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Всеки ден с по-
добрия вестник!

Ще бъде слънчево, след обяд 
главно над планините с незна-
чителна купеста облачност. В 
по-голямата част от страната 
ще остане почти тихо, в източ-
ните райони ще духа до умерен 
вятър от изток-североизток. 
Температурите ще продължат 
да се повишават и максималните 
ще са предимно между 32 и 37, 
в София - около 32. По Черномо-
рието ще бъде предимно слънче-
во. Ще духа слаб, след обяд до 
умерен вятър от изток-североиз-
ток. Максималните температури 
ще са 26-29. Температурата на 
морската вода е 23-25.

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

ЕКОПАРК "ГЕРАНЕА" -
ДОМ НА СТОТИЦИ 
ЖИВОТНИ, Е ФИНАЛИСТ ЗА 
ЧЕРНОМОРСКИТЕ НАГРАДИ

ДНИ НА КЛАСИКАТА 
В БАЛЧИК 
ЗА 13-И ПЪТ 

На стр. 3

СТАРТИРА 24-ТОТО
ИЗДАНИЕ НА 
МЕЖДУНАРОДЕН 
ФЕСТИВАЛ ПО ТЕНИС 
НА МАСА АЛБЕНА 2022

На стр. 3

ВРЕМЕТО

На стр. 4

На стр. 4

ОБЩИНА ДОБРИЧ - С ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
КЪМ СТОЛЕТНИЦАТА СЛАВКА 
ПЕНЧЕВА ПОПОВА

Двадесет и четвъртото издание на между-
народния фестивал по тенис на маса „Ал-
бена 2022“ стартира днес в едноименното 
ваканционно селище. Европейският курорт 
на спорта ще посрещне състезатели от 
над 20 държави, които ще се изправят в 
приятелски двубои в закритата спортна 
зала „Албена“. В програмата са включени 

открити индивидуални турнири за мъже, 
жени и ветерани в 5 възрастови категории 
– от 30 до 39, от 40 до 49, от 50 до 59, от 
60 до 69 и над 70 години, като финалните 
срещи са предвидени за 24 юли – неделя. 
Тогава стартира и международен трениро-
въчен лагер, който ще продължи до 28 юли. 
В 14.00 часа на същия ден е предвидено 
откриването на Петнадесети междунаро-
ден младежки фестивал за деца, кадети 
и юноши. „Благодаря на домакините за 
отличните условия за игра, тренировки, 
почивка и забавление на състезателите“, 
каза Стефан Георгиев от СК „Дама купа“, 
организатор на проявата. Достъпът за пуб-
лика по време на състезанията е напълно 
безплатен. 
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През изминалото деноно-
щие са регистрирани нови 53
случая на COVID-19 в област
Добрич. Общият брой на за-
болелите в областта е 22 323.
46 ваксини са поставени в ме-
дицинските центрове. 46 065
са лицата със завършена иму-
низация. На 15 821 е поставе-
на бустерна доза, с втори бус-
тер са 371. Актуалното ниво на
Covid заболяемост (на двусед-
мична база) за област Добрич
е 186.48 на 100 000 души.

В страната новите случаи на
заразени с коронавирус са
1862, показват данните от
Единния информационен пор-
тал. Те са установени от 7820
теста, което означава, че 23.81
процента от тях са били поло-
жителни. Общият брой на пот-
върдените случаи на корона-
вирус у нас вече е 1 189 000.
През последното денонощие

НОВИ 53 СЛУЧАЯ НА КОВИД В
ОБЛАСТТА, МАСКИТЕ В БОЛНИЦИТЕ,
АВТОБУСИТЕ И ПЕНСИОНЕРСКИТЕ
КЛУБОВЕ - ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

са починали шестима заразе-
ни. Общият брой на почина-
лите в България след заразя-
ване с коронавируса е 37 307.
Активните случаи са 14 209.
Хоспитализирани са 790 души,
42 от които - в интензивно от-
деление.

МАСКИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ
Областният координацио-

нен щаб проведе заседание,
на което се взе решение за
въвеждане на противоепиде-
мични мерки на територията
на област Добрич. Целта на
заседанието бе обсъждане на
актуалната епидемиологична
обстановка в областта и на-
белязване и въвеждане на
мерки за намаляване разп-
ространение на заразата от
Sars-Cov-2 в изпълнение на
Национален оперативен план
за справяне с пандемията от
COVID-19.

200 декара засята пшеница
са изгорели в землището на
село Карвуна, община Балчик.
Сигнал за пожара е подаден
в РУ на МВР - Балчик на 15
юли. Образувано е досъдеб-
но производство. Най-вероят-

200 ДЕКАРА ПШЕНИЦА
ИЗГОРЯХА В СЕЛО КАРВУНА

"Сините стаи" са най-ефек-
тивното средство за получа-
ване на максимално точна ин-
формация при изслушване на
малолетни пострадали или
свидетели на престъпления и
деца в производства за роди-
телски права. Това стана яс-
но по време на срещите на за-
местник-министъра на право-
съдието Борислав Ганчев с
председателя на Окръжен съд-
Добрич Галатея Ханджиева и
заместник-председателя на
Окръжен съд-Силистра Люд-
мил Хърватев във връзка с
функционирането на "сините
стаи", изградени от Министер-
ството на правосъдието.

Магистрати, полицейски
служители и адвокати, които
присъстват на изслушването в
съседно помещение, могат да
чуват в реално време отгово-
рите на детето чрез аудио сис-
тема за дискретна комуника-
ция и да наблюдават неговите
реакции през т.нар. венециан-
ско стъкло, което е изключи-
телно ефективно за производ-
ството и щадящо за малолет-
ните.

Случаите с насилие над де-
ца са изключително тежки. Те
или не желаят да говорят или
не могат да пресъздадат в ця-
лост случилото се още пове-
че, когато са сред непознати
хора и в строга институция,
показва практиката.

Окръжният съд в Добрич е
създал регистър и правила за
ползването на синята стая
както от съда, така и от про-
куратурата, полицията и соци-
алните служби, заяви предсе-
дателят на съда Галатея Хан-
джиева. Там са изслушвани
деца предимно по гражданс-
ки дела, свързани с развод,
родителски права, извеждане
в приемно семейство. Техни-
чески проблем е затруднил
функционирането й. Замест-
ник-министър Ганчев пое ан-

ЗАМ.-МИНИСТЪРЪТ НА ПРАВОСЪДИЕТО
БОРИСЛАВ ГАНЧЕВ ИНСПЕКТИРА
"СИНЯТА СТАЯ" В ДОБРИЧ

23 пожара са регистрирани
на територията на СИДП от
началото на годината до мо-
мента. Засегнати са 212 дека-
ра широколистни, смесени и
иглолистни гори. Най-много са
пожарите в държавните гори
на ДГС-Варна - 6 на брой,
следва ДГС-Суворово и ДЛС-
Балчик с по 4 и ДГС-Преслав
с 3. По два пожара са регист-
рирани в ДГС-Генерал Тоше-
во и ДЛС-Шерба и по един в
ДГС-Цонево и ДГС-Омуртаг.
Най-много засегнати площи
има на територията на ДЛС-
Балчик - 53  декара и с три
декара по-малко в Омуртаг.

Всички пожари до момента
са низови, като са засегнати
152 декара държавни гори, 24
декара общински и 36 декара
частни горски територии. В
по-голямата си част запалва-
нията са поради човешка неб-
режност - опожаряване на
пасбища, палене на огън в
близост до горски масиви,
както и изхвърляне на неза-
гасени цигари.

ВНИМАВАЙТЕ, ЗА ДА НЕ
ПРЕДИЗВИКВАТЕ
ГОРСКИ ПОЖАРИ!

В борбата с пламъците са
участвали 113 горски и 92 по-
жарникари, като загасянето
на огъня е струвало на сто-
панствата 2113 лева.

През миналата година по-
жарите в четирите области в
обхвата на СИДП са били 20,
през 2020 г. са били 71, през
2019 г. - 62. Най-много пожари
на територията на предприя-
тието е имало през 2000 г.-116,
2001 г.-141, 2007 г.-167 и през
2012 г.-129.

Заради засушаването през
последните седмици ръковод-
ството на СИДП призовава
гражданите да бъдат особено
внимателни, да не палят огън,
да не оставят незагасени ог-
нища и да подават сигнали на
телефон 112, ако станат сви-
детели на пожар. Припомня-
ме, че умишлените запалва-
ния се наказват от закона и
дежурните екипи на стопанс-
твата следят за всички злоу-
мишлени действия в горите и
в близост до тях.

Татяна ДИМИТРОВА

Неправоспособен водач
предизвика тежка катастрофа
и загина на място, съобщават
от полицията. Катастрофата е
станала на 19 юли в Каварна.
Преминаващ гражданин се
обадил на тел. 112 и заявил за
настъпило ПТП с пострадало
лице в град Каварна. Служите-
ли на РУ Каварна установяват
лек автомобил "Волво С60" с
водач, известен на МВР, неп-

НЕПРАВОСПОСОБЕН СЕ
ЗАБИ В МЕЛНИЦА И ЗАГИНА

равоспособен, придвижвайки
се с автомобила на светофар-
на уредба с несъобразена ско-
рост с пътните условия в учас-
тък с ляв завой, променя посо-
ката си на движение и се блъс-
ка в сграда, в масивна стена
на мелница. Вследствие на уда-
ра водачът почива на място.
Уведомена е Окръжна прокура-
тура Добрич. Образувано е до-
съдебно производство.     НДТ

Районна прокуратура - Доб-
рич привлече към наказател-
на отговорност и задържа за
72 часа 38-годишен мъж от се-
ло Крушари - за управление
на автомобил след употреба
на алкохол при условията на
повторност. Предстои внасяне
в съда на искане за налагане
на най-тежката мярка за не-
отклонение спрямо него - "за-
държане под стража".

При рутинна проверка на
лек автомобил, движещ се по
улица в град Добрич, било ус-
тановено, че водачът му - С.С.,
на 38 години, не е в адекватно
състояние. При направения му
тест за употреба на алкохол

ХВАНАХА 38-ГОДИШЕН ОТ КРУШАРИ
ПИЯН ЗАД ВОЛАНА - ОТНОВО

на място се оказало, че мъ-
жът седнал зад волана на пре-
возното средство след запой.
Концентрацията на алкохол в
издишания от него въздух би-
ла  2,28 промила.

Мъжът бил задържан от ор-
ганите на МВР и по случая би-
ло образувано досъдебно про-
изводство под ръководството
и надзора на Районната про-
куратура в Добрич.

