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Всеки ден с по-
добрия вестник!

Ще бъде слънчево, след обяд 
над планинските райони ще се 
развива купеста облачност, но 
ще е почти без валежи. Ще духа 
слаб, в Източна България - уме-
рен вятър от изток-североизток. 
Максималните температури ще 
са между 28 и 33, в София - око-
ло 27. ще бъде слънчево, след 
обяд над планинските райони ще 
се развива купеста облачност, 
но ще е почти без валежи. Ще 
духа слаб, в Източна България - 
умерен вятър от изток-североиз-
ток. Максималните температури 
ще са между 28° и 33, в София 
- около 27.

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

ОКОЛО 650 ДКА ПШЕНИЦА 
ИЗГОРЯХА КРАЙ СТРАЖИЦА, 
СПАСИХА СЕЛОТО ОТ
ПО-ГОЛЕМИ ПОРАЖЕНИЯ 

АРТ ПЕЙКИ С ПОСЛАНИЕ 
БЯХА ПОСТАВЕНИ В 
ЦЕНТЪРА НА КАВАРНА

ПРИКЛЮЧИ ЖЪТВАТА 
НА ЕЧЕМИК В 
ДОБРИЧКА ОБЛАСТ 

ПОКЛОН ПРЕД 
БЕЗСМЪРТИЕТО 
НА АПОСТОЛА

ЗЪРНО-
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ 
ПРОТИВ ДОБИВ 
НА ГАЗ В ДОБРУДЖА
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ВРЕМЕТО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
град ДОБРИЧ

9300 Добрич, ул. България, 12; тел. 058/600 406; ц. 
058/600 001-004; факс 058/600 703

e-mail: dobs@dobrich.bg; www.dobrich.bg

„На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 и чл. 25, т. 1 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, на 28 
юли 2022 година (четвъртък), от 9.00 часа се свикват на 
редовно заседание общинските съветници от Община град 
Добрич, в заседателната зала на Общината.”

На стр. 6

На стр. 4

РЕКОРДЕН БРОЙ УЧАСТНИЦИ В СЕДМОТО 
ИЗДАНИЕ НА ДЕТСКИЯ ФЕСТИВАЛ 
ПЯСЪЧНИ ТВОРЕНИЯ В "АЛБЕНА"
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През изминалото деноно-
щие в страната са регистри-
рани нови 417 случая на ко-
ронавирус. Това показват дан-
ните на Единния информацио-
нен портал. Положителни са
25% от направените 1666 тес-
та. Доказаните новозаразени
в област Добрич са 5.

Забелязва се ръст на хос-
питализираните - към вчераш-
на дата те бяха 597, като 32 от
тях са в интензивни отделе-
ния. 82 души са отчетени като
излекували, а трима болни са
починали. Расте броят на об-
ластите в червената зона на
14-дневната заболеваемост
от COVID-19. Варна и Бургас
се присъединиха към София-
град с над 250 на 100 хиляди
заразени на двуседмична ба-
за. Това показва справка в
информационната система на
здравните власти.

16 са вече областите в жъл-
тата зона с над 100 на 100 хи-

БОЛНИТЕ ОТ КОВИД
СЕ УВЕЛИЧАВАТ

ляди заразени с коронавируса.
Това са Благоевград, Враца,
Габрово, Добрич, Кюстендил,
Ловеч, Монтана, Перник, Плов-
див, Разград, Силистра, Сли-
вен, София-област, Стара За-
гора, Хасково и Ямбол. Така
само 9 остават областите в зе-
лената зона по този показател.

За изминалото денонощие са
поставени 101 дози ваксини.

Поради високата заболева-
емост връщат маските в бол-
ниците и социалните заведе-
ния. Решението влезе в сила
от вчера в шест области на
страната -  София, Варна, Бур-
гас, Добрич, Враца и Перник.
Освен това се предлага там,
където е възможно, да се въ-
веде и работа от дистанция.
Предпазните маски в градс-
кия транспорт остават препо-
ръчителни. Затваряне на биз-
неси и изискване за COVID
сертификати не се предвиж-
дат към този момент. НДТ

По обвинителен акт на Ра-
йонна прокуратура - Добрич,
внесен във връзка с бързо
производство за престъпле-
ние по чл. 343Б, ал. 2 от НК,
съдът призна за виновен 46-го-
дишен мъж от село Златия, об-
виняем за това, че управлявал
автомобил след употреба на
алкохол след като бил осъждан
за това през 2021 година. Са-
мо за 5 дни Прокуратурата пос-
тигна осъдителна присъда за
К.Т., като определеното му на-
казание е "лишаване от свобо-
да" за срок от 10 месеца. Ос-
вен това той ще бъде лишен от
правото да управлява МПС за
срок от 24 месеца и ще тряб-
ва да заплати глоба в размер
на 1200 лева.

Към този период се добавят
и 6 месеца "лишаване от сво-
бода", тъй като мъжът е извър-
шил деянието в периода на из-
питателен срок по предходно
осъждане за същото. Така

10 МЕСЕЦА ЗАТВОР ЗА ПИЯН
ШОФЬОР РЕЦИДИВИСТ

подсъдимият ще влезе в зат-
вора за период от 16 месеца.

Случаят, за който беше осъ-
ден К.Т. е от 10 юли 2022 го-
дина, когато докато управля-
ва автомобила си, той бил
спрян за проверка. При нап-
равения му тест за употреба
на алкохол било установено,
че мъжът управлявал МПС с
концентрация от 1,58 проми-
ла алкохол в издишания въз-
дух. Проверката установила
също, че 46-годишният обви-
няем не за пръв път сядал зад
волана след като е употребил
алкохол. Година по-рано той
бил осъден за същото прес-
тъпление с наказание от шест
месеца "лишаване от свобо-
да", изтърпяването на което
било отложено с три години
изпитателен срок.

Присъдата на Добричкия ра-
йонен съд подлежи на обжал-
ване и протест пред Окръж-
ния съд в града. НДТ

Евентуален добив на газ в
района на Добруджа наруша-
ва Конституцията и е в проти-
воречие на Закона за подзем-
ните богатства. Това гласи по-
зиция на Асоциацията на зър-
нопроизводители от община
Генерал Тошево, съобщи за
Радио Варна адвокат Детели-
на Симеонова - правен кон-
султант на асоциацията.

Припомням, че в началото
на юли Върховният админист-
ративен съд излеза с реше-
ние, според което отказът на
Регионалната инспекция по
околна среда и води - Варна
(РИОСВ) за допускане на до-
бия на газ в т.нар. находище
Спасово, блок Добрич в райо-
на на община Генерал Тоше-
во в участъците Рогозина, Ро-
гозина-изток, Чернооково и
Калина е незаконосъобразен.

На практика това означава,
че преписката се връща отно-
во в РИОСВ Варна за ново
произнасяне по казуса.

А инвестиционното предло-

ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ПРОТИВ ДОБИВ
НА ГАЗ В ДОБРУДЖА

жение  за добив на газ може
да бъде осъществено единст-
вено след провеждане и прик-
лючване с положително реше-
ние на процедурите по оцен-
ка въздействието върху окол-
ната среда и издаване на кра-
ен административен акт от
варненската екоинспекция.

Сондирането и добив на газ
засягат пряко интересите и
поминъка на земеделските
производители, пояснява Си-
меонова. Екологията - бъдеще-
то на водите на Североизточ-
на България, най-големият из-
точник на подземни води в
България - геоложкият масив
Малм Валанж, въздухът и за-
губата на почви, включително
хумусният им слой са едната
част на проблема.

Другата са редица противо-
речащи на основният закон -
Конституцията, нормативни
пропуски в Закона за подзем-
ните богатства. Най-проблеми-
ят от тях е, че ако концесио-
нер и зърнопроизводител или

собственик на земеделска зе-
мя не се разберат, би се стиг-
нало до принудително отчуж-
даване на земеделски земи и
то на цени, различни от па-
зарните - по държавни раз-
ценки.

Това предполага загуба на
бизнес, доходи и усложнени
демография и екология, каз-
ва Симеонова.

По думите ?, противоконс-
титуционността на текстовете

До края на летния сезон ин-
спектори на Дирекция за на-
ционален строителен контрол
ще извършват засилени про-
верки на преместваемите
обекти по плажовете, съобща-
ва Регионалната дирекция На-
ционален строителен контрол
във Варна.

По сигнали на граждани и
община Аксаково на 11.07.2022
г. РДНСК Варна е извършила
проверка на преместваем
обект: "Павилион", разполо-
жен на плаж "Кранево юг-2".
Проверяващите са установи-
ли, че за територията на пла-

ПРЕМАХВАТ
НЕЗАКОННО ЗАВЕДЕНИЕ
НА ПЛАЖА В КРАНЕВО

жа няма одобрена схема от
министъра на туризма и за
обекта няма издадено разре-
шение за поставяне от главния
архитект на Община Аксаково.
В павилиона са поставени дър-
вени маси с пейки, а електро-
захранването се осигурява от
съседното бистро. На наруши-
телите е съставен констативен
акт, който е основание за за-
почване на административно
производство за издаване на
заповед за премахване на не-
законния преместваем обект,
информират в съобщение до
медиите от РДНСК - Варна.

