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Всеки ден с 
по-добрия 
вестник!

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

17-ГОДИШНА ПОСТРАДА 17-ГОДИШНА ПОСТРАДА 
ПРИ КАТАСТРОФА, ПРИ КАТАСТРОФА, 
АМПУТИРАХА Й КРАКАМПУТИРАХА Й КРАК

МОБИЛЕН МОБИЛЕН 
ВАКСИНАЦИОНЕН ВАКСИНАЦИОНЕН 
ПУНКТ ЗАПОЧВА ПУНКТ ЗАПОЧВА 
РАБОТА В РАБОТА В 
ОБЛАСТ ДОБРИЧОБЛАСТ ДОБРИЧ

На стр. 2На стр. 2

На стр. 2На стр. 2

ЦЕНТРАЛЕН КУРС НА БНБ

USD      1.8761         GBP      2.2572

Äíåñ â èçòî÷íàòà ïîëîâèíà 
îò ñòðàíàòà ùå äóõà ñëàá èç-
òîê-þãîèçòî÷åí âÿòúð, êîéòî äî 
ñóòðèíòà â ïîâå÷åòî ðàéîíè ùå 
ñòèõíå. Óòðå ùå áúäå ïðåäèìíî 
ñëúí÷åâî. Â ñëåäîáåäíèòå ÷à-
ñîâå íàä Çàïàäíà Áúëãàðèÿ ùå 
ñå ðàçâèâà êóïåñòà îáëà÷íîñò 
è íà îòäåëíè ìåñòà ùå ïðåâàëè 
êðàòêîòðàåí äúæä, ïðèäðóæåí 
ñ ãðúìîòåâèöè. Âÿòúðúò ùå 
å ñëàá, â èçòî÷íèòå ðàéîíè 
îò ñòðàíàòà äî óìåðåí îò èç-
òîê-þãîèçòîê. Ìàêñèìàëíèòå 
òåìïåðàòóðè ùå áúäàò ìåæäó 
31° è 36°, â Ñîôèÿ - îêîëî 31°.

ДОБРИЧ E ДОМАКИН НА ДОБРИЧ E ДОМАКИН НА 
ФЕСТИВАЛА "АРТ БУДИЛНИК - ФЕСТИВАЛА "АРТ БУДИЛНИК - 
СЪБУДИ СЕ ЗА КУЛТУРА“СЪБУДИ СЕ ЗА КУЛТУРА“ На стр. 6На стр. 6

На стр. 4На стр. 4

ФЕСТИВАЛЪТ "ПРИЯТЕЛИ НА БЪЛГАРИЯ" ДОНЕСЕ ДВЕ ФЕСТИВАЛЪТ "ПРИЯТЕЛИ НА БЪЛГАРИЯ" ДОНЕСЕ ДВЕ 
НАГРАДИ ГРАН ПРИ И ОЩЕ ПЕТ ПРЕСТИЖНИ ОТЛИЧИЯ НАГРАДИ ГРАН ПРИ И ОЩЕ ПЕТ ПРЕСТИЖНИ ОТЛИЧИЯ 
ЗА ТАЛАНТЛИВИТЕ ПЕВЦИ НА СТУДИО "САРАНДЕВ"ЗА ТАЛАНТЛИВИТЕ ПЕВЦИ НА СТУДИО "САРАНДЕВ"

ВРЕМЕТОВРЕМЕТО

ПОЖАР УНИЩОЖИ ПОЖАР УНИЩОЖИ 
600 ДЕКАРА 600 ДЕКАРА 
ПШЕНИЦА В ПШЕНИЦА В 
ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ОБЩИНА ТЕРВЕЛ 

На стр. 2На стр. 2

АВТОМОБИЛ УДАРИ АВТОМОБИЛ УДАРИ 
ПИЯНА ПЕШЕХОДКА ПИЯНА ПЕШЕХОДКА 
НА ПЪТНОТО ПЛАТНОНА ПЪТНОТО ПЛАТНО

На стр. 2На стр. 2

ГОЛЯМАТА НАГРАДА ГОЛЯМАТА НАГРАДА 
ОТ ФЕСТИВАЛА НА ОТ ФЕСТИВАЛА НА 
СЕЛО БОЖЕНЦИ СЕЛО БОЖЕНЦИ 
ОТПЪТУВА ЗА ОТПЪТУВА ЗА 
БАЛЧИК С ХОР БАЛЧИК С ХОР 
"ДОБРУДЖАНКИ" "ДОБРУДЖАНКИ" 

На стр. 4На стр. 4
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Заместник-кметът по уст-
ройство на територията в об-
щина Балчик Димитрин Ди-
митров ще участва в Общото
събрание на Асоциацията по
В и К в обособена територия,
обслужвана от "В и К Добрич"
АД. Той ще гласува против
предложения коригиран биз-
нес план на водното дружест-
во за регулаторен период
2022-2026 г. Общинският съвет
даде мандат на представите-
ля на Общината за това как
да гласува по отделните точ-
ки в дневния ред на Общото
събрание на Асоциацията,ко-
ето ще се проведе на 7 юли в
Областна администрация -
Добрич.

Поетапно поскъпване на во-
дата се предвижда във всич-
ки общини в Добричка област.
Община Балчик, която е с
6,96% право на глас, ще подк-
репи само отчета за бюджета
и дейността за 2021 год. 35
процента от гласовете са на
Областна управа - представи-
тел на държавата, а 31,20% -
на Община Добрич, която ве-
че заяви, че няма да подкре-
пи бизнес плана, това напра-
ви и Община Добричка
(7,57%). Общините Генерал То-
шево, Каварна и Тервел са с

И БАЛЧИК НЕ ПОДКРЕПЯ БИЗНЕС
ПЛАНА НА ВИК - ДОБРИЧ, В КОЙТО Е
ЗАЛОЖЕНО ПОВИШЕНИЕ НА ВОДАТА

ПОЖАР УНИЩОЖИ 600
ДЕКАРА ПШЕНИЦА В
ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

Варненският апелативен съд
потвърди решението на Доб-
рички окръжен съд Хуго Н., по-
даник на Кралство Белгия, да
бъде предаден на съдебните
власти в родината си, които
го издирват за извършени три
престъпления. Мъжът е разс-
ледван за участие в престъп-
на организация, фалшифици-
ране на документи и пране на
пари, получени от престъпна
дейност. Закононарушенията
били свързани с използване
на документи с невярно съдър-
жание с цел укриване на да-
нъци.

Европейската заповед за
арест се базира на издадена
задочно заповед за арест от
Първоинстанционен съд - Лим-
бург. С нея се иска ареста и
предаването на Хуго Н. за
провеждане на наказателно
производство. 79-годишният
мъж е бил задържан през май
в Каварна. Белгийският пода-
ник има статут на продължи-
телно пребиваващ в България.
Добричкият окръжен съд е до-
пуснал изпълнението на Евро-
пейската заповед за арест и
предаването на компетентни-
те власти на чуждия гражда-
нин. Определена му е била
мярка за неотклонение "за-
държане под стража".

Защитникът на лицето, чие-
то предаване се иска, оспори
правилността на първоинстан-
ционния съдебен акт, защото
според него формата и съдър-
жанието на ЕЗА не отговарят
на изискванията. Представи-

БЕЛГИЕЦ, ИЗДИРВАН ЗА ТРИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ,
ЩЕ БЪДЕ ПРЕДАДЕН НА РОДИНАТА СИ

телят на Апелативна прокура-
тура Варна подчерта, че мъ-
жът е със статут на продъл-

жително, а не на постоянно
пребиваващ.

Апелативният съд съобрази,
че молещата държава в дос-
татъчна степен е изложила ос-
нованията си. "В основата на
взаимното признаване на съ-
дебните актове следва да стои
уважението към правото на
другия и вяра в достигането от
всяка държава-членка на ми-
нималния праг на защита на
основните права на човека и
на принципите на правовата
държава", мотивира се насто-
ящата инстанция. Тя не откри
наличие на предпоставки за
отказ да се изпълни Европейс-
ката заповед за арест.

Решението на Апелативен
съд - Варна не подлежи на об-
жалване. НДТ

малко над 5 на сто от гласо-
вете, а Шабла и Крушари -
под 2 на сто, съобщи корес-
пондентът на Радио Варна Ал-
бена Иванова.

Предложението да не се
подкрепи бизнес плана бе
направено от финансовата ко-
мисия при ОбС - Балчик.
Председателят и Сияна Фуду-
лова изтъкна в мотивите, че
се предлага поскъпване на во-
дата за територия, в която се
плаща най-високата цена, без
да се правят структурни ре-
форми във ВиК дружеството.

Като общински съветник в
залата днес не гласува начал-
никът на ВиК Балчик Димитър
Николов. Потърсен за комен-
тар, той каза, че повишените
цени на тока, горивата, нуж-
дата от инвестиции са сред

основанията да се изисква то-
ва поскъпване. Стопираният
бизнес план би забавил под-
мяната на водопроводи и под-
дръжка на съоръжения, комен-
тира още Николов. А за да се
приведе мрежата във вид, ка-
къвто трябва да е, трябват ин-
вестиции.

Той призна, че и това лято
има безводие в част от сели-
щата в общината. Най-сериоз-
но ще се работи по водопрово-
да на село Рогачево, който по-
етапно ще се подменя на мал-
ки участъци, за да не се пре-
късва водоподаването за дълги
периоди. При отстраняването
на аварии стараем се водопо-
даването да бъде прекъсвано за
максимално кратък период, уве-
ри началникът на ВиК - Балчик
Димитър Николов.

Пожар е унищожил 600 де-
кара пшеница в землището на
с. Кладенци, общ. Тервел, съ-
общават от Главна дирекция
"Пожарна безопасност и за-
щита на населението".

Сигналът е получен в събо-
та около 14:50 часа. Огънят е
ликвидиран от трима служите-
ли на Районната служба на по-
жарната в Тервел. Спасени са
400 декара пшеница.

Причините се разследват от
Районното управление на МВР
в общинския център.

В началото на юни от Об-
щина Тервел и Районната
служба "Пожарна безопасност
и защита на населението" при-
зоваха гражданите да спазват
стриктно установените проти-
вопожарни правила на МВР
поради повишен риск от ин-

циденти вследствие на летни-
те температури.