В хода на разследването
било установено, че обвиняе-
мият вече бил осъждан за съ-
щото престъпление през 2020
година, когато бил хванат да
кара кола с 1,53 промила в из-
дишания въздух. НДТ

Директорът на Регионална
здравна инспекция - Добрич,
и секретар на ОКЩ д-р Свет-
ла Ангелова представи доклад
за актуалната епидемиологич-
на обстановка в областта и съ-
общи, че заболяемостта към
18.07.2022 г., на 14-дневна ба-
за е 155.99 %000 с трайна тен-
денция да нараства, като ре-
гистрираният седмичен ръст
на новооткритите заразени
със Sars-Cov-2 лица за перио-
да  08.07.-14.07.22 г. е средно
около 60 на сто, а за послед-
ните 4 дни - около 20 на сто. В
доклада си д-р Ангелова по-
сочи, че потвърдените случаи
за област Добрич за послед-
ните 14 дни е 261, от тях лица-
та под 18 години заемат 7 %.

Предвид тенденцията за за-
държане на високи нива на но-
ворегистрираните случаи с по-
ложителен резултат и в изпъл-
нение на Националния опера-
тивен план за справяне с пан-
демията, както и да не се до-
пусне силен натиск върху ле-
чебните заведения от болнич-
ната и доболнична помощ,
секретарят на ОКЩ предложи
за периода от 20 юли т.г. да
се въведат противоепидемич-
ни мерки - носене на маска в
болници, поликлиники, оптики,
пенсионерски клубове, градс-
ки транспорт и други. Спазва-
не на дистанция от граждани-
те, осигуряване на дезинфек-
танти. След кратко обсъждане
предложените мерки бяха
одобрени.

Заповед с мерките, които
влизат в сила от 20.07.2022 г.
бе издадена от директора на
РЗИ - Добрич, след съгласу-
ване с главния държавен зд-
равен инспектор. Документът
е публикуван и на интернет
страницата на Здравната инс-
пекция. НДТ

гажимент техническата преч-
ка да бъде отстранена своев-
ременно.

Председателят на адвокат-
ката колегия в Добрич Милен
Кадикянов определи темата
като "нарастващ  лавинооб-
разно проблем". Семейноп-
равните отношения се услож-
няват в последните години, то-
ва води и до увеличаване на
случаите на домашно наси-
лие. Похвални са усилията на
Министерството на правосъ-
дието във връзка с изготвяне
на промени в Закона за за-

щита от домашно насилие,
подчерта Кадикянов. Той до-
пълни, че трябва сериозно да
се мисли в посока за обуче-
ние на магистрати, юристи и
служители от различните ин-
ституции за работа с деца в
помещения за щадящо изс-
лушване.

Всички участници бяха едино-
душни, че е необходима по-доб-
ра координация между институ-
циите във всички случаи на де-
ца в досег със закона, така че
да се защити по най-добрия на-
чин техният интерес.         НДТ

ната причина е технически не-
изправен трактор, уточни на-
чалникът на пожарната инж.
Антон Антонов.

Припомняме, че ден преди
това изгоряха 650 декара ни-
ви край село Стражица.

40-годишен мъж, срязал гу-
мите на полицейски автомо-
бил и на служебен автомобил
на НАП, е привлечен към на-
казателна отговорност от Ра-
йонна прокуратура - Добрич,
съобщава Апелативна проку-
ратура Варна.

Районна прокуратура - Доб-
рич ръководи досъдебно про-
изводство във връзка със слу-
чай, при който били нарязани
гумите на два служебни авто-
мобила - полицейски и на НАП.
40-годишен мъж от село Горна
Литница, общ. Павликени, е
привлечен към наказателна от-
говорност за престъпление по
чл. 216, ал. 1, във връзка с чл.
26, ал. 1 от НК.

През нощта на 16 срещу 17
юли 2022 година, по време на
специализирана операция с
участието на служители от ОД
на МВР - Добрич, ТД НАП -
Добрич и Инспекцията по тру-

УДЪЛЖИХА АРЕСТА НА 40-
ГОДИШЕН МЪЖ, СРЯЗАЛ
ГУМИТЕ НА АВТОМОБИЛИ
НА ПОЛИЦИЯТА И НАП

да в града, докато текат про-
верка в нощно заведение, 40-
годишният мъж се промъкнал до
служебните автомобили на про-
веряващите и срязал гумите на
два от тях. Той бил хванат на
местопрестъплението от поли-
цейски служител, който забеля-
зал движението около колите.
К.К. бил задържан веднага.

При първоначалните разго-
вори с него и проведената бе-
седа, мъжът признал, че има
проблеми с НАП и това го на-
карало да увреди собстве-
ността им.

Работата по случая продъл-
жава под ръководството и над-
зора на Районната прокурату-
ра в Добрич. С постановление
на наблюдаващия случая про-
курор К.К. е задържан за срок
до 72 часа. Предстои да се из-
върши преценка дали да бъде
поискан от съда арест за обви-
няемия. НДТ

Областната дирекция по бе-
зопасност на храните (ОДБХ)
Добрич насочи за унищожава-
не общо 567 килограма и 215
литра храни с неизяснен про-
изход и без етикети с инфор-
мация за потребителя на бъл-
гарски език. Сред тях има хра-
ни от животински и неживо-
тински произход.

Възбранените храните, кои-

ОДБХ-ДОБРИЧ НАСОЧИ
ЗА УНИЩОЖАВАНЕ
НАД 750 КГ ХРАНИ

то подлежат на унищожаване,
са установени в два търговс-
ки обекта в град Добрич при
извършена съвместна провер-
ка между ОДБХ и Икономи-
ческа полиция.

Предстои на нарушителите
да бъдат съставени актове за
установените административ-
ни нарушения, съгласно Зако-
на за храните.

0888874988
ПРОДАВА  БМВ  318i - комби

2000 кубика, 143 конски сили, 2004 год.
ГАЗ/БЕНЗИН; цена: 3900 лв.
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С военноисторическа възс-
тановка "Защитата на Каварна
- подвиг и мъжество" ще бъде
отбелязана 145-годишнината от
героичната отбрана на кавар-
ненци срещу развилнелите се
башибозушки и черкезки орди.
Историческите персонажи  и
събития ще оживеят за трети
път пред жителите и гостите на
добруджанския морски град,
по инициатива на Община Ка-
варна . Възстановката се ор-
ганизира от общинската адми-
нистрация и РК "46-и пехотен
Добрички полк". Над 100 възс-
тановчици от цялата страна ще
вземат участие в пресъздава-
нето на драматичните юлски
дни на 1877 година. Събитията
ще бъдат пресъздадени с ав-
тентични огнестрелни и хлад-
ни оръжия от периода. Унифор-
мите, дрехите и снаряжението
на участниците са изработени
в пълно съответствие с ориги-
нални образци. Историческият
реализъм ще бъде гарантиран
от пълноразмерни копия на
оръдия от времето на Руско-
турската освободителна война
и ефектна пиротехника.

През лятото на 1877 г. в раз-
гара на войната турското ко-
мандване решава Добруджа да
бъде опустошена, за да се зат-

МЪЖЕСТВЕНАТА ЗАЩИТА НА КАВАРНА
ПРЕСЪЗДАВАТ С ВОЕННОИСТОРИЧЕСКА
ВЪЗСТАНОВКА

Към четвъртък в България
са влезли едва 6000 тона пше-
ница от Украйна и 1300 тона
ечемик - количество, което не
би следвало да се отрази на
пазара у нас, заяви за БНТ
министърът на земеделието
Иван Иванов. Земеделският
министър увери, че внасяно-
то зърно подлежи на стрикт-
ни проверки за неговото ка-
чество. Така той отговори на
притесненията на зърнопроиз-
водители у нас, че украинска-
та продукция не подлежи на
контрол при влизането на гра-
ницата:

"Ако установим количества,
които не отговарят на стан-
дартите за консумация в Бъл-
гария, ако се установи нали-
чие на определени вещества,
това зърно ще бъде подложе-
но на съответните санкции и
унищожено, защото то не мо-
же да влезе в оборота в Бъл-
гария. Това ви го гарантирам.
Проверките ще са безкомпро-
мисни в това отношение. Пос-
ледното нещо, което държава-
та може да позволи да се слу-

КАЧЕСТВОТО НА
УКРАИНСКОТО ЗЪРНО ЩЕ
БЪДЕ ПРОВЕРЕНО, УВЕРИ
ЗЕМЕДЕЛСКИЯТ
МИНИСТЪР ИВАН ИВАНОВ

чи, е да бъдат хранени българ-
ски граждани с пшеница, коя-
то не отговаря на стандартите
и би навредила на здравето
им. Нашата основна цел е да
осигурим този качествен хляб
и на тази цена, която очакват
българските граждани."

Припомням, че зърното, ко-
ето влиза у нас от Украйна,
не подлежи на фитосанитарен
контрол. С решение на Евро-
пейската комисия е взето ре-
шение всички количества, ко-
ито излизат от Украйна, да не
се облагат с мито и да не ми-
нават съответния фитосанита-
рен контрол.

Земеделският министър
очаква, че нулевата ставка
ДДС на хляба да се отрази на
цените във всички магазини.
Той уточни, че у нас няма за-
кон, който да преследва спе-
кулата, но вярва, че недобро-
съвестните практики на някои
търговци ще бъдат регулирани
от свободния пазар и конку-
ренцията. Според Иван Ива-
нов тазгодишната реколта у
нас е изключително добра.

Любимецът на поколения
българи Веселин Маринов ще
отбележи 40 години творчес-
ка кариера с безплатен кон-
церт във ваканционно селище
"Албена". Проявата, част от
националното турне на изпъл-
нителя, е предвидена за 23
юли - събота, от 21.00 часа.
Огромната сцена, от която ще
прозвучат едни от най-ембле-
матичните му песни, ще бъде
разположена на поляната до
хотел "Добруджа". Заедно със
звездата на българската по-
пулярна музика на нея ще се

ВЕСЕЛИН МАРИНОВ
ОТБЕЛЯЗВА 40 ГОДИНИ
НА СЦЕНА С БЕЗПЛАТЕН
КОНЦЕРТ В АЛБЕНА

качат и група музиканти, за да
пресъздадат красивите мело-
дии абсолютно на живо.

От ръководството на комп-
лекса припомнят, че желае-
щите да посетят концерта
имат възможност да паркират
своите автомобили на пар-
кинг "Автогара", при заплаща-
не на 5,00 лв. за 24 часа. Пар-
кирането в Синя зона - в коя-
то ще бъде разположена сце-
ната, е позволено срещу 10,00
лв. за 24 часа, а в най-близ-
ката до плажа Зелена зона -
срещу 20,00 лв.

Екопарк "Геранеа" - дом на
стотици животни и сред най-
екзотичните морски дестина-
ции, е финалист за отличия-
та на осмото издание на
"Black Sea Lifestyle Awards".
Конкурсът за Черноморските
награди ще обяви първенци-
те, които успешно развиват
региона, на 14 август на це-
ремония в амфитеатъра в
Свети Влас, съобщават орга-
низаторите от агенция за пуб-
лични комуникации.

