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Всеки ден с по-
добрия вестник!

Ще бъде предимно слън-
чево. В сутрешните часове 
в Горнотракийската низина 
ще има ниска облачност или 
намалена видимост. След 
обяд ще се развие купеста 
облачност, по-значителна 
над планините, където на 
отделни места ще превали 
краткотраен дъжд. В Юго-
източна България ще духа 
слаб източен вятър. Макси-
малните температури ще бъ-
дат между 25 и 30, в София 
около 25°.

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

ЗАДАВА СЕ ЛЯТНОТО 
СЛЪНЦЕСТОЕНЕ, ЗАПОЧВА 
АСТРОНОМИЧЕСКОТО 
ЛЯТО

ПРОТЕСТ ПРЕД 
РЗИ ДОБРИЧ 
НА ХОРА С 
УВРЕЖДАНИЯ 

ПРАВОСЛАВЕН 
КАЛЕНДАР: 19 
ЮНИ - НЕДЕЛЯ НА 
ВСИЧКИ СВЕТИИ, 
СЪБОР НА СВ.12 
АПОСТОЛИ 

ПО ИНИЦИАТИВА НА Д-Р 
КАТЯ ГАНОВА-УПРАВИТЕЛ 
НА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-
ТЕРВЕЛ, В КАЗАНЛЪК БЕ 
УЧРЕДЕНО НАЦИОНАЛНО 
СДРУЖЕНИЕ НА 
МЕДИЦИНСКИТЕ ЦЕНТРОВЕ 
ОТ НЕОБЛАСТНИТЕ ОБЩИНИ
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На стр. 3

На стр. 3

ВРЕМЕТО
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ЖИТЕЛИ НА ОСЕМ СЕЛА 
ЗАПЛАШИХА С ГРАЖДАНСКО 
НЕПОДЧИНЕНИЕ ЗАРАДИ ЛОШ ПЪТ

МИРО - С НОВ 
МИРОГЛЕД 
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Районна прокуратура - Доб-
рич ръководи досъдебно про-
изводство за извършено
престъпление по чл. 198, ал.
1 от НК - грабеж. При посе-
гателството е пострадала же-
на на 60 години от града, съ-
общават от Апелативна проку-
ратура Варна.

В хода на разследването е
установено, че жената е ста-
нала жертва на престъпление-
то на 9 май 2022 година. Уста-
новено е, че двама мъже са й
откраднали дамска чанта, мо-
билен телефон, портфейл и
дамски несесер, като за целта
извършителите на деянието са
употребили сила. В резултат на

28-ГОДИШЕН И НЕПЪЛНОЛЕТЕН НАПАДНАХА
И ОГРАБИХА 60-ГОДИШНА ЖЕНА В ДОБРИЧ

това пострадалата е паднала,
ударила се е и е получила теж-
ки травматични увреждания.

При проведените от служи-
телите на Първо РУ на ОДМВР
- Добрич оперативно-издирва-
телни действия са установени
и задържани двама мъже - из-
вършители на деянието. Едини-
ят от задържаните е на 28 го-
дини, а другият - непълнолетен.

Предстои да им бъдат пов-
дигнати обвинения за извърше-
но от тях престъпление, а имен-
но грабеж в условията на съу-
частие, след което двамата съ-
участници ще бъдат задържа-
ни за срок до 72 часа с поста-
новление на наблюдаващия

Хора с увреждания от общи-
ните Балчик и Добрич се съб-
раха на мирен протест пред
сградата на Регионалната зд-
равна инспекция в Добрич, съ-
общи БТА.

Те предадоха на директора
на РЗИ д-р Светла Ангелова
списък с 11 искания, сред ко-
ито комплексна и обективна
медицинска експертиза, по-
кратки срокове за явяване

ПРОТЕСТ ПРЕД РЗИ ДОБРИЧ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
пред комисиите на ТЕЛК и
"социалната пенсия да не е
на опашката на социалната
система и грижа в България".

"Пуснала съм документи за
преосвидетелстване преди
две години и все още нямам
решение", каза за БТА Дес-
пина Маринова, председател
на балчишката организация
на Съюза на инвалидите.
"Освен това поголовно смък-

"Стига празни обещания!",
"Стига празни приказки!" "И
ние живеем в България!", "За-
що плащаме винетки!?" Това
бяха част от лозунгите, издиг-
нати от протестиращи жители
на осем села в община Доб-
ричка, заради окаяното състо-
яние на пътя Козлодуйци -
Житница.

Чупим си автомобилите. Ше
обявим гражданско неподчи-
нение и няма да плащаме ни-
какви такси на държавата, ко-
ято даже за нас не е мащеха.
Ще блокираме пътя за Силис-
тра и ще пренасочим движе-
нието по този път, нека всич-
ки да видят как се кара, за-
канваха се протестиращите.

Хората негодуваха, че въп-
реки протестите им, никой не
им обръща внимание. Само
обещават, но не се прави ни-
що. Зареждането с хляб  е
трудно, защото доставчиците
отказват да идват по такъв път.
За да пристигне линейка, й е
необходимо 30-40 минути от
Добрич. А и заради гейзерите
и дупките, болните се друсат на
носилката в линейката и има
опасност да изпаднат от нея,

ЖИТЕЛИ НА ОСЕМ СЕЛА
ЗАПЛАШИХА С ГРАЖДАНСКО
НЕПОДЧИНЕНИЕ ЗАРАДИ
ЛОШ ПЪТ

разказваха хората.
Необходим е цялостен ре-

монт на пътя от Добрич до
Житница, настояват протести-
ращите.   "Положението е не-
търпимо и това е подигравка
с хората", каза кметът на об-
щина Добричка Соня Георги-
ева, която също бе на протес-
та и изрази подкрепата си към
всички протестиращи. "Ние
като община сме сигнализи-
рали многократно както Об-
ластно пътно управление, та-

ка и Областна администрация
и Министерството на регио-
налното развитие. Това, кое-
то казва кметът на село Жит-
ница, е вярно - обещание, и
до там.   Последният отговор
от Областно пътно управление
- Добрич е, че разбитият пътен
участък, заради който се про-
тестира за трети път, е предви-
ден за проектиране през 2023
г. и за изпълнение през 2024
г.", каза още Соня Георгиева.

Снимки: Добричонлайн

прокурор, с оглед изготвяне и
внасяне в Районен съд - Доб-
рич на искане за вземане на
постоянна мярка за неотклоне-
ние "задържане под стража".

М.Д. и непълнолетният му
братовчед са неосъждани.

По случая и към този момент
продължават да се извършват
редица процесуално-следстве-
ни действия под ръководството
и надзора на Районната проку-
ратура в Добрич. Предстои наз-
начаването на съдебно-меди-
цинска експертиза, която да ус-
танови по категоричен начин
какви травматични увреждания
са били причинени на постра-
далата. НДТ

Избран е изпълнител за
старта на капиталова програ-
ма по отношение асфалтира-
нето на улици, посочи балчиш-
кият кмет Николай Ангелов ед-
на от задачите преди актив-
ното лято на Община Балчик.
По думите му няма други на-
лежащи проблеми за решава-
не преди сезона.

"Очаквам сезонът да не е
лош, тъй като за май месец те-
зи хотели , които не бяха заети
от украинци, се върнаха на ни-
вото преди ковида. Но май ме-
сец е ранен, за да правим кар-
динални изводи. Като подобре-
ния в инфраструктурата - про-
дължаваме усилено да работим
за възстановяване на свлачи-
щето между Балчик и Албена.
Силно се надявам, като прик-
лючим последното условие на
Министерството на регионал-
ното развитие и благоустройс-
твото - да придобием собстве-
ността на частните имоти, в ко-
ито трябва да направим интер-
венция, че ще имаме зелена
светлина за този проект. Той е
одобрен и предвиден в бюдже-
та, но всяка година ни поста-
вят по едно условие - сега е
отчуждаването, така че цяла-
та инвестиция да се извърши
в наша собственост" - обясни
Ангелов.

12 милиона лева е стой-

ОТЧУЖДАВАТ ИМОТИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ
НА СВЛАЧИЩА МЕЖДУ БАЛЧИК И
АЛБЕНА, АСФАЛТИРАТ ПРЕДИ СЕЗОНА

ността на проекта, в момен-
та вървят оценките на имо-
тите, които Общината ще
плати. "Те не са много квад-
рати, няколкостотин. Съглас-
но закона, собствениците
могат да спорят само за це-
ната, но това не спира про-
цеса на отчуждаване, след
като е за важен национален
обект. Ние ще платим пари-

те според оценката на оце-
нителя. Ако съдът каже, че са
малко - ще доплатим" - разяс-
ни кметът, че вече не би след-
вало да има спънки за възс-
тановяване на крайбрежната
алея между Балчик и Албена,
която преди години бе затру-
пана от свлачище, съобщи ко-
респондентът на Радио Варна
Албена Иванова.

ват процентите на хората. В
много случаи е безсмислено
това явяване пред комисия
на ТЕЛК на всеки една или
три години", каза още тя.

"Защо не се направи така,
че да се удължи работното
време на ТЕЛК или да прег-
леждат повече болни на ден?
В момента има толкова бол-
ни, на които вече им е изтек-
ло ТЕЛК решението, и те ос-

тават без единствения си из-
точник на средства и за хра-
на, и за лекарства", коменти-
ра Саша Георгиева, организа-
тор на протеста в Добрич.

Д-р Ангелова поясни за про-
тестиращите, че Наредбата за
медицинската експертиза заб-
ранява на лекари, които под-
готвят пациенти за явяване
пред ТЕЛК, да работят в ко-
мисия. По думите ?, това за-
бавя окомплектоването на ме-
дицинските документи.

