ГЕРМАНИЯ НА
ЕВРОПЕЙСКОТО ПЪРВЕНСТВОТимът на Септември (Со-

фия) продължава с добро-
то си представяне във
Втора лига. Столичани
надвиха с 2:1 Добруджа в
мач от 7-ия кръг на пър-
венството. Това е четвър-
ти успех за тима, който се
изравни с вторите във
временното класиране -
Хебър и Марица.

Наставникът на "септем-
врийци" заложи сред титу-
ляри на 16 - годишния Кра-
сиан Колев и 17 - годишни-
те Мартин Стойчев и Си-
меон Александров, а през
втората част се появиха
техните връстници Иван
Аврамов и Крис Вълчинов.

Играчите на Христо
Арангелов и Мариян Хрис-
тов направиха силно пър-
во полувреме, след което
водеха с две попадения
срещу тима от Добрич. Ма-
рио Илиевски даде аванс
на септемврийци в 21-ата
минута. Той засече остро
центриране отдясно и от-

МЛАДОЦИТЕ НА СЕПТЕМВРИ
(СФ) ПОБЕДИХА ДОБРУДЖА

Григор Димитров се изкачи с три места в световна-
та ранглиста по тенис за мъже след двете си победи
на турнира от сериите "Мастърс-1000" в Синсинати. Пър-
вата ракета на България заема 18-а позиция.

Димитров победи с 6:3, 6:4 Роберто Баутиста Агут в
първия си мач в Синсинати и така изпрати испанеца
от 16-о на на 21-о място в ранглистата на АТП. След
това българинът надви Александър Бублик от Казахс-
тан с 6:3, 7:5, а в третия кръг отстъпи на втория в света
и водач в схемата Даниил Медведев (Русия) с 3:6, 3:6.

Димитров е с 2511 точки, а Димитър Кузманов е вто-
ра ракета на България с 300 точки и 232-о място. Трети
е Адриан Андреев с 332-а позиция и 149 точки.

Лидер в световната ранглиста остава Новак Джоко-
вич (Сърбия), който си взе кратка почивка след Олим-
пиадата. Единственото разместване в топ 10 е смяна-
та между Александър Зверев (Германия) и Рафаел На-
дал (Испания) на четвъртото място. Германецът се
придвижи с позиция напред след титлата си на турни-
ра от сериите "Мастърс-1000" в Синсинати, а свобод-
ното падане на испанеца ще продължи дълго врме, тъй
като той няма да играе поне до края на годината зара-
ди контузия.

Топ 10 на АТП :
1. (1) Новак Джокович (Сърбия) 11113 точки
2. (2) Даниил Медведев (Русия) 9980 точки
3. (3) Стефанос Циципас (Гърция) 8350 точки
4. (5) Александър Зверев (Германия) 8240 точки
5. (4) Рафаел Надал (Испания) 7815 точки
6. (6) Доминик Тийм (Австрия) 6995 точки
7. (7) Андрей Рубльов (Русия) 6400 точки
8. (8) Матео Беретини (Италия) 5533 точки
9. (9) Роджър Федерер (Швейцария) 4125 точки
10. (10) Денис Шаповалов (Канада) 3580 точки

ГРИГОР СЕ ЗАВЪРНА
В ТОП 20, ЗВЕРЕВ
ИЗПРЕВАРИ НАДАЛ

беляза второто си попаде-
ние за сезона и общо 14-
то за клуба във Втора ли-
га. Вторият гол бе дело на
Александър Тодоров в 41-
ата минута, който бе точен
след удар от границата на
наказателното поле.

Втората част започна с
попадение за гостите на
Том. Иван Арсов задържа
играч на Добруджа в на-
казателното поле и рефе-

мигове за съжаление Гер-
мания имаше по-здрави
нерви - макар и с малко
редовно водеше. Следва-
щият равен резултат се
получи при 9:9 и тогава
дойде ред за първи път в
гейма ние да сме с едни
гърди напред - 12:9.

Въпреки напънат на гос-
тенките България дори
увеличи аванса след спи-
ращи дъха разигравания
до 16:11. Бундестимът оба-
че също имаше още "ко-
зове в ръкава". Авансът
започна да се топи опас-
но до 16:18. Прекъсването
на треньора Иван Петков
беше последвано от ус-
пешна атака на капитана
Елица Василева.

След това звездата ни
застана на началния удар,
отрази една много трудна
топка и след тона Бълга-
рия възстанови голямата
разлика до 20:16. В този
луд мач германките върна-
ха две точки, но хладнок-
ръвието на нашите взе ре-
шителен превес. България
поведе с 23:18 и на всич-
ки беше ясно, че идва
тайбрекът. Нашите спече-
лиха частта с 25:18.

Какво по-хубаво може-
ше да се случи за екзал-
тираните фенове в зала
"Колодрума"! Най-силният
мач в група В досега. На
никого не му се искаше
шоуто да свърши, но по-
бедител трябваше да има.
Първа на началния удар
застана Лора Китипова.
Последва разиграване, ти-
пично за целия мач - пъл-
но с обрати, но накрая в
немска полза.