Пропуски в Закона за подземните богат-
ства ще доведат до принудително отчуж-
даване на земите на фермерите

Сигнал за пожар в сухи тре-
ви е подаден около 16.30 ч. на
14 юли. Поради силния вятър
огънят се е разпространил в
ниви от двете страни на пътя
между селата Стражица и Бо-
бовец, прескочил полезащи-
тен пояс и навлязъл в нива.
Пожарът е спрян близо до
оранжериите. Имало е опас-
ност да достигне къщите на
селото, съобщи кореспонден-
тът на Радио Варна Албена
Иванова.

Три противопожарни екипа
от Балчик, Албена и Добрич
участват в гасенето, като се-
риозна помощ оказват коопе-
рация "Сокол" - с. Соколово,
и земеделският производител
Васил Григоров. Трактористи-
те им свършиха много работа,
благодарен е началникът на
балчишката пожарна инж. Ан-
тон Антонов. Възможната при-

ОКОЛО 650 ДКА
ПШЕНИЦА ИЗГОРЯХА
КРАЙ СТРАЖИЦА,
СПАСИХА СЕЛОТО ОТ ПО-
ГОЛЕМИ ПОРАЖЕНИЯ

чина е изхвърлена цигара, но
най-вероятно става въпрос за
умишлено запалване от стра-
на на стопани на животни, с
цел ново израстване на тре-
вата, защото всяка година там
възникват пожари.

Всеки земеделски произво-
дител задължително разжънва
около нивата, разорава и чак
тогава започва жътвата, при-
помни инж. Антонов. Пшеница-
та гори страшно бързо, като
барут е - предупреди той и по-
сочи, че в последната ситуа-
ция някои земеделски произ-
водители са се отнесли несе-
риозно: "Всеки гледа себе си.
А не трябва да е така. Когато
има пожар, механизаторите
веднага трябва да пратят трак-
тори. Днес като гори чуждото,
утре може да изгори негово-
то. Няма по-важна работа от
гасенето на пожар".

в Закона за подземните богат-
ства касаят както нарушаване-
то на постулата за неприкос-
новеността на частната собст-
веност, така и факта, че ма-
кар всички подземни богатст-
ва да са изключителна дър-
жавна собственост, концесио-
нер има правото да придобие
право на собственост върху
тях. Така, те хем биха били
държавни, хем частни, съобщи
Радио Варна.

На 15 юли в РУ Балчик е получен сигнал за възникнал
пожар в землището на село Карвуна. Вследствие на
пожара са изгорели 200 дка засята пшеница.

На 15 юли автопатрул на 1 РУ Добрич извършват
проверка на лице и установяват притежание на бяло
вещество на кристали и суха зелена маса. След полеви
тест веществата са амфетамин - 0.10 грама и канабис -
0.67 грама. Лицето е задържано.

На 15 юли при проверка от автопатрул на 1 РУ Добрич
е установен водач на МПС и пътник, който предава топче
със зелена тревна маса, реагиращо на канабис - 0,31
грама. Лицето е задържано.

На 16 юли служители на РУ Балчик извършват проверка
на лице, известно на МВР и установяват притежание на
бяло кристалообразно вещество с тегло 0.6 грама,
реагиращо на метаамфетамин. Лицето е задържано.

На 16 юли служители на сектор "ПП-КАТ" спират за
проверка лек автомобил "Форд Галакси". Установено, е
че водачът е с изтекъл срок на СУМПС. След последвала
допълнителна проверка се установява, че лицето няма
валидно издадено СУМПС. Водачът е задържан за срок
от 24 часа.

На 16 юли автопатрул на 1 РУ Добрич спира за
проверка лек автомобил "Мерцедес" ТХ 6091ХТ с водач,
известен на МВР. От извършен тест за наркотични
вещества е установена употреба на метаамфетамин.
Лицето е задържано.

На 17 юли от служители на сектор "ПП-КАТ" е спрян за
проверка лек автомобил "Фолксваген Голф", управляван
от лице, неизвестно на МВР. Същият е изпробван за
употреба на алкохол с техническо средство, което отчита
2.29 промила в кръвта. Водачът отказва биологични проби.

На 17 юли чрез телефон 112 в ОДЧ е получено
съобщение за лице, разрушаващо тротоарна настилка с
къртач. Служители на 1 РУ установяват самоличността на
лицето. Срещу него е образувано бързо производство.

На 17 юли служители на 1 РУ Добрич извършват
проверка на лек автомобил "Фолксваген Голф" с водач,
известен на МВР. Установено е, че водачът е употребил
кокаин и метаамфетамин. Водачът отказва биологични
проби. Срещу него е образувано бързо производство. НДТ

112 НОВИНИ

По време на специализира-
на полицейска операция, про-
ведена съвместно със служи-
тели на ОДМВР Добрич, Инс-
пекция по труда и НАП град
Добрич, на паркинг в района
на дискотека "Хиподрума" от
служители на 1 РУ Добрич е
задържано лице, което е сря-

МЪЖ СРЯЗА ГУМИТЕ НА
АВТОМОБИЛИ НА
ПОЛИЦИЯТА И НА НАП

зало по една автомобилна гу-
ма на служебни автомобили.
Повредените автомобили са
собственост на ОДМВР Доб-
рич и НАП Добрич. У лицето е
намерен сгъваем нож. Задър-
жан е за 24 часа. Образувано
е досъдебно производство.

НДТ

На 17 юли чрез тел. 112 в
ОДЧ в заявено от преминаващ
водач за настъпило ПТП в град
Балчик. Имало пострадало де-
те. Установено е, че водач на
лек автомобил "Фолксваген
голф", при движение навлиза в

АВТОМОБИЛ УДАРИ ДЕТЕ В БАЛЧИК
ляво по посоката си на движе-
ние в насрещното платно и уд-
ря движещо се с тротинетка де-
те, като предизвиква ПТП. Пос-
традалото дете е с натъртва-
ния. ПТП е обслужено по ад-
министративен ред.          НДТ

На 14 юли е получено съоб-
щение за възникнало ПТП с
пострадал в град Добрич. Ус-
тановено е, че мотоциклетист,
който се движел с несъобра-
зена скорост и не забелязал,
че навлиза в замърсена път-
на настилка, губи контрол
над управлението на МПС-то

МОТОЦИКЛЕТИСТ ПАДНА
ЗАРАДИ МРЪСНА НАСТИЛКА

и пада на земята. Пострада-
лият е откаран в МБАЛ Доб-
рич с установена спирало-
видна фрактура на долен де-
сен крайник. Настанен е в
ортопедия без опасност за
живота. Същият е с отрица-
телен резултат за употреба
на алкохол.             НДТ
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По справка в Информаци-
онна система за управление
и наблюдение на средствата
от ЕС в България (ИСУН
2020), от началото на прог-
рамния период през 2014 г.
до края на месец юни 2022
г., по Оперативните програ-
ми в област Добрич са склю-
чени 710 договора за над
250,8 млн. лв. Безвъзмездна-
та финансова помощ (БФП)
възлиза на 204,4 млн. лв., ка-
то одобрените и изплатена
средства са 177,7 млн. лв.
или над 87%. В процес на из-
пълнение са 179 договора за
над 114,2 млн. лв. БФП. Мес-
тните предприятия и непра-
вителствени организации из-
пълняват 144 проекта на
стойност 10,9 млн. лв. без-
възмездна подкрепа, а об-
щинските проекти са 35 за
103,3 млн. лв. БФП. В обоб-
щената информация не са
включени договорите по
Програмата за развитие на
селските райони 2014-2020 г.,
тъй като системата ИСУН
2020 започва да се прилага
от Управляващия орган от
пролетта на 2018 г.

През първото шестмесечие
на 2022 г. са стартирали 57
проекта за 8,9 млн. лв., от ко-
ито 5,6 млн. лв. са БФП (с
Програмата за развитие на
селските райони). Общински-
те администрации от област-
та са подписали общо 10 до-
говора за 1,3 млн. лв., изця-
ло безвъзмездното финанси-
ране. Най-много проекти са
подкрепени от Програмата
за развитие селските райо-
ни 2014-2020 г. (ПРСР) - 27,
следвана от Програмата за
морско дело и рибарство
2014-2020 г. (ПМДР) с 18 про-
екта и 7 договора по Опера-
тивна програма "Иновации и
конкурентоспособност" 2014-
2020 г. (ОПИК).

Съгласно данните в систе-
мата ИСУН 2020, най-много
одобрени проекти към юни
2022 г. са по ОПИК 2014-2020
г. - 513 за 25,6 млн. лв. БФП.
От тях, 467 за 9,6 млн. лв. са
договори за подкрепа на
предприятия от различни
икономически сектори и ка-
тегории, турооператори и ав-
тобусни превозвачи за пре-
одоляване на икономически-

НАПРЕДЪК НА ЕВРОПЕЙСКОТО ФИНАНСИРАНЕ В ОБЛАСТTA
те последствия от пандемия-
та COVID-19. В процес на из-
пълнение са 76 проекта отново
за подкрепа на предприятията
пострадалите от ограничения
наложени във връзка с COVID-
19 и 2 проекта за подобряване
на производствения капацитет
на предприятие в гр. Добрич и
за разработване на иновативен
прототип на енергийно незави-
сима ваканционна къща в гр.
Генерал Тошево.