"Геранеа" се простира на
площ от 7000 декара край ку-
рорта "Албена" и притежава се-
лекция от 170 красиви елени-
лопатари, над 250 муфлона,
близо 50 сърнички и още тол-
кова камерунски кози, над 300
глигана и много други видове,

ЕКОПАРК "ГЕРАНЕА" - ДОМ НА СТОТИЦИ ЖИВОТНИ,
Е ФИНАЛИСТ ЗА ЧЕРНОМОРСКИТЕ НАГРАДИ

посочват организаторите на кон-
курса. Екопаркът посреща турис-
ти от двайсет държави, които
могат да наблюдават от вишки
животните, движещи се свобод-
но. Пауни, фазани, яребици и
други птици привличат природо-
любителите. Екопътеките в "Ге-
ранеа" разкриват и живописни
гледки към Черно море.

Местността, където е разпо-
ложена "Геранеа" - в непосред-
ствена близост до селата Об-
рочище, Църква и Ляхово в об-
щина Балчик, още в древност-
та е привличала с мекия си кли-
мат и вечнозелена природа и е
наречена от траките Долината
на пролетта. Римляните са ? да-
ли името Гераниум или здраве,
припомнят организаторите на
Черноморските награди. /БТА

рудни евентуално руско нас-
тъпление. Мобилизирани са
паравоенни формирования от
местни мюсюлмани, известни
като башибозук , черкези, та-
тари и цигани. Към тях се при-
съединяват прогонени от рус-
наците в Северна Добруджа
мародери. Опустошени са де-
сетки добруджански села, из-
бити са стотици българи - мъ-
же, жени, деца и старци. 3-хи-
лядна орда обсажда Каварна.
След като не получават съ-
действие и гаранции за живо-
та и имота си от официалната
турска власт каварненци реша-
ват с оръжие в ръка да  защи-
тят правото си на свобода. В
продължение на три дни, под
ръководството на местния тър-
говец  Андрей Василев - Амира
защитниците отблъскват атаки-
те на жадните за плячка и кръв
мародери. Командването на
турския гарнизон в Хаджиоглу
Пазарджик дава на нападате-
лите две оръдия, с чиято помощ
е сломена отбраната. Развил-
нелите се башибозуци и черке-
зи влизат в града, който е на-
половина опожарен и разгра-
бен. Каварна е спасена от пъл-
но унищожение от Еранос Ера-
носян - арменец, телеграфист
на турска служба, който без

знанието на началниците си
уведомява посланиците на Ве-
ликите сили за избиването на
християнското население в Ка-
варна. Под натиска на дипло-
матите турските власти изпра-
щат редовна войска - два ко-
раба с морски пехотинци, ко-
ито прекратяват безчинствата
на мародерите и извеждат
оцелелите жители на града. С
тях е и Еранос Ераносян, кой-
то е прострелян смъртоносно

от мародерите.
Началният час на възстанов-

ката е 19:00 на 23 юли 2022 г.,
събота. Сцена на мащабната ре-
конструкция на драматичните
събития е площадът пред църк-
вата "Св. Успение Богородично".

Община Каварна кани
всички родолюбци да поче-
тем заедно мъжеството на
нашите предци, защитили с
живота си правото на свобо-
да и достойнство.

На 26 и 27 юли в град Тервел ще бъдат организирани и
детско-юношески ателиета за кино танц. В рамките на два
дни децата ще бъдат запознати с жанра кино танц, ще бъдат
разделени на групи и ще им бъде предоставен ресурс и подк-
репата да направят свои собствени едноминутни танцови фил-
ми. В края на всяко ателие ще бъдат прожектирани създаде-
ните филмчета, като част от прожекцията на турнето в съот-
ветния град. Ще бъде поканена публиката да гласува за лю-
бимите си три филмчета, които ще спечелят професионално
звуково оформление от композитор и участие във фестивал
"Фокус Кино Танц", който се провежда заедно с курсистите
от обучителната програма през октомври в София.

"Танцово кино на път из България" е пътуващ кино фести-
вал, чиято мисия е да популяризира жанра на танцовото ки-
но в по-малките населени места в България. Фестивалът се
провежда за втора поредна година и е част от проекта "Фо-
кус Кино Танц" на фондация "Човек с шапка", чиято дейност е
в сферата на съвременния танц и танцовото кино.

В рамките на две седмици екипът ще обиколи 10 града из
цялата страна (Годеч, Белоградчик, Мизия, Дряново, Свищов,
Нови Пазар, Тервел, Каблешково, Гълъбово, Златоград), къ-
дето, в сътрудничество с местните общини и кметства, ще
проведе безплатни прожекции на танцово кино и дискусии с
местното население. В програмата на фестивала са включе-
ни 3 късометражни филма на млади български режисьори -
"Жената, която уши знамето" на Стефани Ханджийска, "Яхт
Клуб Суинг" на Силвия Чернева и "Уязвим" на Коста Карака-
шян, както и някои от филмите, създадени от курсисти в обу-
чителна програма от миналата година.

Освен прожекциите и дискусиите, в три от градовете (Бе-
лоградчик, Тервел и Каблешково) ще бъдат организирани и
детско-юношески ателиета за кино танц.

Освен фестивала, проектът включва още едногодишна обучи-
телна програма за танцово кино и осъществяването на 3 висо-

"ТАНЦОВО КИНО НА ПЪТ ИЗ БЪЛГАРИЯ" ЩЕ ГОСТУВА В ТЕРВЕЛ
кобюджетни продукции на български танцови филми. Цялостни-
ят проект е подкрепен от Национален фонд "Култура", но поради
ограничения в получения бюджет, нямаше да бъде възможно
ателиетата да се осъществят без подкрепата на Виваком грант.

Повече за филмите: "УЯЗВИМ: представя четирима от най-
завладяващите мъже танцьори в България - Кръстьо Методиев,
Реми Тоин, Никола Хаджитанев и Светослав Серопян. Комбини-
райки авторските им изпълнения с документални разкази от пър-
во лице, филмът проследява личната връзка на всеки един от
тях с танца, за да разберем как тя взаимодейства с идеята за
мъжественост в българското общество.

"ЖЕНАТА, КОЯТО УШИ ЗНАМЕТО" изследва идеята за жените
като протагонисти в обществото и в историята през призмата на
модата и съвременния танц. Филмът е експресивно тълкуване
на биографията на български жени, останали в историята със
своите дела. Фокусът пада върху съдбата на Райна Футекова
(Райна Княгиня), а нейната "Автобиография" вдъхновява екипа
да пресъздаде живота ? чрез танц и мода. Общо 11 българки са
представени във филма, избрани заради техния кураж, инова-
тивност или радикална грижа за другите - Кера Тамара, Людми-
ла Живкова, Еленa Каравелова, Райна Касабова, Ванга, Адриа-
на Будевска, Елена Обретенова и други. Филмът цели да поста-
ви жените и тяхната история в центъра на зрителското внимание
- дългосрочна мисия на Стефани от предишния ? филм за женст-
веността INNER BLOOM (колаборация с Коста Каракашян).

"ЯХТ КЛУБ СУИНГ" е пешеходно изследване на един твърде
поетичен въпрос: регенерацията на градовете и какво се случва
с тези, които са били там преди. В него главен герой е Андже-
ла Андрю, която е танцов артист, учен и продуцент, специали-
зиран в Lindy Hop и Vernacular Jazz. Родена и израснала в
лондонския Ийст Енд, по образование е социален работник и
продължава да работи с различни общности. Силвия Чернева
е дългогодишна ученичка на г-жа Андрю с опит в областта на
архитектурата и танца.
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Кметът на Добрич Йордан 
Йорданов се срещна вчера 
с Антония Костадинова – 

дъщеря на Славка Пенчева 
Попова, която на 20 юли праз-
нува вековен юбилей, за да 
изрази своите поздравления 
и пожелания. Той връчи на 
Антония Костадинова красив 
букет, поздравителен адрес и 
подарък, който да ознаменува 
големия юбилей.    

Славка Пенчева Попова, 
по баща Толева, е родена 
на 20.07.1922 г. в Добрич. Тя 
е израснала в семейство с 
шест сестри и двама братя. 
Завършила е българска гим-
назия, на която наследник е 

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“. 
Работила е като касиер в 
Околийското агрономство, 
като секретар в Държавния 
земеделски институт в Ге-
нерал Тошево. След това 
трудовият й път е преминал 
и в Окръжния съвет – отдел 

‚‚Земеделия“. През 1963 г. 
започва работа в НТС - като 
организационен работник, по 

времето на Мирчо Драганов, 
Тодор Панайотов и Марин 
Василев. Славка Попова спо-
деля, че през годините е ра-
ботила с прекрасен колектив 
в НТС, където се  пенсионира. 
Има една дъщеря, която е 
дългогодишен преподавател в 
СУ „Св.св. Кирил и Методий“. 

Славка Попова се радва на 
две внучки – Мирослава и 
Радостина и на 4 правнуци. 
За себе си споделя, че не 
спазва специален хранителен 
режим и се доверя на дъщеря 
си за приготвянето на вкусни 

ястия. Винаги е била душата 
на компанията, с голямо чув-
ство за хумор и се е отнасяла 
с отговорност и ангажираност 
към работата си. През целия 
си живот дарява семейството 
и своите близки с много обич, 
всеотдайност, привързаност 
и любов.                       

От 13 до 18 юли се състоя 
XXXI Международен фестивал 
на изкуствата „Славянски 
базар“ - Витебск, Беларус. 
В рамките на фестивала се 
провежда конкурс за млади 
поп-изпълнители между 18 и 

35 години, в който взе участие 
и талантливата добричлийка 
Димитрина Германова. Тя 
бе определена да предста-
вя България в тазгодишното 
издание на елитния форум. 
Възпитаничката на Студио 
„Сарандев“ при Младежки 
център - Добрич постигна 
невероятен успех, като се 
класира втора, и така нареди 
България в челната тройка 
сред общо 14 нации.

Мащабите на събитието са 
наистина големи: участници 
от 14 държави; международно 
седемчленно жури; изпълне-
ние на песен с акомпанимент 
на симфоничен оркестър; пря-
ко излъчване по Национална-
та телевизия на Беларус; 7000 
зрители в красивия Летен 
амфитеатър на град Витебск; 
високо технологични сценични 
ефекти - истинско визуално и 
светлинно шоу, доближаващо 
се до стандартите на Еврови-
зия; 20 000$ награда за носи-
теля на Гран при.

На 16 юли, в първия тур 
на певческата надпревара, 
Димитрина се представи с 
песента на Радостина Колева 
„Дошъл назаем“, като с това 
спази регламента - изпълне-
ние на песен от славянски 
композитор. Тя бе особено 
развълнувана от възможност-
та де пее под акомпанимента 
на Президентския симфони-
чен оркестър на Беларус с 

диригент Виталий Кульбаков. 
Предварителните репетиции 
с оркестъра се провеждат в 
два последователни дни в град 
Минск, за да могат участници-
те в конкурса да се сработят 
с този голям инструментален 

състав, в който влизат над 60 
музиканти.

Във втората конкурсна ве-
чер всички млади изпълни-
тели представят световен 
хит,  като режисьорското 
решение за грандиозното 
шоу е всяка песен да се съ-
провожда от танц със специ-
ално поставена хореография. 
Танцьорите са от трупата на 
световно известния балет 
„Тодес“. В този втори етап 
на конкурса, провел се на 
17 юли, Димитрина изпълни 
песента “Creep”, като отно-
во показа не само вокално 
майсторство, но и уникална 
интерпретация, както и не-
вероятен артистизъм. 

