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Всеки ден с 
по-добрия 
вестник!

Започналото от запад уве-
личение на облачността ще 
обхване цялата страна и на 
много места ще има крат-
котрайни валежи от дъжд, 
около и след обяд на места 
с гръмотевици. Ще духа слаб 
до умерен вятър, в Източна 
България от югоизток, в за-
падната половина от страната 
отначало от югозапад, след 
обяд от северозапад. Мак-
сималните температури ще 
бъдат между 13 и 18, по-ниски 
по Черноморието, в София – 
около 14.

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

РАДОСТИНА ЕНЧЕВА Е 
ПРЕИЗБРАНА ЗА ДИРЕКТОР 
НА ИСТОРИЧЕСКИЯ
МУЗЕЙ В БАЛЧИК 

ОТНОВО ОСКВЕРНИХА 
ПАМЕТНИКА НА 
СЪВЕТСКАТА АРМИЯ 
В ГРАДСКИЯ ПАРК 

ДВЕ ХАРАКТЕРНИ 
ОСОБЕНОСТИ НА 
НОВИЯ БЮДЖЕТНА 
ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

На стр. 3

На стр . 4

На стр.  4

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ И ПРЕВРЪЩАНЕ 
НА ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН В РАЗПОЗНАВАЕМА 
ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВЕНА ХРАНА

На стр. 3

На стр. 4

"ДИШАЙ, ДОБРУДЖА!" 
СЪБИРА ЛЕТНИ ОБЛЕКЛА 
ЗА БЕЖАНЦИТЕ В БАЛЧИК

ВРЕМЕТО

Уважаеми здравни 
работници!

За мен е привилегия да Ви поздравя с 
професионалния празник на здравните 
работници, който отбелязваме в Световния 
ден на здравето – 7 април.

Несъмнено на този ден ние изразяваме 
благодарност и признателност към всички 
здравни работници, които се грижат за 
нашето здраве.

Грижата за човешкия живот е висша форма на благород-
ство, защото всеки един от нас е имал нужда от здравно 
лечение и здравни препоръки.

Вашите ежедневни грижи са израз на високоотговорна 
мисия, която сте приели като свое професионално верую.

Затова Деня на здравния работник е още един повод да 
засвидетелстваме нашето уважение и съпричастност към 
Вас и Вашата професия.

Да си здравен работник в днешно време изисква освен 
професионализъм и силна личностна мотивация, защото 
времената са предизвикателства за всички ни.

Искрено се надявам, че ние гражданите осъзнаваме 
необходимостта да бъдете ценени и да носите удовлет-
вореност за изпълнен професионален и граждански дълг.

Бъдете здрави, нови хоризонти за успешна реализация 
и житейско щастие.

Нека дните Ви бъдат изпълнени с радост, споделеност 
и съзидание!

Честит празник!
С уважение, Йордан Йорданов,

кмет на Община град Добрич



ПЪРВИ ЧАСТЕН ОБЛАСТЕН ВСЕКИДНЕВНИК 2ndt@dobrich.net

Брой 27 (6560)��� http://www.ndt1.com/

7 април 2022 г.

Висше училище по
мениджмънт проведе
в Добрич две последо-
вателни събития, фо-
кусирани върху въз-
можностите за насър-
чаване на местното
развитие, чрез пълно-
ценно възползване от
предимствата и уни-
калните характеристи-
ки на традиционните
селскостопански про-
дукти и храни. Мероприяти-
ята се проведоха в рамки-
те на проект LOC FOOD
"Местно развитие и трансг-
ранично сътрудничество за
промотиране на традицион-
ни селскостопански продук-
ти и храни", който се осъ-
ществява по Съвместната
оперативна програма за
трансгранично сътрудничес-
тво по Европейски инстру-
мент за съседство "Черно-
морски басейн 2014-2020".

На 30 и 31 март 2022 г. се
проведе двудневно обуче-
ние на земеделски произ-
водители и заинтересовани
страни където се обсъдиха
възможностите и действия-
та по превръщане на Доб-
руджа и черноморския ре-
гион в дестинация на качес-
твена и вкусна храна. Учас-
тващите над 30 лица бяха
въведени в тематиката за
Европейските знаци за ка-
чество на храни и напитки,
с което се осигурява защи-
та на наименованията на
определени продукти, за да
се популяризират техните
уникални характеристики,
свързани с географския им
произход и традиционните
умения, използвани при
тяхното производство. Това
са така наречените географ-

САМО ПУНКТОВЕТЕ В
РУ ШАБЛА И ГКПП
ДУРАНКУЛАК ОСТАВАТ
НА ДЕНОНОЩЕН
РЕЖИМ НА РАБОТА

Само функциониращите
пунктове за временна за-
щита на разселени лица от
Украйна в РУ Шабла и
ГКПП Дуранкулак остават
на денонощен режим на ра-
бота, съобщават от ОД на
МВР Добрич. Останалите
пунктове в сградите на ОД-
МВР Добрич, РУ Албена, РУ

НОВ МАГАЗИН В СЕЛО КОТЛЕНЦИ
    В село Котленци  бе-

ше отворен нов магазин. В
продължение на една годи-
на жителите на селото па-
заруваха стоки от първа не-
обходимост  от подвижен
магазин. Намериха се два-
ма  млади ентусиасти да за-
купят сградата. Със собст-
вен труд те  реновираха
магазина, заредиха го доб-
ре със стока и така се осъ-
ществи мечтата на хората
да има  в селото магазин,
откъдето да си пазаруват.
По повод откриването  на
магазина Група за изворен
фолклор при НЧ "Йордан
Йовков"-1941г. организира
малък празник за жители-
те. Собствениците на сгра-
дата Деси и Валентин  бяха
поздравени от  кметския на-
местник на населеното мяс-
то Цветанка Георгиева, ко-
ято им пожела здраве и
късмет и им подари икона
на Николай Чудотворец -
закрилник на моретата,
банкерите и търговците.
Председателят на Читалищ-
ното настоятелство Тодор-
ка Атанасова им подари
дървото на   парите, като
им пожела здраве, да се
множат парите и  да са
много щастливи.  Самодей-

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МЕСТНО
РАЗВИТИЕ И ПРЕВРЪЩАНЕ НА
ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН В
РАЗПОЗНАВАЕМА ТУРИСТИЧЕСКА
ДЕСТИНАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВЕНА
ХРАНА

ВСЕ ПОВЕЧЕ ДОМАКИНСТВА
ИСКАТ ДА СЕ ТОПЛЯТ С ДЪРВА

Балчик, РУ Ген. Тошево, РУ
Каварна, преминават от де-
нонощен в нормален режим
на работа. Те ще работят и
в почивните дни - събота и
неделя, с нормално работ-
но време.

Пунктът в РУ Тервел ще
работи само в делнични
дни.                          НДТ

Директорите на горските
и ловни стопанства на те-
риторията на СИДП продъл-
жават срещите с кметовете
на населени места, за да
може по-бързо да бъдат
направени списъци на же-
лаещите да получат дърва
за огрев за отоплителен се-
зон 2022/2023. Това стана
ясно по време на събиране
на директорите на терито-
риални поделения от облас-
тите Търговище и Шумен с
ръководството на предпри-
ятието и членовете на УС.
От стопанствата отчитат, че
до сега са получени незна-
чителен брой списъци и
индивидуални заявки, които
са удовлетворени веднага. В
момента всички поделения
разполагат с дърва за огрев
и от ръководството на пред-
приятието призовават хора-
та да не чакат есента, а сега
да заявят нужните им коли-
чества. Според директорите
на стопанствата много от хо-
рата, които се топлят с дър-
ва по селата са с ниски до-
ходи и чакат да получат вау-
черите си от социалните
служби. За съжаление сред-
ствата се изплащат през
септември, а по това време

започват да се завръщат и
работещите в страни от ЕС,
което води до натрупване на
много заявки и удовлетворя-
ването им  в срок е трудно.
Ръководителите на поделени-
ята посочиха още, че заради
поскъпването на газта се
увеличават домакинствата,
които отново избират да се
отопляват с дърва.

Председателят на УС на
СИДП Веселин Пенчев по-
съветва хората от Северо-
изтока да си набавят дърва
сега, а не да чакат първите

студени дни. Той обясни, че
цената на която се предла-
гат дървата за огрев от сто-
панствата и тази в складо-
вете по чл. 206 от ЗГ ще бъ-
де една и съща и няма за-
що да се чака откриването
на складовете. Към момен-
та пространствения кубик в
18 подразделения на пред-
приятието е средно 55 лева
без ДДС от временен склад
в гората, а наетият транс-
порт е 25-27 лв. на прост-
ранствен кубик без ДДС.

     Татяна ДИМИТРОВА

ците представиха кратка ху-
мористична програма. Сти-
хотворението "Мечтата" бе-
ше поднесено от Д.Марков

ски означения за произход
на храни и напитки - "геог-
рафско указание" (ГУ), "за-
щитено наименование за
произход" (ЗНП) и "храни с
традиционно специфичен
характер" (ХТСХ), които мо-
гат да бъдат успешно изпол-
звани за повишаване дохо-
дите на производителите, но
също така за местен иконо-
мически и социален растеж.
Разяснени бяха механизми-
те за тяхната защита, попу-
ляризиране и маркетиране
на международния пазар.
Присъстващите се включи-
ха и в идентифицирането на
местни храни с потенциал
за международна слава и
дискутираха ползите от при-
добиването на сертификати
за качество на база реал-
ните примери на фермерс-
ките пазари и продукти, ве-
че използващи защитено на-
именование за произход.

Над 20 участника се вклю-
чиха в информационен ден
на 1 април, предназначен за
публични власти и заинте-
ресовани лица. Разгледа се
потенциала за отличаване
на българската гастрономия
като се представи политики-
те на страната ни в тази по-
сока и по-конкретно схеми-
те и стимулите, предвидени

в рамките на Стратегическия
план за развитие на земеде-
лието и селските райони за
периода 2023 - 2027. Събитие-
то представи и гледните точ-
ки на сертифициращите орга-
ни и производители относно
изискванията и предизвика-
телствата по придобиването
на знаците за качество на зе-
меделските продукти и тради-
ционните храни.

Проектът LOC FOOD е
съвместна инициатива на
Министерство на вътреш-
ните работи на Република
Гърция (водещ партньор),
Висше училище по мени-
джмънт (България), Меж-
дународен елински уни-
верситет, Солун (Гърция),
Университет "Dunarea de
Jos"  -  Галац (Румъния) ,
Одеска национална акаде-
мия по хранителни техно-
логии (Украйна) и Асоциа-
ция за развитие на туризма
(Молдова). Той е стартира
месец юни 2020 г. и ще се
реализира в рамките на 24
месеца. Предвидено е из-
пълнението на интегриран
комплекс от дейности за
проучване, разработване и
популяризиране на инстру-
менти за промотиране на
традиционни селскостопан-
ски продукти и храни от
Черноморския регион.

