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Всеки ден с 
по-добрия 
вестник!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
град ДОБРИЧ

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 и чл. 25, т. 
1 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, на 21 септември 
(вторник) 2021 година, от 9.00 часа се 
свикват на редовно заседание общинските 
съветници от Община град Добрич, в 
заседателната зала на Общината.

Ще преобладава слънчево 
време. В източните райони ще 
духа слаб североизточен вятър, 
в останалата част от страната 
ще е почти тихо. Остава топло с 
максимални температури между 
27 и 32. 

Над Черноморието ще има 
разкъсана, над южните райони 
предимно значителна висока 
облачност. Ще духа слаб севе-
роизточен вятър. Максималните 
температури ще са 25°-28°. 
Температурата на морската вода 
е около 23°. Вълнението на мо-
рето ще бъде 1 бал.

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

ПИСАНАТА 
ИСТОРИЯ НА 
ДОБРИЧКА ОБЛАСТ

На стр. 6

На 13 септември, вчера, вестник „Нова добруджанска трибуна“ навърши 28 години.
Благодарим на всички, които се сетиха за рождения ни ден!
Благодарим и на всички, с които бяхме или и сега сме заедно – рекламодатели, 

читатели, разпространители, колеги!...
Много може да се каже за изминалите 28 години. Едно е безспорно. През тези 28 

години „Нова добруджанска трибуна“ е писаната история на Добричка област.
И ще добавим старата максима, която не остарява: Само писаното остава!
Писаната история на Добричка област през последните 28 години можете да 

намерите в теченията на вестника, които се съхраняват при нас, в Държавния архив, 
библиотеки, читалища, дори в някои кметства…

Мнозина обичат да казват, че живеем в трудни, в динамични времена, в дни и години, 
когато все повече хора предпочитат да не четат, а да пишат във фейсбук, в сайтове, 
в интернет страници… Ние също използваме новите технологии. Но и днес продъл-
жаваме да твърдим, че писаното на хартия остава, че писаната история за Добричка 
област през последните 28 години ще намерите в страниците на „Нова добруджанска 
трибуна“. Тя ще бъде там и след десетки и десетки години, когато този свят вече не ще 
бъде същият, но ще буди интерес сред умни, образовани и любознателни хора, които 
ще наследят всеки от нас – живите днес, във всяко едно кътче на Добричка област 
или някъде там – из широкия свят, но със съзнанието, усещането и паметта, че са 
наследници на хората от един изключителен край, какъвто е Добруджа.

И днес е ден. И утре ще е ден. И, дай Боже, да продължим да описваме в страниците 
на вестника съвременната история на Добричка област!

Сабина ДУКОВА
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82-ГОДИШЕН ПРЕДИЗВИКА
КАТАСТРОФА

На 10 септември е полу-
чено съобщение за възник-
нало ПТП по главен път I-
9, в района на с. Пролез,
област Добрич. На място е
установено, че лек автомо-
бил "Опел", управляван от
82-годишен мъж, не спира

Състав на Окръжния съд
в Добрич призна за вино-
вен подсъдим за причинена
по непредпазливост смърт
при пътнотранспортно про-
изшествие и му наложи ус-
ловно наказание "лишаване
от свобода" за срок от 3 го-
дини с 5-годишен изпитате-
лен срок. Мъжът е лишен и
от право да управлява МПС
за срок от 5 години.

Подсъдимият Д.В. е приз-
нат за виновен в това, че
на 30 август 2018г., на път
I-9 /Е-87/, при управление
на товарен автомобил в по-
сока Балчик, нарушил пра-
вилата за движение по пъ-
тищата и по непредпазли-
вост причинил смъртта на

ОКРЪЖНИЯТ СЪД В
ДОБРИЧ ПРИЗНА ЗА
ВИНОВЕН ПОДСЪДИМ
ЗА ПРИЧИНЕНА ПО
НЕПРЕДПАЗЛИВОСТ
СМЪРТ ПРИ
ПЪТНОТРАНСПОРТНО
ПРОИЗШЕСТВИЕ

велосипедист. Пътнотранс-
портното произшествие
възникнало през тъмната
част на денонощието - око-
ло 02.35 часа, на около 400
м. след разклона за село
Стражица.

Мъжът е осъден да запла-
ти на дружеството, собстве-
ник на товарния автомобил,
сумата от 1561,63 лв., като
обезщетение за имуществе-
ни вреди, причинени в ре-
зултат на произшествието,
ведно със законната лихва
от 30.08.2018г. до окончател-
ното издължаване.

Присъдата на Окръжен
съд - Добрич подлежи на об-
жалване и протест пред Апе-
лативен съд - Варна.

Панчо Досев е роден в
Хаджиоглу Пазарджик (дн.
Добрич). Пътя на революци-
онната борба го отвежда в
легиите ог 1862 г. и 1867-1868
г. През 1876 г. става участ-
ник в едни от най-славните
събития от освободителна-
та борба на българския на-
род срещу османския поро-
бител - участието на българ-
ските чети в сръбско-турс-
ката война. Годишнината от
трагичната смърт на Панчо
Досев е повод да разлистим
тези забравени страници от
историята. През пролетта
на 1876 г. в очакване на на-
чалото на войната между
Сърбия и Османската импе-
рия и пренасянето на бой-
ните действия на територи-
ята на Северозападна Бъл-
гария, в сръбските градове
Кладово и Зайчар започват
да се стичат доброволци,
които под командването на
най-прославените войводи
от епохата да се борят за
свободата на България. С
изключение на Петко Киря-
ков всички значими войво-
ди са там: Ильо войвода,
Цеко Петков, Желю войво-
да, Панайот Хитов, Филип

Тотю, Иван Въртопчанина,
Христо Македонски.

До началото на войната,
което е на 18 юни, след
множество проблеми от
най-различно естество са
оформени шест чети, кои-
то влизат в ефективни
бойни действия. Общата
им численост е около 1500
човека. Панчо Досев е де-
ловодител при Панайот
Хитов и подвойвода в че-
тата на Христо Македонс-
ки. След сблъсъци с ре-
довна турска войска, че-
тите заедно със сръбски
войскови подразделения
навлизат на територията
на България. На 2-и юли
на връх Бабина глава се
състои легендарно засе-
дание на което присъства
ръководния състав на че-
тите. Там е и Панчо До-
сев. Приет е "Закон за
българските доброволни
войници".  Точка първа
гласи: "Целта на нашето
воюване е да се освобо-
ди България от турското
иго, ще воюваме дорде
или спечелим свободата
или всички да измреме".

В следващите дни чети-
те на П. Хитов и Ф. Тотю
достигат до Чипровци. От
началото на войната бъл-
гарските бойци са понес-

на пътен знак "Стоп" и се уд-
ря в лек автомобил "Опел",
управляван от 47-годишна же-
на. Вследствие на инциден-
та, 82-годишният мъж е със
съмнение за коремна травма.
По случая е образувано до-
съдебно производство. НДТ

РЕНО ИЗГОРЯ В ЛОЗЯТА
На 10 септември е получе-

но съобщение за горящ авто-
мобил "Рено" в района на вил-
на зона "Лозята" в град Доб-
рич. Вследствие на пожара,

В опит да бъде спасена
инвестиция от над 113
млн.лв. за подобряване на
водоснабдяването, отвеж-
дането  и пречистването на
отпадните води в област
Добрич, министърът на ре-
гионалното развитие и бла-
гоустройството арх. Виоле-
та Комитова проведе сре-
ща с изпълнителния дирек-
тор на "Албена" АД Краси-
мир Станев, кмета на об-
щина Балчик Николай Ан-
гелов и областния управи-
тел на Добрич  Васил Ка-
рапанчев. В срещата се
включиха и заместник-ми-
нистърът на регионалното
развитие и благоустройст-
вото Валентин Граматиков,
изпълнителният директор
на Български ВиК холдинг
Илия Илиев, председателят
на Надзорния съвет на хол-
динга Николай Цонев, уп-
равителят на ВиК - Добрич
Тодор Гигински, съветници-
те на регионалния минис-
тър Николай Ганев и Ата-
нас Паскалев и др.

Бяха обсъдени възмож-
ностите пречиствателната
станция за отпадни води
на "Албена" АД да бъде
предоставена за управле-
ние на ВиК Асоциацията в
област Добрич, като по то-
зи начин собствеността
стане публична. Съоръже-
нието обслужва хотелите в
комплекса, както и съсед-

МИНИСТЪР КОМИТОВА СПАСЯВА
ВОДНИЯ ПРОЕКТ НА ДОБРИЧ

ните населени места Кра-
нево и Оброчище. Към мо-
мента станцията е частна
собственост на курортното
дружество и това крие риск
област Добрич да загуби
безвъзмездните европейс-
ки средства за подобрява-
не на водоснабдяването.
Проектът предвижда инвес-
тиции за реконструкция на
ВиК мрежи, помпени стан-
ции, резервоари, водни ку-
ли, модерни системи за де-
зинфекция и довеждащи
водопроводи в Добрич, Ка-
варна, Балчик. Включено е
и модернизиране на пре-
чиствателните станции за
отпадни води в Албена, Ка-
варна и Балчик и изграж-
дане на нови колектори за
дълбоководно заустване,
което ще гарантира чисто-

ХВАНАХА ПИЯН
РЕКОРДЬОР ЗАД ВОЛАНА

На 10 септември, около
09:45 часа, в град Генерал
Тошево е спрян за проверка
лек автомобил "Фолксваген",
управляван от 40-годишен
мъж. При последвалата про-
верка за употреба на алко-

МПС е напълно изгоряло. Ав-
томобилът е свален от отчет.
Причините се установяват.
По случая е образувано до-
съдебно производство.

хол с техническо средство,
цифровата индикация отчита
наличието на 3,77 промила.
Пияният шофьор е задържан
за срок от 24 часа. По слу-
чая е образувано бързо по-
лицейско производство.