Седемчленното междуна-
родно жури, в което влизат 
представители на  Армения, 
Беларус, Германия, Русия, Из-
раел, Италия и Латвия, високо 
оцени представянето на Дими-
трина Германова и  присъди 
втора награда. Димитрина 
получи статуетка, грамота 
и парична награда в размер 
на 5000$ (наградата за второ 
място е 10000$, но в случая е 
поделено с представителката 
на Русия).

Самата Димитрина Герма-
нова сподели още много инте-
ресни впечатления от преби-
ваването си в Беларус: „Орга-
низаторите се бяха погрижили 
да разведат участниците из 
Витебск, въпреки натоварения 

график. Имаше цветна съпро-
вождаща програма - още в 
първия ден на пристигането 
си участниците имаха въз-
можността да се запознаят 
с културното наследство на 
Беларус. Фестивалът беше 

тържествено открит от прези-
дента Лукашенко, като тогава 
се връчиха и 
д ъ р ж а в н и т е 
н а г р а д и  з а 
Наука, Техно-
логии и Кул-
тура за 2020 
и 2021г.  По 
време на фес-
тивала целият 
град празну-
ва - тълпи от 
хиляди хора, 
п а н а и р и , 
у в е с е л и т е л -
ни дейности, 
музика и тан-
ци са обзели 
ц е н т ъ р а  н а 
Витебск. Де-
сетки нацио-
нални и меж-
дународни те-
левизии също 
не пропускат 
да отбележат 
грандиозното 
събитие, част 
от които са 
Национална-
та телевизия 
на Беларус -  
„Мир 1“ и най-
престижната 
местна теле-
визия, където 
бях поканена 
на специал-
но  интервю 
след първия 

конкурсен ден. По време на 
интервюто, на живо в ефир 
изпях и песента “Don’t speak” 
във вариант на Postmodern 
Jukebox. Интервюираха ме и 
непосредствено след двете 
изпълнения и награждаването 

в специално обособен прес-
център. Там аз разказах за 

емоцията да пееш на такъв 
мащабен форум пред 7000 
души на Амфитеатъра във Ви-
тебск. За славянските народи 
“Славянски базар” се равнява 
по мащаб на Евровизия. Личи 
си старанието на стотиците 
организатори, сценични ре-
жисьори, хореографи, осве-
тители, гримьори и коафьори, 
които бяха непрестанно на 
разположение на изпълните-
лите и се грижиха максимално 
за техния комфорт. Изключи-
телно съм щастлива от своето 
постижение, още повече, че 
бях най-младият участник 
сред останалите изпълнители, 
някои от които са професио-
нални артисти с над 800 000 
последователи в социалните 
мрежи.“

Димитрина Германова вече 
е в България. Тя донесе в ро-
дината не само заслужената 
награда и признание, но и 
много красиви спомени от 
преживяното, нови приятел-
ства и разбира се - натрупан 
опит. 

ГОЛЯМ УСПЕХ ЗА БЪЛГАРИЯ И ЗА ДИМИТРИНА 
ГЕРМАНОВА В ПРЕСТИЖНИЯ МЕЖДУНАРОДЕН 
КОНКУРС "СЛАВЯНСКИ БАЗАР" - БЕЛАРУС

ОБЩИНА ДОБРИЧ - С 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ КЪМ 
СТОЛЕТНИЦАТА СЛАВКА 
ПЕНЧЕВА ПОПОВА 
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Септември надигра Устрем
(Дончево) с 6:0 в приятелс-
ка среща, играна в Тервел.
Домакините доминираха
през 90-те минути. Тон за го-
леадата даде новото попъл-
нение и бивш голмайстор на
Устрем Владислав Мирчев в
39-ата минута. Димитър Ва-
силев удвои секунди преди
почивката. Кристиян Пешков
вкара третото попадение в
55-ата минута. После Стефан
Стефанов уцели гредата. Той
обаче коригира мерника си
в 66-ата минута - 4:0. Малко
след това Пешков реализи-
ра от фаул, а Баръш Никола-
ев вкара шестия гол в 81-ата

СЕПТЕМВРИ  РАЗГРОМИ УСТРЕМ  В КОНТРОЛА

МИЛИЦА МИРЧЕВА В ТОП 15 В
МАРАТОНА НА СВЕТОВНОТО
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

ЛУДОГОРЕЦ ПОКАЗА ДВЕ ЛИЦА, НО
ПОСТИГНА ОТЛИЧЕН РЕЗУЛТАТ СРЕЩУ
ШАМРОК

Първенецът Лудогорец по-
беди с 3:0 Шамрок Роувърс
в първи мач от втория ква-
лификационен кръг на Шам-
пионската лига. "Орлите"
стигнаха до успеха с две по-
падения на Пиерос Сотириу
преди почивката и късен гол
на резервата Игор Тиаго. Та-
ка разградчани с осигуриха
повече от комфортен аванс
преди реванша в Ирландия.
Българите тотално надиграха
противника през първото по-
лувреме, но през втората част
незнайно защо намалиха зна-
чително оборотите. В крайна
сметка обаче успяха да довър-
шат на практика надеждите на
Шамрок с гол в последната
секунда на срещата.

В първите минути Лудого-
рец наложи натиск, но ата-
ките не доведоха до опас-
ности пред вратата на съпер-
ника. Все пак натискът даде
резултат в 25-ата минута. То-
гава Каули центрира отлич-
но към Пиерос Сотириу и ки-
пърецът с глава реализира
за 1:0. Десет минути по-къс-

но дойде и второто попаде-
ние за домакините. Добър
пробив на Каули отдясно
изостри атака на Лудогорец,
след което последва удар на
Рик, който бе спрян на гол-
линията от футболист на гос-
тите. Там обаче дебнеше Со-
тириу, който без да се бави,
удвои. Малко преди почивка-
та кипърецът можеше да
оформи хеттрик. При едно
центриране отдясно нападате-
лят стреля с глава, но топка-
та се отклони в играч на Шам-
рок и се удари в гредата.

ДОБРУДЖА ЗАГУБИ ОТ БЕЛАСИЦА
В ПЪРВИЯ КРЪГ НА ПЪРВЕНСТВОТО

Беласица победи с 2:1 Доб-
руджа в последния мач от
първия кръг на Втора лига.
"Комитите" се завърнаха с
успех в професионалния фут-
бол след няколко години от-
съствие. Феновете им обаче
не успяха да се насладят на
срещата на стадион "Цар Са-
муил" в Петрич, тъй като ма-
чът се игра в Симитли. Успе-
хът бе изкован още в първи-
те минути на двубоя, когато
паднаха и двата гола, инфор-
мира sportal.bg. Резултатът
бе открит от домакините в
седмата минута. Тогава да-
лечен шут на Айвън Ангелов
бе избит от вратаря Димитър
Илиев, но при добавката Ма-
риян Вангелов реализира -
1:0. В 12-ата минута резулта-
тът вече бе 2:0. Атанас Кара-
чоров бе спънат в наказател-
ното поле и съдията отсъди
дузпа. Зад топката застана
Марти Таушанов и удвои.

В 51-ата минута Добруджа
остана с човек по-малко,
след като Иван Тренчев по-
лучи втори жълт картон. В
84-ата минута гостите нама-
лиха резултата. Стефан Ста-

минута. Секунди преди края
гостите получиха дузпа, но

Професионалната работа в
Черноморец (Балчик) вече
дава резултати и двама от
футболистите реализираха
трансфери в наши отбори от
efbet Лига и Втора лига. На-
падателят Ангел Ангелов
подписа за три години с Чер-
но море, а халфът Светослав
Николов се присъедини към
Литекс. Макар че остана без
двамата си възлови играчи,
както и без Данаил Димов,
който ще играе за клуб от
Трета дивизия в Шотландия,
Черноморец стяга боеспосо-
бен състав за новия сезон,
в който основно са перспек-
тивни кадри на Черно море.

Черноморец е обезпечен
финансово и организацион-
но от Община Балчик и кме-
та Николай Ангелов. Мъжки-

БАЛЧИК ИЗПРАТИ ФУТБОЛИСТИ В EFBET
И ВТОРА ЛИГА

ят, юношеските и детските от-
бори на клуба се сдобиха с
пълна екипировка на "Улш-
порт" и нови топки "Адидас",
а мъжете са единственият тим
в Североизточната трета ли-
га, който тренира всеки ден
по време на лятната подготов-

Олимпийската шампионка
и световна рекордьорка в
тройния скок Юлимар Рохас
продължава да доминира в
сектора. 26-годишната вене-
цуелка спечели трета поред-
на световна титла на откри-
то, след като си осигури зла-
тото в Юджийн с най-добър
резултат в света за сезона
от 15.47 метра (1.9 м/сек). Та-
ка Рохас вече има по три
световни титли в зала и на
открито, както и една олим-
пийска от Токио.

Ямайката Шаника Рикетс
спечели сребро на второ по-

ОТНОВО СМАЗВАЩО ПРЕВЪЗХОДСТВО ЗА РОХАС В
ТРОЙНИЯ СКОК

редно световно първенство
след Доха. Тя се нареди вто-
ра с 14.89 м (1.7 м/сек). Тори
Франклин (САЩ) зарадва съ-

тев намери по земя Денис-
лав Ангелов в наказателно-
то поле. Първоначалният
удар бе спасен от стража на
домакините, но последвали-
ят рикошет в нападателя се
оказа голов.

Наставникът на Добруджа
Атанас Атанасов не остана
доволен от играта на своите
футболисти срещу Беласица:
"Показахме 5% от това, кое-
то показахме по време на
подготовката. Основната ви-

на си я слагам на мен, че не
можах да ги подготвя психи-
чески. Само Ахмед Адемов
стигна нивото си. Всичко
друго - под всякаква крити-
ка. Бяхме с нагласата да спе-
челим първия мач. Не се по-
лучи, но следващият двубой
е най-важен."

В следващия кръг добрич-
кият тим ще играе на стади-
он "Дружба" с Миньор (Пер-
ник). Мачът е в неделя от
18:30 часа.

В началото на втората
част "орлите" намалиха обо-
ротите и натискът спрямо
Шамрок не бе толкова си-
лен, което позволи и на гос-
тите да пробват няколко
атаки в половината на Лу-
догорец, но без особен ус-
пех. Едва в края на мача
"орлите" вдигнаха малко
оборотите и това даде ре-
зултат. Резервата Игор Ти-
аго се оказа на правилното
място в 94-ата минута, за да
прокара топката в мрежата
за крайното 3:0.

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.

Преслав Пасев стреля в гре-
дата. sportal.bg

ка. "Целта ни през новия се-
зон ще е да продължим да
развиваме качествата на та-
лантливите ни млади играчи и
да се борим за първото мяс-
то", заяви за "Петел" изпълни-
телният директор на балчиш-
кия клуб Милен Христов.