Общо 73 договора е финан-
сирала Оперативната програ-
ма "Развитие на човешките
ресурси" 2014-2020 г. за над
19,5 млн. лв. БФП. В процес
на изпълнение са 21 проекта
за предоставяне на социални
и патронажни грижи на нуж-
даещите се, обучения и разк-
риване на нови работни мес-
та и подкрепа на деца в ран-
на детска възраст и техните
семейства. През настоящата
година, Общините град Доб-
рич, Добричка и Генерал То-
шево подписаха договори за
предоставяне на интегрирани
социално-здравни услуги за
лица с увреждания и лица в
риск, във връзка с огранича-
ване разпространението и
преодоляване на последици-
те от COVID-19. В областния
град бе разкрита социалната
услуга "Приют за бездомни
лица и семейства" с капаци-
тет 15 места, чрез която ще
се осигурява подслон, храна,
здравни грижи, хигиена и со-
циално консултиране на без-
домни лица.

На трето място, по сключе-
ни договори се нарежда
ПМДР 2014-2020 г. с 71 проек-
та за 17,5 млн. лв., като 9,9
млн. лв. са БФП. С над 1,4
млн. лв. са подкрепени общо
19 бенефициента за преодоля-
ване на икономическите пос-
ледствия от пандемията
COVID-19 поради временно
преустановяване на риболов-
ната дейност. Всички финан-
сирани проекти са в процес
на реализация, като 32 за 7,7
млн. лв. БФП са за изгражда-
не и оборудване на ферми за
аквакултури, модернизиране
на предприятие за преработ-
ка на миди, осигуряване на
безопасността и условията на
труд на плавателните съдове
и др. Чрез Стратегията за

На 19 юли 2022 г. се навър-
шват 106 години от рождение-
то на капитан Димитър Списа-
ревски. По този повод в фоа-
йето на Общински младежки
център "Захари Стоянов" е
подредена фотодокументална
изложба на Регионален исто-
рически музей - Добрич (РИМ
- Добрич) "Венчан за Бълга-
рия. Капитан Димитър Списа-
ревски". Летецът е роден в
Добрич на 19 юли 1916 г. След
втората румънска окупация
семейството се мести в Лом,
а после в София. В столица-

КАПИТАН ДИМИТЪР
СПИСАРЕВСКИ, ЗАГИНАЛ
ВЪВ ВЪЗДУШЕН БОЙ НА
20 ДЕКЕМВРИ 1943

До края на годината да пре-
доставяме социалната услуга
целогодишен дневен център
за възрастни хора в Балчик.
Това е целта на Община Бал-
чик във връзка с обявената
поръчка за довършване на
обект "Сезонен дом за стари
хора и инвалиди" във вилна
зона Сборно място в Балчик,
съобщи заместник - кметът по
устройство на територията Ди-
митрин Димитров.

Прогнозната стойност за из-
пълнение на строително-мон-
тажни работи е 270 хиляди ле-
ва без ДДС. Една част са соб-
ствени средства, а за други
кандидатстваме пред Минис-
терство на финансите, обяс-
ни още Димитров.

В срок до 22 юли се прие-
мат оферти на фирми цел за-

ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА
ЗАВЪРШВАТ НОВ ДНЕВЕН ЦЕНТЪР
ЗА ВЪЗРАСТНИ В БАЛЧИК

вършването на дома, който бе
започнат преди години на
мястото на паянтовата конст-
рукция, функционирала като
сезонен почивен дом за въз-
растни и хора с увреждания.
Одобреният кандидат ще тряб-
ва да довърши дограми, пок-
рив, фасади по сградата със
застроена площ от 363 квад-
ратни метра и разгъната площ
1056,77 кв.м.

Към момента в имота е изг-
радена масивна стоманобетон-
на триетажна сграда на етап
"Груб строеж". Монтирани са
частично и предвидената в про-
екта ПВЦ и алуминиеви догра-
ми. Имотът е около два дека-
ра, заложеното озеленяване в
него е 65% при норма 50%, съ-
общи кореспондентът на Радио
Варна Албена Иванова.

та Списаревски завършва
Военното на Негово Вели-
чество училище. Той е един
от летците, които по време
на Втората световна война
защитават небето на Бълга-
рия от Англо - американски-
те въздушни нападения. На
20 декември 1943 г. Списа-
ревски извършва първия та-
ран в историята на българс-
ката авиация, блъскайки се
в американски бомбардиро-
вач. Умира един човек, но се
ражда легендата за българ-
ската "жива торпила."

ВОМР на Местната инициа-
тивна рибарска група "Шаб-
ла-Каварна-Балчик", програ-
мата е финансирала общо 4
проекта за 793 049 лв. БФП
на общините Шабла, Балчик
и Каварна. Те са насочени
към инвестиции в публична-
та инфраструктура и към въз-
становяване и подобряване
на природното наследство,
културата и спорта на рибар-
ската територия".

По размер на привлечени
европейски средства, на пър-
вите места се нареждат Опе-
ративните програми "Околна
среда" 2014-2020 г. (ОПОС) с
93,01 млн. лв. БФП и 50,1 млн.
лв. безвъзмездни средства
от "Региони в растеж" 2014-
2020 г. (ОПРР). По ОПОС
2014-2020 г. са приключени 5
проекта за закриване и ре-
култивация на общински де-
па в общините Тервел, Гене-
рал Тошево и Каварна, ре-
конструиране на ПСОВ Тер-
вел, доизграждане на кана-
лизационната и водопровод-
на мрежа на град Тервел,
подобряване на водният сек-
тор в град Добрич и кампа-
ния за опазване на биораз-
нообразието. До 2024 г. ще
продължи изпълнението на
проекта на Община Шабла за
подобряване на природоза-
щитното състояние на черве-
ногушата гъска.

Общините град Добрич и Ге-
нерал Тошево, като допусти-
ми бенефициенти по ОПРР
2014-2020 г. са договорили 34,5
млн. лв. БФП по 18 проекта
за реконструиране, обновява-
не и модернизация на обра-
зователна инфраструктура,
предоставяне на социални ус-
луги; създаване на привлека-
телна градска среда, енергий-
но обновяване на жилищни и
обществени сгради, подобря-
ване на градския транспорт в
областния град и др. Отчете-
ни са 15 проекта и е изплате-
на 35,8 млн. лв. БФП.

Общо 8 проекта за 2,5 млн.
лв. БФП са подкрепени от
Оперативна програма "Наука
и образование за интелиген-
тен растеж" 2014-2020 г. за со-
циална, образователна и про-
фесионална интеграция на
уязвимите групи, и осигуря-
ване на равен достъп до об-

разование на децата. Успеш-
но са отчетени 6 проекта за
над 1,6 млн. лв. БФП от общи-
ните Балчик, Добричка, Шаб-
ла, Професионалната гимна-
зия по техника и облекло в гр.
Тервел и две неправителстве-
ни организации.

По Оперативна програма
"Храни" общините от областта
са сключили 15 договора за
над 1 млн. лв.

С подкрепата на Оперативна
програма "Добро управление"
2014 - 2020 г., в продължение
на вече 11 години Областен ин-
формационен център - Добрич
предоставя безплатна експерт-
на информация за възможнос-
тите за финансиране на проек-
тни идеи с европейски средст-
ва на потенциалните бенефици-
енти в област Добрич.

През текущата година, Прог-
рамата за развитие на селс-
ките райони 2014-2020 г. е под-
крепила 27 проекти за 3,7 млн.
лв. БФП., от които 17 проекта
за 1,1 млн. лв. са финансира-
ни чрез Стратегиите за ВОМР
на местните инициативни гру-
пи "Добричка", "Балчик-Гене-
рал Тошево" и "Тервел-Круша-
ри". Одобрени за финансира-
не са 9 проекта на  земеделс-
ки стопани за реконструкция,
разширяване, модернизиране
на животновъдните им стопан-
ства, а 3-ма производители ще
си закупят земеделска техни-
ка. За съхраняване и популя-
ризиране на природното и
културно наследство на Доб-
руджа са финансирани 5 про-
екта, като 3 са за провеждане
на местни фестивали. През та-
зи година, община Добричка
стартира проект за извършва-
не на рехабилитация на улич-
ната инфраструктура в селата
Стефаново, Одърци и Плачи-
дол, а Община Крушари ще по-
добри и дообогати материал-
но-техническата база на се-
дем функциониращи читалища
на територията на общината.

ОИЦ - Добрич,  е част от мре-
жата от 27 информационни цен-
трове за популяризиране на
Кохезионната политика на Ев-
ропейския съюз, създаден с фи-
нансовата подкрепа на Опера-
тивна програма "Добро управ-
ление", съфинансирана от Ев-
ропейския съюз, чрез Евро-
пейския социален фонд. /БТА

Тодор Няголов, председател
на Регионалния съюз на хле-
барите и сладкарите в Добрич,
коментира, че има поевтинява-
не на хляба с между 5 и 15-20
стотинки за брой. Цената на
брашното обаче е скочила с
между 50 и 120 лева за тон, или
близо 10 на сто. "Няма как да
свалим много цената на хляба,
при положение че цената на
брашното се вдига, и то доста
драстично", каза той.