КРАЖБИ
За две кражби през последните дни съобщават от

полицията. На 10 септември, около 06:10 часа, е полу-
чено съобщение за извършена взломна кражба на су-
мата от 60 лева на монети от шивашко ателие на те-
риторията на град Добрич.

Същия ден е получено съобщение за извършена
взломна кражба на сумата от 1 010 лева от търговски
обект, находящ се по бул. "Трети март" в град Добрич.

34-ГОДИШЕН СЕ ХВЪРЛИ
ВЪРХУ АВТОМОБИЛ

На 10 септември, около
06:15 часа, е получено съоб-
щение за възникнало ПТП в
град Каварна. На място е ус-
тановено, че пешеходец на
34-години внезапно изскочил
на пътното платно и се хвър-
лил върху движещ се лек ав-
томобил "Форд", управляван

от 61-годишен мъж. Вследст-
вие на инцидента 34-годиш-
ният е настанен в МБАЛ -
Добрич, с прорезна рана на
подбедрица, без опасност за
живота. По МПС са нанесе-
ни значителни материални
щети. ПТП е обслужено по
административен ред.   НДТ

Собствеността на пречиствателната станция в
Албена, ключ към инвестиция за над 113 млн.лв.

тата на морската вода в ра-
йона.  Министър Комитова
посочи, че ВиК-Добрич ве-
че е подало проекта за кан-
дидатстване по Оперативна
програма "Околна среда"
2014-2020 г., но собстве-
ността на станцията в Ал-
бена е пречка пред отпус-
кането на средствата от ЕС.
"Проблемите с водоснабдя-
ването на област Добрич са
сериозни. В момента има-
ме възможност да инвести-
раме сериозни безвъзмез-
дни средства , подкрепяй-
ки цялата област. Имаме
шанс да модернизираме и
северните ни Черноморски
курорти", посочи министър
Виолета Комитова.

На срещата бе договоре-
но да бъде създадена коми-
сия от експерти, която в най-
кратки срокове ще направи
проверка на място и изгот-
ви балансирано решение за
бъдещето на пречиствател-
ната станция, което е изгод-
но за всички засегнати стра-
ни. Целта е в кратки сроко-
ве проектът на ВиК - Добрич
да получили "зелена светли-
на" за реализация.

ГОЛЯМ ПОЖАР В СЕЛО БИЛО
На 10 септември, около

20:00 часа, е получено съ-
общение за голям пожар в
селскостопанска база на
територията на село Било.
Към мястото на инцидента
са изпратени два пожарни
автомобила на РСПБЗН -
Каварна. Установено е, че
пожарът е възникнал в
склад с площ от 800 м2.
Вследствие на инцидента

са унищожени термопанели
на сградата, 20 тона тор, раз-
лични видове препарати за
РЗ, 1 тон моторни масла, ре-
зервни части за селскосто-
панска техника, 440 тона се-
мена пшеница, машина за
обеззаразяване на семена,
самоходна пръскачка, сеялка
и друга техника. По случая е
образувано досъдебно произ-
водство. НДТ

ДВАМА СЕ БИХА В ДРОПЛА
На 11 септември, около

17:40 часа, е получено съоб-
щение за възникнал скан-
дал между двама мъже - на
56 и 52 години, на терито-
рията на село Дропла.

Вследствие на инцидента,
52-годишният мъж е с фрак-
тура на предмишница и хе-
матом на лява вежда. По
случая е образувано досъ-
дебно производство.   НДТ

МЪЖ ПОДПАЛИ
ПОСТРОЙКА В БАТОВО

На 12 септември, около
17:35 часа, е получено съ-
общение от 39-годишна
жена, че мъжът, с когото
живее на семейни начела,
е запалил помощна пост-
ройка на територията на
с. Батово. Изпратените
екипи на РСПБЗН Добрич

успяват да потушат огъня.
Вследствие на инцидента е
унищожена 200 м2 покривна
конструкция. Спасена е при-
лежащата къща. Установен
е извършителят на деяние-
то, мъж на 54-години. По
случая е образувано досъ-
дебно производство. НДТ

ли големи загуби водейки
сражения с редовна турска
армия и на територията на
Сърбия и на територията на
България (в северозападната
част на България са разпо-
ложени части командвани от
Осман паша). Само в сраже-
нието при Кадъ Боаз убитите
четници са 87. Не е за пренб-
регване и факта, че сърбите
не оказват достатъчна подк-
репа на своите съюзници. Та-
ка до средата на месец ав-
густ българските чети са дос-
тигнали предела на своите
възможности и въпреки неп-
рекъснатия наплив от нови
доброволци в края на месе-
ца прекратяват своето съ-
ществуване. Панчо Досев
участвайки в бойни действия
край Зайчар е ранен в кра-
ката и впоследствие кракът
му е ампутиран. Пожелал е
ампутацията да е без упойка.
Умира вследствие на услож-
нение три дни след операци-
ята - на 22 септември. Погре-
бан е в Белград с военни по-
чести. Участието на българс-
ките доброволци в сръбско-
турската война е описано от
патриарха на българската ли-
тература Иван Вазов в по-
вестта му "Немили-недраги."

Цветан Сашев - уредник в
отдел "Нова и най-нова исто-
рия" на РИМ - Добрич

145 ГОДИНИ ОТ ГИБЕЛТА НА ПАНЧО
ДОСЕВ

145 ГОДИНИ ОТ ГИБЕЛТА НА ПАНЧО
ДОСЕВ
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НАСТОЯВАМЕ ЗА РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПОТО КРАЙ СЕЛО БОГДАН
В Добрич се включихме в

националната инициатива
по отбелязването на Между-
народния ден на чистия въз-
дух за синьо небе - 7 септем-
ври! Членове сме на сдруже-
ние "Дишай, Добруджа!" и ед-
на от целите ни е повишава-
не на обществената осведо-
меност и насърчаване на
действия за подобряване ка-
чеството на въздуха.

На 7 септември отбелязах-
ме Международния ден на
чистия въздух за синьо не-
бе. От сдружение "Дишай,
Добруджа!" ще отидохме до
бившето депо за отпадъци
край с. Богдан, община Доб-
ричка.

Замърсяването на възду-
ха продължава да бъде най
-големият екологичен риск
за общественото здраве в
световен мащаб. Смята се,
че 91 % от световното на-
селение е изложено на въз-
дух, който е токсичен и
причинява приблизително
седем милиона преждевре-
менни смъртни случая вся-
ка година. Замърсяването
на въздуха не само е вред-
но за човешкото здраве, но
и има пагубно въздействие
върху климата, биоразно-
образието и екосистемите
и качеството на живот ка-
то цяло. Подобряването на

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ
СВИКВА КОНСУЛТАЦИИ

Областният информацио-
нен център - Добрич прове-
де онлайн информационно
събитие, на което Михаела
Козовска, експерт в центъ-
ра, представи условията за
кандидатстване по подмяр-
ка 4.2. "Инвестиции в прера-
ботка/маркетинг на селскос-
топански продукти" от Прог-
рама за развитие на селс-
ките райони за периода
2014-2020 г. Общ размер на
безвъзмездна финансова
помощ е 387 164 028 лв., от
които близо 90% е евро-
пейско финансиране.

По подмярката ще се фи-
нансират проектни предло-
жения допринасящи до по-
добро използване на факто-
рите за производство, въвеж-
дане на нови продукти, про-
цеси и технологии, включи-
телно къси вериги на достав-
ка, подобряване на качество-
то и безопасността на хра-
ните и тяхната проследяе-
мост, подобряване опазване-
то на околната среда и ус-
тойчиво и цифрово икономи-
ческо възстановяване.

С проектни предложения
могат да кандидатстват ре-
гистрирани земеделски
стопани и/или групи или
организации на производи-
тели извършвали дейност
без прекъсване през пос-
ледните 36 месеца към да-
тата на подаване на про-
ектното предложение. До-
пустими по процедурата са
и  еднолични търговци и
юридически лица, които са
извършвали дейности по
преработка на селскосто-
пански продукти  без пре-
късване през последните
36 месеца или инвестиции-
те ще се изпълняват изця-
ло в обект, в който е из-
вършвана преработка на
селскостопански продукти
без прекъсване през пос-
ледните 36 месеца. Иконо-
мическият  размер на сто-

ОИЦ-ДОБРИЧ ПРЕДСТАВИ ПОДМЯРКА
4.2. "ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/
МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ
ПРОДУКТИ"

панството на всички канди-
датите трябва да е мини-
мум 8 000 евро, измерен в
стандартен производствен
обем (приложение 17 от па-
кета с приложения за кан-
дидатстване).

Минималният размер на
допустимите разходи за
един проект е 29 337 лв.,
максималният размер за
един кандидат и/или колек-
тивни инвестиции е 5 867 400
лв. За проектни предложе-
ния със заявени за подпо-
магане разходи до 3 911 600
лв. процента на финансира-
нето е 50%, а за проекти от
3 911 601,96 лв. до 5 867 400
лв. е до 35%. При планира-
ни в проекта инвестицион-
ни разходи, попадащи в об-
хвата на Приложение № 1
(в пакета с документи) фи-
нансовата помощ се увели-
чава с до 25%.

Финансовата помощ за
проектни предложения
включващи преработка на
продукти от приложение №
A от ДФЕС в продукти извън
приложение № A от ДФЕС
подкрепата е до 45% от об-
щия размер на допустимите
разходи за средните предп-
риятия и 55% за микро и
малки предприятия. Финан-
совата помощ няма се пре-
доставя на предприятия, ко-
ито не са независими по
смисъла на чл. 4, ал. 2 от
ЗМСП и за които се устано-
ви, че са учредени или пре-
образувани след 1 януари
2014 г. с цел получаване на
предимство.