народниците си по трибуни-
те, след като извоюва брон-
зовото отличие с 14.72 м (1.8
м/сек).

Националният отбор по
щанги и неговият треньор
Иван Иванов бяха награде-
ни с призовете за отбор и
треньор №1 за месец юни по
време на специална церемо-
ния в "Пресклуб - България".

Както е известно, тежкоат-
летите ни завоюваха 5 злат-
ни, 1 сребърен и 2 бронзови
медала по време на Евро-

ЩАНГИСТИТЕ И ИВАН ИВАНОВ БЯХА НАГРАДЕНИ
ЗА ОТБОР И ТРЕНЬОР №1 НА МЕСЕЦ ЮНИ

пейското първенство в ал-
банската столица Тирана ми-
налия месец. Ангел Русев,
Иван Димов, Валентин Ген-
чев, Дейвид Фишеров и
Христо Христов донесоха
титлите за България съответ-
но в категориите до 55, до
61, до 67, до 102 и до 109 ки-
лограма. Световният шампи-
он Карлос Насар спечели

среброто в категория до 89
килограма, а Габриел Андре-
ев и Божидар Маринов за-
вършиха трети в категориите
до 61 и до 81 килограма. Те
осигуриха първото място на
България в класирането по
медали на Европейския шам-
пионат, като след нас се на-
реди тимът на Украйна, кой-
то имаше само две титли.
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ТВОРЧЕСКИ ИНДУСТРИИ В ДОБРИЧ И КАХУЛ, 
МОЛДОВА, ТЪРСЯТ ОБЩ ПЪТ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Дни на класиката в Балчик ще 
се проведат за поредна година, 
през тази от 23 до 30 юли. „В 
най-топлия месец на лятото ще 
се съберат почитателите на 
музиката, за да отпразнуваме 
заедно 13-ото издание“, отбе-
ляза директорът на фестивала 
Сава Тихолов. Събитието се ор-
ганизира от Фондация Академия 

Класика с подкрепата на Общи-
на Балчик.

По думите му, дори и панде-
мията, по време на която имахме 
ограничения в общуването и 
придвижването, не е намалила 
интереса към най-музикалната 
седмица през годината.

Дните ще открият Камерен 
ансамбъл „Софийски солисти“ с 
диригент Пламен Джуров, кои-
то ще отбележат 60 години на 
сцената, и наложилата се млада 
българска музикантка на ударни 
инструменти Виви Василева (сес-
трата на Васко Василев).

Музикалните вечери продъл-
жават на 24 юли с Български 
камерен оркестър – Добрич, с 

гост диригент Светлана Галиа-
нова; на 26 юли е спектакълът, 
представящ творчеството на 
големите автори на романти-
зма чрез музика, танц и пое-
зия - “COURIOSAS по време на 
романтизма“ (Жените по време 
на романтизма)”, с участието 
на Йоана Буковска-Давидо-
ва – актриса; Надежда Цанова 

– пианист; Веса Тонова – прима 
балерина и хореограф; Росен 
Канев – премиер-балетист. Кон-
цертните вечери продължават 
на 28 юли със солистите и ор-
кестърът на Държавна опера 
– Варна. На 30 юли Еделина 
Кънева, Орлин Павлов и Орлин 
Горанов с Държавна опера – 
Бургас (диригент Йордан Дафов) 
ще поставят финалния акорд на 
класическите дни с „Ах, този 
мюзикъл!“

Всички концерти са безплатни 
и ще се проведат на открита 
сцена Мелницата. При лошо 
време – в концертна зала „Мел-
ницата“, съобщи кореспондентът 
на Радио Варна Албена Иванова.

Народният певец чества 28 
години творчески път

В навечерието на Илинден, 
на 19 юли в, Градския парк на 
Шабла се състоя концерт на 
Илия Луков.

До него гордо застанаха мо-
мичетата и момчетата от Детски 
танцов състав „Бърборино” при 
Народно читалище „Зора 1894” 
Шабла. Младите танцьори, с 
ръководител Гергана Дафова 
направиха сцената по-красива 
и пищна.

фолклорна област. Прозвучаха 
любими за публиката песни, 
сред които: за майката; за Ро-
дината; за нашите сънародници 
в емиграция; за хорото, на което 
се хващат млади и стари.

Присъстващите на концерта, 
сред които кметът на общината 
Мариян Жечев и председателят 
на Общински съвет Шабла, д-р 
Йорданка Стоева, имаха въз-
можността да чуят песен, която 
певецът изпълни за първи път 
на шабленска сцена – „Гъста е 
мъгла паднала”, чийто текст е на 
над 150 години.

В края на концерта, всички се 
хванаха на кръшно българско 
хоро, водено от знаменосец, 
развяващ българския трибаг-
реник.

Д-р Стоева лично поздрави 
Илия Луков за предстоящия 
тогава негов личен празник – 
Илинден, с пожелания за здраве 
и още много песни, с които да 
радва българската публика.

Представители на творческите 
индустрии в Добрич и Кахул, 
Молдова, търсят на партньорска 
среща в търговско-промишле-
ната палата (ТПП) общ път за 
устойчиво развитие на малки и 
средни предприятия в сектора. 

В рамките на съвместния проект 
в Добрич бе открито изложение 
на сувенири и други изделия в 
креативната индустрия.

Партньорството с бизнесин-
кубатора в молдовския град има 
финансова подкрепа от 60 000 
евро по инициатива на Европей-
ския съюз за устойчиво развитие 
на творческите индустрии, която 

се управлява от Европалатите, 
съобщи на срещата главният 
секретар на ТПП в Добрич Гер-
ман Германов. В проекта, който 
среща партньорите след пауза 
заради войната в Украйна, за 
първи път са включени хора със 

свободни творчески професии. 
Управителят на бизнесинкубато-
ра в Кахул Артур Небуру каза, че 
творци от много други региони в 
Молдова проявяват интерес към 
сътрудничество с България.

Сред фирмите, които ще бъ-
дат насърчени да внедрят общ 
продукт или иновация, са малки 
и средни предприятия с млади 

управители - до 35-годишна въз-
раст, базирани в селски райони 
или с лидери жени. Ръчна рабо-
тилница за подаръци и сувенири, 
създател на анимационни филми 
за деца, разпространители на 
печатни издания, сдружение 
«Българско наследство», което 
всяко лято събира в Балчик 
бесарабски българи, народните 
читалища «Йордан Йовков» и 
«Добрич» са част от българските 
представители, които споделят 

Добрич.
24 юли, 11.00 ч., Държавен кук-

лен театър „Дора Габе“. Куклен 
спектакъл „Юнашка приказка“ 
на Държавен куклен театър 
„Дора Габе“. Текст Людмил 
Станев. Постановка Веселин 
Анев. Участват: Мира Демирева, 
Теодора Желева, Иван Иванов. 
Организатор: Държавен куклен 
театър „Дора Габе“.

24 юли – 26 юли, ХХ Междуна-
роден фестивал „Фолклор без 
граници“ – Добрич 2022. Под 
патронажа на кмета на Община 
град Добрич - г-н Йордан Йор-
данов: 

24 юли 
18.30 ч., Дефиле – начало на 

пешеходна зона до сцена на пл. 
„Свобода“

19.00 ч., сцена на пл. „Свобо-
да“.  Откриване на фестивала и 
концерт на Аджарски държавен 
академичен ансамбъл за песни 
и танци „Арсиани“ – Грузия и 
на Фолклорна танцова група 
„Нилюфер“ – Турция;

25 юли
18.30 ч.,  Дефиле – начало на 

пешеходна зона до сцена на пл. 
„Свобода“

19.00 ч., сцена на пл. „Свобо-
да“. Концерт на Представителна 
фолклорна танцова студия „Доб-
руджа“, на Фолклорна група 
„Елхорриа“ – Египет и на КУД 
„Панче Пешев“ – Северна Ма-
кедония;

26 юли
18.30 ч. Дефиле – начало на 

пешеходна зона до сцена на пл. 
„Свобода“

19.00 ч., сцена на пл. „Свобо-
да“. Концерт на Фолклорна тан-
цова група „Абжари“ – Грузия и 
на Фолклорна група „Алианца“ 
– Мексико. 

Закриване на фестивала.
Организатори: Община град 

Добрич и НС CIOFF – България.
24 юли, 19.30 ч., Балчик, от-

крита сцена пред Туристически 
и информационен център „Мел-
ницата“. Участие на Български 
камерен оркестър – Добрич 
във фестивала  Balchik Classic 
Days. Гост-диригент Светлана 
Галианова.

Програма „Славянска музи-
ка“:

Панчо Владигеров – „Господ-
ско хоро“ из „Седем пиеси за 
струнен оркестър“;

Панчо Владигеров – „Сара-
банда“;

Антонин Дворжак – „Хумо-
реска“;

Антонин Дворжак – Славянски 
танц  2;

Дмитрий Шостакович – Ро-
манс; Дмитрий Шостакович – 
Лирически валс; 

Дмитрий Шостакович – Валс  
 2 от Сюита за джаз оркестър;

Георгий Свиридов – Романс 
и Валс от музика към филма 
„Виелица“;

Арам Хачатурян – „Танц със 
саби“ от балета „Гаяне“;

Герги Златев-Черкин – „Сев-
дана“;

Солист Ирина Олшанска – 
цигулка; 

Пьотр Илич Чайковски – „Валс 
на цветята“ от балета „Лешнико-
трошачката“;

Петър Христосков – Малка 
токата.

Организатори: Balchik Classic 
Days, Община град Добрич, БКО 
– Добрич.

Продължават:
Изложба „Плакатът“ на Лю-

дмил Чехларов, Художествена 
галерия – Добрич. Организатор: 
Художествена галерия – Добрич.

Фотодокументална изложба 
„Българската литература – сре-
щи и диалози със света“ на На-
ционалния литературен музей, 
Дом-паметник „Йордан Йовков“. 
Организатор: Регионален исто-
рически музей – Добрич.

Изложба на открито на Ре-
гионален исторически музей 
– Добрич „Там, дето знаньето 
живей. Към историята на пър-
вото класно училище“, пл. „Сво-
бода“. Организатори: Община 
град Добрич, СУ „Св. св. Кирил 
и Методий“.

Изложба „Старото школо раз-
казва“, Музей в Градски парк 
„Св. Георги“. Организатор: Ре-
гионален исторически музей 
– Добрич.

„Преоткрий България“ – из-
ложба на колекция ретро пощен-
ски картички - на Читалищната 
библиотека, Народно читалище 
„Йордан Йовков – 1870 г.“, Биб-
лиотека, Сектор „Заемане за 
дома“. Организатор: Народно 
читалище „Йордан Йовков – 
1870 г.“ 
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КУЛТУРНИ АКЦЕНТИ
До 22 юли, 10.30 ч. – 11.30 ч., 

Художествена галерия – Добрич. 
Лятна работилница за въобра-
жение. Организатор: Художест-
вена галерия – Добрич.

До 22 юли, по заявка, Регио-
нален исторически музей – До-
брич. Образователна програма 
„Лято в музея“. Организатор: 
Регионален исторически музей 
– Добрич.