"Полагаме огромни усилия.
Всеки месец колегите осви-
детелстват или преосвиде-
телстват между 350 и 400 ду-
ши. За всеки от тях се под-
готвя медицинско досие.
Трябва да се види неговата
история, да се прегледат те-
кущите документи и, ако е
необходимо, човекът да бъ-
де поканен на преглед. Това
отнема много време. Какво-
то и да правим, при тези об-
стоятелства това е максиму-
мът, който в момента е въз-
можен", каза д-р Ангелова.
"Опитвали сме няколко пъти
да сформираме допълнител-
на ТЕЛК комисия, която да
поработи известно време, за
да можем да компенсираме
това изоставане, но няма ко-
леги, които да желаят да ра-
ботят в ТЕЛК", допълни ди-
ректорът на РЗИ. НДТ

Състав на Окръжния съд в
Добрич призна наказателно
постановление на компетент-
ните власти в гр. Бремерха-
фен, Германия, с което е на-
ложена глоба на български
гражданин.

Н.С. е санкциониран за то-
ва, че на 3 декември 2021 г., в
гр. Бремерхафен, е влязъл в
заведение без да покаже

ОКРЪЖНИЯТ СЪД В ДОБРИЧ ПРИЗНА ФИНАНСОВА САНКЦИЯ,
НАЛОЖЕНА В ГЕРМАНИЯ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН
ЗАРАДИ НАРУШЕНИЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ

удостоверение за цялостно
ваксиниране или за преболе-
дуване от COVID-19, изискуе-
мо по закон. Деянието е ква-
лифицирано като администра-
тивно нарушение по Закон за
административните наруше-
ния, Наредба за предпазване
от коронавирус на провинция
Бремен и Закон за предпаз-
ване от инфекции. С постанов-

лението, влязло в сила на 22
януари 2022г., на българския
гражданин, е наложена глоба
от 150 евро, като са му били
възложени и процесуалните
разноски в размер на 28.50 ев-
ро.

Делото в Окръжен съд - Доб-
рич е образувано след изпра-
тено от германските власти ис-
кане за признаване на поста-

новената финансова санкция.
Съдебният състав прецени, че
не са налице основания за от-
каз и българският гражданин
следва да плати 349 лева, рав-
ностойни на общата санкция
от 178.50 евро.

Решението на Окръжния съд
подлежи на обжалване пред
Апелативен съд - Варна в 7-
дневен срок.

На 14 юни, около 23:05 часа, в град Добрич е спрян за
проверка лек автомобил "Фолксваген", управляван от
32-годишен мъж. В хода на проверката е установено, че
водачът управлява МПС в едногодишен срок от наложе-
но му наказание. Задържан е за срок от 24 часа.

На 15 юни, около 00:20 часа, в град Добрич е спрян за
проверка лек автомобил "Фолксваген", управляван от
20-годишен мъж.  Установено е, че мъжът управлява МПС
след употреба на наркотични и упойващи вещества. За-
държан е за срок от 24 часа.

На 14 юни, около 09:00 часа, в град Добрич е извър-
шена проверка на 23-годишен мъж. В хода на проверка-
та е установено бяло вещество с тегло 0,37 грама, реа-
гиращо на метаамфетамин. Мъжът е задържан за срок
от 24 часа. НДТ

112 НОВИНИ

На 14 юни, около 00:25 ча-
са, е получено съобщение за
това, че по пътя от град Гене-
рал Тошево, в посока град
Добрич, има криволичещ по
пътното платно товарен авто-
мобил с прикачено ремарке.
При пристигане полицейските
екипи установили спрял на пъ-
тя товарен автомобил "ДАФ",
с румънска регистрация, с ра-
ботещ двигател, управляван от
51-годишен турски гражданин.
При последвалата проверка
за употреба на алкохол с тех-
ническо средство, цифровата
индикация отчита наличието
на 2,3 промила. Водачът е за-
държан за срок от 24 часа. По
случая е образувано бързо по-
лицейско производство. НДТ

ЗАДЪРЖАХА
ПИЯН ТУРСКИ
ШОФЬОР

На 13 юни, около 16:50 часа,
е получено съобщение за
възникнало ПТП с материални
щети по бул. "25-ти Септември"
в град Добрич. На място са
установени лек автомобил
"Ситроен" и лек автомобил
"Фиат". При извършената
проверка за употреба на
алкохол на водача на лекия
автомобил "Ситроен", мъж на
54-години, цифровата
индикация отчита наличието на
2,74 промила. Задържан е за
срок от 24 часа. По случая е
образувано бързо полицейско
производство. НДТ

КАТАСТРОФА
С ПИЯН
ШОФЬОР

Редица сигнали за мъртви
делфини са постъпили в Об-
щинския съвет за сигурност в
Балчик от месец май досега,
съобщи кореспондентът на Ра-
дио Варна Албена Иванова.
Последните съобщения са от
плажа в Албена през уикенда
- в северната и южната част
на комплекса. Днес местата
се обработват с хлорна вар, а
делфините се заравят на от-
реден за целта терен, когато
труповете са силно разложе-

МЪРТВИ ДЕЛФИНИ В БАЛЧИК
ни. Общо 25 са сигналите тази
пролет, обобщи специалистът
от общинско предприятие
"Благоустрояване и комунално
стопанство" Мариян Цветков.

Наред с пиродните причини
за мъртви делфини, минали го-
дини специалисти твърдяха, че
причина са и стрелби за удо-
волствие с огнестрелно оръ-
жия, както и незаконни поста-
вени рибарски мрежи. Приро-
дозащитници предполагат, че
причина за част от мъртвите
делфини по крайбрежието не
само у нас, най-вероятно са и
военните действия и учения,
които се водят в Черно море.
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На 11 юни Районна Полик-
линика Казанлък бе домакин ,
на среща на управители на об-
щински медицински центрове
от цялата страна, на която се
учреди днес първото Нацио-
нално сдружение на медицин-
ските центрове от необластни-
те общини в страната.

Целта на асоциацията е да
изкаже всички проблеми, с ко-
ито се сблъскват медицински-
те центрове в необластните
градове, като по този начин те
ще имат възможността да ги
отправят за решаване към ко-
мисии в парламента и минис-
терството.

Инициатор на срещата е Д-р
Катя Ганова, управител на ме-
дицински център "Тервел" в
град Добрич, а формален до-
макин бе Д-р Красимир Пей-
чев, управител на Районна По-
ликлиника Казанлък.

"Аз бях много впечатлен от
предложението на д-р Ганова,
в следствие на което предло-
жих Поликлиниката да бъде до-
макин на тази среща, поради
географското ни положение в
центъра на България, а и вече
имаме условията за подобни
срещи с новата конферентна
зала.", заяви в началото на съ-

ПО ИНИЦИАТИВА НА Д-Р КАТЯ ГАНОВА-УПРАВИТЕЛ НА
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-ТЕРВЕЛ, В КАЗАНЛЪК БЕ УЧРЕДЕНО
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ЦЕНТРОВЕ
ОТ НЕОБЛАСТНИТЕ ОБЩИНИ

битието д-р Пейчев.
Д-р Пейчев посочи още, че

потокът на специалисти в зд-
равеопазването върви в две
посоки - към големия град и
чужбина. "В такива центрове
като нашите, колегията започ-
ва да застарява, трупат се се-
риозни проблеми, които реф-
лектират върху обслужването
на населението.",допулни той.

Д-р Ганова откри срещата
с думите: "Всички знаем за
проблемите, с които работим,
като те с всяка изминала го-
дина не се решават, а напро-
тив - се задълбочават. Аз съм
управител на медицински цен-
тър "Тервел" вече 7 години и
не виждам обслужването на
пациентите да става по-лесно,
а напротив."

Д-р Ганова добави, че чаша-
та на търпението ? преляла, ко-
гато в края на миналата година
решила да попълни състава на
специалисти в екипа си с още
5. "Знаете, че в кадровия дефи-
цит да намериш 5 специалиста,
които да дойдат да работят в
една малка община си е вид ус-
пех.", допълни тя. Но поради из-
ключително тромавата процеду-
ра изпълнена с бюрокращина
новите специалисти започнали

Ваканционно селище "Албе-
на" домакинства първата по
рода си международна олим-
пиада по ментална аритмети-
ка за деца на възраст от 4 до
14 години. Проявата събра над
650 участника от няколко дър-
жави в зала "Перуника" този
уикенд. Малките математици
премериха умения за бързо и
правилно ментално смятане,
както и в решаването на зада-
чи на древното китайско сме-
тало Абакус. Участниците бяха
разпределени в 13 различни
категории според възрастта и
нивото на напредналост, като
в рамките на 18 минути трябва-
ше да се справят с 360 аритме-
тични задачи с малки и големи

"АЛБЕНА" ДОМАКИНСТВА ПЪРВАТА ПО РОДА СИ
МЕЖДУНАРОДНА ОЛИМПИАДА ПО МЕНТАЛНА
АРИТМЕТИКА ЗА ДЕЦА SMARTY KIDS

числа. Накрая 200 от тях полу-
чиха специални отличия за
представянето си, а за шам-
пиони бяха обявени общо 13
малчугани, най-малкият от ко-
ито едва на 6 години. В почив-
ките младите математици де-
монстрираха и артистичните
си таланти с музика и танци.

"Доказано е, че ментална-
та аритметика благоприятст-
ва цялостното развитие на де-
тето. Ползите са свързани с
подобряването на концентра-
цията и паметта, развитието
на аналитичното и творческо
мислене, увеличаването на
скоростта на възприемане на
информация, придобиване на
самостоятелност и увере-

Вчера бе открита строителната площадка на строеж: "Ре-
конструкция на вътрешно-разпределителна водопроводна мре-
жа за кв. Рилци - Етап I, гр. Добрич" (пред магазина на центъ-
ра в квартала).

Финансирането е осигурено от националния бюджет в раз-
мер на 900 000 лв. и собствени средства на Община град Доб-
рич в размер на 470 000 лв.

Водопроводната мрежа, която предстои да се реконструи-
ра, е с обща дължина 2620 м с диаметри ф110 мм и ф90 мм.
Тръбите ще са от полиетилен висока плътност за налягане 10
атмосфери. По кръстовищата на улиците са предвидени ли-
нейни спирателни кранове. Ще се монтират и надземни по-
жарни хидранти на разстояние през 150 м. Сградните водоп-
роводни отклонения ще са 102 бр.