Задължително кандидати-
те представят бизнес план
по образец (Приложение №
6), който съдържа подробно
описание на планираните
инвестиции и дейности за 5-
годишен период, а в случа-
ите на инвестиции за извър-
шване на строително-мон-
тажни работи  - за 10-годи-
шен период.

В проектното предложе-
ние кандидатите мога да
планират да вложат средст-
вата в изграждане, придоби-
ване и модернизиране на
сгради и други недвижими
активи, свързани с произ-
водството и/или маркетинга;
да закупят нови машини, съ-
оръжения, оборудване, зе-
мя, специализирани транс-
портни средства; да изгра-
дят/модернизират лаборато-
рии и други.

Допустими за финансира-
не са и разходи за предп-
роектни проучвания, такси,
хонорари за архитекти, ин-
женери и консултанти, кон-
султации за икономическа ус-
тойчивост на проектното
предложение, извършени
преди подаване, не по рано
от 01.01.2014 г., и по време
на изпълнението на проекта.

Приоритетни ще са проек-
ти, в които са включени пре-
работка на суровини  от чув-
ствителни сектори ("Плодо-
ве и зеленчуци", "Животно-
въдство", "Етеричномаслени
и медицински култури");
имат интегриран подход;
осигуряващи устойчива за-
етост или допринасящи за
устойчиво и цифрово иконо-
мическо възстановяване.

Крайният срок за канди-
датстване е до 17:30 часа на
17 декември 2021 г. Докумен-
тите се подават по електро-
нен път чрез попълване и

На основание чл. 60, ал. 1
от Изборния кодекс област-
ният управител Васил Кара-
панчев свиква консултации с
парламентарно представени-
те политически сили за оп-
ределяне на състав на Район-
на избирателна комисия за
изборите за президент и ви-
цепрезидент на републиката.

Изборите за президент и
вицепрезидент на републи-
ката са насрочени за 14 но-
ември 2021 г. с Решение на
Народното събрание от 2
септември 2021 г., което е
публикувано в брой 73 на
Държавен вестник от
03.09.2021 г. В изпълнение на

УЧИТЕЛИТЕ ОТ
ХУМАНИТАРНАТА
ГИМНАЗИЯ - С АПЕЛ
ЗА ДАРИТЕЛСТВО В
ПЪРВИЯ УЧЕБЕН ДЕН!

"Наближава 15.09 - ден, в
който учениците пристъпват
в училище с надежда за но-
ви знания и успешна учеб-
на година. В този ден две
деца обаче носят още една
надежда със себе си: баща
им да оздравее. Учителите
на СУ "Св.св.Кирил и Мето-
дий", гр.Добрич се присъе-
диняват към кампанията за
набиране на средства за Ро-
сен Димитров, баща на уче-
ници в 4 и 8 клас, който се
нуждае от 50 000 лв за неот-

подаване на уеб базиран
формуляр и придружителни-
те документи чрез модула
"Е-кандидатстване" в Инфор-
мационната система за уп-
равление и наблюдение на
Структурните инструменти
на ЕС в България (ИСУН
2020) https://
eumis2020.government.bg.
Това става единствено с ва-
лиден Квалифициран елект-
ронен подпис (КЕП).

Пълният пакет документи
по процедурата е публику-
ван в ИСУН 2020- https://
eumis2020.government.bg и
на интернет страницата на
ДФ "Земеделие"- https://
www.dfz.bg/bg/

За пропусналите срещата,
записът може да бъде гле-
дан на Facebook страница-
та на ОИЦ-Добрич, на след-
ния линк: https://
w w w . f a c e b o o k . c o m /
o i c . d o b r c h / v i d e o s /
509977130107212

Екипът на Областен ин-
формационен център-Доб-
рич е на разположение за
предоставяне на допълни-
телна безплатна информа-
ция на място в офиса (в
сградата на Община град
Добрич, ет.1, с. 114), на тел.
058 602-758, електронна по-
ща oic_dobrich@abv.bg и на
страницата на центъра във
фейсбук.

Областен информацио-
нен център - Добрич

Те ще се проведат на 16 сеп-Те ще се проведат на 16 сеп-Те ще се проведат на 16 сеп-Те ще се проведат на 16 сеп-Те ще се проведат на 16 сеп-
тември 2021 годинатември 2021 годинатември 2021 годинатември 2021 годинатември 2021 година

ложна трансплантация на
бъбрек, която е единствена-
та възможност за продължа-
ване на живота му. Ето за-
що на 15.09 на входа на учи-
лището ще бъде поставена
кутия за набиране на сред-
ства. Нека да обединим уси-
лията си, да отворим добри-
те си сърца и да дарим. Не-
ка да спасим един човешки
живот. Нека да сбъднем ед-
на мечта - две деца да имат
обичта и подкрепата на своя
баща!"

приетата с Решение № 530-
ПВР от 10 септември 2021 г.
на ЦИК Хронограма за про-
веждане на изборите, В. Ка-
рапанчев свиква консултации
с парламентарно представе-
ните партии и коалиции за
определяне състава на Ра-
йонна избирателна комисия
на 16.09.2021 година от 10:00
часа в зала "Европа" в Об-
ластна администрация Доб-
рич. В консултациите могат
да участват и партии и коа-
лиции, които не са предста-
вени в 46-ото Народното съб-
рание. Те ще се проведат при
стриктно спазване на проти-
воепидемичните мерки.

качеството на въздуха ще
донесе ползи за здравето,
развитието и околната сре-
да. Замърсяването на въз-
духа уврежда биоразнооб-
разието и екосистемите и
допринася за климатичната
криза. За да я предотвра-
тим трябва да променим на-
чина си на живот, да заса-
дим дървета, да разширим
зелените площи и да нама-
лим отпадъците. В област
Добрич нерегламентираните
сметища са стотици

Преди малко повече от го-
дина реагирахме на обгазя-
ването на града при горене-
то на отпадъка от лаванду-
ла. Получихме сигнали от де-
сетки хора, които бяха се по-
чувствали зле. Борбата ни
продължи и накрая се увен-
ча с успех. Още по-добре е,
че през Лято'2021 никой не си
позволи "лукса" да пали от-
падъка. Поне до този момент
можем да отчетем, че имах-
ме добруджанско лято с чист
въздух.

В Добрич, особено през
зимните месеци, основни
източници на замърсяване-
то са битовото отопление на
твърдо гориво и транспор-
тът. Причините са най-раз-
лични, но резултатите са ед-
ни и същи: повишена забо-
леваемост, а сега и в усло-

вията на пандемия от коро-
навируса.

Изборът ни да отидем на
този ден на територията на
депото за отпадъци край с.
Богдан не е случаен. Конк-
ретните цели, които сме си
поставили са:

Първо: да ускорим нача-
лото на неговата рекултива-
ция, защото не е добре 7 го-
дини след закриването му,
то да продължава да е отк-
рито. При нашите посеще-
ния в рамките на годината
констатирахме масово изх-
върляне на отпадъци от раз-
личен характер в района

около депото. На 7 септем-
ври констатирахме, че отпа-
дъците извън депото са на-
раснали в пъти. Пълна не-
заинтересованост от страна
на община Добрич и общи-
на Добричка. Липса всякак-
во наблюдение, контрол и
санкции. Преди година се
стигна до "самозапалване"
на старото депо, което на-
ложи да бъде гасено и зап-
ръстявано в продължение на
няколко седмици. През то-
ва време Добрич и околни-
те селища бяха постоянно
обгазявани.

Не ни е достатъчно оправ-

данието на община Добрич,
че преди 5-6 години държа-
вата не е одобрила искане
за рекултивация на депото.
Истината е, че то се е пре-
върнало в истинска бомба
със закъснител както за на-
селението на с. Богдан, та-
ка и за жителите на Добрич.

Никой ли не се сеща за-
що село Богдан не е със
славата на Паскалево, Пла-
чи дол, Поп Григорово, Бра-
нище и Приморци като пред-
почитано място за живеене
и постоянно се топи, въпре-
ки че е на няколко километ-
ра от областния град.

На второ място: целта ни
е съответните институции да
направят необходимото за
повишаване на обществена-
та осведоменост и насърча-
ване на действия за подоб-
ряване качеството на възду-
ха и на питейната вода в ця-
лата област.

На трето място: да се пре-
махнат всички нерегламен-
тирани сметища на терито-
рията на област Добрич.

Четвърто: настояваме за

преместване на автоматич-
ната измервателна станция
за контрол на чистотата на
въздуха /собственост на РИ-
ОСВ Варна/ от жк Доброти-
ца в централната част на
града. Информацията за
състоянието на въздуха и
водата да е постоянна и
достъпна.

Заявяваме, че правим то-
ва не защото ни плащат, а
защото не ни е безразлич-
но в каква среда живеем,
какво е качеството на въз-
духа, който дишаме, и на во-
дата, която пием. Мръсният
въздух бавно и неусетно, но
сигурно руши човешкото зд-
раве... На нас, на нашите
деца и внуци!

 Усилията ни като сдруже-
ние са да променим това
състояние, да принудим съ-
ответните институции да за-
работят ефективно, за да
опазим живота на хората.
Ние от "Дишай, Добруджа!"
продължаваме тази борба.

Николай МИРЧЕВ
член на УС на сдруже-

нието
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СЛУЖЕБНИЯТ МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА 
ИНСПЕКТИРА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЕКТИ 
ПО СЕВЕРНОТО ЧЕРНОМОРИЕ

В народните вярвания 
Кръстовден се свързва с на-
чалото на есенния сезон, с 
време за сеитба на зимните 
култури, време за гроздо-
бер. Смята се, че грозде-
то преди Кръстовден не е 
добре узряло, но на този 
ден се плетат кошниците 
за гроздобер, затова на 
места наричат деня и Гроз-
доберник.