Цялата информация за
проекта, издадените бюлети-
ни и предстоящи събития мо-
гат да се прочетат на след-
ната интернет страница:
https://bit.ly/3LHhDQj и https:/
/ w w w . f a c e b o o k . c o m /
LocFoodBulgaria.

Областен информацио-
нен център - Добрич

ЛИТЕРАТУРНА ВЕЧЕР
На 20 април във фоайето

на библиотека "Дора Габе",
от 17.00 ч., ще се състои ли-
тературна вечер на Славян-
ско дружество Добрич. Ще
бъдат презентирани послед-
ните две брошури на Дияна
Василева "Малката цветар-
ка", която е приказка за въз-
растни и "Шефът на крадци-
те" - крими разказ. Ще бъде
представена и дебютната

стихосбирка "Звезден дъжд
" от Надя Василева /69 год./
, с редактор Дияна Василе-
ва. Вечерта ще премине под
наслов "Не бързайте да ос-
тарявате" и "Красотата ще
спаси света". Канят се всич-
ки ,които имат афинитет към
съвременното литературно
творчество. Всеки, който
желае, ще може да получи
автограф от авторките.

написано от него. Извиха се
кръшни хора. По лицата на
хората се четеше радост и
задоволство.

Фирма АлексОК ЕООД -
гр.Велико Търново

набира шофьори с категория Е,  за курсове
от България до Европа и обратно.

Високо възнаграждение. Тел.0893068537
www.alexok.com

ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ
ИНВЕСТИЦИИ В
НЕФИНАНСОВИЯ
СЕКТОР КЪМ
31.12.2020 В ОБЛАСТТА

Преките чуждестранни
инвестиции (ПЧИ) в предп-
риятията от нефинансовия
сектор в област Добрич към
31.12.2020 г. възлизат на 369.2
млн. евро, което е с 26.5%
повече в сравнение с 2019
година. Техният дял в общия
размер на направените чуж-
дестранни инвестиции в
страната е 1.4% и съответно
16.4% от ПЧИ в рамките на
Североизточен район.

През 2020 г. най-голям е
обемът на направените пре-
ки чуждестранни инвестиции
в промишления сектор - 300.0
млн. евро, или с 34.7% пове-
че в сравнение с 2019 годи-
на. В отрасъл "Операции с
недвижими имоти" ПЧИ са

42.6 млн. евро, или с 3.8% по-
малко в сравнение с пред-
ходната година.  Тези две
дейности заедно формират
92.8% от общия обем на пре-
ките чуждестранни инвести-
ции, а относителният им дял
нараства общо с 1.3 пункта
спрямо 2019 година.

И през 2020 г. с най-голям
обем на направените преки
чуждестранни инвестиции е
община Каварна - 194.7 млн.
евро, следвана от община
Добрич-град - 68.0 млн. ев-
ро. Двете общини заедно
формират 71.2% от общия
обем на ПЧИ в областта, а
относителният им дял нама-
лява общо със 17.0 пункта
спрямо предходната година.
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СДРУЖЕНИЕТО "ЗАЕДНО ПРАВИМ
ДОБРИНИ" ОЧАКВА ДАРИТЕЛИ ЗА
КУПУВАНЕТО НА ОПЕРАЦИОННА
МАСА ЗА МБАЛ-ДОБРИЧ

ДВЕ ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ
НА НОВИЯ БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА
ТЕРВЕЛ

Проектът за бюджет на
общината за настоящата
2022 г. бе внесен в Общин-
ски съвет на 31 март тази
година. Предстои да бъде
разгледан на заседание ,
което е планирано за 14 ап-
рил. Тази година бюджетът
на всички общини се със-
тавя и приема по-късно от
обичайните за това сроко-
ве, поради отлагане прие-
мането на Закона за дър-
жавния бюджет  от Народ-
ното събрание. Това закъс-
нение има своето значение
и се отразява на дейността
на общината. Засяга се ос-
новно инвестиционната
програма. Обектите, които
общините изпълняват пре-
минават през създаване,
обявяване и провеждане на
обществени поръчки,
сключване на договори, из-
пълнение , отчитане, разп-
лащане. В години с нормал-
ни срокове в бюджетния ка-
лендар, общините разпола-
гат с 10 месеца за този ци-
къл от дейности, който се
извършва за всеки от обек-
тите. В условията на насто-
ящата година, времето за
работа по капиталовата
програма е още по-малко.
За да се коригира в извес-
тна степен този недостатък
в изпълнението на бюдже-
та , Община Тервел предп-
рие стартиране на възлага-
телния процес за определе-
ни обекти при условията на
специфична норма в зако-
на за обществените поръч-
ки, която позволява обявя-
ване на поръчка без осигу-
рено финансиране. Така
строителните работи за ня-
кои от обектите ще започ-
нат веднага след приемане
на бюджета, с който ще бъ-
де осигурено финансиране-
то им.

Друга особеност на таз-
годишния бюджет е , че в
него има два различни по
своите показатели периоди.
Първият период е от 1 яну-
ари до 31 март 2022 г. , а
вторият - от 1 април до
31.12.2022 г. През първия пе-
риод всички делегирани от
държавата дейности - детс-
ки градини, училища, чита-
лища, дом за стари хора,
общинска администрация и
др. получават от държавния
бюджет издръжка по стан-
дарт, който е с непроменен
размер спрямо този за
2021 година. Заплатите на
заетите в тези дейности съ-
що остават без промяна
спрямо 2021 г. до края на
март т.г.. За съжаление съ-
щото не може да се каже
по отношение на издръжка-
та на общинските звена, ко-
ято следва темповете на
увеличената издръжка на
живота във всички аспекти.
Така  бюджетът на община-
та , още при приемането си,
се оказва ограничаващ ра-
ботата за първото тримесе-
чие. За втория бюджетен
период  (от 1 април до края
на годината) държавната
издръжка е по увеличени
стандарти , като най-малко
( едва 1,7 %) е увеличение-
то за общинска админист-
рация. Въпреки това, с ог-
лед на поскъпването на жи-
вота, в бюджета е планира-
но  увеличение на заплати-
те на всички заети в адми-
нистрацията и общинските
звена с 10 % , считано от 1
април, а за сферата на об-
разованието - съгласно спе-
цифичната нормативна
уредба. Отпадането на так-

сите за детските градини и
ясли по никакъв начин не
променя нещо в Община
Тервел, тъй като тук детс-
ките градини и ясли са без-
платни за родителите от
2020 година.

БЮДЖЕТНА РАМКА
Планираната бюджетна

рамка е 19 223 хил.лева и
надхвърля отчета на бюдже-
та на общината за предход-
ната година с 1 199 хил. ле-
ва.Реалистично и близо до
нивата на събраните през
2021 г. са планирани данъч-
ните и неданъчните прихо-
ди. От местни данъци и так-
си общината очаква да съ-
бере около 3 400 х.лв. Уве-
личена е субсидията за
всички делегирани от дър-
жавата дейности. Сумарно
за тях са предвидени 10 214
х.лв. държавна издръжка,
която е с 667 х. повече от
миналата година. Тук тряб-
ва да се отбележи, че тази
издръжка не е достатъчна
за функционирането им. За
делегираните от държавата
дейности, сред които са
детските градини, детските
ясли, домът за стари хора ,
общинска администрация,
читалищата и др., община-
та заделя и от собствените
си приходи, т.е. от събра-
ните местни данъци и такси
и от общата изравнителна
субсидия, която получава от
държавата. За дофинанси-
ране на държавните дейнос-
ти общината е разчела 582
х.лв. в бюджета си, а за из-
цяло местни дейности  ( до-
машни патронажи, общинс-
ки съвет, улично осветле-
ние, издръжка на детски
градини и център за подк-
репа на личностно разви-
тие, клубове на пенсионера,
субсидиране на медицинс-
ки център , спортни клубо-
ве и бази и др.) , общината
планира да разходва общо
7 664 х.лв., в т.ч. са и капи-
таловите разходи.

Общата изравнителна
субсидия за 2022 г. е  1879,4
хил.лв. и има ръст от 405,4
хил.лв. спрямо миналого-
дишната. Също увеличени
от държавата са и средст-
вата за капиталови разхо-
ди - 1168 х.лв. за тази годи-
на спрямо 881 х.лв. за ми-
налата.

ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИН-
ВЕСТИЦИОННАТА ПРОГ-
РАМА

Общината продължава
работата си по няколко пре-
ходни обекта - довършване
на ремонта на улица в с.Но-
ва Камена, за която бе под-
менен и водопровод, изг-
раждане на ритуален дом в
с.Зърнево - изцяло финан-
сиран с постановление на
Министерски съвет , довър-
шване на спортна площад-
ка в училището в с.Нова Ка-
мена - изцяло финансиран
от стратегията на МИГ Тер-
вел-Крушари и ремонт на

Сдружението "Заедно пра-
вим добрини" търси добро-
волци в благотворителна
кампания и очаква дарите-
ли на пластмасови капачки
и жълти стотинки за купува-
нето на операционна маса
за Многопрофилната болни-
ца за активно лечение
(МБАЛ) в Добрич, съобщи
кореспондентът на БТА
Юлия Христова. Акцията ще
се състои на площад "Сво-
бода" на 28 май, между 10:00
и 15:00 часа, каза Димитри-
на Младенова от сдружени-
ето. Операционната маса,
за която трябва да се оси-
гурят около 40 000-50 000 ле-
ва, ще бъде предоставена
на родилното отделение.
Сдружението събира пласт-
масови капачки и в метал-
ни съоръжения под форма-
та на ябълки, които са пос-
тавени в района на зоопар-
ка, край училища и големи
магазини в Добрич. Специ-
алният ден за предаване на
употребявани капачки от бу-
тилки ще бъде и празник за

децата със забавни игри на
площада.

При последната кампания
на сдружението през 2021 г.
за купуване на трансдюсер
за детското отделение в
МБАЛ бяха събрани 4,5 то-
на пластмасови капачки. В
предстоящата акция също
очакваме голямо количест-
во суровина за рециклира-
не, затова сдружението тър-
си и доброволци, които да
помогнат при пренасянето
на капачките до склада, до-
бави Милена Савова от "За-

фасади и частичен вътре-
шен ремонт на СУ "Йордан
Йовков" -  също изцяло фи-
нансиран с постановление
на Министерски съвет. За
обекта в с.Нова Камена ра-
ботата ще продължи с на-
чалото на строителния се-
зон, а за ритуалния дом в
с.Зърнево се работи по до-
вършителните работи. Про-
ведоха се и обществени по-
ръчки за обзавеждането  и
оборудването му.Ремонтът
на СУ също се извършва в
момента.