Етап I обхваща следните улици:
- ул. "Петрохан" в участъка от ул. "Стилиян Чилингиров" до

ул. "Княз Александър Батенберг"
- ул. "Стилиян Чилингиров" в участъка от ул. "Петрохан" до

ул. "Хемус"
- ул. "Хемус" в участъка от ул. "Стилиян Чилингиров" до ул.

"Чавдар Войвода" ул. "Момин проход" в участъка от ул. "Княз
Александър Батенберг" до ул. "Чавдар Войвода"

- ул. "Чавдар войвода" в участъка от ул. "Хемус" до ул. "Пе-

ПЪРВА КОПКА НА СТРОЕЖ "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНО-
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА ЗА КВ. РИЛЦИ"

Традиционно на сцената на
годишните музикални награди
зрителите видяха за първи път
на живо бъдещите хитове за
2022 г. Премиера на своята об-
ща песен "Повече" направиха
Миро и младата изпълнителка
ALMA. Гласовете на един от
най-обичаните български из-
пълнители се срещат за първи
път в новото парче "Повече".

"Има песни, които още от
първо слушане се наместват
трайно в съзнанието и сърце-

то ми. Така се случи и с "Пове-
че". Автор на музиката е моят
дългогодишен приятел Крум Ге-
оргиев, който е и съавтор на
едно от най-успешните ми пар-
чета - "Губя контрол". Когато
той сподели с мен мелодията
на "Повече", знаех, че трябва
да напиша текст към нея. Ка-
дифеният и фантастично ме-
ланхоличен глас на ALMA бе-
ше всичко онова, от което пе-
сента имаше нужда, за да заз-
вучи толкова красиво", споде-
ля Миро. Румънският проду-
центски тийм - Mattman Crew,
добавя финалните щрихи в ау-
диото с интересен бийт.

Миро е един от гласовете,
които просто не може да
сбъркаш и той отдавна е зас-
лужил всички възможни наг-
ради в българската музика,
уважението на колегите си и
почитателите на качествената
музика. През последните две-
три години Миро коренно про-
мени своя живот и изглежда
най-накрая е в мир със себе
си. Той пребори зависимост-
та си към алкохола, обърна се
към вярата, започна да спор-
тува и да се храни здравослов-
но, а всичко това личи и във
външния му вид. На 46 той оче-
видно изглежда и се чувства
по-добре от всякога.

Мирослав Костадинов е ро-
ден на 10 март 1976 г. в Доб-
рич. Баща му Димо Костадинов
е първа генерация български
преселник от Румъния, а майка
му е наполовина гагаузка и на-
половина габровка. Като малък
Миро боледувал много и е отг-
ледан от баба си Мария. В то-
зи период той стои неотлъчно
до радиото и това е първият му
досег с музиката. Връщайки се
да живее при родителите си, по
съвет на педагозите 6-годишни-
ят Миро е записан да учи пиа-
но. На 8 взема участие в мюзи-
къла "Росица и вълка" на Па-
рашкев Хаджиев. Завършва ос-
новното си образование в ОУ
"Христо Ботев". 14-годишен ре-
шава да учи в Хуманитарната
гимназия в града.

Въпреки че е роден в семейс-
тво на атеисти, на 14-годишна
възраст Миро се присъединя-
ва към Надденоминационна
църква Рема Добрич, в която е
вокал и кийбордист на една от
първите групи за хваление и
преклонение в България. През
същата 1991 г. е открит от Ге-
орги Сарандев и започва по-
бедното му шествие по фести-
вали. До 18-ата си година пе-

МИРО - С НОВ МИРОГЛЕД

чели всички престижни нацио-
нални музикални фестивали и
редица международни, сред ко-
ито "Откритие" (1995 г.) и място
в топ 3 на "Златния Орфей". По
време на кастинг през 1999 г.
се запознава с Галина Курдо-
ва, Атанас Сребрев, Тони, Нен-
чо Балабанов и Орлин Павлов.
Всичките те стават част от
спектакъла на най-популярния
клуб в България по това време
- "Опера". Посетители в заве-
дението са предимно послани-

ци и дипломати. Митко Щерев
предлага на Миро и Галя да
продуцира тяхна обща песен и
Миро написва "Рискувам да те
имам" (2001). Така се ражда ед-
на легенда - "Каризма". И досе-
га няма дует на българската
сцена, който да повтори техния
сензационен успех. За една
нощ Миро и Галя се превръщат
в звезди. 7 години подред "Ка-
ризма" издават по един сингъл
на година. Тази нетрадицион-
на стратегия превръща всяка
тяхна песен в културно събитие.
През 2007-а се разделят, оста-
вяйки зад гърба си един-единс-
твен албум - "Еклисиаст" и се-
рия от номер 1 сингли - "Риску-
вам да те имам", "Колко ми лип-
сваш", "Ще избягам ли от теб",
"Минаваш през мен" и др.

През 2008 г. Миро издава
първия си самостоятелен албум
- "Омиротворен". Проектът е
хит. Той се става един от най-
продаваните албуми в българ-
ската история. Сингълът "Губя
контрол, когато" става "любима
песен за последните 15 годи-
ни" от Дарик радио. През съ-
щата и следващите 3 години
Миро получава награди за най-
добър артист на България. През
2011, 2013 и 2014 г. става
треньор в "Гласът на България",
а през 2017 г. е поканен да
участва в предаването "Като
две капки вода", където 3 ме-
сеца се превъплъщава в 13 раз-
лични образа. През март 2021
г. изпълнителят представи вто-
рия си самостоятелен албум
"Мироглед", който е сред най-
продаваните през тази годи-
на, а сега му донесе и награ-
да.

Любимец на публиката и ка-
то ТВ водещ

Миналата есен Миро дока-
за за феновете си, че има
много таланти и на сцената е
добър не само когато пее. Той
влезе в ролята на водещ на
риалити формата на БНТ "Лю-
бимците на България". Чрез
онлайн гласуване от зрители-
те бяха избрани най-обичани-
те българи в категории като
спорт, музика, кино и други.

Всъщност първият опит на
Миро като водещ, който може
би малцина си спомнят, е през
2014-а, когато събираше влю-
бени в предаването на Би Ти
Ви "Наистина любов". Като во-
дещ Миро стигна да още по-
голяма аудитория и е факт, че
последната година беше осо-
бено силна за него в музика-
лен план.

Поп звездата Миро от Добрич спечели две-
те най-важни отличия на 20-те годишни му-
зикални награди на БГ Радио, които бяха раз-
дадени на зрелищна церемония в зала Колод-
рум, Пловдив. Той си тръгна със статует-
ка за най-добър изпълнител и за най-добър
албум за "Мироглед", пише вестник "Труд"

ност", коментираха организа-
торите на олимпиадата от

Smarty Kids България.
 Станислав СТИЛЯНОВ

работа едва в края на април,
при положение, че документите
били подадени още в края на
миналата година.

"Имаме много общи пробле-
ми за решаване, като на първо
място това е кадровия дефицит
в цялата страна. Както и дефи-
цит на специалисти по здрав-
ни грижи, медицински сестри,
лаборанти. Трудните и трома-
ви процедури, а и в момента с
тази нова електронна система,
заради която обслужването на
пациентите е изключително зат-
руднено.", допълни д-р Ганова.

Управителите дискутираха и
се обединиха около проблеми-
те си и са решени да опитат на-
истина да решат голямата част

от тях, като на първо място се
надяват да има чуваемост.

На днешното събрание при-
състваха управителите на ме-
дицински центрове в Асеновг-
рад, Своге, Елин пелин, Беле-
не, Чирпан, Дългопол, Каварна,
Хисаря и др. Общо 52-ма упра-
вителя от цялата страна са из-
разили съгласие да се включ-
ват в сдружението, макар че не
успяха да присъстват на днеш-
ната среща.

Национално сдружение на
медицинските центрове от не-
областните общини бе учреде-
но днес в Казанлък, като бе оп-
ределен управителен съвет и ус-
тав на сдружението, като сега
следва да бъде регистрирано.

тър Берон"
- ул. "Владая" в участъка от ул. "Момин проход" до ул. "Пе-

тър Берон"
- ул. "Петър Берон" в участъка от ул. ул. "Княз Александър

Батенберг" до ул. "Чавдар Войвода"
- ул. "Княз Ал. Батенберг" в участъка от ул. "Момин проход"

до ул. "Петрохан"
- ул. "Сирма Войвода" в участъка от ул. "Хемус" до ул. "Пе-

тър Берон"
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Прессъобщение 
 

 От 08.06. до 10.06.2022г. в град Балчик се проведе семинар „Културно-
историческо наследство-база за развитие на туризма чрез трансгранично 
популяризиране”, Генерал Тошево – Балчик по проект „Развитие и популяризиране 
на общото наследство“, BSB1010 - DPCH, eMS code 1010, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-
2020“.  

 В рамките на семинара, три групи от по 15 участници от Община Генерал 
Тошево, Община Мурфатлар, Румъния и град Болград, Украйна, се запознаха с 
туристическия потенциал на етнографска област Добруджа, с фолклора, традициите и 
обичаите от региона, както и с възможностите за привличане на  повече туристи. 

 

 Дискутирани бяха темите за разработване на бизнес идея за създаване на нов 
туристически продукт. Специален акцент бе поставен върху  възможностите на 
събитийния и фестивален туризъм и трансграничното сътрудничество в тази област.   

 Участниците в семинара посетиха основни туристически обекти в регион 
Добруджа – исторически музей – Балчик и етнографски комплекс „Старият Добрич“. 

Проект „Развитие и популяризиране на общото наследство“- BSB1010, по 
Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“ и се реализира от 
Община Генерал Тошево в сътрудничество с Община Мурфатлар,  Румъния и Общински 
съвет Болград, Украйна. Общата стойност на проекта е  1 147 440,10 евро. Размерът на 
финансирането от Европейския съюз е 1 055 644.89 евро или 2 064 630,28 лева.  

 
Основната цел на проекта е да насърчи трансграничното сътрудничество за 

популяризиране на културно-историческото и природно наследство, както и създаване 
на условия за устойчиво социално-икономическо развитие и просперитет на 
черноморските крайбрежни общности. 
 

Common borders. Common solutions. 