До 22 юли, 09.00 ч. – 13.00 
ч., Младежки център – Добрич, 
Градски парк „Св. Георги“. Про-
грама „Еко лято 2022“  с направ-
ления:  „Учене чрез преживява-
не“, „Любопитно …“, „Еко фен“, 
„Арт зона“, „Спорт“. Организа-
тор: Младежки център – Добрич.

До 22 юли, 07.30 ч. – 17.30 
ч., Народно читалище „Йордан 
Йовков – 1870 г.“ Летен детски 
център „Млади възрожденци“. 
Организатор: Народно читали-
ще „Йордан Йовков – 1870 г.“

До 22 юли, Регионална биб-
лиотека „Дора Габе“, Работа с 
деца. Певецът на българското 
село – витрина, посветена на 
145 години от рождението на 
Елин Пелин, български писател  
/1877 – 1949/. Организатор: Реги-
онална библиотека „Дора Габе“.

До 21 юли, 10.00 ч. – 12.00 ч., 
Регионална библиотека „Дора 
Габе“,  Интерактивна зала. Ле-
тен детски клуб „Играй и учи“ 
за деца от 6 до 12 години. Орга-
низатор: Регионална библиотека 
„Дора Габе“.

21 юли, 18.00 ч., Художествена 
галерия – Добрич. Откриване 
на изложба „Оправдание за 
времето“ на Явора Петрова. 
Организатор: Художествена 
галерия – Добрич.

22 юли, 17.00 часа, Градски 
парк „Свети Георги“. Концерт на 
Духов оркестър – Добрич. Дири-
гент Стоян Монов. Организатор: 
Духов оркестър – Добрич.

22 юли, 19.00 ч., Младежки 
център – Добрич, Концертна 
зала. Спектакъл „Втори меден 
месец“ на Театър „Искри и се-
зони“. Участват: Антон Радичев, 
Искра Радева, Елена Кънева, Те-
одор Елмазов и Деси Стоянова. 
Организатор: ЧИА

22 юли – 29 юли, Регионална 
библиотека „Дора Габе“, Сектор 
„Книгозаемане“. Витрина по по-
вод 220 години от рождението на 
Александър Дюма-баща, френ-
ски писател романист  /1802 – 
1870/. Организатор: Регионална 
библиотека „Дора Габе“.

23 юли, 11.00 ч., Център за 
защита на природата и живот-
ните – Добрич. Куклен спектакъл 
„Гъбката“ на Държавен куклен 
театър „Дора Габе“. Драматиза-
ция Магда Борисова. Режисьор 
Веселин Анев. Сценография 
Адриана Анева. Музика Стоимен 
Стоянов. Участва Мила Боянова. 
Организатори: Държавен куклен 
театър „Дора Габе“, ЦЗПЖ – 

опит. Фирмите и институциите 
ще бъдат посетени на 21-22 юли 
от творците от Молдова, съобщи 
кореспондентът на БТА Юлия 
Христова.

На 28 юли в Кахул ще се 
състои конференция за въз-
можностите за финансиране на 
творческите индустрии, съобщи 
Татяна Гичева от екипа на про-
екта. Подготвя се и електронно 
ръководство за финансова под-
крепа в сектора.

Списъците с приетите на втори 
етап на класиране за бъдещите 
гимназисти бяха обявени вчера 
в електронната система на МОН. 
Записването на приетите учени-
ци се извършва днес и утре – 21 
и 22 юли, в училището, в което 
са класирани. Незаписаните, в 

рамките на посочения срок уче-
ници, губят мястото си, на което 
са класирани.

Обявяване на записалите се 
ученици и броя на незаетите 
места след втори етап на кла-
сиране ще е на 25 юли 2022 г. 
Незаетите места по паралелки 
ще бъдат обявени на електрон-
ната страница на РУО - Добрич, 
както и в електронната система 
на МОН.

Следващата процедура е по-
даване на заявления за участие 
в трети етап на класиране. В тре-
тия етап на класиране участват 
ученици, които не са приети, не 
са се записали или не са канди-
датствали до момента. Те могат 
да кандидатстват за обявените 
незаети места след втори етап 
на класиране. 

Заявления за участие в трети 

етап на класиране се подават 
от 26 юли до 27 юли 2022 г., 
включително. В заявлението си 
учениците подреждат желани-
ята си, съобразно обявените 
незаети места след втори етап 
на класиране. 

На 29 юли ще бъдат обявени 

списъците с приетите ученици на 
трети етап на класиране. Резул-
татите от класирането могат да 
бъдат проверени в електронната 
система на МОН. Записване на 
приетите ученици на трети етап 
на класиране е от 01 август до 02 
август 2022 г. вкл. в училището, в 
което са приети.

До 3 август ще бъдат обявени 
записалите се ученици и броя 
на незаетите места след трети 
етап на класиране, на електрон-
ната страница на РУО - Добрич, 
както и в електронната система 
на МОН.

Попълването на незаетите 
места след трети етап на класи-
ране и записването на учениците 
се определя от директора на 
приемащото училище и е в срок 
до 10 септември 2022 г. включи-
телно.                                     НДТ

ДНИ НА КЛАСИКАТА В 
БАЛЧИК ЗА 13-И ПЪТ

КОНЦЕРТ НА ИЛИЯ ЛУКОВ В ШАБЛА

ДНЕС И УТРЕ Е ЗАПИСВАНЕТО СЛЕД 
ВТОРО КЛАСИРАНЕ НА ГИМНАЗИСТИТЕ

Глобализацията, цифровиза-
цията, изкуственият интелект и 
изменението на климата засягат 
всички нас и изправят общество-
то пред нови предизвикателства. 
Инициативата „Всеки човек“, 
базирана на едноименната кни-
га на немския писател и юрист 
Фердинанд фон Ширах, призо-
вава за нови основни права за 
гражданите на ЕС по актуални 
въпроси, които да разширят 
вече съществуващите. В шест 
статии той формулира: Правото 
на живот в здравословна и защи-
тена среда; Правото на цифрово 
самоопределение; Правото да 
се гарантира, че изкуственият 
интелект и алгоритмите остават 
прозрачни и справедливи; Право-
то, че изявленията, направени от 

държавни служители, са верни; 
Правото, че ни се предлагат 
само стоки и услуги, които са 
произведени и предоставени 
при зачитане на универсалните 
човешки права; Правото, че 
„всеки“ може да завежда дела 
за основните права пред евро-
пейските съдилища в случай 
на систематични нарушения на 
тази харта.

В рамките на инициативата се 
организира общоевропейски фил-
мов конкурс „AAAND ACTION!“, в 
който до 31 юли учениците могат 
да запишат своите идеи за новите 
основни права. Няма ограничения 
в творческия процес, независимо 
дали прочитът на младите хора е 
критичен, забавен или информа-
тивен. Могат да участват групи 

от двама или повече, но също и 
цели училищни класове на въз-
раст между 10 и 19 години към 
момента на подаване. Филмите 
са разделени в три възрастови 
групи (10-12 години, 13-15 години 
и 16-19 години). Изпратените фил-
ми трябва да бъдат на английски 
език, с английски субтитри или 
без включена в тях реч, като не 
трябва да надвишават 15 минути 
дължина.

Жури ще избере три печелив-
ши филма във всяка възрастова 
група от всички заявки, получени 
до 31 юли 2022 г. Всеки от по-
бедителите ще получи по 1000 
евро, класираните на второ мяс-
то 500 евро, а паричната награда 
за третото място е 250 евро.

От 11 август 2022 г. ще запо-

П р е д 
публика от 
О б щ и н а -
та и гости 
н а  г р а д а , 
н а р о д н и я т 
певец пред-
стави някои 
о т  с в о и т е 
емблематич-
ни, познати 
и  обичани 
песни от ма-
кедонската 

чне и онлайн гласуването, при 
което всеки може да подкрепи 
своите фаворити в продължение 
на един месец. Наградата на 
публиката е в размер на 1000 
евро. Филмите победители ще 
имат възможността да бъдат 
показани на филмовия фестивал 
„Филм без граници“ през сеп-
тември 2022 г.

„Нека заедно променим нещо, 
защото сега е моментът. Вашият 
глас е необходим.“, призовават 
организаторите.

Цялата информация за жури-
то, условията за участие, както 
и многобройни отговори на често 
задавани въпроси можете да 
намерите на www.aaandaction.
eu , където се изпращат и готови 
филми. 

"AAAND ACTION!": ФИЛМОВ КОНКУРС ЗА УЧЕНИЦИ
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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.

От понеделник, 18 юли, 
започва предлагането на 39 
безплатни административни 
услуги в клонове на Български 
пощи в сътрудничество с Аген-
цията за социално подпомага-
не  и Агенцията по заетостта. 

Това е пилотна инициатива, 
разработена съвместно с Ми-
нистерство на електронното 
управление, и е първа стъпка 
към проекта „Дигитална тран-
сформация на Български пощи 

и предоставяне на комплексни 
услуги“, който предстои да се 
изпълни в рамките на Нацио-
налния план за възстановяване 
и устойчивост. 

„От първия ден, в който с 
моя екип отговаряме за „Бъл-
гарски пощи“ се борим не 
просто за тяхното оцеляване, 
а за техния разцвет и бизнес 
просперитет. За целта вклю-
чихме едно от най-обичаните 
български предприятия като 
абсолютен приоритет в Нацио-
налния план за възстановяване 
на държавата от ковид кризата 
и осигурихме допълнителни 
инвестиции. Благодарение на 

новото ръководство, което ма-
кар и временно да е начело на 
„Български пощи“, бе разрабо-
тен детайлен и изключително 
професионален бизнес план, 

с който всяко следващо ръко-
водство, ако има потенциал и 
желание, ще превърне пощите 
в печелившо предприятие само 
до няколко години. Предла-
гането на административни 
услуги в клонове на пощите е 
първата стъпка от този про-
цес“, коментира старта на 
услугите вицепремиерът по 
ефективно управление Калина 
Константинова.

Партньорството с Агенцията 
за социално подпомагане и 
Агенцията по заетостта ще 
осигури достъп до голям брой 
административни услуги в об-
ластта на социалното подпома-
гане. Сред тях са заявяването 
на целева помощ за отопле-
ние, издаването на служебна 
бележка за удостоверяване 
на регистрация на търсещо 
работа лице и отпускането на 
еднократна помощ при ражда-
не на дете. 

„Благодарение на предоста-
вяните нови услуги ще гаран-
тираме допълнителни възмож-
ности за подкрепа на уязвими 
социални групи в страната. 
Когато поех управлението 
на пощите, може би в най-
тежкото състояние за цялото 
им съществуване, в очите на 
служителите срещах отча-
яние и скептицизъм. Никой 
не вярваше, че изобщо има 
надежда за „Български пощи“. 
Сега, когато вече три месеца 
работим заедно, те виждат, 
че обещанията започват да 
се превръщат едно по едно в 
реалност. Срещат ме по кори-
дорите и ми казват колко са 
щастливи и благодарни, защо-
то за пръв път от десетилетия 
не са били излъгани. За служи-
телите на „Български пощи“, 
а вече и за мен, пощите не са 
просто работа, те наистина 
са мисия“, каза вр.и.д. Богдан 
Теофанидис.