Новите проекти, за които
вече е минало одобрение и
имаме договори за финан-
сиране са два - основен ре-
монт на ритуалния дом в
гр.Тервел (Красива Бълга-
рия) и обзавеждане и обо-
рудване на домашния соци-
ален патронаж в гр.Тервел
- допълване ( Фонд"Социал-
на закрила). За тях вече са
обявени и обществените по-
ръчки. Работи се и по про-
ект "Патронажна грижа +  в
Община Тервел" , по който
ще се изгради сектор за
изолация и ще се закупят 8
лаптопа за нуждите на До-
ма за стари хора.Имаме три
проекта в етап на оценка в
Държавен фонд "Земеде-
лие". Разполагаме с готови
технически проекти за три
участъка от общински пъти-
ща и  за изграждане на ули-
ци в два новообразувани
квартала в гр.Тервел. С тях
общината ще може да кан-
дидатства по предстоящи
програми за финансиране
на общинска инфраструкту-
ра.  В поименния списък на
капиталовите разходи за
тази година са включени
следните обекти: преуст-
ройство на част от бивше
рентгеново отделение за
общинска аптека, ремонти
на участъци от улици в се-
лата Божан, Жегларци, Ба-
лик, Зърнево, Орляк, из-
кърпване на дупки , вкл. и
от ВиК аварии в Тервел,
Ангеларий, Бонево и Гла-
ванци. Включени са също
основни ремонти на алеи
в гробищния парк и в град-
ския парк на гр.Тервел, ог-
раждане на гробищни пар-
кове в села на общината и
ремонти на чешми за об-
ществено ползване.Пред-
виждат се и дребни ремон-
ти и доставка на обзавеж-
дане в някои кметства. Ще
се прави общинска перал-
ня  в освободени помеще-
ния в детската градина в
с.Безмер (изискване на
Министерство на здравео-
пазването) , ще се закупу-
ва още един автомобил за
разнос на храна и храни-
телни продукти, ще се до-
пълва оборудване за каст-
рене на високи дървета.
Ще се изкърпи и дворът на
бившата болница, в която
сега са поместени всички
лечебни заведения.

ТРУДОВА БОРСА В СФЕРАТА НА
ТУРИЗМА В МЛАДЕЖКИЯ ЦЕНТЪР

Днес в сградата на Мла-
дежкия център в Добрич от-
ново ще се проведе Специ-
ализирана трудова борса в
сферата на туризма. Присъс-
тващите ще имат възможност
да се срещнат пряко с рабо-
тодателите в сферата на ту-
ризма, ресторантьорството и
хотелиерството. Борсата ще
започне в 10 часа във фоа-

йето на Младежкия център.
В Специализираната бор-

са ще участва и Областен ин-
формационен център - Доб-
рич, по покана на Дирекция
"Бюро по труда" - Добрич.

По време на изнесената
приемна всички заинтере-
совани ще могат да се ин-
формират за възможности-
те, които предоставят евро-

едно правим добрини".
С благотворителните жес-

тове на граждани досега сд-
ружението е купило и два
монитора за пациенти, ро-
дилно легло и видеоларин-
госкоп за болницата, каза
Йоанна Койчева, която съ-
що е сред инициаторите на
добрините. Младите жени,
които работят извън сфера-
та на здравеопазването, се
запознали покрай събира-
нето на пластмасови капач-
ки и създали "Заедно пра-
вим добрини".

ВНЕДРЯВАТ ПОДЗЕМНИ КОНТЕЙНЕРИ
800 хиляди лева - дължи-

ми обезпечения и отчисле-
ния по Закона за управле-
ние на отпадъците за мина-
лата година, Община Балчик
да вложи в изграждането на
подземни контейнери. Това
ще предложи кметът Нико-
лай Ангелов на заседание-
то на местния парламент
днес.

700 хиляди лева от пари-
те ще се насочат за подзем-
ните контейнери, а 100 хи-
ляди лева за преоборудва-
не на камиона, с който ще
се обслужват, съобщи ко-
респондентът на Радио Вар-
на Албена Иванова.

Управителят на общинско-
то предприятие по чистата
инж. Павел Павлов уточни,
че след преминаване на
нужните процедури внедря-
ването им ще се реализира
на пет етапа в града. Мес-
тата не се променят, като
първият етап ще започне
през септември с най-нев-
ралгичните точки на улица
"Приморска" - до Мелница-
та, на две места по улица-

та, до новото кръгово кръс-
товище и ул. "Самара". Пре-
имущество на тези контей-
нери е, че са с по-добра
вместимост - 3 кубика, ни-
кой не може да бърка в тях,
под земята са на 2,5 м, а от
тежестта отпадъците се са-
моуплътняват.

Вторият етап ще обхване
периферията на улица "При-
морска" и района на "Дво-
реца". Третата частще бъде
в самия град, а другите два
етапа - в ЖК "Балик".

Според проекта в целия
град ще бъдат внедрени 100

такива контейнера, които
заместват 400 бобъра, каза
инж. Павлов.

За дейностите по управ-
ление на отпадъците мест-
ните депутати се очаква да
одобрят отчисленията за та-
зи година в размер на око-
ло 915 000 лева да се из-
разходят за преработка на
отпадъци на претоварна
станция и купуване насъдо-
ве - метални и пластмасо-
ви, поцинковани кофи, плас-
тмасови контейнери и кон-
тейнери за строителни отпа-
дъци.

пейските фондове, начини-
те на финансиране и канди-
датстване. Екипът на ОИЦ-
Добрич ще популяризира
дейността на Центъра и ус-
лугите, които предоставя.

На разположение на учас-
тниците и посетителите ще
бъдат информационни и
рекламни материали, осигу-
рени от ОИЦ - Добрич. НДТ

"БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" СЕ ВКЛЮЧВАТ
В КАМПАНИЯТА НА БЧК ЗА УКРАЙНА

"Български пощи" се
включват в кампанията на
БЧК за набиране на средс-

тва за пострадалите от кон-
фликта в Украйна. От нача-
лото на месец април 2022 г.,

кутии за дарения са поста-
вени в по-големите пощенс-
ки станции в цялата страна.
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Сдружението с нестопан-
ска цел „Дишай, Добруджа!“, 
създадено преди по-малко 
от две години с екологична 
насоченост и защита права-
та на човека, ще подпомага 
настанените бежанци в хотел 
„Наслада“ в Балчик според 
възможностите си до края 
на войната. Това декларира 
Николай Мирчев – един от 

членовете на ръководството.
Организацията ни разчита 

на съпричастността и бла-
готворителността на хората 
от област Добрич. Преди дни 
призовахме граждани и фир-
ми да се включат с дарения и 
буквално за 48 часа успяхме 
да съберем толкова, че едва 
ги побрахме в един автомобил 
– облекла, играчки и спортни 
уреди за децата, санитарни 
принадлежности и други, от 
които се нуждаят бежанците, 
настанени в хотела, разказа 
Мирчев.

 „С част от тях се запоз-
нахме на пункта Дуранкулак, 
където бяха отишли, за да 
получат регистрация за вре-
менна защита. Обещахме си 
да се видим в хотела. Отлични 
впечатления у нас остави 
управителят Александра Джа-
фарова, която ни запозна със 
ситуацията и от какво имат 
нужда хората, бягащи от вой-
ната в родна Украйна“ – каза 
представителят на сдружение-
то „Дишай, Добруджа!“.

През тази седмица органи-
зацията ще призове граждан-
ството от Добрич и региона 
да станат част от следващата 

дарителска акция за събиране 
на летни облекла за децата и 
жените, хигиенни материали, 
спортни пособия и прочие, 
съобщи кореспондентът на 
Радио Варна Албена Иванова.

В базата са настанени 210 
души. Половината са деца – 
на възраст до 15-16-годишни. 
Основната част от жените са 
между 20 и 40 години. Най-

много са дошлите от района 
на Одеса, сред тях има и бе-
сарабски българи, но вече 
пристигат и такива, буквално 
от фронтовата линия в Луганск 
и Донецк.

„Ще продължим срещите с 
тези хора, много ни развълну-
ваха. Когато попитах малката 
Алиса за какво мечтае, тя 
ми отвърна: „Папа“ (татко). 
Обещах и, че баща и съвсем 
скоро ще бъде с нея и искрено 
го вярвам“ – сподели Николай 
Мирчев, силно развълнуван, 
дори и когато разказва за 
срещата си.

Предизвиканата малка ра-
дост и усмивки по лицата 
на част от децата, с които 
се запознахме в пункта на 
Българския червен кръст на 
границата при Дуранкулак, ни 
мотивират да продължаваме 
до края на войната да прие-
маме жестовете на вашето 
милосърдие. Благодарим на 
всички, които вече ни потърси-
ха! Търсете ни и не ни щадете! 

Николай Мирчев (тел. 088 
874 8988) и Галина Димитрова 
(тел. 089 611 8255) - предста-
вители на сдружение „Дишай, 
Добруджа!“

Радостина Енчева е преиз-
брана на длъжността дирек-
тор на Историческия музей 
в Балчик. Последният етап 
от конкурса се състоя на 31 
март 2022 г. пред комисия от 
11 членове с представители 
на Общината, регионални ис-
торически музеи, синдикати, 
както и на асоциацията на 
работодателите в областта 
на културата. Тя е била един-
ствен кандидат за поста, съоб-
щи кореспондентът на Радио 
Варна Албена Иванова.

Над 20 000 единици има в 
Историческия музей и нашата 
основна задача е да издирва-
ме, съхраняваме, опазваме и 
популяризираме културното 
наследство, каза Енчева.

„За една институция като 
нашата е много важно да има 
достижими и ясни цели. Мо-
ята концепция за развитие 
на съвременния музей след-
ва и предходната, а именно 
да се организират събития, 
които да събират жителите 
на града. Музеят да е жив 
организъм, да се променя 
според интересите на публика-
та. Пандемията направи много 
промени – започнахме онлайн 
изложби, триизмерни визуали-
зации, холограмни изобра-
жения. По нов модерен начин 
да бъдат представени нашите 
колекции“ – коментира Енчева 
в каква насока ще се развива 

музейното дело в Балчик.
„Една от нашите дейности, 

която музеят извършва, е 

работата с деца, тепърва ще 
я разширяваме“ – посочи още 
Енчева. Едно от последните 
занимания е творческата ра-
ботилница с деца, посветена 
на Великден. В момента тече 
онлайн конкурс, насочен към 
всички възрасти, „Великден-
ско вдъхновение“ – за украса 
и шарени яйца, картичка, 
рисунка, литературна творба. 
Творбите ще бъдат поместени 
на фейсбук страницата на 
музея, а участниците с най-
много харесвания ще получат 
грамоти и награди. Победи-
телите ще бъдат обявени в 
навечерието на Великден - 20 
април, съобщава екипът на 
Историческия музей, който 

желае творческо вдъхновение 
и успех на всички участници.