Бундестимът взе серио-
зен за тайбрека аванс от
3:0 и Иван Петков веднага
поиска прекъсване. Тай-
маутът свърши работа и
серията на гостите спря,
но... за 1 точка. Отборите
започнаха да разменят ус-
пешни атаки, но това не
беше в наша полза. След
третата ни точка гардът на
България просто падна.
Германките поведоха с
8:3, при което последва
размяна на полетата. До
края на мача нашите вече
не бяха конкурентноспо-
собни и загубиха тайбре-
ка с 10:15.

Във втори мач поред
най-добър реализатор от
нашите стана Емилия Ди-
митрова, разделила пър-
вото място с Луиза Лип-
ман - по 17 точки. Веднага
след тях с едва по-малко
остана Гергана Димитро-
ва. До края на груповата
фаза България ще играе
срещу Чехия (вторник) и
Полша (сряда).

рът Иво Андреев посочи бя-
лата точка. Зад топката зас-
тана бразилецът, който вър-
на попадение във вратата
на Николай Банков. Послед-
ваха далечни удари на сто-
личани, но така и нов гол
не падна, а Септември ве-
че има 13 точки. Съставът
от Добрич остана с четири
точки и е на предпослед-
ното 19-о място.

Септември (София) -
Добруджа 2:1  1:0 Илиевс-
ки (21) 2:0 Toдоров (41) 2:1
Том (46-дузпа)

Лудогорец и ЦСКА ще се надяват на чудо в Европа,
след като загубиха с по 0:2 първите си мачове, съот-
ветно от Малмьо в Швеция и Виктория Пилзен в Че-
хия.

"Червените" вече са заличавали такъв пасив на меж-
дународната сцена. През сезон 1960/61 те падат с 0:2
при гостуването си на Ювентус за КЕШ, но на реван-
ша побеждават с 4:1 и елиминират италианския колос.
В останалите случаи обаче "армейците" отпадат след
0:2 като гост в първия мач. Това се случва през 1991/
92 от Хамбургер (0:2, 1:4) за Купата на УЕФА, през
2001/02 от Милан (0:2, 0:1), отново за Купата на УЕФА,
през 2006/07 от Бешикташ (0:2, 2:2 след прод.), когато
ЦСКА е близо до чудото, но отпада след 120 минута.
Последният такъв случай е от сезон 2011/12 срещу Стя-
уа Букурещ след 0:2 в Румъния и 1:1 у нас.

Лудогорец само веднъж е губил с 0:2 като гост пър-
вия си сблъсък в Европа и е бил елиминиран. Това се
случи през 2017/18, когато успеха с 3:1 над Апоел Беер
Шева в 3-ия квалификационен кръг на Шампионска ли-
га се оказа недостатъчен. Тогава разградчани поведо-
ха с 3:0, но в 61-ата минута Мохамед Гадир вкара гола
на чужд терен за израелците. От този сезон това пра-
вило е отменено, което може да се окаже в полза на
ЦСКА и Лудогорец. Иначе статистиката показва, че три
пъти родни отбори са се класирали след 0:2 в първия
мач, а 16 пъти са отстранявани. Освен "червените",
това са правили още Славия през 1980/81 за КНК сре-
щу Спарта Прага (0:2, 3:0) и Академик София през 1976/
77 за УЕФА срещу другия чешки колос Славия (0:2, 2:2
след прод.). Сега надеждите на ЦСКА е, че съперникът
им отново е от Чехия...

ЦСКА И ЛУДОГОРЕЦ
СЕ НАДЯВАТ НА ЧУДО
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ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ЩЕ ПОДКРЕПИ ФИНАНСОВО 
УЧИЛИЩНИ ПАРАЛЕЛКИ С ПО-МАЛКО ДЕЦА

КЕРАНКА ДАЛАКМАНСКА 
ПРЕДСТАВИ ПЕТАТА СИ 
СТИХОСБИРКА "ЩЕ ТЕ СЪБУДЯ 
В СЕДЕМ СУТРИНТА..."

Община Тервел ще под-
крепи с близо 30 000 лева 
през новата учебна година 
паралелки, в които зара-
ди демографската криза 
децата са по-малко от оп-
ределения от държавата 
стандарт. Предвижда се в 
общинските училища да 
функционират 38 маломер-
ни и три слети паралелки, 
се посочва в доклад на 
кмета Симеон Симеонов, 
който ще бъде обсъден на 
предстоящото заседание 
на общинския съвет.

Финансирането се осигу-
рява до края на календар-
ната година като две учебни 
заведения – обединеното 
училище “Васил Друмев” 
в село Орляк и основно 
училище”Паисий Хилендар-
ски” в Безмер, ще се справят 
със ситуацията в рамките на 
собствения си бюджет.

Първият училищен звъ-
нец тази година ще бие 
едва за петима ученици в 
слята паралелка на първи 
и трети клас в защитеното 
училище “Отец Паисий” в 
село Нова Камена. Също 
толкова ще са децата и в 
класната стая на втори и 
четвърти клас. Слята пара-
лелка на първокласници и 
третокласници ще има и в 
началното училище “Христо 
Ботев” в село Каблешково.