Забранено е пушенето и из-
хвърлянето на угарки от цига-
ри в близост до житни маси-
ви, гори и полезащитни поя-
си; използването на открит
огън на по-малко от 50 метра
от житни масиви, горски на-
саждения и складови, стопан-
ски и жилищни сгради; нерег-
ламентираното изхвърляне на
запалими отпадъци; паленето
на стърнища, сухи треви и
крайпътни ивици; използване-
то на селскостопанска техни-
ка, която е неизправна или не
отговаря на изискванията за
пожарна безопасност.

При установяване на пожар
гражданите трябва незабавно
да подадат сигнал на телефон
112. /БТА

17-годишно момиче постра-
да тежко при катастрофа в се-
ло Ловчанци, съобщават от
полицията. На 03.07.2022 г. чрез
телефон 112 е заявено от жи-
тел на село Ловчанци за въз-
никнало ПТП в селото с пост-
радал пешеходец. Установено
е, че неправоспособен и непъл-
нолетен водач на лек автомо-
бил на прав участък от платно-
то за движение се движил с не-
съобразена скорост, изгубил
контрол над автомобила и се
ударил в паркиралите наблизо
леки автомобили. Вследствие
на удара момичето, което се е
намирало между два от ударе-
ните автомобили, е затиснато
и е с разкъсан долен десен
крайник. Пострадалата е отве-
дена от екип на ЦСМП град
Добрич, където е настанена в
отделение с ампутиран край-
ник. Образувано е досъдебно
производство. НДТ

17-ГОДИШНА
ПОСТРАДА ПРИ
КАТАСТРОФА,
АМПУТИРАХА
Й КРАК

На 02.07.2022 г. чрез теле-
фон 112 е заявено от преми-
наващ гражданин, че по пътя
към село Стожер, посока град
Варна, е забелязал жена, дви-
жеща се по пътното платно в
явно нетрезво състояние. От
служители на Второ РУ Добрич
е установено лицето в близост
до бензиностанция в село Сто-
жер. Жената била в нетрезво
състояние и с отворена рана
на лакътната става на лявата
ръка. Тя била отведена в
ЦСМП град Добрич. Взети са
кръвни проби. Пред униформе-
ните пострадалата заявила, че
се е движела по осовата ли-
ния на пътя, вследствие на ко-
ето е била ударена от неизвес-
тно до момента МПС. Образу-
вано е досъдебно производст-
во. НДТ

АВТОМОБИЛ
УДАРИ ПИЯНА
ПЕШЕХОДКА
НА ПЪТНОТО
ПЛАТНО

На 01.07.2022 г. е получен
сигнал на тел. 112 от преми-
наващ гражданин за самока-
тастрофирал мотоциклетист в
град Добрич. По време на
движение по бул. "Добруджа"
в посока кв. Рилци, вследст-

МОТОЦИКЛЕТИСТ САМОКАТАСТРОФИРА
вие на влошаване на здра-
вословното състояние, мото-
циклетистът се отклонява
вдясно от пътното платно и
пада в крайпътна канавка.
Пострадалият е настанен в
МБАЛ Добрич в отделение

по неврохирургия с диагно-
за комоцио и без опасност
за живота. Извършена е
проба за употреба на алко-
хол - отрицателна. ПТП е об-
служено по администрати-
вен ред.           НДТ

На 02.07.2022 г. в 1 РУ
Добрич от автопатрул е
заявено, че при извърше-
на проверка в Добрич на
лице, известно на МВР, е
открито полиетиленово
пликче с размери ? см с
вещество на кристали. Ли-
цето предава доброволно
веществото, което от тест
реагира на амфетамин и
е с тегло 0,38 грама. Ли-
цето е задържано за 24
часа.

На 01.07.2022 г. в РУ
Балчик при ОДМВР-Доб-
рич е получено съобщение
от жител на град Варна,
че на паркинг в КК "Албе-
на" е забелязал вдигнат
лек автомобил  на дърве-
но трупче. От служители
на РУ Балчик е установе-
но, че е направен опит за
отнемане на катализатора
на автомобила. Установен
и разпитан е собственикът
на автомобила.

На 01.07.2022 г. от авто-
патрул на Първо РУ Доб-
рич е спряно за проверка
лице, известно на МВР. У
него е установено топче с
неправилна форма с бели
кристали, което реагира на
амфетамини е с тегло 0.22
грама.

На 01.07.2022 г. в град
Добрич патрул на Първо РУ
извършва проверка на лек
автомобил с водач, извес-
тен на МВР. Установена е
употреба на наркотични
вещества -амфетамин и
канабис. Лицето отказва
биологична проба.

На 01.07.2022 г. в РУ Ка-
варна румънски турист се
тъжи за извършена краж-
ба на мобилен телефон от
басейн в село Топола.
След проведени оператив-
но - издирвателни мероп-
риятия е установен извър-
шителят на кражбата. Об-
разувана е преписка по
случая. НДТ

112 НОВИНИ

Български Червен кръст и
Регионалната здравна инспек-
ция (РЗИ) в Добрич дадоха
старт на имунизационна кампа-
ния чрез мобилен пункт, част
от програма "Дейности в отго-
вор на COVID-19 в България".

Мобилния пункт ще обслуж-
ват общо четири обучени ме-
дицински екипа, които ще ра-
ботят 120 часа, каза Виолета
Каменова, областен координа-
тор на програмата. Един от тях
е на здравната инспекция, ко-
ято осигурява и ваксините
срещу COVID-19. Налични са
всички видове препарати, съ-
общи кореспондентът на БТА
Александра Антонова.

МОБИЛЕН ВАКСИНАЦИОНЕН ПУНКТ
ЗАПОЧВА РАБОТА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ

Всеки, който иска да се
имунизира, може да се оба-
ди на телефон 0885 600 202,
за да получи актуална ин-
формация за графика на пун-
кта или да заяви каква вак-
сина и коя поред доза же-
лае да си постави.

Директорът на РЗИ-Добрич
д-р Светла Ангелова призова
хората да продължават да
спазват противоепидемичните
мерки и да се възползват от
всички възможности за вак-
синация. В момента епиде-
мичната обстановка е спокой-
на, но от 21 юни насам ръстът
на случаите всеки ден е над
100 процента, обясни тя.

Към 1 юли заболеваемостта
в областта бе 47,56 на сто хи-
ляди жители - под средната за
страната от 65,54, а броят на
положителните проби за деня
бе 11, каза още д-р Ангелова.
Най-вероятно ни очаква след-
ваща вълна, предвид случва-
щото се в Западна Европа и
броя на случаите в Гърция. Се-
га много българи са на почив-
ка в южната ни съседка и  ще
се върнат, допълни директорът
на инспекцията.

Д-р Ангелова припомни, че
всеки, който си е сложил бус-
терна доза преди повече от
четири месеца, вече може да
си постави и втора.

Пет минути преди полунощ
на 30 юни е съобщено на тел.
112 за произведени изстрели
от частен адрес в с. Орляк. На
място служителите от РУ Тер-

ЗАДЪРЖАХА СТРЕЛЕЦ С
НЕЗАКОННА ПУШКА

вел установяват 54-г. мъж, жи-
вущ на адреса, а в двора на
къщата е установена пушка, за
която лицето заявява, че е въз-
душна, закупена преди 15 г. и
преработена от негов познат.
Установен е един брой боеп-
рипас, лицето няма документи
и разрешително за оръжието.
54-годишният е задържан за
срок до 24 часа, образувано е
бързо производство. НДТ

18-годишна девойка от Шу-
мен катастрофира край Доб-
рич, съобщават от полицията.
Преминаващ водач е съобщил
в полицията, че има катастро-
фа в близост до разклона за
село Стефаново. На място екип
на СПП- гр. Добрич установя-
ва, че 18 годишна шуменка, уп-
равлявайки лек автомобил "Ре-
но" при движението си в посо-
ка гр. Добрич на около 200 м
след разклона за с. Стефаново
на десен завой след рязко на-
тискане на спирачния педал гу-
би контрол над автомобила, от-

18-ГОДИШНА СЕ
ПРЕОБЪРНА В КАНАВКА С
РЕНО, ОЦЕЛЯВА ПО ЧУДО

клонява се вдясно по посоката
си на движение, напуска път-
ното платно и се преобръща в
канавката. След катастрофата
момичето е отведено в Спешно
отделение  към МБАЛ - град
Добрич. След обстоен преглед
е освободена за домашно ле-
чение без опасност за живота.
Получила е травма на черепа,
но е отказала да бъде хоспита-
лизирана. Тестът с техническо
средство за употреба на алко-
хол показал отрицателен резул-
тат. ПТП е обслужено по адми-
нистративен ред. НДТ

0888874988
ПРОДАВА  БМВ  318i - комби

2000 кубика, 143 конски сили, 2004 год.
ГАЗ/БЕНЗИН; цена: 3900 лв.
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От 6 юни 2022 г., Агенцията
по заетостта стартира изпъл-
нението на проект "Солидар-
ност", финансиран чрез Опе-
ративна програма "Развитие
на човешките ресурси" 2014-
2020. Чрез него ще се окаже
навременна подкрепа за бър-
за трудова интеграция на раз-
селени лица от Украйна с оси-
гурен достъп до пазара на тру-
да, пристигнали в България
след 24.02.2022 г. Безвъзмезд-
ната финансова помощ по
проекта е в размер на 46 594
860 лева.

Чрез включването си в про-
екта украинските граждани ще
имат възможност за:

- получаване на психологи-
ческа подкрепа, професионал-
но ориентиране, трудово кон-
султиране и мотивиране за за-
почване на работа;

- включване в субсидирана
заетост на пълно или непълно
работно време на база мини-
мална работна заплата за пе-
риод до 3 месеца;

- получаване на подкрепа
на работното място посредс-
твом осигурен от работода-
теля ментор;

- получаване на интеграци-
онна добавка, включваща раз-
ходи за наем, режийни разхо-
ди и интернет в размер на
356,00 лв. на месец за период
до 3 месеца.

За да се възползват от тези
услуги, украинските граждани
следва да се регистрират в
Дирекции "Бюро по труда", ко-
ито са разположени на тери-
торията на цялата страна, и

ЗАПОЧНА ПРИЕМЪТ НА
ЗАЯВЛЕНИЯ ПО НОВАТА
МЯРКА "СОЛИДАРНОСТ" В
ПОДКРЕПА НА
УКРАИНСКИТЕ ГРАЖДАНИ

там - на място да подават за-
явленията си.

Работодателите, желаещи
да се включат в проект "Со-
лидарност" и да наемат ли-
ца от целевата група, ще мо-
гат да подават заявление за
включване в проекта само
чрез електронна платформа.