Предлагането на админи-
стративни услуги в избрани 
станции е първа стъпка към 
визията на правителството за 
преобразяването на „Българ-
ски пощи“ в единен център 
за административни услуги. 

Експертите от кабинета на 
вицепремиера Константинова 
подсигуриха обща инвестиция 
от над 100 млн. лв. по Нацио-
налния план за възстановяване 
и устойчивост. С тези средства 
ще се извърши обновителен 
ремонт на над 500 станции, а 
над 68 млн. лв.  ще бъдат ин-
вестирани за модернизация и 
дигитална трансформация на 
цялата клонова мрежа.

Изпълнението на проекта 
ще подобри достъпа до адми-
нистративни услуги в малките 
населени места и ще създа-
де удобство, спестявайки на 
гражданите време и средства 
за пътуване. Едновременно 
с това ще допринесе и за 
оптималното използване на 
разгърнатата мрежа от пощен-
ски станции на дружеството, 
разширявайки продуктовото 
портфолио на оператора и 
създавайки нов източник на 
приходи.

Информация за администра-
тивните услуги, които граж-
даните могат да заявяват в 
рамките на пилотния проект 
ще бъде достъпен от утре 
на официалния сайт на „Бъл-
гарски пощи“. В пощенските 
станции също ще е налична 
информация за предлагането 
на новите административни 
услуги.

БЪЛГАРСКИ ПОЩИ

С решение на Общински 
съвет Добрич от 28 юни, е 
сключен анекс към договора 
за обществена услуга между 
Община Добрич и „Градски 
транспорт“ ЕООД. Промяната 
се изразява следното: 

Автобусна линия  215 (се-
зонна - делник и празник) с 
маршрут – начална спирка 
Автогара – бул. „Добруджа” – 
ул. „Васил Левски” – ул. „Сан 
Стефано” – лозята – крайна 
спирка сметище, сезонна:

– 3 курса лятно (01.06. до 
15.09.) разписание – делник с 
часове на тръгване 8:15, 12:00 
и 17,00 часа.

– 2 курса лятно (01.06. до 
15.09.) разписание – празник 
с часове на тръгване 8:15 и 
17,00 часа.

– 2 курса зимно разписание 
(16.09. до 31.05.) разписание – 
делник 8:15 и 15,00 часа, със 
спиране на всички спирки по 
маршрута, обща дължина – 11 
км, общо време за движение 
– 30 мин., общо време за пъ-
туване – 40 мин.

Пътниците по тази линия ще 
бъдат извозвани на цената на 
билета за градски транспорт. 

О б щ и н с к и я т  о п е р а т о р 
„Градски транспорт Добрич“ 
ЕООД изпълнява линии на 
територията на Община град 
Добрич. 

Комисията за защита от 
дискриминация ще има изне-
сена приемна в Балчик. В чет-
въртък /21 юли/ регионалният 
й представител ще се срещне 
с граждани в сградата на 
Общинска администрация от 
10.00 до 11.30 часа.

Комисията за защита от 
дискриминация е специали-
зиран орган, призван да про-
вежда държавната политика в 
областта на равните възмож-
ности и равното третиране на 
всички граждани на терито-
рията на Република България.

всяка категория свине/птици, 
допринасящи за ефективното 
управление на хранителните 
вещества.

Кандидатите от лозаро-ви-
нарския сектор следва да са 
регистрирани в Лозарския 
регистър по реда на чл. 27, ал. 
2 от Закона за виното и спирт-
ните напитки. За 2021 г. трябва 
да са подали в Изпълнителната 
агенция по лозата и виното 
(ИАЛВ) декларация за реколта 
от грозде, съгласно Закона за 
виното и спиртните напитки 
за добив различен от нула и 
площите им с винени лозя, 
изразени в хектари, да са били 
допустими за подпомагане за 
Кампания 2021 г. по схемата 
за плащане за селскостопан-
ски практики, благоприятни 
за климата и околната среда 
(зелени директни плащания). 

Земеделските производите-
ли, отглеждащи зеленчуци в 
оранжерии, следва да прите-
жават площи с оранжерийна 
култура, изразени в хектари, 
които са били допустими за 
подпомагане за Кампания 
2021 г. по схема за обвързано 
подпомагане за оранжерийни 
зеленчуци след проверка-
та за реализация. Площите 
им с оранжерийна култура, 
изразени в хектари, следва 
да са били допустими и за 
подпомагане за Кампания 
2021 г. по схемата за пла-
щане за селскостопански 
практики, благоприятни за 
климата и околната среда 
(зелени директни плащания). 
При кандидатстване за ото-
пляема оранжерия, оранже-
рията следва да разполага с 
инсталация за отопление, за 
което се представя одобрен 
инвестиционен проект в съ-
ответствие с изискванията 
на Закона за устройство на 
територията (ЗУТ).

Наредбата за прилагане 
на помощта е публикувана 
на сайта на ДФ „Земеделие“ 
в раздел „Селскостопански 
пазарни механизми“, подра-
здел „Извънредни схеми за 
подпомагане“.

ДФ „Земеделие“ – РА 

Държавен Фонд „Земеде-
лие“ – Разплащателна аген-
ция (ДФЗ – РА) разработи 
нова онлайн форма за по-
даване на сигнали за опо-
жарени земеделски площи. 
Новата форма представлява 
електронна бланка, публику-
вана на видно място в сайта 
на институцията. Тя е лесно 
достъпна и дава възможност 
на гражданите за бързо и 
своевременно подаване на 
сигнал за пожар.

Гражданите, подаващи сиг-
налите, трябва да предоста-
вят данни за локализацията 
на опожарените площи – за 
тяхното местоположение, за 
местността и за вида на го-
рящата растителност (нива, 
овощна  градина, ливада, 
гора и др.). Изисква се и до-
пълнителна информация за 
засегнатите площи като GPS 
координати на местността, 
както и приблизителния  об-
хват на опожарените терени. 
В електронната бланка има 
възможност и за прикачване 
на снимка. 

Сигналите за опожарени 
площи, които постъпват в 
ДФЗ – РА, се проверяват 
своевременно от екипи на 
„Техническия инспекторат“. 
Сигналите постъпват основно 
от Главна дирекция „Пожарна 
безопасност и защита на на-
селението“ към МВР, както и 
от граждани. Местоположе-
нието на пожарите се лока-
лизира с GPS и се извършва 
измерване на засегнатите 
пощи. След като бъдат лока-
лизирани, данните постъпват 
в  слой „Пожари“ в Системата 
за електронни услуги (СЕУ) 
на ДФЗ. 

От началото на 2022 г. до 
момента екипите на „Техни-
чески инспекторат“ са кон-
статирали над 40 опожарява-
ния в 160 имота, разположени 
на общо над 334 хектара 
(3 340 дка). Най-много са 
регистрираните пожари в об-
ластите Русе и Благоевград.  
Всички те вече са заредени в 
слой „Пожари“.  

Припомняме, че паленето 
на стърнища е забранено и 
се санкционира както по на-
ционалното законодателство, 
така и по европейските Ре-
гламенти. Глобите се налагат 
в рамките на системата за 
контрол и по кръстосаното 
съответствие, които са част 
от Националните стандарти 
за добро земеделско и еко-
логично състояние на земята. 
Когато се установи опожаря-
ване на стърнища от зимни и 
пролетни култури със слята 
повърхност (пшеница, ръж, 
тритикале, овес и ечемик) се 
отразява нарушение на На-
ционален стандарт 6. 

Санкциите се изчисляват 
в проценти. Те се прилагат 
върху всяко плащане към кан-
дидата по схемите и мерките 
на директните плащания. 
Процентът на намалението 
зависи от тежестта, степента, 
продължителността и повто-
ряемостта на установеното 
неспазване. В случай на не-
спазване поради небрежност 
процентът на намалението 
на плащанията е до 5 %, а 
в случаите на повторно не-
спазване - до 15 %. В случай 
на умишлено неспазване, 
процентът на намалението е 
не по-малък от 20 % и може 
да доведе до цялостно из-
ключване от една или няколко 
схеми за подпомагане и може 
да се прилага в продължение 

на една или повече календар-
ни години. На основание член 
10, ал. 2 от Наредба  2 от 
26.03.2018 г. за критериите за 
допустимост на земеделските 
площи за подпомагане, опо-
жарените земеделски площи 
се считат за неподходящи за 
субсидиране за съответната 
година и се водят като надде-
кларирани. Тоест за тях не се 
получават субсидии.

Информация за засегнатите 
от пожари площи на бенефи-
циери е достъпна в Системата 
за електронни услуги (СЕУ) 
на ДФЗ https://seu.dfz.bg/seu/
f?p=727:8170:::NO:8170. На 
нея кандидатите по схемите 
на директните плащания мо-
гат да се осведомят както за 
парцелите, които попадат в 
опожарените терени, така и 
размера на тяхната площ. 

ДФ „Земеделие“ апелира за 
стриктно спазване на забра-
ната за паленето на стърнища 
и други растителни остатъци 
и използването на открити ог-
неизточници в земеделските 
земи и извън тях.

ДФ „Земеделие“ – РА

ското лице. 
Определеният бюджет за 

помощта е в размер на 62,2 
млн. лв. (62 259 820 лв.).

Финансовият ресурс е раз-
пределен в следните направ-
ления: 

25 000 000 лв. за сектор 
„Свиневъдство“, за свине-май-
ки и прасета за угояване;

25 000 000 лв. за сектор 
„Птицевъдство“, за кокошки 
носачки, родители, бройлери, 
гъски, пуйки и патици;

6 000 000 лв. за лозаро-
винарски сектор за площи с 
винено грозде;

6 259 820,44 лв. за оранже-
рийно производство на зелен-
чуци, от които:

5 007 856,35 лв. за отопля-
еми оранжерии;

1 251 964,09 лв. за неотопля-
еми оранжерии.

Право на подпомагане имат 
земеделските стопани физиче-
ски лица, еднолични търговци 
и юридически лица, регистри-
рани за 2022 г. за сектора, 
за който кандидатстват, по 
реда на Наредба  3 от 1999 
г. за създаване и поддържане 
на регистър на земеделските 
производители.