На този ден най-възраст-

ната жена в домакинството, 
опича Кръстова пита (кръс-
ташка) - обреден хляб с 
украса от кръст върху него. 
Когато се съберат домаш-
ните, го разчупва над трапе-
зата и го нарича „Кръстец 
кръст да боли, мене кръст 
да не боли“, цялото домоча-
дие повтаря словата.

Смята се, че от този ден 
Слънцето се връща назад 
към зимата, денят и нощта 

се кръстосват, студът на-
ближава и може да 
те боли кръста. За 
това с тези риту-
ални думи всички 
смятали, че се пред-
пазват от болки в 
кръста през идната 
година.

На 14 септември 
се отбелязва цър-
ковния празник 
„Въздвижение на 

Светия кръст Гос-
поден“ - той е един 
от четирите дни в 
годината, в който 
според Православ-
ната църква се из-
вършва поклонение.

На Кръстовден 
свещениците пра-
вят водосвет по до-
мовете. Същия ден 
по време на бого-
служението в църк-

Инспекцията на култур-
но-исторически обекти по 
Северното Черноморие на 
служебния министър на 
културата проф. Велислав 
Минеков продължава. Сно-

щи в Двореца в Балчик той 
заяви, че ще проверява 
управлението на Яйлата, 
Калиакра и Големия остров 
в Дуранкулашкото езеро, 
съобщи Радио Варна.

За Яй-
л а т а  е 
п р и г о т -
вена се-
р и о з н а 
папка с 
докумен-
т а ц и я , 
к о я т о 
с л е д 
провер-
к а  н а 
м я с т о , 
щ е  с е 
з а п ъ т и 
към ев-
р о п е й -
с к а т а 
п р о к у -
ратура, 
каза Ми-

неков.
Има недоволство от 

управлението на Калиак-
ра. Ползва се добре, но не 
се поддържа. Калиакра се 
нуждае от консервация и 
реставрация на някои еле-
менти, добави служебният 
министър.

 «В Дуранкулак отиваме 
до острова. Още от първия 
ден като министър получих 
съобщение, че ситуаци-
ята там е изключително 
тъжна. Говорим за една от 
най-старите цивилизации в 
света. Имало е организиран 
туризъм, а сега е гробница. 
Това, което видях като пей-
заж от там, е в резултат на 
една много неясна практика 
на археологически проучва-
ния. Извършва се частична 
консервация и обектът се 
оставя на природата. Това 
е масово в цялата страна. 
Това ще го видите в Плов-
див, в Созопол, във Видин. 
Изоставени и непотърсени 
от никого», коментира слу-
жебният министър.

Предстои и визата в Па-
риж този месец, където ще 
се проведат няколко специ-
ални срещи за спасяването 
на остров Св.св. Кирик и 
Юлита край Созопол.

обявен за архитектурен 
резерват, с всичко, което е 
територия към Двореца. За 
съжаление, виждам, че част 
от оригиналната територия 
е била превзета,  има зага-
дъчно строителство, проби-
ви, незнайни улички. Нару-
шенията са твърде много. 
Проверката е започната, 

правена е на няколко пъти. 
Няколко от проверките са 

били възпрепятствани, за да 
се живее в този удобен кли-
мат на всички предшестве-
ници, без да мислят за неу-
добството, което причиня-

ват на туристите“, каза още 
служебният министър на 
културата в Балчик. „Много 
е тъжно, че нямам право на 
дългосрочни решения, ка-
квито се изискват. Трудно е 
за ден и за два да направиш 
нещо съществено“, комен-
тира финала на мандата си 
служебният министър. Той 

се надява наследниците му 
да се заемат със събраната 
документация.

Министърът  съобщи, 
че предстоят посещения 
на културно-исторически 
обекти по Северното Чер-

н о м о р и е , 
за  където 
има сигнали 
–  К а л и а к -
ра, Яйлата, 
Д у р а н к у -
лак. Пред-
стои и виза-
та в Париж 
този месец, 
където ще 
с е  п р о в е -
дат няколко 
с п е ц и а л н и 
с р е щ и  з а 
спасяване-
то на остров 
Св.св.  Ки-
рик и Юлита 
край Созо-
пол, съобщи 
к о р е с п о н -
д е н т ъ т  н а 
Радио Варна 
Албена Ива-
нова.

НАРОДЕН И ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР: 
КРЪСТОВДЕН - 14 СЕПТЕМВРИ

Ще искаме истинска ед-
ностранна намеса на дър-
жавата. Това коментира 
в Балчик служебният ми-
нистър на културата проф. 
Вeлислав Минеков в отговор 
на въпроса за двете каси, 
на които трябва да се редят 
туристите, за да посетят би-
вшата лятната резиденция 
на румънската кралица.

Припомням, че преди де-
сет години Министерски 
съвет реши да предостави 
сградите в комплекса за уп-
равление от Министерство 
на културата, респективно 
Културен център Двореца, 
а 183 декара земя  – на 
Софийския университет в 
лицето на Ботаническата 
градина в Балчик.

„Аз днес имах самостоя-
телна разходка и на някол-
ко пъти се срещам с гневни 
граждани, които веднъж 
плащат на един вход, после 
още веднъж“, посочи минис-
търът, като каза, че това не 
е единственият проблем.

„Трябва да повишим ста-
тута на целия Дворец. Ще 
говорим с директора на 
паметници на културата. 
Ще искаме истинска едно-
странна намеса на държа-
вата, а не различни субекти, 
които нямат отговорността, 
каквато е необходима. Без-
отговорност е било управле-
нието на университета, а и 
на министерството. Това се 
решава с нормални разго-
вори, било е възможно, но е 
носило риск, един от риско-
вете някой да не се изложи 
пред журналистите“, комен-
тира проф. Минеков пред 
представители на медиите .

По думите му Дворецът 
трябва да има ясно упра-
вление и ясен статут. След-
ващата стъпка е четирис-
транна среща между ми-
нистрите на културата, на 
образованието, на околната 
среда и премиера.

„Крайно време е да бъде 

ВEЛИСЛАВ МИНЕКОВ: ДВОРЕЦЪТ В 
БАЛЧИК ТРЯБВА ДА БЪДЕ ОБЯВЕН 
ЗА АРХИТЕКТУРЕН РЕЗЕРВАТ
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След четири изиграни
мача Дунав (Русе) продъл-
жава с пълен точков актив
в Североизточната трета
лига. В среща от петия кръг
на първенството тимът от
крайдунавския град се на-
ложи с 5:2 над Спортист
(Генерал Тошево). Не беше
изминал и четвърт час, ко-
гато футболист на домаки-
ните беше фаулиран, съди-
ята отсъди дузпа и Йордан
Димитров откри резултата
- 1:0, информира sportal.bg.
Десетина минути по-късно
Кристиян Георгиев възста-
нови равенството с шут от
22-23 метра. "Дроконите"
взеха добър аванс малко
преди почивката. Първо, в
42-ата минута Преслав
Петков завърши с гол ком-
бинация със съотборник.
Секунди преди края пък
Димитър Тодоров даде пас

на Йордан Димитров и той
покачи на 3:1.

Именно съавторът отбе-
ляза четвъртото попадение
в началните секунди на вто-
рата част. В 63-ата минута
русенският вратар изби
топката, но при добавката
на Росен Николов стана

СПОРТИСТ (ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО)
ЗАГУБИ ОТ ДУНАВ В РУСЕ

МИРЕЛА ДЕМИРЕВА С ЧЕТВЪРТО
МЯСТО НА ТУРНИРА В БЕРЛИН

Олимпийската вицешам-
пионка от Рио 2016 Мире-
ла Демирева зае четвърто
място на скок височина на
международния турнир по
лека атлетика в германска-
та стролица Берлин. Бъл-
гарката завърши с резул-
тат 1.89 метра. Победител-
ка стана олимпийската
шампионка от Токио 2020
Мария Ласицкене (Русия) с
1.98 метра. За нея това бе-
ше последен старт за се-
зона. Никола МакДермът
(Австралия), сребърна ме-
далистка от Токио 2020, за-

ГЕРМАНИЯ СПРЯ БЪЛГАРИЯ НА
1/8-ФИНАЛ НА ЕВРОВОЛЕЙ 2021
Националният отбор на

България отпадна от евро-
пейското първенство по
волейбол за мъже. Момче-
тата на Силвано Пранди
загубиха от Германия с 1:3
(14:25, 25:18, 19:25, 22:25) на
1/8-финал, който се игра в
Острава (Чехия) пред 625
зрители в "Остравар Аре-
на". Германия продължава
на 1/4-финал, където ще
срещне Италия. По рано
вчера "Скаудра адзура" от-
страни безпроблемно Лат-
вия с 3:0 гейма.

Двубоят Германия - Бъл-
гария започна напълно
равностойно до 4:4. Герма-
ния поведе с 13:8 и Силва-
но Пранди взе прекъсване
за България. Денис Кали-
берда атакува технично и
Германия поведе с 16:9. Де-
нис Калиберда атакува от-
лично по диагонала от зона
4 и 20:11. Германия спечели
първата част с 25:14.

Алекс Грозданов изведе
България напред с мощна
атака през центъра. Ас на
Цветан Соколов и 3:1. На-
шите поведоха със 7:4,
след като Георг Гроцер
настъпи линията за атака.
Ас на Стефан Чавдаров и
10:6. Отлична комбинация
Георги Сеганов - Алекс
Грозданов - 19:14. България
стигна до геймбол след

блокада на Мартин Атана-
сов - 24:17. Успешна атака
на Мартин Атанасов и Бъл-
гария спечели втората част
с 25:18.

Германия поведе с 9:6 в
третата част, след като бе
отсъдена бъркана топка на
Георги Сеганов. Страхотна
двойна блокада на Алекс
Грозданов и Цветан Соко-
лов - 9:9. Атака на Георг
Гроцер от зона 2 и 14:10 за
Бундестима. Тодор Скри-
мов атакува в аут и герман-
ците дръпнаха с 6 точки
при 16:10. Георг Гроцер ата-
кува мощно по правата от
зона 2 за 20:13. Аспарух Ас-
парухов би сервис в аут и
Германия стигна до гейм-
бол при 24:17. Алекс Гроз-
данов би сервис в аут и
Германия спечели третата
част с 25:19.