В периода на субсидира-
ната заетост те ще получа-
ват средства за възнаграж-
дения на наетите украинци
в размер на минималната
работна заплата (710,00 лв.)
и дължимите осигуровки за
сметка на работодателите,
както и стимули, покриващи
разходите за всички дължи-
ми вноски за сметка на ра-
ботодателя, съгласно изис-
кванията на Кодекса на тру-
да и Кодекса за социално
осигуряване - за останали-
те на работа лица след пе-
риода на субсидирана зае-
тост, изчислени върху уста-
новената за страната мини-
мална работна заплата.

Подробна информация за
условията по проекта може
да бъде намерена на офици-
алната страница на Агенция-
та по заетостта, както и във
всички Дирекции "Бюро по
труда" в страната.

Дирекция "Регионална
служба по заетостта" -

Варна

През май 2022 г. на работа
в област Добрич са постъпи-
ли 691 безработни лица. Над
83,0% от започналите работа
са устроени на първичния тру-
дов пазар. През май 2022 г.
продължиха действията за ус-
тройване на работа на лица-
та от уязвимите групи на па-
зара на труда като 11,4% от
постъпилите на работа са
младежи на възраст до 29 г.
В заетост са включени 281 ли-
ца на възраст над 50 г. През
май 2022 г. на работа са уст-
роени и 42 продължително
безработни лица (с регистра-
ция в бюрата по труда над 1
година).

През май 2022 г. в бюрата
по труда от областта са зая-
вени 788 работни места. На
първичния пазар на труда са
обявени 719 работни места.
Най-много от заявените през
месеца свободни работни
места са от сферата на хоте-
лиерство и ресторантьорство
(387). Следват преработваща
промишленост (71), селско
стопанство (64), търговия (60)
и транспорт (40). По програ-
ми и мерки за заетост и схе-
ми на Оперативна програма
"Развитие на човешките ре-
сурси" са заявени 69 работни
места.

ОТЧИТАТ СПАД В НИВОТО
НА БЕЗРАБОТИЦАТА В
ДОБРИЧКА ОБЛАСТ

Броят на регистрираните
безработни в бюрата по тру-
да от област Добрич през
месец май 2022 г. е 2630, с
250 по-малко от предходния
месец. Равнището на безра-
ботица в Добричка област
се установява на 3,3% , с 0,2
процентни пункта по-малко
от април 2022 г. В сравне-
ние с май 2021 г. броят на
регистрираните безработни
намалява с 1353 лица, а рав-
нището на безработица е с
1,66 процентни пункта по-
ниско.

В град Добрич броят на ре-
гистрираните безработни
през май 2022 г. е 759. Рав-
нището на безработица в гра-
да е 1,7% при 2,0% предход-
ния месец, с 0,3 процентни
пункта по-ниско. В сравне-
ние с май 2021 г. се отчита
намаление с 1,14 процентни
пункта на равнището на без-
работица и намаление с 650
лица на регистрираните без-
работни.  През май 2022 г.
за едно свободно работно
място, обявено в бюрата по
труда в областта, са се кон-
курирали средно по 2 без-
работни лица.

  Дирекция "Регионална
служба по заетостта" -

Варна

Летните проверки на инс-
пекторите към Общинска да-
нъчна служба - Балчик ще бъ-
дат насочени основно за вна-
сянето на туристическия да-
нък и патент от малките обек-
ти за настаняване - къщи и
стаи за гости, апартаменти.
Това коментира директорът
на дирекцията Магдалена Ге-
оргиева в отговор на запит-
ване. На проверка ще подле-
жат и всички, които са пода-

ПРОВЕРЯВАТ ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК В БАЛЧИК
ли декларации за неползва-
не на имот и са освободени
частично от такса битови от-
падъци, съобщи кореспонден-
тът на Радио Варна Албена
Иванова.

Както всяка година, от Об-
щината ще проверяват и за
неправомерното използване
на общински площи с цел тър-
говия, допълни заместник -
кметът по устройство на тери-
торията Димитрин Димитров.

Състав на Окръжния съд в
Добрич постанови ефективна
присъда по дело за причиня-
ване на смърт и телесна пов-
реда при управление на
МПС. Наложеното на подсъ-
димия наказание е лишаване
от свобода за срок от 4 годи-
ни, което да бъде търпяно
при първоначален общ ре-
жим.

Съдът призна подсъдимия
Р.Р. за виновен в това, че на
12 април 2020г., по междусе-
лищен път с. Орлова могила
- с. Долина, общ. Добричка,
при управление на лек авто-
мобил, е нарушил правилата
за движение по пътищата,
вследствие на което по неп-
редпазливост причинил
смъртта на един човек и теж-
ка телесна повреда на друг,
като деянието е извършено в
пияно състояние - с концент-
рация на алкохол в кръвта от
порядъка на 1,33 промила, и
подсъдимият не е притежа-
вал необходимата за управ-
ление на процесното МПС
правоспособност. Двамата

ПРИЗНАХА ЗА ВИНОВЕН
ПОДСЪДИМ ПО ОБВИНЕНИЕ
ЗА ПРИЧИНЯВАНЕ НА СМЪРТ
И ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА ПРИ
УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

пострадали пътували в авто-
мобила, управляван от под-
съдимия.

Според посоченото в обви-
нителния акт непосредствено
преди произшествието Р.Р. е
шофирал със скорост около
112 км/час, при максимално
разрешена от 90 км/час. Во-
дачът загубил контрол над уп-
равлението, автомобилът на-
пуснал платното за движение
и се ударил последователно
в две крайпътни дървета.
След катастрофата двамата
пострадали били транспорти-
рани до МБАЛ - Добрич, къ-
дето няколко дни по-късно,
въпреки проведеното лече-
ние, единият от тях починал.
Делото премина по реда на
съкратеното съдебно следст-
вие, след като подсъдимият
призна вината си и всички
факти, изложени в обвини-
телния акт.

Присъдата на Окръжен съд
- Добрич подлежи на обжал-
ване и протест в 15-дневен
срок пред Апелативен съд -
Варна.

Окръжният съд в Добрич
допусна предаване на бъл-
гарски гражданин на компе-
тентните власти в Полша в
изпълнение на Европейска
заповед за арест, издадена
от Окръжния съд в гр. Опо-
ле. С нея е поискано задър-
жане и предаване на Е.С., за
да бъде разследван за дея-
ния, квалифицирани като
престъпление срещу общест-
вения ред и престъпление
против половата свобода и
добрите нрави.

Е.С. е заподозрян за това,
че в периода от ноември
2012г. до ноември 2018г., в гр.
Ополе, съвместно и в заго-
вор с други заподозрени, при
разпределение на ролите, е
извличал материална облага
от въвличане в проституция
на други лица, като от това
си е осигурил постоянен из-
точник на доходи.

В хода на производството
пред Окръжен съд - Добрич
Е.С. декларира писмено съг-

ОКРЪЖНИЯТ СЪД В ДОБРИЧ
ДОПУСНА ПРЕДАВАНЕ НА
БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН НА
ВЛАСТИТЕ В ПОЛША

ласието си за незабавно
предаване на полските съ-
дебни власти. Той заяви, че
не се отказва от принципа
на особеността, с което за-
пазва правото си да не бъ-
де разследван и съден, как-
то и да не изтърпява нака-
зание за престъпление, раз-
лично от това, за което е из-
дадена ЕЗА.

Полските съдебни власти
са предоставили гаранции,
че в случай на осъждане,
българският гражданин ще
бъде върнат в България, за
да изтърпи евентуално нало-
жено му наказание лишава-
не от свобода.

Съдебният състав допусна
предаването на мъжа, след
като установи, че Европейс-
ката заповед за арест отго-
варя на всички законови
изисквания и не е налице ни-
то едно от основанията за от-
каз от изпълнение.

Решението на Ок-
ръжния съд е окончателно.

Полицията да се намеси в
транспортния хаос, който се
създава на пътното платно за
болница Тузлата. Едната лента
е превърната в паркинг. Това
апелира пред общинските съ-
ветници Таня Шопска - предс-
тавител на фирмата - превоз-
вач "Пътнически превози".

"С всяка изминала година
този проблем се изостря. Ед-
ната лента е заета от начало-
то на комплекса до болница-
та, сложени са знаци за пар-
кинг, за спирки, но всичко е
пълно с автомобили и затруд-
нява нормалното движение по
автобусната линия. Шофьори-
те имат неприятности, създа-
ват се предпоставки за ПТП,
закъсняват" - обърна се за съ-
действие Шопска към местни-
те депутати, тъй като колите
стават все повече.

В отговор председателят на
Общински съвет Николай Ко-

ПОЛИЦИЯТА ДА СЕ НАМЕСИ
В ТРАНСПОРТНИЯ ХАОС НА
ТУЗЛАТА КРАЙ БАЛЧИК

лев отвърна, че с този сигнал
трябва да се заеме полицията,
съобщава кореспондентът на
Радио Варна Албена Иванова.

По думите на Шопска те са
сезирали органите на реда, но
реакция няма, в същото време
местният парламент гласува
отпускане на гориво за обез-
печаване на обществения ред.
"Писали сме писмо и до поли-
цията, но казват, че нямат въз-
можност да поддържат патрул-
ка", коментира още тя.

Повод за изказването на за-
седанието на Общинския съвет
бе взетото решение за възла-
гане на превози по автобусни
линии от републиканска, об-
ластна и общинска транспорт-
ни схеми. "Възлагат се, поне-
же изтича договорът, с пряко
възлагане, а не с обществена
поръчка" - уточни още предс-
тавителят на "Пътнически пре-
вози", че промени няма.

Ремонтни дейности в зави-
симост от необходимостта,
извършва Община Добрич в
трите детски ясли, Детска
млечна кухня и социалните
услуги. В детските ясли с но-
мера 4, 5 и 6 ще бъде поста-
вен фаянс и теракот в кух-
ните, изливните помещения,
ще се укрепят терасите,
стълбищата, ще бъде поста-
вен фаянс в пералното по-
мещение на ДЯ 6. Отново
тук ще се извърши частично
саниране на двете сгради.
Ще се ремонтират стените
и подовите настилки, къде-
то има нужда. Предвидени

ОБЩИНА ДОБРИЧ
ИЗВЪРШВА РЕМОНТНИ
ДЕЙНОСТИ В ДЕТСКИТЕ
ЯСЛИ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

са и строително - ремонтни
дейности в Детска млечна
кухня. В Комплекса за соци-
ални услуги за деца и младе-
жи с увреждания са предви-
дени строително - ремонтни
дейности в къщичките с но-
мера 1, 2 и 4. В КСУ "Палит-
ра" ще се ремонтира покри-
ва и са планирани строител-
но - ремонтни дейности в За-
щитени жилища и Центъра за
социална рехабилитация и ин-
теграция. В Дом стари хора е
предвиден ремонт на покрива
и отпушвания на водосточни-
те тръби, както и ремонт на
санитарните помещения.
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Ефектната брюнетка от Доб-
рич - Стела Димитрова  впе-
чатли зрителите със стругова-
ното си тяло и латино танца си,
а Павел бе неотразим в акро-
батичните си умения по брейк
денс  в музикално-артистичния
трети тур на конкурса.