Кандидатите от сектори 
„Свиневъдство“ и „Птицевъд-
ство“ следва да притежават 
удостоверение за регистра-
ция на животновъден обект, 
издадено по реда на чл. 137 от 
Закона за ветеринарномеди-
цинската дейност към датата 
на кандидатстване. За 2021 
г. те трябва да са получили 
подпомагане по схемата за 
държавна помощ „Помощ за 
реализиране на доброволно 
поети ангажименти за хуманно 
отношение към свине/птици” и 
да стопанисват животновъден 
обект в нитратно уязвима 
зона, определена със заповед 
на министъра на околната 
среда и водите. В случай, 
че животновъдният обект на 
кандидата не попада в нитрат-
но уязвима зона, кандидатът 
следва да докаже, че прилага 
балансирани и оптимизирани 
практики чрез поне двуфазово 
хранене с отделни рецепти за 

ЗАПОЧВА ПРЕДЛАГАНЕТО НА БЕЗПЛАТНИ АДМИНИСТРАТИВНИ 
УСЛУГИ В КЛОНОВЕ НА БЪЛГАРСКИ ПОЩИ

ДФЗ С НОВА ОНЛАЙН ФОРМА 
ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ 
ЗА ОПОЖАРЕНИ ПЛОЩИ

От 29 юли до 8 август 2022 
г. земеделските стопани могат 
да кандидатстват за подпо-
магане по извънредната фи-
нансова помощ във връзка с 
преодоляване на последиците 
от войната в Украйна. Приемът 
е определен със заповед на 
изпълнителния директор на 
Държавен фонд „Земеделие“ 
(ДФЗ). До 30 септември 2022 
г. ДФ „Земеделие“ ще изпла-
ти финансовата подкрепа на 
допустимите кандидати след 
извършване на всички адми-
нистративни проверки, вклю-
чително и проверки на място.

Документи за подпомагане 
ще се приемат в Областните 
дирекции на ДФ „Земеделие“, 
отдел „Прилагане на схемите 
и мерките за подпомагане“ 
(ОПСМП) по постоянен адрес 
на физическото лице или по 
адрес на управление на едно-
личния търговец или юридиче-

ОТ 29 ЮЛИ ЗАПОЧВА ПРИЕМА ПО ПОМОЩТА ЗА 
ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ЗАРАДИ ВОЙНАТА В УКРАЙНА

КОМИСИЯТА 
ЗА ЗАЩИТА ОТ 
ДИСКРИМИНАЦИЯ 
ЩЕ ИМА ИЗНЕСЕНА 
ПРИЕМНА В БАЛЧИК

ПРОМЯНА НА 
ТРАНСПОРТНА 
СХЕМА ПО ГРАДСКА 
ЛИНИЯ 215 
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ОВЕН - С честност и професионализъм ще 
се наложите там, където другите не успяват. 
Пътуванията ще дадат резултат, както и 
търсенията ви в една или друга област на 
познанието.

ТЕЛЕЦ - С професионални действия ще от-
стоявате позициите си и ще постигате целите 
си. Сигурно е, че няма да позволите на нико-
го да ви постави в зависимост от решенията 
си, пък били те и допустими за вас.

БЛИЗНАЦИ - Имате всички шансове да 
успеете днес, независимо от трудностите, 
които следват. Задълбочените ви познания 
в областта, в която работите, ще ви носят 
дивиденти за в бъдеще.

РАК - Практичните ви умения ще направят 
по-лесно реализуеми днешните ви задачи. За 
някои от вас нещата ще отидат и по-далече, 
ще събудите нечии добронамерен интерес.

ЛЪВ - С лоялни към вас хора ще поставите 
начало на нов бизнес или друга, интересу-
ваща ви дейност. По отношение на личен 
проблем е дошло време да го решите веднъж 
за винаги, в противен случай той отново ще 
напомня за себе си

ДЕВА - Проявете активност в делата си и 
ще напреднете бързо. Самочувствието ви оп-
равдано ще предизвика интереса на хората, 
споделящи мисли и идеи с вас. Общите начи-
нания ще завършат с очакваните резултати.

ВЕЗНИ - Бъдете прагматични и се съсре-
доточете върху главното днес. Дайте повече 
от себе си и няма да съжалявате, всички 
предпоставки за добро развитие на делата 
ви са налице.

СКОРПИОН - Отминали неуспехи ще се 
превърнат във вашата печеливша позиция 
днес с опита и знанията, които са ви дали. 
Това ще ви направи повече оптимисти за 
бъдещето и има защо.

СТРЕЛЕЦ - Запознавайки се с информа-
цията от последните развия в бизнеса или в 
пряката си работа, ще набележите конкретни 
стъпки за изпълнение на целите си.

КОЗИРОГ - Със здрав разум и вътрешни 
убеждения ще въздействате на околните, 
насочвайки ги към конкретни действия, по-
лезни и за двете страни. Това ще ви сближи 
и ускори изпълнението на обща задача.

ВОДОЛЕЙ -За да защитите претенциите 
си към другите, работете за повишаване на 
собствената си информираност и професио-
нална подготовка.

РИБИ - Времето е ценно за вас и няма 
да пропуснете нито миг в разпиляване и 
напразни действия. С бърза мисъл и наход-
чиви решения ще ръководите онези, които се 
нуждаят от вас.

ХОРОСКОП НА НДТ

- Ако една жена се сърди, това не само означава, че не е права, но и го разбира! - Павлина 
от широк център, но не тази, за която си мислите.

работи целеустремено и да 
прави добри неща за До-
брич и добричлии!

ЧЕСТИТ ИМЕН ДЕН 
казваме на всички Магди 
и Магдалени, които праз-
нуват утре. Нека са здрави 
и нека всичко добро, което 
правят, получава безуслов-
на небесна подкрепа!

РОЖДЕН ДЕН на 23 юли 
празнува секретарят на 
НЧ “Романо дром-2002” 
Марияна Георгиева, а ние 
в аванс й желаем здраве и 
успехи във всичките й до-
бри начинания!

С РЕСПЕКТ  честитим 
предстоящия на 23 юли 
рожден ден на проф. д-р 
м.н. Енчо Калчев. На чо-
века, отдал живота си на 
здравето на поколения  бъл-
гари, желаем самият той да 
е здрав и все такъв перфек-
тен професионалист още 
дълги години, да споделя 
мъдрост и знания с по-мла-
дите си колеги, да се радва 
на много щастие в семей-
ството, на много благодар-
ни пациенти и на много 
искрени приятелства!   

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН 
казваме на Галин Начални-
ков – общински съветник 
от МК ВМРО (ГЕРБ, СДС) 
в Балчик, който празнува 
на 23 юли. Нека е здрав и 
нека работи с ентусиазъм за 
хората от Белия град!

РОЖДЕНИК на 24 юли 
е бизнесменът и член на 
общинското ръководство на 
ГЕРБ в Добрич Младен Ма-
теев. Здраве и успехи във 
всичките му добри начи-
нания желаем ние от НДТ! 

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН 
в аванс казваме на Снежка 
Денева – директор на ди-
рекция „Бюджет и финан-
си“ в община град Добрич, 
която празнува на 24 юли. 
Здраве, обич и сбъднати 
мечти желаем от сърце на 
дамата ние от НДТ! И раз-
бира се – пълни общински 
трезори, които да бъдат 
разумно използвани, за да 
живеем в по-уютен град 
всички ние! 

В АВАНС честитим пред-
стоящия на 25 юли рожден 
ден на г-н Димо Иванов. И 
му наричаме да е здрав, да 
се радва на осъществени 
добри начинания, на мно-
го искрени приятели и на 
много поводи за усмивка!

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН 
казваме на колежката ни 
Юлия Христова – дълго-
годишен кореспондент на 
БТА в Добрич, която праз-
нува на 25 юли. Здраве, 
щастие, журналистически 
находки и сбъднати мечти 
желаем на рожденичката в 
аванс ние от НДТ!  

РОЖДЕН ДЕН празнува 
на 25 юли един млад гос-
подин - Пламен Стефанов, 
а ние още от днес му нари-
чаме да е здрав, да успява в 
професията, да се радва на 
обичта на прекрасната си 
съпруга Рени и на малкото 
слънчице Дарко, да мечтае 
и да сбъдва мечтите си!

РОЖДЕНИК на 25 юли 
е Милен Илиев, а ние от 
НДТ му желаем скорошно 
оздравяване!   

ЧЕСТИТ ИМЕН ДЕН 
казваме на всички с имена-
та Ана, Анна и Яна, които 
празнуват на 25 юли. Нека 
са здрави и нека в живота 
им царят светлина и хар-
мония! 

 

СВЕТСКА КЛЮКА
ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН 

казваме днес на една сърца-
та дама от Добрич, за която 
знае цяла България – създа-
телката и вдъхновителката 
на фондация „Искам бебе“ 
Радина Велчева. Да е здрава, 
да е обичана, да има много 
поводи за радост у дома и 
да продължи да помага на 
хиляди български семей-
ства да имат щастието да се 
сдобият с рожба – желаем на 
Ради от сърце – ние, нейните 
приятели от НДТ!

С ОБИЧ честитим утреш-
ния рожден ден на Йоанна 
Дукова. От сърце й желаем 
да е здрава и щастлива, да 
се сбъдват мечтите й, да е 
светло в живота й! И нека 
огромното добро, което еже-
минутно твори за бездомни-
те четириноги в Добрич и 
носи удовлетворение и й се 
връща стократно!   

РОЖДЕН ДЕН празнува 
утре Галина Миткова – на-
чалник отдел „Канцелария“ 
на кмета Община Добрич. 
На енергичната, умна мла-
да дама желаем от сърце 
да е здрава, да е обичана и 
уважавана, да продължи да 

НАПЪЛНО НЕУЗНАВАЕМ: БРАД 
ПИТ СЕ ПОЯВИ С ПОЛА В ПАРИЖ

С доста алтернативен стай-
линг се появи Брад Пит на 
световната премиера на екшъ-
на "Bullet Train" в Париж. При-
съствието на холивудската 

звезда нажежи атмофсерата 
на червения килим, където 
феновете се тълпяха часове 
наред, за да зърнат своя идол.

Почитателите останаха 
доста изненадани от облек-
лото на актьора, което пред-
ставляваше ленен костюм от 
две части в шоколадовата 
гама. Само, че вместо панта-

лон, Брад Пит носеше пола.
Брад Пит променил корен-

но живота си след развода с 
Анджелина

Алтернативната визия се 

допълваше от високи кубин-
ки, обути върху босите крака 
на холивудската звезда.

Върху краката на Брад 
Пит се виждаха някои от 
татуировките му. Според 
запознати те представляват 
глава на носорог и човеш-
ки череп. Списание "Vogue" 
припомня, че още през 2004 

година, актьорът се обявил 
за правото на мъжете да но-
сят поли докато рекламирал 
филма "Троя".

„Мъжете ще носят поли 
до следващото лято. Това е 
моето предсказание и про-
кламация. Филмът отговаря 
и на двата пола. Ние вървя-
хме към реализъм и тогава 
гърците са носили поли през 
цялото време.“

В "Bullet Train" Брад Пит 
играе ролята на "Ladybug" 

- нещастен убиец, който е 
особено решен да изпълни 
новата си мисия по мирен 
начин. Бившият съпруг на 
Анджелина Джоли сподели 
за неговия "тежък характер", 
преди да подчертае работа-
та на своя приятел Дейвид 
Лийч. "Режисьорът е от кас-
кадьорския бранш. В него 
има много от Джеки Чан и 
много хумор. Той се включи в 
историята и се забавлявахме 
много", разказа звездата.