България дръпна с 8:4 в
4-ия гейм. Германците ус-
пяха да изравнят - 13:13.
Рубен Шот би сервис в аут
и България поведе с 15:14.
Две поредни успешни бло-
кади на Георг Гроцер сре-
щу атаки на Тодор Скри-
мов и Германия поведе с
18:16. Владимир Станков
би сервис в аут и Герма-
ния стигна до мачбол при
24:20. В крайна сметка на-
шите загубиха гейма с
22:25.

Съставът на България:
Георги Сеганов 2, Цветан
Соколов 8, Мартин Атана-
сов 7, Тодор Скримов 6,
Алекс Грозданов 8, Нико-
лай Колев - Владислав
Иванов-либеро (Аспарух
Аспарухов 3, Стефан Чав-
даров 7, Владимир Стан-
ков).

ПЬОТР НЕСТЕРОВ Е ВТОРИ НА ДВОЙКИ
НА US OPEN

Пьотр Нестеров постигна
нов голям успех за българ-
ския тенис. Той завърши на
второ място по двойки в
юношеския турнир на Отк-
ритото първенство на САЩ
в Ню Йорк. Във финалната
среща Нестеров и партньо-
рът му Вячеслав Биелински
от Украйна отстъпиха дра-
матично с 3:6, 7:5, 1:10 на
Макс Вестфал от Франция
и Колеман Вонг от Хонг
Конг. Българинът и украине-
цът изостанаха с 2:5 в пър-
вия сет и го загубиха с 3:6.
Драмата във втората част
започна след 4:4. Нестеров
и Биелински стигнаха пър-
ви до пробив за 5:4, но вед-
нага допуснаха ребрейк за
5:5. Нестеров и Биелински
отново пробиха и поведоха

4:2. Мирослав Георгиев пос-
тави точка на спора, след
като вкара дузпа, отсъдена
за нарушение срещу него в
83-ата минута. Нападатели-
те на Спортист пък два пъ-
ти излязоха очи в очи с Цве-
телин Енчев, но така и не го
преодоляха.

с 6:5. Този път те успяха да
затворят сета в своя полза
и така се стигна до шампи-
онски тайбрек. За съжале-
ние, в него Вестфал и Вонг
победиха с 10:1 точки.

Припомняме, че Нестеров
стигна до четвъртфиналите
в турнира на сингъл. Това е
пореден страхотен успех за
18-годишната ни тенис на-
дежда. Преди два месеца

Нестеров стана вицешам-
пион при юношите на Ев-
ропейското лично първен-
ство до 18 г. в Клостерс
(Швейцария).

През 2018 г. Пьотр пък бе-
ше избран за тенисист но-
мер едно на Европа до 16
г. Нестеров е състезател на
ТК "Черно море Елит" (Вар-
на) с личен треньор Крис-
тиян Илиев. bgtennis.bg

МЕДВЕДЕВ ИЗПЕПЕЛИ МЕЧТАТА ЗА
"КАЛЕНДАРЕН ШЛЕМ" НА ВЕЛИКИЯ
ДЖОКОВИЧ

Тенисът нямаше да бъде
същият след края на фина-
ла на US Open 2021, защо-
то милионите фенове по
света очакваха триумф и
исторически (непостиган
досега) "календарен шлем"
на Новак Джокович. Само
че Даниил Медведев изпе-
пели мечтите за такова
изумително постижение и
по безапелационен начин
срази световния номер 1 с
6:4, 6:4, 6:4. Така той стана
първият руски шампион от
"Големия шлем" от 2005-а
насам, когато пък Марат
Сафин разплака австра-
лийската публика срещу
Лейтън Хюит в Мелбърн.

Джокович не само не мо-
жа да постигне т. нар. "Зла-
тен шлем" с неуспеха си на
Олимпийските игри, но и
сега му се изплъзна пос-
ледният знаков връх, кой-
то щеше да го бетонира ка-
то най-великия за всички
времена и да елиминира
всякакви аргументи на фе-
новете на Роджър Федерер
и Рафаел Надал. Засега
обаче тримата великани
остават с по 20 титли от
"Шлема", а Ноле ще тряб-
ва да почака до любимия
си Australian Open, за да
опита отново да изпрева-
ри знаменитите си съпер-
ници. Дори без "календа-
рен шлем" през тази годи-

на той записа едно изклю-
чително важно предимст-
во спрямо тях - грабна
втората си "купа на мус-
кетарите" от Париж и е
единственият с поне по
два триумфа в четирите
"мейджър" турнира.

Медведев пък е девети-
ят различен шампион на
US Open от последните 15
издания на турнира, като
в третия си финал в "Шле-
ма" вече показа, че се е
научил да се мери и да
надделява над живите ле-
генди. Първият му опит в
Ню Йорк бе заслужен с ус-
пех над Григор Димитров
на полуфиналите, след ко-
ето петсетовата битка с
Рафаел Надал му се изп-
лъзна с малки дефицити.
Тази година той бе разг-
ромен от Джокович в Ав-
стралия, но сега "му вър-
на жеста" също с доста
убедителна победа и сък-
рушаване на амбициите за
допълнително величие.

върши втора с 1.95 метра,
а трета се нареди Юлия

Левченко (Украйна) с 1.89
метра.

ВЪЛШЕБНАТА ЕМА
РАДУКАНУ ТРИУМФИРА
ЗА ИСТОРИЯТА

Изумителната приказка
на Ема Радукану стигна
своя "хепиенд", след като
18-годишната британка
срази с 6:4, 6:3 за близо 2
часа 19-годишната канадка
Лейла Фернандес и триум-
фира по исторически начин
на US Open 2021. За послед-
но толкова млади финалис-
тки в "Шлема" гледахме през
1999 година, когато 17-го-
дишната Серина Уилямс
спечели първата от шестте
си титли в Ню Йорк срещу
18-годишната Мартина Хин-
гис. Радукану пък изравни
още едно знаменито пос-
тижение на Серина, тъй ка-

то стана първата след нея
шампионка в US Open без
загубен сет - преди това,
през 2014-а, по-малката от
сестрите Уилямс грабна
титлата в САЩ със само 32
загубени гейма.

Родената в Канада с ру-
мънски баща и китайска
майка Радукану се състе-
зава под флага на Вели-
кобритания още от 5-го-
дишна, а на 18 вече е по-
вод за национална гордост
с фурора в Ню Йорк. Ема
е първата квалификантка
(при мъжете също няма
прецедент), достигнала до
финал в турнир от "Големия

шлем". Тя също е и едва
втората в историята (след
Пам Шривър, финалистка
на US Open 1978), достиг-
нала до финал в "Шлема"
при едва второто си учас-
тие. Тъй като започна над-
преварата в САЩ под но-
мер 150 в света, Радукану
е най-ниско ранкираната
финалистка от 2009-а, кога-
то Ким Клайстерс срази 19-
годишната Каролин Вож-
няцки, а изобщо не беше с
точки за ранглистата.

Радукану е първата бри-
танска шампионка от "Голе-
мия шлем" от 1968 година
насам, когато се слага и на-
чалото на "Откритата ера".
Тя спечели рекордния шам-
пионски дял от наградния
фонд - 2.5 милиона долара,
като от 150-а в световната
ранглиста ще се изкачи на
23-а позиция. Фернандес
пък ще се утеши с 1 125 000
долара и ще бъде 28-ма в
света, след като започна
турнира 73-а. sportal.bg
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ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА В ДОБРИЧ - 
ГОТОВИ ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

Всички 11 детски градини 
в Добрич, които от тази 
година се помещават в 17 
сгради, са готови за новата 
учебна година, съобщи на 
пресконференция ресор-
ният зам.-кмет д-р Емилия 
Баева. Децата, които посе-

щават забавачниците, са 
2 127. От тях 512 тръгват 
на детска градина за пръв 
път и ще са разпределени 
в 21 групи. Миналата година 
малчуганите в първа група 

са били 560, което е около 
две групи повече, отколкото 
тази година.

Всички детски градини са 
освежени и ремонтирани, 
стаите – пребоядисани, 
пердета и спални завивки – 
изпрани. В ДГ 12, в кв. „Ду-

нав“, е сменена дограмата 
и е поставена висока огра-
да. „Държа да подчертая, 
по повод всякакви слухове, 
че след като намалихме 
двора на детската градина 

и поставихме висока огра-
да, останалата част ще 
бъде продадена“, каза д-р 
Баева.

В ДГ 17 е подменен час-
тично покривът, в ДГ 20 е 
боядисана фасадата и е 
подменена ел. инсталаци-
ята, в ДГ 23 е извършен 
ремонт на парното и на 
покрива.

Осигурени са учебни 
помагала за всички деца 
от подготвителните групи, 
както и за 4-годишните 
малчугани, които от тази 
учебна година са на за-
дължително предучилищно 
образование.

Според спуснатите от 
МОН Насоки за обучение 
в условия на пандемия, 
остава задължително спаз-
ването на дистанция между 
персонал и деца; всички 
входове на градината да 
бъдат отворени, задължи-
телна е дезинфекцията 
и проветряването, както 
бе досега. Осигурени са 
диспенсъри за течен сапун 
и хартиени кърпи. Родители 
няма да бъдат допускани в 
сградата. Ще се извършва 
ежедневен сутрешен фил-
тър.

Децата в детските гра-
дини няма да носят маски 
в стаите, освен ако има 
препоръка от личен лекар 

или пък родителят желае. 
Маски ще се носят само в 
общите помещения.

Всички 17 общински учи-
лища също са готови за 
новата учебна година. Оси-
гурени са за всички учени-
ци учебници. 