По 6-7 до осем в паралел-
ка са най-големите ученици 
– от седми до десети клас 
в обединеното училище 
“Д-р Петър Берон” в село 
Коларци. Всички паралелки 
в основно училище “Христо 
Ботев” в село Зърнево, в 
което общо ще учат 65 
деца, ще бъдат маломерни, 
съобщи кореспондентът на 
БТА Юлия Христова.

Каварненската журна-
листка и поетеса  Керанка 
Далакманска представи пе-
тата си стихосбирка „Ще те 
събудя в седем сутринта…“. 
Уютът и творческия дух 
на Художествена галерия 
„Христо Градечлиев“ бяха 
най-добрите домакини за 
културното събитие на 19 
август 2021 г.

„Над поезията на Ке-
ранка Далакманска свети 
дълбокото небе на Добру-
джа. Каварненското море 
мие бреговете на нейните 
стихотворения, а в тях се 

оглеждат радостта от спо-
деленото и копнежът на 
несподелеността, самота-
та на утрото – още пълно с 
обещания.“, пише за пое-
тичната книга редакторът 
Марин Бодаков.

Лиричните откровения 
на стиховете са докоснали 
палитрата на душевния 
мир на Андрей Граделчиев, 
който е автор на графично-
то оформление и на самите 
илюстрация в книгата.

„Ще те събудя в седем 
сутринта…“ впечатлява 
с комуникацията между 
автор и читатели. Еднои-
менното стихотворение е 
вдъхновено от мил сюжет, 
който само Керанка Да-

лакманска ще реши дали 
да сподели с читателите си.

Стихосбирката на кавар-
ненската поетеса и журна-
лист, отличена с множество 
литературни награди, автор 
на 11 издадени книги, е по-
редното доказателство, че 
талантът не може да остане 
скрит и непризнат, дори и 
когато се експлоатират ве-
чните теми за море, любов, 
природа, защото Керанка 
Далакманска има своя уни-
кален, фин начин да докос-
не душата на всеки.

Изложба с творби, обедине-
ни под наслов „Интимно“, на 
художника Антон Антонов бе 
откри в Художествена галерия 
„Христо Градечлиев“ в Кавар-
на на 19 август.

Сред платната – живопис, е 
и автопортрета му. Надяваме 
се да компенсираме малко 
отсъствието му утре, породе-
но от заболяване, съобщиха 
от варненската галерия „Арт 
Маркони“ – съорганизатор за-
едно с каварненската галерия.

Антон Антонов гостува за 
втори път със свои творби в 
морското градче. „Интимно“ 
е опитът на автора да наме-
ри сам-себе си с мечтите на 
Създателя, в пълнота и извън 
разпиляването, типично за 
забързаното ни ежедневие. 
Именно себеоткриването е 
това, което ни дава истинска-
та свобода. Изразил съм го в 
картини – един проглед към 
интимността да прегърнеш 
сам – себе си, коментира пре-
ди събитието Антон Антонов.

Антон Антонов е роден през 
1962 г. в София, но детството 
му преминава в Дряново. За-
вършва специалността „Жи-
вопис“ във Великотърновския 
университет „Св. Св. Кирил 
и Методий“. Има над 40 са-
мостоятелни изложби в цяла 
Европа.

Изкуствоведите не пестят 
ласкавите си думи за него:

Проф. Чавдар Петров: ха-
рактерен стил – единна собст-
вена образност, съчетание от 
професионалното образова-
ние, Парижката школа и усво-
ените импулси на природата.

Максимилиян Киров: чувст-
вителността към линията на 
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вътрешния му свят с другите, 
външни спрямо него реално-
сти. Тази живопис е поела в 
себе си всичко ценно, което 
ни донесе експресионизма, 
като живописна система.

Крайморското село Бъл-
гарево ще бъде роксцена на 
27 и 28 август, съобщават от 
община Каварна за очаквания 
от летовниците музикален 
маратон.

Шест млади групи - повечето 
от столицата, ще забавляват 
туристите, с които Българево 
е пълно през този сезон, каза 
за БТА кметът на селото Ге-
орги Георгиев. По думите му, 
заради противоепидемичните 
мерки събитието няма да съ-

бере публиката на площада, 
както първоначално е било 
предвидено, а в двора на ста-
рото училище, което разполага 
с около два декара спортна 
площадка, съобщи кореспон-
дентът на БТА Юлия Христова.

Момичетата от групата 
„Second to none“, с амбицията 

да станат „по-добри от всички 
останали“, първи ще огласят 
пространството с песни от 
репертоара на „Led Zeppelin“, 
„Black Sabath“, „Metallica“, 
както и с авторски творби. 
Според подготвената програ-
ма, на Откритата сцена ще 
излязат и „Kashmir“ със своя 
музика и класически рокхи-
тове, както и популярната 
от участия във фестивали в 
България, Гърция, Сърбия, 
Румъния група „Sevi“.

Във втория фестивален ден 
на „Българево Rocks“ публика-
та ще забавляват русенските 
музиканти от „The Rock“ и 
каварненската група «Do Sho 
Band“, а празника ще закрият 
„Hellion Stone“, смятани за 
явление на новата българска 
роксцена.