В ДОБРИЧ ИМА ПОЕВТИНЯВАНЕ
НА ХЛЯБА С МЕЖДУ 5 И 15-20
СТОТИНКИ ЗА БРОЙ

Преди дни стана ясно, че с
32 процента поскъпва и при-
родният газ, припомни Няго-
лов. "Предполагам, че цената
на хляба ще се задържи та-
кава, каквато е, до края на
август, но после ще има не-
минуемо увеличение, защото
този газ ще ни утрепе. Това
означава по-висока цена и на
тока и нещата се навързват
едно подир друго", допълни
браншовикът. /БТА

На 21.06.2022 г. между
Фонд "Социална закрила"  и
Община град Добрич се
сключи договор за съвмест-
на дейност за закупуване на
оборудване и обзавеждане
по проект "Подобряване ус-
ловията на живот на децата
и младежите с увреждания
от Комплекс за социални ус-
луги град Добрич". Проектът
се изпълнява в рамките на
Компонент 1 "Придобиване
на дълготрайни активи, теку-
що поддържане на материал-
на база и изграждане на но-
ва, реконструкция и модер-
низация на съществуващата
материална база за предос-
тавяне на социални услуги"

Община Добрич изпълнява проект за
модернизация на материалната база на
Комплекса за социални услуги за деца и
младежи с увреждания

към Фонд "Социална закрила".
По проекта ще бъде закупе-

но ново оборудване и обза-
веждане за нуждите на деца-
та и младежите с трайни ув-
реждания, което да замени
част от вече амортизираното
първоначално оборудване в
социалната услуга. Новото
оборудване и обзавеждане
ще доведе до създаване на
по-благоприятна и здравос-
ловна среда, подобряване на
индивидуалната грижа и под-
крепа за по-самостоятелен и
достоен живот на  децата и
младежите с увреждания, как-
то и до подобряване на усло-
вията на труд и улесняване на
работния процес на екипа, осъ-

КСУДМУМОДЕРНИЗИРАТ БАЗАТА НА КСУДМУ

ществяващ дейности по пре-
доставянето на социалната ус-
луга. Общият бюджет на про-
ектното предложение е 35
950,40 лв., от които:

-31 632,76 лв. финансиране

от Фонд "Социална закрила"
-4 317,64 лв. съфинансиране

от Община град Добрич.
Срокът за изпълнение на

дейностите по договора е до
30.11.2022 г.

Приключи жътвената кам-
пания при ечемика в Добрич-
ка област, съобщават от Об-
ластна дирекция "Земеде-
лие". По оперативни данни,
набирани за нуждите на Ми-
нистерството на земедели-
ето, средният добив е 630
кг/дка при засети общо 63

ПРИКЛЮЧИ ЖЪТВАТА НА ЕЧЕМИК В ДОБРИЧКА ОБЛАСТ
470 декара. Миналата годи-
на земеделските стопани
прибраха по 576 кг ечемик от
57 983 декара, или общо 33
429 тона.

Продължава прибирането
на пшеницата и рапицата, ка-
то средният добив от декар
е съответно 600-650 кг при за-

сети 1 201 600 декара и 230-
270 кг при засети 71 510 де-
кара. През 2021 г. пшеница-
та заемаше 1 199 403 дка
площ, като средният добив
бе 625 кг/дка, а при рекол-
тирани 65 615 дка рапица бе
отчетен среден добив око-
ло 319 кг/дка.

Започна и прибирането на
лавандулата, която тази годи-
на заема площ от 70 178 дека-
ра - с над 19 000 по-малко от
м.г. Средният добив към мо-
мента е около 550-600 кг/дка
зелена маса, съобщи корес-
пондентът на БТА Александра
Антонова.
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Рекорден брой участници се 
включиха в седмото издание 
на детския фестивал за фигу-
ри, сътворени с даровете на 
морето „Пясъчни творения“. 
Проявата на плаж „Калиакра 
Маре“ във ваканционно селище 
„Албена“ събра над 120 енту-

сиасти от България, Румъния, 
Австрия, Германия, Украйна 
и др. държави, в приятелска 
надпревара за най-красивите 
и колоритни образи и форми. 
Миниатюрно копие на АЕЦ 
„Козлодуй“, прабългарска кре-
пост, черноморски делфин, ок-
топод, медуза и всевъзможни 
морски създания бяха само 
част от идеите, претворени в 
истински произведения на пя-
съчното изкуство. „Радвам се, 
че успяхме да надскочим всич-
ки предварителни очаквания и 
събрахме толкова много же-
лаещи да вложат творческата 
си енергия в изграждането на 
своите състезателни експона-
ти. Благодаря за подкрепата на 
ръководството на комплекса, 
на моите приятели и колеги, че 
вече седма година ми помагат 
в това начинание“, каза Мартин 
Кръстев – главен организатор 
на проявата. Приветствие към 
участниците отправи и Велина 
Гюмова, старши мениджър 
„Продажби“ в „Албена“ АД. 

Тричленно жури в състав 
Ивелина Романова, Светлана 
Недева и Цветелина Ангелова 
оцени участващите в конкурса 
скулптури, като отсъди следни-
те специални награди: 

„Най-добро детско пясъчно 
творение“

Виктория Янушек и София 
Типна от Австрия

Яра Шумаха и Йоната Шума-
ха от Германия

Лора Арсенова от гр. София
„Най-добро семейно пясъчно 

творение“ 
Павел, Тодор и Драгомира 

Тодорови от гр. Павликени
Специална награда за кре-

ативност
Светлана Коваленко, София 

Винник, Кристина Винуник, 
Снежана Неманихина, Арина 
Пристоленко от Украйна

Никол Георгиева и Белла 
Сиракова от гр. Враца

Йована Джартова, Антоанета 
Вайчева, Михаил и Анелия Бел-
чеви от гр. София

Кремена, Сребко, и Борисла-
ва Сребкови от гр. Добрич

Специална награда за най-
малък участник

Даниел Коев на 2 години от 
гр. Стара Загора

Марио Узунов от гр. Каварна
Теодора Бодурова от гр. 

София 
Дарина Кръстанова от гр. 

София
Всички получиха грамоти 

и медали за участие, плажни 
топки и шапки, а победителите 
в отделните категории и тема-
тични подаръци. За доброто 
настроение се погрижиха та-
лантливите деца от вокална 
група „Септима“ от гр. Балчик.

Станислав СТИЛЯНОВ

РЕКОРДЕН БРОЙ УЧАСТНИЦИ В СЕДМОТО 
ИЗДАНИЕ НА ДЕТСКИЯ ФЕСТИВАЛ 
ПЯСЪЧНИ ТВОРЕНИЯ В "АЛБЕНА"
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ТОДОР ПЕТРОВ С БРОНЗОВ
МЕДАЛ ОТ БАЛКАНСКИЯ
ШАМПИОНАТ ПО ЛЕКА
АТЛЕТИКА

Българските състезатели
спечелиха четири златни и
два бронзови медала от Бал-
каниадата по лека атлетика
за юноши и девойки до 20 го-
дини, която се проведе в Де-
низли (Турция). Сред меда-
листите е и Тодор Петров от
СКЛА Добрич, който се оки-
чи с бронзов медал в дис-
циплината тласкане на гюле.
Възпитаникът на Галин Кос-
тадинов прати уреда на 17.39
метра. За талантливия спор-
тист това бе втора Балкани-
ада за годината, след като
през февруари спечели пър-
вото място на първенството
в зала в Белград.

Европейският шампион на
троен скок за юноши до 18
години от Йерусалим 2022
Лъчезар Вълчев победи и
при по-големите с резултат
15.71 метра. Божидар Саръ-
боюков взе две титли. В рам-
ките на само един час той
спечели златото на скок дъл-
жина с личен рекорд 7.78
метра и на скок височина с

2.15 метра. Той направи са-
мо два опита за скок дължи-
на, след което се премести
в сектора за скок височина.
Постижението му в скока на
дължина е 11-о в световната
ранглиста.

16-годишната сестра на Бо-
жидар - Ирен Саръбоюкова,
завоюва златото на скок ви-
сочина при девойките с ли-
чен рекорд 1.78 метра, въп-
реки че се лекуваше с анти-
биотици малко преди състе-
занието заради настинка.