Първокласниците тази 
година са 637, срещу 653 от 
м.г. – тоест, близо една па-
ралелка по-малко. Минала-
та година общо учениците 
в общинските училища са 
били 8913. Към днешна дата 
все още не е ясно колко ще 
са учениците през учебната 
2021/2022 година – това 
ще бъде обявено в края на 
месец септември, тъй като 
всеки ученик трябва да 
има личен акаунт, заради 
онлайн обучението. 

Тази година системата за 
дистационно обучение е по-
гъвкава, посочи д-р Баева. 
Дадена е възможност по 
области, общини и за всяко 
училище – всеки да решава 
самостоятелно.  

В Насоките е указано 
официално откриване на 15 
септември да има само за 
първи клас, а в гимназиите 
– само за осмокласниците, 
но това всеки директор пре-
ценява, каза още д-р Баева 
и пожела на всички ученици 
максимално дълга присъст-
вена учебна година.    НДТ

След големия успех на 
лятната академия „Вакан-
ция на село“, новото чита-
лищно настоятелство на 
читалище „Свобода – 1897“ 
в с. Гурково, община Бал-
чик, реализира поредната 
си инициатива.

На 10 септември бе от-
крита първата изложба от 
поредицата «Гурковлии, 
майсторлии», представяща 
майсторските, български 
шевици на Христина Вла-
димирова, съобщи предсе-
дателят на културния дом 
Наталия Георгиева.

„Едно младо момиче, 
к о е т о  п р е о т к р и  с е б е 
си след труден период. 
Христинка е скромен до 
пословичност човек. Като 
ученичка нейните родите-
ли подаряват един гоблен, 
ушива го и забравя. След 
две тежки операции, го-
лямата сестра на Хриси 
подарява още един го-
блен, за да има мотивация 
да си раздвижи ръцете и 
да излезе от инвалидната 
количка. Днес, пет годи-
ни след операциите, тя има 
много гоблени, много ше-

вици, уникални сувенири 
от хартия, които спират 
дъха с прецизността си и 
вложеното сърце.“ 

Втората изложба ще е на 
художника Каньо Морянов 
– платна живопис и пана 
дърворезба. Тя ще бъде 
представена на 26 октом-
ври – когато е храмовият 
празник на църквата „Св. 
Димитър“ в селото – най-
старата в района.

„След него ще пока-
жем майсторките, стигнали 
до финала на националния 
конкурс за сувенири „Бул-
гарика», организиран от 
едноименната асоциация 
в рамките на най-голямото 
арт изложение в България - 
Международния панаир на 
занаятите и изкуствата“, 
съобщи още новият предсе-
дател на гурковското чита-
лище. Амбицията на насто-
ятелството е да представи в 
поредицата изложби всички 
талантливи хора на Гурково, 
така че тяхната сръчност да 
стане достояние на широка 
публика, съобщи корес-
пондентът на Радио Варна 
Албена Иванова.

13 – 19 септември, пл. „Сво-
бода“. „Освобождението на 
Добруджа 1916 – 1917 г.“ – екс-
позиция на открито /продъл-
жава/. Организатори: Община 
град Добрич и Регионален 
исторически музей – Добрич.

13 – 18 септември, Музей 
в Градски парк „Св. Георги“. 
„Освобождението на Доб-
руджа по време на Първата 
световна война 1916 – 1917 
г.“ – изложба /продължава/. 
Организатори: Регионален 
исторически музей – Добрич, 
Исторически музей – Тутра-
кан и РК „46-и пехотен Добри-

чки полк“ към НД „Традиция“.
13 – 18 септември, Дом-

паметник „Йордан Йовков“. 
„Граници и съдби“ – изложба 
/продължава/. Организатор: 
Регионален исторически му-
зей – Добрич.

13 – 18 септември, Худо-
жествена галерия – Добрич. 
Изложба на творбите от Пле-
нер „Хартия и цвят“ 2021 /
продължава/. Организатор: 
Художествена галерия – До-
брич.

13 – 17 септември, Регионал-
на библиотека „Дора Габе“. 
Библиотечна изложба по повод 

105 години от рождението на 
Роалд Дал – уелски писател 
хуморист /1941 – 1990/. Органи-
затор: Регионална библиотека 
„Дора Габе“.

13 – 15 септември, Реги-
онална библиотека „Дора 
Габе“. Библиотечни изложби 
/витрини/ по повод 100 г. от 
рождението на Станислав 
Лем /1921–2006/ – полски 
писател, творил в областта 
на научната фантастика, фи-
лософията и сатирата и 80 
години от рождението на Ста-
нислав Стратиев /1941–2000/ 

Комисията, избрана след 
решение на Общинския 
съвет за мандат 2019 – 
2023 г., проведе миналата 
седмица редовно засе-
дание за разглеждане на 
номинациите за почетен 
гражданин на Добрич за 
тази година. Единодушно 
деветчленната комисия ще 
предложи  на Общински 
съвет Добрич да одобри 
олимпийската шампионка 
Стойка Желязкова Кръсте-
ва и треньорът по бокс 
Стефан Петков Атанасов 
да бъдат удостоени със 
званието „Почетен граж-

данин на Добрич“ за 2021 
г. Предстои Общински съ-
вет град Добрич на свое-
то редовно заседание на 
21 септември да гласува 
предложенията с таен вот. 

Община град Добрич 
припомня, че номинация-
та на Стойка Кръстева е 
направена от Президен-
та на СК „БОКС“ Добрич 
Радослав Добрев, а на 
Стефан Атанасов от същия 
клуб, спортни деятели и 
граждани начело със Стой-
ка Кръстева. 

Паша Градешлиева 

Успешното представяне 
на талантливите певци на 
Студио „Сарандев“ при Мла-
дежки център – Добрич в 
национални и международ-
ни конкурси продължава. 
Този път с призови отличия 
те се завърнаха от град 
Силистра, където от 9-и до 
11-и септември се проведе 
III Национален конкурс за 
млади изпълнители на по-
пулярна песен „Дунавски 
звезди“. Голямата награда 
– ГРАН ПРИ бе грабната от 

Димитрина Германова, коя-
то отново очарова жури и 
публика с майсторско пеене 
и блестящо артистично при-
съствие. Студио „Сарандев“ 

завоюва още 6 награди: 
две първи, една втора, една 
трета, една четвърта и една 
шеста награда (в този фо-
рум се връчват отличия до 
6-то място). С първи награди 
са двата дуета - Денислава 
Димитрова и Мартин Стоя-
нов, и Димитрина Германова 
и Росен Петров. В трета въз-
растова група при индивиду-
алните изпълнители с втора 
награда е Мартин Стоянов, 
а с четвърта – Денисла-
ва Димитрова. В четвърта 
възрастова група с трета 
награда е Росен Петров, с 
шеста – Преслава Тодорова.

В конкурса „Дунавски 
звезди“ се връчва и награда 
за най-добър вокален педа-
гог, която тази година отиде 
при Елена Карабельова – во-
калният педагог на Студио 
„Сарандев“. Това е поредно 
признание за високото ниво 
на певческата школа на 
Младежки център - Добрич! 

Наградените получиха ос-
вен грамоти и призове, също 
и материални награди осигу-
рени от фирми спонсори.

Журито, оценяващо та-
лантливите участници до-
шли от цяла България, бе 
петчленно в състав: Петя 
Буюклиева (поп певица и 
председател на журито), 
Светослав Лобошки (ком-
позитор), Николай Текелиев 
(журналист и отговорник 
за подбор на участници за 
международни конкурси в 
чужбина), Деян Неделчев 
(певец) и Дивна (певица). 
Водещ бе Атанас Стоянов 
от БГ Радио.

Организатори на конкур-
са „Дунавски звезди“  са 
Община град Силистра и 
Йордан Марков – собстве-
ник и управител на Музикал-
на компания „Сенс Мюзик“.

Комедията „За снахи-
те и свекървите“ – дра-
матизация на Красимир 
Демиров,ще бъде предста-
вена на 20 и 21 септември 
от 19.00  часа в камерната 
зала на ДТ „Йордан Йов-
ков“. 

Пиеса? Не ! Просто си-
туация от живота на сна-
ха и свекърва. Легенди се 
разказват за конфликтите 
и пропастите между тях! 
И в основата на всичко е 
Той-синчето на мама,но 
вече женен за жена си! 
Боже-Боже!!!! Няма ли кой 

да ги помили тия двете...”За 
снахите и свекървите” е 
част от народните истории, 
събрани и режисирани от 
Красимир Демиров, с учас-
тието на актьорите Любов 
Николова,Татяна Христо-
ва, Филип Янев, Владимир 
Трендафилов, Георги Ге-
оргиев, Валентин Андреев-
Рафе, Васил Василев 

За информация и би-
лети: Билетен център на 
ДТ”Йордан Йовков” - гр. 
Добрич /от 9.00 до 18.00 
часа/ и на тел: 058/ 605 573 

– български драматург, беле-
трист, публицист. Организа-
тор: Регионална библиотека 
„Дора Габе“. 

14 септември, 19:00 ч., 
Драматичен театър „Йор-
дан Йовков“. Премиера на 
спектакъла „Големанов“ по 
Ст. Л. Костов. Организатор: 
Драматичен театър „Йордан 
Йовков“.

15 септември, 20:00 ч., 
Летен театър.  Концерт 
на група „Фондацията“                                                                                                                                     
Организатор: ЧИА. 

НДТ

Библиотеката предлага 
съдействие за електронното 
преброяване на населението 
и жилищния фонд. От 13 до 
17 септември 2021 г., граж-
даните на Добрич, които 
желаят да се преброят елек-
тронно, но нямат подходящо 
устройство или достъп до 
интернет, както и желаещи-
те да бъдат консултирани, 
могат да попълнят електрон-
ната преброителна карта в 

Информационния център на 
библиотеката при стриктно 
спазване на противоепиде-
мичните мерки.