23 август – 27 август, 09.00 
ч. – 17.30 ч., Народно читали-
ще „Йордан Йовков – 1870 г.“ 
Летен детски център за игри и 
забавления „Млад възрожде-
нец“. Организатор: Народно 
читалище „Йордан Йовков – 
1870 г.“ https://yovkov1870.eu/

23 август – 27 август, 10.30 
ч. – 11.30 ч., Художествена 
галерия – Добрич. Лятната 
работилница за въображение. 
Организатор: Художествена 
галерия – Добрич. http://www.
dobrichgallery.org/

23 август – 27 август, по за-
явка. Регионален исторически 
музей – Добрич. Образовател-
на програма „Лято в музея“. 
Организатор: Регионален ис-

На 30 август от 19.00 часа 
в Огледална зала „Нели Бож-
кова“ заповядайте на концерт 

със съвременна класическа 
музика. Изцяло дамско трио 
в състав: младото дарование 
Ива Недева - цигулка и ут-

върдените инструменталисти 
Ивона Недева - флейта и Лин-
да Боянова - пиано. Изпълни-
телите залагат на контраста 
на стилове, жанрове, настро-
ения и емоции. Ще прозвучат 
рядко изпълнявани творби от 
съвременните американски 
композитори Гари Шокър и 
Пол Шонфийлд, както и пиеси 
на Жак Ибер. Поклон към 
100-годишнината от рождение-

то на създателя на танго нуево 
Астор Пиацола(1921- 1992)  ще 
бъдат три от неговите велико-
лепни танга, обработени за 
изпълнение от трио цигулка, 
флейта и пиано.

Любопитно е как трите се 

събират за този интересен 
проект. Ивона идва от Бълга-
рия, Линда от САЩ, двете се 
срещат в Придворния музи-
кален колеж на Султана на 
Оман, където са уважавани 
преподаватели. А Ива Не-
дева е дъщеря на Ивона и 
стартира шеметна кариера в 
Европа и Азия. Богатите им 
професионални биографии 
надхвърлят няколко страници, 

но накратко: Ивона Недева е 
флейтист активно участващ в 
музикалния живот в страната 
и чужбина. Завършва Нацио-
налната музикална академия в 
София. Многократно участва в 
майсторските класове на едни 
от най-изявените флейтисти 
на нашето време. Започва 
изпълнителската си кариера 
във Варненска филхармония 
и повече от 20 години е първи 
флейтист на оркестъра. 

През 2007 г. е удостоена с 
награда „Музикант на годи-
ната» в раздел „ансамбли» на 
предаването „Алеrро виваче” 
на БНР. Понастоящем Иво-
на Недева е преподавател в 
Придворния музикален колеж 
на Султана на Оман. Мла-
дата цигуларка Ива Недева, 
която повече от 10 години 
мечтае да бъде на една сцена 
с майка си, идва от Швейца-
рия, със солидна основа от 
престижни специализации и 
голяма мотивация за изява 
на българския музикален по-
диум. Ива Недева завършва 
прочутия колеж на Йехуди 
Менухин в Лондон - същия ко-
леж, където е учил и виртуоза 
Найджъл Кенеди. След Лондон 
Ива продължава обучението 

В любимия сезон на всички 
„Общностен център за деца и 
семейства” - Добрич, се органи-
зира  Пленер на тема: „Цветно 
лято”, който ще се проведе днес 
/24 август/, от 11.00 часа, в двора 
на центъра. 

На пленера са поканени по-
требители на Центъра - деца и 
техните родители, които ще се 
забавляват според желанието и 
интересите си в 3 три работил-
нички : „Работилничка – Млад 
художник”, „Работилничка за 
цветя” и „Работилничка за гра-
фити”.

„Общностен център за деца и 
семейства” гр. Добрич функцио-
нира по Проект „За равен шанс 
на децата” № BG05M9OP001-
2.004-0028-C01, изпълняван от 
Община град Добрич, финанси-
ран от Оперативна програма „ 
Развитие на човешките ресурси 
2014-2020”, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европей-
ския социален фонд.

Центърът е комплекс от интег-
рирани услуги за ранно детско 
развитие, целящи подкрепата на 
деца от 0 до 7-годишна възраст 
от уязвими групи, вкл. деца с 
увреждания и техните семейства, 
както и бъдещи родители за по-
добряване достъпа до здравна и 
социална грижа, и подобряване 
на здравния и социалния им ста-
тус. Всичко това с цел превенция 
на социалното   изключване  и на-
маляване бедността сред децата.