Има такова място! Място, 
където приказки и легенди ожи-
вяват. Място, където змейове, 
египетски богини, самодиви, 

жива вода, тракийски орфизъм, 
МерКаБа, нестинари и времеви 
тунели се обединяват и отварят 
пътя за всеки, който е готов 
да го последва. Такова място 
е Странджа. Тук магията си е 
у дома. 

Когато, преди няколко годи-
ни дойдох за пръв път в Стран-
джа, заради нестинарите от 
село Българи, не предполагах, 
че ще се почувствам толкова 
сързана с мястото. Всичко 
започна с една моя история и 
една снимка. Последва филм 
за нестинари, селско гробище 
все още населявано от жени 
свързани със старите традиции 
и преминаването ми през нес-
тинарската жарава. По-късно 
дойде историята за змейовите 
хора и огромната сила, с която 
ме привлича тази планина. Ид-
вайки тук всичко си дойде на 
мястото - легендата за гроба 
на египетската богиня Бастет, 
която съм се срещала в съ-

нищата си, змейовите къщи, 
които за мен вече имаха оби-
татели и бабата от стрнджан-
ското село, излекувала се от 
"змейова болест", нестинарят, 
танцуващ в жаравата на село 
Българи, чийто прадядо е бил 
змей, времевите тунели в пла-
нината, през които се пътува 
във Вселената (а през един от 
тях се стига за секунди до Еги-
пет), защото тук пространство-
то се огъва и времето минава 
напряко. 

Има места, за които, като че 
ли се готвиш цял живот. Чуваш 
за тях, четеш, усещаш, трупаш 
и когато си готов си там. Така 
се почувсвах в Странджа  - като 
място, което ме е чакало и съм 
чакала. Така го е почувствала и 
Поли, която дошла тук от голя-
мата Москва и останала в Мал-
кото Търново и вече не иска да 
си тръгне, защото не може да 
си представи живот на друго 
място. Късмет имахме и аз, и 
приятелите ми, попадайки слу-
чайно (или пък не) на екскурзо-

вод, като Поли. Нищо от това, 
което видяхме нямаше да бъде 
толкова истинско, вълшебно и 
вълнуващо, ако нямахме такъв 

водач. Защото точната дума за 
нея е "водач". Преведе ни през 
кръговете на куполния храм 
на Мишкова нива, водейки ни 
към собствения ни сакрален 
център, под звуците на нейния 
шамански тъпан или бубен 
(както се казва на руски), пока-
за ни Града на мъртвите, връх 
Голямо Градище и гроба на 
богинята Бастет, заведе ни да 
си налеем "жива вода" от аяз-
мото на Индипасха и превърна 
престоя ни в Странджа планина 
в приключение.  

Разказа ни историческите 
факти за местата, на които 
бяхме, като държеше да ги 
разграничи от легендите, за да 
може всеки сам да прецени кое 
е неговото. Подари ни прекрас-
но изживяване на Слънчевия 
камък, който се използвал 
като светилище по времето на 
траките и носи следите от ор-
феевите мистерии. Свързахме 
се със себе си чрез водата в 

ямките, издълбани 
в камъка, минахме 
през провиралото, 
за да оставим в ми-
налото всичко, кое-
то ни пречи и тежи 
и да се преродим, 
като хора готови за 
живота, за който 
мечтаем. Избрахме 
и изляхме течност-
та (вино, вода, мля-
ко или мед), която 
усетим като наша, 
в улея на жертве-
ния олтар, стъпихме 
боси на соларните 
кръгове, издълбани 
в камъните, където 
за последно се раз-
делихме с всичко 
ненужно и приехме 
светлината и любо-
вта в дните си, за да 
е светъл пътят ни. 
Лежахме на скалата 
с очи вперени в не-
бето, докато тялото 
ни се отпусне до так-

ва степен, че загуби очертани-
ята си, а бубена чрез вибра-
циите си, разми границите на 
реалността и всичко придоби 

различен смисъл. Отвори пор-
тали в пространството, вре-
мето затрептя и престана да 
съществува, защото разбра, 
че не е от значение. 

Такива чудни работи се случ-
ват в Странджа. Случват се 
сега, случвали са се и преди 
хиляди години, но ние малко 
сме позабравили, че са въз-
можни. Гледаме на тях, като 
на мистично минало, отлетяло 
заедно с бабините приказки и 
старите песни, а то е тук - око-
ло нас и най-вече вътре в нас. 
Затова още се вълнуваме от 
нестинари, които предсказват 
бъдещето, танцувайки в огъня, 
още вярваме в любовта между 
хора и змейове и твърдим, че 
"живата вода" прави чудеса, 
макар да знаем, че тя е само 
проводник на вярата ни. Затова 
се чудим какво прави гроб на 
египетска богиня в българска 
планина, но вярваме, макар и 
да ни си признаваме.  

Истории, приказки, факти, 
енергии, мистични изживява-
ния,  фолклор, езически вярва-
ния маскирани, като християн-
ски традиции, опитващи се да 
живеят заедно. Като иконите 
в Коначето на село Българи, 
които никога няма да се нардят 
до тези в църквата на селото, а 
нестинарите ще продължат да 
я обикалят храма отвън, защо-
то не са желани вътре. А всичко 
и всички сме част от едно цяло 
и отричането на нещо не спира 
съществуването му, а само за-
силва въздействието му. 

Има такова място! Място, 
което съхранява миналото и 
дава отговори на въпросите 
на всеки, който е готов да ги 
понесе. Задаването на въпро-
си и търсенето на отговори е 
индивидуално. Дали ще пос-
ледваме ритъма от тъпана на 

Свети Костадин, както правят 
нестинарите, вибрациите от 
бубена на Поли, докато ни води 
към сакралната ни същност 
или ритъма на собственото си 
сърце, няма значение. Пътят 
на всеки е различен. Важно е 
желанието за пътуване. За пъ-
туване навътре в нас, водени от 
светлината и точно, когато сме 
готови да зададем въпросите 
си, ние вече знаем отговорите, 
защото те винаги са били в нас, 
просто сме ги забравили и ни е 
трябвал един бубен, за да ни ги 
припомни.

Тум-тум-тум-тууум, тум-тум-
тум-тууум....

Диана Стефанова

СТРАНДЖАНСКИ МИСТЕРИИ
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Бъдещите шампиони на
България се събраха в Албе-
на под знамената на Българ-
ския олимпийски комитет
(БОК) за традиционния
Олимпийски младежки фес-
тивал. Лятното издание на
форума отбелязва 15-ата си
годишнина с участието на
близо 500 млади таланти в
рекордните като брой 10
спорта: бадминтон, баскет-
бол, бейзбол, брейк, лека ат-
летика, плажен волейбол,
плажна борба, плуване, фут-
бол и тенис на маса, инфор-
мира БТА.

Поредното издание на фо-
рума ще се запомни с дебют-
ното участие на брейк танци-
те, които ще излъчат първите
си олимпийски шампиони на
игрите в Париж след две го-
дини. В Албена участваха 12
от най-добрите брейкъри в
страната с две демонстратив-
ни сесии и финален турнир в
кратък формат, в който за 30
минути всички 12 състезате-
ли са на сцената и с много
интензивни изпълнения опре-
делят най-добрите. Спиращи-
те дъха брейк танци възпла-
мениха публиката с невероят-
ната си динамика и атракция,
а титлите отпътуваха към Бур-
гас, Перник и Пазарджик.

Бейзболът също направи
своя състезателен дебют на
младежкия фестивал. След ка-

ТРИМА СИ ТРЪГНАХА С ПО ДВЕ
ТИТЛИ ОТ ОЛИМПИЙСКИЯ
ФЕСТИВАЛ В АЛБЕНА

то миналата година той беше
само демонстративен спорт,
това лято е в програмата ка-
то официален турнир с учас-
тието на 4 отбора във версия-
та Бейзбол 5. Тази разновид-
ност е в програмата на Мла-
дежките олимпийски игри в
Дакар и през есента България
ще бъде домакин на Светов-
ното първенство за младежи
и девойки до 17 г. в столична-
та зала "София", което ще е
квалификация за въпросната
олимпиада в Дакар. На фина-
ла в Албена отборът на Лъво-
вете надигра много трудно с
4:3 тима на Академиците, за
да грабне Купата на победи-
тел в първия бейзболен тур-
нир от фестивала.

С по две титли от състеза-
нията си тръгнаха варненски-
те плувци Лора Великова (със
злато на 100 м бътерфлай и
на 100 м съчетано) и Вален-
тин Киряков (победител на
100 м бруст и на 100 м съче-
тано), както и представител-
ката на сливенската борба
Несрин Сюлейманова, спе-
челила в леката категория и
триумфирала като абсолют-
на шампионка.

На тържественото закрива-
не участниците бяха поздра-
вени от Анатоли Илиев - дъл-
гогодишен организатор на
фестивала, който благодари
за емоционалните мигове по

ГЕРМАНИЯ УНИЗИ ЕВРОПЕЙСКИЯ
ШАМПИОН ИТАЛИЯ С ПЕТ ГОЛА

Футболистите на Септемв-
ри (Тервел) ще започнат на
15-ти юли подготовката си за
новия сезон в Североизточ-
ната трета лига. Целият тре-
нировъчен процес ще проте-
че на местната база. В хода
му петият в класирането от
миналия сезон ще изиграе
четири приятелски срещи.
На 17 юли в Тервел ще гос-
тува съставът на Устрем
(Дончево), а седмица по-къс-
но това ще стори тимът на
Рилци (Добрич). На 31 юли

тервелчани ще гостуват на
Спортист в Генерал Тошево,
а на 6 август ще премерят
сили на свой терен със
Спартак II (Варна).