Попълването на електрон-
ната преброителна карта из-
исква регистрация в сайта на 
Националния статистически 
институт, за която са необхо-
дими валиден e-mail адрес и 
валиден български документ 
за самоличност.

Галя МАРИНОВА

ОТНОВО ГРАН ПРИ ЗА ДИМИТРИНА 
ГЕРМАНОВА И ОЩЕ ПРИЗОВИ 
ОТЛИЧИЯ ЗА СТУДИО "САРАНДЕВ" 
В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

Елена Карабельова - най-добър во-
калният педагог

КУЛТУРНИ АКЦЕНТИ

"ГУРКОВЛИИ, МАЙСТОРЛИИ" ПРЕДСТАВЯ 
ЕДНО МЛАДО МОМИЧЕ, ПРЕОТКРИЛО 
СЕБЕ СИ СЛЕД ТРУДЕН ПЕРИОД

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "ДОРА 
ГАБЕ" СЪДЕЙСТВА НА ГРАЖДАНИТЕ 
ЗА ЕЛЕКТРОННОТО ПРЕБРОЯВАНЕ

ОЛИМПИЙСКАТА ШАМПИОНКА СТОЙКА 
КРЪСТЕВА И ТРЕНЬОРЪТ ПО БОКС СТЕФАН 
АТАНАСОВ ЩЕ БЪДАТ ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ПОЧЕТНИ 
ГРАЖДАНИН НА ДОБРИЧ ЗА 2021 ГОДИНА

"ЗА СНАХИТЕ И 
СВЕКЪРВИТЕ"
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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

МАЛКИ ОБЯВИ

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ПРОДАВАМ къща в село 
Малка Смолница с двор 
1500 кв.м. Цена 1500 лева. 
Тел. 0886 402379. 3-3

ПРОДАВАМ ЗЕМ. ЗЕМЯ 
в Генерал Тошево. Тел. 
0885 022 843. 2-3

В ЦЕНТЪРА НА ДОБРИЧ 
- давам квартира на уче-
ничка. Тел. 0886 848 454.

ПРОДАВАМ къща по ул. 
"Струма" /до градски парк/. 
Тел. 0888 38 5559. 2-10

ДАВАМ ПОД НАЕМ дву-
стаен,  полуобзаведен 
апартамент. Идеален цен-
тър, дългосрочно. тел.: 
0899991848 5-5

ПРОДАВАМ 4 дка дворно 
място в село Одринци, с 
500 кв.м. лозе, кладенец, 
овощни дървета, заграде-
но. Тел. 0899 887438. 19-20

ПРОДАВАМ дворно мяс-
то в с. Дропла, 1500 кв.м. 
Тел. 0885 103772. 2-5

ПРОДАВАМ къща с двор 
2650 кв.м в с. Ломница. 
Тел. 0897 029040.

ПРОДАВАМ къща с двор 
5810 кв.м в с. Богдан. Тел. 
0897 029040.

ПРОДАВА/ОТДАВА ПОД 
НАЕМ тристаен, тухла, 90 
кв. м, среден етаж. За кон-
такт:  0882449879 ск

ПРОДАВАМ място - 1200 
кв. м в село Рогачево - 
местността "Крушака"; тел. 
0899/192 666. дд

0889 569 326 ПРОДАВА 
обзаведена къща, 120 кв.м, 
200 кв.м дворно място, 
широк център. Без посред-
ник! дс

ПРОДАВАМ масивна 
къща 100 кв.м в с. Дъбрава 
с дворно място 1300 кв.м, 
в центъра. Цена по догова-
ряне. Тел. 885 103 772. 

*** ПРОДАВА СПЕШНО 
ГАРСОНИЕРА в кв. "Балик"  
блок 13. Цена 13000. Тел. 
0887 710 934.

ПРОДАВАМ тристаен 
апартамент на среден 
етаж в квартал "Югоизток", 
без посредник, тел. 823892  
/след 18 ч./

КУПУВА

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛ-
СКА земя в Ловешка и 

Плевенска области. Ку-
пува части от неразделе-
ни, неуредени и спорни 
имоти. Тел. 0886 733 429

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

КУПУВАМ ГАРСОНИЕ-
РА "Дружба" 2, "Дунави-
те" или Градски парк. 

КУПУВАМ зем. земя 
без посредник в с. Ляс-
ково или района. Тел. 
0888 385 559. в

ЗАМЕНЯМ

ЗАМЕНЯМ нова двуе-
тажна вила за земедел-
ска земя в с. Прилеп. 
Тел. 0888 479 584. дс

ПОД НАЕМ

ДАВАМ ГАРАЖ ПОД 
НАЕМ, ул. „Св.Св. Кирил и 
Методий“ N 38, за търгов-
ска цел. Тел.: 0898731112.

ДАВАМ под наем обза-
веден и функциониращ ма-
газин за хранителни стоки 
в центъра на с. Царевец. 
Тел. 0888 283 588

ДАВАМ ОБЗАВЕДЕНА 
квартира в центъра на 
Добрич за момиче - уче-
ничка. Тел. 0886 848454.

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

ТЪРСЯ ПОД НАЕМ га-
раж в център или широк 
център, подходящ за 
репетиции на рок група. 
Тел. 0899868151 или 0899 
115945.

УСЛУГИ

ВиК УСЛУГИ, ГАРАН-
ЦИЯ. Тел. 0885187183.

ПОСТАВЯНЕ на газов 
инжекцион с монтаж - 800 
лева. Тел. 0898 421941.

РАБОТА

ТЪРСЯ почасова рабо-
та. Тел. 0885 886115.   в

РАЗНИ

ПРОДАВАМ Шкода 
Фабия, 1.9, дизел. Тел.: 
0895 455 627. 3-10

ПРОДАВАМ пчелни отвод-
ки, 4 рамки, многокорпусни. 
Тел. 0888 867 206. 4-10

ПРОДАВАМ професио-
нални плетачни машини. 
Тел. 0888 38 55 59. в

Пълнен хляб за закуска

О Б Щ И Н А   К Р У Ш А Р И  
О Б Л А С Т   Д О Б Р И Ч
9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 

05771/ 2136, E-mail krushari@krushari.bg; 
site: www.krushari.bg

На основание на ЗОС и Наредба №7 на ОбС 
с.Крушари и Решение № 1/11 от 29.01.2021г. 

на ОбС с. Крушари.
О Б Я В А

І.Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 
имоти с НТП - пасище, мера от ОПФ във всички землища на 
Община Крушари за стопанската 2021/2022 година за срок от 
1(една) година в заседателната зала на административната сграда 
на Община Крушари както следва:

1. Първи публичен търг с тайно наддаване на 04.10.2021г. от 
10:00 часа.

2. Втори публичен търг с тайно наддаване на 11.10.2021г. от 
10:00 часа.

ІІ. Обект на търга са имоти от ОПФ с НТП – пасище, мера 
подробно описани в Приложение №1 публикувано на сайта на 
общината: www.krushari.bg

ІІІ.Депозитът в размер на 30% от началната тръжна цена се 
внася до 16:00 ч. на предходната дата на търга в касата на общи-
ната в брой или по банков път: 

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

На основание чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ и чл.14, ал.3 от Наредба 
№7 на ОбС с.Крушари на търга се допускат до участие собстве-
ници на пасищни селскостопански животни и на лица, които пое-
мат задължение да ги поддържат в добро земезелско и екологично 
състояние. Кандидатите, които участват в търга за повече от един 
имот представят платежен документ за внесен депозит за всеки 
имот поотделно. Не се допуска участие в търга за част от имот.

ІV.Наемателят се задължава при подписване на договора да 
внесе годишната наемна вноска, като представи на наемодателя 
оригинал или заверено копие на платежния документ.

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

VІ.Оглед на обекта на търга - всеки делничен ден в часовете от 
8:00-12:00 и 13:00-17:00. Допълнителна информация на телефон 
0887/429933.

VІI.Не се допускат до участие в търга физически и юридиче-
ски лица, които имат задължения към Община Крушари, както и 
свързаните с тях лица / по смисъла на Търговския закон /.

ОБЯВА
Управителният съвет на ЗК „Орлова могила“, село Орлова 

могила, община Добричка, област Добрич, вписана в Търговски 
регистър с ЕИК 834019015, на основание чл. 16, ал.3, т.2 от ЗК и 
член 26 /1/ от Устава на кооперацията, свиква своите членове на:

ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ,
Което ще се проведе на 30.09.2021 година, от 8.30 часа, 

в стопанския двор на кооперацията на село Орлова могила, 
при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане и освобождаване на член-кооператори
2. Отчетен доклад за дейността на Управителния съвет за 

2020 година
3. Отчетен доклад за дейността на КС за 2020 година
4. Приемане на ГФО за 2020 година
При липса на кворум, на основание чл. 17, ал. 2 от ЗК, 

събранието ще се проведе същия ден, на същото място, при 
същия дневен ред, един час по-късно.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Покана 
за публично обсъждане на актуализация на 
бюджета на Община град Добрич за 2021 г. 

На основание чл. 84, ал. 6 и чл. 124, ал. 1 от Закона 
за публичните финанси, кметът на Община град Добрич 
Йордан Йорданов кани местната общност да участва в 
публично обсъждане на предложение за актуализация на 
бюджета на Община град Добрич за 2021 г. 

Публичното  обсъждане ще се проведе на 20.09.2021 г. 
от 15.00 часа в Община град Добрич – Голяма заседателна 
зала – етаж 2 и неприсъствено чрез платформа WEBEX за 
видеоконферентна връзка, отговаряща на изискванията 
за мрежова информационна сигурност. Чрез посочения 
линк https://dobrich.webex.com/meet/webex имате две 
възможности да се включите онлайн. Можете да свалите 
приложението WEBEX и да се включите в платформата 
чрез него или да влезете директно през браузъра, който 
ползвате. Необходимо е да въведете име и email.