Намира се в гр. Добрич, ул  
„Теменуга” 27,

АНТОН АНТОНОВ ГОСТУВА 
С ИЗЛОЖБА-ЖИВОПИС 
"ИНТИМНО" В ХУДОЖЕСТВЕНА 
ГАЛЕРИЯ "ХРИСТО ГРАДЕЧЛИЕВ"

РОКМАРАТОН В 
СЕЛО БЪЛГАРЕВО

торически музей – Добрич. 
http://www.dobrichmuseum.bg/

23 август – 28 август, Худо-
жествена галерия – Добрич. 
Изложба плакат на Люба То-
мова (продължава). Изложба 
дърворезба на Алексей Алекси-
ев (продължава). Организатор: 
Художествена галерия – До-
брич. http://www.dobrichgallery.
org/ до 3 септември, Младежки 
център – Добрич, фоайе. Из-
ложба „Старият град“ с рисунки 
от пленер в АЕМО „Старият 
Добрич“ на участниците в про-
грама „Еко лято“. Организатор: 
Младежки център – Добрич. 
https://ycd.bg/ НДТ

си в музикалния университет 
в Мюнхен при Олга Войтова, 
в музикалния университет 
във Виена при Антон Сороков 
и в музикалния университет 
на Лозана в класа на Павел 
Верников и Рено Капюсон. 
След като спечелва Grand-Prix 
и първа награда на Междуна-
родния конкурс за цигулари 
„Панчо Владигеров“, Ива се 
изявява като солист на из-
вестни оркестри, сред които 
са камерният оркестър на 
Лозана, Нова филхармония 
Мюнхен, камерният оркестър 
“Йехуди Менухин”. Българ-
ската цигуларка с усмивка 
разказва как се е запознала 
с Херцога на Единбург принц 
Филип и е свирила на концерт 
в негова чест пред него и 
Кралица Елизабет II. Това се 
случва през 2012 г. и отваря 
пред Ива вратите и сърцата 
на английската аристокрация. 

Концертът в Добрич е от 
модула «Свободна музикална 
сцена» на проекта «Споделени 
музикални пространства» на 
Елит Проджектс мениджмънт, 
със съдействието на Община 
град Доббрич.

Билети от касата на Концер-
тна зала „Добрич“ - Органова.

КУЛТУРНИ АКЦЕНТИ

"ЦВЕТНО ЛЯТО"
"МУЗИКАЛНИ КОНТРАСТИ" В ДОБРИЧ



1
ПЪРВИ ЧАСТЕН ОБЛАСТЕН ВСЕКИДНЕВНИК 7ndt@dobrich.net

Брой 65 (6499) http://www.ndt1.com/

24 август 2021 г.

ИЗВЪРШВАМ РЕМОНТ НА СТЪЛБИЩНО ОСВЕТ-
ЛЕНИЕ, ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ, БОЙЛЕРИ И ДР. GSM: 
0896288226

ВиК УСЛУГИ - ГАРАНЦИЯ. Тел.: 0885/187 183.  
СЧЕ ТО ВОД НА КЪ ЩА "ПА МИР": фир ме но ре гис-

т ри ра не, пъл но ад ми нис т ра тив но и сче то вод но 
об с луж ва не. Ана лиз и ек с пер ти зи, обос нов ки по 
кре ди ти. Го диш ни да нъч ни дек ла ра ции, ДДС, НОИ. 
Тел.: 0888/699 441, 058/824856. 

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

  УСЛУГИ

ЧАСТНИ ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТИ

ПРЕВОДИ

МЦ "ВИВА ФЕНИКС". Тел. 058 580 111; 058 580 
222. 

Д-р ПЛАМЕН КИРИЛОВ - УРОЛОГ
преглежда пациенти само в кабинета си на ул. 

"Захари Стоянов“ 14
в понеделник, вторник, четвъртък от 15.30 до 18.30 

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

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

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

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

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

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

 /старата Бирена фабрика/

Тук се лекуват всички "болежки" на вашия автомобил! 

Ако имате проблеми с 
колата, решението им е 

в АВТОСЕРВИЗ
"ДОКТОР МОТОРС"! 

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

ремъци.  

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

 Тук се извършва също монтаж и ремонт на 
газови уредби и монтаж на метан-уредби на  

лизинг - 0898421941 

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

0888/917986, тел. 058/603 876

С П Е Ш Е Н 
ТЕЛЕФОН

ЛАЗЕРНА ДЕНТАЛНА КЛИНИКА
ул. "Райко Цончев" №7

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

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

д-р Галина БОДИЧЕВА  

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

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

ПРОФЕСОРЪТ С МАСТИЛНИЦАТА
Най-отпред, на метър разстояние от кабината на 

ватмана на трамвая, младеж на около деветнадесет 
годишна възраст внимателно прикрепяше в ръцете 
си мастилница с ръчна писалка. Това ученическо 

пособие вече беше почти излязло от употреба и 
отстъпваше мястото си на новите автоматични 
писалки. От скромното облекло гледаха умни и жадни 
за знание очи, те показваха, че момчето няма големи 
материални възможности, характерни за неговите 
връстници, но се виждаше, че сърцето му трепти за 
онова, което си беше начертал, като устрем в живота.

   Ватманът натисна внезапно спирачките, чу се 
остро свистене, някои от пътниците, които не се 
държаха здраво, залитнаха и неволно блъснаха 
мастилницата от ръцете му. Тя излетя, чу се звън 
и се строши на пода. Мастилото потече на малки 
ручейчета. Ватманът запази самообладание, подаде 
му голям парцал, момчето се наведе и събра 
парчетата стъкло. После внимателно почисти всичко. 