Балчишкият музей ще про-

дължи ежегодните разкопки 
на късноантичната крепост. С 
пътуваща изложба, посветена 
на Храма на Кибела в Балчик, 
разкрит случайно при изкоп 
за строеж през 2007 година, 
ще се отбележат 15 години 
от откриването на антична-
та находка. Намеренията са 
първата и спирка да бъде в 
Президентството.

Директорът на музея Ра-
достина Енчева благодари 
на екипа си, с който ще про-
дължат да работят по дигита-
лизация на фондовете, лятна 
академия за деца и стремеж 
за модерно и интересно екс-
пониране на историческите 
ценности.

Паметникът на Съветската 
армия в градския парк на 
Добрич осъмна вчера с надпи-
си, свастики и други кървави 
знаци. Част от фигурата на 
воина е напоена с червена 
боя. Част от надписите, които 
се появиха на паметника, са: 
„82 години кръв по ръцете“ и 
„Буча 2022“. 

Според добричлии, вандали-
те са действали през нощта, 
тъй като предната вечер мону-
ментът бил чист. Според чле-
нове на Националното сдру-
жение Русофили Добрич, този 
акт е очакван, след толкова 

дезинформация за войната. 
В градския парк има охрана 
и от Сдружението питат къде 
е била тя по време на ван-
далския акт. Преди време на 
паметника е имало и камера, 
чията съдба е неизвестна.

Паметникът на Съветската 
армия, познат на добричлии 
като Альоша или белия вой-
ник, е поставен в градския 
парк в края на 50-те години 
в знак на признателност към 
Червената армия, заради ней-
ната решаваща роля за побе-
дата над Нацистка Германия 
във Втората световна война. 

Монументът представлява 14 
метров пилон под формата 
на пирамида, а до него се 
извисява бяла фигура на воин 
с по-внушителни размери от 
7 метра. В основата на па-

метника са погребани кости 
и тленни останки на съветски 
воини и офицери.

Това не е първото посега-
телство срещу паметника-ко-
стница. Последният вандал-
ски акт бе през 2020 година, 
отново в началото на април. 
Тогава руският консул плати 
почистването на паметника. 

НДТ

Областен информационен 
център - Добрич и Нацио-
налната служба за съвети в 
земеделието, офис Добрич 
проведоха съвместна инфор-
мационна и работна среща 
със земеделски стопани от 
област Добрич.

Геновева Друмева, упра-
вител на Областен инфор-
мационен център – Добрич, 
информира земеделски про-
изводители, че експертите ще 
продължават да им предоста-
вят  безплатна експертна ин-
формация за възможностите 

за финансиране на проектните 
им идеи чрез европейските 
фондове. Също така са на 
разположение и да им ока-
жат техническа подкрепа при 
работата им със системата 
ИСУН 2020 – единствената 
електронна система, чрез коя-
то се подават, оценяват и от-
читат проектни предложения 
по оперативните програми, 
изпълнявани в България.

Присъстващите се запозна-
ха с предстоящите през 2022 
г. приема на проектни пред-
ложения по Програмата за 
развитие на селските райони 
2014-2020 г. През септември 
е планирана да стартира под-
мярка 6.4 „Инвестиции в под-
крепа на неземеделски дей-
ности“, по която земеделски 
стопани, микропредприятия 
и занаятчии ще имат въз-
можността да кандидатстват 
с проекти за производство 
на неземеделски продукти, 
развитието на услуги и зана-
яти, производство на енергия 
от възобновяеми енергийни 
източници за собствено по-
требление и др. Финансо-
вата помощ ще е от 10 000 
евро и може да достигне до 
200 000 евро. Подмярката 6.1 
„Стартова помощ за млади 

земеделски стопани» е зало-
жена да бъде отворена през 
октомври, по която ще се 
предоставят до 25 000 евро за 
създаване и развитие на сто-
панства на млади земеделски 
стопани. През месец април, 
по подмярка 16.4 „Подкрепа 
за хоризонтално и вертикално 
сътрудничество между учас-
тниците във веригата на дос-
тавки“ организации съставени 
от земеделски стопани, МСП 
или търговци на дребно ще 
получат финансова подкрепа 
за изграждането и развитието 

на къси вериги на доставки и 
местните пазари.

Маринела Георгиева, гла-
вен експерт координатор на  
Териториален областен офис 
Добрич на НССЗ представи 
дейността на службата, на-
сочена към предоставяне на 
консултантски услуги, акту-
ална информация и техниче-
ска помощ на земеделските 
стопани за осъществяване 
на ефективно и конкурентно 
земеделие. 

Представен бе и проект 
BG06RDNP0001-16.001-041 
„Децентрализирана интели-
гентна система за проследя-
ване на произхода и качест-
вото произведените стоки“. 
Общия му бюджет е 772 941 
лв., от които 761 341 лв. са 
осигурени от Програма за 
развитие на селските райони 
2014-2020 г., по подмярка 16.1. 
„Подкрепа за сформиране и 
функциониране на оператив-
ни групи в рамките на ЕПИ“. 
Бенефициент е Оперативната 
група „Знание, опит, предпри-
емачество“, в която си сътруд-
ничат Национална служба за 
съвети в земеделието,  Агра-
рен университет – Пловдив, 
фирма предлагаща семена за 
зеленчукопроизводството и 

земеделски стопанин, отглеж-
дащ зеленчуци в оранжерия.  
Проектните дейности са стар-
тирали през декември 2020 г. 
и е планирано да приключат 
до септември 2025 г.

Целта на проекта е да се 
разработи и внедри интегри-
рана система за управление 
на работните процеси, позво-
ляваща прозрачност на техно-
логичните производствените 
процеси и предоставяща акту-
ална информация за процеса 
на отглеждане на продукта 
(използвани ресурси и обра-
ботка на продукта). Проведени 
са проучвания за възможност-
ите за използване на блокчейн 
технологиите в земеделието, 
както и анкетно проучване 
сред производители и потре-
бители на храни.  Планирано 
е разработването, тестване-
то и внедряването на децен-
трализираната система за 
проследяване на произхода и 
качеството на произведените 
стоки. Получените резултати 
от проекта ще бъдат разпрос-
транени с цел промотиране 
на ползите от използване на 
децентрализираната система 
и включване на други оранже-
рийни производители, както 
и използването на системата 
и в други сектори, в частност 
производители на плодове. Ця-
лата информация за проекта 
и процеса по реализация му е 
публикувана на интернет стра-
ницата на проекта, на следния 
линк https://tracefood.bg.

Използвана беше възмож-
ността за обноваване с актив-
ни членове на Фермерски кръг 
към ТОО Добрич, чиито члено-
ве, земеделски стопани, ще 
участват активно в дейност-
ите на офиса, предоставяйки  
важна информация за пред-
стоящи приеми, обучения, 
семинари и др. за развитие на 
стопанствата. 

След края на информацион-
ната среща, представителите 
на ОИЦ-Добрич и НССЗ - ТОО 
Добрич проведоха работна 
среща. На нея бе обсъде-
но бъдещото сътрудничество 
между двете организации, 
планираните информационни 
срещи, насочени към земедел-
ските производители и други 
форми на партньорство.

  

Проучвайки с голямо за-
къснение рода си по бащина 
и майчина линия, намерих  
единствена снимка на  прадя-

до  по майчина линия – Тодор 
Ангелов от с. Драганово. Дядо 
ми Ангел Тодоров е роден на 
23.02.1895 г. в с. Семизалъ /
Драганово/, от родители Тодор 
Ангелов и Пена Стоянова Мин-
чова или Минчова Стоянова /

кръстник Димитър Миланов 
- видно от кръщелното му 
свидетелство от 1920 г. от 
църквата Възнесение Христо-
во – съборена 1950 г./.

К о г а т о  е  п о ч и н а л  н а 
23.10.1950 г., съм бил на 3 
години и не го помня. По вре-
ме на създаването на ТКЗС 
и съответния тормоз получил 
инсулт и се обесил на горната 
дата. За това вкъщи не се го-
вореше. Спомням си, че при 
помените идваха баба Слава 
и Димитра /сестри на дядо ми 
???/, дядо Жельо – леяр.

Опитите за получаване на 
сведения от община Добри-
чка, кметството в с. Драгано-
во и посещението ми там не 
дадоха резултат.

На приложената снимка  
на прадядо Тодор Ангелов 
на гърба има следният текст 
– Романия – До Г-на Ангель 
Тодоровь Градь Добричь „6/III 
930 Годь –

Спомень от вашь Баща  То-
дорь Ангеловь – Лика остава 

Вечно до веки вековь.“С. Ку-
рукювь Варненско /.

Направих допитване и в 
кметството на с. Горица, об-
щина Бяла, тъй като там е 
имало Добруджанска махала, 
също неуспешно. 

Ако някой читател има ка-
квито и да е сведения и от-
кликне, ще бъда много бла-
годарен !

Тел. 00359 892208827
Е mail : evgenigeorgiev@

hotmail.com
Д-р ЕВГЕНИЙ ГЕОРГИЕВ

РАДОСТИНА ЕНЧЕВА Е ПРЕИЗБРАНА ЗА 
ДИРЕКТОР НА ИСТОРИЧЕСКИЯ МУЗЕЙ В БАЛЧИК 

ОТНОВО ОСКВЕРНИХА ПАМЕТНИКА НА 
СЪВЕТСКАТА АРМИЯ В ГРАДСКИЯ ПАРК

ОПОЗНАЙ СВОЯ РОД СВОЕВРЕМЕННО 
Издирвам рода на прадядо си и дядо си

"ДИШАЙ, ДОБРУДЖА!" 
СЪБИРА ЛЕТНИ ОБЛЕКЛА 
ЗА БЕЖАНЦИТЕ В БАЛЧИК 

ОИЦ - ДОБРИЧ И НССЗ - ОФИС ДОБРИЧ С ОБЩА 
ПОДКРЕПА КЪМ МЕСТНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ
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Въпреки че отпадна още
във втория кръг на "мас-
търс" турнира в Маями,
Григор Димитров отбеляз-
ва прогрес в световната
ранглиста. Най-добрият
български тенисист е с по-
зиция нагоре в обновена-
та класация на АТР и е под
№28 с актив от 1458 точки.
Причината е, че Роджър
Федерер трябваше да се
раздели с цели 500 точки
от своя актив и се срина с
18 места, до №44.

Седмицата обаче не за-
почна добре за втората ни
ракета Димитър Кузманов,
който загуби 17 позиции и
изпадна от топ 200. 28-го-
дишният пловдивчанин за-
ема 208-ото място с актив
от 266 точки. Адриан Анд-
реев скочи с 12 места до
№403, а Александър Лаза-
ров запазва 411-ата си по-
зиции с 96 точки. Скок с
цели 80 места направи
Александър Донски, който
благодарение на спечеле-
ната титла в Монастир (Ту-
нис) през март се изкачи
до №527, негово рекордно
класиране до момента.