 Ексклузивният фешън фо-
рум Мис и мистър Топ лица
на Добрич-2022 се проведе в
епицентъра на вечерния свет-
ски живот в столицата на
Златна Добруджа -  Бакарди
клуб, пред ентусиазираната
публика, сред които личаха
имената на голяма част от
добричкия бизнес елит.

Специални гости на пърфор-
манса бяха добричките звез-
ди от риалити формата "Един
за друг" - Веси и Гани Колеви

Водещ на най-популярното
светско събитие за сезона бе
известнният шоумен и и собст-
веник на модна агенция Идея
Прима - Димитър Увалиев, чий-
то глас бе в емоционална хар-
мония с  модния спектакъл .

Традиционната масовка в Ба-
карди този път акцентира на
Вечния град Рим и Колизеума,
в който моделите се превъпла-
тиха в ролята на Гладиаторите,
както и на персонажите на
Юлий Цезар и Клеопатра.

В националния формат на
Топ лица на Добрич победи-

ФЕСТИВАЛЪТ "ПРИЯТЕЛИ НА БЪЛГАРИЯ"
ДОНЕСЕ ДВЕ НАГРАДИ ГРАН ПРИ И ОЩЕ ПЕТ
ПРЕСТИЖНИ ОТЛИЧИЯ ЗА ТАЛАНТЛИВИТЕ
ПЕВЦИ НА СТУДИО "САРАНДЕВ"

Късно миналата вечер се
състоя награждаването на
участниците в Номинация "Ес-
траден вокал" на XXIII Между-
народен фестивал "Приятели
на България", провеждащ се
от 1-ви до 7-ми юли в курорта
Албена. Студио "Сарандев"
при Младежки център - Доб-
рич, с вокални педагози Еле-
на Карабельова и Жана Сте-
фанова, се представи във фо-
рума със седем свои изпъл-
нители и успя да грабне се-
дем престижни отличия. Носи-
тели на най-голямата награда
- Гран при в своите възрасто-
ви категории са Сиана Слав-
чева и Теодора Велинова. С
Лауреат Първа степен бяха от-
личени Ивайла Михайлова,
Никол Михайлова, Петя Мин-
чева и Ванеса Кънчева. Никол
Николова стана носител на
Лауреат Втора степен.

Професионалното жури,
оценяващо изпълненията на
участниците, бе в състав:

Невена Петрова - джаз во-
калист, музикален и вокален
педагог; Дима Труфкин - му-
зикант, изпълнител на българ-
ска и балканска музика, пе-
дагог в центрове по изкуства-

Тринайсет състава участва-
ха в Националния танцов фес-
тивал "Танцът на българина" в
силистренското село Калипет-
рово. Това съобщиха органи-
заторите на фестивала от на-
родното читалище "Пробуда -
1940" в Калипетрово. Проява-
та се организира за втори път
със съдействието на кметство-
то в селото, на Силистренска-
та община и на спонсори.

С НАГРАДИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ТАНЦОВ
ФЕСТИВАЛ "ТАНЦЪТ НА БЪЛГАРИНА" В
СИЛИСТРЕНСКОТО СЕЛО КАЛИПЕТРОВО

та в гр. София; Красимир Де-
миров - актьор в ДТ "Й. Йов-
ков" - Добрич.

Фестивалът "Приятели на
България" тази година се про-
веде в красивата, комфортна
и многофункционална зала

Голямата награда от нацио-
налния фестивал "Боженци"
спечели балчишкият хор "Доб-
руджанки" при Народно чита-
лище "Васил Левски 1959", кой-
то се представи с автентичен
и обработен фолклор. Изпъл-
нителките от Белия град пос-
ветиха наградата на своя ди-
ригент Магдалена Христова,
съобщи кореспондентът на Ра-
дио Варна Албена Иванова.

 "И когато наградата и пес-
ните са в моя чест, въпреки
че отсъствам - трогнахте ме!
И така - голямата награда на
журито и златен медал на Вто-
ри национален фестивал "Бо-
женци" отива при народен хор
"Добруджанки" при Читалище
"Васил Левски" - Балчик! Ог-
ромно благодаря, момичета,
за доверието и обичта към
мен - гордея се с вас!" - от-
върна с емоционален пост във
фейсбук техният ръководител.

Организатори на Национа-
лен фестивал "Боженци" са
Музеят на архитектурно-исто-
рически резерват "Боженци",

ГОЛЯМАТА НАГРАДА ОТ ФЕСТИВАЛА НА
СЕЛО БОЖЕНЦИ ОТПЪТУВА ЗА БАЛЧИК
С ХОР "ДОБРУДЖАНКИ"

Голямата награда на кмета
на община Силистра спечели-
ха танцьорите от клуб за на-
родни танци "Жътвари" от
Добрич. Наградите на кмета
на Калипетрово и председате-
ля на читалището в селото
спечелиха танцьори от селата
Айдемир и Ситово. За автен-
тичен фолклор бяха отличени
танцьорите от Крушари, а за
обработен фолклор - от с.

Стела Димитрова и
Павел Николаев са но-
вите модни емблеми

кметско наместничество село
Кметовци при община Габро-
во и Петър Кирилов, предсе-
дател на сдружение "Цветни-
ца", по чиято идея е създава-
нето на фестивала. Основна-
та му цел е съхраняване на пе-
сенното, танцово и инструмен-
тално изкуство.

В тазгодишното второ изда-
ние се включиха 29 колектива
с близо 200 любители на народ-
ното творчество, изпълнили
фолклорни песни и танци от

"РОМЕО И ЖУЛИЕТА" ЩЕ ПЕЯТ В ДВОРЕЦА БАЛЧИК

тели са красивата Памела Ди-
митрова, с родно потекло
именно от Добричка област, а
сред мъжката част от модели-
те първи стана Илиян Илиев.

За  поредна - 22-ра година,
основен медия-партньор на
форума бе и вестник "Нова
добруджанска трибуна".

МИС И МИСТЪР ТОП ЛИЦА НА
ДОБРИЧ-2022
МИС И МИСТЪР ТОП ЛИЦА НА
ДОБРИЧ-2022

"Перуника" на к.к. Албена.
Директор на форума е Ди-

ма Иванова-Апталидис, а уп-
равител на Международната
фестивална програма "Прияте-
ли на България", още от осно-
ваването ?, е Цветан Иванов.

Професор Иширково.
Основни цели на фестивала

са да се популяризира танцо-
вият фолклор в България, да
се утвърди присъствието на
фолклорното танцово изкуст-
во в съвременния живот, да
се предостави възможност на
многобройните колективи за
изява и да се насърчава при-
емствеността на традициите
между поколенията.

различни фолклорни и етног-
рафски области в страната.

Към основните категории
автентичен и обработен фолк-
лор тази година е добавена
нова - за представяне на ав-
тентични народни носии.
"Прибрахме се със златен ме-
дал и за моминска, празнич-
на и носия на омъжена жена,
едната от които е на около
век, доволна е от участието
читалищният секретар Елица
Стайкова.

"Ромео и Жулиета" от Шарл
Гуно ще бъде представена за
пръв път в историята на Вар-
ненската опера от 21.00 ч. на
7 юли по време на "Опера в
Летния театър", съобщават от
Радио Варна.

На 8 юли в същия час опе-
рата ще може да бъде гледа-
на в Двореца Балчик.

Всички познават Шекспиро-
вите Ромео и Жулиета, отдав-
на превърнали се в архетип-
ни образи на двама влюбени,
които предпочитат смъртта
пред живот без другия.

Трагедията "Ромео и Жулие-
та", въпреки че е една от ран-
ните пиеси на Шекспир, се на-
режда сред неговите най-из-
вестни, най-често изпълнявани
и най-често адаптирани в дру-

ги сценични жанрове, творби.
Съществуват над 150 филмо-

ви и телевизионни версии на
"Ромео и Жулиета", като за най-
добра се приема екранизация-
та на Франко Дзефирели с Ле-
нърд Уайтинг и Оливия Хъси в
главните роли (1968), следвана
от филма на Баз Лурман, с Ле-
онардо ди Каприо и Клеър
Дейнс (1996).

Сред оперните композитори,
които също се вдъхновяват от
романтичните персонажи на
английския бард, заслужават
да бъдат споменати Винченцо
Белини с операта "Капулети и
Монтеки" и Хектор Берлиоз с
драматичната симфония "Ромео
и Жулиета", която самият автор
нарича "опера без думи".  За
най-сполучлива от всичките 40

оперни адаптации на "Ромео и
Жулиета" се смята операта на
Шарл Гуно (1890-1893). Тя е пос-
ледното му непреходно худо-
жествено достижение, което
жъне триуф на премиерата в
Париж на 27.04.1867 г., с дири-
гент Адолф Дьолофр, сопрано-
то Мари-Каролин Миолан Кар-
вальо и тенора Пиер-Жюл Ми-
шо. През следващите две годи-
ни операта има 900 представ-
ления в различни театри.

Операта "Ромео и Жулиета"
на Гуно, нарицателна за френ-
ския романтизъм с неговата
чувственост, финес и вокална
грация, е рядък пример за
опера, в която музиката пре-
възхожда драматургията с
красотата на мелодиите и
изящната оркестрация.