 - А бе, селяндур, накъде си тръгнал? Ти не знаеш 
ли, че вече никой не употребява такова нещо! – 
обърна се високомерен господин към него.

 - Ти по-добре си стой вкъщи – посъветва го дама, 
която внимателно се оглеждаше да не изцапат 
скъпите й обувки.

   И други, подобно на тях отправиха цветущи 
изрази, но младежът не ги чуваше. Тревога обхвана 
сърцето му. Обърна се, извини се на пътуващите край 
него и стисна устни.

- Не исках, извинявайте, да се случи тази беда! Вие 
дори не знаете как изживявам случая! – А от сърцето 
му струеше тежка скръб. Идваше му да заплаче от 
мъка.

   Трамваят спря на тази спирка, на която трябваше 
да слезе младежът. Той застана на тротоара, сам, 
в нерешителност, чудеше се как да тръгне към 
Медицинския институт, като нямаше нищо за писане. 
В този миг към него се приближи непознат човек. 
Разтвори широко ръце, топла усмивка се разля по 
лицето му и поде разговор.

 - Видях бедата, която Ви сполетя. Вероятно сте 
административен служител тук, някъде наблизо? 
Затова и носехте писалката с мастилницата.

- Не, не съм чиновник, приет съм студент по 
медицина и отивам на първите си лекции, но сега, 
сега какво ще правя?... – Въздъхна и отправи тъжен 
поглед към сградата на института. – Нямам средства 
да си купя учебници, в джоба си имам само три 
лева, а те няма да ми стигнат за нищо. Ще слушам 
лекциите, ще се мъча да запомням най-важното от 
тях, а може би в библиотеката да има и необходимите 
книги. 

    Замълча, мъката все по-силно го душеше, 
въздъхна и с тих равен тон продължи:

 - Трябва да си водя записки, нали знаете, че всеки 
професор си има своите изисквания. 

Как се казваш? От къде си? – попита го непознатият.
Енчо Калчев, от Добрич съм.
 - Слушай, приятелю, сега ела с мен. Отиваме в 

най-близката книжарница и ще ти подаря една нова 
писалка. Виждам, че и ти си едно бедно момче, 
като мен. По очите ти познавам, че си много упорит 
и ще успееш в професията, която си избрал. Аз 
съм стругар, изкарвам добри пари и също съм от 
провинцията. Мога да отделя средства и ще ти 
направя този подарък. Хора сме! В каква ли посока 
ще ни завърти животът, никой не знае и не може да 
каже!

 - Андрей, „майсторът” ми викат. Ако дойдеш някога 
в железопътното депо, където работя, само това кажи 
и лесно ще ме намериш.

След минути студентът стискаше новата писалка, 

като най-скъпоценното нещо, което имаше, топло и 
сърдечно се раздели със стругаря.

*****
Един ден в областната болница докараха тежко 

болен човек. Професор Калчев го прегледа и прецени, 
че се налага спешна оперативна намеса. Нареди да 
го подготвят веднага за операция. Стана и тръгна, но 
после се върна, загледа се в лицето на болния, той му 
се усмихна и сякаш нещо трепна в него. Професорът 
разтри чело и, като не можа да се досети нищо, махна 
с ръка и тръгна.

 - Какво пък, един от стотиците болни, които съм 
оперирал, дано всичко да завърши добре.

   камъни, от тях черният дроб наранен, трябваше 
част от него да се изреже, а имаше и други проблеми 
и усложнения. Както винаги, професорът подходи 
изключително отговорно и с висок професионализъм. 
Пот се стичаше по челото му. Най-после вдигна ръце 
и екипът му, който го познаваше отлично, разбра, че 
всичко е завършило благополучно. Свали дрехите, 
освежи се и пожела сам да придружи с количката 
болния от операционната зала до стаята му. 

   Мисълта, че познава този човек от някъде, не го 
напускаше.

 - Спасих още един човешки живот! Трудно беше, но 
успях! – радваше се на себе си той. – Пък и годините 
на оперирания не бяха малко, но това вече няма 
значение. 

   Спря в коридора, погледна картона му и прочете 
името му – Андрей Иванов. 

 - Андрей, събуди се! – на висок глас говореше 
професорът. 

Той помръдна устни и едва чуто промълви, с тихо 
шептене:

 - Чувам Ви, професоре, чувам…
   Обнадежден от това професор Калчев му 

отговори:
  - Най-страшното отмина. Сега ще се възстановиш, 

ще се изправиш, а живот и здраве, до Нова година ще 
бъдеш и при семейството си. Обещавам ти!

   От очите на болния бликнаха сълзи, те се спряха 
на лицето му, слънчевият лъч, който беше проникнал 
през прозореца, заигра весело по тях и освети 
одухотвореното му лице, вече жадно за нов живот.

 - Не се разчувствай, не изживявай точно в този 
миг тази болка, сега ти трябва голямо спокойствие – 
допълни професорът. 

 - Професоре, ако всичко това стане, както ти 
казваш и аз се изправя жив и здрав, този път ще Ви 
подаря писалка със златен писец. Ще я потърсим пак 
двамата, в оная книжарница до института.