Бронзово отличие за Бъл-
гария спечели и Симеон Ка-
сълс на диск с 53.06 метра.
Фаворитката на скок дъл-
жина Пламена Миткова не
успя да реализира възмож-
ностите си и с 5.86 метра
зае петото място, а бронзо-
вият медалист на троен
скок от Европейското пър-
венство за юноши и девой-
ки до 18 години Васил Ру-
сенов зае седмото място
при по-големите с 14.50 мет-
ра. atletikabg.com

Анхел Ди Мария отбеляза
първия си гол за Ювентус.
Аржентинецът се разписа в
контрола срещу тима от Се-
рия "Д" Пинероло, която "би-
анконерите" спечелиха с 9:0.
Мойс Кийн се отчете с хет-
трик, а другите попадения
реализираха Денис Закария
(2), аржентинския халф Ма-
тиас Суле (2) и Адриен Ра-
био. Масимилиано Алегри
използва почти целия си със-
тав с изключение на конту-
зените Федерико Киеза, Аа-

ДИ МАРИЯ С ПЪРВИ ГОЛ ЗА ЮВЕ ФРЕЙЗЪР-ПРАЙС С ПЕТА
СВЕТОВНА ТИТЛА НА 100 МЕТРА

Шели-Ан Фрейзър-Прайс
постигна нещо невероятно.
Джобната 35-годишна ямайс-
ка спринтьорка спечели пе-
тата си световна титла на 100
метра. Фрейзър-Прайс три-
умфира на Световното пър-
венство в Юджийн, Орегон с
нов рекорд на шампионати-
те от 10.67 секунди (0.8 м/
сек). Тя има златни отличия
на 100 м от планетарните фо-
руми в Берлин 2009, Москва
2013, Пекин 2015 и Доха 2019.
Единствено легендата в ов-
чарския скок Сергей Бубка
е печелил повече световни
титли в индивидуална дис-
циплина - шест.

Триумфът на Ямайка в то-
зи финал беше пълен, след
като и трите места на подиу-
ма бяха заети от представи-
телки на Карибската държа-
ва. Втора финишира Шерика
Джаксън с личен рекорд от
10.73 секунди. Двукратната
олимпийска шампионка на
100 и 200 метра Илейн Томп-
сън-Хера този път трябваше
да се задоволи с бронзовия
медал с 10.81 секунди. Све-
товната шампионка на 200
метра от Доха 2019 Дина
Ашър-Смит (Великобритания)
изравни националния рекорд
на страната си, но с 10.83 се-
кунди се нареди четвърта.

ДОБРУДЖА ГОСТУВА НА
БЕЛАСИЦА В ПЪРВИЯ
КРЪГ НА ПЪРВЕНСТВОТО

С участието на 18 отбора
започна новото първенство
във Втора Професионална
футболна лига. Последният
двубой от първия кръг ще се
изиграе днес, 19 юли, от
18.00 часа в Симитли. Съпер-
ници в него са новакът в гру-
пата Беласица (Петрич) и
Добруджа. За радост на фе-
новете на "жълто-зелените",
срещата ще бъде предавана
пряко по "Диема Спорт".

Добричкият тим започва
първенството, след като
изигра пет контроли, в кои-
то записа четири победи и
една загуба.  Избраниците на
Атанас Атанасов се наложи-
ха над Дунав (Русе) с 1:0, над
Созопол с 2:1, над Лудого-

рец-2 с 4:0 и над румънския
Аксиополис с 5:4. Добруджан-
ци загубиха само от елитния
Черно море. Силните игри в
контролите вдъхват оптими-
зъм и е логично добричкият
тим да излезе за победа на
стадиона в Симитли.

Новите играчи в отбора на
Добруджа са десет, като два-
ма от тях са французи - 23-
годишният централен защит-
ник Йоан Тиа, играл досега в
отбори от Франция, Италия и
Хърватска, и 25-годишният
нападател Луиджи Фред
Джибонго. За съжаление, два-
мата французи ще пропуснат
старта на първенството, тъй
като все още не са пристиг-
нали  жълтите им карти.

ИТАЛИЯ Е НОВИЯТ ШАМПИОН
В ЛИГАТА НА НАЦИИТЕ

Европейският волейболен
шампион Италия е новият по-
бедител в Лигата на нациите
за жени. Момичетата на Да-
виде Мацанти се наложиха
категорично над олимпийс-
кия вицешампион Бразилия
с 3:0 (25:23, 25:22, 25:22) в го-
лемия финал на Лигата, иг-
ран в турската столица Ан-
кара. Така "Скуадра адзура"
спечели за първи път титла-
та от най-комерсиалната во-
лейболна надпревара като
наследи досегашния хегемон
и трикратен победител САЩ.
От друга страна, това беше

трети пореден загубен финал
за Бразилия, след като пре-
дишните два пъти отстъпи на
САЩ съответно с 2:3 и 1:3
гейма. Световният шампион
Сърбия завоюва бронзовите
медали, след като надигра
домакините от Турция с 3:0
гейма.

Пореден страхотен мач за
Италия изигра звездата Па-
ола Егону, която бе над всич-
ки и заби 21 точки за побе-
дата. За бразилките Киси На-
шименто и Габи Гимараеш
приключиха с 14 и 11 точки.
sportal.bg

ЮНОШИТЕ НА БЪЛГАРИЯ
ГРАБНАХА БРОНЗА НА
ЕВРОВОЛЕЙ 2022 СЛЕД
ОБРАТ СРЕЩУ СЪРБИЯ
Националният волейболен

отбор на България за юно-
ши до 18 години спечели
бронзовите медали на Ев-
ропейското първенство в
Грузия. Момчетата на се-
лекционера Виктор Ка-
рагьозов направиха страхо-
тен обрат и се наложиха
много трудно над връстни-
ците си от Сърбия с 3:2
(25:21, 18:25, 21:25, 25:11,
15:9) в спора за бронза на
турнира, игран в Двореца
на спорта в Тбилиси.

ВТОРА ПРОФЕСИОНАЛНА ЛИГА

РЕЗУЛТАТИ - I КРЪГ
Монтана 1921 (Монтана) - Етър ВТ (В. Търново) 0:1
Витоша (Бистрица) - Ботев II (Пловдив) 1:0
Спортист (Своге) - Крумовград (Крумовград) 0:2
Миньор (Перник) - Лудогорец II (Разград) 5:1
Струмска слава (Радомир) - Созопол (Созопол) 2:0
Спартак (Плевен) - Марица 1921 (Пловдив) 4:0
Литекс (Ловеч) - Дунав от Русе (Русе) 1:3
ФК ЦСКА 1948 II (София) - Янтра (Габрово)вчера
19 юли 2022 г., вторник, 18:00 ч.
Беласица (Петрич) - Добруджа 1919  - Диема спорт

Така България подобри
класирането си в сравнение
отпреди две години, когато
тогавашният отбор, воден от
Мартин Стоев, завърши на 4-
о място. Младите "лъвове"
също така се класираха за
световното първенство в та-
зи възраст догодина.

Най-полезни за България
станаха Кристиан Титрийски
и Александър Къндев с по 24
точки за победата. За тима
на Сърбия над всички бе Лу-
ка Станкович с 26 точки.

рън Рамзи и Артур.
Ювентус ще продължи

подготовката си в САЩ
между 21 и 30 юли, където
ще се изправят срещу Де-
портиво (Гуадалахара) в
Лас Вегас (22 юли), Барсе-
лона (26 юли) и Реал Мад-
рид (30 юли). На 4 август
"бианконерите" ще изиграят
традиционния си мач срещу
втория отбор на тима, а три
дни по-късно ще имат конт-
рола срещу Атлетико (Мад-
рид) в Тел Авив.

Гарет Бейл и Джорджо Ки-
елини дебютираха за Лос
Анджелис при победата с 2:1
като гост над Нешвил в мач
от Мейджър лигата на САЩ и
Канада. Италианският защит-
ник стартира като титуляр и
бе сменен в 60-ата минута, а
лидерът на Уелс Бейл влезе
на терена в 72-ата минута. "Бе-
ше невероятно. Усетих напре-
жение от първото полувреме.

БЕЙЛ И КИЕЛИНИ С УСПЕШЕН
ДЕБЮТ В АМЕРИКАНСКОТО
ПЪРВЕНСТВО

След като бях на пейката, ис-
ках да се опитам да изляза и
да помогна на отбора. За мен
също беше важно да вляза
във форма", заяви Бейл.

32-годишният уелсец под-
писа договор 1+1 с клуба.
Предишният клуб на Бейл бе-
ше Реал (Мадрид), който той
напусна като свободен агент.
През сезон 2021/22 Бейл вка-
ра 1 гол в 7 мача.

Макар и почти на 41 годи-
ни, Златан Ибрахимович про-
дължава да се задържа в
много добра спортна форма.
Затова и Милан е решил да
предложи нов договор на
шведа, чийто контракт с ти-
ма изтече на 30 юли.