Междувременно стана из-
вестно, че в Септември (Тер-
вел) се работи сериозно и по
селекцията за новия сезон.
В отбора са привлечени фут-
болисти, които нямат нужда
от представяне, защото са
играли в професионалния
футбол. Става въпрос за
Владислав Мирчев и Румен

СЕПТЕМВРИ (ТЕРВЕЛ) УГОВОРИ
ЧЕТИРИ КОНТРОЛИ ЗА ЛЯТОТО

Германия записа паметна
победа с 5:2 при домакинст-
вото си от Лигата на нации-
те срещу европейския шам-
пион Италия, който пък изиг-
ра един от най-срамните ма-
чове в своята история. "Ман-
шафта" поведе с пет гола
благодарение на Йошуа Ки-
мих (10), Илкай Гюндоган
(45+4 - дузпа), Томас Мюлер
(51) и Тимо Вернер (68, 69) а
последните две попадения в
срещата бяха за "адзурите"
с автори Вилфред Ньонто
(78) и Алесандро Бастони
(90+4). Така бундестимът
постигна първия си успех в
турнира след трите си поред-
ни ремита, а неговият съпер-
ник претърпя първото си по-
ражение в надпреварата. То-
ва е най-резултатната побе-
да за германците във всич-
ките им двубои в Лигата на
нациите, както и първа сре-
щу Италия в редовното вре-
ме на официален мач.

Така Германия се изкачи на

втората позиция в група 3 на
дивизия "А" с актив от 6 точ-
ки, а Италия се свлече от пър-
вото на третото място, оста-

УНГАРИЯ НАПРАВИ ЗА СМЯХ АНГЛИЯ
В ЛИГАТА НА НАЦИИТЕ

Унгария заби нов мощен
шамар в лицето на Англия в
Лигата на нациите. Маджари-
те за втори път победиха "Три-
те лъва", този път с мощното
4:0, в група 3 от Лига "А", ин-
формира sportal.bg. Футболис-
тите на Марко Роси тотално
надиграха домакините на "Мо-
линю" и заслужено стигнаха
до успеха с голове на Роланд
Шалай в 12-ата и 70-ата мину-
та, Жолт Наги в 80-ата и Да-
ниел Газдаг в 89-ата минута.

Домакините първи създадо-
ха голово положение. Това се
случи в 6-ата минута, когато
Джаред Боуен бе намерен в
близост до вратата, но изст-
релът му с глава не бе доста-
тъчно добър и защитник успя
да го блокира пред голлиния-
та. Унгария обаче откри резул-
тата с първия си шанс в мача.
В 16-ата минута след центри-
ране от фаул топката бе сва-

спортните арени и пожела
много здраве и весела вакан-
ция на всички. Призьорите бя-
ха наградени още от техните
треньори, легендарни шампи-
они и заслужили деятели на
спорта.

Надпреварите през измина-
лите дни се състояха в пър-
вокласните и отлично подгот-
вени спортни арени на комп-
лекс Албена, който преди три
години стана първият в исто-
рията, удостоен от Асоциаци-
ята на европейските градове
и столици на спорта (ACES
Europa) с титлата "Европейс-
ки курорт на спорта".

По традиция фестивалът на
БОК се провежда под мотото
"Да открием олимпийските на-
дежди на България". От осно-
ваването си досега тези със-
тезания са били първо сери-
озно изпитание за много
български спортни надежди,
по-късно утвърдили се в на-
ционалните отбори, участва-
ли в младежки олимпийски
игри, а част от тях вече и на
олимпийски игри. Целта на
фестивала е да допринася за
популяризирането на основ-
ните идеали, принципи и цен-
ности на олимпизма и разп-
ространяването им сред
младото поколение, както и
да даде възможност за изя-
ва на младите спортни та-
ланти.

Николов. Първият вкара де-
сет гола за Устрем (Дончево)
през пролетния полусезон на
Североизточната трета лига.
Стори го, въпреки че често
влизаше като резерва. През
последната кампания Нико-
лов пък беше лидер последо-
вателно на Спортист (Генерал
Тошево) и Светкавица (Търго-
вище), за които реализира съ-
ответно пет и четири гола.
Целта на привличането им е
да се подобри резултатност-
та на тервелския тим.

лена към Роланд Шалай в бли-
зост до вратата, който я овла-
дя и с удар от въздуха отбеля-
за за 0:1. При този резултат
завърши първото полувреме.

Второто полувреме започна
с натиск на домакините, но
той бе доста хаотичен и уда-
рите към вратата на съперни-
ка липсваха. В 70-ата минута
резултатът бе удвоен в полза
на Унгария. От наглед елемен-
тарна ситуация при един тъч
Калвин Филипс загуби топка-
та и позволи на съперника да
организира бърза атака, топ-
ката бе подадена към непок-
рития Роланд Шалай, който
хладнокръвно отбеляза за 0:2.
В 77-ата минута изстрел на
Хари Кейн се отби от напреч-
ната греда, а след това напа-
дателят се строполи в нака-
зателното поле след съпри-
косновение със защитник, но
дузпа не бе отсъдена. В 80-

ата минута резултатът стана
класически в полза на маджа-
рите. Ласло Наги бе изведен
в наказателното поле, но бе
блокиран, топката стигна до
Жолт Наги, който с мощен
удар извън наказателното по-
ле вкара за 0:3. А положение-
то за "Трите лъва" стана още
по-лошо в 82-ата минута, ко-
гато Джон Стоунс получи вто-
ри жълт и червен картон за
удар с ръка в лицето на съ-
перник. Унгария довърши ан-
гличаните в 89-ата минута с
четвърти гол. След бърза кон-
траатака Даниел Газдаг бе из-
веден лице в лице с Аарън
Рамсдейл и елегантно го пре-
одоля за крайното 0:4.

След този резултат Унгария
оглави класирането в групата
с актив от 7 точки. Англия пък
остава на дъното, без побе-
да на сметката си и със са-
мо 2 точки в актива си.

вайки с 5 пункта. Изненадва-
що новият лидер е Унгария
със 7 точки, а Англия е на дъ-
ното със само 2 пункта.

КЛУБЪТ НА БАЛОТЕЛИ И
МОНТЕЛА ПОКАНИ ХУАН МАТА

Елитният турски клуб Ада-
на Демирспор е направил
оферта на Хуан Мата, който
е свободен агент след раз-
дялата си с Манчестър
Юнайтед. Ексцентричният
собственик на клуба Мурат
Санджак тази година си е
поставил като цел номер 1
да влезе в групите на Шам-
пионската лига или в най-
лошия вариант в Лига Евро-
па. Поради тази причина
той няма да жали средства
и ще се опита да се подси-
ли с играчи от най-високо
качество.

Старши треньор на Адана

Демирспор е Винченцо Мон-
тела, а в отбора играят све-
товният шампион с Франция
Лоик Реми, исландският по-
лузащитник Биркир Бярна-
сон, Юнес Беланда, Брит
Асомбалонга и нападателят
Матиас Варгас. Но номер 1
безспорно е Марио Балоте-
ли, който в първия си сезон
вкара 18 гола в 31 мача.

Тази година беше първа за
"синьо-белите" в Суперлига-
та на Турция след 27 години
чакане. И макар в един мо-
мент клубът да се доближи
до топ 3, в крайна сметка за-
върши на 9-о място. Втория

сезон в елита обаче трябва
да бъде много по-впечатля-
ващ, е обявил Санджак пред
треньора Монтела.

Испански клубове от При-
мера дивисион също са се
свързали с агентите на Ма-
та, но турците ще се опитат
да подобрят максимално фи-
нансовото си предложение.
Интерес към него има и от
САЩ.



ndt@dobrich.net
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В деня на лятното слънцес-
тоене светлата част на деня е 
най-дълга. В България тя ще 

бъде 15 часа 19 минути и 30 
секунди. На север от България 
светлата част е още по-дълга. В 
Осло – столицата на Норвегия, 
21 юни ще бъде с продължи-
телност 18 часа 49 минути и 56 
секунди. 

Почти всички народи праз-
нуват по един или друг начин 
лятното слънцестоене. В Бъл-
гария на 24 юни се празнува 
Еньовден. Поверието е, че на 
този ден слънцето зарежда 
билките и водата с най-много 

лековита енергия. 
С лятното слънцестоене 

започва и астрономическото 

лято.
Защо лятното слънцестое-

не не е в един и същ момент 
всяка година?

Причините са няколко, но 
основната е, че календарната 
година не съответства съв-
сем точно по продължителност 
на астрономическата година. 
Първата е 365 дни, а втората е 
приблизително 365 дни и 6 часа. 
Повече можете да прочетете в 
статията за слънцестоене на 
wikipedia.

Лятно слънцестоене през 
следващите няколко години

Лятно слънцестоене в Бъл-
гария през 2022 година е на 21 
юни в 12:13 часа. 

Лятно слънцестоене в Бъл-
гария през 2023 година е на 21 
юни в 17:57 часа.

Лятно слънцестоене в Бъл-
гария през 2024 година е на 20 
юни в 23:50 часа.

Лятно слънцестоене в Бъл-
гария през 2025 година е на 21 
юни в 05:42 часа.

Лятно слънцестоене в Бъл-
гария през 2026 година е на 21 
юни в 11:24 часа.

КУЛТУРНИ АКЦЕНТИ
До 17 юни, 10.30 ч. – 11.30 ч., Художествена галерия – Добрич. 

Лятна работилница за въображение. Организатор: Художествена 
галерия – Добрич.

До 17 юни, 07.30 ч. – 17.30 ч., Народно читалище „Йордан Йовков 
– 1870 г.“ Летен детски център „Млади възрожденци“. Организатор: 
Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 г.“

16 юни, 10.00 ч. – 12.00 ч., Регионална библиотека „Дора Габе“,  
Интерактивна зала. Летен детски клуб „Играй и учи“ за деца от 6 
до 12 години. Организатор: Регионална библиотека „Дора Габе“.

16 юни, 18.00 ч., Художествена галерия – Добрич. Откриване на 
изложба „Христо Явашев, почит към неговия живот и художествени 
проекти“ от колекцията на „Американска фондация за България“. 
Организатори: Художествена галерия – Добрич, Американска 
фондация за България.

16 юни, 18.00 ч., Огледална зала „Нели Божкова“. Концерт на 
Музикална школа „Доминанта“. Организатор: Музикална школа 
„Доминанта“.