 - Аз вече имам такава, подарена ми е от един добър 
човек, още от първия ден на занятията, когато станах 
студент. От тогава минаха много години, все исках да 
се срещна с него, но времето ни раздели. Разминахме 
се по трудните пътища на живота. Срещата ни беше 
случайна, в трамвая. 

Болният, вече по-свеж, отвърна:
   - Аз запомних името Ви тогава и непрекъснато се 

интересувах и радвах на Вашето израстване. Затова, 
когато заболях, се върнах в нашия край и дойдох при 
Вас и пожелах Вие да ме оперирате.

   Професорът замълча, поразтърка челото, сякаш 
да повика спомените си, през ръцете му бяха минали 
стотици спасени човешки съдби. Тогава в съзнанието 
му изплува и случаят при погребението на баща му. 
Беше организирано за 14.00 часа, но в 12.00 часа 
дойдоха двама негови колеги, които му съобщиха, 
че в болницата е постъпил млад човек, на тридесет 
годишна възраст, с кървяща рана на стомаха. Без 
да се замисля, той отложи погребението на баща си 
и след тежката операция, която направи на болния и 
му спаси живота, тогава го погреба. Вдигна глава и 
едно ново озарение освети лицето му с най-чистата 
светлина, която идваше право от сърцето му на 
човечност и доброта и му отговори:

 - Ех Андрей, Андрей, не съм забравил стореното и 
братски протегнатата ти ръка и сега сякаш всичко е 
пред очите ми в този спомен.

Андрей поде:
 - Пък за другото, защо предварително не съм ти се 

обадил, мисля, че няма нужда. Ти си лекаря, на когото 
винаги може да се разчита, независимо кой е дошъл 
за помощ при теб. Това е!

Професор Калчев беше хванал дръжката на вратата 
да излиза, но се върна. Стисна ръката на болния, 
видя, че руменина изби по лицето му, признак на нова 
жизненост, и се зарадва. Беше щастлив, че това беше 
неговата малка поредна победа и отплата за Андрей. 
Обърна се и усмихнат му отговори:

- Ех, приятелю, сърце пълно с доброта лесно се 
лекува! 

Георги БАЛАБАНОВ

Добруджанският писател Георги Балабанов, носител на много 
литературни отличия - най-вече заради истинността и човещината, с 
които пресъздава своите герои, този път се е вдъхновил от живота и 
професионализма на проф. Енчо Калчев и емоционално отгръща страници 
от неговия живот... 
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ОВЕН - Приключвайки навреме работен 
проект или поети ангажименти ще повишат 
доверието във вас и от това ще последват 
интересни предложения. В личните си 
взаимоотношения си наложете търпение.

ТЕЛЕЦ - Ще подчините голяма част от 
времето и мислите си на работата, но вие 
най-добре знаете, че си заслужава усили-
ето. Потиснете егото си и не късайте мос-
товете с онези, които са ви разочаровали.

БЛИЗНАЦИ - Ще се отнесете с внимание 
към въпроси, които до сега са оставали не-
решени, някои от които имат отношение и 
към финансите ви. Други ще се занимават 
с наследствени дела.

РАК - Ще продължите да показвате поло-
жителното си отношение към новостите в 
живота. Благодарение на психическата си 
устойчивост, каквато липсва у много други, 
ще постигате целите си.

ЛЪВ - Наред с текущите си задачи ще 
осъществите срещи и ще работите за 
постигане на споразумения от взаимен 
интерес с партньорите си по бизнес. Моти-
вирани сте и ще работите повече.

ДЕВА - Днес повече ще се концентрирате 
и работите. Това го изискват промените, 
които няма как да пренебрегнете. Ще се 
вглеждате в развитието на събитията и ще 
търсите своето място в тях.

ВЕЗНИ - Прагматично ще се вслушвате 
в мнението на партньорите си, запазвайки 
позиции и извличайки изгода за себе си. 
Ще влезнете в сътрудничество с човек, с 
когото ще развивате общ бизнес.

СКОРПИОН - Нуждаете се от спокой-
ствие и подходяща среда за развитие на 
идеите ви. В тази връзка ще се погрижи-
те за работата си и в същото време ще 
намерите отговорите на въпросите, които 
търсите.

СТРЕЛЕЦ - С подходящи аргументи и с 
приветливо поведение ще впечатлявате ау-
диторията, без да се натоварвате емоцио-
нално. Добрите познания ще ви позволят 
да предвидите ходовете си.

КОЗИРОГ - Благодарение на добрите си 
делови и бизнес-взаимоотношения ще се 
радвате на добър прием и ще печелите 
преднина с конкуренцията. Други ще прис-
тъпят към финализиране на сделка.

ВОДОЛЕЙ - Обмисляйте добре какво 
говорите и правите, за да не изпаднете в 
зависимост от нечии користни интереси. 
Подсигурете се, като вземете мерки и не 
отхвърляте ничии съвети.

РИБИ - Оптимисти сте по отношение на 
своя идея и ще работите по нея, реализи-
райки я в кратки срокове. По отношение 
на жилищен или финансов въпрос ще има 
развитие, но покажете инициатива. 