"РОМЕО И ЖУЛИЕТА" ЩЕ ПЕЯТ В ДВОРЕЦА БАЛЧИК
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Добричлийката Милица 
Мирчева зае призовото сед-
мо място на европейското 

първенство по оф-роуд (пла-
нинско бягане). Тя бяга на 
класическата дисциплина из-
качване и измина 8.85 км (от 
644 м надморска височина до 
1580 м)  за 54:26 мин. Мауде 
Матис (Швейцария) с 51:41 
стана шампионка, следвана 
от Андреа Майер (Австрия) с 
52:12 и Кристел Девал (Фран-
ция) с 52:32. Маринела Нине-
ва зае 31-ото място с 1:00:01, 
а Елена Димитрова е 39-а с 

1:06:29.
При мъжете на тази дис-

танция Димчо Мицов и Йоло 

Николов са съответно 34-и и 
35-и с времена 50:49 и 51:06. 
И отново швейцарска победа 
с 45:19 на Доминик Роли. 
Второто и трето място бяха 
за Испания. Даниел Онзас е 
втори с 45:26, а Мигел Корбе-
ра е трети с 45:55.

Николай Кауфман участва 
при юношите под 20 годи-
ни, но не успя да запише 
резултат след декласиране. 
Atletikabg

МИЛИЦА МИРЧЕВА Е 
СЕДМА НА ЕВРОПЕЙСКОТО 
ПЪРВЕНСТВО ПО 
ПЛАНИНСКО БЯГАНЕ В контролна среща, прове-

дена на стадион «Тича» във 
Варна, отборът на Добруджа, 
който се стяга за новото пър-
венство във Втора професио-
нална футболна лига, загуби 
с 2:1 от елитния Черно море.

В 19-ата минута „моряците” 
създадоха чисто положение 
пред вратата на Добруджа, но 
не успяха да го реализират. 
След удар от дистанция на 
Мади Кета, стражът на гос-

тите спаси, топката попадна 
в Матиас Курьор, който от-
близо стреля твърде неточно. 
В 39-ата минута Васил Па-
найотов отправи страхотен 
удар от дистанция, но топката 
премина близо до гредата. 
Малко преди края на първата 
част Виктор Попов получи 
топката отдясно, напредна 
и центрира към точката на 
дузпата, където Мазир Сула с 
воле заби кълбото в мрежата 
на Добруджа за 1:0. 

В 50-ата минута Матиас 
Курьор насочи технично топ-

ката към далечния ъгъл на 
вратата, но вратарят на Доб-
руджа спаси. В 67-ата мину-
та Добруджа направи бърза 
контраатака, която завърши 
с удар на Адриян Димитров 
за 1:1. 

Веднага след попадението 
“моряците” можеха отново 
да поведат в резултата, но 
Васил Панайотов не успя да 
реализира от наказателното 
поле. В 84-ата минута Черно 

море отново пропусна чиста 
възможност да реализира. 
Закария Беншаа взе топката 
от краката на Алекс Фернан-
дес, който тъкмо се готвеше 
от чиста позиция да стреля, 
залъга бранител и отправи си-
лен изстрел, но вратарят спа-
си. В последната минута след 
атака, започнала от вратаря 
Георги Георгиев, Николай 
Златев вкара за крайното 2:1. 

В края на седмицата е по-
следната контрола на Добру-
джа – с дубъла на шампиона 
Лудогорец в Разград.

Волейболистките от нацио-
налния отбор на България 
запазиха мястото си в Лигата 
на нациите през следващата 
година. Момичетата на се-
лекционера Лоренцо Мичели 
се наложиха над Полша с 
3:1 (22:25, 25:13, 25:17, 25:22) 
в последния си и решаващ 
мач от турнира в Група 6 от 
последната състезателна сед-
мица на Лигата, игран в зала 
„Арена Армеец“.

По този начин българските 
«лъвици» завършват на 13-о 
място в крайното класиране с 
4 победи, 8 загуби и 12 точки. 
По-важното е, че България е 
пред Белгия в своеобразно-
то класиране на «чалъндж“ 
отборите, които са застра-
шени от отпадане от Лигата. 
Белгийките завършват също 
с 4 победи и 8 загуби, но 

с 8 точки на 14-а позиция. 
Така българките ще играят в 
най-комерсиалния турнир и 
догодина.

Полша пък приключва на 
12-о място в крайното класи-
ране също с 4 победи, 8 загу-
би и 12 точки, но с по-добри 
показатели от България.

Най-полезна за България 
стана Мария Йорданова с 
22 точки (2 блока, 48% ефек-
тивност в атака). Нася Дими-
трова добави още 15 точки 
(4 блока, 1 ас и 56% ефектив-
ност в атака) за успеха. За 
тима на Полша Оливия Ро-
жански реализира 19 точки.

Съставът на България: Лора 
Китипова 4, Силвана Чауше-
ва 11, Мария Йорданова 22, 
Мирослава Паскова 8, Нася 
Димитрова 15, Мира Тодорова 
9 - Жана Тодорова-либеро.

ФУТБОЛИСТИТЕ НА 
ДОБРУДЖА ЗАГУБИХА 
ОТ ЧЕРНО МОРЕ С 2:1

БЪЛГАРИЯ ОСТАНА В 
ЛИГАТА НА НАЦИИТЕ

Отборът на Сакраменто 
Кингс ще отправи официална 
оферта към най-добрия бъл-
гарски баскетболист Алек-
сандър Везенков. Националът 
е поканен на разговори с 
ръководството на клуба, които 

трябва да се проведат по вре-
ме на започващата тази сед-
мица Лятна лига на НБА в Лас 
Вегас, съобщава Eurohoops. 

Според информацията Ве-
зенков ще бъде интервюиран 
от шефовете на «кралете», 
но няма да играе в Лятната 
лига. Наскоро генералният 
мениджър на Кингс Монти 
МакНеър заля българския 
национал със суперлативи. 
Везенков изпрати най-добрия 

сезон в кариерата си на Ста-
рия континент, след като се 
превърна в лидер на Олимпи-
акос, извеждайки го до дубъл 
в Гърция и участие във Финал-
ната четворка на Евролигата. 
Освен това българинът бе 

избран за Идеалната петица 
на най-престижния клубен 
европейски турнир. 

В момента Везенков е с на-
ционалния отбор на България. 
Преди два дни, в мача сре-
щу трикратните европейски 
шампиони от Литва, баскет-
болистът записа дабъл-дабъл 
от 29 точки и 11 борби, чрез 
което прикова вниманието и 
на ФИБА, и на Сакраменто в 
социалните мрежи. sportal.bg

САКРАМЕНТО ОТПРАВЯ 
ОФЕРТА КЪМ ВЕЗЕНКОВ

ЯНИК СИНЕР СПРЯ ПОХОДА 
НА КАРЛОС АЛКАРАС НА 
«УИМБЪЛДЪН»

Италианецът Яник Синер се 
класира за четвъртфиналите 
на Откритото първенство на 

Великобритания по тенис. По-
ставеният под номер 10 Синер 
победи петия в схемата Кар-
лос Алкарас (Испания) с 6:1, 
6:4, 6:7(8), 6:3 за 3:35 часа. 

20-годишният италианец, 
който миналата година отпад-
на в първия кръг на турнира от 
Големия шлем в Лондон, игра 
на доста високо ниво. Синер 
взе без проблеми първите две 
части. Алкарас спаси два мач-
бола в тайбрека на третия сет, 
но в четвъртата част Синер 
взе подаването на испанеца 
за 3:1 и затвори двубоя с шес-
тия си мачбол. „Карлос е мно-
го труден съперник и много 

приятен човек, така че за мен 
винаги е огромно удоволствие 
да играя срещу него. Днес 

имаше толкова много публика 
и е специален ден - 100-годиш-
нина на Централния корт. Това 
е просто невероятно“, каза 
италианецът след победата. 

Преди този турнир Яник Си-
нер нямаше спечелен мач на 
трева в кариерата си. Итали-
анецът записа 35 печеливши 
удара и 41 непредизвикани 
грешки, а Алкарас - 33 пече-
ливши удара и 39 грешки.

На четвъртфиналите Си-
нер ще играе с шесткратния 
шампион Новак Джокович, 
който отстрани участващия с 
«уайлд кард“ Тим ван Райтхо-
вен (Нидерландия).

Карлос Сайнц завоюва своята 
първа победа във Формула 1 в 
своя 150-и старт след една щура 
Гран При на Великобритания, 
която включваше един червен 
флаг още на старта, кола за 
сигурност малко преди финала 
и множество изпреварвания. 
Победата на Сайнц е първа за 
представител на Испания от 

триумфира на Фернандо Алонсо 
в Гран При на Испания през 2013 
година. С нея той става 40-ят 
различен победител във Формула 
1 в историята на Ферари.

През почти целия следобед 
испанецът имаше по-ниско тем-
по от това на своя съотборник 
Шарл Леклер, но решението на 
Ферари да раздели стратегиите 
на двамата при излизането на 
колата за сигурност се оказа 
ключово за победата на Сайнц. 
След рестарта той почти веднага 
изпревари своя съотборник и 
бързо отвори аванс, подпомог-
нат и от яростната защита на 
Леклер срещу Серхио Перес и 
Люис Хамилтън. Все пак моне-
гаскът трябваше да отстъпи и 
на двамата и да се задоволи с 
четвъртата позиция, докато Пе-
рес завърши втори, а местният 
любимец Хамилтън остана трети. 
За британеца остана утешение-
то, че той записа най-бързата 

обиколка в рамките на състеза-
нието във финалния тур, което 
му донесе и бонус точката.

Пети и шести финала преся-
коха Фернандо Алонсо и Ландо 
Норис, а едва седми финишира 
Макс Верстапен. Световният 
шампион имаше изключител-
но тежко състезание, в което 
участва с повредена кола след 

контакт с Леклер и Перес при 
ранния рестарт. Нидерландецът 
за малко не загуби и седмата 
позиция от Мик Шумахер във 
финалните метри, като разликата 
между двамата на края бе само 
0.218 секунди. За Шумахер това 
са първи точки в кариерата във 
Формула 1, а топ 10 на „Сил-
върстоун“ допълниха Себастиан 
Фетел и Кевин Магнусен. 

В генералното класиране във 
Формула 1 след десетия кръг за 
сезон 2022 начело продължава 
да бъде световният шампион 
Маск Верстапен, който има актив 
от 181 точки. Неговият аванс на 
върха е 34 точки спрямо Серхио 
Перес. Трети в подреждането с 
изоставане от 43 пункта е Шарл 
Леклер. Карлос Сайнц вече е 
четвърти с актив от 111 точки. 
Битката за титлата във Формула 
1 през 2022 година продължава 
още тази седмица с Гран При на 
Австрия. 