16 юни, 18.30 ч., Младежки център – Добрич, Концертна зала. 
Годишен концерт на Студио за поп-рок певци „Сарандев“ при Мла-
дежки център – Добрич с ръководител Елена Карабельова – за из-
пълнители до 14 години. Организатор: Младежки център – Добрич.

17 юни, 12.30 ч., Младежки център – Добрич. Неформално 
обучение на тема „Кариерно развитие“ с младежи от Природо-
математическа гимназия „Иван Вазов“. Организатор: Младежки 
център – Добрич.

17 юни, 19.00 ч., Младежки център – Добрич, Концертна зала. 
Годишен концерт на Студио за поп-рок певци „Сарандев“ при Мла-
дежки център – Добрич с ръководител Елена Карабельова – за из-
пълнители над 15 години. Организатор: Младежки център – Добрич.

18 юни, 11.00 ч., Център за защита на природата и животните – 
Добрич. Куклен спектакъл „Наказана Лисана“ на Държавен куклен 
театър „Дора Габе“. Драматизация и режисура Румен Куртев. Сце-
нография и кукли Ели Качулева. Музика Пламен Мирчев – Мирона. 
Участват: Теодора Желева и Иван Иванов. Организатор: Държавен 
куклен театър „Дора Габе“.

19 юни, 11.00 ч., Държавен куклен театър „Дора Габе“. Куклен 
спектакъл „Трите прасенца“ на Държавен куклен театър „Дора 
Габе“. Английска народна приказка. Драматизация и режисура 
Даниела Христова. Сценография Христина Стоилова. Художествено 
ателие и кукли Елисавета Качулева. Участват: Валентин Иванов, 
Росен Радев и Мила Боянова. Организатор: Държавен куклен те-
атър „Дора Габе“.

До 22 юни, Регионална библиотека „Дора Габе“, Обща читалня. 
Витрина по повод 150 години от рождението на Антон Страши-
миров, български писател, драматург и публицист /1872 – 1937/. 
Организатор: Регионална библиотека „Дора Габе“.

Продължават:
Благотворителна фотоизложба „Светите Места на древна Индия 

през погледа на един приключенец”, Регионална библиотека „Дора 
Габе“. Организатор: Регионална библиотека „Дора Габе“, арх. 
Веселин Веселинов. 

Изложба „Плакатът“ на Людмил Чехларов, Художествена галерия 
– Добрич. Организатор: Художествена галерия – Добрич. 

Изложба на открито на Регионален исторически музей – Добрич 
„Там, дето знаньето живей. Към историята на първото класно учи-
лище“, 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.

Изложба „РазЛИСТи класиката!“ – избрани илюстрации от бъл-
гарски художници към книжната поредица „Детски шедьоври от 
велики писатели“, Дом-паметник „Йордан Йовков“. Организатор: 
Регионален исторически музей – Добрич, Издателство „Лист“.

Изложба „Моята България” от XVII Национален конкурс за ри-
сунка - дигитална живопис и графика , Младежки център – Добрич, 
фоайе. Организатор: Младежки център – Добрич.

Младежки конкурс за поезия „Отражения”, краен срок: 20.06.2022 
г. Организатор: Младежки център – Добрич, https://ycd.bg/. 
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Регионална библиотека „Дора 
Габе“ гр. Добрич започва изпъл-
нение на Проект “Библиотеката-
достъпно пространство за все-
ки“, съгл. Договор с Агенцията 
за хората с увреждания. Общата 
стойност на проекта е 27 002,09 
лв., отпуснати средства от Аген-
цията за хората с увреждания 
–  10 929 лв., собствено участие, 
в размер на 16 073, 09 лв. Срок 
на договора - 36 месеца.

Проектът предвижда преу-
стройство на тоалетна за инва-
лиди, наложително за тяхното 
пребиваване в културната инсти-
туция. Целта на проекта е оси-
гуряване на достъп, адаптирана 
среда за трайно пребиваване, 
интеграция и социално включ-
ване на хората с увреждания, 
имащи специфични потребности 

при пространственото си прид-
вижване, по-активно участие в 
културния живот на общността, 
удовлетворяване информацион-
ните им потребности и приобща-
ване към съвременните културни 
ценности.  

Най-голямото книгохранили-
ще и краеведски център за об-
ластта, Регионална библиотека 
„Дора Габе” Добрич се стреми 
да осигурява равен достъп до 
знание и култура на местната 
общност. Насърчава информа-
ционната грамотност, ученето 
през целия живот, гражданското 
участие и социалното сближа-
ване, личностното и общностно 
развитие на гражданите. Повече 
от 20 години библиотеката реа-
лизира целогодишна Програма 
„Различията ни обединяват“ за 
хора в неравностойно положе-
ние, малцинствени етнически 
групи, лица със специални об-
разователни потребности, хора 
с увреждания, деца в риск, в 
подкрепа на личностното и про-

фесионалното им развитие и 
тяхната социална интеграция. 
Съвместни прояви се реализират 
с потребители на сдружение Хо-
биСклуб, Дневен център за пъл-
нолетни лица с увреждания към 
Център за психично здраве „Д-р 
Петър Станчев” Добрич, Дневен 
център за деца с увреждания и 
деца лишени от родителски гри-
жи, Дневен център за пълнолетни 
лица с увреждания и др.

Стремежът на институцията 
е включване на целевата група 
в образователния процес и об-
ществения живот и преодолява-
не изолираността и неангажи-
раността, липсата на социални 
контакти. 

Целогодишно на територията 
на библиотеката се организират 
разнообразни културно-обра-
зователни и информационни 
начинания. Целевата група при-
познава библиотеката като своя 
територия, приятелска среда, 
тихо и спокойно място за твор-
чество и общуване. 

През април 2020 г. българ-
ската общност в град Бърно, 
Чехия, се готвеше да отбележи 
144-годишнината от Априлско-
то въстание в присъствието на 
един специален гост от Бълга-
рия – писателят Георги Бала-
банов от град Генерал Тошево. 
Поканите бяха готови, мястото 
на срещата определено – в 
Голямата зала на Централна-
та градска библиотека „Иржи 
Махен“. Това мероприятие се 
организираше от Българското 
сдружение в Бърно и фондация 
„Вигория“. За съжаление, мер-
ките, предприети във връзка с 
корона вируса и последвалите 
вълни на пандемията, попречиха 
срещата с Георги Балабанов да 
се осъществи. 

   Но съвсем наскоро писа-
телят, който живее и твори в 
гр. Генерал Тошево, бе пред-
ставен в брой 2 за 2022 година 

на списание „Роден глас” – из-
дание на Асоциацията на бъл-
гарските сдружения в Чешката 
република. В четири страници 
редакторите на списанието 
запознават своите читатели с 
автобиографията на писателя, 
личните му творчески пости-
жения, поместват многобройни 
снимки от живота му и други 
материали, в които е очертан 
яркият му творчески път. Пуб-
ликуван е един от съвременните 
му разкази  - „Жаравата”, който 
ще бъде поместен в дадената за 
печат дванадесета книга, както 
и Дипломата за удостояването 
му като Почетен гражданин на 
гр. Тараклия, Република Молдо-
ва. Това е още едно голямо при-
знание за писателя-родолюбец, 
прославил името на своя град.

Народният представител 
от “Демократична България” 
Ивайло Мирчев ще разгова-
ря с граждани на Добрич и 
областта на 20 юни. Срещите 
ще се проведат в “Дом на 
науката и техниката”, ул. 
“Независимост” 14, зала 406 
от 10 до 12 ч. 

Ивайло Мирчев ще се срещ-

не и с граждани на община 
Крушари – също на 20 юни, 
в читалище „Йордан Драгнев 
1894“ в с. Крушари, от 13 до 
15 часа.

Ще работи и виртуалната 
приемна на Ивайло Мирчев 
(www.mirchev.com) - тя няма 
ден и час,  отворена е по 
всяко време, включително в 

Съборът „Край язовир Дрян“ 
ще събере в неделя /19 юни/ по-
читателите на фолклора. Краси-
вото събитие, което се провежда 
на Еньовден, е вече традиция. За 
съжаление, ковид-пандемията не 
позволи две години веселбата да 
завладее мало и голямо и вместо 
11-и поред, съборът се именува 
Девети Еньовски събор. Но пък 
две-годишното прекъсване е ам-
бицирало организаторите – Об-
щина Генерал Тошево, кметство 
село Красен и читалище „Йордан 
Йовков 1896“ да направят събора 
още по-шарен, още по-много-
люден и още по-запомнящ се. 
От 9.30 ч. ще започне надпява-
нето и надиграването. Над 500 

изпълнители – индивидуални и 
състави за автентичен фолклор 
и за народни танци, ще се сърев-
новават за наградите на журито 
и аплодисментите на публиката. 
А специален гост на събора ще 
бъде известната народна певица 
Бинка Добрева.

Като на всеки събор, ще има 
и много вкусотии за хапване и 
пийване, много сувенири, които 
гостите да отнесат у дома и 
разбира се – много настроение.

Така че – за всички, които 
обичат българския фолклор и 
красотата на добруджанската 
природа, изборът за осмисляне 
на неделния ден е ясен – събо-
рът „Край язовир Дрян“. 

ОБЯВА
Управителният съвет на ЗК „Орлова могила“ – село Ор-

лова могила, община добричка, област добрич, вписана в 
Търговския регистър с ЕИК 83401915, на основание чл. 16, 
ал.3, т.2, от ЗК и член 26 /1/ от Устава на кооперацията, 
свиква своите членове на:

ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ,
Което ще проведе на 2 юли 2022 година, от. 9.00 часа, в 

стопанския двор на кооперацията на село Орлова могила, 
при следния

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

за 20221 година
3. Отчетен доклад за дейността на КС за 20221 година
4. Пришечмане на ГФО за 2021 година
5. Вземане на решение за прехвърляне на търговско 

предприятие на ЗК „ОРЛОВА МОГИЛА“, по реда на чл. 15 
от Търговския закон

6. Вземане на решение за даване правомощия на пред-
седателя да склъчвяа договори с ДФЗ и други кредитни 
институции

7. Разни
При лирпса на кворум, на основание чл. 17, ал.2, от ЗК, 

събранието ще се порведе в същия ден, на същото място 
и при същшия дневе ред, уедеин чмяас по-къйсно.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

На 21 юни /вторник/, от 18.00 
ч., в библиотеката ще се със-
тои представяне на книгата 
на Рада Въртунинска „Есенни 
спомени за лятото“, издател-
ство „Илия Вълчев“., с учас-
тието на литературния критик 
Драгомил Георгиев. 