ХОРОСКОП НА НДТ

- Никакво морално удовлетворение, не може да се сравнява с аморалното такова.- 
Ивелиина от широк център, но не тази, за която си мислите

СВЕТСКА 
КЛЮКА

РОЖДЕН ДЕН праз-
нува утре директорът 
на Културен център 
„Двореца“ Жени Ми-
хайлова. Да е здрава, 
щастлива и обичана й 
желаем ние – нейните 
приятели от НДТ! И да 
продължи с несекващ 
ентусиазъм да се гри-
жи за прекрасния Дво-
рец, съчетал в едно 
история, култура, при-
рода и красота!

ЧЕСТИТ РОЖДЕН 
ДЕН с утрешна дата 
казваме на шефа на 
„Комналстрой“ Бо-
рислав Борисов – с 
пожелания да е здрав, 
да успява във всич-
ко добро, с което се 
заеме и да се радва 
на уважение и много 
приятели!

В АВАНС честитим 
рождения ден на до-
бричкия инфекционист 
д-р Йовка Борисова и 
й желаем здраве, без-
брой щастливи мигове 
и също така безброй 
излекувани пациенти!

ЧЕСТИТ РОЖДЕН 
ДЕН казваме на уп-
равителя на „Пътно 
поддържане“ Вален-
тин Зеленченко, кой-
то празнува утре. За 
здраве, за успехи в 
бизнеса, добри мисли, 
добри дела и добри 
приятели са нашите 
пожелания към него!  

ЕДНА МАЛКА ПРИН-
ЦЕСА стана на 20 ав-
густ на цели 6 години 
– Дария Градинаро-
ва, която празнува 
на един и същи ден с 
едната от любимите си 
баби – Димитричка. И 
на двете рожденички 
ние от НДТ, макар и 
с мъничко закъсне-
ние, желаем здраве! 
На малката Дария - да 
расте умна, красива, 
палава, талантлива и 
много-много обичана 
- както от мама Мария 
и татко Павел, така и 
от баба Доби и дядо 
Гошо, а на Димитричка 
– да успява с усмив-
ка във всичко хубаво, 
което си науми!

УНИКАЛНИ МЕСТА ПО СВЕТА, НА КОИТО Е ЗАБРАНЕНО ДА СЕ СТЪПВА
В наши дни пътуваме по 

цял свят и имаме възмож-
ност да посещаваме уни-
кални места. Факт е обаче, 

че никога няма да стъпим 
на едни много специални 
места.  Достъпът до тях 
е абсолютно забранен за 

външни лица, пише кана-
лът "OMG Facts" във vbox7. 
Ето и кои са тези уникални 
места:

RAF Menwith Hill във Вели-
кобритания

Това е един от най-се-
кретните комплекси в Ев-
ропа. В сградите му със 
странен дизайн специали-
сти подсигуряват комуни-
кациите и разузнаването 
на страни като Великобри-
тания и САЩ. Комплексът 
е най-голямата електронна 
мониторингова станция на 
планетата.

The Bohemian Groove
Простиращият се на 

площ от 2700 акра кампус 

се намира в Калифорния. 
Земята е частна собстве-
ност, Предполага се, че 
принадлежи на арт клуб, 
наречен „Bohemian Club”, 
разказват от NOVA. На 
сбирки там са присъствали 
американските президенти 
Ричард Никсън и Хърбърт 
Хувър. Жени не се допус-
кат. Твърди се, че всяко 
лято там се провежда дву-
седмичен лагер, на който 
се събират най-влиятелните 
хора в света.

Змийският остров
Той се намира край 

бреговете на Бразилия. 
Обитават го 4000 от най-
смъртоносните змии на 
планетата. Отровата им е 
толкова силна, че може да 
разтопи човешка плът. За-
ради огромната опасност 
бразилското правителство 
е забранило достъпа до 
острова.

"Форт Нокс"
Това е военна база на 

американската армия, раз-
положена в Кентъки, южно 
от Луисвил и северно от 
Елизабеттаун. В съседство 
се намира хранилище-
то за златни кюлчета на 
САЩ, което се използва 

за складиране 
на голяма част 
от американския 
официален зла-
тен резерв.

Трезорът за 
семена в Свал-
бард 

В най-северна-
та част на Нор-
вегия, на архипе-
лага Шпицбер-
ген в Северния 
ледовит океан, 
се намира тре-
зор за съхране-
ние на семена 
от най-различни 
растения. Пред-
видено е те да се 
използват в слу-
чай на глобална 
екокатастрофа. 
Достъп до поме-
щението имат 
само няколко души. Дори 
представители на страните, 
предоставящи семена, не 
могат да влизат в трезора.

Тайният архив на Вати-
кана

Ватиканската библиотека 
е една от най-големите и 
най-секретните библиотеки 
в света. Само най-висши 
духовници имат достъп до 

писаните съкровища. В кни-
гите, пазени във Ватикана, 
има информация за почти 
всичко – от древни кодо-
ве на маите до сведения, 
които може би доказват 
съществуването на извън-
земен живот.