ГРИГОР С КРАЧКА
НАГОРЕ, ФЕДЕРЕР СЕ
СРИНА С 18 МЕСТА

ОСЕМ СЪСТЕЗАТЕЛИ ЩЕ ПРЕДСТАВЯТ БЪЛГАРИЯ
НА ЕВРОПЕЙСКОТО ПЪРВЕНСТВО ПО БАДМИНТОН

България ще участва с
осем състезатели на Евро-
пейското първенство по
бадминтон за мъже и же-
ни, което ще се проведе от
25 до 30 април в испанска-
та столица Мадрид. На
двойки жени Габриела Сто-

ева и Стефани Стоева ще
се борят за трета евро-
пейска титла в кариера-
та си. На сингъл жени
ще стартират Линда Зе-
чири и Мария Мицова, а
при мъжете ще играе
Даниел Николов. Иван

Русев и Илиян Стойнов са
заявени на двойки мъже, а
на смесени двойки страна-
та ще бъде представена от
Илиян Стойнов и Христоми-
ра Поповска. Отборът ще
бъде воден от старши
треньора на националния

СЕВЕРОИЗТОЧНА ТРЕТА ЛИГА

ДУНАВ (РУСЕ) И
СЕПТЕМВРИ (ТЕРВЕЛ)
НЕ СЕ ПОБЕДИХА

Отборите на Дунав и
Септември (Тервел) завър-
шиха в Русе наравно 1:1 в
дербито на 19-ия кръг на
Североизточната трета ли-
га. Стана изключително ин-
тензивен двубой, като и
двата отбора заложиха на
атаката, информира
sportal.bg.  Домакините по-
вече натискаха, но така и
не стигнаха до попадение
от игрова ситуация. Се-
кунди след почивката
Александър Кирилов беше
фаулиран от тервелския
капитан Младен Димитров
и съдията отсъди дузпа, с
реализирането на която
Йордан Димитров откри
резултата. Гостите имаха
претенции, че русенската
атака е започнала с нару-
шение срещу Димитър Ва-
силев. "Драконите" про-
дължиха да връхлитат от
всички страни, но греша-
ха в завършващата фаза

на атаката.
В 70-ата минута тервел-

ци разиграха бърза атака.
Тодор Вълканов подаде на
Пламен Панайотов, а той
прехвърли топката на дуз-
пата, където настана сума-
тоха и Димитър Михалев
изравни. Секунди преди
края влезлият като резер-
ва за Септември Умут Ру-
фи налъга съперници и
шутира, русенският
страж изби и падна на
тревата. Той обаче не
позволи топката да вле-
зе в мрежата му и след
добавката на Денис Ка-
дир, избивайки с крак.

Съставът на Септември:
Дениз Александров, Танер
Юсню, Младен Димитров
(капитан), Пламен Панайо-
тов, Стелиян Цеков, Дими-
тър Василев, Тодор Вълка-
нов, Денис Кадир, Дими-
тър Михалев, Кристиан
Пешков, Мартин Кирилов.

ВРЕМЕННО КЛАСИРАНЕ
1. Дунав 19 17 2 0 75:11 53
 2. Лудогорец III 18 14 1 3 48:8 43
 3. Черноломец 18 13 1 4 43:13 40
 4. Септември 18 11 5 2 31:10 38
 5. Черноморец 18 8 7 3 31:15 31
 6. Ботев (НП) 18 8 4 6 16:27 28
 7. Волов 18 6 6 6 22:25 24
 8. Светкавица 18 6 5 7 33:22 23
 9. Спартак II 17 6 3 8 24:25 21
10. Спортист 18 4 4 10 18:51 16
11. Устрем 18 4 3 11 16:36 15
12. Рилци 17 3 1 13 13:47 10
13. Доростол 18 2 2 14 14:44 8
14. Локо (Рс) 17 0 2 15 7:57 2
ПРОГРАМА ЗА XX КРЪГ
9 април 2022 г., събота, 16:00 ч.
Ботев (Нови пазар) - Волов (Шумен)
Светкавица (Търговище) - Черноломец 1919 (Попово)
Доростол (Силистра) - Дунав (Русе)
Септември 98 (Тервел) - Лудогорец 1945 III (Разград)
Спортист 2011 (Г. Тошево) - Спартак 1918 II (Варна)
Черноморец (Балчик) - Рилци (Добрич)
Локомотив (Русе) - Устрем (Дончево)

РЕЗУЛТАТИ - XIX КРЪГ
Спартак 1918 II (Варна) - Черноморец (Балчик) 1:1
Рилци (Добрич) - Локомотив (Русе)  . отложен
Лудогорец III  - Спортист 2011 (Г. Тошево)  . . . 9:0
Дунав (Русе) - Септември 98 (Тервел)  . . . . . . . 1:1
Волов (Шумен) - Светкавица (Търговище)  . . . 2:2
Устрем (Дончево) - Ботев (Нови пазар)  . . . . . 1:1
Черноломец 1919 (Попово) - Доростол  . . . . . . 3:0

БЪЛГАРИЯ ЗАЛАГА НА
МЛАДИТЕ В ЛИГАТА
НА НАЦИИТЕ

България ще заложи
на доста млади волейбо-
листи в предстоящото
издание на волейболна-
та лига на нациите през
2022 година. Сред тях е
добричлията Илия Пет-
ков, който прави много
силен сезон с екипа на
Сен Куентин (Франция).
Новият селекционер на
националния отбор Ни-
колай Желязков обяви в
студиото на Sportal TV
част от волейболистите,
на които ще разчита.
"Имаме достатъчно доб-
ри състезатели на поста
разпределител. Ще раз-
читам, разбира се, на Ге-
орги Сеганов и Влади-
мир Станков. Стабилна
игра през сезона показ-
ва Добромир Димитров в
ЦСКА. Следя отблизо
изявите на Светослав
Станков, който играе в
Полша. Освен това голя-
мо израстване през то-
зи сезон направи Лю-
бослав Телкийски, който
не е титуляр във водения
от мен Нефтохимик, но
когато влиза в игра, се
справя добре. Следя и
изявите на Симеон Ни-
колов от Левски (Со-
фия)", заяви Николай
Желязков специално
във волейболното преда-
ване Block Out на Sportal
TV и Sportal.bg. "Мартин
Атанасов и Аспарух Ас-
парухов играят силно.
Александър Николов и
Денис Карягин също по-
казват отлични качества.
Младият Светослав Ива-
нов също играе добре.
Кого от тях да не пови-
кам, за да използвам по-
опитните Николай Пен-
чев и Розалин Пенчев?",
добави Николай Желяз-
ков в Block Out.

Проучване на
Sportal.bg установи и кои
ще са другите волейбо-
листи, на които ще се
разчита в Лигата на на-

циите. Както стана яс-
но по-рано, Николай
Желязков няма да мо-
же да разчита в Лигата
на нациите на двамата
най-добри български
волейболисти в момен-
та Цветан Соколов и
Тодор Скримов. В тима
обаче ще бъдат включе-
ни двама пълни дебю-
танти - Венислав Антов
от Левски и Георги Та-
таров от ЦСКА.

Вероятен състав на
България за участие
във Волейболната лига
на нациите през 2022
година:

Разпределители: Ге-
орги Сеганов - Джизре
(Турция), Владимир
Станков - Левски (Со-
фия), Добромир Димит-
ров - ЦСКА, Светослав
Станков - Бенджин
(Полша).

Диагонали: Радослав
Парапунов - Войводина
(Сърбия), Димитър Ди-
митров - Равена (Ита-
лия), Венислав Антов -
Левски (София).

Посрещачи: Мартин
Атанасов - Зираатбанк
(Турция), Аспарух Аспа-
рухов - Верона (Италия),
Александър Николов -
Лонг Бийч (САЩ), Денис
Карягин - Монца (Ита-
лия), Георги Татаров -
ЦСКА, Светослав Ива-
нов - Джизре (Турция).

Централни блокиро-
вачи: Алекс Грозданов
- Монца (Италия), Све-
тослав Гоцев - Левски
(София), Николай Ко-
лев - Нефтохимик, Ни-
колай Къртев - Хебър,
Илия Петков - Сен Ку-
ентин (Франция), Сте-
фан Чавдаров - Монта-
на, Венцислав Рагин -
Нефтохимик.

Либеро: Владислав
Иванов - Левски (Со-
фия), Мартин Иванов -
Нефтохимик, Петър Ка-
ракашев - Хебър.

отбор Петя Неделчева.
На 8 април ще бъдат

обявени поставените, а на
12 април е жребият за
петте категории. Сестри
Стоеви пътуват за Мадрид
на 23 април, а останалите
състезатели ден по-късно.

ЮВЕНТУС СЕ ВКЛЮЧВА В БИТКАТА ЗА МЕМФИС ДЕПАЙ
Италианският гранд

Ювентус ще се включи в
битката за подписа на ни-
дерландския нападател на
Барселона Мемфис Депай,
съобщава Супердепорте.
Торинци търсят заместник
на Пауло Дибала, който
най-вероятно ще напусне
през лятото като свободен
агент след седем години на
"Алианц Стейдиъм".

Самият Депай също гле-
да към изхода на "Камп
Ноу". Той смята, че не мо-

же да се впише в страте-
гията на треньора Чави и
разглежда варианти за
продължаване на карие-
рата далеч от Барселона.
Според италианските ме-
дии той е обект на инте-
рес и от страна на милан-
ските колоси Интер и Ми-
лан. При всички положе-
ния за него ще трябва да
бъде платена трансферна
сума, тъй като има дого-
вор до лятото на 2023 го-
дина.

Сърбинът Новак Джоко-
вич остава на върха в све-
товната ранглиста с 8420
точки, а само на 10 зад не-
го втори е Даниил Медве-
дев. Александър Зверев
се изкачи от 4-та на 3-та
позиция, като с актива си
от 7195 точки измести Ра-
фаел Надал (7115). Сте-
фанос Циципас и Матео
Беретини запазват пози-
циите си, съответно пети
с 5980 и шести с 4945 точ-
ки. Норвежецът Каспер
Рууд, който игра на фина-
ла в Маями, се изкачи на
7-о място с 4380 точки,
записвайки рекордно
класиране в кариерата
си. На 8-о се смъкна Ан-
дреа Рубльов с 4375 точ-
ки, а девети остава Фе-
ликс Оже-Алиасим с 3625
точки. За пръв път в топ
10 влезе Камерън Нори с
3440 точки, а шампионът
от "Мастърс"-а в Маями
Карлос Алкарас е само на
крачка от това да влезе в
елитния клуб. 18-годишни-
ят испанец се изкачва с
пет места и вече е 11-и с
актив от 3411 точки.

www.centersport.org

В центъра на спортния
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ НХА ПОКАЗАХА КАК СЕ 
МАЙСТОРИ ПЛЪСТ ПРЕД ЕДИНАДЕСЕТОКЛАСНИЦИ

Преподаватели от Нацио-
налната художествена акаде-
мия (НХА) показаха с изложба 
на свои творби и с уъркшоп 
как се майстори плъст пред 

единадесетокласници от учи-
лището по изкуства «Свети 
Климент Охридски» в Добрич, 
съобщи кореспондентът на 
БТА Юлия Христова.