За творчеството на добри-
чката писателка Драгомил 
Георгиев споделя:

„Жизненото и творческото 
дълголетие на РАДА ВЪРТУ-
НИНСКА (1932 ) на дама от 
изключителна класа е награда 
за нейната богатата душа с въ-
трешната свобода и пристрас-
тност да преодолява гравита-
цията на времето и да вгражда 
в книгите си ценностите, които 
са темелите в нашия дом Бъл-
гария. 

Тя създава внушително об-
емно творческо дело от лирика 
и проза, романи, есета, етюди, 
научни изследвания, доклади и 
статии, които имат една тема 
- Добруджа и нейните хора, с 
тяхната сурова мъченическа 
съдба. Траен влог в национал-
ната ни проза са текстовете 
й „Зовът на сенките”, „Когато 

горяха кладите”, „Сказание 
за дървото на живота”, през 
„Паралели и ракурси в живота 
и творчеството на Дора Габе и 
Анна Ахматова”, за да стигнем 
до „Сбогом, Америка”(2021) 
и „Есенни мотиви за лято” 
(2022). Трайното в творбите й 
са красивите образи на бъл-
гарки, които са пазителките 
на огъня в семейното огнище. 
Покъртителни са сцените на 
жестокостите и насилието 
по време на двете окупации. 
Общуването с книгите на раз-
казвачката от Добрич е мъка 
и болка от съдбите на добру-
джанци, радост от срещата 
със светлите мигове в истории-
те на нейните ярки характери и 
удоволствие да попълваш мно-
го от белите си лични полета от 
картини и сцени на миналото, 
които искрят с негата на хар-
монията, която е похвално да 
съхраняваме.“.  

Библиотеката се радва да 
бъде домакин на юбилейното 
събитие на приятеля и колега-
та Рада Въртунинска.

Вход свободен. 
Галя МАРИНОВА

ЗАДАВА СЕ ЛЯТНОТО СЛЪНЦЕСТОЕНЕ, 
ЗАПОЧВА АСТРОНОМИЧЕСКОТО ЛЯТО

"Лятното слънцестоене през 2022 година в България ще 
бъде на 21 юни в 12:13 часа българско време

БИБЛИОТЕКАТА СТАРТИРА ПРОЕКТ "БИБЛИОТЕКАТА-
ДОСТЪПНО ПРОСТРАНСТВО ЗА ВСЕКИ"

ХАЙДЕ НА СЪБОР 
"КРАЙ ЯЗОВИР ДРЯН"

ПРЕМИЕРА НА КНИГАТА НА 
РАДА ВЪРТУНИНСКА "ЕСЕННИ 
СПОМЕНИ ЗА ЛЯТОТО"

ДЕПУТАТЪТ ОТ "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ" 
ИВАЙЛО МИРЧЕВ ОТВАРЯ ПРИЕМНА ЗА ГРАЖДАНИ 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПИСАТЕЛЯ 
ГЕОРГИ БАЛАБАНОВ В ЧЕХИЯ

събота и неделя. 
Целта на срещите на депу-

тата е да се запознае с акту-
алните проблеми на местните 
общности, за да може като 
член на парламента, който 
създава законите и контроли-
ра изпълнителната власт, да 
съдейства за решаването им.
 “Демократична България”
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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. "Ра йко Цончев" №7

ра б. 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

Първата неделя след Петде
сетница е посветена на всички 
светии. Отците на Църквата са 
установили този празник по три 

причини.
Първо – да ни посочат пло

довете, с които слизането на 
Светия Дух изпълни и оплоди 
нетленната действителност, ду
ховния свят.

Второ – да ни напомнят, че 
има много герои на вярата, 
които със съвършен живот и с 
жертвена изповед са служили 

на Бога и са овенчани от Него 
с „венеца на славата“, но са ос
танали безименни и неизвестни 
за света.

И трето – да се съберат всич
ки светии в един ден, за да се 
знае, че те са живели и проси
яли със силата на Единия Спа
сител Иисус Христос, че са се 
подвизавали на едно и също 
поприще на добродетелта, че 
всички са от Едната, Света, Съ
борна и Апостолска Христова 
Църква и че пребъдват в едно 

Небесно Царство на Отца и 
Сина, и Светия Дух – в Царство
то на благодатта. „Яви се Бо
жията благодат, спасителна за 
всички човеци“, казва св. апос
тол Павел.

Днес празнуваме всички све
тии, които със силата на Светия 
Дух вършеха и вършат чудеса, 
разпространяваха Евангелието 
на Спасението и с живота си 
доказаха, че Божият промисъл 
и всемогъщество действат ви
наги и че във всички времена 
и при всички обстоятелства 
възсияват нови и нови светци 
и светици, съсъди на Божията 
благодат и молитвени застъп
ници за нас пред престола на 
Всевишния.

Църквата Христова е съз
дадена от Божия Син – Иисус 
Христос, осветена е от Светия 
Дух, изстрадана е и утвърдена 
от апостолите и от светиите. Тя 
стои здраво и твърдо през веко
вете, защото в нейните основи 
са вградени мъченичеството, 
подвигът и кръвта на хиляди и 
хиляди Христови последовате
ли.

Спасителят иска от нас 
да не пазим само за себе си 
своята вяра, а да я изповяд
ваме, за да се осъществи 
Евангелието на практика като 

универсално Богооткровено 
учение за всички народи през 
всички времена. Найвисока 
стойност има изповядването и 
признаването името Христово 
пред неверници, богохулници 
и богоборци. Христос възве
сти учението Си не за ангели 
и за съвършени същества, а 
за грешната човешка приро
да. Христос познава и силата 
на греха. Затова ни учи как 
да живеем – с вяра в Него, с 
изповед на името Му пред чо
веците и смирено спазване на 
Неговата свята воля.

Защото, които са първи по 
преценката на света, според 
Божията отсъда може да се 
окажат последни, а които на
глед и по преценката на хората 
са последни, според Божия пра
веден съд ще бъдат първи.

Събор на светите славни и 
всехвали дванадесет апостоли 
е празник за обща прослава 
на Христовите благовестители, 
наречени апостоли, т.е. прате
ници.

Те са Симон Петър, Андрей 
Първозвани, Иаков Заведеев, 
Иоан Богослов, Филип, Варто
ломей, Тома, Матей, Иаков Ал
феев, Иуда Иаковов, Симон Зи
лот, Матий (Матия) – на мястото 
на Иуда Искариот.

На 24 юни честваме един 
необикновен празник – 

Еньовден. Няколко години 
преди новата ера е роден 
Св. Йоан Предтеча – чове
кът, предсказал идването на 
месията. Именно на него е 
посветен и празникът, който 
по българските земи е познат 
като Еньовден.

Според някои изследовате
ли, честванията на Еньовден 
датират още от времето на 
мистичните траки. Самият 

ден съвпада с лятното слън
цестоене, затова в много от 

поверията заляга култът към 
слънцето. На изток славян
ските народи често кладат 
огън, който после прескачат. 
Друга легенда разказва, че 
в навечерието и на самия 
Еньовден билките добиват по
голяма, едва ли не чародейна 
сила.

Старите българи помнят 
приказките на своите пред
ци. Те им разказвали, че кой

то види как слънцето играе в 
утрото на празника, ще бъде 

здрав цяла
та година. 
Силата на 
н е б е с н о 
то светило 
п р а в и л а 
водата ле
ковита, а в 
сутрешната 
роса се кри
ела магия. 
Който из
мие очите 
си, или пък 
се претър
коли през 
р о с а т а , 
също го ча
кало здра
ве. Хората 
вярват и в 
друго – че 
на Еньовден 
не трябва 
да се жъне. 
Св. Еньо ще 
се ядоса 
и гръм ще 
удари онзи, 
който вмес
то да го 
уважи, оти

де да работи. По този начин 
в България християнската 
традиция се смесва с окулт
ното, с предания и легенди от 
отдавна отминали времена, 
които са пренесени от езиче
ски времена и са променени 
в чест на новата християнска 
религия.

Магичната сила на билки
те продължава да не се пре
небрегва и днес.  Известен е 

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР: 19 ЮНИ - НЕДЕЛЯ НА 
ВСИЧКИ СВЕТИИ, СЪБОР НА СВ. 12 АПОСТОЛИ

НАРОДЕН КАЛЕНДАР: 24 ЮНИ - ЕНЬОВДЕН
ритуалът Еньова буля, когато 
жените в селото преобличат 
с хубави одежди някое малко 
момиче и му слагат червено 
було. Понасят го сред нивите 
и по улиците, като съпровож
дат минаването си с песни. 
Говори се, че така молят Св. 
Еньо за здраве. После мо
мичето се връща вкъщи при 
майка си.

На празника старите зна
хари отиват през нощта и 
наливат вода от някой пла
нински извор. Това трябва 
да стане при пълна тишина, 
а водата наричат „мълчана“. 
Тя придобива свърхестест
вена сила, която обаче ще 
изчезне, ако някъде се чуе 
човешки глас. Традициите 
са запазили и друго поверие. 
Там, където някой е заровил 
и скрил своето имане, на 
Еньовден ще пламне син пла
мък и всеки може да го наме
ри. Всичко това, разбира се, 
е част от народния фолклор. 
Денят 24 юни продължава да 
се чества с подобни мистич
ни и интересни обичаи, които 
често озадачават незапоз
натите или чужденците. Кра
сотата на Еньовден се крие 
в българския дух, който се е 
запазил през дългите векове 
на развитие и повратности в 
историята. Необезпокоява
ни нито от времето, нито от 
действителността, традиции
те запазват своята мистична 
красота и навярно завинаги 
ще живеят по прекрасните 
земи на майка България. 