КАРЛОС САЙНЦ С ПЪРВА 
ПОБЕДА ВЪВ ФОРМУЛА 1
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Журито на Националния
фестивал на ученическите и
студентските рок групи в със-
тав Славчо Николов ("Б.Т.Р",
"Фондацията") - председател,
Атанас Пенев ("Б.Т.Р"), Звезди
Керемидчиев ("АХАТ") и Венко
Поромански ("ТЕ", "Фондация-
та") обяви класирането в таз-
годишното издание в пресклу-
ба на БТА в Добрич.

В първа възрастова група I-
во, II-ро и III-то място заемат
съответно "Second to None" от
Варна, "Монолог" от Сливен и
"Loners on the Hill" от Пловдив.
Победители сред по-малките
са "Графит" от Силистра, а
след тях се нареждат
"Deathmag" от Пловдив и
"Spleen" от Варна. Наградата в
трета възрастова група отива
при Мария Жайворонок - де-
те, избягало с родителите си
от войната в Украйна, което по
свое желание изпълни българ-
ската песен "Ах, морето".

Група "Монолог" ще открие
предстоящия концерт на
"Б.Т.Р." в Сливен на 5-и юли,
съобщи Славчо Николов. Та-
ка групата ще бъде забеляза-
на от сливенци, много от кои-
то не знаят за нейното същес-
твуване.

Членовете на журито споде-
лиха, че са силно впечатлени
от големия брой момичета в
тазгодишното издание на фес-
тивала. "Може би 45-50 процен-
та е дамското присъствие. Има
две групи, които са съставени
изцяло от девойки с много се-
риозен подход към музиката и
инструментите си. Това ми ха-
ресва много, защото означа-
ва, че музиката е още по-цвет-

НАЦИОНАЛEН ФЕСТИВАЛ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ
И СТУДЕНТСКИТЕ РОК ГРУПИ - КРАЙНО
КЛАСИРАНЕ

на", каза Атанас Пенев.
Той посочи като приоритет

в оценяването авторските
парчета на участниците. "Има-
ше групи, които свириха бри-
лянтно кавъри, което е много
хубаво, защото това са пър-
вите учители в рокендрола. Но
разликата правят групи, кои-
то оставят творчество след се-
бе си", сподели вокалистът на
"Б.Т.Р.".

Според Венко Поромански
най-хубавото на музикалния
форум, който по негови наб-
людения е единственият по
рода си в България, е, че мо-
тивира младежи да формират
групи. "В последните години
заради интернет всеки свири
сам вкъщи, докато тези мла-
ди хора са направили контакт
помежду си, събират се и пра-
вят заедно музика, споделят
музикални моменти, правят
музикални открития, пътешес-
тват и се развиват заедно",

каза той.
"Това е едно от най-хубави-

те неща, които музиката е да-
ла на нас - създали сме мно-
го приятелства и познаваме
прекрасни хора по целия свят
именно благодарение на му-
зиката. Надявам се тези де-
ца да усетят това и да си да-
дат сметка каква привилегия
е да си музикант. Важно е да
има такива събития, да има
публика и да научим хората
от малки да ценят това, което
другите правят на сцена", спо-
дели Поромански.

Искрено се надявам този
фестивал да се превърне в
традиция, да събуди още по-
голям интерес у младите бан-
ди и да увлече още повече
млади хора, каза Звезди Ке-
ремидчиев.

Николай Нейчев, председа-
тел на Нарочно читалище
"Добрич - 2017" и организатор
на феста, изрази радостта си
от приятелската атмосфера
по време на събитието. "Тези

4 юли - 8 юли, 10.30 ч. - 11.30 ч., Художествена галерия
- Добрич. Лятна работилница за въображение. Органи-
затор: Художествена галерия - Добрич.

4 юли - 8 юли, по заявка, Регионален исторически му-
зей - Добрич. Образователна програма "Лято в музея".
Организатор: Регионален исторически музей - Добрич.

4 юли - 8 юли, 09.00 ч. - 13.00 ч., Младежки център -
Добрич, Градски парк "Св. Георги". Програма "Еко лято
2022"  с направления:  "Учене чрез преживяване", "Любо-
питно ", "Еко фен", "Арт зона", "Спорт". Организатор: Мла-
дежки център - Добрич.

4 юли - 8 юли, 07.30 ч. - 17.30 ч., Народно читалище
"Йордан Йовков - 1870 г." Летен детски център "Млади
възрожденци". Организатор: Народно читалище "Йордан
Йовков - 1870 г."

4 юли - 8 юли, Народно читалище "Йордан Йовков -
1870 г.", Библиотека, Сектор "Заемане за дома". "Преотк-
рий България" - изложба на колекция ретро пощенски
картички - на Читалищната библиотека. Организатор: На-
родно читалище "Йордан Йовков - 1870 г."

5, 6 и 7 юли, 10.00 ч. - 12.00 ч., Регионална библиотека
"Дора Габе",  Интерактивна зала. Летен детски клуб "Иг-
рай и учи" за деца от 6 до 12 години. Организатор: Реги-
онална библиотека "Дора Габе".

5 юли, Фестивал "Арт будилник. Събуди се за култура"
- Добрич 2022

17.00 ч., Огледална зала "Нели Божкова". Вечер с най-
добрите филми на НАТФИЗ.

18.00 ч., Огледална зала "Нели Божкова". Паметна ве-
чер в чест на Стоянка Мутафова. Организатори: Община
град Добрич, Арт Будилник.

6 юли, 11.00 часа, пл. "Свобода". Концерт на Духов ор-
кестър - Добрич. Диригент Стоян Монов. Организатор:
Духов оркестър - Добрич.

6 юли, 20.00 ч., Градски парк "Свети Георги". Фестивал
"Арт будилник. Събуди се за култура" - Добрич 2022. Пред-
ставяне на книгата "Книга за песните" от Стефан Вълдоб-
рев и изпълнение на емблематичните му песни. Органи-
затори: Община град Добрич, Арт Будилник.

Продължават:
Изложба "Христо Явашев, почит към неговия живот и

художествени проекти" от колекцията на "Американска
фондация за България", Художествена галерия - Добрич.
Организатори: Художествена галерия - Добрич, Амери-
канска фондация за България.

Изложба "Плакатът" на Людмил Чехларов, Художестве-
на галерия - Добрич. Организатор: Художествена гале-
рия - Добрич.

Фотодокументална изложба "Българската литература -
срещи и диалози със света" на Националния литерату-
рен музей, Дом-паметник "Йордан Йовков". Организатор:
Регионален исторически музей - Добрич.

Изложба на открито на Регионален исторически музей
- Добрич "Там, дето знаньето живей. Към историята на
първото класно училище", пл. "Свобода". Организатори:
Община град Добрич, СУ "Св. св. Кирил и Методий".

Изложба "Старото школо разказва", Музей в Градски
парк "Св. Георги". Организатор: Регионален исторически
музей - Добрич.

Пътуваща изложба "Бестиарият на Лем според Мроз" с
илюстрации на Даниел Мроз към творбите на Станислав
Лем, посветена на 100-годишнината от рождението на
полския писател, организирана и предоставена от Полс-
ки институт - София, Регионална библиотека "Дора Габе",
фоайе. Организатор: Регионална библиотека "Дора Га-
бе". НДТ

КУЛТУРНИ АКЦЕНТИ

деца си ръкопляскат. Те се
радват едно на друго, а това
е много рядко срещано при
по-големите", каза той.

Нейчев отбеляза и че някои
от участниците в предходното
издание на събитието са пре-
търпели развитие. "Red Trig-
ger", които участваха през
2019 г., станаха финалисти в
"България търси талант", а по-
бедителите - "Seconday" от Ям-
бол, изсвириха две парчета в
един български филм", каза
читалищният председател.
Групата е автор на саундтра-
ка "Sweetest Silence" към "До-
за щастие".

Той благодари на Министер-
ството на образованието за
съвместната работа по орга-
низацията и припомни, че
фестивалът вече е част от На-
ционалния календар на Ми-
нистерството на културата, ко-
ето означава, че от догодина
победителите в конкурса ще
могат да получават стипендии
от ведомството.

Традиционната благотвори-
телна изложба "Анатолий Стан-
кулов и приятели", която извес-
тният художник и карикатурист
организира заедно с Културен
център "Двореца" в Балчик за
трета година, ще бъде предс-
тавена  до 14 юли в галерия
"Тихото гнездо" в Белия град.

Станкулов е поканил за
участие свои приятели - проф.
Стефан Алтъков, проф. Лаура
Димитрова, доц. Мариета Ко-
нова, Силвия Артамонцева,
доц. Красимира Дренска, Ген-
чо Симеонов, Иван Гоцев, Цве-
танка Грънчарова, Кирил Бож-

ХУДОЖНИКЪТ
АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ
СЪБРА ПРИЯТЕЛИ В
ИЗЛОЖБА В ПОДКРЕПА
НА ТАЛАНТЛИВИ ДЕЦА

килов, Петко Дурмана, Стоян
Божкилов, д-р Юлиан Станку-
лов, Андрей Янев, Дарина
Янева, Живко Желязков, Ни-
колай Колев, Владимир Цо-
невски, Хрисанд Хрисандов,
Виолета Илиева. Те са автори
на 100 живописни миниатюри,
които ще бъдат разпродадени,
а със средствата ще бъде под-
помогната дейността на фон-
дация "Имеон Балкани", която
има център за обучение на та-
лантливи деца в неравностой-
но положение, съобщи корес-
пондентът на Радио Варна Ал-
бена Иванова.

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

Клуб по бойни спортове "Ка-
лиакра", Каварна, отново е на
първо място, след  проведения
на 3 юли  Международен тур-
нир по карате за Купа "КАВАР-
НА".

 В Спортната зала "Олимпи-
ада" се явиха 283 участници от
15 клуба  по карате от страна-
та: Свищов, Белене, Твърдица,
Луковит, Силистра, Плевен,
Троян, Хасково, Бургас, София,
с по два клуба - Велико Тър-
ново и Добрич и домакините
от Каварна.

18-ет от най - титулованите
съдии по карате в България, с
председател Георги Михайлов
от гр. Добрич оценяваха тур-
нира.

Кметът Елена Балтаджиева
приветства каратистите, дош-
ли на турнира в една от най-
красивите общини, пожела им
добро представяне, победа за
най-добрите и откри ХVP Меж-
дународен турнир по карате.

ОТНОВО НА ВЪРХА
През целият ден каратистите
от различните клубове от
страната  показаха  спортмен-
ска игра и заслужено подре-
диха таблицата на класиране-
то. Клуб по бойни спортове
"Калиакра", Каварна с
треньор Ариф Арифов е на
върха на таблицата - Първо
място с 12 златни, 5 сребърни
и 11 бронзови медала. След тях
е Карате клуб " Самурай", Доб-
рич -- 10 златни, 10 сребърни, 7
бронзови медали, на Трето
място се нареди Карате клуб
"Етър", гр. В. Търново -8 злат-
ни,                      2 сребърни  и 7
бронзови медала.