Новото споразумение ще
бъде за един сезон и ще из-
тича в края на юни 2023 г.,
съобщи италианският журна-
лист и специалист по транс-

ИБРАХИМОВИЧ ОСТАВА В МИЛАН
ферни сделки Фабрицио Ро-
мано. Заплатата на напада-
теля ще бъде между милион
и милион и половина евро на
сезон, като към нея ще има
бонуси за добро представя-
не. През изминалия сезон
Ибра изигра 27 мача за "ро-
сонерите" във всички турни-
ри, вкара 8 гола и направи 3
асистенции, помагайки на
Милан да стане шампион на
Италия.
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Две арт пейки във форма на 
отворена книга са поставени 
на площад „Защитата на Ка-
варна“. Инициативата е на 

Община Каварна и Местната 
комисия за борба срещу про-
тивообществените прояви на 
малолетни и непълнолетни. 
Пейките са посветени на 
145 годишнината от Кавар-
ненското въстание. Eдната 
е на тема „По стъпките на 
Амирата“, а другата на тема 
„Защитата на Каварна“. Пей-
ките ще са не само място за 
отдих, но и ще ограмотяват 
с историческа информация 
за Каварненското въстание 

АРТ ПЕЙКИ С ПОСЛАНИЕ 
БЯХА ПОСТАВЕНИ В 
ЦЕНТЪРА НА КАВАРНА

и за неговия предводител 
Андрей Василев-Амира и те-
леграфиста Еранос Ерано-
сян. Целта е да възпитава-

ме децата в родолюбие, да 
познават историята си, да 
тачат миналото и да вър-
вят уверено към бъдещето. 
Инициативата е с послание 
и призив към подрастващите 
за опазване на града чист и 
красив, като кажем “Не на 
вандализма и агресията“. 
Надяваме се с нашето пос-
лание да опазим това, което 
имаме, за да остане за по 
дълго време.

ОБЩИНА КАВАРНА

Върху платото на равнина-
та, северозападно от центъ-
ра на Балчик, на територия-
та на сегашния квартал „Хо-
ризонт”, на 1 км от морския 
бряг ще откриете късноантич-
на и средновековна крепост. 

Тук, в средата на VIII в., вър-
ху развалините на някогаш-
ната късноантична крепост 
Дионистполис е издигнат и 
средновековният град Карвуна. 
През вековете това място е 
било стратегически и търгов-
ски център за византийци и 
българи. Днес, тук ще откриете 
археологически находки от раз-
личните периоди на крепостта. 
32 хиляди лева отпуска Минис-
терство на културата за про-
дължаване на археологическите 

проучвания на късноантична-
та крепост в кв. „Хоризонт“ в 
Балчик. От 2009 година насам 
те се извършват съвместно от 
Исторически музей – Балчик 
и Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“, като в тях 

се включват студентите от трети 
курс, осъществявайки лятната 
си практика. Техни ръководители 
и тази година ще са д-р Чавдар 
Кирилов и д-р Румяна Колева, съ-
общи директорът на балчишкия 
музей Радостина Енчева, която 
също е част от проучващия екип. 
За съжаление, тенденцията е 
всяка година студентите да са 
по-малко поради липса на инте-
рес към специалността.

Предвижданията и са разкоп-
ките да са в началото на август 

и да продължат зад западната 
порта. В момента теренът се 
разчиства със съдействието на 
общинско предприятие „Благо-
устрояване и комунално стопан-
ство“, съобщи кореспондентът 
на Радио Варна Албена Иванова.

По покана на Българска асо-
циация за трансфер на техно-
логии и иновации директорът на 
музея Радостина Енчева пред-
стави наскоро разработения 
от нея план за превръщането 
на крепостта в археологически 
парк, с цел превръщането му в 
атракция за туристи и местни 
жители.

Той включва амфитеатрална 
дървена сцена, подходяща за 
вечерни спектакли, пейки, пе-
шеходна алея, археологическа 
база и музей, в който да бъдат 
експонирани част от находките. 
Освен това да има хора, които 
да се грижат за обекта, да се 
въведат билети и да се превърне 
в туристическа атракция – е 
предложението на Енчева. И 
не само, целта е посетителите 
да се приближат максимално 
до живота на средновековните 
хора, а специално за децата – да 
се забавляват, „обстрелвайки“ 
западната порта например или 
да преминават по въжета от една 
кула в друга.

„Проектът много се хареса и 
сам по себе си е реализуем, не е 
труден за изпълнение. Хубавото 
също е, че мястото е до новия 
парк „Балик“. С европейски 
средства може да се случи“ – 
оптимист е директорът на музея 
в Балчик.

В Университетска ботаниче-
ска градина – Балчик е открита 
постоянна постерна изложба на 
открито „Птиците в Защитена 
местност „Ботаническа градина 
- Балчик”. Тя е осъществена в 
партньорство с Българско дру-
жество за защита на птиците. 
Експозицията е по главната алея 
в зоната над големия алпинеум и 
чрез нея може да научите повече 
за често срещани видове птици 
в градината, съобщи кореспон-
дентът на Радио Варна Албена 
Иванова.

Според орнитолози местност-
та е обитавана от над 30 вида 
птици. Предвижда се попълване 
на изложбата с информация за 
прелетните такива в различните 
сезони, тъй като зоната попада 
в миграционния път Виа Понтика. 
Идеята е културно-историческа-
та забележителност и богатата 
експозиция от растителни ви-
дове да се съчетаят с беседи 
и наблюдения на дивия свят и 

организмите, които се срещат в 
местността. Препоръката на спе-
циалистите е посетителите да 
бъдат снабдени с бинокли.

 Според православния кален-
дар, на 20 юли се почита свети 
пророк Илия. Според Стария за-
вет, той живял по времето на из-
раелския цар Ахов (IX в.пр.н.е.) 
и бил потомък на свещеническия 
Ааронов род. Царят бил защит-
ник на езическото идолопоклон-
ничество и Илия се явил пред 

него, за да го предупреди, че 
Бог ще го накаже с убийствена 
суша. Пророчеството се сбъд-
нало: сушата продължила три го-
дини и шест месеца. Чак тогава 
Господ се смилил и пратил про-
рока да извести на народа края 
на бедствието. Според Библията, 
пророк Илия се понесъл жив с 
огнена колесница на небето пред 
очите на своя ученик Елисей. 
Това станало през 816 г. пр. Хр. 
близо до река Йордан. В иконог-
рафската традиция най-често се 
изобразява именно този момент 
от живота на светеца.

В народния календар под вли-
яние на житието на светеца, св. 
Илия се приема и почита като 
повелител на небесните стихии 
– господар на гръмотевиците, 
светкавиците и дъждовете. Тази 
власт Бог му поверил при подял-
бата на света между светците. 
Според народната вяра, когато 
св. Илия препуска по небето с 
огнената колесница, впрегната 
с четири коня се получават 
гръмотевиците и светкавиците. 
Легендите разказват още, че 
когато светецът търкаля бъч-
ви в небесата, тогава гърми 
на земята. Затова народът ни 
нарекъл св. Илия „Гръмовник“, 
„Гръмоделец“ и „Гръмоломник“. 

Светецът имал сестра – Огнена 
Мария, Св. Богородица или св. 
Елена. Според старо поверие, 
той се биел с крилати змейове, 
с триглави лами и дори с дявола, 
а от тази битка произтичали 
небесните стихии. Ако св. Илия 
се разсърди, той изсипва ледени 
зърна от ръкава си или заключва 

дъждовете в небесна пещера.
По традиция на Илинден в чест 

на светеца се коли курбан – най-
стария петел, наричан „баща“. 
Стопанките изпичат погача „бо-
говица“ и „колач“ за св. Илия. 
Организират се общоселски 
сборове с жертвоприношение 
мъжко чифтокопитно животно 
– бик, вол или теле. Курбанът 
се освещава и трапезите се 
нареждат на могила, оброчище, 
край параклис извън селото, под 
стари дъбови дървета. Вярва се, 
че така ще омилостивят светеца 
и ще предпазят селището от 
градушка и наводнения.

И днес в манастирите, чийто 
патрон е св. Илия, се правят 
големи празненства с курбани. 
Народната традиция забранява 
къпането в реките и морето на 
Илинден, защото св. Илия обичал 
на този ден „да си взема кур-
бан“. На Илинден се гадае и за 
реколтата – ако гърми, орехите 
и лешниците ще са „шупливи“, 
празни.

Денят е патронен празник на 
абаджии, кожухари и терзии.

В образа на св. Илия изследо-
вателите откриват остатъци от 
езически култове към древните 
небесни богове – славянския 
бог Перун, тракийския Зевс и 

прабългарския Тангра.
На този ден имен ден имат: 

Илия, Илиян, Илияна, Илko, Илka 
Информация за Илинден

20 ЮЛИ - ПРАЗНУВАМЕ ИЛИНДЕН

На 21 юли 2022 г. от 18:00 
ч. Художествена галерия 
– Добрич представя излож-
бата на Явора Петрова „Оп-
равдание за времето“. В 
експозицията са включени 
основно графика, живопис и 
рисунки на известната бъл-
гарска художничка.

Явора Петрова е родена 
през 1957 г. в София. За-
вършва илюстрация и оф-
ормление на книгата в На-

ционалната художествена 
академия при известните 
български художници проф. 
Христо Нейков и проф. Ру-
мен Скорчев. Работи в об-
ластта на рисунката, графи-
ката и живописта. В творче-
ската  биография има над 
40 самостоятелни и десетки 
групови изложби в страната 
и чужбина, поредната от кои-
то е в Художествена галерия 
– Добрич.

Нейни творби са предста-
вяни в Норвегия, Австрия, 
Словакия, Чехия, Словения, 
Унгария, Япония и др. Кар-
тините  са собственост на 
частни колекции и присъст-
ват в графични кабинети 
на различни художествени 
училища. Цикъл от нейни 
графики е притежание на 
Националната галерия в 
Осло, Норвегия. Носител е 
на много награди, сред които 
голямата награда за графика 
на международния конкурс 
«Масимо Рамос“ в Испания 
през 1991 г.