Работилницата по текстил-
ната техника, която отвори 
врати в художествената га-
лерия, е част от проявите, 
посветени на годишнина от 

създаването на специалността 
текстил през 1898-а в акаде-
мията.

Плъстенето на вълна е пре-
несено от азиатските степи 

от прабългарите, а днес ав-
тентични образци на това 
изкуство, което има не само 
декоративна функция, но носи 
и послание, могат да се видят 
в Копривщина и Видинския 
край, разказа на учениците 
д-р Цвета Явашева от НХА.

Тя добави, че плъстите се 
правят от млада вълна, събра-
на през пролетта, или от късна-
та стрижка на овцете наесен. 
Учениците по графичен дизайн 
сами опитаха да подредят въл-
нената основа, после я заляха 
със сапунена вода и я валяха 
с ръце преди да поставят ко-
лоритна орнаментика.

В изложбата “Текстилът в 
Националната художестве-
на академия - от началото 

до днес”  преподаватели и 
студенти демонстрират от 
мотиви в чипровски килими до 
бродерия върху фотография и 
ситопечат върху велпапе.

«Фрагмент от Храма на 
живота» на Вихроний Попне-
делев, „Без дистанция“ на 
Анна Бояджиева, „Сезони“ на 
Наталия Дарманчева са част 
от авторската колекция на 
преподавателите.

Студентката Филипина Ста-
менкова експериментира с 
инсталация от картонени ок-
ръжности, а Веда Христова е 
съшила в пачуърк нарязани на 
парчета картини - учебни за-
дачи по време на следването.

Експозицията ще остане в 
Добрич до 21 април.

КУЛТУРНИ АКЦЕНТИ
До 8 април, 10.30 ч. – 11.30 ч., Художествена галерия – 

Добрич. Общинска кампания „Бъди здрав“. Работа с деца 
„Здрав дух в здраво тяло – спотът в изкуството на Древна 
Гърция“: Работилница „Колажиране на хартиена ваза с фи-
гури на спортисти“; Работилница „Моделиране на фигури на 
спортисти от глина“; Презентации „Здрав дух в здраво тяло. 
Спортът в изкуството на Древна Гърция“. Организатори: 
Община град Добрич, Художествена галерия – Добрич.

До 30 април, Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 г.“, 
Библиотека, Сектор „Работа с деца“. Изложба на библиотеч-
ни документи по повод Месец на книгата и авторското право; 
Изложба на библиотечни документи по повод Международния 
ден на птиците. Организатор: Народно читалище „Йордан 
Йовков – 1870 г.“

До 8 април, Регионална библиотека „Дора Габе“. Общинска 
кампания „Бъди здрав“. Витрини с библиотечни документи на 
здравна тема. Организатори: Община град Добрич, Регионал-
на библиотека „Дора Габе”.

До 8 април, пл. „Стария орех“. Общинска кампания „Бъди 
здрав“. Изложба плакати на Младежки център – Добрич. Кът 
със здравно-образователни материали, предоставени от РЗИ 
– Добрич. Организатори: Община град Добрич, Младежки 
център – Добрич, РЗИ – Добрич.

7 април, 10.00 ч. – 16.00 ч., Регионална библиотека „Дора 
Габе“. Общинска кампания „Бъди здрав“. Презентация на 
тема „РЕАЛНОСТ ли е здравословният начин на живот“? 
Организатори: Община град Добрич, Регионална библиотека 
„Дора Габе”.

7 април, 10.30 ч., 11.00 ч., Детска градина № 23 „Звездица“. 
Общинска кампания „Бъди здрав“. Забавна игра „Здраве-
ландия“ със специалистите на Регионална библиотека „Дора 
Габе“. Организатор: Община град Добрич, Регионална библи-
отека „Дора Габе”, Детска градина № 23 „Звездица“.

7 април, 13.30 ч., Градски парк „Свети Георги“. Общинска 
кампания „Бъди здрав“. Спортно ориентиране с младежи. Ор-
ганизатор: Община град Добрич, Младежки център – Добрич, 
Спортен клуб по ориентиране „Добротица“.

7 април, 14.30 ч., Младежки център – Добрич. Общинска 
кампания „Бъди здрав“. Обучение на тема „Храни се здраво-
словно“ с водещ Севдалина Колева – мл. експерт в Дирекция 
„Обществено здраве“, РЗИ – Добрич. Организатори: Община 
град Добрич, Младежки център – Добрич, РЗИ – Добрич.

7 април, 19.00 ч., Младежки център – Добрич. „Това съм аз, 
това си ти…“ – авторски спектакъл на Орлин Дяков. Участват: 
Велизара Петкова и Стефан Сърчаджиев. Организатор: ЧИА

7 април, Художествена галерия – Добрич, фейсбук. Общин-
ска кампания „Бъди здрав“. Видео публикация на тема „Здрав 
дух в здраво тяло“. Организатори: Община град Добрич, 
Художествена галерия – Добрич.

7 април, Регионална библиотека „Дора Габе“, сайт и фейс-
бук страница. Общинска кампания „Бъди здрав“. Онлайн 
беседа „Здравето на вашите ходила“, лектор Гергана Пенева, 
подолог. Организатори: Община град Добрич, Регионална 
библиотека „Дора Габе”.

8 април – Международен ден на ромите
12.00 ч., Паметник на Васил Левски. Поднасяне на цветя;
13.00 ч., Младежки център – Добрич, фоайе. Изложба 

рисунки;
13.30 ч., Младежки център – Добрич. Кръгла маса „Ромите 

днес – проблеми и предизвикателства“. Организатор: Народ-
но читалище „Романо дром 2002 г.“

10 април, 10.30 ч., от Младежки център, СК „Добротица“, 
Паметник на деспот Добротица до Център за защита на 
природата и животните – Добрич. Общинска кампания „Бъди 
здрав“. Лъчи на здравето – пешеходни маршрути;

12.00 ч. – 15.00 ч., Център за защита на природата и жи-
вотните – Добрич. Заключителна част. Спортна и детска  
анимация. Организатори: Община град Добрич, Център за 
защита на природата и животните Добрич.

10 април, 11.00 ч., Държавен куклен театър „Дора Габе“. 
Куклен спектакъл „Наказана Лисана“ на Държавен куклен 
театър „Дора Габе“. Драматизация и режисура Румен Куртев. 
Сценография и кукли Ели Качулева. Музика Пламен Мирчев 
– Мирона. Участват: Теодора Желева и Иван Иванов. Орга-
низатор: Държавен куклен театър „Дора Габе“.

Продължават:
Музей в Градски парк „Св. Георги“. Изложба „Изкуството 

на Тибет“ на Исторически музей – Димитровград. Организа-
тори: Регионален исторически музей – Добрич, Исторически 
музей – Димитровград.

Художествена галерия. Изложба „Текстилът в Национална-
та художествена академия от началото до днес /1898-2020/ - 
преподавателите и студентите“. Организатори: Художествена 
галерия – Добрич, НХА.

XXXI „Европейски младежки поп-рок конкурс „Саран-
дев” Добрич 2022. Подаване на заявления до 11.04.2022 г., 
https://ycd.bg/konkursi/evropejski-mladezhki-pop-rok-konkurs-
sarandev/reglament/. Организатори: Община град Добрич, 
Младежки център – Добрич.

IV Областен научен конкурс „Науката на живо“. Срок за 
участие до 12.04.2022 г. в Младежки център – Добрич.

XVII Национален конкурс за рисунка дигитална живопис и 
графика „Моята България“. Срок за участие до 27.04.2022 г., 
Младежки център – Добрич. Организатор: Младежки център 
– Добрич, https://ycd.bg/

Областен конкурс за рисунка на тема „Дигиталната тран-
сформация - как ще промени живота ни?“ Срок за изпращане 
на рисунки: 3 май, Младежки център – Добрич. Организатори: 
Младежки център – Добрич, ЕВРОПА ДИРЕКТНО Добрич. 

НДТ 

През април 2022 г. Нацио-
налният статистически инсти-
тут започва провеждането на 
анкетно проучване „Статисти-
ка на доходите и условията на 
живот 2022”.

С Регламент № 2019/1700 на 
Европейския парламент и на 
Съвета се определя обща рам-
ка за европейската статисти-
ка за лицата и домакинствата, 
основана на индивидуални 
данни, събрани чрез извадки. 
Проучването за доходите и 
условията на живот (SILC), е 
част от изследванията вклю-
чени в регламента и се отнася 
до събирането на съпоставима 
и актуална информация за 
моментното състояние и ди-
намиката на доходите, както 
и за нивото и структурата 
на бедността и социалното 
изключване на национално и 
европейско ниво. 

В методологията на изслед-
ването са включени следните 
социални области:

Основни демографски и 
социални характеристики на 
домакинството и неговите 
членове (възраст, пол, обра-
зование,  семейно положение, 
икономически статус, и др.);

Монетарни показатели за 
доходите и социалното раз-
слоение на населението: дан-
ни за  доходите от различни 
източници (от труд, от соци-
ални трансфери и т.н.);

Немонетарни показатели за 
жизненото равнище: основни 
данни за жилищните усло-
вия, достъп до образование; 
здравен статус и достъп до 
здравно обслужване; 

Икономическа активност, 
заетост и безработица на 
лицата на 16 и повече години;

Социални услуги и програми 
и участие на домакинството 
или негови членове в тях.

Изследването се провеж-
да върху шестгодишен рота-
ционен панел от обикновени 
домакинства. Размерът на 
извадката за всяка година в 
панела е около 9 200 домакин-
ства, разпределени във всички 
области на страната. Област 
Добрич е представена в из-
вадката с повече от 240 дома-
кинства, разпределени в 27 на-
селени места: гр. Добрич, гр. 
Балчик, гр. Генерал Тошево,  
г р .  К а в а р н а ,  г р .  Т е р -
вел, гр. Шабла, с. Безмер, 
с. Бенковски, с. Видно, с. 
Врачанци,  с .  Граничар, 
с. Гурково, с. Добрин, с. Зла-
тия, с. Йовково, с. Каблешко-
во, с. Карапелит, с. Кранево, 
с. Крушари, с. Методиево, 

с. Оброчище, с. Победа, с. 
Подслон, с. Полк. Савово, с. 
Пчеларово, с. Царевец и с. 
Черна. Освен домакинството, 
попаднало в извадката, обект 
на наблюдение са и всички 
негови членове.