Турнира мина при спокой-
на обстановка, добра органи-
зация и условия за провеж-
дането му, за което предва-
рително се бяха погрижили
организаторите - община Ка-
варна и Клуб по бойни спор-
тове "Калиакра".

Керанка ДАЛАКМАНСКА

Снощи в Добрич започна фестивалът "Арт будилник - събуди
се за култура" с концерт на група "Сигнал" и ще завърши на 10
юли с премиера на моноспектакъла "З@щото съм известен" на
Филип Аврамов от 19:00 часа в Младежкия център.

Програмата включва и вечери, посветени на родното кино,
на Стоянка Мутафова, Георги Парцалев и Стефан Данаилов;
представяния на книги на Стефан Вълдобрев и Мария Лале-
ва; концерти и куклени представления.

ДОБРИЧ E ДОМАКИН НА
ФЕСТИВАЛА "АРТ БУДИЛНИК
- СЪБУДИ СЕ ЗА КУЛТУРА"
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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 др Та шев, спе ци а лист вът реш ни и бъб
реч ни бо лес ти, от ра вя ния, алер гии  тел. 625341, 
0889/040 584, ком п лекс "Ле бед" вх. "В" /зад пар кин
га на Бан ка "Би о хим" 

СТО МА ТО ЛОГ  др Мег ле на ПО ПО ВА,  ул. "Хр. 
Смир нен с ки" № 4,  тел. 841703, все ки ден от 14 до 
19 ча са. 

НЕВ РО ЛОГ: др 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 
1417,30 ч.; Очен ка би нет  др М. Кал че ва  GSM 
0888502176; Др Ана ни е ва  GSM 0888380756; по не
дел ник 917, чет вър тък 1417, пе тък 916 ч.; гр. Доб
рич, ул. "Л. Ка ра ве лов" N 8, вх. Б, ет. 1, тел. 058/4
7634

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 бояджий-
ски услуги /пръскана мазилка "Валентино", шпак-

ловка, 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

ЗАГУБЕНА 
СТУДЕНТСКА 

КНИЖКА
на Кристън Великова 

Илиева, 
Икономически 

университет Варна, 
специалност 

„Счетоводство и 
финанси“, факултетен 

номер: 120349, 
Група 22  

Давам под 
наем двустаен 

апартамент втори 
етаж от къща до 

КАТ за работещи. 
0899732010.

ДФЗ ПРЕВЕДЕ 5,2 МЛН. ЛЕВА 
ПЪРВИ ТРАНШ ПО СХЕМАТА 
ЗА ЗИМНИ ПРЪСКАНИЯ

Държавен Фонд „Земеде
лие“ (ДФЗ) изплати 5,2 млн. 
лв. (5 241 730 лв.) по схемата 
„Помощ за компенсиране 
разходите на земеделски 
стопани, свързани с изпъл
нение на мерки по Нацио
налната програма за контрол 
на вредителите по трайните 
насаждения през зимния пе
риод”, прилагана през 2022 г. 
Подпомагане получиха общо 
3 399 стопани, които отглеж
дат трайни овощни насажде
ния, маслодайна роза, ягоди 
и малини. За 45 стопани ще 
бъде извършено плащане в 
кратки срокове след финали
зиране на административните 
проверки. 

Бюджетът по схемата за 
2022 г. е 7,4 млн. лв. Припом
няме, че размерът на ставка
та за 2022 г. беше увеличен 
от 270 лв./ха с ДДС на 324 лв./
ха с ДДС за пролетния етап и 
съответно за есенния етап  
от 100 лв./ха с ДДС на 120 лв./
ха с ДДС.

Помощта се предоставя 
на два етапа. Първият е през 
пролетта. Той обхваща пе
риода от преминаване на 
студовете до набъбване на 
плодните пъпки. Средства
та, които се предоставят за 

втория етап, покриват част 
от разходите на овощарите 
и градинарите, направени за 
растителнозащитни проду
кти, които се използват през 
есента. 

Подпомагането се изплаща 
само за продукти за расти
телна защита, закупени от 
лица, които са търговци по 
смисъла на Търговският за
кон и притежават удостове
рение за търговия с продукти 
за растителна защита, на ос
нование чл.91, ал.1 от Закона 
за защита на растенията и са 
вписани в публичния регистър 
на БАБХ за разрешените за 
употреба продукти за расти
телна защита, на основание 
чл.6, ал.1 от Закона за защита 
на растенията.

Схемата има за цел да 
ограничи максимално загу
бите на земеделските стопа
ни от разпространението на 
вредители по трайните насаж
дения (семкови и костилкови 
овощни видове, ягоди, малини 
и маслодайна роза).

От 10 октомври 2022 г. зе
меделските стопани могат да 
кандидатстват за подпомага
не по втория етап на схемата. 

ДФ „Земеделие“ – РА 

От 1 юли до 1 септември  
2022 г. организации на произ
водители на плодове и зелен
чуци могат да кандидатстват 
за одобрение на нови опера
тивни програми, стартиращи 
изпълнение от 1 януари 2023 
година. Заявленията се пода
ват  в областните дирекции на 
Държавен фонд „Земеделие“ 
(ДФЗ) по място на регистра
ция. 

Кандидатите следва да са 
признати като организации 
от Министерството на земе
делието, да имат изготвена 
оперативна програма с про
дължителност три години и да 
са създали оперативен фонд.  

Предвидените в оператив
ната програма инвестиции, 
разходи и дейности трябва 
да допринасят за постигане 
на цели, насочени към подо
бряване на конкурентостта, 
подобряване на привлека
телността на членството в 
организации, поддържане и 
защита на околната среда 
и др. 

Финансовата помощ от ЕС 

е обвързана както с размера 
на инвестициите и дейности
те в оперативната програма, 
така и със стойността на 
реализираната на пазара про
дукция от организацията на 
производители, през избран 
от нея референтен период. 
Със заявлението може да се 
кандидатства и за допълване 
на субсидията с национални 
средства. 

Подробна информация за 
приема, образци на докумен
ти, приложими за оперативни 
програми, представени за 
одобрение след края на 2020 
г. и информация за често 
допускани грешки при канди
датстване е качена на сайта 
на ДФ „Земеделие“.

ДФ „Земеделие“ – РА

Държавен фонд „Земеде
лие“ (ДФЗ) информира, че 
в Системата за електронни 
услуги (СЕУ) е обновен ре
гистъра „Справка за заявени 
Кадастрални имоти (КИ) “ за 
2022 г. ДФЗ обработи инфор
мацията и публикува справка
та месец порано от крайния 
срок, който е 30 юли 2022 г.

За собствениците на земе
делски земи, които се интере
суват кой ползва имотите им, 
е важно да знаят, че регис
търът е публичен и не изис
ква регистрация. Данните са 
достъпни в секция „Публични 
справки“, меню „Справка за 
заявени Кадастрални имоти 
(КИ)“. За целта е необходи
мо да се въведе номера на 
поземления имот. Справката 
е в помощ на собствениците 
и ползватели на земеделски 
земи, както и на адвокати и 
съдии при възникване на юри
дически казуси.

Информацията от регистъ
ра се съхранява на интернет 
страницата на ДФЗ – РА в 
продължение на 5 години, 
като данните се генерират 
под формата на официална 
справка в Системата за елек
тронни услуги на ДФЗ (СЕУ).

ДФ „Земеделие“ – РА 

Държавен фонд „Земеделие“ 
 Разплащателна агенция (ДФЗ 
– РА) информира земеделските 
стопани, кандидати по схе
мите и мерките за директни 
плащания, че в Системата за 
електронни услуги (СЕУ) на 
ДФЗ (https://seu.dfz.bg/drupal/) 
е разработена нова функцио
налност. 

Считано от Кампания 2022, 
издаваните от ДФЗ документи 
– Удостоверения за деклари
рани площи/животни по схеми 
(документ изискван от тър
говските банки, като част от 
процедурата по учредяване на 
особен залог), могат да се ге
нерират електронно от индиви
дуалният профил на кандидата 
в СЕУ. Всеки стопанин с актив
на регистрация в системата 
(към момента са над 26 хил. 
фермери) и подадено валидно 
заявление за подпомагане за 
текущата кампания може по 
електронен път да генерира 
Удостоверение, посредством 
страницата „Удостоверения за 
особен залог“ позиционирано 
в меню „Справки“  секция 
„Финансови“.

Новата услуга в СЕУ е част 
от стремежа на Фонд „Земе
делие“ за дигитализация на 
процесите и намаляване на 
административна тежест при 
обработката на заявленията на 

кандидатите за подпомагане. 
Всяка кампания областните 

дирекции на ДФЗ обработват 
над 6 хил. искания за удостове
рения, съдържащи обобщени 
данни за декларирани площи, 
животни, схеми и мерки за под
помагане. За Кампания 2022 
с оглед приемственост в ме
тодите на работа със бенефи
циерите, ДФ „Земеделие“ ще 
продължи да издава и хартиени 
удостоверения чрез област
ните си структури. От 2023 г. 
издаването на удостоверения 
за особен залог на хартиен 
носител ще бъде окончателно 
преустановено и такива ще се 
генерират само електронно.

 
   

Цена на сделките със зе
меделската земя в област 
Добрич през 2021 година

През 2021 г .  средната 
цена на сделките с ниви в 
о б л а с т  Д о б р и ч  д о с т и г а 
2 068 лв. за един декар, което 
е с 3.3% повече в сравнение с 
2020 година (табл. 1). Спрямо 
средната стойност за стра
ната (1 192 лв./дка) през 2021 
г. средната цена на нивите в 
област Добрич е повисока със 
73.4%. Спрямо предходната 
година през 2021 г. увеличение 
се отчита и на средната цена 
на земеделската земя  с 3.3% 
и продължава да бъде найви
сока в цялата страна.

През 2021 г. найвисока е 
цената на сделките с ниви 
в община Шабла  2 623 лв. 
на декар, което е с 31.2% 
повече спрямо предходната 
година. Повишение в цената 
на сделките с ниви през 2021 
г. спрямо предходната година 
има в общините Крушари и 
Добричселска, съответно 90.0 
и 4.3% (табл. 2).