Още веднъж, честит праз
ник, българи!
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ОВЕН - Много от вас ще продължат да 
работят по задачи от бизнес-характер. В 
търсене на начини за подобряване на органи-
зацията ще се срещнете с подходящите хора 
и ще вземете нужните решения.

ТЕЛЕЦ -  Нека намерят място сред приори-
тетите ви някакви по-приятни за вас самите 
занимания. Издигането ви в йерархията е 
факт, с който мнозина вече ще трябва да се 
съобразяват.

БЛИЗНАЦИ - Проблемите на много хора ще 
станат и ваши, което ще ви направи по-заети 
и отговорни. Вземайте решенията си, като 
добре се вслушвате в мненията на околните.

РАК - Без да позволявате намеса в делата 
си ще работите в полза на намеренията си. 
Независимият ви дух ще свърши своето, а 
добра новина ще ви мотивира да станете 
по-активни.

ЛЪВ - Въздържайте се от семейни спорове, 
дори и да мислите, че сте прави. Тонизиращи 
процедури ще ви накарат да се почувствате 
по-добре. Чуждите неволи ви причиняват 
страдания.

ДЕВА - Помогнете, но не изпадайте в край-
ности. Животът ви ще стане по-спокоен, а вие 
по-сговорчиви, ако изправите собствените си 
грешки. Среща с приятел ще ви помогне да 
се отпуснете.

ВЕЗНИ - Не отстъпвайте пред нищо в днеш-
ния ден. Работете така, че да канализирате 
промените изцяло в своя полза. Отсейте не-
щата, които са близки до вас и на тях отдайте 
енергията си.

СКОРПИОН - Повече от всеки друг знаете 
кое ви прави щастливи. Работете за собстве-
ния си просперитет, независимо от обстоя-
телствата наоколо. Ще преоткривате отново 
човека до вас.

СТРЕЛЕЦ - Бързо ще забравите за умора-
та си, предизвикателствата ще ви направят 
активни и ще повишат духа ви. Материални 
и обществени придобивки ще ви направят 
доволни.

КОЗИРОГ - Няма от какво да се тревожите, 
живота е пред вас. Подгответе се за предсто-
ящо тържество. Близки хора ще ви изнена-
дат приятно с покана за гостуване в края на 
седмицата.

ВОДОЛЕЙ - Бизнесмените и онези, на които 
финансовите операции не са непознато начи-
нание, ще имат силни изяви днес. Положител-
ната оценка, ще отвори много възможности 
пред вас.

РИБИ - Като цяло всички от знака ще се 
справяте с лекота с работата си и ще при-
вличате вниманието на заобикалящите ви. 
Новините ще ви направят активни и значи-
телно ще ви развеселят.

ХОРОСКОП НА НДТ

- Когато жена те иска - нямаш шанс. Когато не те иска - нямаш пари... - Кремена от тесен 
център, но не тази, за която си мислите

СВЕТСКА 
КЛЮКА

Ч Е С Т И Т  Р ОЖ Д Е Н 
ДЕН казваме днес от сър-
це на журналистката и 
талантлива поетеса Пет-
ранка Божкова, с поже-
лания да е здрава, да е 
обичана, да продължи да 
твори прекрасни рими и 
в живота й да царят свет-
лина и хармония! 

РОЖДЕН ДЕН празну-
ва утре журналистката 
Мариела Бончева, а ние 
от днес й желаем здраве, 
много творчески наход-
ки и нека има поводи за 
радост!   

В АВАНС честитим от 
сърце утрешния рожден 
ден на главния секретар 
на БЧК – Добрич, д-р 
Артюн Еринозов, с по-
желания да е здрав, да е 
уважаван, да продължи да 
твори добро и да помага 
на хората в нужда! И нека 
всичко хубаво, с което се 
заеме, да се увенчава с 
успех!

РОЖДЕНИК утре е кук-
леният актьор Румен Кур-
тев, а нашите пожелания 
още от днес са за здраве и 
много поводи за усмивка!  

ИМЕН ДЕН празну-
ват утре всички с имена: 
Мануил, Емануил, Ема-
нуила, Емануела, Савел, 
Савелия, Исмаил. Нека 
са здрави, нека мислят 
Добро, нека правят Добро 
и нека Добро да им се 
връща!

Ч Е С Т И Т  Р ОЖ Д Е Н 
ДЕН в аванс казваме на 
приятеля на НДТ Ни-
колай Абаджиев, който 
празнува на 18 юни, а поз-
дравите изпращаме към 
Германия, където рожде-
никът живее от години. 
Знаем, че ще достигнат до 
него и ще го зарадват, за-
щото са от сърце и защото 
му наричаме по много от 
всичко хубаво, за което 
си помечтае – за себе си 
и за цялото си прекрасно 
семейство!

ИМЕН ДЕН на 19 юни, 
в Деня на всички бъл-
гарски светии, празнуват 
всички с имената: Асен, 
Ася, Аспарух, Десиславa, 
Крyм, Румен, Румяна, Ча-
вдар, Панайот. Здраве и 
благоденствие желаем на 
всички тях ние от НДТ! 

РОЖДЕН ДЕН на 20 
юни празнува Христо Па-
влов – общински ръково-
дител на ГЕРБ-Генерал 
Тошево и общински съ-
ветник от  ГЕРБ в добру-
джанската община. Здра-
ве, успехи в агробизнеса 
и активна работа в полза 
на хората от общината 
желаем на г-н Павлов ние 
от НДТ!

В АВАНС казваме Чес-
тит рожден ден на Румен 
Чамурлийски, който праз-
нува на 20 юни, с пожела-
ния за здраве и успехи!

ЧЕСТИТ ИМЕН ДЕН в 
аванс казваме на всички 
с имената Бисер, Бисера 
и Наум, които празнуват 
на 20 юни. Нека са здрави 
и нека добрите им начи-
нания получават небесна 
подкрепа!

ЮЖНОКОРЕЙСКАТА СЕНЗАЦИЯ BTS СЕ 
РАЗДЕЛЯ, ЩЕ ГРАДЯТ СОЛОВИ КАРИЕРИ

Момчешката К-поп група 
BTS се разделя и всеки от 
изпълнителите поема по свой 
път, съобщи „Дейли Мейл“.

Популярната южнокорейска 

банда сподели, че излиза във 
"временна почивка", за да се 
занимават със соло кариера, 
но обещаха да се завърнат 
"някой ден".

Те обявиха новината по вре-
ме на годишната си вечеря 
FESTA, която чества групата, 
като членът на групата RM 

заяви, че е време да работят 
самостоятелно. Няколко от 
членовете избухнаха в сълзи.

Членовете на групата са: 
Jungkook, 24 г.; Jin, 29 г.; RM, 

27 г.; V, 26 г.; Suga, 29 г.; J-
Hope, 28 г.; и Jimin, 26 г.

"Винаги съм си мислел, че 
BTS е различна от другите 
групи, но проблемът с К-попа 
и цялата система за изграж-
дане на идоли, е че не ти дават 
време да узрееш“, каза RM на 
събитието. "Трябва да продъл-

жаваш да създаваш музика и 
да правиш нещо“.

А Jimin добави: „Не можем 
да не мислим за нашите фе-
нове, независимо от всичко, 

искаме да бъдем та-
кива артисти, които се 
помнят от нашите фе-
нове. Мисля, че сега 
започваме да мислим 
за това какви артисти 
искаме всеки от нас 
да бъде запомнен от 
феновете си. Мисля, 
че затова сега пре-
минаваме през тежък 
период, опитваме се 
да намерим своята 
идентичност, а това е 
изтощителен и дълъг 
процес“.

Това е първата им 
продължителна почив-
ка в деветгодишната 
им кариера.

BTS е южнокорейска мом-
чешка група, която е създа-
дена през 2010 г. и дебютира 
през 2013 г. Известни са още 
като Bangtan Boys.

Това не е първият път, в кой-
то те си вземат почивка. През 
декември 2021 г. заявиха, че се 
нуждаят от известно време, за 

да презаредят. А през 2019 г. 
също си взеха мини почивка.

През 2021 г. мениджърска-
та компания на групата Big 
Hit Music заяви в изявление: 
"Бихме искали да ви информи-
раме, че BTS планират втори 
официален продължителен пе-
риод на почивка след първия 
през 2019 г. BTS останаха 
активни, за да се ангажират с 
феновете през 2020 г. и 2021 
г. в условията на ситуацията 
с Covid-19, и постигнаха ос-
лепителни резултати, за да 
се утвърдят като най-добрите 
световни артисти. Това също 
така ще им даде възможност 
да се насладят, макар и за 
кратко, на обикновения живот 
на млади хора на 20 години".

В петък групата издаде по-
следния си албум „Proof“, ком-
пилация, съчетаваща някои 
от най-големите им хитове с 
неиздавани песни. Пакетът с 
нови хитове беше придружен 
от видеоклип към новоизлезлия 
сингъл „Yet To Com“ (The Most 
Beautiful Moment), в който чле-
новете на групата са предста-
вени в спокойна пустинна об-
становка. Обложката на новия 
албум на BTS включва логото 

на групата - два трапеца, офор-
мени като полуотворени врати, 
макар че те са заобиколени от 
няколко по-абстрактни бели 
форми на изцяло черен фон.

А н т о л о г и ч н и я т  а л б у м 
„Proof“, който се състои от 
три компактдиска, включва 
много различни песни - вклю-
чително три изцяло нови пес-
ни - които отразяват мислите 
и идеите на членовете относ-
но миналото, настоящето и 
бъдещето на BTS“, се казва в 
анотацията.

Във видеоклипа към новата 
песен „Proof Yet To Come“ (The 
Most Beautiful Moment) групата 
е представена седнала в сре-
дата на пустинята, облечени 
в еднакви бели костюми. След 
това се вижда пикап, който се 
движи през пустинята, което 
сигнализира за промяна, като 
рапърите се преобличат в раз-
лични костюми на фона на 
пясъчни дюни в кинематогра-
фично забавен режим. Виде-
оклипът завършва със странна 
нотка, след като приключва 
с всичките седем членове, 
седящи в училищен автобус 
в пустинята на фона на тиха 
заобикаляща ги музика.