В периода април - май 2022 
г. избраните домакинства ще 
бъдат посетени от специално 
обучени анкетьори за про-
веждане на персонални ин-
тервюта и попълване на два 
въпросника - Въпросник за 
домакинството и Индивидуа-
лен въпросник. Домакинствата 
са включени в извадката чрез 
случаен подбор, с който се га-
рантира представителността 
на резултатите.

Изследването се провежда 
паралелно във всички страни 
от Европейския съюз с обща 
методология и инструмента-
риум. Получените резултати 
допринасят за оценка на ус-
ловията на живот в отделните 
страни, структурата и разпре-
делението на доходите на до-
макинствата и участието им в 
социалния живот на страната.

Предварително благодарим 
на домакинствата за сътруд-
ничеството! 

Повече информация за ме-
тодологията и инструмента-
риума на анкетното проучване 
„Статистика на доходите и 
условията на живот“ може 
да се намери в сайта на НСИ 
(https://www.nsi.bg/node/8252/) 
в рубриката „Статистически 
данни”, подрубрика „Соци-
ално включване и условия на 
живот“.

Повече от 150 деца от учеб-
ните заведения на територия-
та на община Добричка ще 
събере на 8 април празнич-
ният концерт, посветен на 
Международния ден на ром-
ската общност. В 10.00 часа 
в читалище „Д-р Йосиф Йоси-
фов-1884 г.” в село Карапелит 
ще бъде дадено началото на 
празничното събитие, органи-
зирано от Община Добричка. 
Участниците от осем детски 
градини, общински училища 
и три читалища ще бъдат поз-
дравени от кмета на Община 
Добричка Соня Георгиева.

Обединени в посланията си 
за мир, толерантност и взаим-
но уважение, малките изпъл-
нители ще излязат на сцената 
на читалище „Д-р Йосиф Йоси-
фов“, за да представят ритуа-
ли, песни и танци, характерни 
за ромската култура.

В празничния цветен парад 
ще се включат деца от селата 
Победа, Ловчанци, Карапелит, 
Стефаново, Хитово, Смолница, 
Житница, Дончево, Стожер 
и Воднянци. И всички те ще 
получат подаръци от кмета 
Соня Георгиева.

Красимира НИКОЛОВА

На 20 април във фоайето на 
библиотека „Дора Габе“, от 
17.00 ч., ще се състои лите-
ратурна вечер на Славянско 
дружество Добрич. Ще бъдат 
презентирани последните две 
брошури на Дияна Василева 
„Малката цветарка“, която 
е приказка за възрастни и 
„Шефът на крадците“ - крими 
разказ. Ще бъде представе-
на и дебютната стихосбирка 

Комедията „Големанов“ от 
Ст. Л. Костов могат да гледат 
почитателите на театралното 
изкуство на 11 април, от 19.00 
часа, в камерната зала на ДТ 
„Йордан Йовков“. Участват : 
Владимир Трендафилов, Лю-
бов Николова, Георги Георги-

ев, Валентин Андреев - Рафе, 
Татяна Христова, Филип Янев, 
Валери Марков.

„Политическо парвеню. 
Бивш даскал. Сега депутат. 
Роден за министър. Голема-
нов харчи пари за партия, 
избори, дига шум около себе 
си и гони върха. Чака да умре 
министърът, който му е отнел 
министерството. Като продаде 
дъщеря си на новия си против-
ник, негов връстник, в замяна. 
Достоен кандидат. Пари има, 
опитен в партийните работи... 

Още преди три години си е 
направил бюст с подобаваща 
надута поза. Откога говори за 
себе си в трето лице. На теле-
фона постоянно и неволно се 
обажда – минис... Големанов...

В никое друго литератур-
но произведение освен в 

Алековия „Бай Ганьо“ не се 
бичуват с такъв сполучлив 
сарказъм недостатъците в 
нашите нрави. И след Бай 
Ганьо Големанов ще оста-
не като второто популярно 
нарицателно име, за да се 
бичуват недостатъците в 
нашия политически живот.“ 
Иван Хаджийски

За информация и билети: 
Билетен център на ДТ”Йордан 
Йовков” /от 9.00 до 18.00 
часа/ и на тел: 058/ 605 573 
0885387319

„Звезден дъжд „ от Надя Ва-
силева /69 год./ , с редактор 
Дияна Василева. Вечерта 
ще премине под наслов „Не 
бързайте да остарявате“ и 
„Красотата ще спаси света“. 
Канят се всички ,които имат 
афинитет към съвременно-
то литературно творчество. 
Всеки, който желае, ще може 
да получи автограф от автор-
ките. 

През 2021 г. в област Добрич 
беше проведено изследване за 
използването на информацион-
ни и комуникационни техноло-
гии (ИКТ) в домакинствата и 
от лицата. Изследването се 
провежда във всички държави-
членки на Европейския съюз, 
по обща методология, която 
осигурява международна съ-

поставимост на резултатите. В 
област Добрич са анкетирани 
107 обикновени домакинства и 
231 лица, а за страната анке-
тираните са 4 091 домакинства 
и 8 796 лица на възраст 16 - 74 
навършени години избрани на 
случаен принцип. 

Резултатите от проведеното 
през 2021 г. изследване за из-
ползването на ИКТ в домакин-
ствата и от лицата показват, 
че 68.1% от домакинствата в 
област Добрич имат достъп 
до интернет, като е отбелязан 
спад от 2.3 процентни пункта 
спрямо предходната година. 
В България 83.5% от домакин-
ствата имат интернет в домо-
вете си.

При регулярното използване 
на интернет от лицата в срав-
нение с предходната година 
в областта е регистрирано 
увеличение от 8.1 процентни 
пункта в дела на лицата, които 
се възползват от удобствата 
на глобалната мрежа всеки 
ден или поне веднъж седмично. 
През 2021 г. в област Добрич 
61.8% от населението на въз-
раст между 16 - 74 навърше-
ни години използва интернет 
всеки ден или поне веднъж 
седмично на работа, вкъщи или 
на друго място. Това отрежда 
24-та позиция на областта по 
този показател.

ЛИТЕРАТУРНА ВЕЧЕР 

С ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ ОТБЕЛЯЗВАТ 
МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН
НА РОМИТЕ В ОБЩИНА ДОБРИЧКА

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО НА 
ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО В ДОМАКИНСТВАТА 
НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

СТАТИСТИКА НА ДОХОДИТЕ 
И УСЛОВИЯТА НА ЖИВОТ В 
ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2022

ДА СЕ ПОСМЕЕМ 
ЗАЕДНО С "ГОЛЕМАНОВ"
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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

Спрямо предходни години 
през първото тримесечие 
на тази година са купени 
значително повече дърва, 
коментираха от Държавното 
ловно стопанство – Балчик. 
Дърва има и ще има, увери-
ха от там. Търговци също 
споделиха, че търсенето е 
повишено - цената за наце-
пени дърва е около 120 лв. 
за кубик.

Североизточното държав-
но предприятие излезе с 
апел да се поръчват навреме 
дървата за огрев за следва-
щия отоплителен сезон. В 
тази посока продължават 
срещите с кметовете на 
населени места, за да може 
по-бързо да бъдат направени 
списъци на желаещите да 
получат дърва другата зима. 
Към момента пространстве-
ният кубик в 18 подразде-
ления на предприятието е 
средно 55 лева без ДДС от 
временен склад в гората, а 
наетият транспорт е 25-27 
лв. на пространствен кубик 
без ДДС, съобщи корес-
пондентът на Радио Варна 
Албена Иванова.

Кметският наместник на 
село Дъбрава, община Бал-
чик, Мирослава Петрова 
каза, че в тяхното село вече 
са съставили и предали спи-
съка, който включва общо 
петнайсетина души за общо 
137 кубика. Подобна е заяв-
ката и за село Пряспа по ду-
мите на кметския наместник 
Димитричка Илиева. Според 
възможностите си хората 
заявяват по 3 до 10 кубика.

Мария Кунева - еколог в 
ОбА, към момента четири 
села не са подали коли-
чества. Това са Тригорци, 
Стражица, Безводица и Гур-
ково. Жителите на тези, а и 
на другите селища, могат да 
направят своите заявки чрез 
кметствата или Държавното 
ловно стопанство, откъдето 
са уверили, че няма да ос-
тавят никой без дърва, каза 
още Кунева. Край нашето 
село има сечище и хората 
избират да отидат директно 
там, обясни липсата на ин-
терес кметът на Безводица 
Марин Дянков.

Ежегодно дезакаризаци-
ята на територията на Об-
щина град Добрич стартира 
през месец Април или нача-
лото на месец Май. Такива 
обработки ще бъдат извърш-
вани и през настоящата го-
дина.

В тази връзка Община 
град Добрич информира 
гражданите, че на 08.04.2022 
г. при подходящи метео-
рологични условия ще се 
извърши обработка срещу 
кърлежи около детски пло-
щадки и Градски Парк „Све-
ти Георги“. Обработката ще 
се провежда в утринните ча-
сове между 6 00 - 8 00 часа. 
За да бъдат те успешни, са 
необходими благоприятни 
климатични условия, т.е. да 
не вали дъжд, да няма вятър 
и силно овлажнена растител-
ност. При наличие на тези 
обстоятелства обработките 
ще бъдат отложени за дни с 
подходящи условия.

На обработените места ще 
бъдат поставяни указателни 

табели съдържащи информа-
ция за часа на обработката, 
използвания препарат, ка-

рантинния срок и телефон за 
връзка с изпълнителя.

Въпреки всички мерки 
предприемани от Община 
град Добрич е необходимо 
гражданите също да пред-
приемат превантивни мерки 

за своята безопасност при 
разходка сред тревисти и 
гористи местности. При слу-

чай на ухапване, избягвайте 
отстраняването на кърлежи в 
домашни условия, незабавно 
потърсете лекарска помощ 
от домашен лекар или „Бър-
за помощ“.

Община град Добрич

ЗАВИШЕНО Е 
ТЪРСЕНЕТО НА 
ДЪРВА СПРЯМО 
ПРЕДХОДНИ 
ГОДИНИ В РАЙОНА 
НА БАЛЧИК 

ЗАПОЧВАТ РЕГУЛЯРНИТЕ 
ОБРАБОТКИ СРЕЩУ КЪРЛЕЖИ

Около 50 на сто спад в 
производството на козунак 

за Великден в сравнение с 
миналогодишния празник оч-

аква председателят на Реги-
оналният съюз на хлебопро-
изводителите и сладкарите в 
Добрич Тошко Няголов.

При поскъпналите сурови-
ни обикновен козунак от 500 
грама - само с локум, вече 
излиза 4.00-4.20 лева при 
2.20-2.50 лева преди година, 
и потреблението намалява, 
коментира председателят на 
браншовата организация. По 
думите му, самият той ще се 
откаже от производството на 
домашен козунак, който се 
меси с истинско прясно мля-
ко, свинска мас и олио, като 
се добавят стафиди, порто-
калови корички, шоколадови 
капки. При калкулирана цена 
от 9-10 лева за брой едва ли 
ще има кой да го купи и тру-
дът ни ще отиде на вятъра, 
каза Няголов.