Становища и предложения за актуализацията на бюдже-
та на Община град Добрич за 2021 г. могат да се пред-
ставят в деловодството на Община град Добрич или на 
електронен адрес priemna@dobrich.bg, както и на телефон 
058/600 416 и 058/600 001, вътрешен 258, до 17:00 часа 
на 20.09.2021 г. 

За постъпилите становища и предложения от публич-
ното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще 
бъде публикуван на интернет страницата на Община град 
Добрич и ще се приложи към проекта за актуализация на 
общинския бюджет при внасянето му за разглеждане от 
Общински съвет.

С материала за публичното обсъждане можете да се 
запознаете на интернет страницата на Община град До-
брич – www.dobrich.bg  

Продукти:
1 хляб
125 г масло
1/8 ч. ч. зехтин
1/4 глава кромид
2-3 скилидки чесън
1 с. л. маково семе
2-3 стръка магданоз
340 г кашкавал
Начин на приготвяне:
1. Загрейте фурната до 

180 градуса.
2. Нарежете прорези 

в хляба на кръст, без да 
стигате до долната кора. 
Трябва да се получи ре-
шетка от ромбове.

3. Сложете маслото в тенджерка и го оставете на котлона да 
се разтопи. 4. Междувременно нарежете на ситно лука и чесъна. 
Смесете ги в купа със зехтина и маковото семе. Прибавете разто-
пеното масло и предварително наситнения магданоз. Разбъркайте.

5. С чаена лъжичка насипете сместа в процепите и върху хляба.
6. Настържете кашкавала и го разпределете в процепите, като 

леко ги разширявате с пръсти.
Завийте хляба с алуминиево фолио и добре намачкайте отво-

рените краища, за да не изтече пълнежът.
7. Сложете във фурната и печете 15-20 минути. Свалете фо-

лиото, поставете хляба в тавичка, застлана с хартия за печене 
и печете още 10 минути или докато кашкавалът се разтопи и 
започне да се точи.



ndt@dobrich.net

Брой 70 (6504) 14 септември 2021 г. ПЪРВИ ЧАСТЕН ОБЛАСТЕН ВСЕКИДНЕВНИКwww.ndt1.com
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ОВЕН - Откривате възможности, които 
бихте могли да използвате. Ще ви е необ-
ходим силен съюзник, но за вас едва ли 
ще е проблем да го откриете. 

ТЕЛЕЦ - Желанието да си починете от 
работа и суетата стои над всичко друго. 
Избягвайте конфликтите и не упреквайте 
никого, и вие имате принос за взаимоотно-
шенията, които имате с околните. 

БЛИЗНАЦИ - След емоционалните съби-
тия от последните дни е възможно да се 
почувствате преуморени. Запазете духа си 
бодър и споделете деня си с любими хора. 

РАК - Постепенно навлизате в желания 
ритъм и успявате да се справите с предиз-
викателствата, с които сте се заели. Опи-
тът ви помага да стоите здраво стъпили 
на земята и да не се главозамайвате от 
немислимите доскоро успехи. 

ЛЪВ - Изпитвате желания, свързани с 
промяна на обстановката. Може би има 
натрупана умора и единствено ново и 
вълнуващо чувство би ви спасило от ат-
мосферата около вас. 

ДЕВА - Ако не разпределите правилно 
времето си е твърде възможно да останете 
неудовлетворени от себе си и от свърше-
ното през деня. Едва ли ще успеете да 
направите всичко, което ви се иска, затова 
просто си дайте и друга възможност.

ВЕЗНИ - От позицията на времето раз-
бирате, че чувствата и желанията, които 
изпитвате към една определена личност, 
не само че не намаляват, но стават все 
по-силни.

СКОРПИОН - Непредвидени ситуации 
могат да объркат програмата ви, но не сте 
застрашени от нищо непоправимо. Ако сте 
забравили усмивката в къщи ще ви бъде 
по-трудно, но имате шанс да се поправите. 

СТРЕЛЕЦ - Нещо ще се случи и то ще 
провокира пъргавата ви мисъл и реак-
ции. Не правете нищо, което може да ви 
компрометира, запазете името си чисто и 
занапред да сте доволни от свършеното 
днес.

КОЗИРОГ - Възможно е днес да не се 
оправдаят очакванията ви за нещо важно 
за вас. Въпреки това обаче намерете 
начин да оползотворите времето си и да 
останете доволни от свършеното. 

ВОДОЛЕЙ - Предпочитате днес да сте 
сред семейството си. Имате нужда от по-
чивка и едва ли ще се намери по подходящ 
момент от този да се разтоварите. 

РИБИ - През този ден работоспособ-
ността ви едва ли ще е много висока, но 
затова пък настроението ви е прекрасно. 
С присъщото си чувство за хумор забавля-
вате околните и предразполагате хората 
към себе си.

- Такава жега е, че някои звънят на бившите си, за да почувстват малко 
хлад! - Мариана от Рилци, но не тази, за която си мислите.

СВЕТСКА 
КЛЮКА

СТРАНАТА, В КОЯТО ГОДИНАТА ПРОДЪЛЖАВА 13 МЕСЕЦА

ХОРОСКОП НА НДТ

Годината в Етиопия продъл-
жава 13 месеца. И не само 
това – етиопският календар 
изостава от западния кален-

дар със седем години и осем 
месеца, което прави събота 

началото на 2014 г., съобщи 
Би Би Си.

Това е така, защото кален-
дарът изчислява годината на 

раждане на Исус Христос по 
различен начин. Когато като-

ЧЕСТИТ ИМЕН ДЕН 
казваме  днес  на : 
Кръстьо, Кръстина, 
Кръстил, Кръстила, 
Кръстилена, Кръсте-
на, Кръстан, Кръста-
на, Къна, Кънчо, Став-
ри, които празнуват 
на големия празник 
Кръстовден! Нека са 
здрави, нека правят 
Добро и Добро да им 
се връща! 

РОЖДЕНИК утре е 
Веселин Колев, а ние 
от НДТ от днес му же-
лаем здраве и успехи 
във всичките му добри 
начинания! 

лическата църква въвежда из-
числението си през 500 г. сл. 
Хр., Етиопската православна 
църква не го прави.

Така че новата година се 
пада на 11 септември, или 12 

септември, ако е високосна 
година.

За разлика от децата, които 
растат в другите страни, ети-
опските младежи няма нужда 
да учат рими, за да запомнят 
колко дни има всеки месец.

Етиопия е просто: всеки от 
12-те месеца има 30 дни, а 13 
-ият – последният от година-
та – има пет или шест дни, в 
зависимост от това дали е 
високосна година.

Времето също се отчита по 
различен начин, като денят 
е разделен на два 12-часови 
пояса, започващи от 06:00, 
което прави и обяд, и полу-
нощ 06:00 часа по етиопско 
време.

Така че ако се уговорите с 
някой да се срещнете в Адис 
Абеба в 10 часа на чаша кафе 
– Етиопия все пак е родното 
място на арабиката – не се 
изненадвайте, ако се окаже, 
че срещата е в 16:00.

Етиопия също така е един-
ствената африканска държа-
ва, която не е колонизирана. 
Италия се опитва да нахлуе в 
Етиопия или Абисиния, както 
страната е известна през 
1895 г., когато европейските 
сили си поделят африканския 
континент – но Италия претър-
пява унизително поражение.

Италия успява да колони-
зира съседна Еритрея, след 
като италианска корабна ком-
пания купува пристанище 
Асаб на Червено море. Обър-
кването, последвано от смър-
тта през 1889 г. на етиопския 
император Йоханес IV, поз-
волява на Италия да окупира 
планините по крайбрежието.

Но няколко години по-къс-
но, когато Италия се опитва 
да навлезе по-навътре в Ети-
опия, тя е победена в битката 
при Адва. Четири бригади от 
италиански войски са прео-
долени за броени часове на 
1 март 1896 г. от етиопци, 
служещи на император Ме-
нелик II.

Италия е принудена да по-
дпише договор за признаване 
на независимостта на Етио-
пия, въпреки че десетилетия 
по-късно фашисткият лидер 
Бенито Мусолини го наруша-
ва, окупирайки страната в 
продължение на пет години.

Един от наследниците на 
Менелик – император Хайле 
Селасие, се възползва от по-
бедата над италианците, като 
настоява за създаването на 
Организацията на африкан-
ското единство (ОАЕ), днес 
наричано “Африкански съюз”, 
чието седалище е в столицата 
на Етиопия, Адис Абеба.

За много етиопци Ковчегът 
на завета, който съдържа две-
те плочи с десетте заповеди, 
за които Библията казва, че 
са дадени на Мойсей от Бог, 
не е загубен.

Етиопската православна 
църква казва, че ковчегът е 
под постоянна охрана на те-

риторията на църквата “Дева 
Мария Ционска” в Аксум, 
където никой няма право да 
го вижда.

Традицията гласи, че църк-
вата притежава тази ценна 
реликва благодарение на Са-
вската кралица, чието съ-

ществуване може да бъде 
оспорвано от историците, но 
като цяло не от етиопците.

Те вярват, че около 950 г. 
пр. Н. Е. царицата е пътувала 
от Аксум до Йерусалим, за да 
посети цар Соломон и да на-
учи повече за всеизвестната 
му мъдрост.

Историята за нейното пъ-
туване и сближаване със Со-
ломон е подробно описана в 
епоса Кебра Нагаст (Слава на 

царете) – етиопско литератур-
но произведение, написано на 
езика Геез през 14 век. https://
www.vesti.bg

Етиопия е държава в Източ-
на Африка, разположена във 
вътрешността на Африкан-
ския рог. Етиопия е втората 

по население държава в Аф-
рика със 111 386 391 души и е 
десетата по големина с площ 
от 1 100 000 квадратни кило-
метра. Столица е Адис Абеба.
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