КУЛТУРНИ АКЦЕНТИ
18 юли – 22 юли, 10.30 ч. – 11.30 ч., Художествена галерия – До-

брич. Лятна работилница за въображение. Организатор: Художест-
вена галерия – Добрич.

18 юли – 22 юли, по заявка, Регионален исторически музей – 
Добрич. Образователна програма „Лято в музея“. Организатор: 
Регионален исторически музей – Добрич.

18 юли – 22 юли, 09.00 ч. – 13.00 ч., Младежки център – Добрич, 
Градски парк „Св. Георги“. Програма „Еко лято 2022“  с направле-
ния:  „Учене чрез преживяване“, „Любопитно …“, „Еко фен“, „Арт 
зона“, „Спорт“. Организатор: Младежки център – Добрич.

18 юли – 22 юли, 07.30 ч. – 17.30 ч., Народно читалище „Йордан 
Йовков – 1870 г.“ Летен детски център „Млади възрожденци“. Орга-
низатор: Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 г.“

18 юли – 22 юли, Регионална библиотека „Дора Габе“, Работа с 
деца. Певецът на българското село – витрина, посветена на 145 го-
дини от рождението на Елин Пелин, български писател  /1877 – 1949/. 
Организатор: Регионална библиотека „Дора Габе“.

19 юли, през целия ден. Паметна плоча на кап. Димитър Списа-
ревски. Полагане на цветя на паметната плоча на кап. Димитър 
Списаревски по повод 106 години от неговото рождение.

19 юли, Младежки център – Добрич, фоайе. Фотодокументална 
изложба „Венчан за България. Кап. Димитър Списаревски.“ Ор-
ганизатори: Регионален исторически музей – Добрич, Младежки 
център – Добрич.

19, 20 и 21 юли, 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“.

20 юли, 11.00 часа, пл. „Свобода“. Концерт на Духов оркестър 
– Добрич. Диригент Стоян Монов. Организатор: Духов оркестър – 
Добрич.

20 юли, 20.00 ч., Летен театър – Добрич. Концерт на Илия Луков 
„28 години с песните на Илия Луков“. Гост изпълнители: Предста-
вителна фолклорна танцова студия „Добруджа с гл. художествен 
ръководител Стоян Господинов и Оркестър „Лира“ с ръководител 
Емил Халачев. Организатор: ЧИА.

Продължават:
Изложба „Плакатът“ на Людмил Чехларов, Художествена галерия 

– Добрич. Организатор: Художествена галерия – Добрич.
Фотодокументална изложба „Българската литература – срещи 

и диалози със света“ на Националния литературен 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 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.

„Преоткрий България“ – изложба на колекция ретро пощенски 
картички - на Читалищната библиотека, Народно читалище „Йордан 
Йовков – 1870 г.“, Библиотека, Сектор „Заемане за дома“. Органи-
затор: Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 г.“ НДТ

ПОСТОЯННА ЕКСПОЗИЦИЯ 
"ПТИЦИТЕ В ЗАЩИТЕНА 
МЕСТНОСТ "БОТАНИЧЕСКА 
ГРАДИНА - БАЛЧИК"

АРХЕОЛОГИЧЕСКИТЕ ПРОУЧВАНИЯ 
НА КЪСНОАНТИЧНАТА КРЕПОСТ В 
БАЛЧИК ПРОДЪЛЖАВАТ И ТОВА ЛЯТО 

ИЗЛОЖБА 
"ОПРАВДАНИЕ 
ЗА ВРЕМЕТО" НА 
ЯВОРА ПЕТРОВА



ndt@dobrich.net
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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

ПРОДАВАМ 
Ауди-3-А-3  TFSI, 

бензин, 2010 
година, 107 000 
км, автоматик. 

Гарантирам 
за двигателя и 
ходовата част. 

Телефон  за 
контакти: 0888 

425 435. Цена по 
договаряне. 

Давам под 
наем двустаен 

апартамент втори 
етаж от къща до 

КАТ за работещи. 
0899732010.

Сдружение „ХОБИСКЛУБ“ 
гр. Добрич, който на 27 юни  
2022 г. чества 22 години от 
основаването си, продължава 
традициите да организира 
интересни преживявания за 
своите членове. 

Поредната инициатива е 
състоялото се  групово по
сещение в Балчик, наречен 
още  Белия  град. Селището 
набира още популярност през 
последните години и е под
ходяща дестинация за кра
тък отдих целогодишно. Със 
своята географска разполо

женост, природни дадености  
и живопис на черноморския 
бряг, градът привлича все 
повече гости. 

В този летен юлски  ден 
клубяните проведохме  дълга 
разходка по дамбата и тър
говската улица. Разгледахме 
променения облик на край
брежието. Разходихме се 
покрай подредените и отво
рени магазинчета, отрупани 
с разнообразни сувенири, 
подаръчета и дрехи. Раз
хождайки се, наблюдавахме 
кокетно подредените хотели 
и ресторанти. На построения 
кей очакваха своите пътници 
корабчета, яхти и лодки. Ску
тер бръмчеше и пореше мор
ската вода в кръгове и други 
фигури. Художник, разполо
жен удобно на крайбрежната 
алея,  рисуваше портрети !

Ресторантът, в който сед
нахме да пием нещо за раз
хлада, беше много приятно 
подреден. Покрай масите 

имаше много лянове в раз
лични цветове. Над главите 
ни имаше изкуствени цветя. 
Лампите бяха с форма на 
обърната чаша. Първото кафе 
беше от Маринчо сред весели 
разговори и много смях. 

В уречения час тръгнахме 
към местността «Тузлата». 
Минавайки по пътя, по край 
нас имаше много зеленина 
от подредени крайпътни дър
вета! Стигнахме до ресторант 
„Терасата“,  където председа
телят на клуба  Иван Тодоров 
беше уговорил обяд. Всеки 

си поръча каквото желае .  
Точно в това красиво място, 
събрало в едно море и горска 
растителност, която пръска 
прохлада от големите клони 
на дърветата, се е сгушило 
малкото крайпътно заведе
ние.  Тук примамливо се раз
нася ароматът на всякакъв 
вид пържена морска риба, 
топла рибена чорба със са
ламурика, студена бира, раз
хладителни напитки, пърленки 
и още вкусотии. От накъде се 
промъкна познат аромат на 
ракийка, който напомни за 
наближаващия юбилей на на
шия колега и приятел Георги 
Милев на 19 юли.    

Правихме си много сним
ки, за да запечатаме тези 
прекрасни мигове. Случайно 
се видяхме и с две наши клу
бянки: Ерчи и Мария, които 
ни раказаха за Специализи
раната болница за рехабили
тация със лечебната кал на 
Тузлата, както и за това как 
може гражданите на Добрич 
да се възползват от удобния 
транспорт 

  В късните следобедни ча
сове, приятно уморени от пре
живените емоции, но щастли
во доволни, останали без дъх 
и изтощени до краен предел, 
микрофонът попадна в ръцете 
на майсторката на словото 
и хумора Тодорка Стоянова, 
която ни довърши с нейните 
150 вица. Прибрахме се с 
обещанието да продължим 
традицията с екскурзиите. 
Очакваме вашите предложе
ния.  

ХобиСклуб Добрич 

Уважаеми, господи Милев,
Управителният съвет на 

СНЦ „ХОБИСКЛУБ“  – До
брич, Ви поздравява найсър
дечно с Вашия 80–годишен 
юбилей.

За нас е удоволствие, че 
днес сме заедно и като по
гледнем към “отминалите” 
години, можем да видим го
лемия и близък приятел и съ
мишленик. С Вас ни свързват 
5 години съвместна и активна 
работа от социалният живот 
на  нашата организация – 
срещи, семинари трудова 
дейност, съвместни проекти, 
подобряващи живота на хо
рата с увреждания. Вашите 
идеи се вляха в подобряване 
социалния климат на нашата 
община. Вашият принос за 
повишаване авторитета  на 

НПО „ХОБИСКЛУБ“ сред ця
лата общественост на града. 
За нас е особено важна Ва
шата помощ и сътрудничест
во при реализиране на всички 
културни мероприятия на клу
ба и подобряване живота на 
хората.    Обаче и нещо много 
по-значимо  – Добруджа. 

Вашият ум, предприемчи
вост и енергия внасят особен 
колорит във взаимоотношени
ята между клубяните.

Благодарим за добротата 
и всеотдайността Ви! Бъдете 
жив, здрав и пълен с идеи и 
енергия! 