Председателят на Регио-
налния съюз на хлебопро-
изводителите и сладкарите 
посочи, че брашното за 
сладкия хляб вече се търгу-
ва по 1260 лева за тон при 
740 лева по Нова година. 
Дори локумът е с нов ети-
кет - вместо 1.80 лева сега 
е 4.00 лева за килограм. 
В козунака най-много се 
влага олио, което при дос-
тавките на едро върви по 
6.10 лева за литър, изрежда 
Няголов като добавя, че 
въобще не коментира пос-
къпването на еленергията 
и горивата.

Според председателя на 
Регионалния съюз на хлебоп-
роизводителите и сладкари-
те в тази пазарна ситуация 
повечето браншовици ще 
намалят производството и 
ще ограничат асортимента 
до най-обикновен козунак, 
колкото потребителите да 
спазят на трапезата симво-
ликата на празника, съоб-
щи кореспондентът на БТА 
Юлия Христова.

ОКОЛО 50 НА СТО СПАД В ПРОИЗВОДСТВОТО НА 
КОЗУНАК ЗА ВЕЛИКДЕН ОЧАКВА БРАНШОВИК
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ОВЕН – Денят е отличен за всичко, което 
бъде направено не само за вашето добро, 
но и за други хора. С успех ще решите 
семеен въпрос, който повече не може да 
бъде отлаган.

ТЕЛЕЦ – Заниманията ви днес, насочени 
към градивни и ползотворни действия ще 
бъдат толерирани и без умора ще свърши-
те много работа.

БЛИЗНАЦИ – Съзидателната енергетика 
на деня ще благоприятства всичко, което 
планувате за днес, за това бъдете активни 
и действени. Без умора ще отхвърлите 
много задачи.

РАК – Придавайки значение на дребните 
неща около вас и съумявайки да се осво-
бодите от натоварващи мисли, ще преми-
нете с повече настроение през днешния 
ден. За това ще допринасят и енергиите, 
които ще ви подтикват към смели и разум-
ни действия.

ЛЪВ – Разграничете се от онези, които 
ви потискат с негативното си мислене и 
подсилват усещането ви за тревога. Из-
ползвайте времето си, за да градите и 
реализирате нови планове.

ДЕВА – Днес много от вас ще са заети 
със своите семейни или професионални 
задължения, но ще има и такива, които ще 
потърсят разнообразието на природата.

ВЕЗНИ – Денят е прекрасен за съзида-
телна и духовна работа. Сред нещата, 
които ще ви създават усещане за добре 
свършена работа са пътуванията и всич-
ки онези занимания, носещи ви душевна 
наслада.

СКОРПИОН – Под въздействие на до-
брата енергетика днес и очакваните раз-
вития в живота ви, ще бъдете дружелюбни 
и ще общувате с настроение.

СТРЕЛЕЦ – Използвайте времето си 
за градивни цели и по-смело планирайте 
бъдещето си. Имате потенциал да успее-
те във всичко, което желаете, стига да го 
направите.

КОЗИРОГ – Планирайте от сега действи-
ята си и градете новите си планове, за да 
хармонизирате енергията си със съзида-
телните сили на деня. Използвайте ги и за 
подобряване на отношенията в семейство-
то, както и за благоустрояване на дома ви.

ВОДОЛЕЙ – Добро време за сключване 
на договори, осъществяване на сделки. 
Възникналите проблеми няма да ви за-
труднят и ще намерите бързо решението 
им.

РИБИ – Образованието и кариерата са 
сред приоритетите, на които някои от вас 
ще посветят голяма част от времето си 
днес. Във всички случаи бъдете активни и 
планирайте предстоящите си изяви.

- Най-хубавото на това да си над 40 е, че всичките глупави неща си ги правил преди 
интернет, и няма доказателства. - Сияна от Соколово, но не тази, за която си мислите.

ПЛАСТИЧНИТЕ ОПЕРАЦИИ НА 
ЗВЕЗДИТЕ, ЗА КОИТО НЕ ПОДОЗИРАТЕ

ХОРОСКОП НА НДТ

СВЕТСКА КЛЮКА
ТОЧНО НА ДЕНЯ на 

здравния работник се 
е родил известният 
добрички невролог 
д-р Николай Бекяров. 
А ние – неговите при-
ятели от НДТ, днес 
му желаем самият 
той да е здрав, да 
продължи да дарява 
здраве, да се радва 
на обич, уважение, 
благодарни пациенти 
и сбъднати мечти!  

ЧЕСТИТ РОЖДЕН 
ДЕН казваме днес 
на човека, за когото 
няма тайни в застра-
ховането - Станьо Ге-
оргиев, с пожелания 
да е здрав и да ус-
пява във всичките си 
добри начинания!

П О З Д Р А В И  к ъ м 
Германия изпращаме 
днес – на едно пора-
снало, умно момче 
– Пресиян Абаджиев, 
на когото желаем да 
се осъществят всич-
ките му житейски на-
мерения, да е много 

обичан и много щаст-
лив. А на мама Анто-
ния и татко Николай 
наричаме тяхното 
момче да продължи 
да ги радва дълги-
дълги години!

ЧЕСТИТ РОЖДЕН 
ДЕН с утрешна дата 
казваме на бизнес-
мена с дългогодишен 
опит в сферата на 
туризма Ванко Ива-
нов. Още от днес му 
желаем да е здрав, 
да се радва на обич-
та на прекрасната 
си съпруга Дарина, 
да успява във всич-
ките си бизнес-начи-
нания, да продължи 
да работи активно в  
Лайънс-клуб и да има 
желанието да продъл-
жи да радва гости и 
приятели с по някоя 
вечна песен, изпълне-
на виртуозно от него!

ЕДНА МАЛКА ум-
ница става на 9 ап-
рил на прекрасните 
11 години – Владена 
Янулчева, на която 
още от днес желаем 
да е здрава, желаем 
много шестици, мно-
го приятели и много 
обич у дома. А на 
цялото прекрасно 
семейство желаем 
тяхното момиченце 
много да ги радва! 
Само ден по-късно 
– на 10 април, рож-
деник е дядото на 
Владенка – г-н Янул 
Иванов, на когото 
в аванс наричаме 
здраве и успехи в 
добрите начинания!

РОЖДЕНИК на 11 
април е приятелят на 
НДТ  Георги Минев, 
а ние в аванс му же-
лаем да е здрав и да 
успява във всичко до-
бро, което си науми!

СТОПАНКАТА на 
язовира в Минково 
Диана Михайлова 
празнува рожден ден 
на 11 април, а ние 
от днес й наричаме 
да е здрава, да се 
радва на обичта на 
прекрасното си се-
мейство, на успехи 
във всичко, с което 
се е заела, на много 
приятели и на без-
брой доволни рибари, 
решили да пробват 
уменията си именно 
на язовир Минково!

ЧЕСТИТ РОЖДЕН 
ДЕН в аванс казваме 
на кмета на Дуран-
курлак Веселин  Йор-
данов, който праз-
нува на 11 април, с 
пожелания да е здрав 
и да работи с ентуси-
азъм за хората от по-
вереното му населено 
място!

В АВАНС  чести-
тим рождения ден на 
Петя Панева - общин-
ски съветник от МК 
ГЕРБ(СДС) в Ген. То-
шево, с пожелания 
за здраве, успехи и 
сбъднати мечти!

Някога красотата е била 
въпрос на късмет и добри 
гени, а симетрични черти са 
имали само малцина щас-
тливци. Пластичната хи-
рургия промени този факт 
и в днешно време грозните 
патета бързо се превръщат 

в лебеди, пише каналът на 
Ралица Петровa във vbox7. 

Но ако в България все 
още обсъждаме коя чалга 
певица си е правила ри-
нопластика, то в Холивуд 
нещата стоят малко по-
различно. Много от най-
успешните звезди там се 
подлагат на дискретни, но 
стратегически подбрани 
операции, които напълно 

променят външния им вид. 
Това са процедури, които 
„обикновените“ хора рядко 
си правят (най-вече защото 
не знаят за тях), но които 
са допринесли за чара на 
изненадващо много знаме-
нитости. Ето за кои четири 

„скрити“ интервенции става 
дума, както и кой се е под-
лагал на тях:

Лисичи лифтинг на веж-
дите

Вместо „Дисни“ принцеси 
с големи очи, днес на мода 
са по-скоро издълженият 
поглед и извитите вежди 
в стил femme fatale. Този 
тренд набра популярност 
през последните няколко 

години, благодарение на 
звезди като Ариана Гранде 
и Бела Хадид. Разбира се, 
хора с такава форма на 
очите винаги е имало, но 
Бела и Ариана бяха сред 
първите знаменитости, кои-
то я постигнаха с помощта 
на пластичната хирургия. 
Как? Като се подложиха на 
„лисичи лифтинг на вежди-
те“ (от англ. – foxy brow lift): 
операция, с която зоната 
до очите се опъва посред-
ством подкожно пришит 
конец.

 Липосукция на бузите
Сред най-разпростране-

ните трикове за постигане 
на екзотична визия в Хо-
ливуд е липосукцията на 
бузите (от англ. – buccal 
fat removal). Като млади 
повечето хора имат заоб-
лен овал на лицето, който 
в последствие се стопява 
с годините. За да получат 
удължени черти на по-ран-
на възраст, много звезди 
премахват част от мастна-
та тъкан в бузите си. Фено-
вете на тази интервенция 
са Майли Сайръс, Меган 
Фокс, Дав Камерън и дори 
супермоделът Бела Хадид.

 Импланти в скулите
Високите скули винаги са 

били на мода – днес обаче 
всеки може да се сдобие 
с такива. За целта може 

да бъде сложен филър или 
пък… импланти. Освен за 
увеличаване на бюста, 
силиконът може да бъде 
ползван и за оформяне на 
лицето. Beauty икони като 
Меган Фокс, Дав Камерън 
и Бела Хадид са сред звез-
дите, „усъвършенствали“ 
чертите си по този начин, 
а снимките им преди опе-
рациите (макар все още 
безспорно красиви) са шо-
киращо различни.

Извайване на челюстта
Подобно на процедурите 

за извайване на скулите, 
челюстта може да бъде 
„заострена“ с помощта 
на филър или импланти. 
Често двете интервенции 
се правят заедно, за да се 
постигне цялостен ефект 
на по-оформена костна 
структура. Сред знамени-
тостите, подложили се на 
тази операция, присъстват 
„обичайните заподозрени“ 
Бела Хадид и Меган Фокс, 
а други имена в списъка са 
Мадисън Биър и Анджелина 
Джоли.