През 2021 г. в област До
брич средната цена за наем/
аренда на един декар ниви 
достига 108 лв., което е с 
80.0% повече спрямо 2020 
година. В сравнение със сред
ната цена за страната (55 лв./
дка), през 2021 г. цената за 
наем/аренда на един декар 
ниви в област Добрич е пови
сока с 96.4%. Средната цена 
за наем/аренда на един декар 
постоянно затревени площи е 
78 лева (табл. 3).

През 2021 г. найвисока е 
средната цена за наем/аренда 
на един декар ниви в община 
Балчик  128 лв., като спрямо 
2020 г. тя отбелязва ръст от 
125.9% (табл. 4). Увеличение 
в цената, платена за наем/
аренда на един декар ниви 
през 2021 г. спрямо предход
ната година е отбелязано във 
всички общини от областта.

ОТ 1 ЮЛИ  ОРГАНИЗАЦИИ НА 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ПЛОДОВЕ 
И ЗЕЛЕНЧУЦИ КАНДИДАТСТВАТ 
ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НОВИ 
ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

ПУБЛИКУВАНА 
Е СПРАВКАТА 
ЗА ЗАЯВЕНИТЕ 
КАДАСТРАЛНИ 
ИМОТИ ЗА 2022 Г.

ДФЗ ВЕЧЕ ИЗДАВА 
ЕЛЕКТРОННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ 
ЗА ОСОБЕН ЗАЛОГ

ЦЕНИ НА 
ЗЕМЕДЕЛСКАТА 
ЗЕМЯ И АРЕНДАТА 
В СЕЛСКОТО 
СТОПАНСТВО 
В ОБЛАСТ ДОБРИЧ 
ПРЕЗ 2021 ГОДИНА
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ОВЕН – Доста и неспокойни и раздраз-
нителни сте. Вгледайте се в себе си, за да 
разберете и другите. Малко повече усилия 
от ваша страна и ще видите какъв колосален 
ефект ще има върху околните.

ТЕЛЕЦ – Няма да ви се мърда много извън 
къщи, но е добре да го направите. Едно крат-
ко пътуване може да срещне с мечтаната 
личност, дори и да не ви заведе на “острова 
на съкровищата”.

БЛИЗНАЦИ – Днес ще сте на гребена на 
вълната. Любовта ще ви дава крила, дори 
може да ви даде и самолетен билет за едно 
екзотично място. Изненадите тепърва пред-
стоят, поне няма да ви е скучно.

РАК – Днес може да се почувствате оби-
дени или наранени от любимия човек. Не 
се затваряйте в себе си, а се опитайте да 
изясните ситуацията без излишни емоции.

ЛЪВ – Неустоими омайници ще сте днес. 
Другите ще са готови на всякакви жертви 
заради вас. Но не спекулирайте с това, ува-
жавайте чувствата на другите. Днес всичко 
ще става като на бързи обороти.

ДЕВА – Някой от приятелската компания 
е пленил сърцето ви. Не се отказвайте от 
чувствата си, а изградете стратегия, за да 
го заплените и вие. Ключът към успеха в във 
вас, повярвайте си.

ВЕЗНИ – Днес ще сте в супер форма. 
Не се чудете твърде много – ще изпуснете 
златна възможност. Дръжте се приятелски, а 
после нещата сами ще се подредят.

СКОРПИОН – Направете нещо смело, 
дори с риск да ви нарекат безотговорни. По-
стъпката ще ви спечели уважението не само 
на гаджето, но и на други (много симпатични) 
люде.

СТРЕЛЕЦ – Днес всичко може да тръгне от 
един най-обикновен спор, но да ви доведе до 
неочаквани места и прозрения разбира се. 
Отнасяйте се по-нежно с жените, особено с 
любимите.

КОЗИРОГ – Ще се чувствате в чудесна 
форма, особено ако започнете деня с лек 
крос. Още повече, че докато си тичате може 
да срещнете една очарователна личност. 
А оттам нататък денят ви ще продължи с 
песен.

ВОДОЛЕЙ – Готови сте да се борите за лю-
бимия си човек каквото и да ви струва това. 
Дали сте помислили обаче предварително – 
пресметнете всички “за” и “против”.

РИБИ – Не се чувствайте виновни за греш-
ките на другите, дайте им право сами да си 
носят кръста. За вас късметът ще работи 
на пълни обороти. Очаквайте и финансови 
постъпления.

ХОРОСКОП НА НДТ

- Утрото е по-страстно от вечерта…, Наталия от Киев, но не тази, за която си мисли-
те, че е сега в Кранево.

Ч Е С Т И Т  Р ОЖ Д Е Н 
ДЕН казваме днес на  
Ивелина Янакиева - об-
щински съветник от ГЕРБ 
в Шабла и член на об-
щинското ръководство на 
партията в крайморския 
град, с пожелания за здра-
ве и успехи във всичките 
й добри начинания!   

РОЖДЕН ДЕНС праз-
нува днес Светла Колева 
- кметски наместник на 
село Горун. Нека е здрава 
и нека работи с ентусиа-
зъм за хората от поверено-
то й населено място!  

ЧЕСТИТ ИМЕН ДЕН 
казваме днес – на летния 
Атанасовден, на всички 
с имената Атанас и Ата-
наска, с пожелания да са 
здарви и да получават 
небесна подкрепа за всич-
ките си дожбри мисли и 
дела!

ОТ СЪРЦЕ честитим 
утрешния рожден ден на 
прекрасната си колеж-
ка Диана Стефанова и 
й желаем по много от 
всичко добро, за което си 
помечтае! Желаем здраве, 
желаем успехи, желаем 
сбъднати мечти – на нея 
и цялото й прекрасно се-
мейство! Желаем много 
обич, много приятели, 
безброй творчески успехи, 
желаем светлина и хармо-
ния в живота!. 

СВЕТСКА 
КЛЮКА

Двама мъже от Уелс разбраха, 
че са женени за една и съща 
жена, което по странно стечение 
на обстоятелствата ги сприяте-
ли, съобщава Wales Online.

Главната героиня на история-

та - Карън, се омъжила за първи 
път през 1998 г., но седем години 
по-късно се развела. През 2006 г. 
тя започнала бурна връзка с Пи-
тър Шерат, като в крайна сметка 
се стигнало до заветния сватбен 
ден. И вторият брак на Карън не 
продължил дълго заради съпруга 
ѝ, който не спирал да се измъч-
ва, че жена му крие нещо и води 
двойствен живот. Подозренията 
му се оказали напълно основа-
телни. Оказало се, че съпругата 
му е започнала връзка с друг 
мъж на име Кристофър Томас.

Когато връзката между Карън 
и Питър приключила, двамата 

решили да се разведат, но така 
и не финализирали официално 
нещата. Това изобщо не попре-
чило на жената да приеме пред-
ложението за брак от Томас и да 
се омъжи за него.

Третият брак на британката 
продължил по-малко от две 
години. Томас подал молба за 
развод, след като намерил сред 
вещите на Карън молбата за раз-
вод от втория ѝ съпруг. Съкру-
шеният мъж сложил документа 
на кухненската маса, събрал 
багажа си и си тръгнал.

Кметът на мексиканския град 
Сан Педро Уамелула - Виктор 
Уго Соса по стара традиция се 
ожени за 7-годишно женско али-

гаторче на име Малката прин-
цеса. За тържеството влечугото 
беше облечено в бяла рокля, а 
челюстите му бяха превързани 
за безопасност на гостите. Във 
видеото, публикувано от изда-
нието, празнично облечен Соса 
танцува в прегръдка с алигатор, 
държейки го в ръцете си и целу-
вайки животното по муцуната. 

Сватбеното тържество е част 
от стар ритуал, а Малката прин-
цеса в ритуала представлява 

Майката Земя, а бракът ѝ с мес-
тен лидер символизира едине-
нието на човека с божественото. 
По този начин градът се надява 

да си осигури изобилие. 
Кметовете на Сан Педро Уа-

мелула се женят за влечуги всяка 
година по традиция, която е запа-
зена от 18 век. Местните смятат, 
че това носи късмет на рибарите. 

По-рано беше съобщено, че в 
Бразилия жена, която мечтаеше 
за семейство, се омъжи за пар-
цалена кукла, създадена от майка 
ѝ. Не само това, но и тя също 
така заяви, че е родила дете от 
играчка.

МЕКСИКАНСКИ КМЕТ 
СЕ ОЖЕНИ ЗА АЛИГАТОР

КАРЪН ИМАШ БРАК С ДВАМА 
МЪЖЕ ЕДНОВРЕМЕННО

Тъмната спалня не само под-
помага добрия сън, но може 
и значително да намали риска 
от три основни здравословни 
проблема.

Възрастните мъже и жени, 
които използват нощни лампи, 
или оставят телевизора, смарт-

фона си или таблета в спалнята, 
по-често развиват затлъстява-
не, високо кръвно и диабет, в 
сравнение с тези, които не са 
изложени на никаква светлина 
през нощта.

„Изглежда дори съвсем малко 
светлина през нощта не е не-
винна, а може да бъде вредна“, 
каза ръководителят на изследва-
нето д-р Минджи Ким, доцент 
по неврология в медицинския 
център «Файнберг“ на Северо-

западния университет в Чикаго. 
Тя обаче предупреди, че новото 
проучване не доказва излага-
нето на светлина по време на 
сън да причинява някоя от тези 
болести, а само, че може да има 
връзка. Освен нарушаването 
на съня може да има и друго 

биологично обяснение, което да 
свързва светлината с повишения 
риск от затлъстяване, диабет и 
високо кръвно налягане.

„Не е естествено да виждаме 
тези светлини през нощта“, каза 
Ким. „Светлината всъщност 
изключва някои от частите в 
мозъка, които казват на тялото 
ни, че е ден, а не нощ“.

С времето светлината може да 
причини метаболитни и сърдеч-
ни заболявания, допълва БТА.

Ким и колегите ѝ са изслед-
вали повече от 550 участници в 
Чикагското проучване за здра-
вословно стареене. Хората на 
възраст от 63 до 84 години са 
носели устройства, които да 
измерват количеството светлина 
в спалните им за период от една 
седмица. По-малко от полови-
ната от тях са имали пет часа в 
пълна тъмнина, докато са спали. 
Останалите са били изложени 
на някаква светлина дори през 
най-тъмните пет часа от дено-
нощието - обикновено в средата 
на нощния им сън.

ТЪМНАТА СПАЛНЯ Е 
ПОЛЕЗНА ЗА ЗДРАВЕТО