Честит юбилей и на многая 
лета!
19.07.2022 г., Председател 

на клуба /Иван Тодоров/
Секретар: /Ивелина 

Романова

С възпоменателно събитие 
„Поклон пред твоето без
смъртие, Апостоле!“, орга
низирано от Община град 
Добрич, бе отбелязано тър
жествено 185 години от рож
дението на великия син на 

България Васил Левски. Дата, 
която трябва да помни и да 
предава на идните поколе
ния, всеки, който се чувства 
българин. Ученици изпълниха 
стихове и проза, които до

коснаха всички присъстващи 
със своята пламенност. Вен
ци и цветя пред паметника 
на Апостола на Свободата 

пред Храм „Свети Георги“ 
бяха поднесени от зам.кме
та „Хуманитарни дейности“ 
др Емилия Баева и предсе
дателя на Общинския съвет 
Нивелин Радичков, членове 
на кметския екип, областния 

управител Галин Господинов, 
народни представители, пред
ставители на политически 
партии, ученици, сдружения, 
граждани. На тържеството 
присъстваха и малчугани от 

„Еко лято“, които се поклони
ха пред паметта на Апостола 
и положиха цветя пред памет
ника му.                            НДТ

"ХОБИСКЛУБ" НА 
ЕКСКУРЗИЯ В БЕЛИЯ ГРАД

ПОКЛОН ПРЕД 
БЕЗСМЪРТИЕТО НА АПОСТОЛА

НА 19 ЮЛИ НАШИЯТ КОЛЕГА 
ГЕОРГИ МИЛЕВ ЩЕ ОТПРАЗНУВА 
СВОЯ 80-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ! 



ndt@dobrich.net
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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- Той си съблече така рязко китайския пуловер, че го удари токов удар. - Симона от ши-
рок център, но не тази, за която си мислите.

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН 
с утрешна дата казваме на 
бизнесмена и общински съ-
ветник в Община добричка 
Донко Марев, с пожелания 
да е здрав, да се радва на 
успехи във всичките си до-
бри начинания, да е  обичан 
и уважаван и да има много 
поводи за радост!

РОЖДЕН ДЕН празну-
ва утре д-р Катя Ганова – 
директор на Медицинския 
център в Тервел. Нека от 
здраве, много успехи и сбъд-
нати мечти да не се отърве 
– желаем от сърце ние от 
НДТ!

ИМЕН ДЕН празнуват 
утре всички с имената: 
Илия, Илиян, Илияна, Илko, 
Илka. Желаем им здраве и 
небесна подкрепа на всич-
ките им добри мисли и дела!

СВЕТСКА 
КЛЮКА

БОРИС ДЖОНСЪН СИ ТРЪГВА: КРИЛАТИТЕ 
ФРАЗИ, С КОИТО ЩЕ ГО ЗАПОМНИМ

Британският сайт Star Insider 
публикува подбрани през годи-
ните "крилати фрази", изречени 
публично от премиера на Обеди-
неното кралство Борис Джонсън. 
Ето някои от тях:

Преди изборите: "Шансовете 
ми да стана премиер са толкова 
големи, колкото шансовете да 

намеря Елвис на Марс или да се 
преродя като маслина".

За климатичните промени: 
През септември 2021 г. Борис 
Джонсън присъства на Общото 
събрание на ООН и произнася 
реч, в която призовава за повече 
усилия за справяне с измене-
нието на климата. Той каза: "И 
когато жабокът Кермит запя "Не 
е лесно да си зелен" - Помните 
ли тази песничка? Искам да 
знаете, че той греши. Той греши. 

Лесно е, не само е лесно, но е 
и доходоносно и е правилно да 
бъдеш зелен. Няма значение, че 
според мен беше малко груб с 
мис Пиги".

За Путин: "Въпреки че прилича 
малко на домашния дух Доби, 
той е безмилостен и манипула-
тивен тиранин".

За плуването: "Ако 
хората искат да плу-
ват в Темза, ако искат 
да поемат живота си в 
свои ръце, те трябва 
да могат да го пра-
вят с цялата свобода 
и радост на нашите 
предци" .  Джонсън 
твърди, че сам е плу-
вал в Темза, по-специ-
ално в Чисуик, което е 
не само забранено, но 
и изключително опас-
но, тъй като реката е 
известна със силните 

си течения там.
За пинг-понга: "Пинг-понгът е 

изобретен на трапезите в Англия 
през XIX век и се е наричал Wiff-
waff! И тук, мисля, е разликата 
между нас и останалите - дру-
гите народи, например францу-
зите, поглеждат към масата за 
хранене и виждат възможност 
да вечерят; ние я поглеждаме и 
виждаме възможност да играем 
Wiff-waff".

За наднорменото тегло: "По-

мислете си: за всичко са ви 
виновни вашите мазнини". През 
2004 г. той написа цяла колона 
за "Телеграф", в която твърде-
ше, че затлъстяването е избор. 
Тогава написа: "Колкото повече 
държавата се опитва да поеме 
отговорността за проблема, 
толкова по-малко разрешим ще 
стане той".

За технологиите: "В бъдеще 
гласовата връзка ще бъде във 
всяка стая и почти всеки пред-
мет: матракът ви ще следи за 
кошмарите ви, хладилникът ви 
ще издава звуков сигнал, че 
сиренето ви свършва, входната 
врата ще се отваря в момента, 
в който се приближите, като 
някакъв мълчалив прислужник".

За търговията: "Пием повече 
италианско вино от която и да 
е друга нация в Европа - 300 
млн. литра просеко всяка годи-
на", каза той през 2016 г., като 
заплаши италианците, че на 
острова ще спрат да купуват 
просеко в случай на лоша сделка 
за Брекзит: "Италианците няма 
да изложат това на риск".

За Шварценегер: "Стилът ми 
на говорене беше критикуван от 
авторитетен човек като Арнолд 
Шварценегер. Беше славен мо-
мент, приятели, реторическите 
ми умения да бъдат осъдени 
от един сричащ австрийски 
киборг".

ПРОРОЧЕСКИ СЪН РАЗКРИ СМЪРТОНОСНО 
ЗАБОЛЯВАНЕ НА ИРЛАНДКА

Жителка на ирландската сто-
лица Дъблин научила за смърто-
носната диагноза благодарение 
на сън, след което отишла на 
лекар и си направила изследва-
ния, пише Daily Mirror.

28-годишната майка на чети-
ри деца Шанън Мърфи каза, че 
е сънувала как е отишла при 
гинеколог, за да вземе цитона-
мазка за онкоцитология. Според 
жената всичко било толкова реа-

листично, че тя приела съня като 
предупреждение и отишла на 
лекар. В края на юни, в навечери-
ето на рождения си ден, Мърфи 
премина тестовете и зачакала 
резултата. Ден преди празника 
й се обадили от клиниката и я 
помолили да дойде в компанията 
на близък. Ирландката веднага 
станала нащрек и заподозряла, 
че нещо не е наред. Страховете 
й се потвърдили, когато лекарят 
й казал, че има рак на шийката 
на матката. Сега Мърфи се под-

готвя за операцията и насърчава 
всички жени да следят внима-
телно за здравето си и редовно 
да се подлагат на прегледи от 
гинеколог.

По-рано бе съобщено за ав-
стралийка, която разбрала за 
опасна бенка във фризьорски 
салон, разказът й бе публикуват 
в Metro. 43-годишната Лий Кинг 
каза, че преди година фризьор-
ка открила син белег зад ухото 

й, който приличал на следа от 
писалка. Първоначално Кинг 
сметнала, че синът й може да я 
е драснал, но когато петното не 
се измило, тя решила да отиде на 
лекар. И това спасило живота й. 
Оказа се, че тя има син невус – 
доброкачествено образувание, 
което в някои случаи може да 
стане злокачествено. Тъй като 
е невъзможно да се предскаже 
дали невусът ще стане заплаха 
за живота, той трябва да се 
наблюдава. В някои случаи ле-

карите препоръчват премахване 
на невуси, за да се премахне 
заплахата от рак на кожата.

Образуванието главата на 
Кинг нарасна, така че тя претър-
пя операция за отстраняването 
му. Сега жената иска да при-
влече вниманието на колкото се 
може повече хора към кожните 
проблеми и да ги мотивира да се 
подлагат на редовни прегледи.

ДЖЕНИФЪР 
ЛОПЕС И 
БЕН АФЛЕК 
СЕ ОЖЕНИХА 
ТАЙНО

Световноизвестната певица 
Дженифър Лопес и актьорът Бен 
Афлек са се оженили в Невада.

Това стана ясно от публикува-
ни в събота документи, предаде 

Франс прес. Брачното свидетел-
ство е издадено от окръг Кларк, 
който включва Лас Вегас.

52-годишната певица е решила 
да вземе фамилията на мъжа си, 
показват още документите.

Междувременно самата Джей 
Ло не коментира нищо открито, 
но публикува в инстаграм на 
пръв поглед съвсем обикнове-
на снимка в леглото, на която 
обаче тя е с халка. Отдолу валят 
коментари с поздравления към 
двойката. 

Двамата се срещнаха през 
2002 г. на снимачната площад-
ка на филма "Трудна свалка". 
Връзката между двете звезди бе 
следена отблизо от папараците. 
Техният брак, предвиден за 2003 
г., бе отложен, а след това два-
мата обявиха през 2004 г., че се 
разделят. Те се събраха отново 
миналата година.

Лопес има зад гърба си вече 
три брака, в това число с певе-
ца Марк Антъни, от когото има 
близнаци.

Афлек бе женен за актрисата 
Дженифър Гарнър, от която има 
три деца.


